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Aρ. Γεν. Πρωτ.: 23798

ΠΡΟΣ:
1. τους ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ των
Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Κρήτης και τους συλλόγους τους
2. τους ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ και τους
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
των
Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Κρήτης και τους συλλόγους τους
(δια των Γραμματειών των οικείων Τμημάτων)

Θέμα: «Ενημέρωση για τη φοιτητική εκπροσώπηση στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
(ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης»
Σχετ.:

‐
‐

Άρθρο 14, Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/06.092011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ΑΕΙ», όπως ισχύει,
Απ. Συγκλήτου 15934 (ΦΕΚ 5320/τ.Β΄/27.11.2018) «Δομή, οργάνωση και λειτουργία του Εσωτερικού
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την υπ’ αριθμ. Απ. 19574 (ΦΕΚ 4656/τ.Β΄/08.10.2021)

Αγαπητοί Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες του
Πανεπιστημίου Κρήτης,
Σας γνωρίζουμε ότι σε εφαρμογή των ως άνω σχετικών διατάξεων:
Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων
των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος και έχει την ευθύνη
για την οργάνωση και εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ)
του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από:
α) τον Πρύτανη ή έναν από τους Αντιπρυτάνεις, ως Πρόεδρο,
β) πέντε (5) Καθηγητές,
γ) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 του
ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται
θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού,
δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των
μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη,
όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό.



Η θητεία των μελών Καθηγητών της ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη. Τα
μέλη και οι αναπληρωτές τους ορίζονται κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη ή του Προέδρου
της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Η θητεία των εκπροσώπων των κατηγοριών προσωπικού είναι διετής και η διαδικασία
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ορισμού τους πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων συλλόγων τους
και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
Η θητεία των εκπροσώπων των προπτυχιακών φοιτητών και των μεταπτυχιακών
φοιτητών/υποψηφίων διδακτόρων στη ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι ετήσια και η διαδικασία
ορισμού τους πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων συλλόγων τους
και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση που οι
φοιτητικοί σύλλογοι των προπτυχιακών φοιτητών, των μεταπτυχιακών φοιτητών
/υποψηφίων διδακτόρων δεν ανταποκριθούν εντός μηνός στην πρόσκληση του
Προέδρου της ΜΟΔΙΠ για τον ορισμό εκπροσώπων τους, τότε:
α) ο/η εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών και ο/η αναπληρωτής του
προκύπτουν μετά από διαδικασία ανοικτής πρόσκλησης προς όλους τους
προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες του Ιδρύματος που βρίσκονται σε μεγαλύτερο
από το β᾽ εξάμηνο σπουδών και με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποφοιτήσουν πριν
παρέλθει η θητεία τους, και με κριτήριο επιλογής τον υψηλότερο αριθμό ECTS ανά
εξάμηνο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση.
β) ο/η εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψηφίων διδακτόρων και ο/η
αναπληρωτής του προκύπτουν μετά από διαδικασία ανοικτής πρόσκλησης προς τους
φοιτητές αυτών των βαθμίδων που βρίσκονται σε μεγαλύτερο από το α’ εξάμηνο
σπουδών για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και το πρώτο έτος σπουδών για τους
υποψήφιους διδάκτορες και με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποφοιτήσουν πριν
παρέλθει η θητεία τους στη ΜΟΔΙΠ. Η επιλογή γίνεται με κλήρωση.
Η ΜΟΔΙΠ συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν ορισθεί οι
εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών, των μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψηφίων
διδακτόρων, των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και των διοικητικών υπαλλήλων.
Μη ορισμός εκπροσώπων δεν συνιστά λόγο μη λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Η απουσία ενός μέλους της ΜΟ.ΔΙ.Π. με νόμιμες άδειες μέχρι ενός (1) έτους συνολικά δεν
αποτελεί λόγο αντικατάστασής του.

Σε εφαρμογή των ως άνω διατάξεων παρακαλούμε, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία
διαβίβασης της πρόσκλησης από τη γραμματεία εκάστου Ακαδημαϊκού Τμήματος, να
υποδείξετε:
 εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών (τακτικό και αναπληρωματικό) και
 εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψηφίων διδακτόρων (τακτικό και
αναπληρωματικό),
προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Επισήμανση:

1. Η ευθύνη της διαδικασίας ορισμού των εκπροσώπων των φοιτητών ως
άνω, ανήκει στα αρμόδια όργανα των φοιτητών, στους οποίους
απευθύνεται η παρούσα πρόσκληση.
2. Στην περίπτωση που οι φοιτητικοί σύλλογοι των προπτυχιακών
φοιτητών, των μεταπτυχιακών φοιτητών /υποψηφίων διδακτόρων δεν
ανταποκριθούν εντός μηνός στην πρόσκληση του Προέδρου της
ΜΟΔΙΠ για τον ορισμό εκπροσώπων τους, τότε:
α. ο/η εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών και ο/η
αναπληρωτής του προκύπτουν μετά από διαδικασία ανοικτής
πρόσκλησης προς όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες
του Ιδρύματος που βρίσκονται σε μεγαλύτερο από το β᾽ εξάμηνο
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σπουδών και με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποφοιτήσουν πριν
παρέλθει η θητεία τους, και με κριτήριο επιλογής τον υψηλότερο
αριθμό ECTS ανά εξάμηνο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται
κλήρωση.
β) ο/η εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψηφίων
διδακτόρων και ο/η αναπληρωτής του προκύπτουν μετά από
διαδικασία ανοικτής πρόσκλησης προς τους φοιτητές αυτών των
βαθμίδων που βρίσκονται σε μεγαλύτερο από το α’ εξάμηνο σπουδών
για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και το πρώτο έτος σπουδών για
τους υποψήφιους διδάκτορες και με την προϋπόθεση ότι δεν θα
αποφοιτήσουν πριν παρέλθει η θητεία τους στη ΜΟΔΙΠ. Η επιλογή
γίνεται με κλήρωση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

Georgios
Kossioris
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΙΩΡΗΣ
Αντιπρύτανης

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης,
Διεθνών Σχέσεων & Εξωστρέφειας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
ΜΟ.ΔΙ.Π.
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ:
Κεντρική Ιστοσελίδα U.O.C.
News U.O.C.
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