EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΟΔΙΠ
H Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ύστερα
από πρόσκληση του Αντιπρύτανη, Καθηγητή κ. Ιωάννη Θεοδωράκη, συγκεντρώθηκε
σήμερα, 31-3-2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πραγματοποίησε την έκτη
συνεδρίασή της.
Παρόντα ήταν τα παρακάτω τακτικά μέλη της ΜΟΔΙΠ:
1. κ. Ιωάννης Θεοδωράκης, Καθηγητής του ΤΕΦΑΑ, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Προσωπικού.
2. Καθηγητής, Αναστάσιος Γερμενής του Τμήματος Ιατρικής, τακτικό μέλος.
3.Καθηγήτρια Χριστίνα Αγριαντώνη του Τμήματος Ιστορίας, αρχαιολογίας και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, τακτικό μέλος.
4. Αναπληρωτής Καθηγητής, Παναγιώτης Τσιακάρας του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών Βιομηχανίας, τακτικό μέλος.
5. Αναστάσιος Πατσιαούρας μέλος ΕΕΔΙΠ, κοινός εκπρόσωπος των μελών ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
και Διοικητικού Προσωπικού, 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. Αναπληρωτής Καθηγητής, Χρήστος Κόλλιας , του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών,
παρατηρητής
2. Παντελής Σιδηρόπουλος, εκπρόσωπος των Μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΘ, τακτικό
μέλος
3. Αθανάσιος Φεύγας, μέλος ΕΕΔΙΠ, παρατηρητής
4. Νικόλαος Ασήμος, μέλος Διοικητικού Προσωπικού, παρατηρητής

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

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 1ο: Έναρξη συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 2ο: Εξωτερικές Εκθέσεις Τμημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΘΕΜΑ 3ο: Διάφορα.

ΘΕΜΑ 1ο: Έναρξη συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Θεοδωράκης, ευχαριστεί τα μέλη της ΜΟΔΙΠ
για την παρουσία τους, και αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 2ο: Εξωτερικές Εκθέσεις Τμημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ο κ. Θεοδωράκης ενημερώνει τα μέλη της ΜΟΔΙΠ ότι έχουν ολοκληρωθεί
εξωτερικές αξιολογήσεις επτά Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αναμένεται
να πραγματοποιηθούν άλλες δυο, του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου
Περιβάλλοντος τον Απρίλιο και του Τμήματος Κτηνιατρικής τον Μάιο.
Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην εμπειρία που αποκτήθηκε από την διαδικασία
των εξωτερικών αξιολογήσεων η οποία βοηθά πολύ στην περαιτέρω βελτίωση των
διαδικασιών που ακολουθούν τα τμήματα για την προετοιμασία τους και για την σωστή
ανάδειξη των στοιχείων λειτουργίας τους. Επίσης παρά την διαφορετική προσέγγιση
που είχε η κάθε ομάδα των αξιολογητών στον τρόπο αξιολόγησης των Τμημάτων, οι
κρίσεις και τα συμπεράσματα είναι αντικειμενικά και οφείλουν τα τμήματα να
ακολουθήσουν τις προτάσεις βελτίωσης.
Στο σημείο αυτό προσέρχεται στην συνεδρίαση ο Πρύτανης Καθηγητής κ. Κ.
Γουργουλιάνης. Ο Πρύτανης , αφού ευχαριστεί τα μέλη της ΜΟΔΙΠ για το έργο τους,
εφιστά την προσοχή τους στην αξιοποίηση των συμπερασμάτων των εκθέσεων
εξωτερικής αξιολόγησης, εύχεται ακλή συνέχεια και αποχωρεί.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κατέθεσε τον προβληματισμό του στα μέλη της ΜΟΔΙΠ για
τον τρόπο αξιοποίησης των συμπερασμάτων και των προτάσεων των εξωτερικών
αξιολογήσεων και των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν από την ΜΟΔΙΠ προς αυτή
την κατεύθυνση.
Τα μέλη μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τον Πρόεδρο
συμφώνησαν σε τέσσερις ενέργειες :
1ο . Να αναρτηθούν όλες οι εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων
που αξιολογήθηκαν στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου καθώς και στην
ιστοσελίδα του κάθε τμήματος. Επίσης να γίνει σύσταση σε κάθε τμήμα να αναρτά στη
ιστοσελίδα του, στο σύνολο ή σε περίληψη την τετραετή εσωτερική έκθεση
αξιολόγησης του, παράλληλα με την εξωτερική έκθεση, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
σύγκρισης των δυο εκθέσεων.
2ο. Να γίνει αρχικά μια επικοινωνία με τα Τμήματα που έχει γίνει εξωτερική
αξιολόγηση, μέσω μιας επιστολής από την ΜΟΔΙΠ, στην οποία θα επισημαίνονται τα
κυριότερα γενικά σημεία που οι αξιολογητές κρίνουν πως χρήζουν βελτίωσης και να
ζητείται να απαντήσει το Τμήμα εντός συγκεκριμένου χρόνου για τον τρόπο και τον
χρόνο υλοποίησης των προτάσεων βελτίωσης.
3ο . Κατόπιν της παραπάνω επικοινωνίας με τα Τμήματα και της απάντησης
τους, να γίνει μια συνάντηση της ΜΟΔΙΠ με κάθε Τμήμα ξεχωριστά ώστε να υπάρξει η
δυνατότητα διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων, αλλά και της καλύτερης κατανόησης
των δράσεων που υιοθετεί το κάθε Τμήμα. Αφού ολοκληρωθούν οι συναντήσεις αυτές
με τα Τμήματα και συλλεχθούν οι πρακτικές, να διοργανωθεί μια Ημερίδα τον
Σεπτέμβριο, στην οποία θα κληθούν όλα τα Τμήματα και τα μέλη ΔΕΠ, ώστε να
παρουσιασθούν τα συμπεράσματα των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης, αλλά και οι
δράσεις που υιοθετήθηκαν για την βελτιστοποίηση των αδύνατων σημείων.
4ο . Να σταλεί ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
μια επιστολή, με την οποία θα ενημερώνονται για την ανάρτηση των εξωτερικών
αξιολογήσεων στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου για να ενημερωθούν, να
προβληματιστούν και να συζητήσουν τα συμπεράσματα τους.

ΘΕΜΑ 3ο: Διάφορα.
Ο κ. Γερμενής ενημερώνει τα μέλη της ΜΟΔΙΠ για ένα κίνημα που υπάρχει στην
Ευρώπη και στοχεύει στην ενοποίηση των διδακτορικών διατριβών που αφορούν τον
χώρο της ιατρικής και βιοιατρικής δηλ. να υπάρχουν οι ίδιοι κανόνες εκπόνησης με
καθορισμό των standards που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος διδάκτορας κλπ. Το
κίνημα αυτό πραγματοποιεί ένα συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη και προτείνει την
συμμετοχή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Τα μέλη της ΜΟΔΙΠ συμφωνούν για την συμμετοχή γενικότερα του
Πανεπιστημίου στο κίνημα αυτό ομογενοποίησης των διδακτορικών διατριβών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και ο Πρόεδρος προτείνει την συμμετοχή του κ. Γερμενή στο
συνέδριο ως εκπροσώπου του Πανεπιστημίου.
Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνεται και λύεται η συνεδρίαση ώρα 13:00 μ
Για την τήρηση του Πρακτικού
Έλενα Τσιρώνη

Ο Αντιπρύτανης
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
και Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

