ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4/22.5.2018
Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΜΟ.ΔΙ.Π.),
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3297/16.5.2018 Πρόσκληση του Προέδρου,
Καθηγητή κ. Στέφανου Α. Γκρίτζαλη, Πρύτανη Πανεπιστημίου Αιγαίου, συνήλθε
σήμερα Τρίτη 22 Μαΐου 2018 και ώρα 14:30 στο κτήριο Διοίκησης, Λόφος
Πανεπιστημίου, 3ος όροφος, γρ. Γ.29, στη Μυτιλήνη, για την πραγματοποίηση της
4ης 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,
Αλέξανδρος
Καραγρηγορίου,
Καθηγητής,
Τμήμα
Μαθηματικών,
Αθανάσιος Στασινάκης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα
Περιβάλλοντος,
Αικατερίνη Κλωνάρη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα
Γεωγραφίας, Αναπλ. Μέλος,
Αικατερίνη Νικολαρέα, εκπρόσωπος των Μελών της
κατηγορίας Ε.Ε.Π.,
Αλέξανδρος Σπάθης, εκπρόσωπος των Μελών της
κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π.,
Μαρία Κάβουρα, εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού.
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Στη Συνεδρίαση επίσης, κατόπιν πρόσκλησης από τον Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ,
παρίσταται η κα Μ. Δουκάκη, Διοικητική Υπάλληλος του Ιδρύματος, για την
τήρηση των πρακτικών.
Απόντες είναι οι κ.κ.
Ελένη Θεοδωροπούλου, Καθηγήτρια, Κοσμητόρισσα Σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστημών
Απόστολος Κώστας, εκπρόσωπος των Μελών της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο:
Θέμα 2ο:
Θέμα 3ο:
Θέμα 4ο:

Θέμα 5ο:

Ενημέρωση
Επικύρωση Πρακτικών της υπ’ αριθμ. 3/28.3.2018 Συνεδρίασης
Έγκριση Προτάσεων ανανέωσης του κειμένου του Στρατηγικού
Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την περίοδο 2014-2020
Έγκριση Εγχειριδίου Ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος
Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (βάσει του Προτύπου
Εγχειριδίου Ποιότητας της ΑΔΙΠ)
Διάφορα

Διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας και αρχίζει η Συνεδρίαση.
Η Πρόεδρος εισηγείται στο Σώμα την ένταξη του θέματος 6 «Απόδοση
Πιστωτικών Μονάδων ECTS & Πιστοποίηση Θερινών Σχολείων/Θερινών
Εκπαιδευτικών Δράσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου» στην Ημερήσια Διάταξη της
παρούσας Συνεδρίασης, πρόταση η οποία γίνεται ομόφωνα αποδεκτή από τα
παρόντα Μέλη του Σώματος.
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Θέμα 1: Ενημέρωση
Η Aναπληρώτρια Προέδρου ΜΟΔΙΠ, Καθηγήτρια Ελένη Θανοπούλου,
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας,
καλωσορίζει τα Μέλη της Επιτροπής και τα ενημερώνει ότι κύριο μέλημα στην
παρούσα χρονική περίοδο είναι η κάλυψη των προϋποθέσεων ώστε να υποβληθεί
η πρόταση πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
του Ιδρύματος στην ΑΔΙΠ, η οποία επιτρέπει την μετέπειτα πιστοποίηση των
Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, θα
πρέπει να εγκριθούν κείμενα όπως αυτό του Στρατηγικού Σχεδιασμού καθώς και
το Εγχειρίδιο Ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του
Ιδρύματος. Τέλος, ενημερώνει ότι θα καταβληθεί προσπάθεια από τον κ. Γ.
Χρυσολωρά για την τροποποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος που
χρησιμοποιείται
για
την
αξιολόγηση
των
μαθημάτων
και
Διδασκόντων/Διδασκουσών από τους/τις φοιτητές/τριες, ή τη δημιουργία νέου
ιστοτόπου ώστε να παρέχει τη δυνατότητα ανάρτησης από τη ΜΟΔΙΠ, εγγράφων
για την Πιστοποίηση του ΕΣΔΠ, καθώς και από τα Τμήματα τα οποία θα
προσέρχονται σιγά σιγά στη διαδικασία Πιστοποίησης.

Θέμα 2: Επικύρωση Πρακτικών της υπ’ αριθμ. 3/28.3.2018 Συνεδρίασης
Η συζήτηση του θέματος αναβάλλεται.

