ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 περίοδος

αναφοράς: 1 Σεπτ 2014 – 31 Αυγ 2016

Η παρούσα Επιστημονική Επιτροπή Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης ορίστηκε στις 2827/311-10 & 2913/23-7-2016 συνεδριάσεις της Συγκλήτου με εργό αρχικά την διερεύνηση του
θεσμικού πλαισίου και την εθνική και διεθνή εμπειρία καθώς και τη σκοπιμότητα και τις
προϋποθέσεις λειτουργίας προγραμμάτων ΔΒΜ στο ΑΠΘ, ενώ στη συνέχεια επιφορτίστηκε με
την επίβλεψη της λειτουργίας της Δομής Διά Βίου Μάθησης.
Στο διάστημα της περιόδου αναφοράς η Επιτροπή συνεδρίασε 11 φορές και συζήτησε θέματα
που αφορούσαν στη βελτίωση της λειτουργίας της Δομής Διά Βίου Μάθησης, στην αξιολόγηση
και έγκριση προτάσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης αλλά και στην
εύρυθμη λειτουργία των υλοποιούμενων προγραμμάτων.
Στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:
• 26-3-2015 •
Διοργάνωση Ημερίδας – Συνάντησης των Επιστημονικά Υπευθύνων των προγραμμάτων ΔΒΜ.
Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία συμπλήρωσης τριών χρόνων λειτουργίας της
Δομής Διά Βίου Μάθησης με σκοπό τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών
μεταξύ των Επιστημονικά Υπεύθυνων των προγραμμάτων και στόχο έναν συνολικότερο
απολογισμό του έργου που επιτελέσθηκε από τη Δομή το χρονικό αυτό διάστημα. Τα κύρια
συμπεράσματα εν μέρει ενσωματώθηκαν στον κανονισμό (23/7/2016) και εν μέρει αποτέλεσαν
εισήγηση (13/72016) προς τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ, καθόσον εκφεύγουν των δυνατοτήτων
της ΔΒΜΔ.
• 4-5-2015 •
Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Σε συνέχεια του 6353/24-4-15 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», η Επιτροπή κατέθεσε πρόταση
εξειδίκευσης στον τομέα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (Άξονας 7: Ανάπτυξη της Διά Βίου
Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας),
με στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας της Δομής. ( Υπάρχει απάντηση ?)
• Αναμόρφωση υπολογισμού μονάδων ECTS
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια των
τεσσάρων και πλέον ετών λειτουργίας της Δομής αναφορικά με τον σωστό υπολογισμό των
αποδιδόμενων από τα υλοποιούμενα προγράμματα πιστωτικών μονάδων (ECTS), αλλά και τις
πρόσφατες οδηγίες της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ προς τα ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου για το
θέμα αυτό, αποφάσισε μετά από εκτεταμένη συζήτηση (συνεδριάσεις 16-12-2015 & 27-1-2016),
να προχωρήσει σε αναμόρφωση του τρόπου υπολογισμού τους, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα
από τη ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ πρότυπα. Για τη διευκόλυνση των ΕΥ των προγραμμάτων δημιουργήθηκε
ειδική εφαρμογή υπολογισμού (excel) των, ECTS και συντάχθηκαν οι σχετικές οδηγίες.

• Επικαιροποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δομής Διά Βίου
Μάθησης
Σε συνέχεια της αναμόρφωσης του υπολογισμού των μονάδων ECTS, η Επιτροπή προχώρησε
στην επικαιροποίηση του υφιστάμενου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής, έτσι
ώστε αυτός να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που διαμορφώθηκε κατά τα έτη λειτουργίας
της. Ο επικαιροποιημένος εσωτερικός κανονισμός εγκρίθηκε από την Σύγκλητο του ΑΠΘ στην
2913/23-7-2016 συνεδρίαση της.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Διά Βίου Μάθησης, στο χρονικό διάστημα 1-9-2014 έως 318-2016:
 Υλοποιήθηκαν/υλοποιούνται:

73 προγράμματα :

30 σε 1 κύκλο
23 σε 2 κύκλους
18 σε 3+ κύκλους

 Δίδαξαν : 979 άτομα : 546 μέλη ΔΕΠ
433 εξωτερικοί συνεργάτες
 Εκπαιδεύτηκαν : 3168 άτομα : επίπεδο
α’βάθμια
εκπαίδευσης
53
εργασιακή
κατάσταση
 Μέθοδος υλοποίησης προγραμμάτων
εκ του σύνεγγυς
εξ αποστάσεως
56
13

β’βάθμια
327

εργαζόμενοι
2231

γ’βάθμια
1891

άνεργοι
918

μεταπτ/διδ
897

συνταξιούχοι
19

υβριδικό
4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΩΝ 2014-2015-2016 (ΕΩΣ 31-8-2016)
Η οικονομική διαχείριση της Δομής Διά Βίου Μάθησης και των υλοποιούμενων προγραμμάτων
ασκείται από τον ΕΛΚΕ.
Από το Μάιο 2012, οπότε και ξεκίνησε η υλοποίηση (και διαχείριση) του πρώτου
προγράμματος ΔΒΜ μέχρι 31 ΑΥΓ 2016, o κύκλος εργασιών των προγραμμάτων ανήλθε σε
902.880,00 €.
Για τα οικονομικά έτη 2014, 2015, 2016 (31-8-2016), η Δομή παρουσίασε:
Κύκλος Εργασιών
Αμοιβές διδασκόντων (πανεπιστημιακοί)
Αμοιβές διδασκόντων (τρίτοι)
Παρακράτηση Επιτροπής Ερευνών
Παρακράτηση υπέρ Ιδρύματος (ΔΒΜ)
Υπόλοιπο σε (υλοποιούμενα) προγράμματα

719.042,40 €
167.617,22 €
165.922,04 €
38.213,68 €
42.642,83 €
304.646,63 €

Έσοδα

42.642,83 €

Έξοδα

21.909,74 €
• μισθοδοσία προσωπικού (μικτά)
- 1 άτομο
• διάφορα
- δημοσιοποίηση προκηρύξεων
στον τύπο και σε σχετικές ιστοσελίδες
- αναλώσιμα/λοιπά έξοδα

Διαθέσιμο υπόλοιπο έργου (25-8-16)

19.748,78 €

1.432,78 €
728,18 €
25.008,89 €*
*στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται
και υπόλοιπα χρήσεων προηγούμενων ετών



