ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1ης έκτακτης /9.7.2018
Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΜΟ.ΔΙ.Π.),
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6109/6.7.2018 Πρόσκληση του Προέδρου,
Καθηγητή κ. Στέφανου Α. Γκρίτζαλη, Πρύτανη Πανεπιστημίου Αιγαίου, συνήλθε
σήμερα Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:45 στο κτήριο Διοίκησης, Λόφος
Πανεπιστημίου, 3ος όροφος, γρ. Γ.29, στη Μυτιλήνη, για την πραγματοποίηση της
1ης έκτακτης Συνεδρίασης ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.
Παρόντες/παρούσες με φυσική παρουσία ή τηλεδιάσκεψη είναι οι κ.κ.:
Αναπληρώτρια
Προέδρου
Μέλη

Εκπρόσωποι
κατηγοριών
προσωπικού

Αναπλ. Καθηγήτρια Ελένη Α. Θανοπούλου, Αναπλ.
Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης
Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ευάγγελος Ξυδέας, Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών,
Ελένη Γάκη, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Αναπλ. Μέλος,
Ελένη Θεοδωροπούλου, Καθηγήτρια, Κοσμητόρισσα
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών,
Αλέξανδρος
Καραγρηγορίου,
Καθηγητής,
Τμήμα
Μαθηματικών,
Αικατερίνη Κλωνάρη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα
Γεωγραφίας, Αναπλ. Μέλος,
Μαρία Κάβουρα, εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού
Απόστολος Κώστας,
κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π.,

εκπρόσωπος

των

Μελών

Απόντες είναι οι κ.κ.
Αθανάσιος Στασινάκης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος,
Αικατερίνη Νικολαρέα, εκπρόσωπος των Μελών της κατηγορίας Ε.Ε.Π.,
Αλέξανδρος Σπάθης, εκπρόσωπος των Μελών της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π.,
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της

Καθώς και η κα Mαριάνθη Δουκάκη, Διοικητική Υπάλληλος του Ιδρύματος, για
την τήρηση των Πρακτικών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο:
Θέμα 2ο:
Θέμα 3ο:

Επικύρωση Πρακτικών
Σύνθεση της στοχοθεσίας Τμημάτων σε Ιδρυματικό επίπεδο
Πρότασης
Απόδοση Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) & Πιστοποίηση Θερινών
Σχολείων/Θερινών Εκπαιδευτικών Δράσεων Πανεπιστημίου
Αιγαίου

Διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας και αρχίζει η Συνεδρίαση.
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Θέμα 1: Επικύρωση Πρακτικών
Το Σώμα επικυρώνει τα Πρακτικά της υπ’ αριθμ. 6/26.6.2018 Συνεδρίασης χωρίς
διορθώσεις.
Θέμα 2: Σύνθεση της Στοχοθεσίας Τμημάτων σε Ιδρυματικό επίπεδο
Πρότασης
Τα Μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη:


Το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του Ιδρύματος για τα έτη 20182024 για την εκπαίδευση, τα Προγράμματα Σπουδών, την έρευνα και
καινοτομία, τις υποδομές και υπηρεσίες, το ανθρώπινο δυναμικό, τη
διοίκηση και τη διασφάλιση ποιότητας,



Την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος,



Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος,



Τα

αποτελέσματα

της

ετήσιας

εσωτερικής

αξιολόγησης

των

Προγραμμάτων Σπουδών και τα σχετικά δεδομένα και δείκτες του
ΟΠΕΣΠ,
καθώς και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ομόφωνα
Αποφασίζει
την έναρξη της διαδικασίας θέσπισης στόχων/δεικτών ποιότητας για το
εκπαιδευτικό έργο, για θέματα έρευνας και καινοτομίας, για διοικητικό έργο, τις
υποδομές και τις υπηρεσίες υποστήριξης του Ιδρύματος μέσω των Ακαδημαϊκών
και Διοικητικών Τμημάτων του Ιδρύματος.
Τέλος, εξουσιοδοτείται η Αναπληρώτρια Πρόεδρου της Μονάδας Διασφάλισης
Ποιότητας, για το συνολικό συντονισμό της εν λόγω διαδικασίας.
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Θέμα 3: Απόδοση Πιστωτικών Μονάδων ECTS & Πιστοποίηση Θερινών
Σχολείων/Θερινών Εκπαιδευτικών Δράσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου
3.1: Θερινό Σχολείο/Θερινή Εκπαιδευτική Δράση με τίτλο «Πολιτισμοί,
Μεταναστεύσεις, Σύνορα/ Cultures, Migrations, Borders»
Tα Μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη:


Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 4, του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) για
την αποστολή των Α.Ε.Ι.: «α) να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με
την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζουν τους φοιτητές για την
εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο και να καλλιεργούν τις τέχνες και
τον πολιτισμό, β) να προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση και να συμβάλουν στη
δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και
της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική
έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα
κριτήρια, γ) να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των
φοιτητών, να μεριμνούν για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων και
να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων
ερευνητών, δ) να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και
των επαγγελματικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της
χώρας, και να προωθούν τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές
της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της
κοινωνικής συνοχής, ε) να προωθούν τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά
ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, την
αποτελεσματική

κινητικότητα

του

εκπαιδευτικού

προσωπικού,

των

φοιτητών και των αποφοίτων τους, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και στ) να
συμβάλουν

στη

διαμόρφωση

υπεύθυνων

πολιτών,

ικανών

να

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια
και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της
ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης»,


Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 14, του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195
τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν
σήμερα, σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. ως προς την ευθύνη της
διασφάλισης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού και
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ερευνητικού έργου του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές,
ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,


Την υπ’ αριθμ. φ5/89656/β3/13-8-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1466/13-82007,τ.Β’) για τον καθορισμό των Πιστωτικών Μονάδων κατά το
Ευρωπαϊκό

Σύστημα

Μεταφοράς

και

Συσσώρευσης

Ακαδημαϊκών

Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System -ECTS),


Τον Οδηγό για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (European Credit
Transfer and Accumulation System –ECTS- ECTS USERS),



Την αναγκαιότητα τυποποίησης και ομογενοποίησης των διαδικασιών που
αφορούν στην απόδοση πιστωτικών μονάδων (ECTS) μέσω της Επιτροπής
Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, ως αρμόδιο όργανο, για τα ακαδημαϊκά
προγράμματα τα οποία δεν εντάσσονται στα προγράμματα σπουδών των
Τμημάτων, σύμφωνα με την απόφαση της υπ. αριθ. 01/29.01.2016/θέμα 2ο
«Γενικά Θέματα Στρατηγικής και Λειτουργίας ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου
Αιγαίου» Συνεδρίασης της ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου,



το γεγονός ότι το Έντυπο Υποβολής Πρότασης Θερινού Σχολείου/Θερινής
Εκπαιδευτικής Δράσης με τίτλο «Πολιτισμοί, Μεταναστεύσεις, Σύνορα»
(τίτλος στα ελληνικά), «Cultures, Migrations, Borders» (τίτλος στα
αγγλικά), Ακρωνύμιο “migbord2018”, ημερομηνίες διεξαγωγής 0312/7/2018 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Eυθύμιο
Παπαταξιάρχη, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των Θερινών Σχολείων,
πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια, όπως αυτά αναλυτικά καταγράφονται
στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης για την πιστοποίησή του, καθώς και για
την απόδοση Πιστωτικών Μονάδων κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (European Credit
Transfer and Accumulation System -ECTS), εφόσον περιλαμβάνει τις
ακριβείς ώρες φόρτου εργασίας των εκπαιδευομένων, τα μαθησιακά
αποτελέσματα του Προγράμματος και τις διαδικασίες αξιολόγησης των
εκπαιδευομένων,

