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ΣΒ Συντελεστής Βαρύτητας
ΣΤ Συνέλευση Τµήµατος
ΣΘΕΤΕ Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών
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ECTS European Credit Transfer System
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1.

Πανεπιστήµιο Κρήτης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΑΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ (ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΙ ΚΑΙ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΠΣ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ.
1.1
Πολιτικής Ποιότητας του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών
Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΠΣ που εφαρµόζει το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας
Υλικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, είναι εναρµονισµένη µε την αντίστοιχη πολιτική του Ιδρύµατος,
και υποστηρίζει, µέσω της συνεχούς βελτίωσης, την ακαδηµαϊκή φυσιογνωµία, τον προσανατολισµό
και τους στόχους του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος.
Εστιάζοντας παράλληλα στο εκπαιδευτικό, επιστηµονικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του
Τµήµατος, η πολιτική διασφάλισης ποιότητας εφαρµόζεται αξιοποιώντας διαδικασίες ελέγχου της
ποιότητας στα κοµβικά µέρη του προγράµµατος σπουδών. Η υλοποίηση της επιτυγχάνεται µε τη
συµµετοχή όλων των µελών του διδακτικού διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Τµήµατος αλλά
και των φοιτητών του. Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ δηµοσιοποιείται σύµφωνα µε τα
διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ)
αλλά και των αρχών της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) καθώς και της κείµενης νοµοθεσίας.
Στόχος του ΠΠΣ του Τµήµατος είναι η υψηλού επιπέδου θεωρητική και πειραµατική κατάρτιση των
φοιτητών του Τµήµατος σε θέµατα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών, µε τελικό σκοπό τη δηµιουργία
ολοκληρωµένων επιστηµόνων που να µπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά στη διεθνή αγορά εργασίας
στον ακαδηµαϊκό και επιχειρηµατικό χώρο.
Ειδικότεροι στόχοι του ΠΠΣ του Τµήµατος είναι οι εξής:
• Η υψηλή στάθµη και ποιότητα µε βάση διεθνή κριτήρια.
• Η εναρµόνιση µε τη σύγχρονη γνώση και τις αντιλήψεις στην επιστήµη και την τεχνολογία των
υλικών.
• Η εφαρµοσµένη κατάρτιση µέσα από τη στοχευµένη εργαστηριακή εκπαίδευση.
• Η καλλιέργεια της κριτικής και ερευνητικής σκέψης ώστε να είναι δυνατή η αντιµετώπιση
σύνθετων προβληµάτων του τοµέα
• Η εξειδίκευση σε τοµείς αιχµής των υλικών και η διεξαγωγή έρευνας διεθνούς στάθµης στα
ερευνητικά εργαστήρια του Τµήµατος αλλά και σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Τεχνολογίας και
Έρευνας.
Η επίτευξη των παραπάνω αποτελεί βασικό µέληµα του Τµήµατος, και καθίσταται δυνατή χάρη στην
υψηλή στάθµη των µελών του Τµήµατος και στην ενεργό συµµετοχή των φοιτητών στις
δραστηριότητές του.
Η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του Τµήµατος επιτυγχάνεται εφαρµόζοντας διαδικασίες
ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:
•
την καταλληλότητα της δοµής και της οργάνωσης του προγράµµατος σπουδών,
•
την επιδίωξη µαθησιακών αποτελεσµάτων και προσόντων σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό και το
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
•
την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας του διδακτικού έργου,
•
την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
•
την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των µελών της
ακαδηµαϊκής µονάδας,
•
τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα,
•
την συνάφεια των αποκτώµενων προσόντων των αποφοίτων µε την ζήτηση στην αγορά εργασίας,
•
την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι
βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας,
•
τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών
(ΠΠΣ) στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήµατος Διασφάλισης Ποιότητας µε τη συνεργασία της
ΟΜΕΑ του Τµήµατος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύµατος.
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Το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών δεσµεύεται για την εφαρµογή πολιτικής ποιότητας και
γι’ αυτό έχει υιοθετήσει µια στρατηγική
σχεδιασµού, υλοποίησης, αξιολόγησης και
βελτίωσης του ΠΠΣ του. Η πολιτική
ποιότητας του ΠΠΣ του Τµήµατος υλοποιεί
τους στρατηγικούς του στόχους και καθορίζει
τα µέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους
επίτευξής τους, και εφαρµόζει τις
ενδεικνυόµενες εσωτερικές και εξωτερικές
διαδικασίες ποιότητας µε απώτερο σκοπό τη
διαρκή βελτίωσή του. Αυτή η διαρκής
διαδικασία βελτίωσης που εφαρµόζεται από
την ίδρυση του Τµήµατος, έχει οδηγήσει σε
ένα σαφές και σύγχρονο πρόγραµµα
σπουδών
που
αποτελεί
σηµαντικό
πλεονέκτηµα του Τµήµατος στον διεθνή
χώρο της εκπαίδευσης.
1.2
Προγραµµατισµός Στόχων και Επιµέρους Δράσεων
Οι στρατηγικοί στόχοι ποιότητας και οι επιµέρους δράσεις του Τµήµατος (δείτε επίσης Παράρτηµα
Β6) που διέπουν τη λειτουργία του σε όλα τα επίπεδα αναλύονται ως εξής:
Α: Δηµιουργία ενός διεθνούς, σύγχρονου και γόνιµου ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος
Α1. Ενίσχυση διεθνούς προφίλ του Τµήµατος (σχετικά µε το ΠΠΣ)
Α1.1. Αύξηση του διεθνούς προσωπικού του Τµήµατος
Α1.2. Αύξηση των αλλοδαπών προπτυχιακών (και µεταπτυχιακών) φοιτητών του Τµήµατος
Α1.3. Συµµετοχή του Τµήµατος σε διεθνείς οργανισµούς αξιολόγησης πανεπιστηµίων από όλο
τον κόσµο
Α1.4. Αύξηση των δραστηριοτήτων διεθνούς εµβέλειας που επιτρέπουν τη συµµετοχή
προπτυχιακών φοιτητών
Α2. Υψηλής ποιότητας έρευνα ως µέσο για καλύτερη εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών
Α2.1. Προσέλκυση προγραµµάτων χρηµατοδότησης της έρευνας από το προσωπικό του
Τµήµατος
Α2.2. Συµµετοχή φοιτητών σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα
A2.3. Διάχυση εκπαιδευτικού υλικού από ερευνητικά έργα στη διδασκαλία
Β: Δηµιουργία ενός ελκυστικού κέντρου εκπαίδευσης νέων επιστηµόνων µε βάση τα διεθνή πρότυπα
B1. Βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης
Β1.1. Παρακολούθηση της προόδου και των επιδόσεων των φοιτητών
Β1.2. Παροχή υποτροφιών ή άλλων κινήτρων (βραβεία-διακρίσεις) σε φοιτητές
Β1.3. Αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών (πρακτική άσκηση, ERASMUS+)
Β1.4. Εισαγωγή µαθηµάτων ακαδηµαϊκής ευρύτητας και µαθηµάτων µε στόχο την
επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων (τεχνικές επικοινωνίας, παρουσίασης, και
συγγραφής, επιχειρηµατικότητα, διδακτική θετικών επιστηµών, αξιοποίηση ερευνητικών
αποτελεσµάτων)
Β1.5. Ενηµέρωση και προσανατολισµός φοιτητών για τις σπουδές στο Τµήµα και τις
προοπτικές στη συνέχεια
Β1.6 Προσέλκυση φοιτητών µε ενδιαφέρον για το αντικείµενο σπουδών του Τµήµατος
Β1.7. Μείωση των κρουσµάτων που δηµιουργούν αίσθηση άνισης ή άδικης µεταχείρισης
Β2. Υποβοήθηση της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας των αποφοίτων
Β2.1. Ενίσχυση του θεσµού της πρακτικής άσκησης
Β2.2. Επικοινωνία και παρακολούθηση των αποφοίτων
B2.3. Διεύρυνση δραστηριοτήτων τύπου job fair µεταξύ τελειόφοιτων και φορέων εργασίας
Γ: Ανάπτυξη υποδοµών και πόρων
Γ1. Βελτίωση Υποδοµών
Γ1.1. Εκσυγχρονισµός, βελτίωση και αύξηση των διαθέσιµων ψηφιακών υποδοµών
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Γ2. Ενίσχυση οικονοµικών πόρων
Γ2.1. Αύξηση της άντλησης πόρων από εκπαιδευτικό έργο για τη βιοµηχανία
Γ2.2. Προσέλκυση δωρεών
Γ3. Βελτίωση των ανθρώπινων πόρων και υπηρεσιών
Γ3.1. Αύξηση της κινητικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας µε προσωπικό αντίστοιχων
καθηκόντων σε άλλα πανεπιστήµια της Ελλάδας και του εξωτερικού
Γ3.2. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών
από το Τµήµα
Γ3.3. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας του επικουρικού έργου των
βοηθών διδασκαλίας και εργαστηρίων του Τµήµατος
Οι διαδικασίες µε τις οποίες υλοποιούνται οι στόχοι ποιότητας του Τµήµατος αναλύονται διεξοδικά
στις παρακάτω ενότητες της παρούσας πρότασης. Οι διαδικασίες αυτές υποστηρίζονται από τις
ακόλουθες δοµές και δράσεις συνεχούς παρακολούθησης του ΠΠΣ.
• Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών (ΕΠΠΣ): αποτελείται από τον πρόεδρο της
Επιτροπής και τα υπόλοιπα µέλη και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τµήµατος. Η Επιτροπή
έχει την ευθύνη (α) του σχεδιασµού του ΠΠΣ το οποίο εισηγείται για έγκριση στη Συνέλευση
Τµήµατος (ΣΤ), (β) του ορισµού των διδασκόντων των µαθηµάτων και (γ) της µελέτης τυχόν
φοιτητικών θεµάτων και εντοπισµού προβληµάτων κατά την υλοποίηση του ΠΠΣ και της
εισήγησης των ενδεδειγµένων λύσεων στη ΣΤ.
• Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ): είναι υπεύθυνη για το συντονισµό της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης του Τµήµατος. Συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία της
αξιολόγησης και συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης, καθώς και τις εκθέσεις
εξωτερικής αξιολόγησης. Επεξεργάζεται και παρουσιάζει στη ΣΤ τα αποτελέσµατα των παραπάνω
δράσεων και προτείνει µεθόδους συνεχούς βελτίωσης της παρεχόµενης εκπαίδευσης προς τους
φοιτητές καθώς και του ερευνητικού και διοικητικού έργου που επιτελείται στο Τµήµα.
• Ετήσια Εσωτερική Αξιολόγηση του Τµήµατος: διεξάγεται από την ΟΜΕΑ µε τη συνδροµή των
φοιτητών και των διοικητικών υπαλλήλων του Τµήµατος. Τα αποτελέσµατα της Εσωτερικής
Αξιολόγησης παρουσιάζονται σε µορφή έκθεσης, η οποία υποβάλλεται στη Μονάδα
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστηµίου Κρήτης και αναρτάται στην ιστοσελίδα
της ΜΟΔΙΠ αλλά και του Τµήµατος. Η έκθεση παρουσιάζεται στη ΣΤ από τη OMEA, συζητείται
και λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για διορθωτικές κινήσεις.
• Διαδικασία Πιστοποίησης του ΠΠΣ του Τµήµατος: διενεργείται σε τακτική βάση οργανωµένη
από την ΑΔΙΠ. Τα µέλη της επιτροπής αξιολόγησης του Τµήµατος είναι Έλληνες καθηγητές από
πανεπιστήµια της αλλοδαπής καθώς και εµπειρογνώµονες από τη βιοµηχανία. Τα µέλη
επισκέπτονται το Τµήµα και αξιολογούν όλες τις δοµές και διαδικασίες που εφαρµόζονται στο
εκπαιδευτικό, επιστηµονικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο που επιτελείται στο Τµήµα µε βάση
διεθνή πρότυπα αξιολόγησης. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης συνοψίζονται στην έκθεση
εξωτερικής αξιολόγησης και δηµοσιοποιούνται µε ανάρτηση στις ιστοσελίδες του Τµήµατος της
ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ. Το Τµήµα ανταποκρίνεται στις επισηµάνσεις της επιτροπής και λαµβάνει
άµεσες δράσεις για τη διόρθωση τυχόν προβληµάτων στις δοµές ή/και διαδικασίες του (Βλέπε
Ενότητα 10).
1.3
Τρόποι Επικοινώνησης της Πολιτικής Ποιότητας
Οι τρόποι επικοινώνησης της Πολιτικής Ποιότητας του Τµήµατος είναι οι παρακάτω:
• Οι στόχοι και η πολιτική ποιότητας του ΠΠΣ του Τµήµατος περιγράφονται στο ΠΠΣ, και είναι
αναρτηµένα στον ιστότοπο του Τµήµατος.
• Κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη του Τµήµατος, διδάσκοντες, ερευνητές, τεχνικό και διοικητικό
προσωπικό
• Εξηγούνται στους νεοεισερχόµενους φοιτητές κατά την τελετή υποδοχής τους.
• Επίσης η πολιτική ποιότητας αντανακλάται στον Εσωτερικό Κανονισµό Προπτυχιακών
Σπουδών (δείτε Παράρτηµα B4α) και στους Κανονισµούς των Εργαστηρίων του (δείτε
Παράρτηµα B4γ) που είναι αναρτηµένοι και στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων εργαστηριακών
µαθηµάτων.

7

Πρόταση Ακαδηµαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών

2.

Πανεπιστήµιο Κρήτης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΑ ΑΕΙ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΠΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ
ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΣΤΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΠΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΤΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΠΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ.

2.1
Ακαδηµαϊκή φυσιογνωµία του Τµήµατος και προσανατολισµός του ΠΠΣ
Το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) ιδρύθηκε το ακαδηµαϊκό έτος 2000-2001
(ίδρυση µε το υπ' αριθ. 179 Π.Δ. (ΦΕΚ της 6.9.1999 τεύχος Α) και αποτελεί ένα από τα Τµήµατα της
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών (ΣΘΕΤΕ). Η Σχολή ιδρύθηκε σαν Φυσικοµαθηµατική
Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΠΚ) το 1976 µε το Π.Δ. 653/1976 και µετονοµάσθηκε σε ΣΘΕΤΕ
το 2002 (Π.Δ. 134/2002). Το Τµήµα άρχισε να λειτουργεί το προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών από το
ακαδηµαϊκό έτος 2001-2002 οπότε δέχθηκε τους πρώτους 50 φοιτητές του. Το 2004 το TΕΤΥ ξεκίνησε
τη λειτουργία του µεταπτυχιακού του προγράµµατος, που οδηγεί τόσο στην απόκτηση Μεταπτυχιακού
Διπλώµατος Ειδίκευσης (Masters) όσο και στην εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών (PhD).
Φιλοδοξία του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών είναι να αναδειχθεί σε ένα σύγχρονο,
πρωτοπόρο και δυναµικό κέντρο εκπαίδευσης και ανάπτυξης ενός γνωστικού αντικειµένου
προτεραιότητας και αιχµής, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης βιοµηχανίας και
οικονοµίας. Επιδιώκει, επίσης, να συµµετέχει, και να συµβάλλει καίρια, στις σύγχρονες εξελίξεις στο
χώρο της επιστήµης και τεχνολογίας σε έναν τοµέα µε συνεχή και ραγδαία ανάπτυξη σε µεσο- και
µακρο-πρόθεσµη βάση. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µέσω της παροχής προγραµµάτων σπουδών
υψηλού επιπέδου, όλων των κύκλων (προπτυχιακός, µεταπτυχιακός, διδακτορικός) και της διεξαγωγής
έρευνας διεθνούς απήχησης και αναγνώρισης, από τα µέλη ΔΕΠ του.
Ένα από τα βασικά σηµεία που αποτελεί και καίριο πλεονέκτηµα του Τµήµατος είναι η πρωταρχική
σηµασία που δόθηκε κατά την ανάπτυξη του ώστε το επιστηµονικό και διδακτικό προσωπικό µε το
οποίο στελεχώθηκε να είναι διεθνούς κύρους και να καλύπτει τις σύγχρονες και διεπιστηµονικές
περιοχές της Επιστήµης και Τεχνολογίας των Υλικών, που εστιάζονται στα ακόλουθα πεδία:
• Βιοϋλικά
• Επιστήµη Πολυµερών και Κολλοειδών
• Θεωρητική και Υπολογιστική Επιστήµη Υλικών
• Μαγνητικά Υλικά
• Οπτοηλεκτρονική
• Χηµεία Υλικών
Σήµερα το Τµήµα έχει δεκαοκτώ (18) Καθηγητές, ενώ φιλοξενεί τακτικά και πανεπιστηµιακούς
υποτρόφους ως επισκέπτες καθηγητές. Το αποτέλεσµα είναι ένα οµοιογενές και δυναµικό Τµήµα, µε
πλήθος ερευνητικών και αναπτυξιακών συνεργασιών και µε υψηλό κύρος, σε Ελλαδικό, Ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο. Αυτό το κύρος του Τµήµατος αντανακλά και στο κύρος των αποφοίτων του.
Το ΤΕΤΥ παρέχει εκπαίδευση και παράγει γνώση σε ένα γνωστικό αντικείµενο αιχµής µε συνεχή και
ραγδαία ανάπτυξη. Το ΠΠΣ του είναι διαµορφωµένο έτσι ώστε οι απόφοιτοι του Τµήµατος να
διαθέτουν την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε αυτό το διεπιστηµονικό γνωστικό
αντικείµενο και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την προσαρµογή τους σε ένα ποικίλο και
µεταβαλλόµενο εργασιακό περιβάλλον. Το πρόγραµµα σπουδών επίσης περιλαµβάνει προαιρετική
Διπλωµατική Εργασία, καθώς και Πρακτική Άσκηση σε διάφορες παραγωγικές και ερευνητικές
µονάδες εκτός Πανεπιστηµίου, ενώ προσφέρονται και µαθήµατα παιδαγωγικής κατάρτισης.
Στόχος του Τµήµατος είναι οι απόφοιτοι του να σχεδιάζουν, συνθέτουν, χαρακτηρίζουν και
αναπτύσσουν την ευρεία ποικιλία υλικών που χρησιµοποιούνται στη σηµερινή τεχνολογική εποχή για
την παραγωγή σχεδόν όλων των προϊόντων, από µηχανικές κατασκευές/µηχανήµατα και καταναλωτικά
προϊόντα µέχρι προηγµένα ηλεκτρονικά αλλά και νέου τύπου φάρµακα και υλικά βιοτεχνολογίας.
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Η διαδικασία έγκρισης του ΠΠΣ ακολουθεί τις προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας και περιλαµβάνει
τον έλεγχο της τήρησης των βασικών απαιτήσεων από τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύµατος. Σηµαντικό ρόλο στο
σχεδιασµό και την αναθεώρηση του ΠΠΣ παίζει η Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών
(ΕΠΠΣ) του Τµήµατος που συγκροτείται ανά έτος και αποτελείται από µέλη ΔΕΠ, µε πολυετή εµπειρία
στη διδασκαλία και την έρευνα, από όλα τα επιστηµονικά πεδία του Τµήµατος. Η οποιαδήποτε
µετατροπή/αναθεώρηση στο ΠΠΣ, περνά πρώτα από την ΕΠΠΣ που επεξεργάζεται και διαµορφώνει
την αναθεώρηση του ΠΠΣ και την υποβάλει ως ολοκληρωµένο σχέδιο προς συζήτηση και τελική
έγκριση στη ΣΤ, στην οποία συµµετέχουν και οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών
φοιτητών. Επίσης η Επιτροπή δέχεται τα αιτήµατα των φοιτητών για τη διαµόρφωση του
Προγράµµατος Σπουδών, τα µελετά και φέρνει τις προτάσεις στη ΣΤ για έγκριση. Πολύ σηµαντικά για
το σχεδιασµό και την αναθεώρηση του ΠΠΣ είναι και η εξαµηνιαία αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου από τους φοιτητές και η γνώµες των αποφοίτων οι οποίες λαµβάνεται υπόψη στις διορθωτικές
κινήσεις προς βελτίωση του ΠΠΣ και της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Μετά την έγκριση από τη ΣΤ το
ΠΠΣ υποβάλλεται και στη Σύγκλητο του ΠΚ για την οριστική έγκριση πριν την εφαρµογή του.
Από την ίδρυση του το Τµήµα έχει έναν ισχυρό ερευνητικό προσανατολισµό. Τα µέλη του Τµήµατος
σε όλη την πορεία του διατηρούν σηµαντικές διεθνείς συνεργασίες µε κορυφαία ακαδηµαϊκά και
ερευνητικά ιδρύµατα, καθώς και µε τη βιοµηχανία σε θέµατα καίριου ενδιαφέροντος του τοµέα των
Υλικών. Έτσι το Τµήµα έχει καταφέρει στα χρόνια λειτουργίας του να έχει πολλές διακρίσεις, όπως
την υψηλότερη ερευνητική απήχηση ανάµεσα στα οµοειδή τµήµατα των ελληνικών πανεπιστηµίων,
αλλά και όλων συνολικά των τµηµάτων της χώρας, σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα στο επιστηµονικό
έργο των Ελληνικών Πανεπιστηµίων που δηµοσιεύεται παγκοσµίως, στα έγκυρα διεθνή περιοδικά µε
κριτές. Επίσης, τα τελευταία τρία χρόνια κατατάσσεται σε υψηλές θέσεις παγκοσµίως στο θεµατικό
πεδίο Materials Science ενώ συνεισφέρει σηµαντικά και στην υψηλή κατάταξη του Πανεπιστηµίου
Κρήτης στα πεδία "Engineering & Technology" και "General Engineering".
Η φιλοξενία και η υποστήριξη των άλλων Τµηµάτων προς το νέο Τµήµα κατά τα πρώτα έτη της
λειτουργίας του ανταποδίδεται σήµερα µέσω των νέων µαθηµάτων Υλικών και Τεχνολογίας που
προσφέρονται σε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου, αλλά και µέσω διατµηµατικών συνεργασιών
στο επίπεδο κοινών ερευνητικών και µεταπτυχιακών προγραµµάτων. Το Τµήµα συµµετέχει ήδη σε
τρία διατµηµατικά/διϊδρυµατικά προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών τα (α) «Οπτική και Όραση»
(ΦΕΚ B' 2588/03.07.2018) µε την Ιατρική Σχολή και το Τµήµα Μαθηµατικών & Εφαρµοσµένων
Μαθηµατικών του ΠΚ, (β) «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρµογές – Nanotechnology for
Energy Applications» (ΦΕΚ 3446/12-09-2019) µε το τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, το τµήµα
Χηµείας του ΠΚ και το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δοµής και Λέιζερ του ΙΤΕ και (γ) «Διϊδρυµατικό
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη «Βιοϊατρική Μηχανική» που τώρα ετοιµάζεται
από το Πανεπιστήµιο Κρήτης, το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Πολυτεχνείο Κρήτης.
Επίσης, φοιτητές άλλων Τµηµάτων µπορούν να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους σε µεταπτυχιακό
επίπεδο στο Τµήµα.
Η σηµαντική του συνεισφορά στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στη χώρα µας, αλλά και διεθνώς σε θέµατα
επιστήµης και τεχνολογίας των υλικών είναι πλέον αναγνωρισµένη, µε εκπαιδευτικό έργο σε
προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο που η ποιότητα του είναι καταξιωµένη σε παγκόσµιο επίπεδο.
Απόφοιτοι του Τµήµατος µε υψηλές επιδόσεις συνεχίζουν τις σπουδές τους ή την καριέρα τους στη
βιοµηχανία και γίνονται συστηµατικά δεκτοί σε µεταπτυχιακά προγράµµατα άλλων µεγάλων
Πανεπιστηµίων διεθνώς αλλά και του ίδιου του Τµήµατος ή σε θέσεις υψηλής ευθύνης σε πολυεθνικές
εταιρείες. Ενδεικτικά αναφέρονται τα: Πανεπιστήµιο Warwick, UK, Πανεπιστήµιο Sheffield, UK,
Kyushu University, Japan, Stryker, Rolls-Royce, κ.α.
2.2
Στρατηγική του ΠΠΣ
Στόχος του ΤΕΤΥ είναι να συνεχίσει την παράδοση του ως ένα σύγχρονο, δυναµικό και πρωτοποριακό
Τµήµα, αντάξιο και ταυτόχρονα συµπληρωµατικό των υπαρχόντων Τµηµάτων της Σχολής και του
Πανεπιστηµίου Κρήτης. Το ΤΕΤΥ συνεισφέρει στα ήδη υπάρχοντα Τµήµατα, µέσω νέων
προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων που προσφέρονται σε όλους τους φοιτητές.
Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής του ΠΠΣ του Τµήµατος συµβαδίζουν µε το γενικότερο στρατηγικό
σχεδιασµό του ΠΚ και έχουν ως στόχους τη:

9

Πρόταση Ακαδηµαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών

Πανεπιστήµιο Κρήτης

•

Δηµιουργία ελκυστικού κέντρου εκπαίδευσης για νέους επιστήµονες, µε έµφαση στη
φοιτητοκεντρική µάθηση και τα µαθησιακά αποτελέσµατα, το συνεχή εκσυγχρονισµό του
ΠΠΣ µέσω της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και την ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της
έρευνας στο ΠΠΣ.
• Προσέλκυση διεθνούς κύρους διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, µέσω της δηµιουργίας
ενός διεθνούς και σύγχρονου ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος και της αριστείας στην έρευνα σε
τοµείς αιχµής.
• Βελτίωση της σύνδεσης της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, τους επιστηµονικούς και
παραγωγικούς φορείς, έτσι ώστε οι σύγχρονες εξελίξεις και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
να ενσωµατώνονται και να ικανοποιούνται µέσω των παρεχόµενων γνώσεων και δεξιοτήτων
του ΠΠΣ.
• Παραγωγή διεθνούς κύρους έρευνα, µε βάση τις διεθνείς εξελίξεις µέσω της προώθησης των
ερευνητικών συνεργασιών και µε τη συµµετοχή φοιτητών σε αυτή αλλά και την ενσωµάτωση
των αποτελεσµάτων της έρευνας στο πρόγραµµα σπουδών.
• Ενίσχυση της εξωστρέφειας µέσω δράσεων για την προώθηση συνεργασιών (αξιοποίηση των
εκπαιδευτικών αδειών του προσωπικού του Τµήµατος), δράσεων δικτύωσης και
δηµοσιοποίησης των συγκριτικών αξιολογήσεων του Τµήµατος µε άλλα οµοειδή. Σηµαντικό
ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή παίζει και η συµµετοχή του ΤΕΤΥ από την αρχή της ίδρυσης
του στα προγράµµατα Πρακτικής Άσκησης και ERASMUS+ και η προσπάθεια αύξησης των
υποτροφιών σε φοιτητές καθώς και σε νέους διδάσκοντες των θέσεων στα προγράµµατα αυτά.
• Βελτίωση των υποδοµών του Τµήµατος, µέσω της αναβάθµισης, ανανέωσης και αύξησης
των διαθέσιµων διδακτικών, εργαστηριακών και ερευνητικών υποδοµών, οι οποίες είναι
καθοριστικής σηµασίας τόσο για την ποιότητα της διδασκαλίας και έρευνας, όσο και για την
ποιότητα της ζωής των φοιτητών και των διδασκόντων, αλλά και την αύξηση της άντλησης
πόρων από εκπαιδευτικά και ερευνητικά έργα.
Η στρατηγική για την ακαδηµαϊκή εξέλιξη του Τµήµατος και του ΠΠΣ καθορίζεται µετά από
συλλογική συζήτηση και αποφάσεις που λαµβάνονται από τη ΣΤ µετά από τεκµηριωµένες εισηγήσεις
της ΕΠΠΣ ή άλλων µελών ΔΕΠ του Τµήµατος. Στόχος είναι πάντα η προσήλωση στην παροχή υψηλής
στάθµης σπουδών, γνώσεων και δεξιοτήτων που συνάδουν µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και το
διεθνή προσανατολισµό του Τµήµατος.
Η εναρµόνιση µε τις γενικότερες κατευθύνσεις και πολιτικές του Ιδρύµατος επιτυγχάνονται µέσω της
συνεργασίας της ΟΜΕΑ του Τµήµατος µε τη ΜΟΔΙΠ του ΠΚ.
2.3
Σχεδιασµός του ΠΠΣ
Το ΠΠΣ του Τµήµατος διαµορφώθηκε το 2001 µε βάση το πρότυπο πρόγραµµα προπτυχιακών
σπουδών αντίστοιχων Τµηµάτων Υλικών αµερικανικών και ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων (Department
of Materials, Imperial College, UK, Department of Materials, University of Oxford, UK, Department
of Materials, ETH Materials, Switzerland, Department of Materials Science and Engineering,
Massachusetts Institute of Technology, USA, Department of Materials Science and Engineering, Johns
Hopkins University, Baltimore, USA, Department of Materials Science and Engineering, Cornell
University, USA, κ.α.). Από τότε το ΠΠΣ αναθεωρείται και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, λαµβάνοντας υπόψη τη στρατηγική του Τµήµατος, την εξωτερική αξιολόγηση αλλά και
τις γνώµες φοιτητών και αποφοίτων, έτσι ώστε να είναι πάντα σε ανταγωνιστική θέση µε άλλα υψηλού
επιπέδου ΠΠΣ ευρωπαϊκών, αµερικανικών και άλλων χωρών µε µεγάλη παράδοση στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση και στην Επιστήµη των Υλικών. Για την καταγραφή της γνώµης των αποφοίτων,
αναφορικά µε το βαθµό επίτευξης των µαθησιακών αποτελεσµάτων συντάχθηκε σχετικό
ερωτηµατολόγιο (Παράρτηµα Β10θ) το οποίο από το 2017 αποστέλλεται ηλεκτρονικά µε e-mail στους
αποφοίτους αλλά και µε κανονικό ταχυδροµείο στις µόνιµες κατοικίες τους. Τελευταία το Τµήµα για
να αυξήσει την ανταπόκριση των αποφοίτων ανάρτησε το ερωτηµατολόγιο σε εµφανές σηµείο στην
ιστοσελίδα του Τµήµατος αλλά και στο facebook του Τµήµατος, ενώ παράλληλα υπήρξε και
προσωπική επικοινωνία µε αποφοίτους µε τους οποίους τα µέλη ΔΕΠ έχουν διατηρήσει επαφή (µέσω
διπλωµατικών εργασιών, κλπ) και µε το Σύλλογο αποφοίτων.
Το ΠΠΣ του Τµήµατος είναι διαµορφωµένο έτσι ώστε οι απόφοιτοι του να διαθέτουν την απαραίτητη
θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στο διεπιστηµονικό γνωστικό αντικείµενο των υλικών και τις

10

Πρόταση Ακαδηµαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών

Πανεπιστήµιο Κρήτης

δεξιότητες που απαιτούνται για την προσαρµογή τους σε ένα ποικίλο και συνεχώς µεταβαλλόµενο
εργασιακό περιβάλλον. Το ΠΠΣ αποτελείται από τρεις ενότητες: το εισαγωγικό, το βασικό και το
προχωρηµένο στάδιο. Στο εισαγωγικό στάδιο ο/η φοιτητής/φοιτήτρια παρακολουθεί εισαγωγικά
µαθήµατα Φυσικής, Χηµείας, Μαθηµατικών και Πληροφορικής. Πέρα από βασικές γνώσεις, οι οποίες
αποκτούνται, τα µαθήµατα αυτά εξασφαλίζουν το απαραίτητο υπόβαθρο για τη συνέχεια των σπουδών
του/της. Παράλληλα, σε αυτό το στάδιο, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια εισάγεται στις βασικές έννοιες της
Επιστήµης Υλικών και εξοικειώνεται µε την Αγγλική γλώσσα. Στο βασικό στάδιο που ακολουθεί, ο/η
φοιτητής/φοιτήτρια γνωρίζει τις διάφορες κατηγορίες υλικών, εµβαθύνει στους τοµείς των επιστηµών
του εισαγωγικού σταδίου που είναι κρίσιµοι στην Επιστήµη και Τεχνολογία των Υλικών και
παρακολουθεί µαθήµατα Βιοχηµείας. Με την ολοκλήρωση αυτής της φάσης των σπουδών του/της, έχει
αποκτήσει τα εφόδια για την κατανόηση πιο προχωρηµένων θεµάτων σε όλους τους τοµείς της
Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών. Στο προχωρηµένο στάδιο ο/η φοιτητής/φοιτήτρια έχει την
ευκαιρία να εξειδικευθεί σε διάφορες κατευθύνσεις και να επιλέξει µαθήµατα που σχετίζονται µε
κατηγορίες υλικών και διεργασιών, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα και τους επαγγελµατικούς του/της
στόχους, καθώς και να εκπονήσει Διπλωµατική Εργασία (προαιρετική). Επιπλέον, το ΠΠΣ στοχεύει
στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων των σχετικών µε την πληροφορική
και των γλωσσικών δεξιοτήτων των φοιτητών, προσόντα τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την
αγορά εργασίας και αυξάνουν τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων.
Έχει διαµορφωθεί ένα Πρότυπο Πρόγραµµα Σπουδών όπου αναγράφονται τα προτεινόµενα µαθήµατα
ανά εξάµηνο φοίτησης και περιλαµβάνει ένα ισορροπηµένο φόρτο εργασίας, το οποίο είναι διαθέσιµο
στην ιστοσελίδα του Τµήµατος αλλά και στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών που είναι επίσης
διαθέσιµος στην ιστοσελίδα. Ο κατάλογος µε τις περιγραφές των προσφερόµενων µαθηµάτων είναι
επίσης διαθέσιµος στον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών και στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. Το
αναλυτικό κείµενο του Οδηγού Προπτυχιακών Σπουδών επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Β3.
Στο ΠΠΣ υπάρχουν προαπαιτούµενα µαθήµατα στην επιλογή προχωρηµένων µαθηµάτων από τους
φοιτητές, για την καλύτερη δόµηση του ΠΠΣ. Σε µαθήµατα που παρουσιάζουν µεγάλη δυσκολία στην
επιτυχή διεκπεραίωσή τους, ο διδάσκων δίνει προόδους για να διευκολύνει την οµαλή µετάβαση από
εξάµηνο σε εξάµηνο. Επίσης υπάρχει µέγιστος αριθµός ECTS στα µαθήµατα Πρακτική Άσκηση,
Διπλωµατική Εργασία και Άσκηση µέσω του προγράµµατος κινητικότητας ERASMUS+ για την
υποβοήθηση των φοιτητών στην οργάνωση των σπουδών τους.
Βασικό συστατικό του ΠΠΣ του ΤΕΤΥ είναι και η εργαστηριακή εκπαίδευση στην οποία δίνεται
ιδιαίτερη έµφαση. Η οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών εργαστηρίων, καθώς και ο
εξοπλισµός τους, είναι υψηλής ποιότητας µε προδιαγραφές σύγχρονων ερευνητικών εργαστηρίων.
Επίσης σηµαντική πηγή διδακτικού δυναµικού, που επιτρέπει και το εµπλουτισµό του προγράµµατος
σπουδών µε νέες εξειδικευµένες γνώσεις σε σύγχρονα θέµατα υλικών, αποτελούν οι επισκέπτες
διδάσκοντες που προέρχονται από το εκτενές δίκτυο συνεργατών των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος. Κατά
τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές του Τµήµατος µπορούν επίσης να εργαστούν στα πλαίσια
της Διπλωµατικής Εργασίας στα ερευνητικά εργαστήρια του Τµήµατος και του παρακείµενου
Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Η υπολογιστική υποδοµή και τα ερευνητικά εργαστήρια
του ΙΤΕ (µικροηλεκτρονικής, πολυµερών, ηµιαγωγών, υπεραγωγών, επιφανειών, βιοχηµείας,
βιοϋλικών, ιατρικών εφαρµογών, εφαρµογών laser για επεξεργασία υλικών), χρησιµοποιούνται για τη
διεξαγωγή των διπλωµατικών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών των φοιτητών. Η
Διπλωµατική Εργασία δεν µπορεί δυστυχώς να γίνει υποχρεωτική λόγω του αλόγιστα υψηλά αριθµού
νεοεισερχοµένων φοιτητών και της µεγάλης αναλογίας ενεργών φοιτητών ανά µέλος ΔΕΠ. Το υψηλό
κόστος (κυρίως λόγω των αναλωσίµων που απαιτούνται) για την εκπόνηση των Διπλωµατικών
Εργασιών καλύπτεται από ερευνητικά προγράµµατα των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος ή του επιβλέποντα
ερευνητή του ΙΤΕ. Επίσης το Τµήµα ενθαρρύνει τους φοιτητές του κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών
σπουδών να πραγµατοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε διάφορες παραγωγικές και ερευνητικές µονάδες
µε στόχο τη γνωριµία µε την αγορά εργασίας.
Ολοκληρώνοντας το ΠΠΣ οι απόφοιτοι του Τµήµατος είναι εφοδιασµένοι µε τη γνώση και την εµπειρία
που χρειάζονται για να ανταποκριθούν µε επιτυχία στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, η
οποία, για τους επιστήµονες υλικών, καλύπτει ένα ευρύ φάσµα και περιλαµβάνει διάφορους κλάδους
της οικονοµίας, την έρευνα και την εκπαίδευση. Αυτό επιτυγχάνεται µε την ευρύτητα της
διεπιστηµονικής τους εκπαίδευσης, µε την εµβάθυνση σε καίριους για την Επιστήµη των Υλικών τοµείς
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της Φυσικής, Χηµείας και Βιολογίας, µε την απόκτηση βασικών αναλυτικών, µαθηµατικών και
υπολογιστικών δεξιοτήτων και µε την παροχή των βασικών γνώσεων σχετικά µε όλες τις κατηγορίες
συµβατικών και προηγµένων υλικών.
Το Τµήµα µας εφαρµόζει την ισχύουσα νοµοθεσία και τις υπουργικές αποφάσεις για τη διάρκεια των
προπτυχιακών σπουδών που είναι 4 χρόνια, και αποτελεί την ελάχιστη διάρκεια σπουδών για όλα τα
Τµήµατα Επιστήµης Υλικών των Ελληνικών ΑΕΙ. Επιπλέον, υιοθέτησε τη σύσταση για τον
καταµερισµό του φόρτου εργασίας ανά εξάµηνο και την απόδοση ECTS µονάδων σε όλα ανεξαιρέτως
τα µαθήµατα. Κάθε εξάµηνο αντιστοιχεί σε 8 µαθήµατα (32-34 ECTS) και για την λήψη πτυχίου
απαιτούνται συνολικά 240 ECTS που αντιστοιχούν σε 8 εξάµηνα παρακολούθησης. Το πρόγραµµα και
το επίπεδο των προσόντων αντιστοιχεί µε το Εθνικό πλαίσιο προσόντων και είναι επιπέδου 6 σύµφωνα
µε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Δια Βίου Μάθησης.
Η διασύνδεση της διδασκαλίας µε την έρευνα στο Τµήµα είναι συνεχής και επιτυγχάνεται µε πολλούς
τρόπους. Ένας από αυτούς είναι µέσω της ενσωµάτωσης και διάχυσης των αποτελεσµάτων της έρευνας
στην ύλη και στις εργασίες των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών. Στα πρώτα έτη των σπουδών
οι διδάσκοντες χρησιµοποιούν πολύ συχνά παραδείγµατα από την έρευνα τους στο µάθηµα για να
βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των νέων εννοιών και να παρακινήσουν τους φοιτητές να
συνδυάσουν την θεωρητική κατάρτηση µε τις πρακτικές εφαρµογές των υλικών. Στα µεγαλύτερα έτη
σπουδών και ειδικότερα στα µαθήµατα επιλογής στα οποία υπάρχει και περισσότερη ευελιξία στην
διδασκόµενη ύλη, οι διδάσκοντες αναθέτουν στους φοιτητές γραπτές ή/και προφορικές εργασίες
βασισµένες στη διεθνή ερευνητική βιβλιογραφία. Ένας άλλος τρόπος που χρησιµοποιείται από το
Τµήµα για τη διασύνδεση της διδασκαλίας µε την έρευνα είναι µε τη δηµιουργία νέων µαθηµάτων στο
ΠΠΣ, όπως για παράδειγµα µαθήµατα σε τεχνικές επικοινωνίας, παρουσίασης, και συγγραφής,
επιχειρηµατικότητα, διδακτική θετικών επιστηµών, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων, κ.α.
Τέλος, οι φοιτητές κατά τα τελευταία έτη των σπουδών τους, στα πλαίσια της διπλωµατικής τους
εργασίας, συµµετέχουν σε έργα έρευνας και ανάπτυξης που εκπονούνται στο εργαστήριο του
Επιβλέποντα Καθηγητή τους.
2.4
Συγκριτική αξιολόγηση µε άλλα ΠΠΣ
Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 2.1 το ΤΕΤΥ έχει λάβει πολλές διακρίσεις για το εκπαιδευτικό και
ερευνητικό του έργο. Ειδικότερα στο διεθνή πίνακα κατάταξης των Πανεπιστηµίων στο θεµατικό πεδίο
Materials Science για το έτος 2019, το ΤΕΤΥ τοποθετήθηκε στη θέση 351-400, µεταξύ 1222 ΑΕΙ,
βάσει συγκεκριµένης µεθοδολογικής προσέγγισης µε κριτήρια: academic and employer reputation,
research citations per paper και h-index, σύµφωνα µε το σύστηµα QS World Rankings/Top
Universities του οργανισµού QS Quacquarelli Symonds. Ο οργανισµός QS κατέγραψε την άποψη
83.000 ακαδηµαϊκών και 42.000 εργοδοτών, καθώς και την ανάλυση των επιστηµονικών
δηµοσιεύσεων και βιβλιογραφικών παραποµπών της έγκυρης επιστηµονικής βάσης δεδοµένων Scopus,
όπου υπολογίστηκαν δεδοµένα πενταετίας.
Επιπλέον, το Πανεπιστήµιο Κρήτης κατατάχθηκε στις θέσεις 301-400 στον κλάδο "Engineering &
Technology" για τα έτη 2018 και 2019 και στις θέσεις 351-400 στον κλάδο "General Engineering" για
το έτος 2020 στην κατάταξη World University Rankings (δείτε Παραρτήµατα Β10β και Β10γ). Η
συγκεκριµένες κατατάξεις ανακοινώνονται από έναν από τους πιο έγκυρους διεθνείς οργανισµούς
κατάταξης Πανεπιστηµίων, τον Times Higher Education (THE) και σε αυτές η συνεισφορά του ΤΕΤΥ
είναι ιδιαίτερα σηµαντική.
2.5
Δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας
Οι φοιτητές του ΤΕΤΥ έχουν τη δυνατότητα, και το Τµήµα τους ενθαρρύνει, να αποκτήσουν εργασιακή
εµπειρία είτε µέσω της Πρακτικής Άσκησης, η οποία είναι πλήρως ενσωµατωµένη στο πρόγραµµα
σπουδών, στην ηµεδαπή είτε µέσω του ευρωπαϊκού χρηµατοδοτικού προγράµµατος ERASMUS+ στο
εξωτερικό. Η χρηµατοδότηση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται µέσω των προγραµµάτων ΕΣΠΑ και
δίνει τη δυνατότητα στους/ις φοιτητές/τριες να εξοικειωθούν µε τα αντικείµενα της πιθανής
µελλοντικής τους απασχόλησης, να γνωρίσουν το εργασιακό περιβάλλον και να κατανοήσουν τα
προβλήµατα και τις ιδιαιτερότητες του επαγγελµατικού τους χώρου για την επίτευξη της καλύτερης
ένταξης τους στο χώρο εργασίας αµέσως µετά το τέλος των σπουδών τους. Το Τµήµα έχει ορίσει ειδική
επιτροπή για την επιλογή των φοιτητών και των χώρων (εταιρείες, οργανισµοί, ερευνητικά και
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αναλυτικά κέντρα, κ.α.) όπου γίνεται η Πρακτική Άσκηση, την εποπτεία των φοιτητών που εκπονούν
Πρακτική Άσκηση και την αξιολόγηση του αποτελέσµατος και τη βαθµολόγηση (µέσω γραπτής
εργασίας και προφορικής παρουσίασης σε µέλη ΔΕΠ της Επιτροπής) της Πρακτικής Άσκησης.
Επιπλέον έχει θεσπίσει ειδική Επιτροπή για την παρακολούθηση του Προγράµµατος ERASMUS+,
ενώπιον της οποίας παρουσιάζει ο/η φοιτητής/τρια τα πεπραγµένα της άσκησης και η οποία φέρει την
ευθύνη της τελικής βαθµολόγησης, ενώ ακολουθεί τον Κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης για το
πρόγραµµα αυτό. Ως επιπλέον κίνητρο στους φοιτητές του, το ΤΕΤΥ έχει προβλέψει τη δυνατότητα
για δύο µαθήµατα ελεύθερης επιλογής µε τίτλο Πρακτική Ι (ΠΡΑ-001) και Πρακτική ΙΙ (ΠΡΑ-002) ανά
φοιτητή (τη µία µόνο χρηµατοδοτούµενη από το ΕΣΠΑ, λόγω των περιορισµένων κονδυλίων), ενώ
ενθαρρύνει και την µετακίνηση µέσω του ERASMUS+ µε 5 επιπλέον ECTS για πρακτική άσκηση στο
εξωτερικό. Για περισσότερες λεπτοµέρειες όσο αφορά τα παραπάνω δείτε Παράγραφο 4.4.
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ΦΟΙΤΗΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΑ ΑΕΙ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΠΠΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΩΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ. ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.

3.1
Φοιτητοκεντρική µάθηση
Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του ΠΠΣ του ΤΕΤΥ έγινε µε στόχο τη φοιτητοκεντρική µάθηση και το
σεβασµό της διαφορετικότητας των φοιτητών. Τόσο το περιεχόµενο, όσο και οι µέθοδοι διδασκαλίας
και αξιολόγησης των φοιτητών υιοθετούν ευέλικτες διαδικασίες κατά το δυνατό, λαµβάνοντας υπόψη
και τον κατεξοχήν εργαστηριακό χαρακτήρα του Τµήµατος. Τα µαθήµατα που διδάσκονται στο Τµήµα,
το περιεχόµενο τους, και οι µαθησιακοί τους στόχοι έχουν ελεγχθεί από την ΕΠΠΣ και έχουν εγκριθεί
από τη ΣΤ. Σε κάθε περίπτωση λαµβάνεται υπόψη η γνώµη των αντιπροσώπων των φοιτητών που
συµµετέχουν στα όργανα διοίκησης του Τµήµατος.
Οι καθηγητές του Τµήµατος έχουν όλοι µακρόχρονη εµπειρία στη διδασκαλία και στις διαφορετικές
µεθόδους διδασκαλίας. Επιπλέον, από το 2019 λειτουργεί στο ΠΚ η δράση "Training of the Trainers"
(TotT@ UOC) που έχει ως στόχους: (1) τη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών, (2) Την επίτευξη
µαθησιακών στόχων και (3) την ενηµέρωση διδασκόντων για νέες τεχνολογίες και εργαλεία που
αυξάνουν την ενεργή συµµετοχή των φοιτητών. Στη δράση TotT@UOC συµµετέχουν όλα τα Τµήµατα
του ΠΚ (και το ΤΕΤΥ) µε στόχο την καθιέρωση µιας ανοιχτής εκπαιδευτικής κουλτούρας όσων
εµπλέκονται µε την διδασκαλία φοιτητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Εστιάζει στην οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, τις δυσκολίες και τρόπους αντιµετώπισής τους σε µεγάλα ακροατήρια ώστε
οι διδακτικές πρακτικές να συνάδουν µε τις µαθησιακές απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής.
Ο φοιτητοκεντρικός χαρακτήρας του ΠΠΣ του ΤΕΤΥ τεκµηριώνεται από τα παρακάτω:
1. Στην αρχή κάθε µαθήµατος, οι φοιτητές ενηµερώνονται από το διδάσκοντα προφορικά, και µέσω
της ιστοσελίδας του µαθήµατος, για την ύλη, τον τρόπο διδασκαλίας, καθώς και για τα κριτήρια
και τη µέθοδο αξιολόγησης τους. Επίσης ενηµερώνονται για τις περιόδους προόδων και εξετάσεων
και για κάθε άλλη υποχρέωσή τους για την ολοκλήρωση του µαθήµατος.
2. Όλα τα µαθήµατα διδάσκονται µε τη µορφή διάλεξης (στον πίνακα ή από υπολογιστή µε
διαφάνειες από βιντεοπροβολέα) και δίνονται οι αντίστοιχες σηµειώσεις ή/και βιβλίο στους
φοιτητές (µέσω του προγράµµατος ΕΥΔΟΞΟΣ)
3. Υποστηρίζεται από το Τµήµα η χρήση προηγµένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
στο εκπαιδευτικό έργο.
4. Όλα τα µαθήµατα έχουν τη δική τους ιστοσελίδα στον ιστότοπο του Τµήµατος όπου δίνονται
πληροφορίες για το/τους διδάσκοντα/ες και στοιχεία επικοινωνίας, την ύλη του µαθήµατος, τους
µαθησιακούς στόχους, τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης, και σχετική βιβλιογραφία από
ξενόγλωσσα και ελληνικά συγγράµµατα. Επίσης αναρτώνται τυχόν σηµειώσεις του µαθήµατος,
ασκήσεις, παλιότερα θέµατα και λύσεις τους.
5. Σε κάποια µαθήµατα χρησιµοποιείται το Σύστηµα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Πανεπιστηµίου
Κρήτης (UoC-eLearn που υποστηρίζεται από την πλατφόρµα τηλε-εκπαίδευσης Moodle).
6. Τα ΤΕΤΥ διαθέτει εργαστήρια εξοπλισµένα µε προσωπικούς υπολογιστές που διαθέτουν στους
φοιτητές όλο το απαραίτητο λογισµικό για τις σπουδές τους.
7. Στα περισσότερα µαθήµατα δίνονται ασκήσεις καθώς και εργασίες (project - ειδικά στα µαθήµατα
επιλογής του τελευταίου έτους) οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτούν τη χρήση ΤΠΕ.
8. Το ΠΠΣ ακολουθεί τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που καθορίζει το φόρτο εργασίας που πρέπει να καταβάλει ένας
φοιτητής για να ολοκληρώσει επιτυχώς ένα µάθηµα. Με βάση τις ανάγκες του, ο κάθε φοιτητής
επιλέγει µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος µόνος του τα µαθήµατα στα οποία θέλει να εγγραφεί
κάθε εξάµηνο, ακολουθώντας τις οδηγίες του Οδηγού Σπουδών και σε συνεννόηση µε τον
Ακαδηµαϊκό του Σύµβουλο εφ’ όσον το επιθυµεί.
9. Το ΤEΤY, όντας ισχυρά εργαστηριακό Τµήµα, έχει ποικιλία µεθόδων διδασκαλίας που
περιλαµβάνουν παραδόσεις θεωρίας και εργαστηριακά πειράµατα από το φοιτητή, καθώς και
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υπολογιστικά εργαστήρια µε τη χρήση υπολογιστή. Αυτά διεξάγονται είτε ατοµικά είτε σε µικρές
οµάδες (2-3 φοιτητές) ανάλογα µε το περιεχόµενο και τους στόχους του κάθε εργαστηρίου.
Στα εργαστήρια, ο κάθε φοιτητής εκπαιδεύεται αυτόνοµα ή/και σε µικρές οµάδες, έχοντας ενεργό
ρόλο στη διαδικασία της µάθησης, ώστε µε την καθοδήγηση του διδάσκοντα να µπορέσει να
προσλάβει τα αντίστοιχα µαθησιακά αποτελέσµατα και δεξιότητες.
Στην εργαστηριακή εκπαίδευση, αντιστοιχεί ένας µικρός αριθµός φοιτητών ανά διδάσκοντα (4-6
φοιτητές), µε τη συµµετοχή πολλών µελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ και υποψήφιων διδακτόρων ως επικουρικό
έργο.
Παρά τους περιορισµένους εργαστηριακούς χώρους και τα ωράρια των εργαστηριακών
µαθηµάτων γίνεται προσπάθεια να δίνεται η δυνατότητα στο φοιτητή να επιλέγει τις ηµέρες/ώρες
των εργαστηρίων που θα παρακολουθήσει, επιτρέποντάς του να οργανώσει λειτουργικά το
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα µαθηµάτων του. Σε κάθε περίπτωση λαµβάνεται πρόνοια να µην
συµπίπτουν µαθήµατα του ίδιου έτους αλλά και του αµέσως προηγούµενου, όποτε είναι δυνατό.
Η Πρακτική Άσκηση και η µετακίνηση µέσω του προγράµµατος ανταλλαγής φοιτητών
ERASMUS+ αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις εναλλακτικών παιδαγωγικών µεθόδων που
υιοθετεί και ενθαρρύνει το Τµήµα, ειδικά για φοιτητές που παρακολουθούν µε επιτυχία το ΠΠΣ.
Επιπλέον, η Διπλωµατική Εργασία εισάγει τους φοιτητές στο ερευνητικό έργο του Τµήµατος.
Γίνεται είτε υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση από µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος, είτε από άλλα µέλη
ΔΕΠ συναφών τµηµάτων της σχολής ή ερευνητών του ΙΤΕ (πάντα υπό την ευθύνη ενός µέλους
ΔΕΠ του Τµήµατος). Ο φοιτητής αναπτύσσει αυτόνοµα γνώσεις και δεξιότητές εµβαθύνοντας στα
ερευνητικά αντικείµενα της Επιστήµης των Υλικών.
Στο ΠΠΣ υπάρχουν προαπαιτούµενα µαθήµατα στην επιλογή προχωρηµένων µαθηµάτων από
τους φοιτητές, µε στόχο να τους βοηθήσουν την επίτευξη των µαθησιακών αποτελεσµάτων. Σε
µαθήµατα που παρουσιάζουν µεγάλη δυσκολία στην επιτυχή διεκπεραίωσή τους, ο διδάσκων δίνει
προόδους για να διευκολύνει την οµαλή µετάβαση από εξάµηνο σε εξάµηνο.
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται µε βάση το βαθµό επίτευξης των αναµενόµενων µαθησιακών
αποτελεσµάτων και εφαρµόζεται δίκαια σε όλους τους φοιτητές σύµφωνα µε τις διαδικασίες που έχουν
ορισθεί εκ των προτέρων. Αν χρειαστεί το Τµήµα µπορεί να ορίσει και δεύτερο εξεταστή σε µάθηµα για
να εξετάσει τα γραπτά. Επίσης σε µαθήµατα (κυρίως εργαστηριακά) στα οποία γίνεται συνδιδασκαλία
όλοι οι διδάσκοντες είναι και εξεταστές στο µάθηµα.
Το Τµήµα έχει καθιερώσει το θεσµό του Ακαδηµαϊκού Συµβούλου που αποσκοπεί στο να βοηθά
και να συµβουλεύει τους φοιτητές σχετικά µε τη µαθησιακή διαδικασία και τη σωστή δόµηση του
προγράµµατος σπουδών τους µέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών του.
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αναστείλουν τις σπουδές τους µέχρι οκτώ (8) εξάµηνα
(συνεχόµενα ή µη) συνολικά, χωρίς αυτά να προσµετρηθούν στον συνολικό χρόνο φοίτησης. Κατά
το χρονικό διάστηµα της αναστολής ο φοιτητής χάνει τη φοιτητική του ιδιότητα και δεν δικαιούται
τις φοιτητικές παροχές. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στο
Τµήµα (άρθρο 80 παρ. 9δ του ν. 4009/2011) µε όλα τα δικαιώµατα και τις παροχές που τους
συνοδεύουν. Οι αιτήσεις για την αναστολή σπουδών υποβάλλονται στη γραµµατεία του Τµήµατος
το Σεπτέµβριο κάθε ακαδηµαϊκού έτους.

Aναβαθµολόγηση/Bελτίωση βαθµολογίας
Οι φοιτητές που πέτυχαν σ’ ένα µάθηµα στην πρώτη εξεταστική της περιόδου Ιανουαρίου ή Ιουνίου
µπορούν να προσέλθουν για αναβαθµολόγηση στη εξεταστική του Σεπτεµβρίου, του ίδιου
ακαδηµαϊκού έτους, αφού δηλώσουν την πρόθεσή τους στη Γραµµατεία από τις 1 µέχρι τις 20 Ιουλίου
του κάθε έτους. Στην περίπτωση αυτή, ισχύει ο µεγαλύτερος από τους δύο βαθµούς των δύο περιόδων.
Επαναδήλωση µαθήµατος για βελτίωση βαθµολογίας:
Οι φοιτητές που θέλουν να βελτιώσουν τη βαθµολογία τους σε κάποιο µάθηµα που έχουν ήδη περάσει,
µπορούν να ζητήσουν επανεγγραφή. Τότε πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουν το µάθηµα καταθέτοντας
υπεύθυνη δήλωση στη Γραµµατεία, κατά την εγγραφή τους στο νέο εξάµηνο. Σε περίπτωση που ο
φοιτητής επανεγγραφεί στο ίδιο µάθηµα σε επόµενο ακαδηµαϊκό εξάµηνο, θα ισχύσει ο τελευταίος
βαθµός, ενώ ο προηγούµενος βαθµός διαγράφεται, αυτόµατα µε την εγγραφή του φοιτητή.

15

Πρόταση Ακαδηµαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών

Πανεπιστήµιο Κρήτης

Προσθήκη µαθηµάτων
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε µαθήµατα του Τµήµατος των προηγούµενων ετών
στα οποία είχαν αποτύχει και δεν τα είχαν δηλώσει το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος, εφόσον υποβάλουν στη
Γραµµατεία του Τµήµατος «Αίτηση προσθήκης µαθηµάτων», από 1 µέχρι 20 Ιουλίου του κάθε έτους
υπό την προϋπόθεση ότι το µάθηµα προσφέρεται το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος από το Τµήµα.
3.2
Αξιολόγηση της ποιότητας του έργου του Τµήµατος και των φοιτητών
Το Τµήµα φροντίζει για τη διασφάλιση και την ανάδειξη της ποιότητας του εκπαιδευτικού και
ερευνητικού του έργου µέσω της τακτικής αξιολόγησης του όπως προβλέπεται από την ΜΟΔΙΠ. Κάθε
µάθηµα αξιολογείται στο τέλος του εξαµήνου από τους φοιτητές, συµπληρώνοντας, µε ηλεκτρονικό
τρόπο, τα κατάλληλα ερωτηµατολόγια, διατηρώντας παράλληλα τον ανώνυµο χαρακτήρα της
αξιολόγησης. Η διαδικασία ηλεκτρονικής συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων συνιστάται να γίνεται
κατά τη διάρκεια της 9ης εβδοµάδας κάθε διδακτικού εξαµήνου προκειµένου οι φοιτητές να έχουν
διαµορφώσει άποψη για το µάθηµα. Τα στατιστικά για την αξιολόγηση µαθηµάτων, απογραφικά
στοιχεία διδασκόντων και απογραφικά στοιχεία µαθηµάτων διατίθενται από την ιστοσελίδα της
ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Τα ερωτηµατολόγια αποστέλλονται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος στην ΟΜΕΑ και στους
διδάσκοντες του εκάστοτε µαθήµατος και εξετάζονται προσεκτικά. Μέσα από αυτή τη διαδικασία
προκύπτουν προτάσεις για βελτιώσεις του ΠΠΣ και διαπιστώνονται πιθανές ελλείψεις ενώ γίνεται και
τυχόν αναµόρφωση των πτυχών κάθε µαθήµατος. Οι µεταβολές αυτές συζητούνται στη ΣΤ και
ενσωµατώνονται ως αναθεώρηση του ΠΠΣ.
3.3
Σεβασµός στη διαφορετικότητα των φοιτητών
Το Τµήµα σέβεται τη διαφορετικότητα των φοιτητών και λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να
αντιµετωπίσει φοιτητές µε ειδικές ανάγκες. Υιοθετεί την Κοινοτική Πολιτική των ίσων ευκαιριών και
της διάκρισης και προασπίζει και σέβεται την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε
διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας,
γενετήσιου προσανατολισµού. Σε συνεργασία µε το Συµβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του
Πανεπιστηµίου Κρήτης στηρίζει τους φοιτητές µε µαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία). Στις
περιπτώσεις αυτές ενηµερώνεται ο διδάσκων του µαθήµατος από το Συµβουλευτικό Κέντρο στην αρχή
του εξαµήνου για το συγκεκριµένο φοιτητή και δίνει τη δυνατότητα για προφορική ή µικτή (γραπτή
και συµπληρωµατικά προφορική) εξέταση στο φοιτητή ανάλογα αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Επιπλέον το
Πανεπιστήµιο Κρήτης έχει ήδη προβλέψει την προσβασιµότητα ατόµων µε αναπηρία σε όλα τα επίπεδα
στους χώρους του.
3.4
Διαχείριση παραπόνων και ενστάσεων
Το Τµήµα λαµβάνει πολύ σοβαρά τη διαχείριση αιτιολογηµένων παραπόνων και ενστάσεων σε
ακαδηµαϊκά θέµατα και χρησιµοποιεί όλες τις προβλεπόµενες διαδικασίες και µηχανισµούς είτε
εσωτερικά στο Τµήµα είτε µε την υποστήριξη που παρέχει το Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Οι µηχανισµοί αυτοί για κλιµακούµενη σοβαρότητα των θεµάτων είναι οι εξής:
1. Συζήτηση µε τον Πρόεδρο του Τµήµατος ή/και την Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος
Σπουδών θεµάτων που αφορούν ακαδηµαϊκά θέµατα που µπορούν να αντιµετωπιστούν εύκολα
σε επίπεδο Τµήµατος.
2. Ορισµός ειδικής επιτροπής από το Τµήµα που θα διερευνήσει το θέµα και θα φέρει πρόταση για
συζήτηση και έγκριση από τη ΣΤ.
3. Ορισµός Επιτροπής Εξέτασης σε επίπεδο Σχολής για φοιτητή που έχει αποτύχει σε µάθηµα
περισσότερες από τρεις φορές, και εφόσον πληρούνται οι συνθήκες που έχει ορίσει η Κοσµητεία
της Σχολής σε συµφωνία µε την κείµενη νοµοθεσία.
4. Χρήση του Συνηγόρου του Φοιτητή που έχει εφαρµοστεί σε επίπεδο Ιδρύµατος.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΣΤΑΔΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΑ ΑΕΙ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΕΝΑΡΞΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΑΔΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ).

