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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Σήμερα, 28 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., τα μέλη της Διεύθυνσης της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. Φ.3.3/376/23-112016, πρόσκληση της Διευθύντριας της Σχολής, συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα.
Παρόντες:
1. Φουτσιτζή Γεωργία, Διευθύντρια της Σ.Δ.Ο.
2. Γκόγκας Θεμιστοκλής, Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
3. Διακομιχάλης Μιχαήλ, Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (μέσω epresence)
Απόντες: Κανένας
Καταγράφεται ότι μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης δεν έχει ορισθεί εκπρόσωπος σπουδαστών.
Χρέη Γραμματέα της συνεδρίασης για την τήρηση των πρακτικών εκτελεί ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Σ.Δ.Ο., Παπαγεωργίου Φώτιος.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Προεδρεύουσα της συνεδρίασης και Διευθύντρια της Σχολής, κ. Φουτσιτζή Γεωργία, εισάγει προς συζήτηση το θέμα που αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης.
Θέμα 1ο : «Έγκριση αναθέσεων μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας, για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ.
έτους 2016-2017, του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής».
Η Πρoεδρεύουσα της Συνεδρίασης, Διευθύντρια της Σχολής, κ. Φουτσιτζή Γεωργία, εισάγει προς συζήτηση το ανωτέρω θέμα και ενημερώνει τα μέλη ότι το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής διαβίβασε στη Σχολή με το με αριθ. πρωτ. 2324/15-11-2016 έγγραφό του, το απόσπασμα πρακτικού της με
αριθ. 14/9-11-2016 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, θέμα 1ο «Αναθέσεις μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-2017».
Ακολούθως η Διευθύντρια της Σχολής κ. Φουτσιτζή Γεωργία τοποθετήθηκε ως εξής:
«Οι αναθέσεις του μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017, είχαν αναπεμφθεί στο Τμήμα από τη Διεύθυνση της Σχολής,
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προκειμένου η Συνέλευση του Τμήματος να τοποθετηθεί επί του εγγράφου, με αριθ. πρωτ.
Φ.4/4901/26-10-2016, “Αναθέσεις μαθήματος Μεθοδολογίας Έρευνας”, του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Οι απόψεις του Τμήματος που περιγράφονται στο εν λόγω πρακτικό όσον αφορά τη διαδικασία
διδασκαλίας του εν λόγω μαθήματος δεν διαφέρουν από τη διαδικασία που ακολουθείται και από άλλα τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Παρόλα αυτά, το εν λόγω Τμήμα διαφοροποιείται από τα άλλα Τμήματα
ως προς τον ορισμό διδασκόντων, με την κατάτμηση του μαθήματος σε τρεις ομάδες σπουδαστών και
την ανάθεση της διδασκαλίας του σε δύο πρωτοβάθμιους καθηγητές χωρίς σαφή αιτιολόγηση. Επειδή
όμως, σύμφωνα με την παρ. 6γ του άρθρου 10 του νόμου 4009/2011, είναι αρμοδιότητα του Τμήματος
ο ορισμός διδασκόντων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, προτείνω να γίνει αποδεκτή η
εισήγηση του Τμήματος. Ο ρόλος της Σχολής, όπως αναφέρεται στην παρ. 9α του άρθρου 9 του νόμου
4009/2011, θα έχει να κάνει με την εποπτεία λειτουργίας του προγράμματος διδασκαλίας όπως έχει
αποφασισθεί από το Τμήμα».
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Γκόγκας Θεμιστοκλής, Αν. Καθηγητής και τοποθετήθηκε ως εξής:
«Με βάση το πρακτικό του Τμήματος έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις:
1. Το Τμήμα αναφέρει γενικεύσεις σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ και δεν στοιχειοθετεί ειδικά για ποιους λόγους το μάθημα αυτό ανατίθεται σε δύο
πρωτοβάθμιους καθηγητές “πρωτοτυπώντας” σε σχέση με τα άλλα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
2. Με τη συγκεκριμένη απόφαση του Τμήματος νομίζω πως κατασπαταλούνται ανθρώπινοι εκπαιδευτικοί πόροι που τόσο τους έχει ανάγκη το Ίδρυμα μας.
3. Αποδέχομαι όμως την εισήγηση του Τμήματος καθότι είναι αρμοδιότητά του οι αναθέσεις διδασκαλίας στο πρόγραμμα σπουδών».
Το λόγο στη συνέχεια λαμβάνει ο κ. Διακομιχάλης Μιχαήλ, Αν. Καθηγητής και αναφέρει:
«Είμαι σύμφωνος με τη θέση του Τμήματος όπως αποτυπώθηκε στο εν λόγω πρακτικό σχετικά με τις
αναθέσεις στο μάθημα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-2017»
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τα μέλη της Διεύθυνσης της Σχολής αφού έλαβαν υπόψη:
α) Την παράγραφο 6γ του άρθρου 10 του νόμου 4009/2011,
β) Την παράγραφο 9α του άρθρου 9 του νόμου 4009/2011,
δ) Το Πρακτικό της συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με αριθ. 18/29-9-2016 (ορθή επανάληψη), με θέμα:
«Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων σε Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου για το
χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017»,
ε) Το πρακτικό της συνέλευσης του Τμήματος με αριθ. 14/9-11-2016 με θέμα: «Αναθέσεις μαθήματος
Μεθοδολογία Έρευνας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-2017».
στ) Την παράγραφο 1 περίπτωση Β του άρθρου 20 του νόμου 1404/83, όπως ισχύει.

Αποφασίζουν
Αποδέχονται ομόφωνα την εισήγηση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για τις αναθέσεις στο μάθημα Μεθοδολογία Έρευνας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-2017 οι οποίες
έχουν ως εξής:
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Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ

1

ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

2

ΝΑΞΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΩΡΕΣ/
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

2(O)X 5Ε

10

5Ε
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

5

(Συντομογραφία: Ε=Εργαστήριο, O=Ομάδα φοιτητών)

Μετά από αυτά, εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη, η Προεδρεύουσα και Διευθύντρια της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας έλυσε τη συνεδρίαση.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από την Προεδρεύουσα και το Γραμματέα της συνεδρίασης.

Η Προεδρεύουσα

Ο Γραμματέας

Φουτσιτζή Γεωργία
Καθηγήτρια

Παπαγεωργίου Φώτιος
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας

Παπαγεωργίου Φώτιος
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
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