και μετά από συζήτηση ομόφωνα
εγκρίνουν
την Πιστοποίηση του Θερινού Σχολείου/της Θερινής Εκπαιδευτικής Δράσης με
τίτλο «Πολιτισμοί, Μεταναστεύσεις, Σύνορα (τίτλος στα ελληνικά), «Cultures,
Migrations, Borders» (τίτλος στα αγγλικά), Ακρωνύμιο “ migbord2018”, και την
απόδοση οκτώ (8) Πιστωτικών Μονάδων ECTS σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής
της εν λόγω Πρότασης η οποία κατατέθηκε από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο τον
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τον Καθηγητή κ. Eυθύμιο

Παπαταξιάρχη, του Τμήματος Κοινωνικής

Ανθρωπολογίας & Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο επισυνάπτεται
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Πρακτικών.
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3.2: Θερινό Σχολείο/Θερινή Εκπαιδευτική Δράση με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή
Ένωση ως ένας διεθνής παράγοντας/European Union as an international actor»
Τα Μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη:


Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 4, του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) για
την αποστολή των Α.Ε.Ι.: «α) να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με
την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζουν τους φοιτητές για την
εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο και να καλλιεργούν τις τέχνες και
τον πολιτισμό, β) να προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση και να συμβάλουν στη
δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και
της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική
έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα
κριτήρια, γ) να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των
φοιτητών, να μεριμνούν για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων και
να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων
ερευνητών, δ) να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και
των επαγγελματικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της
χώρας, και να προωθούν τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές
της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της
κοινωνικής συνοχής, ε) να προωθούν τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά
ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, την
αποτελεσματική

κινητικότητα

του

εκπαιδευτικού

προσωπικού,

των

φοιτητών και των αποφοίτων τους, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και στ) να
συμβάλουν

στη

διαμόρφωση

υπεύθυνων

πολιτών,

ικανών

να

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια
και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της
ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης»,


Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 14, του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195
τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν
σήμερα, σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. ως προς την ευθύνη της
διασφάλισης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού και
ερευνητικού έργου του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές,
ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,



Την υπ’ αριθμ. φ5/89656/β3/13-8-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1466/13-82007,τ.Β’) για τον καθορισμό των Πιστωτικών Μονάδων κατά το
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Ευρωπαϊκό

Σύστημα

Μεταφοράς

και

Συσσώρευσης

Ακαδημαϊκών

Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System -ECTS),


Τον Οδηγό για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (European Credit
Transfer and Accumulation System –ECTS- ECTS USERS),



Την αναγκαιότητα τυποποίησης και ομογενοποίησης των διαδικασιών που
αφορούν στην απόδοση πιστωτικών μονάδων (ECTS) μέσω της Επιτροπής
Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, ως αρμόδιο όργανο, για τα ακαδημαϊκά
προγράμματα τα οποία δεν εντάσσονται στα προγράμματα σπουδών των
Τμημάτων, σύμφωνα με την απόφαση της υπ. αριθ. 01/29.01.2016/θέμα 2ο
«Γενικά Θέματα Στρατηγικής και Λειτουργίας ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου
Αιγαίου» Συνεδρίασης της ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου,



Tο γεγονός ότι το Έντυπο Υποβολής Πρότασης Θερινού Σχολείου/Θερινής
Εκπαιδευτικής Δράσης με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας διεθνής
παράγοντας» (τίτλος στα ελληνικά) “European Union as an international
actor” (τίτλος στα αγγλικά),, Ακρωνύμιο “Govart2018”, ημερομηνίες
διεξαγωγής 9-19/7/2018, και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ.
Παναγιώτη Γρηγορίου, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των Θερινών
Σχολείων, πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια, όπως αυτά αναλυτικά
καταγράφονται στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης για την πιστοποίησή του,
καθώς και για την απόδοση Πιστωτικών Μονάδων κατά το Ευρωπαϊκό
Σύστημα

