Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Της πρώτης (1ης) συνεδρίασης της Μονάδας Διασφάλισης
Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, που
πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου
του Δ.Π.Θ. (Κτίριο Πρυτανείας, ΠανεπιστημιούποληΚομοτηνή), την Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11.00΄
το πρωί.
---------- . ---------Παρευρίσκονται τα παρακάτω τακτικά μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π.:
Α. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΕΣ
1. Αγγελούσης Νικόλαος, Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικών Θεμάτων και
Εξωτερικών Υποθέσεων του Δ.Π.Θ., Καθηγητής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πρόεδρος της
ΜΟ.ΔΙ.Π.
2. Πνευματικός Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής
3. Τοκατλίδης Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
4. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής
5. Βεργέτη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης
6. Σαφιγιάννη Αναστασία, Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών, συμμετέχει στη συνεδρίαση μέσω του
συστήματος τηλεδιασκέψεων του Δ.Π.Θ. "Συνέργεια" (http://synergia.duth.gr/)
Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Δεν ορίστηκε
Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Δεν ορίστηκε
Παρευρίσκονται, επίσης, τα παρακάτω μέλη του έργου Γέφυρα - ΜΟ.ΔΙ.Π.:
1.
2.
3.
4.

Σοφία Μαρσίδου,
Λεωνίδας Φραγγίδης,
Νικόλαος Καζάκης,
Δήμητρα Αχιλλοπούλου, συμμετέχει στη συνεδρίαση μέσω του συστήματος
τηλεδιασκέψεων του Δ.Π.Θ. "Συνέργεια" (http://synergia. duth.gr/)

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με τους υποψήφιους
διδάκτορες δεν έχουν ορίσει ακόμη εκπρόσωπο ενώ τους έχει ζητηθεί έγκαιρα.

Πρακτικά κρατάει η Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π. κ. Στυλιανή Γκαβάκη.
Διαπιστώνεται η απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διαδικασία διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση – σχετική
νομοθεσία.
2. Κανονισμός λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ..
3. Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Δ.Π.Θ..
4. Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Δ.Π.Θ..
5. Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Δ.Π.Θ..
6. Ετήσιες εσωτερικές εκθέσεις ακαδημαϊκών μονάδων και υπηρεσιών του Δ.Π.Θ..
7. Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών - μεταπτυχιακών - δια
βίου μάθησης).
8. Διεθνής κατάταξη ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
9. Πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.
α. Ερωτηματολόγια αξιολόγησης διδακτικού έργου
β. Απογραφικά δελτία – περιγράμματα μαθημάτων
γ. Απογραφικά δελτία διδασκόντων
δ. Βάσεις δεδομένων ετήσιων εκθέσεων ακαδημαϊκών μονάδων
ε. Βάσεις δεδομένων αξιολόγησης Δ.Π.Θ.
στ. Ερωτηματολόγια αξιολόγησης υπηρεσιών Δ.Π.Θ.
10. Λοιπές δράσεις ποιότητας.
α. Στρατηγική ενάντια στη λογοκλοπή
β. Δράσεις υποστήριξης της διδασκαλίας
11. Έκτακτα θέματα.

ΘΕΜΑ 1ο:

Διαδικασία διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση –
σχετική νομοθεσία.

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του σώματος για τις
διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της Μονάδας Διασφάλισης
Ποιότητας του Δ.Π.Θ. και πιο συγκεκριμένα για τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις σχετικές διατάξεις του Ν.
4009/2011.
Ακολούθως και δεδομένου ότι η σύνθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. άλλαξε με την με
ΑΠ:ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/2410/104/20-9-2016 απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., ο Πρόεδρος
ενημερώνει τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. για τις αρμοδιότητες και τις δράσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π..
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Στο σημείο αυτό προσέρχεται ο κ. Μιλτιάδης Λαζαρίδης, πρώην μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π.
του Δ.Π.Θ. και πρώην επιστημονικά υπεύθυνος του Έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π., ο οποίος
ενημερώνει το σώμα σχετικά με το Έργο της ΜΟ.ΔΙ.Π. και απαντά σε διευκρινιστικές
ερωτήσεις.

ΘΕΜΑ 2ο:

Κανονισμός λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ..

