Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Της τέταρτης (4ης) συνεδρίασης της Μονάδας Διασφάλισης
Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, που
πραγματοποιείται στην αίθουσα συσκέψεων του Δ.Π.Θ.
(Κτίριο Πρυτανείας, Πανεπιστημιούπολη-Κομοτηνή), τη
Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00΄ 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. Σαφιγιάννη Αναστασία, Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών
4. Τοκατλίδης Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
5. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής
6. Βεργέτη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Δεν ορίστηκε
Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Δεν ορίστηκε
Παρευρίσκονται, επίσης, τα παρακάτω μέλη του έργου Γέφυρα - ΜΟ.ΔΙ.Π. :
1. Αχιλλοπούλου Δήμητρα, συμμετέχει στη συνεδρίαση μέσω του συστήματος
τηλεδιασκέψεων του Δ.Π.Θ. "Συνέργεια" (http://synergia. duth.gr/)
2. Μαρσίδου Σοφία
Απουσιάζει το μέλος του έργου Γέφυρα - ΜΟ.ΔΙ.Π. κ. Φραγγίδης Λεωνίδας.

Σημειώνεται ότι τόσο οι φοιτητές όσο 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.
2.
3.
4.
5.

Ενημέρωση μελών
Στρατηγική ως προς τους αποφοίτους του Δ.Π.Θ.
Στρατηγική ενάντια στη λογοκλοπή.
Υποστήριξη της διδασκαλίας των Καθηγητών – Λεκτόρων του Δ.Π.Θ.
Στρατηγική για την αναβάθμιση της θέσης του Δ.Π.Θ. στους πίνακες διεθνούς
κατάταξης των Πανεπιστημίων.
6. Έκτακτα θέματα

ΘΕΜΑ 1ο:

Ενημέρωση μελών

Ο Πρόεδρος ενημερώνει για το περιεχόμενο της συνάντησης εργασίας Α.ΔΙ.Π. ΜΟ.ΔΙ.Π. που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Τρίτη 21-3-2017 στα γραφεία της
Α.ΔΙ.Π.. Επίσης, ενημερώνει το σώμα για το σημείο στο οποίο έχει φτάσει η
διαδικασία πιστοποίησης της ΜΟ.ΔΙ.Π. και ανακοινώνει το με ΑΠ:
ΔΠΘ/MODIP/35169/78/16-03-2017 σχετικό έγγραφό του. Επίσης, ανακοινώνει το με
ΑΠ: ΔΠΘ/ΑΠΦΘΕΥ/35147/451/16-03-2017 έγγραφό του με το οποίο ζητά από τη
Σύγκλητο του Δ.Π.Θ. να εγκρίνει την συμμετοχή του ιδρύματος στον Οργανισμό
Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.
Στο σημείο αυτό και επειδή υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση της εξωτερικής
συνεργάτιδας κ. Δ. Αχιλλοπούλου, το σώμα αποφασίζει ομόφωνα να προχωρήσει
καταρχήν στη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 4ο:

Υποστήριξη της διδασκαλίας των Καθηγητών – Λεκτόρων του Δ.Π.Θ.

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος ζητά από το μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. Αν. Καθηγήτρια
κ. Μαρία Βεργέτη να ενημερώσει σχετικά το σώμα.
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Το μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. Αν. Καθηγήτρια κ. Μαρία Βεργέτη ενημερώνει για την μέχρι
τώρα πορεία της οργάνωσης της ιστοσελίδας που πραγματοποιήθηκε σε
συνεργασία με τον εξωτερικό συνεργάτη της ΜΟ.ΔΙ.Π. κ. Λ. Φραγγίδη και ακολουθεί
σχετική διαλογική συζήτηση. Ο εμπλουτισμός της συγκεκριμένης ιστοσελίδας θα
συνεχιστεί και η τελική δομή και το περιεχόμενό της θα παρουσιαστεί σε επόμενη
συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. .

ΘΕΜΑ 2ο:

Στρατηγική ως προς τους αποφοίτους του Δ.Π.Θ.