Μεταφοράς

και

Συσσώρευσης

Ακαδημαϊκών

Μονάδων

(European Credit Transfer and Accumulation System -ECTS), εφόσον
περιλαμβάνει τις ακριβείς ώρες φόρτου εργασίας των εκπαιδευομένων, τα
μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος και τις διαδικασίες
αξιολόγησης των εκπαιδευομένων,
και μετά από συζήτηση ομόφωνα
εγκρίνουν
την Πιστοποίηση του Θερινού Σχολείου/της Θερινής Εκπαιδευτικής Δράσης με
τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας διεθνής παράγοντας» (τίτλος στα
ελληνικά)/“ European Union as an international actor ” (τίτλος στα αγγλικά),
Ακρωνύμιο “Govart2018 ”, και την απόδοση επτά (7) Πιστωτικών Μονάδων ECTS
σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής της εν λόγω Πρότασης η οποία κατατέθηκε από
τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Καθηγητή κ. Παναγιώτη Γρηγορίου, του Τμήματος
Κοινωνιολογίας, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των
παρόντων Πρακτικών.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρακτικά υπ’ αριθμ. 1/9.7.2018 έκτακτης Συνεδρίασης

3.3: Θερινό Σχολείο/Θερινή Εκπαιδευτική Δράση με τίτλο «Ναυτιλία,
Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο: Τρέχουσες Εξελίξεις και Προοπτικές της
Αγοράς/Shipping, Transportation and Trade: Current Advances and Market
Perspectives»
Τα Μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη:


Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 4, του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) για
την αποστολή των Α.Ε.Ι.: «α) να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με
την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζουν τους φοιτητές για την
εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο και να καλλιεργούν τις τέχνες και
τον πολιτισμό, β) να προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση και να συμβάλουν στη
δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και
της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική
έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα
κριτήρια, γ) να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των
φοιτητών, να μεριμνούν για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων και
να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων
ερευνητών, δ) να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και
των επαγγελματικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της
χώρας, και να προωθούν τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές
της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της
κοινωνικής συνοχής, ε) να προωθούν τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά
ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, την
αποτελεσματική

κινητικότητα

του

εκπαιδευτικού

προσωπικού,

των

φοιτητών και των αποφοίτων τους, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και στ) να
συμβάλουν

στη

διαμόρφωση

υπεύθυνων

πολιτών,

ικανών

να

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια
και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της
ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης»,


Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 14, του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195
τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν
σήμερα, σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. ως προς την ευθύνη της
διασφάλισης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού και
ερευνητικού έργου του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές,
ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρακτικά υπ’ αριθμ. 1/9.7.2018 έκτακτης Συνεδρίασης



Την υπ’ αριθμ. φ5/89656/β3/13-8-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1466/13-82007,τ.Β’) για τον καθορισμό των Πιστωτικών Μονάδων κατά το
Ευρωπαϊκό

Σύστημα

Μεταφοράς

και

Συσσώρευσης

Ακαδημαϊκών

Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System -ECTS),


Τον Οδηγό για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (European Credit
Transfer and Accumulation System –ECTS- ECTS USERS),



Την αναγκαιότητα τυποποίησης και ομογενοποίησης των διαδικασιών που
αφορούν στην απόδοση πιστωτικών μονάδων (ECTS) μέσω της Επιτροπής
Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, ως αρμόδιο όργανο, για τα ακαδημαϊκά
προγράμματα τα οποία δεν εντάσσονται στα προγράμματα σπουδών των
Τμημάτων, σύμφωνα με την απόφαση της υπ. αριθ. 01/29.01.2016/θέμα 2ο
«Γενικά Θέματα Στρατηγικής και Λειτουργίας ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου
Αιγαίου» Συνεδρίασης της ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου,



