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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ
(Σ.Ε.Θ.) ΛΑΜΘΑ
.Ε.Τ.Π.
ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΘΚΗ
ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΡΑΚΣΘΚΟ ΑΡΘΘΜ. 100
Σήκεξα 13-04-2011, ημέπα Σεηάπηη θαη ώξα 15.30 κ.κ., ζην γξαθείν ζπλεδξηάζεσλ ηεο
Σ.Δ.Υ.Π., ζπλήιζε ε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 9
παξ. 2 ηνπ Ν. 1404/83, κεηά από ηελ αξηζκ. 251/08-04-2011 πξόζθιεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Τκήκαηνο,
πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, όπσο παξαθάησ:
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΘΑ ΔΘΑΣΑΞΗ

1. Μεηεγγξαθέο ζπνπδαζηώλ.
2. Αλαζέζεηο δηδαζθαιίαο καζεκάησλ ζην Δ.Π. ηνπ Τκήκαηνο θαη νξηζκόο ππεπζύλσλ
εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ γηα ην ρεηκεξηλό θαη εαξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο
2011-2012.
3. Θέκαηα Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ηνπ Τκήκαηνο – 1ε Σπλεδξίαζε ηεο ΟΜΔΑ.
4. Άδεηεο κειώλ Δ.Π. γηα ζπκκεηνρή ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα.
Σηε ζπλεδξίαζε παξόληεο είλαη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Τζνύζθαο Λάδαξνο, Καζεγεηήο, Πξντζηάκελνο ηνπ Τκήκαηνο, σο Πξόεδξνο
Γεκόπνπινο Παλαγηώηεο, Αλαπι. Καζεγεηήο, σο κέινο
Ννύια Μαξία, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, σο κέινο
Γθεζνύιε – Βνιηπξάθε Δπηπρία, Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα, σο κέινο
Σηακάγθα Διέλε, Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα, σο κέινο
Ναθάθεο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο Δθαξκνγώλ, σο κέινο
Μαζηξνγηάλλεο Γήκνο, Καζεγεηήο Δθαξκνγώλ, σο κέινο
Οπδνύλε Φξηζηίλα, Καζεγήηξηα Δθαξκνγώλ, σο κέινο
Σαξάθεο Παύινο, Καζεγεηήο Δθαξκνγώλ, σο κέινο
Νάηζεο Δπακεηλώλδαο εθπξόζσπνο ζπνπδαζηώλ αλαπιεξσκαηηθό κέινο
Αλησληάδνπ Φσηεηλή εθπξόζσπνο ζπνπδαζηώλ αλαπιεξσκαηηθό κέινο

Απνπζηάδνπλ:
1. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
2. Γεκεηξόπνπινο Γεκήηξηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε θ. Γαιάλε Ινπιία, Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Τκήκαηνο.
Μεηά από ηε δηαπίζησζε απαξηίαο, παξόληα κέιε έλδεθα (11), αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε.
Η ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έρεη σο αθνινύζσο:
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Θέμα 3ο