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος ζητά από το μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. Καθηγητή κ.
Ιωάννη Τοκατλίδη και την εξωτερική συνεργάτιδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. κ. Δήμητρα
Αχιλλοπούλου να ενημερώσουν σχετικά το σώμα.
Το μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. Καθηγητής κ. Ιωάννης Τοκατλίδης σε συνεργασία με την
εξωτερική συνεργάτιδα κ. Δ. Αχιλλοπούλου κάνει σχετική με το θέμα παρουσίαση η
οποία έχει ως εξής:
(επισυνάπτεται) (συν. 1)

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο τμήμα της εισήγησης που αφορά στο
ερωτηματολόγιο καταγραφής στοιχείων και απόψεων των αποφοίτων του
Ιδρύματος.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. Καθηγητής κ. Ιωάννης
Τοκατλίδης αναλαμβάνει σε συνεργασία με την εξωτερική συνεργάτιδα της
ΜΟ.ΔΙ.Π. κ. Δ. Αχιλλοπούλου για την επόμενη συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. :
Α) τη σύνταξη προδιαγραφών για τη δημιουργία Ο.Π.Σ. (ηλεκτρονικής πλατφόρμας)
για τους αποφοίτους του Δ.Π.Θ.,
Β) τη βελτιστοποίηση του ερωτηματολογίου αποφοίτων του Δ.Π.Θ. που θα
εμπεριέχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

ΘΕΜΑ 3ο:

Στρατηγική ενάντια στη λογοκλοπή.

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος ζητά από το μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. Αν. Καθηγητή κ.
Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο και την εξωτερική συνεργάτιδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. κ. Δήμητρα
Αχιλλοπούλου να ενημερώσουν σχετικά το σώμα.
Στο σημείο αυτό αποχωρεί το μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. Καθηγητής κ. Ιωάννης
Πνευματικός ο οποίος δηλώνει ότι έχει μια επείγουσα υποχρέωση.
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Το μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. Αν. Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος σε
συνεργασία με την εξωτερική συνεργάτιδα κ. Δ. Αχιλλοπούλου κάνει σύντομη
σχετική με το θέμα παρουσίαση η οποία έχει ως εξής:
(επισυνάπτεται) (συν. 2)

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. Αν. Καθηγητής κ.
Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος αναλαμβάνει σε συνεργασία με την εξωτερική
συνεργάτιδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. κ. Δ. Αχιλλοπούλου τη σύνταξη της τελικής μορφής του
οδηγού του Δ.Π.Θ. ενάντια στη λογοκλοπή, ο οποίος θα παρουσιαστεί προς έγκριση
στην επόμενη συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. και θα περιλαμβάνει:
α) γενικό ορισμό – περιγραφή του όρου λογοκλοπή και σχετική ελληνική νομοθεσία,
β) τρόπους αποφυγής της λογοκλοπής και
γ) τρόπους ελέγχου και συνέπειες της λογοκλοπής.

ΘΕΜΑ 5ο:

Στρατηγική για την αναβάθμιση της θέσης του Δ.Π.Θ. στους πίνακες
διεθνούς κατάταξης των Πανεπιστημίων.

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος σε συνεργασία με την Γραμματέα της ΜΟ.ΔΙ.Π.
κ. Στ. Γκαβάκη κάνει σχετική με το θέμα παρουσίαση η οποία έχει ως εξής:
(επισυνάπτεται) (συν. 3)

Ακολουθεί σύντομη συζήτηση επί του θέματος και αναλαμβάνει ο Πρόεδρος σε
συνεργασία με την Γραμματέα της ΜΟ.ΔΙ.Π. κ. Στ. Γκαβάκη στην επόμενη
συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. να παρουσιάσει προτάσεις αναβάθμισης της θέσης του
Δ.Π.Θ. στους πίνακες διεθνούς κατάταξης των Πανεπιστημίων.

ΘΕΜΑ 6ο:

Έκτακτα θέματα

Αποφασίζεται ομόφωνα η επόμενη συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. να πραγματοποιηθεί
τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 και ώρα 10.30 το πρωί στην αίθουσα συνδιασκέψεων
της Πρυτανείας του Δ.Π.Θ..
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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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