Θέμα 3: Έγκριση Προτάσεων ανανέωσης του κειμένου του Στρατηγικού
Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την περίοδο 2014-2020
Η Aναπληρώτρια Προέδρου, Καθηγήτρια Ελένη Θανοπούλου, ενημερώνει ότι το
Σχέδιο κειμένου του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ιδρύματος το οποίο είχε
συνταχθεί κατά το 2014 και εγκριθεί από τη Σύγκλητο τον Φεβρουάριο του 2018,
θα επικαιροποιηθεί σε συνεργασία με τον κ. Γιώργο Κολοκυθά, και θα πρέπει να
αποσταλεί στη Σύγκλητο για διαβούλευση και έγκριση. Διευκρινίζει ότι το
εγκεκριμένο κείμενο δεν καλύπτει το επιχειρησιακό κομμάτι καθώς δεν έχει
αποτυπωθεί μ’ αυτή τη φιλοσοφία.

Θέμα 4: Έγκριση Εγχειριδίου Ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος
Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (βάσει του Προτύπου Εγχειριδίου
Ποιότητας της ΑΔΙΠ)
Η

Aναπληρώτρια

Προέδρου

ΜΟΔΙΠ,

Καθηγήτρια

Ελένη

Θανοπούλου,

ενημερώνει τα Μέλη ότι στη Σύνοδο Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε τον
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περασμένο Απρίλιο, επικράτησε η άποψη να ακολουθηθεί η μορφή του Προτύπου
Εγχειριδίου Ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, το
οποίο

συντάχθηκε

από

κοινού

μεταξύ

πέντε

(5)

ΑΕΙ

της

χώρας,

συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου Αιγαίου και εστάλη σε όλα τα
υπόλοιπα. Ως εκ τούτου, το Σχέδιο Εγχειριδίου Ποιότητας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου το οποίο συντάχθηκε με τη βοήθεια του κ. Γιώργου Κολοκυθά, βασίζεται
στο εν λόγω Πρότυπο.
Στο σημείο αυτό πραγματοποιείται παρουσίαση την οποία επιμελήθηκε ο κος
Κολοκυθάς, σχετική με την υποβολή Προτάσεων Πιστοποίησης των Εσωτερικών
Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και των Προγραμμάτων Προπτυχιακών
Σπουδών των ΑΕΙ, και επισυνάπτεται στα παρόντα Πρακτικά, και ανάλυση των
κυριότερων σημείων του εν λόγω κειμένου.
Διευκρινίζει επίσης, ότι είναι πολύ πιθανό να δοθεί παράταση για την υποβολή
του Εσωτερικού Κανονισμού των Ιδρυμάτων έως το τέλος του έτους, αλλά όχι για
τον Οργανισμό τους. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου που
είχε εγκριθεί το 2009, οφείλει να επικαιροποιηθεί. Ενημερώνει επίσης ότι έχει
συγκροτηθεί από τη Σύγκλητο, μία Τριμελής Επιτροπή για τη διαμόρφωση ενός
Πρότυπου Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών, η οποία αποτελείται από τον
Καθηγητή του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών κ. Ε. Ξυδέα,
την Επίκ. Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας κα Ε. Α. Τράγου
και τον Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας κ. Μ. Βαΐτη. Διευκρινίζει ότι
επιλέχθηκαν συνάδελφοι και από εργαστηριακά Τμήματα, ώστε να λαμβάνονται
υπόψη και οι αντίστοιχες ανάγκες των Τμημάτων. Παράλληλα αναφέρει την
παράκλησή της προς τα Τμήματα για τη σύνταξη ενός σύντομου και περιεκτικού
Κανονισμού καθώς απευθύνεται σε νέους φοιτητές και φοιτήτριες. Τονίζεται ότι
θα ήταν καλό ενόψει των Πιστοποιήσεων, τα Τμήματα, εφόσον διαθέτουν τους
απαραίτητους πόρους, και λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία περί προσωπικών
δεδομένων, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των αποφοίτων τους, μετά την
καταγραφή τους κατά το έτος 2015.
Στο σημείο αυτό και μετά από ομόφωνη απόφαση του Σώματος, εγκρίνεται το
Σχέδιο Εγχειριδίου Ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης
Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διαβιβάζεται στη Σύγκλητο για
έγκριση.
Τέλος, εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος για τις περαιτέρω ενέργειες.
Θέμα 5: Διάφορα
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Η

Aναπληρώτρια

Προέδρου

ΜΟΔΙΠ,

Καθηγήτρια

Ελένη

Θανοπούλου,

ενημερώνει τα Μέλη ότι η ΑΔΙΠ έχει προσκαλέσει τους/τις Προέδρους και στελέχη
των ΜΟΔΙΠ των Πανεπιστημίων σε συνάντηση εργασίας με θέμα «Εφαρμογή
ΕΣΔΠ – Πρότυπο Εγχειρίδιο Ποιότητας», στις 25.5.2018 και, λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων του κ. Πρύτανη και δικών της, στην εν λόγω συνάντηση θα
παρευρεθεί ο κ. Γ. Κολοκυθάς.
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Θέμα 6: Απόδοση Πιστωτικών Μονάδων ECTS & Πιστοποίηση Θερινών
Σχολείων/Θερινών Εκπαιδευτικών Δράσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου
6.1: Θερινό Σχολείο/Θερινή Εκπαιδευτική Δράση με τίτλο «6ο Διεθνές Θερινό
Σχολείο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας/6th International Summer School
on e-Business»
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 «6ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Ηλεκτρονικής
Επιχειρηματικότητας» (τίτλος στα ελληνικά)/“6th International Summer
School on e-Business” (τίτλος στα αγγλικά), Ακρωνύμιο “eBiz 2018”,
ημερομηνίες διεξαγωγής 9-15/7/2018 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκ.
Καθηγητή κ. Δημήτριο Δρόσο, 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 «6ο Διεθνές Θερινό Σχολείο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας» (τίτλος
στα ελληνικά)/“6th International Summer School on e-Business” (τίτλος στα
αγγλικά), Ακρωνύμιο “eBiz 2018”, και την απόδοση δύο (2) Πιστωτικών Μονάδων
ECTS σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής της εν λόγω Πρότασης η οποία
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κατατέθηκε από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Επίκ. Καθηγητή κ. Δημήτριο Δρόσο,
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, το
οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων
Πρακτικών.
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Θέμα 6: Απόδοση Πιστωτικών Μονάδων ECTS & Πιστοποίηση Θερινών
Σχολείων/Θερινών Εκπαιδευτικών Δράσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου
6.2: Θερινό Σχολείο/Θερινή Εκπαιδευτική Δράση με τίτλο «Η Ευρώπη ως
Κοινότητα: Ας αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε/EUROPE AS A COMMON: Let us
start thinking about it»
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
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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,



Tο γεγονός ότι το Έντυπο Υποβολής Πρότασης Θερινού Σχολείου/Θερινής
Εκπαιδευτικής Δράσης με τίτλο «Η Ευρώπη ως Κοινότητα: Ας αρχίσουμε
να το σκεφτόμαστε» (τίτλος στα ελληνικά)/“EUROPE AS A COMMON: Let
us start thinking about it”, Ακρωνύμιο “EAAC 2018”, ημερομηνίες
διεξαγωγής 1-8/9/2018, και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή
κ. Σπυρίδων Συρόπουλο, 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 Ευρώπη ως Κοινότητα: Ας αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε» (τίτλος στα
ελληνικά)/“EUROPE AS A COMMON: Let us start thinikng about it”, Ακρωνύμιο
“EAAC 2018”, και την απόδοση τριών (3) Πιστωτικών Μονάδων ECTS σύμφωνα με
το Έντυπο Υποβολής της εν λόγω Πρότασης η οποία κατατέθηκε από τον
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Επιστημονικά Υπεύθυνο Αναπλ. Καθηγητή κ. Σπυρίδων Συρόπουλο, του
Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Πρακτικών.
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Θέμα 6: Απόδοση Πιστωτικών Μονάδων ECTS & Πιστοποίηση Θερινών
Σχολείων/Θερινών Εκπαιδευτικών Δράσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου
6.3: Θερινό Σχολείο/Θερινή Εκπαιδευτική Δράση με τίτλο «Οπτικές και
Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή/Visual and
Participatory Research Methods for Social Change»
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
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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 2 ο
«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

«Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι

Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή» (τίτλος στα ελληνικά)/“Visual and
Participatory Research Methods for Social Change” (τίτλος στα αγγλικά),
Ακρωνύμιο “SocViPar 2018”, ημερομηνίες διεξαγωγής 1-6/7/2018, και
Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Σωτήρη Χτούρη, 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 «Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή»
(τίτλος στα ελληνικά)/“Visual and Participatory Research Methods for Social
Change” (τίτλος στα αγγλικά), Ακρωνύμιο “SocViPar 2018”, και την απόδοση
τριών (3) Πιστωτικών Μονάδων ECTS σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής της εν
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λόγω Πρότασης η οποία κατατέθηκε από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Καθηγητή
κ. Σωτήρη Χτούρη, του Τμήματος Κοινωνιολογίας, το οποίο επισυνάπτεται και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Πρακτικών.
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Θέμα 6: Απόδοση Πιστωτικών Μονάδων ECTS & Πιστοποίηση Θερινών
Σχολείων/Θερινών Εκπαιδευτικών Δράσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου
6.4: Θερινό Σχολείο/Θερινή Εκπαιδευτική Δράση με τίτλο «Ποιοτικές Μέθοδοι
στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική Υγεία/Qualitative
Methods in Applied Social Research & Mental Health»
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