Tο γεγονός ότι το Έντυπο Υποβολής Πρότασης Θερινού Σχολείου/Θερινής
Εκπαιδευτικής Δράσης με τίτλο «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές
Εμπόριο: Τρέχουσες Εξελίξεις και Προοπτικές της Αγοράς» (τίτλος στα
ελληνικά) “Shipping, Transportation and Trade: Current Advances and
Market Perspectives” (τίτλος στα αγγλικά),, Ακρωνύμιο “STTCAMP2018”,
ημερομηνίες

διεξαγωγής

16/7/2018-5/8/2018,

Υπεύθυνους την Καθηγήτρια

και

Επιστημονικά

κα. Αμαλία Πολυδωροπούλου και τον

Καθηγητή κ. Σεραφείμ Κάπρο, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των Θερινών
Σχολείων, πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια, όπως αυτά αναλυτικά
καταγράφονται στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης για την πιστοποίησή του,
καθώς και για την απόδοση Πιστωτικών Μονάδων κατά το Ευρωπαϊκό
Σύστημα

Μεταφοράς

και

Συσσώρευσης

Ακαδημαϊκών

Μονάδων

(European Credit Transfer and Accumulation System -ECTS), εφόσον
περιλαμβάνει τις ακριβείς ώρες φόρτου εργασίας των εκπαιδευομένων, τα
μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος και τις διαδικασίες
αξιολόγησης των εκπαιδευομένων,
και μετά από συζήτηση ομόφωνα
εγκρίνουν
την Πιστοποίηση του Θερινού Σχολείου/της Θερινής Εκπαιδευτικής Δράσης με
τίτλο «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο: Τρέχουσες Εξελίξεις και
Προοπτικές της Αγοράς» (τίτλος στα ελληνικά)/“Shipping, Transportation and
Trade: Current Advances and Market Perspectives” (τίτλος στα αγγλικά),
Ακρωνύμιο “STTCAMP2018 ”, και την απόδοση έξι (6) Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρακτικά υπ’ αριθμ. 1/9.7.2018 έκτακτης Συνεδρίασης

σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής της εν λόγω Πρότασης η οποία κατατέθηκε από
τους Επιστημονικά Υπεύθυνους την Καθηγήτρια κα., Αμαλία Πολυδωροπούλου
και τον Καθηγητή κο., Σεραφείμ Κάπρο του Τμήματος Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών

Υπηρεσιών,

το

οποίο

επισυνάπτεται

και

αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Πρακτικών.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρακτικά υπ’ αριθμ. 1/9.7.2018 έκτακτης Συνεδρίασης

αποτελεί

3.4: Θερινό Σχολείο/Θερινή Εκπαιδευτική Δράση με τίτλο «Ανάλυση μεγάλων
δεδομένων ( Big Data) στις Φυσικές Επιστήμες/ Big Data Analysis in Earth
Sciences»
Tα Μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη:


Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 4, του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) για
την αποστολή των Α.Ε.Ι.: «α) να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με
την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζουν τους φοιτητές για την
εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο και να καλλιεργούν τις τέχνες και
τον πολιτισμό, β) να προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση και να συμβάλουν στη
δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και
της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική
έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα
κριτήρια, γ) να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των
φοιτητών, να μεριμνούν για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων και
να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων
ερευνητών, δ) να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και
των επαγγελματικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της
χώρας, και να προωθούν τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές
της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της
κοινωνικής συνοχής, ε) να προωθούν τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά
ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, την
αποτελεσματική

κινητικότητα

του

εκπαιδευτικού

προσωπικού,

των

φοιτητών και των αποφοίτων τους, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και στ) να
συμβάλουν

στη

διαμόρφωση

υπεύθυνων

πολιτών,

ικανών

να

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια
και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της
ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης»,


Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 14, του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195
τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν
σήμερα, σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. ως προς την ευθύνη της
διασφάλισης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού και
ερευνητικού έργου του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές,
ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρακτικά υπ’ αριθμ. 1/9.7.2018 έκτακτης Συνεδρίασης



