ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 5/12.6.2018
Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΜΟ.ΔΙ.Π.),
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4159/6.6.2018 Πρόσκληση του Προέδρου,
Καθηγητή κ. Στέφανου Α. Γκρίτζαλη, Πρύτανη Πανεπιστημίου Αιγαίου, συνήλθε
σήμερα Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:30 στο κτήριο Διοίκησης, Λόφος
Πανεπιστημίου, 3ος όροφος, γρ. Γ.29, στη Μυτιλήνη, για την πραγματοποίηση της
5ης 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,
Ελένη Θεοδωροπούλου, Καθηγήτρια, Κοσμητόρισσα
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών,
Αθανάσιος Στασινάκης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα
Περιβάλλοντος,
Αικατερίνη Κλωνάρη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα
Γεωγραφίας, Αναπλ. Μέλος,
Αικατερίνη Νικολαρέα, εκπρόσωπος των Μελών της
κατηγορίας Ε.Ε.Π.,
Απόστολος Κώστας, εκπρόσωπος των Μελών της
κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π.,
Μαρία Κάβουρα, εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού.
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Απόντες είναι οι κ.κ.
Αλέξανδρος Καραγρηγορίου, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών,
Αλέξανδρος Σπάθης, εκπρόσωπος των Μελών της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π.,
Στη Συνεδρίαση επίσης, κατόπιν πρόσκλησης από τον Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ,
παρίστανται οι κ.κ.:











Ελένη Κοντάρα, Αναπλ. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής
Υποστήριξης,
Αικατερίνη Φωτιάδου, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικής
Υποστήριξης, Προγραμματισμού και Δικτύων,
Ευστρατία Γιακουμάτου, Προϊσταμένη Κεντρικής Διεύθυνσης Διοικητικών
Υποθέσεων,
Χριστίνα Φιορή, Αναπλ. Προϊσταμένη Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υποθέσεων,
Δέσποινα Κουτρέλλη, Αναπλ. Προϊσταμένη Κεντρικής Διεύθυνσης
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας,
Παναγιώτης
Παπαχίου,
Προϊστάμενος
Κεντρικής
Διεύθυνσης
Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
Γεώργιος Μάτσος, Αναπλ. Προϊστάμενος Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών,
Γεώργιος Κολοκυθάς, Αναπλ. Προϊστάμενος Γραμματείας του Τμήματος
Επιστημών της Θάλασσας,
Μάριος Μπαλής, Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Περιβάλλοντος,
Μ. Δουκάκη, Διοικητική Υπάλληλος του Ιδρύματος.

Επίσης, η νεοεκλεγείσα Πρυτανική Αρχή, ήτοι οι κ.κ.:




Χρυσή Βιτσιλάκη, Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πρύτανις
Μαρία Μαύρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Αντιπρύτανις,
Δημήτρης Παπαγεωργίου, Καθηγητής Τμήματος Πολιτισμικής
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Αντιπρύτανης,

καθώς και η κα Δέσποινα Δήμου, Διοικητική Υπάλληλος του Ιδρύματος, για την
τήρηση των Πρακτικών.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο:
Θέμα 2ο:
Θέμα 3ο:
Θέμα 4ο:
Θέμα 5ο:
Θέμα 6ο:
Θέμα 7ο:
Θέμα 8ο:

Ενημέρωση
Επικύρωση Πρακτικών της υπ’ αριθμ. 4/22.5.2018 Συνεδρίασης
Σύνοψη των απολογιστικών αποφάσεων ΜΟΔΙΠ προς αποστολή
σε ΑΔΙΠ
Συζήτηση Σχεδίου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού προς πρόταση στη
Σύγκλητο
Έγκριση αλλαγών στις υποβολές των ετών 2017 και 2018 στην ΑΔΙΠ
Απόδοση – Τροποποίηση ECTS σε Θερινά Σχολεία
Προγραμματισμός
Διάφορα

Διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας και αρχίζει η Συνεδρίαση.
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Θέμα 1: Ενημέρωση
Η Aναπληρώτρια Προέδρου ΜΟΔΙΠ, Καθηγήτρια κ. Ελένη Θανοπούλου,
Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας,
καλωσορίζει τα Μέλη της Επιτροπής καθώς και τους/τις προσκεκλημένους/ες και
τα ενημερώνει 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
παρευρέθηκε ο κ. Γ. Κολοκυθάς. Στο σημείο αυτό ο κ. Κολοκυθάς ενημερώνει
συνοπτικά για όσα ειπώθηκαν στην εν λόγω συνάντηση, ήτοι η ανάλυση της
διαδικασίας υποβολής από τα ΑΕΙ, προτάσεων πιστοποίησης των Εσωτερικών
Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας καθώς και η ανάλυση του Προτύπου
Εγχειρίδιου Ποιότητας. Επίσης, παρουσιάζει την εν λόγω διαδικασία, η οποία
επισυνάπτεται στα παρόντα Πρακτικά. Τέλος, αναφέρει ότι πιθανόν μόνο το
ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ, τα οποία διαθέτουν στελεχωμένα γραφεία ΜΟΔΙΠ, θα
υποβάλλουν πρόταση πιστοποίησης στις 20 Ιουλίου 2018.
Η Aναπληρώτρια Προέδρου ΜΟΔΙΠ, Καθηγήτρια κ. Ελένη Θανοπούλου,
συμπληρώνει ότι στην συνεδρίαση της 28ης Ιουνίου της Συγκλήτου, θα εισαχθεί ως
θέμα, η έγκριση της διαδικασίας διενέργειας διαβούλευσης του Σχεδίου
Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ιδρύματος για πιστοποίηση και ΑΔΙΠ και
διευκρινίζει ότι αφορά στο επικαιροποιημένο από τη ΜΟΔΙΠ σύμφωνα με τα νέα
δεδομένα, κείμενο το οποίο είχε επιμεληθεί η κ. Δημητρακοπούλου.
Τέλος, ενημερώνει ότι σύμφωνα με την εισήγηση του Καθηγητή του Τμήματος
Κοινωνιολογίας κ. Σωτήρη Χτούρη, Επιστημονικού Υπευθύνου της Πρότασης του
Θερινού Σχολείου/Θερινής Εκπαιδευτικής Δράσης με τίτλο «Οπτικές και
Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή/Visual and Participatory
Research Methods for Social Change», η διεξαγωγή του εν λόγω Θερινού Σχολείου
ακυρώνεται, λόγω μη συμπλήρωσης του απαραίτητου αριθμού αιτήσεων.

Θέμα 2: Επικύρωση Πρακτικών της υπ’ αριθμ. 4/22.5.2018 Συνεδρίασης
Η Aναπληρώτρια Προέδρου ΜΟΔΙΠ, Καθηγήτρια Ελένη Θανοπούλου ενημερώνει
το Σώμα ότι εκ παραδρομής αναγράφηκε στην Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων
της παρούσας Συνεδρίασης, η επικύρωση Πρακτικών της υπ’ αριθμ. 4/22.5.2018
Συνεδρίασης, αντί του ορθού που είναι η υπ’ αριθμ. 3/28.3.2018 Συνεδρίαση. Ως εκ
τούτου, το Σώμα επικυρώνει τα Πρακτικά της υπ’ αριθμ. 3/28.3.2018 Συνεδρίασης
χωρίς διορθώσεις.

Θέμα 3: Σύνοψη των απολογιστικών αποφάσεων ΜΟΔΙΠ προς αποστολή σε
ΑΔΙΠ
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Η Aναπληρώτρια Προέδρου, Καθηγήτρια Ελένη Θανοπούλου, ενημερώνει ότι
απαιτείται η αποστολή στην ΑΔΙΠ των ενεργειών που διενεργήθηκαν από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μετά τις υποδείξεις της Επιτροπής Εξωτερικής
Αξιολόγησης οι οποίες αναφέρονται στην Έκθεσή της. Υπενθυμίζει ότι η
Εξωτερική Αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2015. Οι ενέργειες
οι οποίες θα αναφερθούν, αφορούν στην ίδρυση των φοιτητικών κατοικιών στη
Μυτιλήνη, στη δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των αιτημάτων
σίτισης, στην πρόσληψη του Νομικού Συμβούλου κλπ. Τέλος, προτείνει να
δημιουργηθεί ένα Σχέδιο επιστολής προς την ΑΔΙΠ το οποίο θα εγκριθεί από τη
ΜΟΔΙΠ και κατόπιν από τη Σύγκλητο.