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του σώματος ότι υπάρχει
σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. το οποίο θα αποσταλεί στα
μέλη για παρατηρήσεις ώστε να συζητηθεί και να εγκριθεί σε επόμενη συνεδρίαση
με στόχο την περαιτέρω τυποποίηση των διαδικασιών και λειτουργιών της
ΜΟ.ΔΙ.Π..

ΘΕΜΑ 3ο:

Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Δ.Π.Θ..

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος ανακοινώνει το Εσωτερικό Σύστημα
Διασφάλισης Ποιότητας του Δ.Π.Θ. όπως αυτό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα
της Μονάδας (http://modip.duth.gr/images/hmerida/systhma_diasfalishs_poiothtas
_duth.pdf).
Στο σημείο αυτό προσέρχεται ο κ. Πρύτανης ο οποίος τονίζει στα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π.
τη σπουδαιότητά της ως μονάδα του ιδρύματος. Επίσης, ενημερώνει για την
πρόθεσή του να καλέσει την Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Α.ΔΙ.Π. στην επόμενη
σύνοδο των Πρυτάνεων, την οργάνωση της οποίας έχει αναλάβει το Δ.Π.Θ.,
προκειμένου να ενημερώσουν για θέματα πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών.
Ακολουθεί σχετική διαλογική συζήτηση μετά από την οποία αποχωρεί ο κ.
Πρύτανης.

ΘΕΜΑ 4ο:

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Δ.Π.Θ..

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος ανακοινώνει την τελευταία Έκθεση Εσωτερικής
Αξιολόγησης του Δ.Π.Θ. όπως αυτή είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Μονάδας
(http://modip.duth.gr/docs/duth_2015.pdf) και αναλύει τη μεθοδολογία που
ακολουθεί η ΜΟ.ΔΙ.Π. στη συλλογή των δεδομένων.
Ακολουθεί σχετική διαλογική συζήτηση.
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ΘΕΜΑ 5ο:

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Δ.Π.Θ..

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος ανακοινώνει την Έκθεση Εξωτερικής
Αξιολόγησης του Δ.Π.Θ. όπως αυτή είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Μονάδας
(http://modip.duth.gr/docs/duth/External_Evaluation_Report_DUTH.pdf) και περιγράφει τη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης.
Ακολουθεί σχετική διαλογική συζήτηση.

ΘΕΜΑ 6ο:

Ετήσιες εσωτερικές εκθέσεις ακαδημαϊκών μονάδων και υπηρεσιών
του Δ.Π.Θ..

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος ενημερώνει για τις ετήσιες εσωτερικές εκθέσεις
ακαδημαϊκών μονάδων και υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. και αναλύει τη μεθοδολογία που
ακολουθεί η ΜΟ.ΔΙ.Π. στη συλλογή των δεδομένων.
Ακολουθεί σχετική διαλογική συζήτηση.

ΘΕΜΑ 7ο:

Πιστοποίηση
προγραμμάτων
σπουδών
μεταπτυχιακών - δια βίου μάθησης).

(προπτυχιακών

-

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα για το αντικείμενο της
πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών και τη σχετική αρμοδιότητα της ΜΟ.ΔΙ.Π. με
την επισήμανση ότι αναμένονται ειδικότερες διευκρινίσεις από την Α.ΔΙ.Π.. Επίσης,
ενημερώνει ότι έχει γίνει σχετική εισήγηση από την εξωτερική συνεργάτιδα της
ΜΟ.ΔΙ.Π. κ. Σοφία Μαρσίδου με τίτλο «Πρόταση ακαδημαϊκής πιστοποίησης
προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών», η οποία θα συζητηθεί σε επόμενη
συνεδρίαση μετά την επικαιροποίησή της με βάση τα όσα θα περιλαμβάνονται στο
εν αναμονή σχετικό νομοσχέδιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.
Ακολουθεί σχετική διαλογική συζήτηση.

