EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΟΔΙΠ
H Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
ύστερα από πρόσκληση του Αντιπρύτανη, Καθηγητή κ. Ιωάννη Θεοδωράκη,
συγκεντρώθηκε σήμερα, 29-10-2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και πραγματοποίησε την δεύτερη συνεδρίασή της.
Παρόντα ήταν τα παρακάτω τακτικά μέλη της ΜΟΔΙΠ:
1. Καθηγητής, Ιωάννης Θεοδωράκης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Προσωπικού, Πρόεδρος
2. Καθηγητής, Αναστάσιος Γερμενής του Τμήματος Ιατρικής, τακτικό μέλος
4. Καθηγήτρια, Βασιλική Παπαδημητρίου του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης, τακτικό μέλος
5. Αναστάσιος Πατσιαούρας μέλος ΕΕΔΙΠ, κοινός εκπρόσωπος των μελών
ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού, τακτικό μέλος
6. Παντελής Σιδηρόπουλος, εκπρόσωπος των Μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΘ,
Τακτικό μέλος
Επίσης παρόντες ήταν και τα παρακάτω μέλη ως παρατηρητές :
1. Καθηγητής Χρήστος Νεοφύτου του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και
Υδάτινου Περιβάλλοντος, παρατηρητής.
2. Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Γεροδήμος του Τμήματος Επιστημών
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, παρατηρητής.
Επίσης, από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι παρακάτω :
1. Καθηγητής, Νικόλαος Βλάχος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Βιομηχανίας, τακτικό μέλος
2. Αναπληρωτής Καθηγητής, Χρήστος Κόλλιας , του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών, παρατηρητής
3. Αθανάσιος Φεύγας, μέλος ΕΕΔΙΠ, παρατηρητής
4. Νικόλαος Ασήμος, μέλος Διοικητικού Προσωπικού, παρατηρητής

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

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο: Έναρξη συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 2ο: α. Εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
β. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
γ. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΤΕΦΑΑ του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 3ο: Ενημέρωση για την σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής
Αξιολόγησης του Ιδρύματος από την ΜΟΔΙΠ σύμφωνα με τις οδηγίες της
ΑΔΙΠ.
ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορα.

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Πρόεδρος :
κ. Ιωάννης Θεοδωράκης, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ, Αντιπρύτανης
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού.
Μέλη:
1. κ. Νικόλαος Βλάχος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Βιομηχανίας.
2. κα Παπαδημητρίου Βασιλική, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Αγωγής.
3. κ. Γερμενής Αναστάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής
4. κ. Αστέριος Πατσιαούρας, κοινός εκπρόσωπος μελών ΕΕΔΙΠ. ΕΤΕΠ και
Διοικητικού Προσωπικού
5. κ. Παντελής Σιδηρόπουλος, εκπρόσωπος των Μεταπτυχιακών φοιτητών
και Υποψηφίων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Παρατηρητές :
1. κ. Χρήστος Νεοφύτου, Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας
και Υδάτινου Περιβάλλοντος.
2. κ. Χρήστος Κόλλιας, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
3. κ. Βασίλειος Γεροδήμος, Επικ. Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ
Αναπληρωματικά μέλη:
1. κα Μαρία Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
2. κ. Αθανάσιος Φεύγας, εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ
κ. Ν. Ασήμος, εκπρόσωπος μελών Διοικητικού Προσωπικού

ΘΕΜΑ 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.
ΘΕΜΑ 2ο: α. Εσωτερική Αξιολόγηση Τμήματος ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
Η ΜΟΔΙΠ αφού ενημερώνεται για την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
αποφασίζει ομόφωνα την αποστολή της στην ΑΔΙΠ, προκειμένου να αρχίσει η
διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης.
β. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγηση του ΤΕΦΑΑ του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η ΜΟΔΙΠ αφού ενημερώνεται για την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής
Αξιολόγησης του ΤΕΦΑΑ συμφωνεί στην αξιοποίηση των παρεχόμενων
στοιχείων στην σύνταξη της διετούς Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του
Ιδρύματος.
ΘΕΜΑ 3ο: Ενημέρωση για την σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής
Αξιολόγησης του Ιδρύματος από την ΜΟΔΙΠ σύμφωνα με τις οδηγίε ςτης
ΑΔΙΠ.
Ο κος Θεοδωράκης ενημερώνει τα μέλη της ΜΟΔΙΠ για την συνάντηση που είχε ο
Πρόεδρος της ΑΔΙΠ Καθηγητής, κ. Σ. Αμούργης με τους Πρόεδρους των ΜΟΔΙΠ
των ΑΕΙ της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη και τις
κατευθύνσεις που δόθηκαν σχετικά με την αξιολόγηση τόσο των Τμημάτων όσο
και των Ακαδημαϊκών Μονάδων στο σύνολο τους.
Ο κος Θεοδωράκης τονίζει, πως δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση από τον κο Αμούργη
στην σύνδεση της διετούς Έκθεσης Αξιολόγησης του κάθε Ιδρύματος με την
χρηματοδότηση των προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ τονίζει την αναγκαιότητα άμεσης
σύνταξης της διετούς Έκθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εως το τέλος του
2009, με στοιχεία που ήδη υπάρχουν από τις Εκθέσεις Αξιολόγησης που έχουν
στείλει στην ΜΟΔΙΠ ορισμένα Τμήματα, αλλά και με τα συμπληρωματικά
στοιχεία που έχουν ζητηθεί από τις Γραμματείες των Τμημάτων με πίνακες που
βασίστηκαν στις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.
κ. Γερμενής: Προτείνει την άμεση ενημέρωση όλων των μελών ΔΕΠ
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την αναγκαιότητα της αξιολόγησης και
σύνδεση της με τα προγράμματα που έχουν προκηρυχτεί. Επισημαίνει
σοβαρή πιθανότητα της μη χρηματοδότησης όλων των προγραμμάτων
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εξαιτίας της κωλυσιεργίας κάποιων Τμημάτων
θέμα της αξιολόγησης.