Θέμα 4: Συζήτηση Σχεδίου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού προς πρόταση στη
Σύγκλητο
Η

Aναπληρώτρια

Προέδρου

ΜΟΔΙΠ,

Καθηγήτρια

Ελένη

Θανοπούλου,

ενημερώνει τους/τις παρευρισκόμενους/ες ότι στο πλαίσιο της Πιστοποίησης του
Ιδρύματος, απαιτείται η δημιουργία κειμένου που αφορά στον Επιχειρησιακό
Σχεδιασμό του. Το εν λόγω Σχέδιο κειμένου, έχει δημιουργηθεί και δύναται να
προστεθούν

βελτιωτικές

προτάσεις

από

όλους/ες.

Όσον

αφορά

στον

προγραμματισμό εξαετίας που προβλέπεται, η πρόταση θα περιλαμβάνει
διαδικασίες και ενέργειες που θα επιθυμούσαμε να πραγματοποιήσουμε στο
πλαίσιο του δυνατού. Επιπλέον, όσον αφορά στον οικονομικό προϋπολογισμό,
προτείνει να αναγραφεί η φράση «ενδεικτικός προϋπολογισμός» καθώς και οι
πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

Θέμα 5: Έγκριση αλλαγών στις υποβολές των ετών 2017 και 2018 στην ΑΔΙΠ
Η

Aναπληρώτρια

Προέδρου

ΜΟΔΙΠ,

Καθηγήτρια

Ελένη

Θανοπούλου,

ενημερώνει τα Μέλη ότι λόγω διαπίστωσης λανθασμένων καταχωρήσεων για το
ακαδ. έτος 2015-2016 από τρία Τμήματά μας στο Πληροφοριακό Σύστημα της
ΑΔΙΠ, προτείνει να ζητήσουμε την ενεργοποίηση του ΟΠΕΣΠ, προκειμένου να
προβούμε στις εν λόγω διορθώσεις. Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το
Σώμα.
Θέμα 6: Απόδοση – Τροποποίηση ECTS σε Θερινά Σχολεία
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Η

Aναπληρώτρια

Προέδρου

ΜΟΔΙΠ,

Καθηγήτρια

Ελένη

Θανοπούλου,

ενημερώνει τα Μέλη ότι η απόδοση των ECTS σε Θερινά Σχολεία ακολουθεί τη
διαδικασία η οποία είχε τυποποιηθεί με τη συνεργασία της κας Μπούνια ως
Αναπληρώτρια Πρύτανη και της Κεντρικής Διεύθυνσης Σπουδών. Η κα Χρυσή
Βιτσιλάκη, νεοεκλεγείσα Πρύτανις του Ιδρύματος, προτείνει να τεθεί ερώτημα
στην ΑΔΙΠ σχετικά με τον τρόπο απόδοσης ECTS, προς υποβοήθηση των
ενεργειών που απαιτούνται. Η κα Κουτρέλλη, Αναπλ. Προϊσταμένη της Κεντρικής
Διεύθυνσης Σπουδών, διευκρινίζει ότι σύμφωνα με την τυποποίηση, οι
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των Θερινών Σχολείων τα οποία δεν είναι ενταγμένα
στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, εισηγούνται τον αριθμό ECTS εκάστου
Σχολείου στη ΜΟΔΙΠ, η οποία αποφασίζει για την απόδοσή τους. Επιπλέον
προσθέτει ότι η εν λόγω διαδικασία ενδέχεται να μην υπάρχει σε άλλο ΑΕΙ, και ότι
σε

περίπτωση

που

έχει

διαπιστωθεί

δυσλειτουργία

από

τους/τις

Επιστημονικούς/ες Υπευθύνους, δύναται να τροποποιηθεί η διαδικασία προς
βελτίωσή της.
Θέμα 7: Προγραμματισμός
Η