4.1
Θέµατα φοίτησης και απόκτησης πτυχίου
4.1.1 Μηχανισµός υποστήριξης νεοεισερχόµενων φοιτητών
Με την εισαγωγή τους οι νέοι φοιτητές και φοιτήτριες ενηµερώνονται από την ιστοσελίδα του
Τµήµατος και από τη Γραµµατεία του ΤΕΤΥ, για το σύνολο των δυνατοτήτων πληροφόρησης που
έχουν αναφορικά µε τις σπουδές τους, όπως τη χρήση και λειτουργία της πλατφόρµας StudentsWeb,
την λειτουργία της πλατφόρµας ΕΥΔΟΞΟΣ, τη δυνατότητα παρακολούθησης ανοικτών ακαδηµαϊκών
µαθηµάτων µέσω της πλατφόρµας opencourses του ΠΚ, κλπ. Πληροφορίες, όπως το ακαδηµαϊκό
ηµερολόγιο, ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων του Α’ εξαµήνου, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες
ανά µάθηµα δίνονται από την ιστοσελίδα του Τµήµατος. Επιπλέον, στα πλαίσια των εγγραφών, για
τους νεοεισαχθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες πραγµατοποιείται κατά την έναρξη των µαθηµάτων
εκδήλωση υποδοχής, ενηµέρωσης και προσανατολισµού.
Υποδοχή και ενηµέρωση πρωτοετών φοιτητών/τριών
Με την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους πραγµατοποιείται εκδήλωση υποδοχής, ενηµέρωσης και
προσανατολισµού (orientation) των πρωτοετών φοιτητών. Στην παραπάνω εκδήλωση οι
νεοεισαχθέντες πρωτοετείς φοιτητές/τριες ενηµερώνονται για τις σπουδές τους, το ερευνητικό έργο που
ασκείται στο Τµήµα, τις δυνατότητες καριέρας που τους ανοίγονται καθώς και για θέµατα που αφορούν
τη λειτουργία διάφορων υπηρεσιών υποστήριξης του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
4.1.2 Θεσµός Ακαδηµαϊκού Συµβούλου
Στο ΤΕΤΥ λειτουργεί ο θεσµός του Ακαδηµαϊκού Συµβούλου (ΑΣ). Το ρόλο του ΑΣ αναλαµβάνουν
τα µέλη ΔΕΠ ανεξαρτήτως βαθµίδας και θέσης. Η σχετική κατανοµή γίνεται µε ευθύνη της
γραµµατείας και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. Η ανωνυµία εξασφαλίζεται µε την
ανακοίνωση µόνο των αριθµών µητρώου (ΑΜ) των φοιτητών/τριών. Ο εκάστοτε ΑΣ λειτουργεί ως
µέντορας υποστηρίζοντας διαρκώς τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες. Ειδικότερα:
• Συζητά, πληροφορεί και συµβουλεύει το/τη φοιτητή/φοιτήτρια για το Πρόγραµµα Σπουδών.
• Συζητά µε το φοιτητή την πορεία των σπουδών του και αναζητούν από κοινού λύσεις στα
προβλήµατα που τυχόν αντιµετωπίζει ο φοιτητής.
• Ενθαρρύνει την πρωτοβουλία του φοιτητή, κεντρίζει το ενδιαφέρον του για την επιστήµη των
Υλικών και τη σχέση της µε τις άλλες επιστήµες (Χηµεία, Φυσική, Βιολογία) και γενικά τον
ενεργοποιεί απέναντι στις ίδιες του τις σπουδές.
• Τον ενηµερώνει και τον βοηθά να κάνει επιλογές εξειδικευµένων µαθηµάτων.
• Τον ενηµερώνει για προοπτικές και δυνατότητες για µεταπτυχιακές σπουδές και τον βοηθά να
κάνει επιλογές
• Ο φοιτητής µπορεί να ζητήσει τη συµβουλή ή την αρωγή του ΑΣ σε κάθε προκύπτον θέµα κατά
τη διάρκεια του εκπαιδευτικού εξαµήνου.
Κανονισµός λειτουργίας του θεσµού:
o Οι ΑΣ παρακολουθούν τους φοιτητές τους οποίους αναλαµβάνουν από την αρχή µέχρι το τέλος
των σπουδών τους.
o Ο φοιτητής συναντάει τον ΑΣ στις ώρες γραφείου του οι οποίες ανακοινώνονται στην αρχή
κάθε εξαµήνου. Επιπλέον µετά από επικοινωνία µε τον ΑΣ δύναται να προσδιοριστούν
έκτακτες συναντήσεις προς διερεύνηση και επίλυση θεµάτων που απασχολούν το φοιτητή.
Η αξιοποίηση του ΑΣ εναπόκειται στο φοιτητή, καθώς ο ρόλος του δεν είναι αποφασιστικός αλλά
γνωµοδοτικός, όµως το Τµήµα θέλοντας να ενισχύσει το θεσµό εξετάζει τη υιοθέτηση µίας
τουλάχιστον υποχρεωτικής συνάντησης κάθε φοιτητή µε τον ΑΣ στην αρχή κάθε εξαµήνου για να
συζητήσουν και να συµφωνήσουν στα µαθήµατα που θα δηλώσει οι φοιτητής, αλλά και να συζητήσουν
την πρόοδο του. Φυσικά εκτός από τον ΑΣ το Τµήµα παροτρύνει κάθε φοιτητή/τρια να συµβουλεύεται
και άλλους διδάσκοντες, ιδίως τους διδάσκοντες των µαθηµάτων που θα να επιλέξει.
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4.1.3 Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών
Το ΠΠΣ του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Ανώτατης
Εκπαίδευσης επιπέδου 6, σύµφωνα µε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Το τρέχον ΠΠΣ του Τµήµατος
περιλαµβάνει µαθήµατα κορµού, που είναι υποχρεωτικά (Y), µαθήµατα υποχρεωτικής επιλογής
(επιλογής υποχρεωτικά (EY)), όπου ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος να επιλέξει από οµάδα µαθηµάτων
και από τα µαθήµατα ελεύθερης επιλογής (E).
Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τµήµα διαρκούν συνολικά τέσσερα έτη ή αλλιώς οκτώ εξάµηνα. Κάθε
ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του εποµένου
έτους. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα σπουδών κάθε ακαδηµαϊκού έτους κατανέµεται χρονικά σε δύο
εξάµηνα, χειµερινό και εαρινό. Τα µαθήµατα και οι λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι
µαθησιακοί στόχοι και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα της φοίτησης περιλαµβάνονται στο
«Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών», στο οποίο οι φοιτητές µπορούν να δουν τους στρατηγικούς
στόχους του Τµήµατος για τις προπτυχιακές σπουδές, και τον «Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών» που
καταρτίζεται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος στο τέλος του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους, εγκρίνεται
από τη σύγκλητο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος.
Το βάρος κάθε µαθήµατος δηλώνεται σε Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Ο εξαµηνιαίος
φόρτος εργασίας ενός φοιτητή είναι το άθροισµα των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) των µαθηµάτων
στα οποία έχει εγγραφεί το εξάµηνο αυτό Κάθε εξάµηνο αντιστοιχεί σε 8 µαθήµατα (~32-34) και για
την λήψη πτυχίου απαιτούνται συνολικά 240 ECTS που αντιστοιχούν σε 8 εξάµηνα παρακολούθησης.
Επιπλέον αυτού του µέγιστου επιτρεπτού φόρτου, επιτρέπεται η εγγραφή φοιτητών που έχουν
ολοκληρώσει τα 4 έτη σπουδών σε δύο επιπλέον µαθήµατα ανά εξάµηνο.
Το πρόγραµµα βασικών σπουδών στην Επιστήµη των Υλικών αποτελείται από τα υποχρεωτικά
µαθήµατα κορµού, από δύο οµάδες µαθηµάτων υποχρεωτικών επιλογής από τα οποία ο φοιτητής
πρέπει να παρακολουθήσει ορισµένο αριθµό, και από άλλα µαθήµατα ελεύθερης επιλογής. Τα
Επιλογής Υποχρεωτικά µαθήµατα του Τµήµατος χωρίζονται σε Επιλογής Υποχρεωτικά 1 και 2 (ΕΥ1
και ΕΥ2), από τα οποία ο φοιτητής υποχρεούται να πάρει τουλάχιστον 6 και 18 µονάδες ECTS,
αντίστοιχα. Οι επιπλέον µονάδες στα µαθήµατα ΕΥ1 και ΕΥ2 µπορούν κατόπιν αίτησης του φοιτητή
να µετατραπούν σε µονάδες µαθηµάτων Επιλογής του Τµήµατος. Επίσης µέχρι 10 µονάδες ECTS ή
µέχρι 20 µονάδες ECTS (µέσω προγράµµατος ERASMUS+) δίνονται για πρακτική άσκηση. Οι
µονάδες ECTS της πρακτικής άσκησης και οι µονάδες ECTS του φιλοσοφικού κύκλου ή των
µαθηµάτων άλλων τµηµάτων της ΣΘΕΤΕ του ΠK δεν µπορούν να υπερβούν αθροιστικά όλες µαζί τις
30 µονάδες ECTS. Οι παραπάνω επιλογές επιτρέπουν την ειδίκευση σε τοµείς της Επιστήµης και της
Τεχνολογίας των Υλικών ή και σε θέµατα διδακτικής, παιδαγωγικής, ή οργάνωσης και διοίκησης
επιχειρήσεων. Τα µαθήµατα επιλογής του Προγράµµατος Σπουδών είναι ενδεικτικά. Κατόπιν έγκρισης
της Συνέλευσης του Τµήµατος και πριν ξεκινήσει η νέα ακαδηµαϊκή χρονιά, µπορούν να προστίθενται
νέα µαθήµατα όταν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.
Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος έχει αναρτηθεί ο «Κατάλογος Μαθηµάτων» που προσφέρονται στο
ΠΠΣ µε βασικές πληροφορίες και παραποµπή στην αναλυτική περιγραφή κάθε µαθήµατος. Επίσης,
έχει διαµορφωθεί, και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τµήµατος, «Πρότυπο Πρόγραµµα Σπουδών» µε
ισορροπηµένο φόρτο εργασίας όπου αναγράφονται τα προτεινόµενα µαθήµατα ανά εξάµηνο φοίτησης.
Οι βασικές ενότητες του προγράµµατος περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:
Ενότητα Εξάµηνα Περιγραφή
Συµπεριλαµβάνει βασικά εισαγωγικά µαθήµατα Φυσικής, Χηµείας,
Μαθηµατικών, Επιστήµης Υλικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Εισαγωγικό
1-3
στάδιο
Μαθησιακοί στόχοι: H καλή κατανόησή και εξοικείωση µε βασικές
έννοιες των Φυσικών Επιστηµών, εξοικείωση µε την τεχνική ορολογία
στην Αγγλική γλώσσα
Συµπεριλαµβάνει µαθήµατα θεµατικής εξειδίκευσης στην Επιστήµη
των Υλικών (όπως π.χ. Φυσική Στερεάς Κατάστασης Θερµοδυναµική
Βασικό
4-6
(κλασσική και στατιστική), Ηλεκτροµαγνητισµό), καθώς και
στάδιο
εισαγωγικά µαθήµατα Βιολογίας και εργαστηριακά µαθήµατα.
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Μαθησιακοί στόχοι: Κατανόηση βασικών εννοιών της Επιστήµης των
Υλικών και εξοικείωση µε τις βασικές τους κατηγορίες (ΠολυµερήΚολλοειδή, Ηλεκτρονικά Υλικά, Βιοϋλικά, και Κεραµικά &
Μαγνητικά Υλικά). Εδραίωση πειραµατικών ικανοτήτων και
εξοικείωση µε τεχνικές και µεθόδους.
Συµπεριλαµβάνει µαθήµατα εξειδίκευσης στις διάφορες κατηγορίες
Υλικών καθώς και µαθήµατα Επιλογής που προσφέρονται από το
Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών ή και από άλλα Τµήµατα.
Προχωρηµένο
στάδιο

Μαθησιακοί στόχοι: Προσαρµογή των σπουδών στα προσωπικά
ενδιαφέροντα και στόχους του/ης φοιτητή/τριας. Εξειδίκευση σε έναν
ορισµένο τοµέα µε προοπτική είτε για µεταπτυχιακές σπουδές ή την
επαγγελµατική ενασχόληση. Διεύρυνση των γνώσεων, και κατά
συνέπεια των επαγγελµατικών προοπτικών, σε διαφόρους τοµείς των
Φυσικών Επιστηµών.

7-8

Για κάθε µάθηµα του προγράµµατος σπουδών έχουν οριστεί:
• Ο τίτλος και ο κωδικός του,
• Η χρονιά των σπουδών στην οποία αυτό αντιστοιχεί κανονικά,
• Η θεµατική περιοχή στην οποία ανήκει,
• Το βάρος του σε ECTS,
• Το κατά πόσο είναι µάθηµα κορµού ή επιλογής,
• Τα προαπαιτούµενα µαθήµατα τα οποία ο φοιτητής πρέπει να έχει περάσει για να µπορεί
να εγγραφεί σ' αυτό και να το παρακολουθήσει,
o τα προτεινόµενα µαθήµατα τα οποία πρέπει να έχει ολοκληρώσει για την
αποτελεσµατική παρακολούθηση του µαθήµατος
• Η περιγραφή της ύλης του.

Ο παρακάτω πίνακας δίνει µια σύνοψη των κατηγοριών που ανήκουν τα µαθήµατα που προσφέρονται
στο ΤΕΤΥ
Κατηγορίες Μαθηµάτων ΤΕΤΥ
Κατηγορία

Σύνολο

Θεωρία

Εργαστήριο

Υ
ΕΥ1
ΕΥ2
Ε
Γενικά Σύνολα

29
3
7
50
89

22
2
6
43
73

7
1
1
7
16

ΕΙΣ
15
15

Ενότητα
ΒΑΣ
14
1
12
27

ΠΡΟΧ
2
7
38
47

Επεξήγηση συµβόλων: Υ: υποχρεωτικό µάθηµα, ΕΥ1, ΕΥ2: υποχρεωτικό επιλογής µάθηµα, Ε: µάθηµα
επιλογής., ΕΙΣ: Εισαγωγικό στάδιο, ΒΑΣ: Βασικό στάδιο, ΠΡΟ: Προχωρηµένο στάδιο
Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις κατηγορίες των µαθηµάτων
που προσφέρονται στο ΤΕΤΥ.
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(γ)

Σύνολο Μαθημάτων

100%

18%
Θεωρία

82%

75%

Εργαστήριο

Ε
50%

(β)

12

15

1

38

ΕΥ2
ΕΥ1
Υ

Υποχρεωτικά Μαθήματα
25%

14

24%
Θεωρία

76%

Εργαστήριο

7

0%

ΕΙΣ

2

ΒΑΣ

ΠΡΟ

Κατανοµή των προσφερόµενων µαθηµάτων στο ΤΕΤΥ. (α) Θεωρία/Εργαστήριο στο σύνολο των
προσφερόµενων µαθηµάτων, (β), Θεωρία/Εργαστήριο στα υποχρεωτικά (Υ) µαθήµατα, (γ) ανά
ενότητα (Εισαγωγικό, Βασικό, Προχωρηµένο στάδιο) και κατηγορία (Υ, ΕΥ1, ΕΥ2, Ε)
(Υ: υποχρεωτικό µάθηµα, ΕΥ1, ΕΥ2: υποχρεωτικό επιλογής µάθηµα, Ε: µάθηµα επιλογής., ΕΙΣ:
Εισαγωγικό στάδιο, ΒΑΣ: Βασικό στάδιο, ΠΡΟ: Προχωρηµένο στάδιο)
Προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου
Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου είναι συνοπτικά οι εξής:
1. Εγγραφή στο Τµήµα και παρακολούθηση µαθηµάτων για τουλάχιστον οκτώ (8) εξάµηνα.
2. Επιτυχής συµπλήρωση τουλάχιστον 240 µονάδων ECTS συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον
226 µονάδες ECTS από µαθήµατα του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών.
3. Επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα του Τµήµατος, τα οποία αντιστοιχούν σε 182
µονάδες ECTS (8 µονάδες ECTS από την Αγγλική γλώσσα και 174 από τα λοιπά µαθήµατα).
4. Επιτυχής συµπλήρωση των απαιτήσεων της ειδίκευσης που έχει επιλέξει ο φοιτητής.
Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση πτυχίου περιγράφονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισµό
Προπτυχιακών Σπουδών που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα B4α. Για την απόκτηση πτυχίου
εφαρµόζονται οι προϋποθέσεις του Εσωτερικού Κανονισµού Προπτυχιακών Σπουδών που ίσχυε κατά
το έτος πρώτης εγγραφής του/ης φοιτητή/τριας στο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών.
4.2
Παρακολούθηση προόδου
Το Τµήµα έχει καθιερώσει τον ατοµικό Δείκτη Προόδου, για κάθε φοιτητή που επιτρέπει την
παρακολούθηση της διαδικασίας φοίτησης και την επίτευξη των µαθησιακών στόχων. Επιπλέον, η
παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών γίνεται, συνολικά, µέσα από τα στατιστικά στοιχεία που
εξάγονται από την ΜΟΔΙΠ. Τα στοιχεία αυτά, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό
επιτυχίας των φοιτητών στα µαθήµατα, αξιολογούνται από την ΟΜΕΑ και συζητούνται στην Επιτροπή
Προπτυχιακών Σπουδών, προκειµένου να ληφθούν ενδεχοµένως διορθωτικές ενέργειες.
4.3
Αναγνώριση Μαθηµάτων
Για τους φοιτητές οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο Τµήµα ύστερα από οποιαδήποτε διαδικασία (π.χ.
µετεγγραφή µε ή χωρίς εξετάσεις, ή µε κανονικές εισαγωγικές εξετάσεις) και οι οποίοι έχουν ήδη
παρακολουθήσει και περάσει µαθήµατα του Τµήµατος σε άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(AEI) της χώρας ή της αλλοδαπής (ή σε άλλα Τµήµατα του ΠΚ), αυτά είναι δυνατόν να αναγνωρισθούν
για την ικανοποίηση των απαιτήσεων αποφοίτησης από το Τµήµα, υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Οι
αναγνωρίσεις αυτές περιλαµβάνουν:
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1) Μαθήµατα και εργασίες στα πλαίσια ανταλλαγής φοιτητών, όπως οι χρηµατοδοτούµενες από τα
προγράµµατα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2) Μαθήµατα που ο φοιτητής είχε ολοκληρώσει επιτυχώς πριν έλθει στο Τµήµα µε µετεγγραφή,
κατατακτήριες εξετάσεις, κλπ.
Διαδικασία αιτήσεων και αναγνώρισης
Ο φοιτητής που αιτείται αναγνώρισης µαθηµάτων πρέπει να καταθέσει στη Γραµµατεία του Τµήµατος:
• Την αίτησή του (έντυπο σε .docx, έντυπο σε .pdf), πλήρως συµπληρωµένη.
• Επίσηµη αναλυτική βαθµολογία του φοιτητή από το Πανεπιστήµιο προέλευσης στην οποία θα
αναγράφονται η ηµεροµηνία πρώτης εγγραφής, τα µαθήµατα (και τα εργαστήρια ή οι εργασίες)
που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς και για κάθε ένα από αυτά: ο τύπος του (Υποχρεωτικό, Επιλογής,
κλπ.), οι Πιστωτικές Μονάδες (ECTS ή επίσηµο ισοδύναµο), το εξάµηνο στο οποίο ο φοιτητής το
ολοκλήρωσε επιτυχώς και ο βαθµός του σε αυτό.
• Συνδέσµους (links) στην επίσηµη ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου προέλευσης µε το προπτυχιακό
πρόγραµµα και την ιστοσελίδα του µαθήµατος κατά το ακαδηµαϊκό εξάµηνο στο οποίο ο φοιτητής
εξετάστηκε επιτυχώς στα υπό αναγνώριση µαθήµατα στο Πανεπιστήµιο προέλευσης.
Εναλλακτικά, άλλα επίσηµα έγγραφα από το Πανεπιστήµιο προέλευσης όπου θα περιγράφεται: η
ύλη, η περιγραφή των ασκήσεων/εργασιών, ο τρόπος εξέτασης και βαθµολόγησης και ο συνολικός
προβλεπόµενος φόρτος µε τις ώρες διδασκαλίας και εργαστηρίων.
• Στοιχεία επικοινωνίας µε την γραµµατεία του Τµήµατος στο Πανεπιστήµιο προέλευσης και (αν
είναι δυνατόν) µε το διδάσκοντα που δίδαξε το µάθηµα για το οποίο ο φοιτητής αιτείται
αναγνώριση.
Οι αιτήσεις αυτές εξετάζονται από την ΕΠΠΣ του Τµήµατος, µε τη βοήθεια των διδασκόντων οικείων
µαθηµάτων στο Τµήµα. Tα πρακτικά αναγνώρισης µαθηµάτων υπογράφονται από τα µέλη της
Επιτροπής Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών και τον Πρόεδρο του Τµήµατος. Η Επιτροπή
µεριµνά για την αντιστοίχιση του βαθµού και των Πιστωτικών Μονάδων στην κλίµακα του Τµήµατος.
Η Επιτροπή διατηρεί τη δυνατότητα µεταβολής των προαπαιτούµενων µαθηµάτων και της χρονικής
εµπειρίας που τυχόν απαιτούνται για την αναγνώριση του µαθήµατος/εργαστηρίου/εργασίας που
αναγράφονται στην αίτηση του φοιτητή. Η Επιτροπή, ή µέλος της, ή οι διδάσκοντες οικείων µαθηµάτων
του Τµήµατος µπορούν να προβαίνουν σε συνέντευξη µε τον ενδιαφερόµενο φοιτητή προκειµένου να
διαπιστώσουν µε µεγαλύτερη ακρίβεια θέµατα συναφή µε την αναγνώριση.
Πληροφορίες για την αναγνώριση µαθηµάτων διατίθενται δηµόσια από την ιστοσελίδα του Τµήµατος
και περιγράφονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισµό Προπτυχιακών Σπουδών (ΕΚΠΣ) και τον
Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών (ΟΠΣ).
4.4
Διπλωµατική Εργασία - Δηµοσιεύσεις
Η Διπλωµατική Εργασία (ΔΕ) αποτελεί το επιστέγασµα των βασικών σπουδών στο ΤΕΤΥ, και τονίζει
την ισχυρή εργαστηριακή και εφαρµοσµένη συνιστώσα του Τµήµατος.
Σκοπός της ΔΕ είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν εµπειρία στη µεθοδολογία της έρευνας
και στην ανάλυση και συγγραφή επιστηµονικών αποτελεσµάτων που προκύπτουν από ερευνητική
εργασία σύµφωνα µε κοινά αποδεκτούς από την επιστηµονική κοινότητα κανόνες. Επιδιώκεται να
εµβαθύνει ο φοιτητής σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο της Επιστήµης Υλικών (παρασκευή,
ιδιότητες, χρήση και τεχνολογικές εφαρµογές) και να αναπτύξει κριτική σκέψη και το αίσθηµα της
συνεργασίας. Τέλος, δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να µετάσχουν σε ερευνητικές διαδικασίες
βασιζόµενοι στη διεθνή βιβλιογραφία και να εµπλουτίσουν τις γνώσεις και τις αναλυτικές τους
δεξιότητες.
4.4.1 Εκπόνηση Διπλωµατικής Εργασίας
Η εκπόνηση της ΔΕ είναι προαιρετική. Οι ενδιαφερόµενοι φοιτητές, που έχουν σηµειώσει
ικανοποιητική επίδοση στα µαθήµατα, µπορούν να υλοποιήσουν ερευνητική εργασία υπό την
καθοδήγηση καθηγητή – συµβούλου στα ερευνητικά εργαστήρια του Τµήµατος αλλά και σε
εργαστήρια άλλων ερευνητικών ιδρυµάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού (Πανεπιστήµια,
Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, κ.α.). Η ΔΕ επιλέγεται από τους φοιτητές στο 6ο εξάµηνο των σπουδών

