Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Της πέμπτης (5ης) 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 29 Μαΐου 2017 και ώρα 10.30΄ 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. Σαφιγιάννη Αναστασία, Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών
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

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
2. Μαρσίδου Σοφία
Απουσιάζουν, αν και κλήθηκαν νόμιμα, το μέλος της ΜΟΔΙΠ κ. Πνευματικός Ιωάννης,
Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής και 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.
Στο σημείο αυτό προσέρχεται ο Πρύτανης του ΔΠΘ, Καθηγητής κ. Αθανάσιος
Καραμπίνης, ο οποίος χαιρετά τα μέλη της ΜΟΔΙΠ και τα ευχαριστεί για τη
συμμετοχή τους σε αυτή.
Στο σημείο αυτό το μέλος της ΜΟΔΙΠ Αν. Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
ενημερώνει ότι η Νομική Σχολή του ΔΠΘ συμμετείχε στην Εικονική Δίκη Διεθνούς
Δικαίου (Telders International Law Moot Court Competition), η οποία
πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Δικαστήριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη
Χάγη της Ολλανδίας από τις 18 έως τις 20 Μαΐου 2017, διοργανώνεται κάθε χρόνο
από το Πανεπιστήμιο του Leiden και σ’ αυτή συμμετέχει ένα Πανεπιστήμιο από
κάθε Ευρωπαϊκό κράτος με ομάδα τεσσάρων φοιτητών. Στην φετινή Εικονική δίκη
συμμετείχαν 23 Πανεπιστήμια από ισάριθμα Ευρωπαϊκά κράτη.
Το ΔΠΘ εκπροσώπησε ομάδα τεσσάρων φοιτητών της Νομικής Σχολής, η οποία
πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και απέσπασε τις παρακάτω διακρίσεις:
• Πρώτη θέση στη γραπτή διαδικασία για την πλευρά του προσφεύγοντος
Κράτους.
• Δεύτερη θέση στη γραπτή διαδικασία για την πλευρά του εναγόμενου Κράτους
• Δεύτερη θέση στην προφορική & γραπτή διαδικασία για την πλευρά του
προσφεύγοντος Κράτους.
• Πέμπτη θέση στην προφορική & γραπτή διαδικασία για την πλευρά του
εναγομένου Κράτους.
• Τέταρτη θέση στη γενική κατάταξη της Εικονικής Δίκης (γραπτή και ακροαματική
διαδικασία) μεταξύ 23 συμμετεχόντων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.
Το μέλος της ΜΟΔΙΠ Αν. Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος τονίζει ότι η
παραπάνω διάκριση αποτελεί εξαιρετική επίδοση της ομάδας του ΔΠΘ στη
συγκεκριμένη Εικονική Δίκη, στην οποία το ΔΠΘ συμμετέχει ανελλιπώς από το 1986,
και έρχεται να προστεθεί σε πολλές διακρίσεις που έλαβε το Πανεπιστήμιό μας
κατά τα παρελθόντα έτη, με πιο αξιοσημείωτες την πρώτη θέση στη γενική
κατάταξη του διαγωνισμού το 2015 και την πρώτη θέση στον τελικό της
ακροαματικής διαδικασίας το έτος 2002.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

ΘΕΜΑ 1ο:

Ενημέρωση μελών

Ο Πρόεδρος ενημερώνει για τις αποφάσεις της 84ης Συνόδου Πρυτάνεων και
Προέδρων ΔΕ των ελληνικών Πανεπιστημίων που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου
2017 στην Αθήνα και αφορούν στο ζήτημα της Πιστοποίησης των Προγραμμάτων
Σπουδών, δεδομένου ότι στην συγκεκριμένη σύνοδο παραβρέθηκαν και στελέχη της
ΑΔΙΠ.
Στο σημείο αυτό ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ. αποχωρεί από τη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 2ο:

Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Δ.Π.Θ.