Aναπληρώτρια

Προέδρου

ΜΟΔΙΠ,

Καθηγήτρια

Ελένη

Θανοπούλου,

ενημερώνει τους/τις παρευρισκόμενους/ες ότι λόγω των υποχρεώσεων της
ΜΟΔΙΠ να ανταποκριθεί στα τρέχοντα ζητήματα σύμφωνα με την κείμενη
Νομοθεσία, απαιτείται ο προγραμματισμός των τακτικών Συνεδριάσεων του
Σώματος προς διευκόλυνση όλων. Ως εκ τούτου, προτείνει τη σύγκληση του
Σώματος κάθε Τρίτη και ώρα 14.30, πρόταση η οποία γίνεται αποδεκτή.
Θέμα 8: Διάφορα
Δεν συζητήθηκε κανένα θέμα.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρακτικά υπ’ αριθμ. 5/12.6.2018 Συνεδρίασης

Θέμα 9: Απόδοση Πιστωτικών Μονάδων ECTS & Πιστοποίηση Θερινών
Σχολείων/Θερινών Εκπαιδευτικών Δράσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου
9.1: Θερινό Σχολείο/Θερινή Εκπαιδευτική Δράση με τίτλο «Θερινό Σχολείο για
την

Ασφάλεια

των

Συστημάτων/Intensive

Πληροφοριακών

Programme

on

και

Information

and

Επικοινωνιακών
Communications

Security»
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
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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 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 «Θερινό Σχολείο για την Ασφάλεια των
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» (τίτλος στα
ελληνικά), «Intensive Programme on Information and Communications
Security» (τίτλος στα αγγλικά), Ακρωνύμιο “IPICS2018”, ημερομηνίες
διεξαγωγής 1-13/7/2018 και Επιστημονικά Υπεύθυνους τον Αναπλ.
Καθηγητή κ. Χρήστο Καλλονιάτη και τον Καθηγητή κ. Στέφανο Γκρίτζαλη,
Πρύτανη, 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

«Θερινό

Σχολείο

για

την

Ασφάλεια

των

Πληροφοριακών

και

Επικοινωνιακών Συστημάτων» (τίτλος στα ελληνικά), «Intensive Programme on

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρακτικά υπ’ αριθμ. 5/12.6.2018 Συνεδρίασης

Information and Communications Security» (τίτλος στα αγγλικά), Ακρωνύμιο
“IPICS2018”, και την απόδοση δύο (2) Πιστωτικών Μονάδων ECTS σύμφωνα με το
Έντυπο Υποβολής της εν λόγω Πρότασης η οποία κατατέθηκε από τους
Επιστημονικά Υπεύθυνους τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Χρήστο Καλλονιάτη του
Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας και τον Καθηγητή κ.
Στέφανο Γκρίτζαλη, Πρύτανη, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών

Συστημάτων,

το

οποίο

επισυνάπτεται

και

αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Πρακτικών.
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αποτελεί

Θέμα 9: Απόδοση Πιστωτικών Μονάδων ECTS & Πιστοποίηση Θερινών
Σχολείων/Θερινών Εκπαιδευτικών Δράσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου
9.2: Θερινό Σχολείο/Θερινή Εκπαιδευτική Δράση με τίτλο «Πολιτισμικό
Τραύμα: Βία, ριζοσπαστικοποίηση, εξτρεμισμός, και τρομοκρατία/Cultural
Trauma: Violence, Radicalization, Extremism and Terrorism»
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

«Πολιτισμικό

Τραύμα:

Βία,

ριζοσπαστικοποίηση, εξτρεμισμός, και τρομοκρατία» (τίτλος στα
ελληνικά)/“Cultural Trauma: Violence, Radicalization, Extremism and
Terrorism” (τίτλος στα αγγλικά),, Ακρωνύμιο “CuTrau2018”, ημερομηνίες
διεξαγωγής 1-7/8/2018, και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ.
Μανούσο Μαραγκουδάκη, 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 «Πολιτισμικό Τραύμα: Βία, ριζοσπαστικοποίηση, εξτρεμισμός, και
τρομοκρατία» (τίτλος στα ελληνικά)/“Cultural Trauma: Violence, Radicalization,
Extremism and Terrorism” (τίτλος στα αγγλικά), Ακρωνύμιο “CuTrau2018”, και την
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απόδοση επτά (7) Πιστωτικών Μονάδων ECTS σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής
της εν λόγω Πρότασης η οποία κατατέθηκε από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο
Καθηγητή κ. Μανούσο Μαραγκουδάκη, του Τμήματος Κοινωνιολογίας, 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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