21

Πρόταση Ακαδηµαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών

Πανεπιστήµιο Κρήτης

τους και πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια του 7ου και 8ου εξαµήνου. Στο Τµήµα προσφέρεται ως
µάθηµα ελεύθερης επιλογής µε τίτλο Διπλωµατική Εργασία (ΕΤΥ-442), διάρκειας δύο εξαµήνων και
αντιστοιχεί σε 12 µονάδες ECTS, οι οποίες ανήκουν στις µονάδες ECTS επιλογής του Τµήµατος.
4.4.2 Διαδικασία εκπόνησης Διπλωµατικής Εργασίας
Κάθε φοιτητής επιλέγει τη θεµατική περιοχή της ΔΕ και έρχεται σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα
καθηγητή προκειµένου να ορίσουν από κοινού το θέµα της, καθώς και το χρονοδιάγραµµα των
εργασιών. Το θέµα της ΔΕ θα πρέπει να εµπίπτει στα επιστηµονικά ενδιαφέροντα τόσο του επιβλέποντα
καθηγητή όσο και του φοιτητή και να εντάσσεται στο γνωστικό αντικείµενο της Επιστήµης Υλικών
και των εφαρµογών τους. Επίσης, θα πρέπει να είναι συγκεκριµένο και εφικτό. ο µέγιστος εκτιµώµενος
χρόνος εκπόνησης να µην ξεπερνά τα δύο εξάµηνα. Οι φοιτητές που επιθυµούν να εκπονήσουν
διπλωµατική εργασία θα πρέπει να συµπληρώσουν ηλεκτρονικά το έντυπο «Πρόταση Διπλωµατικής
Εργασίας» και να το υποβάλλουν προς έγκριση στον Υπεύθυνο Διπλωµατικής Εργασίας. Στο έντυπο
αυτό θα πρέπει να αναφέρονται ο τίτλος της εργασίας, µια σύντοµη περίληψη όπου θα συνοψίζονται
οι στόχοι, η µεθοδολογία και τα αποτελέσµατα της προτεινόµενης εργασίας, ο χώρος (εργαστήριο)
υλοποίησης και η χρονική διάρκεια εκπόνησης της διπλωµατικής, καθώς και τα µέλη της εξεταστικής
επιτροπής. Οι φοιτητές που πρόκειται να εκπονήσουν ΔΕ, τη ως µάθηµα επιλογής στη Γραµµατεία του
Τµήµατος στην αρχή του εαρινού εξαµήνου, κατά την περίοδο των δηλώσεων µαθηµάτων.
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΔΕ, ο φοιτητής καταγίνεται, υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντα,
µε ένα συγκεκριµένο θέµα, δίνει ενηµερωτικές οµιλίες/παρουσιάσεις στην οµάδα που υπάγεται,
αναλύει τα πειραµατικά δεδοµένα που έχει συλλέξει κάνοντας συνδυαστική χρήση των προπτυχιακών
του γνώσεων, συγγράφει και υποβάλλει εργασία στην οποία παρουσιάζει τα αποτελέσµατα και τα
συµπεράσµατα της δουλειάς του. Η συγγραφή της διπλωµατικής µπορεί να είναι στην Ελληνική ή στην
Αγγλική γλώσσα. Ο φοιτητής οφείλει να καταθέσει το πλήρες κείµενο της εργασίας του στα µέλη της
εξεταστικής επιτροπής το αργότερο µία εβδοµάδα πριν την καθορισµένη ηµεροµηνία εξέτασης.
Ο φοιτητής οφείλει να ενηµερώσει τη γραµµατεία για την ηµεροµηνία και ώρα παρουσίασης της ΔΕ,
η οποία ακολούθως κοινοποιείται ως ανοιχτή πρόσκληση σε όλα τα µέλη του Τµήµατος.
H κατοχύρωση της ΔΕ γίνεται µε δηµόσια παρουσίαση της εργασίας από τον φοιτητή ενώπιον της
διµελούς επιτροπής και σε ακροατήριο µελών ΔΕΠ, και µεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών. Η
παρουσίαση της ΔΕ µπορεί να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα και η χρονική διάρκεια
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Με το πέρας της παρουσίασης ακολουθούν ερωτήσεις
διευκρινιστικού χαρακτήρα από το ακροατήριο, και εν συνεχεία προφορική εξέταση από τη διµελή
επιτροπή καθηγητών. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, ο φοιτητής αποχωρεί και τα µέλη της
εξεταστικής επιτροπής απονέµουν, µετά από συζήτηση, βαθµό ο οποίος προκύπτει από συνυπολογισµό
της επίδοσης του φοιτητή κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΔΕ, της ποιότητας και αρτιότητας του
κειµένου, της αρτιότητας της προφορικής παρουσίασης, και της επαρκούς ανταπόκρισης στις
ερωτήσεις της επιτροπής.
Η βεβαίωση εκπόνησης ΔΕ και η τελική βαθµολογία προσκοµίζονται στη γραµµατεία του Τµήµατος. Ο
φοιτητής οφείλει να ανταποκριθεί σε τυχόν υποδείξεις των µελών της εξεταστικής επιτροπής και
ακολούθως να παραδώσει την εργασία του, σε έντυπη µορφή, στη γραµµατεία του Τµήµατος. Η δαπάνη
εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας της ΔΕ επιβαρύνει το φοιτητή.
4.4.3 Γενικές οδηγίες και κανονισµοί
Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για εκπόνηση ΔΕ είναι ο ατοµικός Δείκτης Προόδου, η επίδοσή
τους (µέσος όρος βαθµολογίας) σε όλα τα µαθήµατα που έχουν παρακολουθήσει αλλά και σε συναφή
µε το θέµα της ΔΕ µαθήµατα, καθώς και επιπλέον κριτήρια που κατά την κρίση του επιβλέποντος
απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση της προτεινόµενης εργασίας.
Τουλάχιστον ένα µέλος της επιτροπής θα πρέπει να είναι µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος, ενώ είναι δυνατόν
το άλλο µέλος να προέρχεται από άλλο τµήµα ή ίδρυµα ή να είναι ερευνητής αναγνωρισµένου
ερευνητικού κέντρου ή µέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τµήµατος το οποίο κατέχει διδακτορικό δίπλωµα. Σε κάθε
περίπτωση, επιβλέπων καθηγητής είναι το µέλος ΔΕΠ του Τµήµατος. Τα µέλη της επιτροπής ορίζονται
από τον Υπεύθυνο ΔΕ του Τµήµατος κατόπιν πρότασης του επιβλέποντος καθηγητή. Αν ένα µέλος
ΔΕΠ έχει εκπαιδευτική άδεια µεγαλύτερη του εξαµήνου δεν µπορεί να αναλάβει την επίβλεψη ΔΕ.
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Η έκταση της ΔΕ µπορεί να ποικίλει, καθώς εξαρτάται από µια σειρά παραγόντων όπως το θέµα, η
προτεινόµενη µεθοδολογία, ανάλυση αποτελεσµάτων κ.α. Όλες όµως οι διπλωµατικές εργασίες θα
πρέπει να τεκµηριώνουν επαρκώς το θέµα της ΔΕ και να παρουσιάζουν µια σύντοµη περίληψη στην
Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, µια σύντοµη αλλά περιεκτική εισαγωγή του ερευνητικού
προβλήµατος, τους επιδιωκόµενους στόχους, τη µεθοδολογία/προσέγγιση που ακολουθήθηκε, την
ανάλυση των αποτελεσµάτων και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την ερµηνεία των
αποτελεσµάτων. Επίσης, στο τέλος του κειµένου θα πρέπει να αναφέρεται η βιβλιογραφία που
χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να εκπονηθεί η συγκεκριµένη εργασία.
Αλλαγή θέµατος ΔΕ µπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Η αλλαγή κοινοποιείται, µε
αίτηµα του φοιτητή και σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντα, στον Υπεύθυνο ΔΕ. Διακοπή της ΔΕ µπορεί
να γίνει εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, που τεκµηριώνονται µε αίτηµα του φοιτητή και σύµφωνη
γνώµη του επιβλέποντα καθηγητή προς τον Υπεύθυνο ΔΕ. Διακοπή της ΔΕ µπορεί να εισηγηθεί και ο
επιβλέπων καθηγητής, εφόσον ο φοιτητής δεν συµµορφώνεται στο χρονοδιάγραµµα εργασιών που έχει
οριστεί και δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του.
4.4.4 Δηµοσιεύσεις
Τη διαχείριση και προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας των αποτελεσµάτων που
προκύπτουν από ΔΕ έχει ο επιβλέπων καθηγητής. Σε κάθε περίπτωση, η συµµετοχή του φοιτητή στη
συγγραφική οµάδα, εφόσον προκύψει δηµοσίευση σε επιστηµονικό περιοδικό ή πρακτικά συνεδρίου,
αποφασίζεται από τον επιβλέποντα της ΔΕ, σύµφωνα µε κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την
ερευνητική και επιστηµονική δεοντολογία, τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων και την αµεροληψία
κατά τη λήψη αποφάσεων. Δηµοσίευση φοιτητή σε έγκυρο διεθνές επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές
ή σε πρακτικά πάγιου διεθνούς συνεδρίου µε κριτές, θεωρείται ισοδύναµη µε ένα ειδικό µάθηµα και
προσδίδει στο φοιτητή πέντε µονάδες ECTS κατηγορίας Επιλογής, χωρίς βαθµό. Στο αρχείο
καταγράφεται µε κωδικό 9I1 (όπου Ι = 0, 1,…, 9) και µε όνοµα, «Δηµοσίευση 1». Εάν υπάρξει και
δεύτερη δηµοσίευση από τον ίδιο φοιτητή, καταγράφεται µε κωδικό 9I2 (όπου Ι = 0, 1,…, 9) και µε
όνοµα «Δηµοσίευση 2».
4.5
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εκπαίδευσης που παρέχεται από το ΠΚ,
συµπληρώνοντας τις ακαδηµαϊκές γνώσεις µε εργασιακή εµπειρία. Το ΤΕΤΥ έχοντας έντονο
ερευνητικό και τεχνολογικό προσανατολισµό έχει από την αρχή συµµετάσχει στα προγράµµατα ΠΑ
του ΠΚ. Τα τελευταία έτη η ΠΑ υλοποιείται στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Από το
2016, το Πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και
συγχρηµατοδοτείται από Εθνικούς Πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» καθώς και του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» στο Πλαίσιο Ανάπτυξης
2014-2020, µε Ενδιάµεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση». Η µέχρι
τώρα εµπειρία δείχνει ότι η εκπόνηση ΠΑ είναι καθοριστική για τη µετέπειτα επαγγελµατική
σταδιοδροµία, και βοηθά τον ασκούµενο να επιλέξει την διαδροµή που πραγµατικά τον εκφράζει.
Σηµεία επαφής- Ενηµέρωσης: Στο ΤΕΤΥ έχει οριστεί από τη ΣΤ Επιστηµονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ) της
ΠΑ καθώς και υπάρχει σχετική ιστοσελίδα για την ενηµέρωση των φοιτητών. Επίσης τον ΕΥ
συνεπικουρεί το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστηµίου Κρήτης (παράρτηµα Ηρακλείου).
Θεσµοθέτηση: Η ΠΑ αποτελεί θεσµοθετηµένο µάθηµα ελεύθερης επιλογής στο Πρόγραµµα Σπουδών,
έχει διάρκεια 2 µήνες/µάθηµα πλήρους απασχόλησης, και λαµβάνει µέχρι 10 ECTS µονάδες ECTS (5
ECTS/µάθηµα). Δικαίωµα συµµετοχής στην ΠΑ έχουν οι φοιτητές οι οποίοι κατά την έναρξη της έχουν
ολοκληρώσει τουλάχιστον το 4ο εξάµηνο σπουδών τους. Στο Τµήµα προσφέρονται δύο µαθήµατα
ελεύθερης επιλογής µε τίτλο Πρακτική Ι (ΠΡΑ-001) και Πρακτική ΙΙ (ΠΡΑ-002). Με τον τρόπο αυτό
οι φοιτητές µπορούν να εξασφαλίζουν συνολικά µέχρι 10 µονάδες ECTS για την κάλυψη των
απαιτήσεων του ΠΠΣ για τη λήψη πτυχίου. Ο µέγιστος αριθµός φοιτητών που µπορούν να ασκηθούν
στο ΠΚ (6.3 %) καθορίζεται σε ετήσια βάση από την χρηµατοδότηση που έχει εξασφαλιστεί για το
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πρόγραµµα. Στο ΤΕΤΥ το ποσοστό των ασκούµενων ανέρχεται σε 5.4 % σε σχέση µε το 4.2 % στη
ΣΘΕΤΕ. Το κριτήριο επιλογής και κατάταξης των φοιτητών είναι ο ατοµικός Δείκτης Προόδου. Σε
περίπτωση ισοβαθµίας προτεραιότητα έχει ο φοιτητής µε το µεγαλύτερο αριθµό κατοχυρωµένων
µονάδων ECTS. Η κατοχύρωση του µαθήµατος συνοδεύεται µε βαθµολογία η οποία προκύπτει
λαµβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση του φοιτητή από το φορέα της ΠΑ, τη γραπτή εργασία που
παραδίδει µετά το πέρας της ΠΑ και την προφορική εξέταση του µετά το πέρας της ΠΑ, από µέλος του
Τµήµατος που ορίζει η Επιτροπή ΠΑ.
Ο κανονισµός της ΠΑ επικυρώνεται σε κάθε αναθεώρηση του από την ΕΠΠΣ του Τµήµατος και η
εποπτεία της ΠΑ πραγµατοποιείται από τον ΕΥ της ΠΑ ο οποίος ορίζεται από τη ΣΤ.
Φορείς Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης: Οι φοιτητές/τριες του ΤΕΤΥ µπορούν να εκπονήσουν την ΠΑ
σε ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς µε δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο του Τµήµατος. Στην
παρούσα φάση υπάρχει ποσόστωση µεταξύ των θέσεων που µπορούν να προσφερθούν σε ιδιωτικούς
και δηµόσιους φορείς. Στο ΤΕΤΥ, σε µια προσπάθεια να ενταθεί η σύνδεση των αποφοίτων µε τη αγορά
εργασίας, έχει δοθεί βάρος στην ΠΑ σε ιδιωτικούς φορείς, επιτυγχάνοντας ποσοστά άνω του 90%
απορρόφησης σε αυτούς. Το ποσοστό αυτό, συγκρινόµενο µε τα άλλα τµήµατα/σχολές του ΠΚ (70%
για τη ΣΘΕΤΕ και 60% για το ΠΚ), συγκαταλέγεται στα υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης σε
ιδιωτικούς φορείς. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της διαρκούς και στενής συνεργασίας του Τµήµατος µε
τους φορείς, αξιοποιώντας το δίκτυο που έχει ήδη αναπτύξει. Λόγω αντικειµένου, το Τµήµα έχει ένα
ευρύ φάσµα συνεργαζόµενων φορέων (ίσως το πλουσιότερο σε ποικιλία σε όλο το ΠΚ). Επίσης το
Τµήµα ενθαρρύνει τους φοιτητές να αναζητήσουν πιθανούς φορείς υποδοχής στους τόπους καταγωγής
τους. Αυτό από τη µία επιτρέπει στο Τµήµα να διευρύνει το φάσµα των συνεργαζόµενων φορέων ενώ
ταυτόχρονα δίνει και στους φοιτητές τη δυνατότητα να υλοποιήσουν την ΠΑ τους κατά τη διάρκεια
των θερινών διακοπών. Επιπλέον η επιλογή ενός τοπικού φορέα αυξάνει την πιθανότητα να βρουν οι
φοιτητές δουλειά όταν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, «δικτυώνοντας» τους στον τόπο µόνιµης
κατοικίας τους. Τέλος, το Τµήµα (όπως και τα υπόλοιπα Τµήµατα του ΠΚ) συµµετέχει σε όλες τις
δράσεις του γραφείου ΠΑ (ηµερίδες, επαφή µε συλλογικούς φορείς π.χ. Επιµελητήριο, κτλ) που έχουν
σκοπό την περεταίρω ανάπτυξη συνεργασιών µε φορείς του δηµοσίου και κυρίως του ιδιωτικού τοµέα
στα πλαίσια της ΠΑ. Σε αυτό το τελευταίο συνεισφέρουν και οι διδάσκοντες του Τµήµατος, µέσω των
ερευνητικών τους συνεργασιών, αλλά και οι απόφοιτοι µέσω της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας
σε φορείς συναφούς αντικειµένου.
Διαδικασία Εκπόνησης ΠΑ: Η διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσει ένας φοιτητής προκειµένου
να εκτελέσει ΠΑ αναφέρεται λεπτοµερώς στην ιστοσελίδα του µαθήµατος καθώς και στον Οδηγό
Πρακτικής Άσκησης του Γραφείου ΠΑ του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Πρακτική ERASMUS+
Μέσω του προγράµµατος ERASMUS+ φοιτητές του ΠΚ µπορούν να εκπονήσουν την Πρακτική τους
Άσκηση εκτός Ελλάδας σε φορείς χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Σε αυτό το πρόγραµµα
είναι δυνατή, υπό προϋποθέσεις, η µετακίνηση και προσφάτως αποφοίτων για Πρακτική Άσκηση. Από
την Πρακτική ERASMUS+ οι φοιτητές του ΤΕΤΥ µπορούν να εξασφαλίσουν µέχρι 15 ECTS για
δίµηνη απασχόληση ή µέχρι 20 ECTS για τρίµηνη ή µεγαλύτερης διάρκειας απασχόληση, από τις
οποίες 10 και 15 µονάδες ECTS, αντίστοιχα, λαµβάνονται υπόψη στην κάλυψη των απαιτήσεων του
Προγράµµατος Σπουδών (ως µάθηµα επιλογής), ενώ οι υπόλοιπες αναφέρονται στο Παράρτηµα
Διπλώµατος. Οι µονάδες ECTS της ΠΑ, που λαµβάνονται υπόψη στην κάλυψη των απαιτήσεων του
Προγράµµατος Σπουδών, δεν µπορούν να υπερβούν αθροιστικά όλες µαζί τις 15 µονάδες.
4.6
Κινητικότητα Φοιτητών
Το Πρόγραµµα ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που χρηµατοδοτεί
µεταξύ άλλων την κινητικότητα των φοιτητών προς Πανεπιστήµια του εξωτερικού για σπουδές και για
Πρακτική Άσκηση. Στο ΠΚ, το Πρόγραµµα υποστηρίζεται από το Τµήµα Διεθνών Σχέσεων. Το ΠΚ
µέσω του ΕΛΚΕ προσφέρει κάθε χρόνο, ένα εφάπαξ επίδοµα σε φοιτητές οι οποίοι έχουν
δικαίωµα σίτισης/στέγασης, ως επιπλέον βοήθηµα για τη διάρκεια των σπουδών τους στο εξωτερικό.
Η καταβολή του επιδόµατος αυτού αποτελεί µέρος της στρατηγικής διεθνοποίησης του Ιδρύµατος και
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έχει χαρακτηριστεί ως πολύ καλή πρακτική από την Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράµµατος
Εrasmus. Οι φοιτητές του Τµήµατος ενηµερώνονται από το συντονιστή του προγράµµατος
ERASMUS+ που έχει ορίσει η ΣΤ του ΤΕΤΥ, και εφόσον επιθυµούν την µετακίνηση τους µέσω του
προγράµµατος ERASMUS+, και πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το Τµήµα, απευθύνονται
στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΠΚ. Η προθεσµία κατάθεσης των αιτήσεων, που είναι κοινή για
µετακινήσεις για σπουδές και για Πρακτική Άσκηση, ανακοινώνεται στον ιστότοπο του Τµήµατος
Διεθνών Σχέσεων. Για ακαδηµαϊκά θέµατα (επιλογή Τµήµατος Υποδοχής, επιλογή µαθηµάτων για
παρακολούθηση, κλπ.), οι ενδιαφερόµενοι µπορούν αν απευθύνονται στο συντονιστή του
προγράµµατος στο ΤΕΤΥ.
Προϋποθέσεις εξερχοµένων φοιτητών ERASMUS+: (α) αποδεδειγµένη βασική γνώση της γλώσσας
στην οποία διδάσκονται τα µαθήµατα στο ίδρυµα υποδοχής, (β) επιτυχής εξέταση στα µαθήµατα
κορµού των δύο πρώτων χρόνων, (γ) καλή επίδοση, µε ελάχιστο µέσο όρο 6.5, (δ) δεν έχει υπάρξει
παράβαση/παρατυπία κατά τη διάρκεια φοίτησης του φοιτητή η οποία έχει απασχολήσει τη ΣΤ.
Σε περίπτωση µετακίνησης για πτυχιακή εργασία, πρέπει να έχουν οριστεί επόπτες της πτυχιακής τόσο
στο Τµήµα όσο και στο ίδρυµα υποδοχής, και να έχει γίνει προετοιµασία µετακίνησης για µαθήµατα.
Οι φοιτητές που θα µετακινηθούν θα πρέπει να επιλέξουν τα µαθήµατα που θα παρακολουθήσουν στο
ίδρυµα υποδοχής σε συνεργασία µε τους καθηγητές του Τµήµατος που έχουν άµεση σχέση µε το
αντικείµενο των επιλεγµένων µαθηµάτων.
Κανόνες αναγνώρισης: Μαθήµατα ή πτυχιακές/εργασίες κλπ. που έχουν ολοκληρωθεί µε επιτυχία στο
Ίδρυµα Υποδοχής ελέγχονται από την Επιτροπή ERASMUS+. Συγκεκριµένα:
• Ένα µάθηµα που έχει παρακολουθηθεί µέσω ERASMUS+ αναγνωρίζεται σαν κανονικό µάθηµα και
παίρνει τις µονάδες ECTS που του αναλογούν. Εάν όµως η Επιτροπή Σπουδών διαπιστώσει ότι η
ύλη του νέου µαθήµατος έχει µεγάλη επικάλυψη µε παρόµοιο µάθηµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης
για το οποίο έχουν ήδη αναγνωρισθεί µονάδες ECTS, το νέο µάθηµα δεν αναγνωρίζεται.
• Εάν δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της βασικής ύλης του µαθήµατος, τότε απαιτείται συζήτηση
του ενδιαφερόµενου φοιτητή µε τον αρµόδιο διδάσκοντα του µαθήµατος, προκειµένου να
διαπιστωθεί αν στην ουσία είναι δυνατή η αναγνώριση του µαθήµατος. Αυτό µπορεί να γίνει µε
οποιαδήποτε µέθοδο αξιολόγησης των γνώσεων του φοιτητή. O βαθµός του µαθήµατος που έχει
παρακολουθηθεί µέσω π.χ. του προγράµµατος ERASMUS+, καθορίζεται µε απόφαση της
Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών µε βάση την απόδοση του φοιτητή.
Η Πρακτική Άσκηση η οποία ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στο ίδρυµα υποδοχής αναγνωρίζεται και από
το ίδρυµα αποστολής µόνο µετά από σύµφωνη γνώµη του συντονιστή που έχει οριστεί στο ίδρυµα
αποστολής. Σε αυτή την περίπτωση µπορούν να εξασφαλίσουν µέχρι 15 ECTS για δίµηνη απασχόληση
ή µέχρι 20 ECTS για τρίµηνη ή µεγαλύτερης διάρκειας απασχόληση, από τις οποίες 10 και 15 µονάδες
ECTS, αντίστοιχα, λαµβάνονται υπόψη στην κάλυψη των απαιτήσεων του Προγράµµατος Σπουδών
(ως µάθηµα επιλογής), ενώ οι υπόλοιπες αναφέρονται στο Παράρτηµα Διπλώµατος.
4.7
Αναστολή Σπουδών
Κάθε φοιτητής έχει δικαίωµα να ζητήσει αναστολή σπουδών έως και 8 εξάµηνα κατά τη διάρκεια των
σπουδών του. O φοιτητής καταθέτει συµπληρωµένο το σχετικό έντυπο (.docx, .pdf) στη Γραµµατεία,
η οποία το προωθεί στη ΣΤ για έγκριση. Το αίτηµα θα πρέπει να γίνεται στην αρχή του εξαµήνου, στην
περίπτωση που αφορά στο τρέχον εξάµηνο. Ο φοιτητής µε αναστολή δεν έχει τη φοιτητική ιδιότητα
και τις φοιτητικές παροχές (σίτιση, στέγαση, µειωµένο εισιτήριο στις συγκοινωνίες,
ιατροφαρµακευτική κάλυψη, πρόσβαση στη βιβλιοθήκη και στο StudentsWeb). Μετά το πέρας της
περιόδου αναστολής, ο φοιτητής οφείλει να ενηµερώσει τη Γραµµατεία ώστε να ενεργοποιηθεί ξανά η
καρτέλα του στην εφαρµογή των Γραµµατειών. Το συνολικό χρονικό διάστηµα της αναστολής
σπουδών δεν προσµετράται στον υπολογισµό των ετών φοίτησης.
4.8
Ορκωµοσία – Απονοµή Πτυχίων
Οι τελετές ορκωµοσίας και απονοµής πτυχίων στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό
Κανονισµό του Ιδρύµατος, είναι τρείς ανά ακαδηµαϊκό έτος. Στο ΤΕΤΥ οι ηµεροµηνίες ορκωµοσιών
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ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος (Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο). Περίπου ένα µήνα πριν
την τελετή ορκωµοσίας η Γραµµατεία καλεί µε σχετικό ηλεκτρονικό µήνυµα τους φοιτητές που
πληρούν προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου να καταθέσουν στη Γραµµατεία το σχετικό Έντυπο
Ανακήρυξης Πτυχιούχου και να ζητήσουν την έκδοση του πτυχίου τους. Όταν ο φοιτητής ολοκληρώσει
τις σπουδές του και αυτό γίνεται µε την εισαγωγή στο σύστηµα του βαθµού του τελευταίου µαθήµατος
ή εργασίας ώστε να πληροί προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου αναγορεύεται στο σύστηµα του
φοιτητολογίου από τη Γραµµατεία σε πτυχιούχο αφού γίνει ο έλεγχος των προϋποθέσεων και
σταθµιστεί ο βαθµός πτυχίου. Στον Εσωτερικό Κανονισµό Προπτυχιακών Σπουδών αναφέρονται
σαφώς οι απαιτήσεις απόκτησης πτυχίου και ο υπολογισµός του βαθµού πτυχίου. Ενηµερώνεται στη
συνέχεια από τη Γραµµατεία ο κάθε υποψήφιος πτυχιούχος ότι πληροί τις προϋποθέσεις και προχωρεί
η διαδικασία για την έκδοση και απονοµή του Πτυχίου.
Στο Παράρτηµα Διπλώµατος, που εκδίδεται αυτόµατα για όλους τους πτυχιούχους του ΠΠΣ, και
επισυνάπτεται στο φάκελο µαζί µε το πτυχίο, περιλαµβάνονται πληροφορίες για τον κάτοχο του τίτλου
σπουδών, το είδος και το επίπεδο του τίτλου σπουδών, τους όρους και τους κανόνες αποφοίτησης του
ΠΠΣ, µαθησιακά αποτελέσµατα, τους βαθµούς που ελήφθησαν και τις πιστωτικές µονάδες των
αντίστοιχων µαθηµάτων, σε συνδυασµό µε το ECTS σύστηµα βαθµολογίας.
4.9
Διδακτικό Επικουρικό Έργο Προπτυχιακών φοιτητών
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος έχει δοθεί η δυνατότητα σε άριστους τελειόφοιτους
προπτυχιακούς φοιτητές να έχουν ανάθεση επικουρικού διδακτικού έργου σε εισαγωγικά προπτυχιακά
µαθήµατα του Τµήµατος. Οι φοιτητές καλούνται στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου να
καταθέσουν αίτηση στη Γραµµατεία του Τµήµατος δηλώνοντας σε ποιο µάθηµα θα επιθυµούσαν να
βοηθήσουν καταθέτοντας και πιστοποιητικό βαθµολογίας ώστε να ελεγχθεί ότι πληρούν τα κριτήρια
που έχουν τεθεί. Μετά από αξιολόγηση και απόφαση της ΕΠΠΣ ανατίθεται στους φοιτητές που θα
επιλεγούν επικουρικό έργο στο µάθηµα που έχουν αιτηθεί. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν ως βοηθοί
εργαστηρίου, κατόπιν αξιολόγησης από το διδάσκοντα του µαθήµατος στο τέλος του εξαµήνου,
µπορούν να αποκτήσουν από τα µαθήµατα «Διδακτική της Επιστήµης των Υλικών Ι, ΙΙ και ΙΙ» από 3
ΕCTS ανά µάθηµα, δηλαδή σύνολο έως 9 ΕCTS.
4.10 Διατµηµατικό Πρόγραµµα Πιστοποιηµένης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
Το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποτελεί πλέον αναγκαία προϋπόθεση
συµµετοχής σε διαγωνισµούς ΑΣΕΠ καθώς και διορισµού στη δηµόσια και ιδιωτική πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου
Κρήτης υλοποιεί Πρόγραµµα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.) που αφορά όλους
τους φοιτητές και απόφοιτους της ΣΘΕΤΕ του ΠΚ, δυνάµει εκπαιδευτικών της Β/θµιας Εκπαίδευσης
και της δια βίου εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένων και των φοιτητών του ΤΕΤΥ.
Το Π.Π.Δ.Ε. του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι αντίστοιχο χρονικά µε πρόγραµµα σπουδών δύο
εξαµήνων µε φόρτο εργασίας που αντιστοιχεί σε 60 ECTS µε τρεις άξονες: Α) Εκπαίδευση και Αγωγή,
Β) Μάθηση και Διδασκαλία, και Γ) Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άσκηση. Η Πρακτική Άσκηση σε
Σχολεία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απονοµή του
Πιστοποιητικού. Οι φοιτητές/τριες του ΤΕΤΥ θα µπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραµµα ΠΠΔΕ µε
την προϋπόθεση ότι θα ενταχθούν σε εκπαιδευτικό κλάδο.
4.11 Υποτροφίες και διακρίσεις φοιτητών
Για τους πρωτοετείς φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου
Κρήτης, συµπεριλαµβανοµένων και των φοιτητών του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών,
υπάρχουν οι υποτροφίες του κληροδοτήµατος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη» ενώ για τους
πτυχιούχους υπάρχει η υποτροφία κληροδοτήµατος «Εµµανουήλ Σακλαµπάνη» που αφορά για
µεταπτυχιακές σπουδές, δευτέρου και τρίτου κύκλου, στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής». Επιπλέον
οι φοιτητές και πτυχιούχοι του Πανεπιστηµίου Κρήτης έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υποτροφία από
το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ή να διεκδικήσουν άλλες υποτροφίες που χορηγούν διάφορα
Ιδρύµατα και φορείς. Πληροφορίες για υποτροφίες που προκηρύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης της Δ.Α.ΣΤΑ του ΠΚ αλλά και
στην ιστοσελίδα του Τµήµατος.
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4.12 Εισαγωγή στο Τµήµα µε Κατατακτήριες Εξετάσεις Πτυχιούχων
Στο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης οι κατατάξεις πτυχιούχων
γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 όπως
τροποποιήθηκε µε την ΥΑ92983/Ζ1/11-06-2015 (ΦΕΚ1329 τ. Β/02-07-2015) και µε το άρθρο 74 παρ.
3 του Ν4485/2017.
Διαδικασία αιτήσεων και εξέτασης:
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων: 1η Νοεµβρίου έως και 15 Νοεµβρίου κάθε έτους.
Κατηγορίες κατατασσόµενων: πτυχιούχοι Πανεπιστηµίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίµων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,
της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισµένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων
ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων και άλλων Υπουργείων, σε ποσοστό 12% επί του αριθµού εισακτέων (σύµφωνα µε το
άρθρο 1 της ΥΑ Φ1/192329/Β3.
Ηµεροµηνίες διεξαγωγής εξετάσεων: Οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται από 1 Δεκεµβρίου έως
και 20 Δεκεµβρίου κάθε έτος. Το ακριβές πρόγραµµα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τη
Γραµµατεία του Τµήµατος και αναρτάται στην ιστοσελίδα των ανακοινώσεων τουλάχιστο δέκα (10)
ηµέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου µαθήµατος.
Εξεταζόµενα µαθήµατα:
• ΦΥΣΙΚΗ
• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
• ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Πληροφορίες για τις κατατακτήριες εξετάσεις, συµπεριλαµβανοµένης και της ύλης των παραπάνω
µαθηµάτων, διατίθενται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος.
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤΑ ΑΕΙ

ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

5.1
Επιλογή και εξέλιξη µελών ΔΠ
Από την αρχή της λειτουργίας του, το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών στελεχώθηκε
σταδιακά µε εξαίρετους επιστήµονες διεθνούς κύρους. Το προπτυχιακό πρόγραµµα άρχισε το
ακαδηµαϊκό έτος 2001-2002 και το µεταπτυχιακό πρόγραµµα το 2003-2004. Σήµερα το Τµήµα
διαθέτει 18 µέλη ΔΕΠ, 5 µέλη ΕΔΙΠ και 2 ΕΤΕΠ και φιλοξενεί τακτικά πανεπιστηµιακούς υποτρόφους
ως επισκέπτες διδάσκοντες καθηγητές.
Το διδακτικό προσωπικό καλύπτει ένα σχετικά ευρύ φάσµα της επιστήµης υλικών τόσο σε θεωρητικό
όσο και σε πειραµατικό επίπεδο. Η ανάπτυξη του τµήµατος γίνεται σε νέα σύγχρονα γνωστικά
αντικείµενα της τεχνολογίας των υλικών, όπως καθορίζονται σε διεθνές επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη
τη συνέργεια µε τα υπάρχοντα µέλη ΔΕΠ και ως αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη δυνητικά
υποψήφιων υψηλής στάθµης. Η τελευταία θέση πληρώθηκε στο ΤΕTΥ το 2018 στη βαθµίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο «Επιστήµη Νανοϋλικών», ενώ εκκρεµεί η
ορκωµοσία για µία νέα θέση στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε γνωστικό αντικείµενο
«Επιστήµη Χαλαρής Ύλης και Εφαρµογές». H 131 ΣΤ την 12/4/2019 κατέγραψε, κατόπιν αιτήµατος
της Πρυτανείας του ΠΚ, κρίσιµες ειδικότητες που απαιτούνται περαιτέρω και δεν υπάρχουν αυτή τη
στιγµή, στους τοµείς «Υλικά και Ενέργεια» και «Υλικά και Περιβάλλον». Με την 418η/17-10-2019
τακτική συνεδρία της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης το ΤΕΤΥ πήρε µια θέση. Λαµβάνοντας
υπόψιν τις συστάσεις της Επιτροπής αξιολόγησης του 2011 και τις ανάγκες του Τµήµατος, το Τµήµα
προσανατολίστηκε προς την πρόσληψη ατόµου που θα ασχοληθεί µε σχεδιασµό, ανάπτυξη και
ιδιότητες υλικών για ενεργειακές εφαρµογές µε πειραµατικές ή θεωρητικές/υπολογιστικές µεθόδους.
Μετά από διεξοδική συζήτηση η 134η/Σ.Τ 1.11.2019 ΣΤ αποφάσισε οµόφωνα να προκηρυχθεί η θέση
στη Βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή (Γ) µε γνωστικό αντικείµενο «Υλικά για Ενεργειακές
Εφαρµογές». Το γνωστικό αντικείµενο καλύπτει ένα κλάδο της επιστήµης Υλικών µε εύρος της
αναγνωρισµένης ειδικότητας στο πεδίο των «Προηγµένων Υλικών µε Εφαρµογές στον Ενεργειακό
Τοµέα» , πεδίο µε µεγάλο διδακτικό όγκο σε προπτυχιακό και σε µεταπτυχιακό επίπεδο καθώς επίσης
και µε σηµαντικές ερευνητικές και τεχνολογικές προοπτικές.
Το ΤΕΤΥ ακολουθεί Αξιοκρατικές και Διαφανείς διαδικασίες για την επιλογή, πρόσληψη και εξέλιξη
των ΔΕΠ όλων των βαθµίδων βάσει της κείµενης νοµοθεσίας. Το Μητρώο των Εσωτερικών Μελών και
το Μητρώο των Εξωτερικών µελών που τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, µονιµοποίησης
και ανανέωσης της θητείας των µελών ΔΕΠ του ΤΕΤΥ, επικαιροποιείται κάθε εξάµηνο και η τελευταία
επικαιροποίηση εγκρίθηκε στις 23-1-20 από την 424η Συνεδρίαση Συγκλήτου του ΠΚ.
Η ΣΤ αποφασίζει για τα αντικείµενα στα οποία προκηρύσσονται οι νέες θέσεις. Η προκήρυξη νέας
θέσης ή εξέλιξης δηµοσιεύεται σε ΦΕΚ και αναρτάται στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα ΠΚ) και στο
πληροφοριακό σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ (Διαφάνεια - Αξιοκρατία). Η συγκρότηση του εκλεκτορικού
σώµατος, σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία γίνεται από τη ΣΤ. Η συγκρότηση του εκλεκτορικού
σώµατος γίνεται από µέλη ΔΕΠ και/ή Ερευνητές (την ηµεδαπής και αλλοδαπής) ιδίου ή συναφούς
γνωστικού αντικειµένου µε την προκηρυχθείσα θέση µε σαφή και τεκµηριωµένη αιτιολόγηση επιλογής
των µελών. Τα µέλη του εκλεκτορικού σώµατος αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ.
Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται από τα µέλη του εκλεκτορικού σώµατος
ακολουθώντας την ακαδηµαϊκή δεοντολογία, όπως γίνεται σε διεθνές επίπεδο, στηριζόµενοι στο
ερευνητικό και διδακτικό έργο υποψηφίων, ακολουθώντας τη σχετική νοµοθεσία και Κανονισµούς
(Αριστεία - Αξιοκρατία). Επιπλέον για την εξέλιξη υπάρχοντος προσωπικού λαµβάνονται υπόψη και
τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων από τους φοιτητές.
Για την προκήρυξη νέων θέσεων σε µέλη ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ λαµβάνονται υπόψη οι εκπαιδευτικές ανάγκες
του ΤΕΤΥ, καθώς και η υποστήριξη εκπαιδευτικών (ή και ερευνητικών) εργαστηριακών υποδοµών.
Για την επιλογή ακολουθείται πάντα το τρίπτυχο «Αριστεία- Αξιοκρατία-Διαφάνεια», ακολουθώντας
τους κανόνες της ακαδηµαϊκής δεοντολογίας και εφαρµόζοντας τη σχετική νοµοθεσία και