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρακτικά υπ’ αριθμ. 4/22.5.2018 Συνεδρίασης

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,



Tο γεγονός ότι το Έντυπο Υποβολής Πρότασης Θερινού Σχολείου/Θερινής
Εκπαιδευτικής Δράσης με τίτλο «Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη
Κοινωνική

Έρευνα

και

την

Ψυχική

Υγεία»

(τίτλος

στα

ελληνικά)/“Qualitative Methods in Applied Social Research & Mental Health”
(τίτλος στα αγγλικά), Ακρωνύμιο “LaQualAp

2018”, ημερομηνίες

διεξαγωγής 20-26/8/2018, και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ.
Σωτήρη Χτούρη, 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 «Ποιοτικές Μέθοδοι στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα και την Ψυχική
Υγεία» (τίτλος στα ελληνικά)/“Qualitative Methods in Applied Social Research &
Mental Health” (τίτλος στα αγγλικά), Ακρωνύμιο “LaQualAp 2018”, και την
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απόδοση τεσσάρων (4) Πιστωτικών Μονάδων ECTS σύμφωνα με το Έντυπο
Υποβολής της εν λόγω Πρότασης η οποία κατατέθηκε από τον Επιστημονικά
Υπεύθυνο Καθηγητή κ. Σωτήρη Χτούρη, του Τμήματος Κοινωνιολογίας, το οποίο
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Πρακτικών.
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Θέμα 6: Απόδοση Πιστωτικών Μονάδων ECTS & Πιστοποίηση Θερινών
Σχολείων/Θερινών Εκπαιδευτικών Δράσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου
6.5: Θερινό Σχολείο/Θερινή Εκπαιδευτική Δράση με τίτλο «Περιβαλλοντική,
Πολιτιστική Διαχείριση και Τοπική Ανάπτυξη/Environmental, Cultural
Management and Local Development»
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
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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 2 ο
«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 «Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση
και Τοπική Ανάπτυξη» (τίτλος στα ελληνικά)/“Environmental, Cultural
Management and Local Development” (τίτλος στα αγγλικά), Ακρωνύμιο
“INNOVIS 2018”, ημερομηνίες διεξαγωγής 16-29/7/2018, και Επιστημονικά
Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Κορρέ, 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 «Περιβαλλοντική, Πολιτιστική Διαχείριση και Τοπική Ανάπτυξη» (τίτλος
στα ελληνικά)/“Environmental, Cultural Management and Local Development”
(τίτλος στα αγγλικά), Ακρωνύμιο “INNOVIS 2018”, και την απόδοση πέντε (5)
Πιστωτικών Μονάδων ECTS σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής της εν λόγω
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Πρότασης η οποία κατατέθηκε από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Καθηγητή κ.
Γεώργιο Κορρέ, του Τμήματος Γεωγραφίας, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Πρακτικών.
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Θέμα 6: Απόδοση Πιστωτικών Μονάδων ECTS & Πιστοποίηση Θερινών
Σχολείων/Θερινών Εκπαιδευτικών Δράσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου
6.6: Θερινό Σχολείο/Θερινή Εκπαιδευτική Δράση με τίτλο «Αρχαιολογικήαρχαιομετρική έρευνα πεδίου στον Υστερομυκηναϊκό οικισμό Καστρούλι
Δεσφίνας, Δελφοί/Archaeometrical Fieldwork in Late Mycenaean Settlement
Kastrouli at Desfina, Delphi»
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
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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
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 2 ο
«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 «Υστερομυκηναϊκό οικισμό Καστρούλι
Δεσφίνας, Δελφοί» (τίτλος στα ελληνικά)/“Archaeometrical Fieldwork in
Late Mycenaean Settlement Kastrouli at Desfina, Delphi” (τίτλος στα
αγγλικά), Ακρωνύμιο “KASTROULI 2018”, ημερομηνίες διεξαγωγής 628/7/2018, και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Λυριντζή,
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 «Υστερομυκηναϊκό οικισμό Καστρούλι Δεσφίνας, Δελφοί» (τίτλος στα
ελληνικά)/“Archaeometrical Fieldwork in Late Mycenaean Settlement Kastrouli at
Desfina, Delphi” (τίτλος στα αγγλικά), Ακρωνύμιο “KASTROULI2018”, και την
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απόδοση οκτώ (8) Πιστωτικών Μονάδων ECTS σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής
της εν λόγω Πρότασης η οποία κατατέθηκε από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο
Καθηγητή κ. Ιωάννη Λυριντζή, του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, το οποίο
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Πρακτικών.
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Θέμα 6: Απόδοση Πιστωτικών Μονάδων ECTS & Πιστοποίηση Θερινών
Σχολείων/Θερινών Εκπαιδευτικών Δράσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου
6.7: Θερινό Σχολείο/Θερινή Εκπαιδευτική Δράση με τίτλο «5th International
Summer School on Government 3.0»
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