Την υπ’ αριθμ. φ5/89656/β3/13-8-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1466/13-82007,τ.Β’) για τον καθορισμό των Πιστωτικών Μονάδων κατά το
Ευρωπαϊκό

Σύστημα

Μεταφοράς

και

Συσσώρευσης

Ακαδημαϊκών

Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System -ECTS),


Τον Οδηγό για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (European Credit
Transfer and Accumulation System –ECTS- ECTS USERS),



Την αναγκαιότητα τυποποίησης και ομογενοποίησης των διαδικασιών που
αφορούν στην απόδοση πιστωτικών μονάδων (ECTS) μέσω της Επιτροπής
Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, ως αρμόδιο όργανο, για τα ακαδημαϊκά
προγράμματα τα οποία δεν εντάσσονται στα προγράμματα σπουδών των
Τμημάτων, σύμφωνα με την απόφαση της υπ. αριθ. 01/29.01.2016/θέμα 2ο
«Γενικά Θέματα Στρατηγικής και Λειτουργίας ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου
Αιγαίου» Συνεδρίασης της ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου,



το γεγονός ότι το Έντυπο Υποβολής Πρότασης Θερινού Σχολείου/Θερινής
Εκπαιδευτικής Δράσης με τίτλο «Ανάλυση μεγάλων δεδομένων (Big Data
στις Φυσικές Επιστήμες)» (τίτλος στα ελληνικά), « Big Data Analysis in Earth
Sciences» (τίτλος στα αγγλικά), Ακρωνύμιο “EarthBiAs2018 ”, ημερομηνίες
διεξαγωγής 03-07/9/2018 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο
Καθηγητή κ. Δημήτρη Φραντζή Λέκκα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των
Θερινών Σχολείων, πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια, όπως αυτά
αναλυτικά καταγράφονται στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης για την
πιστοποίησή του, καθώς και για την απόδοση Πιστωτικών Μονάδων κατά
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών
Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System -ECTS),
εφόσον

περιλαμβάνει

τις

ακριβείς

ώρες

φόρτου

εργασίας

των

εκπαιδευομένων, τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος και τις
διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευομένων,
και μετά από συζήτηση ομόφωνα
εγκρίνουν
την Πιστοποίηση του Θερινού Σχολείου/της Θερινής Εκπαιδευτικής Δράσης με
τίτλο «Ανάλυση μεγάλων δεδομένων (Big Data)» (τίτλος στα ελληνικά), «Big Data
Analysis in Earth Sciences» (τίτλος στα αγγλικά), Ακρωνύμιο “ EarthBiAs2018 ” και
την απόδοση δύο (2) Πιστωτικών Μονάδων ECTS σύμφωνα με το Έντυπο
Υποβολής της εν λόγω Πρότασης η οποία κατατέθηκε από τον Επιστημονικά
Υπεύθυνο τον τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Δημήτρη Φραντζή Λέκκα, του Τμήματος

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρακτικά υπ’ αριθμ. 1/9.7.2018 έκτακτης Συνεδρίασης

Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Πρακτικών.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρακτικά υπ’ αριθμ. 1/9.7.2018 έκτακτης Συνεδρίασης

3.5: Θερινό Σχολείο/Θερινή Εκπαιδευτική Δράση με τίτλο «Θερινή Ακαδημία
Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών 2018 / Summer Academy of Enviromental
Educators 2018»
Tα Μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη:


Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 4, του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) για
την αποστολή των Α.Ε.Ι.: «α) να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με
την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζουν τους φοιτητές για την
εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο και να καλλιεργούν τις τέχνες και
τον πολιτισμό, β) να προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση και να συμβάλουν στη
δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και
της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική
έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα
κριτήρια, γ) να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των
φοιτητών, να μεριμνούν για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων και
να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων
ερευνητών, δ) να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και
των επαγγελματικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της
χώρας, και να προωθούν τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές
της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της
κοινωνικής συνοχής, ε) να προωθούν τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά
ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, την
αποτελεσματική