28

Πρόταση Ακαδηµαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών

Πανεπιστήµιο Κρήτης

κανονισµούς. Εντός του 2019 διορίστηκαν δύο µέλη ΕΔΙΠ µε µετάταξη από τη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση όπου υπηρετούσαν.
Για τη προσέγγιση ΔΕΠ υψηλού επιπέδου γίνεται δηµοσιοποίηση των θέσεων από την ιστοσελίδα του
Πανεπιστηµίου Κρήτης µε βάση το σύστηµα ΑΠΕΛΛΑ. Η µεγάλη πλειοψηφία των µελών ΔΕΠ του
ΤΕΤΥ είναι επιστήµονες διεθνούς κύρους που ξεκίνησαν την ακαδηµαϊκή τους σταδιοδροµία στο
εξωτερικό. Παρόλη τη πρόσφατη δυσµενή οικονοµική συγκυρία, το ΤΕΤΥ εξακολουθεί να αποτελεί
πόλο έλξης συναδέλφων από το εξωτερικό, όπως αποδεικνύουν η πρόσφατη εκλογή στη
προκηρυχθείσα θέση µε γνωστικό αντικείµενο «Επιστήµη Νανοϋλικών» όπου πολλοί υποψήφιοι
εργάζονταν σε πανεπιστήµια και ινστιτούτα του εξωτερικού, ενώ παρόµοια ήταν και η συµµετοχή
ενδιαφέροντος για τη θέση µε γνωστικό αντικείµενο «Επιστήµη Χαλαρής Ύλης και Εφαρµογές», για
την οποία εκκρεµεί η ορκωµοσία.
Επιπλέον, το Τµήµα προσπαθεί να προσελκύει τακτικά επισκέπτες διδάσκοντες, οι οποίοι συµµετέχουν
σε διδασκαλία µαθηµάτων. Η επιλογή των επισκεπτών διδασκόντων γίνεται µέσω επιτροπών (ΕΠΠΣ,
Αξιολογήσεων θέσεων ανά περιοχή/θέση) και µε βάση την ποιότητα του έργου τους και της
δυνατότητας συνεισφοράς στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος. Τέλος το Τµήµα εµπλέκει εκτενώς
τους µεταπτυχιακούς φοιτητές του σε βοηθητικά θέµατα µαθηµάτων, πχ επίβλεψη εργαστηρίων,
φροντιστήρια, για το διαρκή εµπλουτισµό του ανθρώπινου δυναµικού που εµπλέκεται στη διεξαγωγή
των µαθηµάτων/εργαστηρίων αλλά και τη δική τους πληρέστερη και σφαιρικότερη εκπαίδευση.
5.2
Κατανοµή φόρτου εργασίας ΔΠ
Ο µέσος εβδοµαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού καθορίζεται
στην κείµενη νοµοθεσία και ακολουθείται από το Τµήµα. Τα µέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης έχουν
υποχρέωση παρουσίας 20 ώρες εβδοµαδιαίως, ωστόσο έχουν πολύ υψηλότερη παρουσία προκειµένου
να καλύψουν το σύνολο των υποχρεώσεων τους. Όλα τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος αναλαµβάνουν τη
διδασκαλία προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων. Στο φόρτο εργασίας, εκτός των
διδακτικών καθηκόντων, πρέπει να προστεθεί ο χρόνος για τη επίβλεψη της ερευνητικής εργασίας
προπτυχιακών φοιτητών, µεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, τη πραγµατοποίηση
των προσωπικών ερευνητικών δραστηριοτήτων και τα υπόλοιπα ακαδηµαϊκά και διοικητικά
καθήκοντα, όπως ή συµµετοχή σε επιτροπές, η σύνταξη εκθέσεων/εισηγήσεων, κλπ.
Η ανάθεση του διδακτικού έργου σε ΔΕΠ/ΕΔΙΠ του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών
γίνεται µε απόφαση της ΣΤ κατόπιν εισήγησης των επιτροπών προπτυχιακών και µεταπτυχιακών
σπουδών. Το διδακτικό έργο µοιράζεται στα δύο εξάµηνα, ανάλογα µε τη θέση των µαθηµάτων στον
Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών και κατά τρόπο ισορροπηµένο ώστε να µην κωλύεται η διεξαγωγή
ερευνητικού έργου.
Τα µέλη ΕΔΙΠ του Τµήµατος παρέχουν αριθµό διδακτικών ωρών ανάλογο µε αυτό των µελών ΔΕΠ
εβδοµαδιαίως, όπως ορίζει η σχετική νοµοθεσία (παρ. 11α του άρθρου 27 του ν. 4386/2016). Τα µέλη
ΕΔΙΠ υποχρεούνται να παρέχουν κάθε µορφής διδακτικό έργο µε αριθµό διδακτικών ωρών ανάλογο
µε αυτό των µελών ΔΕΠ, καθώς και κάθε µορφής επιστηµονικό−ερευνητικό έργο, να συµµετέχουν
ενεργά στα συλλογικά όργανα του Ιδρύµατος, καθώς και σε επιτροπές και συµβούλια αυτού και να
παρευρίσκονται στους πανεπιστηµιακούς χώρους είκοσι δύο (22) ώρες εβδοµαδιαίως κατ' ελάχιστο.
Ο φόρτος εργασίας των διδασκόντων µε το πρόγραµµα Απόκτησης Ακαδηµαϊκής Εµπειρίας
καθορίζεται από τους όρους των αντίστοιχων προκηρύξεων.
5.3
Αξιολόγηση Διδακτικού Προσωπικού από φοιτητές
Η διδακτική ικανότητα του Διδακτικού Προσωπικού όλων των βαθµίδων αξιολογείται κάθε εξάµηνο
και για κάθε µάθηµα από τους φοιτητές τους, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του
ν. 4009/2011, καθώς και στις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας
(ΑΔΙΠ) στο πλαίσιο των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης των ΑΕΙ, όπως ισχύουν εκάστοτε. Η
αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας του Διδακτικού Προσωπικού γίνεται µε ειδικά ηλεκτρονικά
ερωτηµατολόγια τα οποία συµπληρώνονται ανώνυµα από τους φοιτητές που είναι εγγεγραµµένοι στο
µάθηµα, σε εθελοντική βάση. Τα αποτελέσµατα τα επεξεργάζεται η ΜΟΔΙΠ και τα ανακοινώνει σε
ηλεκτρονική πλατφόρµα, όπου κάθε µέλος ΔΕΠ έχει πρόσβαση, ώστε να µπορεί να παρακολουθεί την
πορεία της αξιολόγησης της διδακτικής του ικανότητας από τους/τις φοιτητές/τριες σε κάθε µάθηµα
και να προβαίνει σε βελτιωτικές ενέργειες.
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Συγκεκριµένα, στα ερωτηµατολόγια που συµπληρώνονται µε ηλεκτρονικό τρόπο, διατηρώντας
παράλληλα τον ανώνυµο χαρακτήρα της αξιολόγησης, υπάρχουν συνολικά τρεις ενότητες-οµάδες
ερωτήσεων. Η πρώτη οµάδα αφορά το µάθηµα ενώ η δεύτερη τον ίδιο το φοιτητή. Η τρίτη οµάδα
περιλαµβάνει ερωτήσεις οι οποίες αφορούν το/τους διδάσκοντα/ντες:
• Κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής
Q30.1. Οργάνωσε καλά την παρουσίαση της ύλης στα µαθήµατα;
Q31.1. Διέθετε µεταδοτικότητα;
Q32.1. Πέτυχε να διεγείρει το ενδιαφέρον και τη σκέψη για το αντικείµενο του µαθήµατος;
Q33.1. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα µαθήµατα, έγκαιρη διόρθωση
εργασιών και βαθµολόγηση γραπτών, ώρες συνεργασίας µε τους φοιτητές);
Q34.1. Ήταν γενικά προσιτός στους φοιτητές;
• Ανοικτού τύπου/ελεύθερης συµπλήρωσης
Q35. Παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις για τη βελτίωση του µαθήµατος/εργαστηρίου
Στα ερωτηµατολόγια παρέχονται οδηγίες για τη συµπλήρωσή τους και επεξήγηση της κλίµακας που
χρησιµοποιείται. Στις ερωτήσεις κλειστού τύπου χρησιµοποιείται κλίµακα πέντε επιπέδων ενώ υπάρχει
και η δυνατότητα επιλογής «Καµία Απάντηση». Η χρήση πέντε επιπέδων διευκολύνει τόσο την
ανώνυµη συµπλήρωση του εντύπου όσο και την µετέπειτα επεξεργασία των στοιχείων.
Επιπλέον του εντύπου αξιολόγησης από τους διδασκόµενους, οι διδάσκοντες/κουσες συµπληρώνουν
απογραφικά δελτία ανά µάθηµα.
Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων εξετάζονται από τους ίδιους τους διδάσκοντες και λαµβάνονται
υπόψη µε ευθύνη του Προέδρου του Τµήµατος και των επιτροπών Προπτυχιακού Προγράµµατος
Σπουδών και Αξιολόγησης του Τµήµατος για τον καλύτερο προγραµµατισµό/βελτίωση του
προγράµµατος σπουδών. Επίσης λαµβάνονται υπόψη κατά την εκλογή ή εξέλιξη ενός µέλους ΔΠ.
Για τη διδακτική ικανότητα υποψηφίων καθηγητών που έχουν προηγούµενο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής τα στοιχεία της αξιολόγησης ζητούνται µε ευθύνη του Προέδρου του
Τµήµατος απευθείας από το ΑΕΙ στο οποίο ο υποψήφιος έχει επιτελέσει το εν λόγω διδακτικό έργο,
και από τα οποία πρέπει να προκύπτει σαφώς η διδακτική ικανότητα. Η διδακτική ικανότητα
υποψηφίων, που δεν είναι µέλη του Πανεπιστηµίου Κρήτης και δεν έχουν πρότερο διδακτικό έργο,
αξιολογείται µε βάση το σεµινάριο που αξιολογείται ως δοκιµαστικό µάθηµα, το οποίο παρακολουθούν
φοιτητές του οικείου Τµήµατος και όσα µέλη του εκλεκτορικού σώµατος και της Συνέλευσης του
Τµήµατος, το επιθυµούν.
Το Τµήµα συµµετέχει στη δράση του Πανεπιστηµίου Κρήτης "Training of the Trainers" (TotT) που
αποσκοπεί στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσω της εκπαίδευσης των διδασκόντων σε
νέες τεχνικές διδασκαλίας προσαρµοσµένες στο πανεπιστηµιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό
αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα της παιδαγωγικής έρευνας, εισηγήσεις διδασκόντων από τα τµήµατα
της Σχολής Επιστηµών Αγωγής, διδασκόντων τιµηθέντων µε το βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας
'Στέλιος Πηχωρίδης", οµάδων εργασίας για ειδικά θέµατα, και ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών από
τη διδασκαλία στο ΠΚ και σε Πανεπιστήµια του εξωτερικού. Το Τµήµα ενθαρρύνει τη συµµετοχή
όλων των µελών του στην ως άνω δράση και στην υιοθέτηση καλών και καινοτόµων πρακτικών στη
διδασκαλία.
Σε θέµατα διδασκαλίας, το ΠΚ έχει θεσπίσει και απονέµει κατ’ έτος στους Καθηγητές του Ιδρύµατος
συµπεριλαµβανοµένων και των Καθηγητών του ΤΕΤΥ το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστηµιακής
Διδασκαλίας "Στέλιου Πηχωρίδη". Το βραβείο θεσπίστηκε από τη Σύγκλητο του ΠΚ το 1999 προς
τιµήν του καθηγητή του Τµήµατος Μαθηµατικών Στέλιου Πηχωρίδη, που χάθηκε πρόωρα και ο οποίος
εκπροσώπησε µε υποδειγµατικό τρόπο την έννοια του πανεπιστηµιακού δασκάλου. Σκοπός του
βραβείου είναι να αναδείξει την έµφαση που οφείλει να αποδίδει στην πανεπιστηµιακή διδασκαλία
κάθε σύγχρονο Πανεπιστήµιο και να επιβραβεύει τα µέλη του που την υπηρετούν µε ξεχωριστή
ικανότητα και αφοσίωση.
5.4
Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού
Η κινητικότητα των µελών ΔΠ υλοποιείται κυρίως για συνέδρια και ερευνητικούς σκοπούς µέσα από
συνεργασίες που έχουν αναπτύξει τα µέλη µε αντίστοιχα εργαστήρια σε ιδρύµατα/ερευνητικά κέντρα
του εξωτερικού ή της Ελλάδας. Υπολογίζεται ότι οι µετακινήσεις αυτές ανέρχονται σε 5-10
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µετακινήσεις ανά µέλος ΔΕΠ ανά έτος. Λόγω της οικονοµικής κατάστασης, το Τµήµα/Ίδρυµα δεν έχει
δυνατότητα πρόσθετης οικονοµικής ενίσχυσης του ΔΠ που συµµετέχει σε προγράµµατα κινητικότητας,
τα οποία όµως καλύπτονται επαρκώς από τη ενεργό συµµετοχή των µελών ΔΕΠ σε ερευνητικά έργα.
Η κινητικότητα των µελών του ΔΠ για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς υποστηρίζεται και
χρηµατοδοτείται επίσης από το πρόγραµµα ERASMUS+ (Διδασκαλία και Επιµόρφωση). Για τον
σκοπό αυτό το ΤΕΤΥ έχει υπογράψει 6 «Bilateral agreements» µε Πανεπιστήµια της αλλοδαπής.
Επίσης τo ΤΕΤΥ ενθαρρύνει τη κινητικότητα των µελών ΔΕΠ παρέχοντας άδειες (παράλληλης
απασχόλησης, επιστηµονικές, άνευ αποδοχών), σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία, για τη µετακίνηση
τους για διδασκαλία και την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων σε Πανεπιστήµια και Ιδρύµατα
του εξωτερικού, υπό τη προϋπόθεση ότι δεν παρεµποδίζεται η οµαλή λειτουργία του Τµήµατος. Το
διάστηµα 2018-2019 δόθηκαν 5 µακροχρόνιες άδειες για επαγγελµατικούς λόγους.
5.5
Επίτιµοι Διδάκτορες
Το Τµήµα, στα πλαίσια της εξωστρέφειας και διεθνούς αναγνωσιµότητάς του, καθιέρωσε τον θεσµό
των επιτίµων διδακτόρων από νωρίς και έχει ανακηρύξει µέχρι τώρα τρείς επίτιµους διδάκτορες. Η
επιλογή των εκάστοτε τιµώµενων έγινε ώστε να εναλλάσσονται σε πεδία τα οποία αντιστοιχούν στις
διαφορετικές γνωστικές περιοχές που θεραπεύει το Τµήµα.
Συγκεκριµένα, µέχρι τώρα έχουν αναγορευθεί οι εξής Επίτιµοι Διδάκτορες:
• Ο καθηγητής Gerald Fuller, διακεκριµένος Fletcher Jones II καθηγητής στο Τµήµα Χηµικών
Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Stanford των ΗΠΑ, στο πεδίο της ρεο-φυσικής πολυµερών, το 2009
• Ο καθηγητής Pawel Hawrylak, Καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστηµίου της Οττάβα, Emerging
Technologies Division, National Research Council of Canada, στο πεδίο των οπτικών ιδιοτήτων
ηµιαγωγικών νανοδοµών, το 2014
• Ο καθηγητής Αντώνιος Μίκος, Καθηγητής Εµβιοµηχανικής, Χηµικής και Βιοµοριακής Μηχανικής
στο Πανεπιστήµιο Rice των ΗΠΑ, στο πεδίο των Βιοϋλικών, Ιστοτεχνολογίας και Εµβιοµηχανικής,
το 2018
Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις παραπάνω αναγορεύσεις.
5.6
Ερευνητικές επιδόσεις
To Τµήµα έχει ισχυρό ερευνητικό προσανατολισµό σε σύγχρονους τοµείς της επιστήµης και
τεχνολογίας των υλικών, µε έµφαση σε προηγµένα υλικά υψηλής τεχνολογίας καίριου ενδιαφέροντος
για τη βιοµηχανία. Το ΤΕΤΥ έχει ως αποστολή τον εξειδικευµένο σχεδιασµό, σύνθεση, χαρακτηρισµό
και ανάπτυξη υλικών, που χρησιµοποιούνται στη σηµερινή τεχνολογική εποχή και ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Ο χαρακτήρας της έρευνας είναι διεπιστηµονικός και άπτεται πολλών
γνωστικών αντικειµένων. Οι περιοχές έρευνας του Τµήµατος περιλαµβάνουν τα βιοϋλικά, την
επιστήµη πολυµερών και κολλοειδών, την οπτοηλεκτρονική, τη χηµεία υλικών, τα µαγνητικά υλικά
και την θεωρητική και υπολογιστική επιστήµη υλικών.
Η ερευνητική δραστηριότητα των µελών ΔΕΠ του ΤΕΤΥ χαίρει µεγάλης αναγνώρισης στη διεθνή
επιστηµονική και τεχνολογική κοινότητα. Περιλαµβάνει συνεργασίες µε Πανεπιστήµια, Ερευνητικά
Κέντρα και Βιοµηχανίες στην Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ µέσα από εθνικά ή διεθνή ερευνητικά
προγράµµατα και οδηγεί σε αξιοσηµείωτο αριθµό δηµοσιεύσεων σε υψηλού αντίκτυπου επιστηµονικά
περιοδικά µε κριτές (Science, Nature, Nature Materials, PNAS, JACS, Angewandte Chemie, PRL,
Nano Letters, κλπ). Ενδεικτικά για το έτος 2019, τα µέλη ΔΕΠ του ΤΕΤΥ συµµετείχαν ως συγγραφείς
σε περίπου 109 επιστηµονικές δηµοσιεύσεις σύµφωνα µε την βάση δεδοµένων Google Scholar και οι
δηµοσιεύσεις τους έλαβαν περίπου 8900 ετεροαναφορές. Στο διεθνή πίνακα κατάταξης των
Πανεπιστηµίων στο θεµατικό πεδίο Materials Science για το έτος 2019, το Πανεπιστήµιο Κρήτης
τοποθετήθηκε στη θέση 351-400, µεταξύ 1222 ΑΕΙ, βάσει συγκεκριµένης µεθοδολογικής προσέγγισης
µε κριτήρια: academic and employer reputation, research citations per paper και h-index , σύµφωνα
µε το σύστηµα QS World Rankings / Top Universities του οργανισµού QS Quacquarelli Symonds.
Ιδιαίτερη διάκριση για το ερευνητικό τους έργο την τελευταία πενταετία, έλαβαν µέλη του Τµήµατος,
όπως ο Παύλος Σαββίδης (Βραβείο Έρευνας του ΙΤΕ για το 2017), o Δηµήτρης Βλασσόπουλος ((K.
Weissenberg Award, European Society of Rheology 2015), (E.C. Bingham Medal, The Society of
Rheology, 2019)) και ο Γεώργιος Πετεκίδης (Friedrich Wilhelm Bessel Research Award, Ίδρυµα
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Alexander von Humboldt – DE, 2016). Το πλήθος των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και πατεντών των
µελών του Τµήµατος σωρευτικά µέχρι και τις 31/12/2019 ανέρχεται σε 23.
Τα µέλη ΔΕΠ του ΤΕΤΥ συµµετείχαν για το έτος 2019 (τελευταίο έτος για το οποίο έχουν
συγκεντρωθεί δεδοµένα) στις συντακτικές οµάδες 18 διεθνών επιστηµονικών περιοδικών, στην
οργανωτική επιτροπή 24 διεθνών επιστηµονικών συνεδρίων και προσκλήθηκαν για 32 διαλέξεις και
οµιλίες σε διεθνή επιστηµονικά συνέδρια. Ο κατάλογος µε τις δηµοσιεύσεις που αναφέρουν ως
affiliation το ΤΕΤΥ καθώς και ο κατάλογος των Ερευνητικών Προγραµµάτων των µελών ΔΕΠ για την
περίοδο 2011-2020 συνοψίζονται στο Παράρτηµα Β10ζ στην παρούσα πρόταση.
Το Τµήµα, από την έναρξη της λειτουργίας του, συνεργάζεται στενά µε τα Ινστιτούτα Ηλεκτρονικής
δοµής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Τεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του ΙΤΕ).
Το ΙΤΕ, ένα από τα µεγαλύτερα Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα, έχει σύγχρονα και άρτια εξοπλισµένα
εργαστήρια και χαίρει µεγάλης αναγνώρισης στη διεθνή επιστηµονική και τεχνολογική κοινότητα. Η
συνεργασία αυτή, η οποία συνεχίζεται µέχρι σήµερα, δηµιουργεί ένα εξαιρετικό περιβάλλον για έρευνα
και εκπαίδευση.
• Ερευνητές και επιστήµονες των ΙΗΔΛ/ΙΜΒΒ του ΙΤΕ µπορούν να αναλαµβάνουν τη διδασκαλία
µεταπτυχιακών µαθηµάτων.
• Ερευνητές των ΙΗΔΛ/ΙΜΒΒ του ΙΤΕ µπορούν να συµµετέχουν στην καθοδήγηση µεταπτυχιακών
εργασιών και
διδακτορικών διατριβών, µετά από σχετική απόφαση της
Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών και έγκριση των ΙΗΔΛ/ΙΜΒΒ του ΙΤΕ.
• Μετά από αίτηση του Επόπτη ή της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, και µετά από άδεια των
ΙΗΔΛ/ΙΜΒΒ, µεταπτυχιακοί φοιτητές µπορούν να έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική και
εργαστηριακή υποδοµή του ΙΗΔΛ/ΙΜΒΒ, όπου και µπορούν να πραγµατοποιούν µέρος ή και το
σύνολο της ερευνητικής τους εργασίας.
• Το Τµήµα και τα ΙΗΔΛ/ΙΜΒΒ µπορούν να προσκαλέσουν από κοινού καθηγητές και ερευνητές
από άλλα ΑΕΙ ή Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, για να δώσουν σεµινάρια,
σειρές διαλέξεων, ή και ολοκληρωµένα µαθήµατα, και για να συνεργαστούν ερευνητικά µε
ερευνητές και µεταπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος και των ΙΗΔΛ/ΙΜΒΒ.
• Τα ΙΗΔΛ/ΙΜΒΒ του ΙΤΕ παρέχουν αριθµό υποτροφιών σε µεταπτυχιακούς φοιτητές και
ενισχύουν οικονοµικά τις συνεργασίες µεταπτυχιακών φοιτητών µε άλλα ΑΕΙ και Ερευνητικά
Κέντρα, κατά τις εκάστοτε δυνατότητές του και σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.
Η µεγάλη πλειοψηφία των µεταπτυχιακών φοιτητών αλλά και µεγάλος αριθµός προπτυχιακών
φοιτητών συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα που εκτελούν µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος τόσο στο
ΠΚ όσο και στα ΙΗΔΛ/ΙΜΒΒ του ΙΤΕ. Ο ερευνητικός χαρακτήρας των µεταπτυχιακών σπουδών του
Τµήµατος προσανατολίζει από νωρίς τους φοιτητές στην αντιµετώπιση προβληµάτων βασικής και
εφαρµοσµένης έρευνας. Οι προπτυχιακοί φοιτητές επίσης έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε
τις ερευνητικές δραστηριότητες στα πλαίσια των Διπλωµατικών τους Εργασιών αλλά και internships
κατά τους θερινούς µήνες που εκπονούν στα ερευνητικά εργαστήρια του Τµήµατος και των
ΙΗΔΛ/ΙΜΒΒ του ΙΤΕ.
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΑ ΑΕΙ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΠΑΡΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ. ΑΦΕΝΟΣ ΜΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΔΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Σ’ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΤΗ
ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (Π.Χ. ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ,
ΔΙΚΤΥΑ, ΣΙΤΙΣΗ, ΣΤΕΓΑΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Κ.ΛΠ.).