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος ανακοινώνει:
α) την απόφαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ με ΑΠ: ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/41134/1497/24-05-2017
(ορθή επανάληψη στις 02-05-2017) και θέμα: «Ακαδημαϊκή διεύρυνση του
Πανεπιστημίου – Ίδρυση νέων Τμημάτων στο Δ.Π.Θ.» και
β) το έγγραφο που απέστειλε ο ίδιος στους Προέδρους των Ακαδημαϊκών Τμημάτων
και τους Κοσμήτορες των Σχολών του Δ.Π.Θ. με ΑΠ: ΔΠΘ/MODIP/40828/89/27-042017 και θέμα: «Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του ΔΠΘ».
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι με την ολοκλήρωση
της σύνταξης των φακέλων για την ίδρυση των νέων Ακαδημαϊκών Τμημάτων στο
Δ.Π.Θ., η ΜΟ.ΔΙ.Π. θα κληθεί να τους ελέγξει πριν την τελική έγκρισή τους από τη
Σύγκλητο του Δ.Π.Θ..
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ΘΕΜΑ 3ο:

Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος ανακοινώνει το με ΑΠ: ΔΠΘ/MODIP/42462/96/
10-05-2017 και θέμα: «Παρατηρήσεις επί του σχεδίου του Οδηγού Πιστοποίησης
ΠΣ, του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Μαθήματος και του Ερωτηματολογίου
Τελειόφοιτων» που εστάλη στην Α.ΔΙ.Π..
Μετά από διαλογική συζήτηση και με δεδομένο ότι η Α.ΔΙ.Π. ανακοίνωσε
τροποποιήσεις επί του σχεδίου του Οδηγού Πιστοποίησης ενώ η Σύνοδος των
Πρυτάνεων ζήτησε να μην υπάρξουν αλλαγές στο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Μαθήματος, αποφασίζεται ομόφωνα το θέμα να ξανασυζητηθεί σε μελλοντική
συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. εφόσον είναι γνωστά τα οριστικά κείμενα.

ΘΕΜΑ 4ο:

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.
κάνει σχετική με το θέμα παρουσίαση η οποία αφορά στην εγγραφή του Δ.Π.Θ. σε
διεθνείς οργανισμούς κατάταξης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και έχει ως
εξής:
(επισυνάπτεται) (συν. 1)

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση επί του θέματος.
Η ΜΟ.ΔΙ.Π., αποφασίζει ομόφωνα ότι η ένταξη του Ιδρύματος στους παρακάτω
διεθνείς οργανισμούς κατάταξης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης:
α) Times Higher Education world university rankings (THE)
β) U - Multirank
θα συμβάλει σημαντικά στη διεθνοποίηση του Ιδρύματος και εξουσιοδοτεί τον
Πρόεδρο προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα στη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ..
Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος σε συνεργασία με την Γραμματέα της ΜΟ.ΔΙ.Π. κάνει
δεύτερη, σχετική με το θέμα, παρουσίαση η οποία αφορά στη βελτίωση της θέσης
του ΔΠΘ στους πίνακες που δημοσιεύονται από διεθνείς οργανισμούς κατάταξης
των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και έχει ως εξής:
(επισυνάπτεται) (συν. 2)
Ακολουθεί εκτενής διαλογική συζήτηση επί του θέματος.
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Η ΜΟ.ΔΙ.Π., αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει στον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π. την
υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών ώστε να ενημερωθεί η ακαδημαϊκή
κοινότητα του Δ.Π.Θ. και η Διοίκηση του Ιδρύματος για τα κριτήρια βάσει των
οποίων πραγματοποιείται η κατάταξη των πανεπιστημίων από τους διεθνείς
οργανισμούς.

ΘΕΜΑ 5ο:

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.
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. 3)

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.

ΘΕΜΑ 6ο:

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

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 τους εξωτερικούς συνεργάτες της ΜΟ.ΔΙ.Π. κ.κ. Λ. Φραγγίδη, Σ.
Μαρσίδου και τη Γραμματέα της ΜΟ.ΔΙ.Π. 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..
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ΘΕΜΑ 7ο:

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. 4)

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. Καθηγητής κ. Ιωάννης
Τοκατλίδης αναλαμβάνει σε συνεργασία με τους εξωτερικούς συνεργάτες της
ΜΟ.ΔΙ.Π. κ.κ. Δ. Αχιλλοπούλου κ. Λ. Φραγγίδη τη σύνταξη προδιαγραφών για τη
δημιουργία Ο.Π.Σ. (ηλεκτρονικής πλατφόρμας) για τους αποφοίτους του Δ.Π.Θ., οι
οποίες θα παρουσιαστούν κατά την επόμενη συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π..

ΘΕΜΑ 8ο:

Έκτακτα θέματα

Αποφασίζεται ομόφωνα η επόμενη συνεδρίαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. να πραγματοποιηθεί
τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 10.30 το πρωί στην αίθουσα συσκέψεων της
Πρυτανείας του Δ.Π.Θ..

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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