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρακτικά υπ’ αριθμ. 4/22.5.2018 Συνεδρίασης

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 2 ο
«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

«5th International Summer School on

Government 3.0” (τίτλος στα αγγλικά), Ακρωνύμιο “OPENGOV 2018”,
ημερομηνίες διεξαγωγής 2-6/7/2018, και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον
Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Χαραλαμπίδη, 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 «5th International Summer School on Government 3.0», Ακρωνύμιο
“OPENGOV 2018”, και την απόδοση μίας (1) Πιστωτικής Μονάδας ECTS σύμφωνα
με το Έντυπο Υποβολής της εν λόγω Πρότασης η οποία κατατέθηκε από τον
Επιστημονικά Υπεύθυνο Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Χαραλαμπίδη, του
Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, το
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οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων
Πρακτικών.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρακτικά υπ’ αριθμ. 4/22.5.2018 Συνεδρίασης

Θέμα 6: Απόδοση Πιστωτικών Μονάδων ECTS & Πιστοποίηση Θερινών
Σχολείων/Θερινών Εκπαιδευτικών Δράσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου
6.8: Θερινό Σχολείο/Θερινή Εκπαιδευτική Δράση με τίτλο «R & Ανάλυση
Μεγάλης Κλίμακος Δεδομένων/R and Big Data Analytics»
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
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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 2 ο
«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

«R & Ανάλυση Μεγάλης Κλίμακος

Δεδομένων» (τίτλος στα ελληνικά)/“R and Big Data Analytics”, Ακρωνύμιο
“RABDA 2018”, ημερομηνίες διεξαγωγής 22-28/6/2018, και Επιστημονικά
Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αλέξανδρο Καραγρηγορίου, 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 «R & Ανάλυση Μεγάλης Κλίμακος Δεδομένων» (τίτλος στα ελληνικά)/“R
and Big Data Analytics”, Ακρωνύμιο “RABDA 2018”, και την απόδοση δύο (2)
Πιστωτικών Μονάδων ECTS σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής της εν λόγω
Πρότασης η οποία κατατέθηκε από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Καθηγητή κ.
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Αλέξανδρο

Καραγρηγορίου,

του

Τμήματος

Μαθηματικών,

το

οποίο

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Πρακτικών.
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Θέμα 6: Απόδοση Πιστωτικών Μονάδων ECTS & Πιστοποίηση Θερινών
Σχολείων/Θερινών Εκπαιδευτικών Δράσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου
6.9: Θερινό Σχολείο/Θερινή Εκπαιδευτική Δράση με τίτλο «Η Νεοελληνική
Γλώσσα στο Μεσογειακό Περικείμενό της/The Modern Greek language in its
Mediterranean context»
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
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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 2 ο
«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 Νεοελληνική Γλώσσα στο Μεσογειακό
Περικείμενό της» (τίτλος στα ελληνικά)/“The Modern Greek language in its
Mediterranean context” (τίτλος στα αγγλικά), Ακρωνύμιο “MGMC 2018”,
ημερομηνίες διεξαγωγής 25/8-1/9/2018, και Επιστημονικά Υπεύθυνη την
Καθηγήτρια κ. Ελένη Καραντζόλα, 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 Νεοελληνική Γλώσσα στο Μεσογειακό Περικείμενό της» (τίτλος στα
ελληνικά)/“The Modern Greek language in its Mediterranean context” (τίτλος στα
αγγλικά), Ακρωνύμιο “MGMC 2018”, και την απόδοση δύο (2) Πιστωτικών
Μονάδων ECTS σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής της εν λόγω Πρότασης η οποία
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κατατέθηκε από την Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια κ. Ελένη Καραντζόλα,
του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, 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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