EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΟΔΙΠ

H Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, ύστερα από πρόσκληση του Αντιπρύτανη, Καθηγητή κ.
Ιωάννη Θεοδωράκη, συγκεντρώθηκε σήμερα, 26‐2‐2009, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πραγματοποίησε
την πρώτη
συνεδρίασή της.
Παρόντα ήταν τα παρακάτω τακτικά μέλη της ΜΟΔΙΠ:
1. Καθηγητής, Ιωάννης Θεοδωράκης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Προσωπικού
2. Καθηγητής, Νικόλαος Βλάχος του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών Βιομηχανίας
3. Καθηγητής, Αναστάσιος Γερμενής του Τμήματος Ιατρικής
4. Καθηγήτρια, Βασιλική Παπαδημητρίου του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επίσης, παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι παρακάτω παρατηρητές:
1. Καθηγήτρια κα Μαρία Σακελλαρίου‐ Μακραντωνάκη του Τμήματος
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος αντί του
κ. Χρήστου Νεοφύτου, Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας
και Υδάτινου Περιβάλλοντος
2. κ. Βασίλειος Γεροδήμος Επικ. Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Επίσης, από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι παρακάτω :
1. Καθηγητής, Χρήστος Νεοφύτου του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας
και Υδάτινου Περιβάλλοντος
2. Αν. Καθηγητής, Χρήστος Κόλλιας , του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών

Πρακτικά τήρησε η κα Ελένη Τσιρώνη, υπάλληλος του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Έναρξη συνεδρίασης
Ο Πρόεδρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Θεοδωράκης διαπιστώνει την
ύπαρξη απαρτίας, ευχαριστεί τα μέλη της ΜΟΔΙΠ για την παρουσία τους,
και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 2ο: Ενημέρωση
Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
(ΜΟΔΙΠ) συστήθηκε με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης στη
συνεδρίασή
της 4/23‐1‐2009. Η ΜΟΔΙΠ είναι τριμελής και έγινε
προσπάθεια να απαρτίζεται από αντιπροσωπευτικά μέλη ΔΕΠ των
Σχολών του ΠΘ. Στις συνεδριάσεις της ΜΟΔΙΠ απεφασίσθη να
συμμετέχουν και παρατηρητές από τις άλλες Σχολές ή ανεξάρτητα
Τμήματα του ΠΘ.
Τα Μέλη ευχαριστούν τον Πρόεδρο για την τιμητική επιλογή τους,
και δηλώνουν ότι θα συνεργαστούν για την αποδοτική λειτουργία της
ΜΟΔΙΠ και την πρόοδο του Ιδρύματος.
Θέμα 3ο: Εσωτερική αξιολόγηση Τμημάτων του ΠΘ
Ο κ. Θεοδωράκης αναφέρει ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί
άμεσα η ΜΟΔΙΠ, ώστε να συντονίσει το έργο της αξιολόγησης των
Τμημάτων του Ιδρύματος.
Ο κ. Γερμενής εκφράζει ευαρέσκεια για την δημιουργία της ΜΟΔΙΠ
καθώς θεωρεί απαραίτητη την διαδικασία της αξιολόγησης των
ακαδημαϊκών μονάδων του ΠΘ. Προτείνει να λειτουργήσει η ΜΟΔΙΠ με