του
την
την
του
στο

Προτείνει επίσης την σύνταξη μιας επιστολής από την ΜΟΔΙΠ προς όλα τα μέλη
ΔΕΠ και τους Προέδρους των Τμημάτων η οποία να αναφέρει την απόφαση της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση
και δια βίου Μάθηση του ΥΠΕΠΘ και στην οποία να τονίζεται η σοβαρή

πιθανότητα της μη χρηματοδότησης προγραμμάτων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας εξαιτίας της μη έγκαιρης κατάθεσης από τα Τμήματα των Εκθέσεων
Εσωτερικής Αξιολόγησης τους.
Επίσης επισημαίνει ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει στόχο κυρίως την
δημιουργία εργαλείων μέτρησης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και την
προτυποποίηση των διαδικασιών και να μην αρκείται μόνο στην προσωπική
αξιολόγηση των μαθημάτων μέσω των ερωτηματολογίων. Προτείνει ακόμη τον
ορισμό υπευθύνου αξιολόγησης σε κάθε Τμήμα ο οποίος σε συνεργασία με
άτομο της Γραμματείας θα κινείται στο πνεύμα της προτυποποίησης και θα έχει
τον έλεγχο της μηχανοργάνωσης που είναι απαραίτητη για την μέτρηση των
στοιχείων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.
Ο κ. Θεοδωράκης ενημερώνει τα μέλη της ΜΟΔΙΠ ότι το καλοκαίρι κατατέθηκε
πρόταση χρηματοδότησης μηχανοργάνωσης της αξιολόγησης τόσο για την
ΜΟΔΙΠ όσο και για τα Τμήματα, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες βάσεις
δεδομένων που θα παρέχουν τα στοιχεία που χρειάζονται τα Τμήματα και το
Ίδρυμα για την σύνταξη της συνολικής Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης τους.
Ένα ποσό από τα χρήματα που θα δοθούν θα μπορούσε να δοθεί στις
Γραμματείες των Τμημάτων και στα άτομα που θα ασχοληθούν με την
αξιολόγηση.
Ο κ. Γερμενής προτείνει σχετικά με τα στοιχεία της αξιολόγησης που αφορούν
στις δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ η ΜΟΔΙΠ να αναλάβει την αναζήτηση των
στοιχείων στο διαδίκτυο.
Ο κ. Νεοφύτου διαφωνεί με την πρόταση του κ. Γερμενή λέγοντας ότι θα
υπάρξει πρόβλημα με δημοσιεύσεις που θα εξαιρεθούν εξαιτίας ίσως ελλιπών
κριτηρίων αναζήτησης στο διαδίκτυο και προτείνει τα στοιχεία των
δημοσιεύσεων να τα δώσουν τα ίδια τα μέλη ΔΕΠ μέσω των Τμημάτων στα
οποία ανήκουν.
Ο κ. Γερμενής προτείνει να συνταχθεί ένα γενικό κείμενο από την ΜΟΔΙΠ που να
αφορά στην έννοια της αξιολόγησης και στις διαδικασίες, το οποίο να
μοιράζεται στους προπτυχιακούς φοιτητές μαζί με τα άλλα έγγραφα που
μοιράζουν οι Γραμματείες κατά την εισαγωγή τους, ώστε να ενημερώνονται
από την αρχή για την αξιολόγηση.
Ο κ. Νεοφύτου συμφωνεί με την πρόταση του κ. Γερμενή, αλλά τονίζει πως είναι
υποχρέωση των Προέδρων των Τμημάτων να ενημερώνουν για την έννοια και
τη διαδικασία της αξιολόγησης τους φοιτητές κατά την τελετή της υποδοχής
των πρωτοετών φοιτητών.
ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορα
α. Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης Τμήματος Γεωπονίας
Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η ΜΟΔΙΠ αφού ενημερώνεται για την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος αποφασίζει
ομόφωνα την αποστολή της στην ΑΔΙΠ, προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία
της εξωτερικής αξιολόγησης.

β. Πρόταση Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και
Αγροτικού Περιβάλλοντος για εξωτερικούς αξιολογητές.
Η ΜΟΔΙΠ αφού ενημερώνεται για την πρόταση του Τμήματος Γεωπονίας
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος για την λίστα των
εξωτερικών αξιολογητών που προτείνει το Τμήμα, συμφωνεί στην αποστολή της
στην ΑΔΙΠ.
Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνεται και λύεται η συνεδρίαση ώρα 12:30 μ.μ.

Ο Αντιπρύτανης
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
και Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ

Καθηγητής Ιωάννης Θεοδωράκης

Για την τήρηση του Πρακτικού

Έλενα Τσιρώνη

