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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
της 6ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου
ακαδ. έτους 2021-2022, που έγινε στην Κέρκυρα,
στις 18 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.,
με χρήση πιστοποιημένης εφαρμογής τηλεδιάσκεψης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ακαδημαϊκά Θέματα
3.
Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Ακαδημαϊκού Συντονισμού του έργου του
Γραφείου Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης του Ι.Π.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………..
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ τους, τα μέλη της Συγκλήτου (με δικαίωμα
ψήφου), κατέληξαν ομόφωνα στην παρακάτω απόφαση:
ΑΠΟΦΑΣΗ: Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αριθ.
2400/ 10.06.2021 Απόφαση Ίδρυσης Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (ΓΡΑΔΙΜ) και συγκεκριμένα το άρθρο 3: Οργάνωση και
Αρμοδιότητες (Β΄3212/22.07.2021), ορίζει την τριμελή Επιτροπή Ακαδημαϊκού
Συντονισμού του έργου του Γραφείου Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ως ακολούθως:
•
Φωτεινή Βάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας,
•
Εμμανουήλ Μάγκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής,
•
Αγνή Παπαδοπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Τεχνών Ήχου και
Εικόνας.
Η ανωτέρω Επιτροπή ορίζεται για διετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης και έχει τις
εξής αρμοδιότητες:
1. Συνεργάζεται για την προώθηση των σκοπών και των στόχων του Γραφείου με
τον/την Επόπτη - Αντιπρύτανη.
2. Συνεργάζεται με τους/τις Προέδρους των Τμημάτων και τις Κοσμητείες των Σχολών
για την υποστήριξη της υλοποίησης των εκπαιδευτικών δράσεων του Γραφείου.
3. Συνεργάζεται με τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ και άλλες κατηγορίες διδασκόντων
του Ιονίου Πανεπιστημίου για την ανάπτυξη υποστηρικτικών δράσεων με στόχο την
αναβάθμιση της διδασκαλίας και της μάθησης,
4. Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους αντίστοιχων δομών των ΑΕΙ της ημεδαπής και της
αλλοδαπής και αναπτύσσει κοινές δράσεις και συνέργειες.
5. Εισηγείται το ετήσιο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του Γραφείου, τον ετήσιο
προϋπολογισμό των δραστηριοτήτων του, καθώς και τις πρωτοβουλίες, δράσεις και
συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς που αφορούν στη λειτουργία του Γραφείου.
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6. Σε συνεργασία με τον/την Επόπτη οργανώνει κύκλους μάθησης, επιμορφωτικές
δράσεις, σεμινάρια κ.τ.λ.
7. Συγκεντρώνει ή/και σχεδιάζει ερευνητικό υλικό.
8. Μεριμνά για τη δημιουργία αποθετηρίου υποστηρικτικού εκπαιδευτικού και
ερευνητικού υλικού (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), καθώς και καλών πρακτικών.
9. Συντονίζει προγράμματα έρευνας και χρηματοδότησης του Γραφείου.
10. Είναι υπεύθυνη για την τήρηση αρχείου όλων των παραπάνω και τη δυνατότητα
πρόσβασης σε αυτά, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων.
11. Σε συνεργασία με τον/την Επόπτη, αναλαμβάνει κάθε άλλη σχετική πρωτοβουλία
για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των σκοπών του Γραφείου, σύμφωνα
με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.
Η ανωτέρω Απόφαση είναι αναρτητέα στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ από την Γραμματεία
Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος

