ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθμός απόφασης: Γ1/Σ107/18-03-2020
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 107/18-03-2020
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18-03-2020 στις 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην έδρα του Ιδρύματος, Κοίλα Κοζάνης, μετά την με αριθμό
πρωτοκόλλου 5137/16-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη, η οποία επιδόθηκε στα μέλη της
Συγκλήτου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 33 μελών και την απουσία 4 μελών.
Παρόντες:
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Βαθμίδα

Θεοδουλίδης Θ.

Πρύτανης

Καθηγητής

Σαριανίδης Ν.

Αντιπρύτανης

Καθηγητής

Μαρόπουλος Στ.

Αντιπρύτανης

Καθηγητής

Ιορδανίδης Γ.

Αντιπρύτανης

Καθηγητής

Σπύρτου Α.

Αντιπρύτανης

Καθηγητής

Σχολές

Πολυτεχνική

Κοινωνικών
και
Ανθρωπιστικών
Επιστημών

Καλών Τεχνών

Θετικών
Επιστημών
Γεωπονικών
Επιστημών
Επιστημών
Υγείας

Παρατηρήσεις

τ/δ

Τμήμα

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Βαθμίδα

Παρατηρήσεις

Κοσμητεία

Τριανταφύλλου Αθ.

Κοσμήτορας

Καθηγητής

τ/δ

ΜΜ

Νενές Γ.

Πρόεδρος

Αν. Καθηγητής

τ/δ

ΧΜ

Φροντιστής Ζ.

Πρόεδρος

Αν. Καθηγητής

τ/δ

ΜΟΠ

Καπαγερίδης Ι.

Πρόεδρος

Αν. Καθηγητής

τ/δ

ΗΜΜΥ

Αγγελίδης Π.

Πρόεδρος

Καθηγητής

τ/δ

ΜΧΠΣ

Κακούλης Κ.

Πρόεδρος

Καθηγητής

τ/δ

Κοσμητεία

---

ΠΤΔΕ

Λεμονίδης Χ.

Πρόεδρος

Καθηγητής

τ/δ

ΠΤΝ

Μιχαήλ Δ.

Αν. Πρόεδρος

Αν. Καθηγήτρια

τ/δ

ΕΨΜ

Λάππας Γ.

Πρόεδρος

Καθηγητής

Χωρίς ψήφο, τ/δ

ΨΥΧ

Πνευματικός Δ.

Πρόεδρος

Καθηγητής

Χωρίς ψήφο, τ/δ

Κοσμητεία
ΤΕΕΤ

Ζιώγας Ι.

Κοσμήτορας

Αν. Καθηγητής

τ/δ

Κοσμητεία

Καλογηράτου Ζ.

Κοσμήτορας

Καθηγήτρια

τ/δ

ΜΑΘ

Πετράκης Αν.

Πρόεδρος

Καθηγητής

Χωρίς ψήφο, τ/δ

ΠΛΗ

Δόσης Μ.

Πρόεδρος

Καθηγητής

τ/δ

ΓΕΩ

Μέλφου Αικ.

Κοσμήτορας

Καθηγήτρια

τ/δ

Κοσμητεία

---

ΕΡΓ

Τσιαμήτρος Δ.

ΜΑΙ

---

Χωρίς ψήφο
Πρόεδρος

Αν. Καθηγητής

Χωρίς ψήφο, τ/δ
Χωρίς ψήφο
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Οικονομικών
Επιστημών

Κοσμητεία

Καταραχιά Αν.

Κοσμήτορας

Αν. Καθηγήτρια

τ/δ

ΔΕΟΣ

Βελέντζας Ι.

Πρόεδρος

Αν. Καθηγητής

Χωρίς ψήφο, τ/δ

ΔΕΤ

Τριαντάρη Σ.

Πρόεδρος

Καθηγήτρια

τ/δ

ΛΧΡ

Δριτσάκη Χ.

Πρόεδρος

Καθηγήτρια

τ/δ

ΟΕ

Μονοβασίλης Θ.

Πρόεδρος

Καθηγητής

Χωρίς ψήφο, τ/δ

ΟΔΕ

Κοντέος

Πρόεδρος

Αν. Καθηγητής

Χωρίς ψήφο, τ/δ

ΠΔΑ

Μπακούρας Ι.

Πρόεδρος

Καθηγητής

Χωρίς ψήφο, τ/δ

ΣΑΕ

Αναστασιάδου Σ.

Πρόεδρος

Καθηγήτρια

Χωρίς ψήφο, τ/δ

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Παρατηρήσεις

Σιδηροπούλου Χρ.

Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.

τ/δ

Τίγγος Αντ.

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.

τ/δ

---

---

Γκουντινίδης Ν.

Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών

τ/δ

Ελισσαίου Αν.

Εκπρόσωπος διοικητικού προσωπικού

τ/δ

Απόντες:
Καθηγήτρια Δημητριάδου Αικ., Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Καθηγητής Τσανακτσίδης Κ., Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας
Καθηγητής Σαββίδης Σ., Πρόεδρος Τμήματος Μαιευτικής
Σεληνιωτάκης Χ., Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών
Εκπρόσωποι Ε.Ε.Π. και φοιτητών
Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.: δεν έχει εκλεγεί
Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών: δεν έχει εκλεγεί
Πρακτικά τήρησε ο προϊστάμενος της Γραμματείας Συγκλήτου Ε. Μυλωνάς.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Γ. Ακαδημαϊκά θέματα
1. Οργάνωση εξ αποστάσεως μαθημάτων
Ο κύριος Ν. Σαριαννίδης εισάγει τα μέλη της Συγκλήτου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για την
οργάνωση εξ αποστάσεως μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λόγω της έκτακτης
περίστασης της πανδημίας του νέου κορωνοϊού. Εισηγείται την οργάνωση της εξ αποστάσεως
διδασκαλίας.
Ακολουθεί συζήτηση και το σώμα της Συγκλήτου, λαμβάνοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α’ 83/11-04-2003) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας»,

2.

Το Π.Δ. 72/2013 (Α’ 119/28-05-2013) «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και
ίδρυση−συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»,

3.

Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13–22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του Ν.
4610/2019 (Α’ 70/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»,
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4.

Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Υ.Ο.Δ.Δ. 709/9-9-2019) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»,

5.

Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

6.

Τις πρυτανικές πράξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 911/07-10-2019 και
912/07-10-2019 (Β΄3814/15-10-2019) για τον καθορισμό σειράς, με την οποία αναπληρώνουν
οι Αντιπρυτάνεις τον Πρύτανη, και τον τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων του κάθε
Αντιπρύτανη,

7.

Την πρυτανική πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 1465/25-10-2019
(Β΄4160/14-11-2019) για τη συμπληρωματική εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας,

8.

Τις επιστολές του Υφυπουργού, αρμοδίου για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης, με αριθμούς
πρωτοκόλλου 116/16-03-2020 και 117/17-03-2020,

9.

Την εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη,

αποφασίζει ομόφωνα:
α) να εγκρίνει την οργάνωση εξ αποστάσεως μαθημάτων σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας. Τα εξ αποστάσεως μαθήματα θα οργανωθούν με βάση τους παρακάτω κανόνες:











