ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΗΣ 10ης Φεβρουαρίου 2016

Σήμερα, 10/02/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, έγινε ύστερα από
πρόσκληση του Αναπληρωτή Πρύτανη και Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π., Καθηγητή κ.
Νικόλαου Αγγελούση, η τέταρτη συνεδρίαση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας
(ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για το ακαδημαϊκό έτος 20152016, η οποία πραγματοποιήθηκε, αφού διαπιστώθηκε απαρτία, στην αίθουσα
Τηλεδιάσκεψης, στο κτίριο διοίκησης στην Κομοτηνή.
Παρόντα ήταν τα παρακάτω τακτικά μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π.:
1. Νικόλαος Αγγελούσης, Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικών Θεμάτων και
Εξωτερικών Υποθέσεων του Δ.Π.Θ., Καθηγητής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πρόεδρος της
ΜΟ.ΔΙ.Π.
2. Μιλτιάδης Λαζαρίδης, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής, Μέλος και
Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου Γέφυρα - ΜΟ.ΔΙ.Π.
3. Ιωάννης Μπέκας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής, Μέλος
της ΜΟ.ΔΙ.Π.
4. Σπυρίδων Κουτρούμπας, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και
Δασολογίας, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Μέλος της
ΜΟ.ΔΙ.Π.
Απόντα ήταν τα παρακάτω τακτικά μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π.:
1. Γαλήνη Ρεκαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π.
2. Βασίλειος Προφυλλίδης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών,
Μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Επίσης, παρόντα ήταν τα παρακάτω μέλη του έργου Γέφυρα - ΜΟ.ΔΙ.Π.:
1. Δήμητρα Αχιλλοπούλου, υπεύθυνη για τη στατιστική επεξεργασία και
ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών, για την παραγωγή αναφορών και
εκθέσεων αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας, καθώς και για την
παραγωγή υλικού τεκμηρίωσης, προβολής & δημοσιότητας της ποιότητας
του Ιδρύματος.
2. Σοφία Μαρσίδου, υπεύθυνη για την οργάνωση και το συντονισμό των
διαδικασιών του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.ΔΙ.Π.),
για την παραγωγή οδηγών ΜΟ.ΔΙ.Π.-Δ.Π.Θ., για την υλοποίηση,
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επικαιροποίηση και τεκμηρίωση προτύπων του Ε.Σ.ΔΙ.Π., για την παραγωγή
υλικού τεκμηρίωσης, προβολής & δημοσιότητας της ποιότητας του
Ιδρύματος, καθώς και για την οργάνωση και τεκμηρίωση διαδικασιών του
Συστήματος Πιστοποίησης Ποιότητας (ΣΥ.ΠΙ.Π.) των εκπαιδευτικών
προϊόντων του Ιδρύματος.
3. Λεωνίδας Φραγγίδης, υπεύθυνος για τη διαχείριση και ανάπτυξη του
πληροφοριακού συστήματος (Π.Σ.) ΜΟ.ΔΙ.Π.-Δ.Π.Θ., για την ανάπτυξη
διαδικτυακών εφαρμογών για την υποστήριξη του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π.Δ.Π.Θ. και ενδεικτικά: ανάπτυξη & διαχείριση ιστοσελίδας, ανάπτυξη
ψηφιακών
ερωτηματολογίων,
ανάπτυξη
ψηφιακών
προτύπων
συγκέντρωσης πληροφοριών (εκτός δυνατοτήτων Π.Σ.), διακίνηση μαζικής
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ανάπτυξη & διαχείριση ψηφιακού
αποθετηρίου, κ.λπ..
4. Νικόλαος Καζάκης, υπεύθυνος για τη μελέτη τάσεων & πρακτικών
διασφάλισης ποιότητας διεθνώς, καθώς και για την ανάπτυξη, οργάνωση &
επικαιροποίηση κριτηρίων και δεικτών διασφάλισης ποιότητας & διεθνούς
κατάταξης
Πρακτικά τήρησε, ύστερα από εντολή του Αναπληρωτή Πρύτανη του Δ.Π.Θ.
και Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π., η Σοφία Μαρσίδου, μέλος του έργου Γέφυρα ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ
1. Συζήτηση σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Εξωτερικής
Αξιολόγησης του Δ.Π.Θ., που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα από τις 29
Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου 2015, από πενταμελή επιτροπή εξωτερικών
αξιολογητών, καθώς και για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν με
το πέρας της Εξωτερικής Αξιολόγησης.
2. Συζήτηση σχετικά με το Σχέδιο της Εξωτερικής Έκθεσης Αξιολόγησης, που
κοινοποιήθηκε από την Α.ΔΙ.Π. στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. στις 2/2/2016 και
πάνω στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων εντός
αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών.
3. Ανάλυση, από τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π., των επιμέρους παρατηρήσεων,
διορθώσεων και σχολίων επί του Σχεδίου της Εξωτερικής Έκθεσης
Αξιολόγησης, που πρέπει να πραγματοποιηθούν και αφορούν είτε σε
συμπλήρωση στοιχείων, είτε σε διευκρινήσεις επί των σχολίων των
εξωτερικών αξιολογητών.
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4. Προγραμματισμός ενεργειών, από τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π., με στόχο την
παρουσίαση και τη διάχυση πληροφοριών και αποτελεσμάτων της
εξωτερικής αξιολόγησης, μόλις οριστικοποιηθεί η Έκθεση.
5. Συζήτηση των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. και των εξ. Συνεργατών σχετικά με τις νέες
αρμοδιότητες των εξωτερικών συνεργατών, καθώς και για τον
προγραμματισμό των δράσεων της ΜΟ.ΔΙ.Π. για το επόμενο διάστημα.
6. Καθορισμός στόχων από τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π., που
αφορούν στον κανονισμό λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π., στον εμπλουτισμό και
τη βελτίωση της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης του Δ.Π.Θ., σε ενέργειες για τη
βελτίωση της διεθνούς κατάταξης του Δ.Π.Θ., στην πραγματοποίηση μελέτης
λειτουργίας γραφείου υποστήριξης διδασκαλίας στο Δ.Π.Θ. και σε ενέργειες
για την πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών του Δ.Π.Θ..
7. Ενημέρωση και συζήτηση των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. και των εξωτερικών
συνεργατών, από τον κ. Λεωνίδα Φραγγίδη, σχετικά με τα τελικά στάδια
ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και την
διευθέτηση των εκκρεμοτήτων για την υλοποίηση του συστήματος, καθώς
και προγραμματισμός ενεργειών επισκέψεων στις τέσσερις πόλεις του
Δ.Π.Θ., με σκοπό την προβολή του νέου Πληροφοριακού Συστήματος.
8. Ορισμός επόμενης συνεδρίασης της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. την Πέμπτη 10
Μαρτίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ.

Λήξη της συνεδρίασης, ώρα 15:00.

Ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και
Αναπληρωτής Πρύτανη
Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων

Καθηγητής Νικόλαος Αγγελούσης
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