
 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

                                                                                           Ημερομηνία:   12 .11.2018 
 Αριθ. Πρωτ.: 12869 
 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος Καθηγητών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για 
τη συγκρότηση της Μονάδας 
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) 
του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής. 

ΠΡΟΣ : Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου  
Δυτικής Αττικής 
 
 
 
 
 

ΣΧΕΤ :  ΚΟΙΝ. : -κ. Πρόεδρο της Δ.Ε. του ΠΑ.Δ.Α. 
-κ.κ. Κοσμήτορες Σχολών 
-κ.κ. Προέδρους  Τμημάτων  
-Διεύθυνση Υποστήριξης 
 Ακαδημαϊκών Οργάνων/Τμήμα 
Υποστήριξης Συγκλήτου και  
Πρυτανικού Συμβουλίου/ 
Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας  
(ΜΟ.ΔΙ.Π.) 
-Συλλόγους Δ.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
-Συλλόγους των προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών φοιτητών 

 
 Ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχοντας 

υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α΄): «Ίδρυση Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».  
2. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α΄) : «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄): «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

4. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 38008/Ζ1/06-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/06-03-2018, τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ.): Σύσταση– Συγκρότηση – Ορισμός Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του 
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Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του 
Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».   

5. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 163494/Ζ1/02-10-2018 (Φ.Ε.Κ. 577/09-10-2018, τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ.): «Τροποποίηση της αριθμ. 38008/Ζ1/06-03-2018 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: 
«Σύσταση– Συγκρότηση – Ορισμός Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του 
Ιδρύματος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) 

6. Την υπ’ αριθ. 23/30-10-2018 (Θέμα 51ο) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΠΑ.Δ.Α., η οποία αφορά στην εκκίνηση των  διαδικασιών συγκρότησης της ΜΟ.ΔΙ.Π. του 
Ιδρύματος. 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής για τη συγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
 
Ρόλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. 
Η εν λόγω Μονάδα είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου, καθώς και για την αποτελεσματική 
λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του. 
 
Σύνθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4009/2011, όπως αυτές ισχύουν, τις διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 83 του Ν. 4485/2017 καθώς και την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 
163494/Ζ1/02-10-2018 (Φ.Ε.Κ. 577/09-10-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), η οποία καθορίζει τις επιμέρους 
αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του ΠΑ.Δ.Α., η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου 

συγκροτείται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και θα αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο 
της Διοικούσας Επιτροπής ως πρόεδρο, πέντε καθηγητές του Πανεπιστημίου, με διεθνώς 
αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και, κατά προτίμηση, με εμπειρία σε διαδικασίες 
διασφάλισης ποιότητας, έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού, με δικαίωμα ψήφου 
όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, έναν εκπρόσωπο των 
προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων 
διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη. 
 
Αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. 
Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι αρμόδια, ιδίως, για: 
α) την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών 
για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύματος, που 
αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος,  
β) την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης 
της ποιότητας του ιδρύματος, 
γ) το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών 
μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος και  
δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των 
προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του 
ιδρύματος. 
 
Υποβολή υποψηφιοτήτων-Προθεσμία 
Καλούνται όσα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, να 
καταθέσουν σχετικό αίτημα προς τη Διοικούσα Επιτροπή με επισύναψη του βιογραφικού τους 
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σημειώματος. Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου είτε 
αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email: rectorate@uniwa.gr έως και την 21η     Νοεμβρίου 
2018. 
 
Ορισμός εκπροσώπων Δ.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών  
Η παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στα συλλογικά όργανα των κατηγοριών προσωπικού 
(Δ.Π., Ε.ΔΙ.Π., και Ε.Τ.Ε.Π.) και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, προκειμένου 
να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τον ορισμό των εκπρόσωπων τους. 
 
Η παρούσα να αναρτηθεί στο  διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον κεντρικό ιστότοπο 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 
 

Ο Αντιπρόεδρος 
 
 
 

Δήμος Τριάντης 
Καθηγητής 
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