κινητικότητα

του

εκπαιδευτικού

προσωπικού,

των

φοιτητών και των αποφοίτων τους, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και στ) να
συμβάλουν

στη

διαμόρφωση

υπεύθυνων

πολιτών,

ικανών

να

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια
και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της
ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης»,


Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 14, του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195
τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν
σήμερα, σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. ως προς την ευθύνη της
διασφάλισης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού και
ερευνητικού έργου του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές,
ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,
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Την υπ’ αριθμ. φ5/89656/β3/13-8-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1466/13-82007,τ.Β’) για τον καθορισμό των Πιστωτικών Μονάδων κατά το
Ευρωπαϊκό

Σύστημα

Μεταφοράς

και

Συσσώρευσης

Ακαδημαϊκών

Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System -ECTS),


Τον Οδηγό για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (European Credit
Transfer and Accumulation System –ECTS- ECTS USERS),



Την αναγκαιότητα τυποποίησης και ομογενοποίησης των διαδικασιών που
αφορούν στην απόδοση πιστωτικών μονάδων (ECTS) μέσω της Επιτροπής
Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, ως αρμόδιο όργανο, για τα ακαδημαϊκά
προγράμματα τα οποία δεν εντάσσονται στα προγράμματα σπουδών των
Τμημάτων, σύμφωνα με την απόφαση της υπ. αριθ. 01/29.01.2016/θέμα 2ο
«Γενικά Θέματα Στρατηγικής και Λειτουργίας ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου
Αιγαίου» Συνεδρίασης της ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου,



το γεγονός ότι το Έντυπο Υποβολής Πρότασης Θερινού Σχολείου/Θερινής
Εκπαιδευτικής Δράσης με τίτλο «Θερινή Ακαδημία Περιβαλλοντικών
Εκπαιδευτών 2018» (τίτλος στα ελληνικά), «Summer Academy of
Enviromental

Educators

“envacademy2018”,

2018»

(τίτλος

ημερομηνίες

στα

αγγλικά),

διεξαγωγής

Ακρωνύμιο

09-15/7/2018

και

Επιστημονικά Υπεύθυνο τnν Καθηγήτρια κ. Κωνσταντίνα Σκαναβή , στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα των Θερινών Σχολείων, πληροί τα απαιτούμενα
κριτήρια, όπως αυτά αναλυτικά καταγράφονται στο Έντυπο Υποβολής
Πρότασης για την πιστοποίησή του, καθώς και για την απόδοση
Πιστωτικών Μονάδων κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (European Credit Transfer and
Accumulation System -ECTS), εφόσον περιλαμβάνει τις ακριβείς ώρες
φόρτου εργασίας των εκπαιδευομένων, τα μαθησιακά αποτελέσματα του
Προγράμματος και τις διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευομένων,
και μετά από συζήτηση ομόφωνα
εγκρίνουν
την Πιστοποίηση του Θερινού Σχολείου/της Θερινής Εκπαιδευτικής Δράσης με
τίτλο «Θερινή Ακαδημία Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών 2018» (τίτλος στα
ελληνικά), «Summer Academy of Enviromental Educators 2018» (τίτλος στα
αγγλικά), Ακρωνύμιο “envacademy2018” και την απόδοση πέντε (5) Πιστωτικών
Μονάδων ECTS σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής της εν λόγω Πρότασης η οποία
κατατέθηκε από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο τnν Καθηγήτρια κ. Κωνσταντίνα
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Σκαναβη, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Πρακτικών.

Στο σημείο αυτό καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η
Συνεδρίαση.
Η Αναπληρώτρια Προέδρου
της Μονάδας Διασφάλισης
Ποιότητας
Πανεπιστημίου Αιγαίου

Καθηγήτρια
Ελένη Α. Θανοπούλου
Αναπληρώτρια Πρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων &
Διασφάλισης Ποιότητας
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