αυστηρά τεχνοκρατικά κριτήρια αποφεύγοντας την εμπλοκή της σε
πολιτικές αντιπαραθέσεις.
Η. κ. Παπαδημητρίου αναφέρει ότι στο Τμήμα της μόλις ελήφθη
απόφαση για να αρχίσει η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης, ενώ
υπήρξαν και αντίθετες απόψεις. Η ίδια θεωρεί απαραίτητη την εσωτερική
αξιολόγηση ως ένα τρόπο για την ανάδειξη των προβλημάτων και την
ανάληψη δράσεων για βελτιώσεις.
Ο κ. Βλάχος τονίζει ότι αναπόφευκτα η αξιολόγηση άπτεται της
πολιτικής για την Παιδεία, σε ιδρυματικό, περιφερειακό, εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Προτείνει η αξιολόγηση να γίνει με
ακαδημαϊκά κριτήρια και με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας και
απόδοσης των Τμημάτων του ΠΘ.
Ο κ. Θεοδωράκης τονίζει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στον
χειρισμό της αξιολόγησης. Η ΜΟΔΙΠ θα πρέπει να λειτουργήσει ως
συντονιστικό όργανο όπως ο Νόμος ορίζει, και να βοηθήσει τα Τμήματα
στην διαδικασία αξιολόγησής τους, χωρίς να εμπλακεί στα εσωτερικά
τους.
Ο κ. Βλάχος προτείνει να ζητηθεί από τους φοιτητές να στείλουν
εκπροσώπους στην ΜΟΔΙΠ είτε ως μέλη είτε ως παρατηρητές.
Ο κ. Γερμενής τονίζει την δυσκολία εκλογής εκπροσώπου των
φοιτητών, λόγω της ασαφούς διατύπωσης του Νόμου στο θέμα αυτό.
Ο κ. Θεοδωράκης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον νόμο, έχει ζητηθεί
από τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα την υπόδειξη εκπροσώπου του
λοιπού Επιστημονικού (εκτός των μελών ΔΕΠ) και Διοικητικού
προσωπικού στη ΜΟΔΙΠ.
Ο κ. Βλάχος θεωρεί ότι είναι μία καλή ευκαιρία να προβληθούν μέσα
από τα κείμενα των εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης οι μέχρι τώρα
επιτυχίες του ΠΘ, οι ελλείψεις που χρήζουν άμεσης φροντίδας και οι
προτάσεις για αναβάθμιση του διδακτικού και ερευνητικού έργου των
Τμημάτων. Υπάρχουν όντως ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό που
πρέπει να αναδειχθούν και να γίνουν άμεσες και δραστικές ενέργειες σε
πολλαπλά επίπεδα (ΠΘ, Νομαρχίες, Περιφέρεια, Πολιτεία) για
βελτιώσεις.
Ο κ. Γεροδήμος ενημερώνει για την διαδικασία της εσωτερικής
αξιολόγησης του ΤΕΦΑΑ και αναφέρει ότι η εμπειρία ήταν μοναδική,
καθώς ανέδειξε πολλές από τις επιτυχίες αλλά και τα προβλήματα του
Τμήματος.
Ο κ. Βλάχος προτείνει να διαμορφωθεί ένα κείμενο με την αποστολή
και τους στόχους της ΜΟΔΙΠ, όπως έγινε και κατά την περίοδο της

αξιολόγησης του ΠΘ από την European University Association. Αναφέρει
ότι ένα τέτοιο κείμενο περιέχεται στην πρόσφατη έκθεση εσωτερικής
αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων και προτείνει να ετοιμάσει ένα
πρώτο σχέδιο για περαιτέρω επεξεργασία.
Η πρόταση του κ. Βλάχου γίνεται ομόφωνα δεκτή
Η
κ.
Σακελλαρίου‐Μακραντωνάκη
συμφωνεί
με
τους
προλαλήσαντες, αναφέροντας ότι το Τμήμα
Γεωπονίας Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος έχει ολοκληρώσει την
εσωτερική αξιολόγηση, η οποία έχει αποσταλεί στην ΑΔΙΠ. Επίσης ζητάει
να της διατεθούν αντίγραφα των εκθέσεων των Τμημάτων που έχουν
περατώσει την διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης.
Ο κ. Θεοδωράκης αναφέρει ότι αρκετά Τμήματα έχουν αρχίσει,
βρίσκονται στο στάδιο της περάτωσης ή έχουν περατώσει την διαδικασία
της εσωτερικής αξιολόγησης και έχουν αποστείλει ή θα αποστείλουν
σύντομα την σχετική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης στην ΜΟΔΙΠ
προκειμένου να διαβιβαστεί στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ),
ώστε να αρχίσει η διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησής τους.
Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι τα Τμήματα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής
και Αγροτικού Περιβάλλοντος καθώς και το ΤΕΦΑΑ, έχουν ολοκληρώσει
τις εσωτερικές αξιολογήσεις τους, οι οποίες έχουν αποσταλεί στην ΑΔΙΠ
και θέτει αυτές στην διάθεση της ΜΟΔΙΠ.
Επίσης αναφέρει ότι το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, με το 140/25‐2‐09 έγγραφο του Προέδρου
Καθηγητή κ. Γεωργίου Πετράκου διαβίβασε προς την ΜΟΔΙΠ την έκθεση
εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος, η οποία μόλις ολοκληρώθηκε και
προτείνει να διαβιβαστεί στην ΑΔΙΠ.
Η ΜΟΔΙΠ αφού ενημερώνεται για την έκθεση εσωτερικής
αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, αποφασίζει ομόφωνα την αποστολή της
στην ΑΔΙΠ, προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία της εξωτερικής
αξιολόγησης.
Στη συνέχεια ο κ. Θεοδωράκης διαβάζει τα παρακάτω έγγραφα από
τα οποία προκύπτει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της
αξιολόγησης των παρακάτω Τμημάτων:
1. Το 371/13‐2‐09 έγγραφο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
2. Το 9419/19‐2‐09 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
3. Το 150/19‐2‐09
Βιοτεχνολογίας

έγγραφο

του

Τμήματος

Βιοχημείας

και

Θέμα 4ο: Διάφορα
Δεν υπάρχει κάποιο θέμα για συζήτηση.

Στο σημείο αυτό, λύεται η συνεδρίαση ώρα 14:00μ.μ.

Ο Αντιπρύτανης
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
και Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ

Καθηγητής Ιωάννης Θεοδωράκης

Για την τήρηση του Πρακτικού

Έλενα Τσιρώνη