Τα τρίωρα μαθήματα θα διαρκούν μιάμιση ώρα, τα τετράωρα δύο ώρες και αντίστοιχη θα είναι η
διάρκεια και των μαθημάτων με περισσότερες ώρες.
Ο φόρτος εργασίας στα μαθήματα θα παραμείνει ίδιος και κατά συνέπεια και οι πιστωτικές
μονάδες. Η μείωση των ωρών διδασκαλίας θα αντισταθμιστεί με αύξησης της ύλης ή την εκπόνηση
εργασιών. Παρομοίως μπορεί να αντιμετωπιστεί και η μη πραγματοποίηση κάποιων εργαστηρίων.
Για την πραγματοποίηση των εργαστηρίων μπορούν να βιντεσκοπηθούν από το διδάσκοντα
διαδικασίες και να προβληθούν εξ αποστάσεως στους φοιτητές. Οι διδάσκοντες μπορούν να δίνουν
απαλλακτικές εργασίες στους φοιτητές, όπου κρίνουν ότι είναι εφικτό, χωρίς εκπτώσεις στην
ακαδημαϊκή ποιότητα των εργασιών.
Οι Συνελεύσεις των Τμημάτων θα αποφασίσουν ποια μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ
αποστάσεως. Πιθανή απόφαση ότι κάποια μαθήματα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εξ
αποστάσεως θα πρέπει να αιτιολογηθεί με σαφήνεια και επάρκεια.
Θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό Zoom για την πραγματοποίηση των εξ αποστάσεως μαθημάτων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και άλλο μέσο ή λογισμικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αν το επιλέξει
και μπορεί να το υποστηρίξει ο διδάσκοντας.
Οι Συνελεύσεις των Τμημάτων θα υπολογίσουν κατά προσέγγιση τον αριθμό των φοιτητών που
παρακολουθούν τα μαθήματα και θα αποστείλουν απόφαση για τις ανάγκες τους σε εικονικές
αίθουσες, ώστε να προμηθευτεί το Πανεπιστήμιο τον ανάλογο αριθμό αδειών του επιλεγμένου
λογισμικού. Κάθε εξάμηνο αποτελεί και μία εικονική αίθουσα και για κάθε αίθουσα απαιτείται μία
άδεια χρήσης του επιλεγμένου λογισμικού. Τμήματα, των οποίων τα ωρολόγια προγράμματα δεν
καλύπτουν όλες τις διδακτικές ώρες της εβδομάδας, θα χρησιμοποιήσουν μία εικονική αίθουσα
(μία άδεια χρήσης λογισμικού).
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων θα επανασχεδιαστεί με τις νέες ώρες για κάθε μάθημα
και θα διαρκεί από τις 9.00 π.μ. ως 17.00 μ.μ. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα διατίθεται τεχνική
υποστήριξη για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση προς τους διδάσκοντες και τους φοιτητές. Όποιος
διδάσκοντας έχει τις τεχνικές γνώσεις να υποστηρίξει την εξ αποστάσεως διδασκαλία με το
συγκεκριμένο λογισμικό ή άλλο λογισμικό και δεν χρειάζεται την τεχνική ομάδα υποστήριξης,
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μπορεί να οργανώνει το μάθημά του και μετά τις 17.00 μ.μ. και το αργότερο ως τις 21.00 μ.μ.
Δεν είναι εφικτό να πραγματοποιούνται την ίδια ώρα δύο μαθήματα σε μία εικονική αίθουσα. Το
νέο ωρολόγιο πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος και θα περιέχει οδηγίες
και σχετικούς συνδέσμους, που θα κατευθύνουν άμεσα το φοιτητή στην εικονική αίθουσα, όπου
διεξάγεται το μάθημά του.
Την
τεχνική
ομάδα
υποστήριξης
αποτελούν
οι
υπάλληλοι
του
Τμήματος
Μηχανοργάνωσης/Πληροφορικής, αλλά και εργαστηριακοί συνεργάτες, τους οποίους οι
Συνελεύσεις των Τμημάτων με απόφασή τους θα διαθέσουν στο Τμήμα
Μηχανοργάνωσης/Πληροφορικής.
Το Ίδρυμα θα προμηθευτεί κατάλληλα εργαλεία (πίνακες και γραφίδες) για χρήση πίνακα στα εξ
αποστάσεως μαθήματα.
Τα εξ αποστάσεως μαθήματα θα ξεκινήσουν από την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020. Ως τότε θα
γίνονται δοκιμές και ενημέρωση για το νέο λογισμικό.
Οι συμβάσεις των εκτάκτων διδασκόντων (ακαδημαϊκών υποτρόφων και διδασκόντων με το Π.Δ.
407/1980) θα προχωρήσουν κανονικά και αυτοί θα συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως
διδασκαλία των μαθημάτων.
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα είναι μόνο σύγχρονη. Ασύγχρονες μορφές διδασκαλίες μπορούν
να χρησιμοποιούνται για μελέτη στο σπίτι και ως βοηθητικό μέσο εντασσόμενο στο φόρτο εργασίας
του μαθήματος.
Ο έλεγχος πραγματοποίησης ενός μαθήματος θα διεξάγεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή από
κάποιο οριζόμενο μέλος της Συνέλευσης του Τμήματος ή από τους υπαλλήλους της ομάδας
τεχνικής υποστήριξης σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Τμήματος.
Ο κάθε διδάσκοντας έχει δικαίωμα να συναινέσει ή να αρνηθεί την καταγραφή του μαθήματός
του για λόγους προσωπικών δεδομένων.
Παρουσιάσεις πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών πραγματοποιούνται μόνο μέσω
τηλεδιάσκεψης.

β) να αναστείλει κατά το επόμενο χρονικό διάστημα την Πρακτική Άσκηση, που πραγματοποιείται είτε
μέσω ΟΑΕΔ είτε μέσω ΕΣΠΑ, για όλους τους φοιτητές και μέχρι νεότερης απόφασης σε όλους τους
φορείς απασχόλησης, δημόσιους και ιδιωτικούς. Συγκεκριμένα, αναστέλλεται η Πρακτική Άσκηση για
όλους τους φοιτητές, είτε αυτοί διεξάγουν ήδη την πρακτική τους άσκηση είτε πρόκειται να ξεκινήσουν
από 01-04-2020. Διευκρινίζεται ότι η διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης θα συνεχιστεί κατόπιν
τροποποίησης των Ειδικών Συμβάσεων για το εναπομείναν διάστημα με νεότερη απόφαση.
Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση της Συγκλήτου και επικυρώνεται το
πρακτικό ως ακολούθως:
Κοζάνη, 18-03-2020
Ο Πρύτανης

Ο γραμματέας της Συγκλήτου

Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης

Ε. Μυλωνάς
Emmano
uil
Mylonas
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