Θέμαηα Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ ηος Σμήμαηορ – 1η ςνεδπίαζη ηηρ ΟΜΕΑ.
Σρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ Τκήκαηνο ν θ. Τζνύζθαο Λάδαξνο
Πξόεδξνο ηεο ΟΜΔΑ ππνβάιιεη ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο:
α. Σύκθσλα κε Άξζξν 5, παξ. 2 ηνπ Ν.3374/02-08-2005 (ΦΔΚ 189 η.Α) «Γηαζθάιηζε ηεο
πνηόηεηαο ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε» θαη ην αξηζκ. πξση. 248/7-4-2011 ηνπ Τκήκαηνο έγγξαθν
ηνπ Σπιιόγνπ ησλ ζπνπδαζηώλ ηεο ΣΔΥΠ, πξνηείλεηαη ε ζπκπιήξσζε ηεο ΟΜΔΑ από ηνλ
εθπξόζσπν ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ Τκήκαηνο θ. Καηζηθέξε Γεκήηξην, σο κέινο.
β. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ
κειώλ ηνπ Τκήκαηνο θαη θάζε ελδηαθεξόκελνπ, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ κε
ηελ νλνκαζία «Αμηνιόγεζε ηνπ Τκήκαηνο» ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο, όπνπ ζα πεξηέρνληαη
ηα έληππα ηεο Α.ΓΙ.Π., ηεο ΜΟ.ΓΙ.Π., ηεο ΟΜ.Δ.Α. θαη ησλ πξαθηηθώλ, ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία
αμηνιόγεζεο ηνπ Τκήκαηνο.
γ. Σύκθσλα κε ηνλ «Οδεγό εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο»,
Α.ΓΙ.Π., έθδνζε 1.0, Ινύιηνο 2007 ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη ην Τκήκα,
πξνηείλεηαη λα αμηνπνηεζνύλ ηα αθόινπζα έληππα αμηνιόγεζεο ηεο Α.ΓΙ.Π.: Α) Υπόδεηγκα
Απνγξαθηθνύ Γειηίνπ εμακεληαίνπ Μαζήκαηνο, ην νπνίν ζπκπιεξώλεηαη κε επζύλε ηνπ θάζε
δηδάζθνληνο ρσξηζηά γηα θαζέλα από ηα εμακεληαία πξνπηπρηαθά καζήκαηνο, Β) «Υπόδεηγκα
Αηνκηθνύ Απνγξαθηθνύ Γειηίνπ γηα ηα κέιε ηνπ Δ.Π.» θαη Γ) «Υπόδεηγκα Δξσηεκαηνινγίνπ
Αμηνιόγεζεο Μαζήκαηνο/Γηδαζθαιίαο από ηνπ θνηηεηέο», από ην νπνίν έρνπλ αθαηξεζεί ηα δύν
εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα, επεηδή ηέηνηα καζήκαηα δελ δηδάζθνληαη ζην
Τκήκα, έηζη ώζηε λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ησλ Τ.Δ.Ι.
δ. Η δηαδηθαζία ηεο δηαλνκήο θαη ηεο ζπιινγήο ησλ εληύπσλ αμηνιόγεζεο ηνπ Τκήκαηνο Α)
«Υπόδεηγκα Απνγξαθηθνύ Γειηίνπ Δμακεληαίνπ Μαζήκαηνο» ην νπνίν ζπκπιεξώλεηαη κε επζύλε
ηνπ θάζε δηδάζθνληνο ρσξηζηά γηα θαζέλα από ηα εμακεληαία πξνπηπρηαθά καζήκαηνο, Β)
«Υπόδεηγκα Αηνκηθνύ Απνγξαθηθνύ Γειηίνπ γηα ηα κέιε ηνπ Δ.Π.» θαη Γ) «Υπόδεηγκα
Δξσηεκαηνινγίνπ Αμηνιόγεζεο Μαζήκαηνο/Γηδαζθαιίαο από ηνπο θνηηεηέο», πξνηείλεηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ έλαηε κέρξη ηελ δέθαηε εβδνκάδα ηνπ εμακήλνπ, δειαδή από 2-5-2011
κέρξη 13-5-2011.
ε. Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία νκάδνο εξγαζίαο κε ζθνπό ηελ επίβιεςε ησλ δηαδηθαζηώλ
δηαλνκήο θαη ζπιινγήο ησλ εληύπσλ αμηνιόγεζεο ηνπ Τκήκαηνο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ απηώλ, ηα νπνία πξέπεη λα ηα παξαδώζνπλ ζηελ ΟΜ.Δ.Α. κέρξη 8-6-2011 θαη ε νπνία
ζα απνηειείηαη από ηα αθόινπζα κέιε ηνπ Τκήκαηνο:
Γεκόπνπιν Παλαγηώηε, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή
Σηακάγθα Διέλε, Δπίθνπξν Καζεγήηξηα
Ναθάθε Κσλ/λην, Καζεγεηή Δθαξκνγώλ
Γακηαλίδνπ Λνπίδα, Δ.Τ.Π.
Καηζηθέξε Γεκήηξην, εθπξόζσπν ζπνπδαζηώλ.
Η Γ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο,
αποθαζίζει ομόθωνα
Δγθξίλεη νκόθσλα ηηο σο άλσ πξνηάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΟΜ.Δ.Α.
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Δπεηδή δελ ππάξρεη άιιν ζέκα ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΘΟΤΛΘΑ ΓΑΛΑΝΗ

ΛΑΖΑΡΟ Θ. ΣΟΤΚΑ

