
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Μονάδας 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  

(Ν. 4009/2011 άρθρο 14 παρ. 2)     

          

Ο Πρύτανης αφού έλαβε υπόψη του: 

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. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/07-05-2019 τ. Α΄) «Συνέργειες 

Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά 

σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 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 τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 2 εδαφ. ιβ, 83 παρ. 5 και 84 παρ. 1 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».  

5. Τη με αριθμ. 125788/Ζ1/06-08-2019 (Φ.Ε.Κ. 564/13-08-2019 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα « Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων 

(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (ΑΔΑ: ΩΥ834653ΠΣ-ΞΩΜ) 

6. Τη με αριθ. πρωτ. 48589/30-09-2019 (Φ.Ε.Κ. 3803/15-10-2019 τ. Β΄)  απόφαση του 

Πρύτανη περί Καθορισμού του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των 
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τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς και τη 

διόρθωση σφάλματος αυτής (Φ.Ε.Κ. 4064/07-11-2019 τ. Β΄).  

7. Την πράξη 5/21-11-2019 (θέμα 14ο ) της Συγκλήτου «Συγκρότηση Μονάδας 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 

  

Απευθύνει 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Μονάδας 

Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Ιδρύματος προς όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Συγκρότηση και Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Η συγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4009/2011, 

όπως αυτές ισχύουν και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 83 του Ν. 4485/2017. 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την 

αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς 

πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές 

και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.  

 

Σύνθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Η σύνθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσδιορίζεται 

σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 4009/2011. 

Συγκεκριμένα η ΜΟ.ΔΙ.Π. αποτελείται από τον Πρύτανη ή έναν από τους 

Αντιπρυτάνεις, ως Πρόεδρο, πέντε καθηγητές του Α.Ε.Ι., έναν εκπρόσωπο κάθε 

κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 με δικαίωμα ψήφου 

όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, έναν εκπρόσωπο 

των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και 

υποψηφίων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη.   
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                    Αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Οι αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 παρ. 2 του Ν.     

4009/2011 είναι οι ακόλουθες: 

α)  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) Οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης 

της ποιότητας του ιδρύματος, 

 γ) Συντονισμός και υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών 

μονάδων και   των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος   

 δ) Υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των 

προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της 

ποιότητας του ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της 

ΑΔΙΠ.  

 

Κατάθεση Αιτήσεων Υποψηφιότητας   

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις υποψηφιότητας, με επισύναψη 

του βιογραφικού τους σημειώματος, για την ΜΟ.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής έως και τη  Δευτέρα 2η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14.00. 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο Γραφείο 

Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, είτε αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: 

eprot@uniwa.gr 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος, θα καταχωρηθεί 

στον ιστότοπο Δι@ύγεια και θα σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη 

Δ.Ε.Π.. 

 

       

  
 
 
     
 

                                                                                         

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ 
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