ΘΕΜΑ 8ο:

Διεθνής κατάταξη ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα για το θέμα της διεθνούς
κατάταξης των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και την αναγκαιότητα να ενταχθεί
το Δ.Π.Θ. σε τέτοιες λίστες κατάταξης, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή συμμετέχει
μόνο στην webometrics, όπου σε εθνικό επίπεδο βρίσκεται στην όγδοη θέση.
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Επιπλέον, ενημερώνει ότι έχει γίνει σχετική έρευνα και εισήγηση από τον εξωτερικό
συνεργάτη της ΜΟ.ΔΙ.Π. κ. Νικόλαο Καζάκη με τίτλο: «Μελέτη της μεθοδολογίας
των οργανισμών που δημοσιεύουν πίνακες κατάταξης των πανεπιστημίων».
Ακολουθεί σχετική διαλογική συζήτηση και αποφασίζεται ομόφωνα να
εμπλουτισθεί η παραπάνω εισήγηση και να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 9ο:

Πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π.
α. Ερωτηματολόγια αξιολόγησης διδακτικού έργου
β. Απογραφικά δελτία – περιγράμματα μαθημάτων
γ. Απογραφικά δελτία διδασκόντων
δ. Βάσεις δεδομένων ετήσιων εκθέσεων ακαδημαϊκών μονάδων
ε. Βάσεις δεδομένων αξιολόγησης Δ.Π.Θ.
στ. Ερωτηματολόγια αξιολόγησης υπηρεσιών Δ.Π.Θ.

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος παρουσιάζει όλη τη διαδικασία για την
υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και για τα αποτελέσματα
της πιλοτικής λειτουργίας του για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους
φοιτητές που έλαβε χώρα το προηγούμενο εξάμηνο και ενημερώνει ότι υπάρχει
επιπλέον χρηματοδότηση ειδικά για την αναβάθμισή του, ώστε να μπορεί να
ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. και των λοιπών χρηστών
του. Εν συνεχεία ο εξωτερικός συνεργάτης κ. Λεωνίδας Φραγγίδης κάνει μια
σύντομη εισήγηση σχετικά με τις βασικές κατευθύνσεις της αναβάθμισης του
συστήματος.
Ακολουθεί σχετική διαλογική συζήτηση.

ΘΕΜΑ 10ο: Λοιπές δράσεις ποιότητας.
α. Στρατηγική ενάντια στη λογοκλοπή
β. Δράσεις υποστήριξης της διδασκαλίας
Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος ενημερώνει για τις λοιπές δράσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π.
και πιο συγκεκριμένα:
α. Στρατηγική ενάντια στη λογοκλοπή
Ο Πρόεδρος ανακοινώνει σχετική μελέτη που έχει γίνει από την εξωτερική
συνεργάτιδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. κ. Δήμητρα Αχιλλοπούλου με τίτλο: «Μελέτη μηχανισμού
εντοπισμού λογοκλοπής στην Ανώτερη Εκπαίδευση και καλών πρακτικών».
Ακολουθεί σχετική διαλογική συζήτηση μετά από την οποία αποφασίζεται ομόφωνα
να διερευνηθεί το νομικό πλαίσιο της εφαρμογής μιας στρατηγικής ενάντια στη
λογοκλοπή και να κατατεθεί σχετική εισήγηση σε επόμενη συνεδρίαση.
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β. Δράσεις υποστήριξης της διδασκαλίας
Ο Πρόεδρος ενημερώνει για την ανάγκη υποστήριξης ιδιαίτερα των νέων
διδασκόντων σε θέματα διδασκαλίας και για την πρόθεση του Δ.Π.Θ. να οργανώσει
σχετικό Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας στο Ίδρυμα.
Ακολουθεί σχετική διαλογική συζήτηση μετά από την οποία αποφασίζεται να
κατατεθεί σχετική εισήγηση σε επόμενη συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π..

ΘΕΜΑ 11ο: Έκτακτα θέματα.
α. Συζητείται η πιθανότητα Πιστοποίησης της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. από ιδιωτικούς
φορείς πιστοποίησης.
β. Συζητούνται τρόποι βελτίωσης των διαδικασιών σύνδεσης του Δ.Π.Θ. με τους
αποφοίτους του και τους φορείς εργασίας.
γ. Αποφασίζεται ομόφωνα η επόμενη συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. να
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11.00 το πρωί στην
ίδια αίθουσα.
Μετά απ’ όλα αυτά και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση ο
Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. & ΑΝ. ΠΡΥΤΑΝΗ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

Καθηγητής Αγγελούσης Νικόλαος

Γκαβάκη Στυλιανή
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