6.1
Υποδοµές
Το Τµήµα δεν διαθέτει ακόµη δικό του κτίριο, γεγονός που δηµιουργεί προβλήµατα στην καθηµερινή
λειτουργία του και στην προσπάθεια για ανάπτυξη και στελέχωση του. Χαρακτηριστικά, τα µέλη του
και οι υπηρεσίες του βρίσκονται αυτή τη στιγµή διεσπαρµένα σε πέντε διαφορετικά κτίρια του
Πανεπιστηµίου ενώ µέρος του φιλοξενείται σε υποδοµές του ΙΤΕ.
Οι καθηµερινές ακαδηµαϊκές ανάγκες του Τµήµατος καλύπτονται ως εξής:
Αίθουσες διδασκαλίας: Α2-Υπολογιστών (72 θέσεων), Ε109-Υπολογιστών (30 θέσεων), Α210Μαθηµατικό (45 θέσεων), Συνεδριάσεων Ε102-Μαθηµατικό (20 θέσεων), Β2-Χηµικό (40 θέσεων),
Φ2-Φυσικό (40 θέσεων).
Αµφιθέατρα: Αµφιθέατρο Α Υπολογιστών (120 θέσεων) 9 ώρες την εβδοµάδα, Αµφιθέατρο Β
Υπολογιστών (180 θέσεων) 8 ώρες την εβδοµάδα, Αµφιθέατρο Α203 Μαθηµατικού (148 θέσεων) 4
ώρες την εβδοµάδα, Αµφιθέατρο Α1 Χηµικού (200 θέσεων) 4 ώρες την εβδοµάδα, Αµφιθέατρο Α
Βιολογίας (148 θέσεων) 3 ώρες την εβδοµάδα (ενδεικτικά στοιχεία Εαρινού εξαµήνου 2018-19).
Εκπαιδευτικά εργαστήρια: Το Χηµικό Τµήµα έχει παραχωρήσει 2 εργαστηριακούς χώρους των 190
τ.µ., στους οποίους λαµβάνουν χώρα τα Εργαστήρια Γενικής Xηµείας, Χηµείας Υλικών, Χαλαρής
Ύλης και Στερεών Υλικών. Τα Εργαστήρια Φυσικής Ι και Φυσικής ΙΙ διεξάγονται στους αντίστοιχους
εργαστηριακούς χώρους του Φυσικού Τµήµατος, των 90 τ.µ. έκαστος. Τα εργαστήρια των Η/Υ γίνονται
σε διαµορφωµένη αίθουσα Η/Υ 28 θέσεων στο κτήριο του Μαθηµατικού. Το Εργαστήριο
Αυτοµατισµού γίνεται σε εργαστηριακό χώρο 20 τ.µ. του Τµήµατος Φυσικής.
Γραφεία/Εργαστήρια µελών ΔΕΠ: Τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος φιλοξενούνται ερευνητικά, είτε σε
άλλα Τµήµατα της Σχολής Θετικών Επιστηµών του ΠΚ είτε στο ΙΤΕ. Αναλυτικά:
Ø 5 µέλη ΔΕΠ φιλοξενούνται στο ΙΤΕ
Ø 4 µέλη ΔΕΠ φιλοξενούνται στο Τµήµα Υπολογιστών (µόνο γραφεία)
Ø 4 µέλη ΔΕΠ φιλοξενούνται στο Χηµικό
Ø 2 µέλη ΔΕΠ φιλοξενούνται στο Φυσικό
Ø 2 µέλη ΔΕΠ φιλοξενούνται στο Βιολογικό
Ø 1 µέλος ΔΕΠ φιλοξενείται στο Μαθηµατικό (µόνο γραφείο)
Ø 1 νεοεκλεγέν µέλος ΔΕΠ βρίσκεται σε αναζήτηση γραφείου και εργαστηρίου.
Γραµµατεία/Γραφείο Προέδρου: Η Γραµµατεία του Τµήµατος, το γραφείο Προέδρου, 7 γραφεία για
ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και 1 χώρος γραφείων µεταπτυχιακών του Τµήµατος βρίσκονται στην Πτέρυγα Ε, που
έχει παραχωρηθεί από το Τµήµα Μαθηµατικών.
Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η έλλειψη κτιρίου αποτελεί ένα εµπόδιο στην εκπαιδευτική και
ερευνητική λειτουργία του Τµήµατος και δυσχεραίνει σηµαντικά την προοπτική ανάπτυξής του. Για
αυτό η παρούσα Πρυτανική αρχή, εισακούοντας στις πάγιες διεκδικήσεις του Τµήµατος, έθεσε το θέµα
του κτιριακού του ΤΕΤΥ σε µία νέα βάση. Συγκεκριµένα, ενέκρινε το κτιριολογικό πρόγραµµα του
ΤΕΤΥ όπως αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω, χωροθέτησε οικόπεδο σε κεντρικό σηµείο
του campus των Βουτών στο οποίο θα ανεγερθεί το κτίριο, και έχει προκηρύξει δηµόσιο
διαγωνισµό για την οριστική µελέτη και τεύχη δηµοπράτησης του νέου κτιρίου.
Το νέο κτίριο θα είναι 8000 τ.µ. και θα καλύψει πλήρως όλες τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες
του Τµήµατος. Συγκεκριµένα, για τις διδακτικές ανάγκες το κτίριο θα περιλαµβάνει 4 αίθουσες
διδασκαλίας των 40, 40, 80 και 100 θέσεων, 2 αµφιθέατρα των 120 και 180 θέσεων, και 4 χώρους για
εκπαιδευτικά εργαστήρια Χηµείας, Χαλαρών/Σκληρών Υλικών, Φυσικής, και Η/Υ. Για τις
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ερευνητικές δραστηριότητες των µελών ΔΕΠ, το κτίριο θα περιλαµβάνει περί τα 20 ερευνητικά
εργαστήρια των 120 τ.µ., 4 εργαστήρια για κοινά όργανα, και 2 εργαστήρια για κυτταροκαλλιέργειες.
Επιπλέον, θα περιλαµβάνει 48 γραφεία για µέλη ΔΕΠ, µόνιµο προσωπικό και συµβασιούχους, χώρο
γραµµατείας, γραφείο Προέδρου, αίθουσα συνεδριάσεων, 3 γραφεία µεταπτυχιακών, αναγνωστήριο
προπτυχιακών, κυλικείο, 3 µικρές αίθουσες συναντήσεων, CPU room, και αποθηκευτικούς χώρους.
6.2
Ψηφιακές Υπηρεσίες
Το ΤΕΤΥ παρέχει υπολογιστική υποστήριξη τόσο στο προσωπικό όσο και στους προπτυχιακούς και
µεταπτυχιακούς φοιτητές του όπως περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του (ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ/
Υπολογιστική Υποστήριξη). Στη σελίδα αυτή αναφέρεται αναλυτικά ο κανονισµός που διέπει τη χρήση
των υπηρεσιών αυτών ώστε να διασφαλίζονται παράγοντες όπως η ιδιωτικότητα των χρηστών, η µη
παραβίαση των πνευµατικών δικαιωµάτων, η καλή λειτουργία των υπολογιστικών συστηµάτων, κλπ.
Η οµάδα υπολογιστικής υποστήριξης αποτελείται εκτός από τον υπεύθυνο (µέλος ΔΕΠ) και από ένα
µέλος ΕΔΙΠ και ένα ΕΤΕΠ.
Αναλυτικότερα, προσφέρονται οι υπηρεσίες:
• Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο για όλους τους φοιτητές και το προσωπικό του Τµήµατος µε
πρόσβαση είτε µέσω της σχετικής ιστοσελίδας (webmail) είτε µέσω αυτόνοµης εφαρµογής (email client).
• Υπηρεσίες VPN.
• Τηλεδιδασκαλία - Τηλεδιάσκεψη: δυνατότητα τηλεδιδασκαλίας - τηλεδιάσκεψης στα µέλη
ΔΕΠ η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αποµακρυσµένη διδασκαλία µαθηµάτων µε
σύγχρονο τρόπο (audio, video, παρουσίαση κτλ) καθώς επίσης και για τηλεδιασκέψεις µεταξύ
των µελών του τµήµατος ή/και εξωτερικών συνεργατών του µέσω της υπηρεσίας TeleConf.
• Cloud computing (δυνατότητα στο µόνιµο προσωπικό του Τµήµατος να αποθηκεύει και να
διαµοιράζει τα αρχεία του, τα οποία θα είναι διαθέσιµα on web, στον προσωπικό υπολογιστή
και στο κινητό τους τηλέφωνο on line µέσω της υπηρεσίας TETYBox).
• Πρόσβαση σε συστοιχία υπολογιστών (cluster) για χρονοβόρες και απαιτητικές
προσοµοιώσεις και είναι διαθέσιµο σε όσους φοιτητές και προσωπικό το χρειάζονται για
εκπόνηση εργασιών και διατριβών.
• Αίθουσα ~28 ΗΥ ελεύθερης χρήσης που χρησιµοποιείται επίσης για τη διδασκαλία
µαθηµάτων προγραµµατισµού.
• Προσωπική ιστοσελίδα (στατική ή δυναµική) για το προσωπικό και τους µεταπτυχιακούς
φοιτητές του Τµήµατος.
• Δυνατότητα ενσύρµατης διαδικτυακής σύνδεσης τόσο στο προσωπικό όσο και στους
επισκέπτες του Τµήµατος όταν συνδέονται από θέσεις που ανήκουν στο Τµήµα.
Ακόµη προσφέρονται εξατοµικευµένες οδηγίες από τα µέλη της υπολογιστικής οµάδας για τη χρήση
υπηρεσιών που προσφέρονται από παρόχους εκτός ΤΕΤΥ, όπως:
• Υπηρεσίες eduroam (παρέχονται κεντρικά από το Πανεπιστήµιο Κρήτης).
• Software - Διαδικτυακές Υπηρεσίες (παρέχονται από Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων του
ΠΚ).
• Pithos+ (παρέχεται από το ΕΔΕΤ και προσφέρει εικονικό αποθηκευτικό χώρο, προσβάσιµο
από παντού, πάντοτε, µε ασφάλεια.
6.3
Υπηρεσίες Ιδρύµατος
Οι φοιτητές του Τµήµατος µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες και τους χώρους της
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, για το δανεισµό εκπαιδευτικού υλικού, τη χρήση ειδικού
εξοπλισµού όπως εκτυπωτές, σαρωτές, φωτοτυπικά µηχανήµατα, ηλεκτρονικό αναγνωστήριο, κλπ.
Επίσης, λειτουργεί το Συµβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε σκοπό τη
στήριξη των φοιτητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη όλων
των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύµατος. Το Πανεπιστήµιο καλύπτει θέµατα
σίτισης και στέγασης για τους φοιτητές του Τµήµατος µέσω της υπηρεσίας φοιτητικής µέριµνας.
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6.4
Υπηρεσίες προς Φοιτητές και Διδάσκοντες
Η Γραµµατεία του ΤΕΤΥ στεγάζεται στο κτίριο του Τµήµατος Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων
Μαθηµατικών. Το προσωπικό της γραµµατείας είναι εξειδικευµένο, έµπειρο, και εκπαιδεύεται διαρκώς
συµµετέχοντας σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα παραδείγµατα επιµόρφωσης
αποτελούν η ολοκλήρωση, από δύο µέλη του προσωπικού, µεταπτυχιακού προγράµµατος στη
διοίκηση, η φοίτηση µέλους στο ΕΑΠ, και η απόκτηση διπλωµάτων ECDL και Αdvance, και ECDL
και Proficiency, από ένα και δύο µέλη του προσωπικού, αντίστοιχα. Τα µέλη του προσωπικού
συµµετέχουν σε σεµινάρια του ΙΝΕΠ που αφορούν τη δηµόσια διοίκηση, ενδεικτικά αναφέρουµε ότι
η Προϊσταµένη της γραµµατείας παρακολουθεί δύο εβδοµαδιαία σεµινάρια του παραπάνω φορέα,
ετησίως. Επιπλέον, το προσωπικό συµµετέχει στην κινητικότητα των υπαλλήλων για να ενηµερώνεται
για καλές πρακτικές µε τη συχνή επαφή των διοικητικών υπηρεσιών σε επίπεδο Πανεπιστηµίου και
την επαφή µε διοικητικές υπηρεσίες άλλων Πανεπιστηµίων και οργανισµών στα πλαίσια
εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργασιών. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η προϊσταµένη της
γραµµατείας έχει µεταβεί, µέσω ERASMUS+, σε τρία πανεπιστήµια της Ευρώπης για επιµόρφωση σε
καλές πρακτικές που αφορούν διοικητικά και φοιτητικά ζητήµατα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται
η διαρκής βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών αλλά και η δηµιουργία νέων υπηρεσιών µε βάση τις
ανάγκες των φοιτητών και των µελών του Τµήµατος.
Η Γραµµατεία παρέχει λεπτοµερείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες της στην ιστοσελίδα του Τµήµατος:
• Εγγραφές φοιτητών
• Τήρηση προσωπικών φακέλων φοιτητών
• Δηλώσεις µαθηµάτων
• Έκδοση πιστοποιητικών
• Κατατακτήριες
• Μετεγγραφές
• Συγγράµµατα
• Αναστολή Φοίτησης
• Διαγραφές (εκδόσεις αποφοιτηρίων)
• Ορκωµοσίες πτυχιούχων
Τα απαιτούµενα έγγραφα για κάθε υπηρεσία διατίθενται ηλεκτρονικά και το µεγαλύτερο µέρος της
διεκπεραίωσης γίνεται ηλεκτρονικά.
• Διαχείριση του συστήµατος του φοιτητολογίου
• Συγγράµµατα
• Παρακολούθηση και καθοδήγηση των φοιτητών στην τήρηση των ΕΚΠΠΣ
• Έλεγχος και ολοκλήρωση πτυχίων, ορκωµοσίες
• Τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου
• Έκδοση πιστοποιητικών
• Ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικών εγγραφών πρωτοετών φοιτητών,
• Παρακολούθηση των βαθµολογιών, διορθώσεις βαθµών κλπ.
• Πρόγραµµα τακτικών εξετάσεων, προόδων & εµβόλιµων εξεταστικών (ηµεροµηνίες,
δέσµευση αιθουσών, ορισµός επιτηρητών)
• Υποστήριξη στη διαµόρφωση των οδηγού σπουδών
• Κράτηση αιθουσών και διαχείριση της σχετικής εφαρµογής
• Εγγραφές, εισαγωγή στοιχείων και υποστήριξη φοιτητολογίου προπτυχιακών φοιτητών,
έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, τα τεχνικά θέµατα φοιτητολογίου
• Διαχείριση των αιτηµάτων των φοιτητών, προώθηση προς την Επιτροπή Σπουδών
6.4.1 Γενική Ενηµέρωση Φοιτητών
Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος υπάρχουν επικαιροποιηµένες όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις
σπουδές από την έναρξη έως και το πτυχίο.
Ειδικότερα περιλαµβάνονται:
• Αντικείµενο και οργάνωση σπουδών
• Σύµβουλοι καθηγητές
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Προσφερόµενα µαθήµατα
Εβδοµαδιαίο πρόγραµµα µαθηµάτων
Ιστοσελίδες µαθηµάτων
Πρακτική Άσκηση
Εκπαιδευτικά εργαστήρια
Προσφερόµενα Συγγράµµατα
Βιβλιοθήκη
Κατατακτήριες εξετάσεις
Πρόγραµµα Εξεταστικής
Ανακοινώσεις
Χρήσιµες πληροφορίες
Γενικές πληροφορίες όπως:
o Ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο
o Κανόνες ασφαλείας, υγιεινής και υγείας
o Οδηγίες προετοιµασίας για σεισµούς
o Εγχειρίδιο πρώτων βοηθειών
o Αντιγραφή και λογοκλοπή
o Προσωπικά δεδοµένα φοιτητών

Επίσης στην ιστοσελίδα του Τµήµατος υπάρχουν όλα τα έντυπα που χρειάζεται να υποβάλουν οι
φοιτητές κατά περίπτωση.
Οι φοιτητές επίσης ενηµερώνονται µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, από τις ανακοινώσεις της
ιστοσελίδας του Τµήµατος, καθώς και από τις σελίδες του Τµήµατος στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης,
όπως το facebook.
6.4.2 Εγγραφές Νεοεισαχθέντων Φοιτητών
Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών πραγµατοποιούνται µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (µέσω του κωδικού υποψηφίου) και
ολοκληρώνονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Οι εγγραφές πραγµατοποιούνται εντός χρονικού
διαστήµατος που ορίζεται από το Υπουργείο αµέσως µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων και
αφού έχουν αποσταλεί οι πίνακες των εισακτέων. Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος αναρτώνται
λεπτοµερείς πληροφορίες και οδηγίες προς τους νεοεισαχθέντες φοιτητές σχετικά µε όλες τις
διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και γενικά ότι
τους αφορά και θα πρέπει να γνωρίζουν για την έναρξη των σπουδών τους, το πρόγραµµα σπουδών,
το ωρολόγιο πρόγραµµα κλπ (Παράρτηµα Β10στ). Μετά το πέρας των ηλεκτρονικών εγγραφών
αποστέλλονται στη Γραµµατεία οι λίστες των εγγεγραµµένων και βάσει αυτών καλούνται οι
πρωτοετείς φοιτητές στη Γραµµατεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και τη λήψη των
κωδικών τους για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου Κρήτης και του Υπουργείου.
6.4.3 Ορισµός Ακαδηµαϊκών Συµβούλων νεοεισαχθέντων φοιτητών
Αµέσως µετά την αποστολή από το ΥΠΕΘ των καταλόγων νεοεισαχθέντων φοιτητών (αρχές
Σεπτεµβρίου) ορίζονται οι Ακαδηµαϊκοί Σύµβουλοι και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος
καλώντας τους πρωτοετείς φοιτητές να έχουν µία πρώτη συνάντηση µαζί τους προκειµένου να τους
συµβουλεύσουν για τις σπουδές τους και τη δήλωση των µαθηµάτων τους παράλληλα µε την
ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τµήµα και µε την έναρξη των µαθηµάτων. Η Γραµµατεία
ενηµερώνει τους φοιτητές για το ποιος Καθηγητής είναι ο ΑΣ. Στους πρωτοετείς φοιτητές κατά το
πρώτο εξάµηνο των σπουδών τους δηλώνονται τα µαθήµατα σύµφωνα µε το πρότυπο πρόγραµµα
σπουδών από τη Γραµµατεία του Τµήµατος. Κατά την πρώτη συνάντηση µε τον ΑΣ ο φοιτητής
ενηµερώνεται για το Πρόγραµµα Σπουδών, για το πώς θα πρέπει να ακολουθήσει το πρότυπο
πρόγραµµα σύµφωνα µε το οποίο θα ολοκληρώσει στον κανονικό χρόνο τις σπουδές του και πως θα
πρέπει να συµµετέχει σε όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες του Τµήµατος ενθαρρύνοντάς τον και
κεντρίζοντας το ενδιαφέρον του για τις σπουδές στο Τµήµα που επέλεξε. Η συνεργασία µε τον ΑΣ
µπορεί να είναι συνεχής και αδιάλειπτη καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του.
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6.4.4 Δηλώσεις Μαθηµάτων
Η παρακολούθηση των σπουδών των φοιτητών από την εγγραφή έως την αποφοίτηση γίνεται
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος του φοιτητολογίου στο οποίο γίνεται η καταχώριση των αναθέσεων
διδασκαλίας, η δηµιουργία των τάξεων, οι δηλώσεις µαθηµάτων, η εισαγωγή βαθµολογιών, η έκδοση
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων πάσης φύσεως και τελικά η έκδοση των τίτλων σπουδών. Οι φοιτητές
µε την πρώτη τους εγγραφή λαµβάνουν κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα και µέσω του
υποσυστήµατος StudentsWeb µπορούν να δηλώνουν τα µαθήµατά τους, να βλέπουν τις βαθµολογίες
τους και να αιτούνται βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. Η Γραµµατεία µε την έναρξη κάθε
ακαδηµαϊκού εξαµήνου δηµιουργεί στο σύστηµα τις νέες τάξεις διδασκαλίας µαθηµάτων ορίζοντας
τους διδάσκοντες, τα προαπαιτούµενα και γενικά ότι απαιτείται για κάθε µάθηµα. Σε συγκεκριµένο
χρόνο που ορίζεται παράλληλα µε την έναρξη των µαθηµάτων ανοίγει το σύστηµα προκειµένου οι
φοιτητές να πραγµατοποιήσουν τις δηλώσεις τους. Με το κλείσιµο του συστήµατος γίνεται η διαχείριση
των δηλώσεων από τη Γραµµατεία και µπορεί παράλληλα το Διδακτικό Προσωπικό µέσω του
υποσυστήµατος classweb να βλέπουν τις τάξεις του και τους φοιτητές τους ώστε στη συνέχεια να
µπορέσουν να εισάγει τη βαθµολογία του. Για τους πρωτοετείς φοιτητές, και µόνο για το πρώτο
εξάµηνο, τα µαθήµατα δηλώνονται από τη Γραµµατεία, ώστε να αποφευχθούν λάθη από τους φοιτητές
οι οποίοι ακόµα δεν έχουν την εµπειρία χειρισµού του συστήµατος.
6.4.5 Δηλώσεις Συγγραµµάτων
Οι φοιτητές στην αρχή κάθε εξαµήνου δηλώνουν τα συγγράµµατα τους στο πληροφοριακό σύστηµα
του Υπουργείου «Εύδοξος» στο οποίο έχουν πρόσβαση µέσω των κωδικών που έχουν λάβει από τη
Γραµµατεία. Η Γραµµατεία πριν την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού έτους ελέγχει και επικαιροποιεί στο
σύστηµα «Εύδοξος», σύµφωνα µε την απόφαση της ΣΤ για την ανάθεση διδασκαλιών και την έγκριση
των συγγραµµάτων που έχουν προτείνει οι διδάσκοντες, τα συγγράµµατα για κάθε µάθηµα του
Τµήµατος, σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα που το σύστηµα ανοίγει για το σκοπό αυτό. Οι φοιτητές
µετά τη δήλωση των συγγραµµάτων τους λαµβάνουν σχετικό µήνυµα από το Υπουργείο για τον τόπο
από τον οποίο θα προµηθευτούν τα συγγράµµατα ή τους αποστέλλονται ταχυδροµικώς. Στο τέλος κάθε
εξαµήνου η Γραµµατεία ελέγχει, αφού αντιπαραβάλει τη λίστα των παραληφθέντων συγγραµµάτων
που έχει σταλεί από το Υπουργείο µε τη λίστα δηλώσεων, αν καλώς έχουν λάβει οι φοιτητές τα
συγκεκριµένα συγγράµµατα. Σε περίπτωση που φοιτητής έχει λάβει σύγγραµµα χωρίς να έχει δηλώσει
το µάθηµα ενηµερώνεται το Υπουργείο και στη συνέχεια ο φοιτητής για να επιστρέψει το βιβλίο.
6.4.6 Έκδοση Ωρολογίου Προγράµµατος – Προγραµµάτων Εξετάσεων
Στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους και πριν την έναρξη του εποµένου (Ιούνιο-Ιούλιο) η ΣΤ αποφασίζει
την ανάθεση των µαθηµάτων του εποµένου ακαδηµαϊκού έτους. Η Συνέλευση για την απόφασή της
αυτή λαµβάνει υπόψη της το πρόγραµµα σπουδών, και αποφασίζει εκτός των υποχρεωτικών
µαθηµάτων που διδάσκονται κάθε έτος και ποια µαθήµατα επιλογής θα προσφερθούν σύµφωνα και µε
τις προτάσεις των Καθηγητών οι οποίοι λαµβάνουν υπόψη τους την εξέλιξη της Επιστήµης των Υλικών
και το ενδιαφέρον των φοιτητών τους. Το Πρόγραµµα Σπουδών επικαιροποιείται πριν την έναρξη κάθε
ακαδηµαϊκού έτους µε την προσθήκη νέων µαθηµάτων ή την τροποποίηση της ύλης των υπαρχόντων.
Μετά την απόφαση της Συνέλευσης και την οριστικοποίηση των διδασκαλιών του επόµενου
ακαδηµαϊκού έτους εκδίδεται το ωρολόγιο πρόγραµµα κάθε εξαµήνου, αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Τµήµατος και ενηµερώνονται οι φοιτητές και το Διδακτικό Προσωπικό. Πολύ πριν τη λήξη κάθε
εξαµήνου αναρτάται το πρόγραµµα των εξετάσεων. Το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο κάθε έτους
αποφασίζεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος µετά από πρόταση της αντίστοιχης Σχολής.
6.4.7 Ενηµέρωση φοιτητών για τη διδασκαλία των µαθηµάτων κάθε ακαδηµαϊκής περιόδου
Οι φοιτητές ενηµερώνονται από τη Γραµµατεία για τις διδασκαλία µαθηµάτων κάθε ακαδηµαϊκού
εξαµήνου. Κατά την έναρξη των µαθηµάτων ενηµερώνονται από τον Καθηγητή κάθε µαθήµατος
προφορικά, και µέσω της ιστοσελίδας του µαθήµατος, για την ύλη, τον τρόπο διδασκαλίας, για τις
υποχρεώσεις τους σε κάθε µάθηµα, για τις περιόδους προόδων καθώς και για τον τρόπο εξέτασης και
βαθµολόγησής τους. Επίσης ενηµερώνονται κατά τη διάρκεια του εξαµήνου µέσω των λιστών
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δύνανται να εξαχθούν ανά µάθηµα. Στο τέλος κάθε εξεταστικής
περιόδου οι διδάσκοντες εισάγουν τη βαθµολογία τους στο σύστηµα του φοιτητολογίου.
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6.4.8 Έκδοση Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών
Από τη Γραµµατεία του Τµήµατος και µέσω του συστήµατος του φοιτητολογίου εκδίδονται βεβαιώσεις
και πιστοποιητικά αιτούντων φοιτητών όπως ενδεικτικά τα παρακάτω:
•
•
•
•
•

Βεβαίωση σπουδών
Πιστοποιητικό για στρατολογία
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας
Βεβαίωση συµµετοχής στις εξετάσεις
Πιστοποιητικό για στεγαστικό επίδοµα, κ.α.

Οι φοιτητές µπορούν να αιτηθούν µέσω του StudentsWeb ή µε e-mail από τον ιδρυµατικό τους
λογαριασµό, είτε µε φυσική παρουσία, οποιαδήποτε βεβαίωση ή πιστοποιητικό και να το λάβουν άµεσα
ή την εποµένη µέρα εφόσον χρειάζεται ιδιαίτερη επεξεργασία. Επίσης µπορούν να τους αποστέλλονται
µε Fax ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Επίσης οι φοιτητές που βρίσκονται εκτός Ηρακλείου µπορούν να
αιτηθούν και να λάβουν πιστοποιητικά υποβάλλοντας αίτηση µέσω ΚΕΠ. Είναι δυνατή η έκδοση
πιστοποιητικού αναλυτικής βαθµολογίας στην αγγλική γλώσσα, µετά από σχετική αίτηση του φοιτητή.
Στην ιστοσελίδα του Τµήµατος υπάρχουν έντυπα προς διευκόλυνση των φοιτητών όπως τα παρακάτω:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Φόρµα Εγγραφής (.docx, .pdf)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 (κενή) (.docx, .pdf)
Γενική ΑΙΤΗΣΗ προς τη Γραµµατεία (.docx, .pdf)
Έντυπο Δήλωσης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (.pdf)
Βεβαίωση Συµµετοχής στις Εξετάσεις (.docx, .pdf)
Αίτηση για Ορκοµωσία (.docx, .pdf)
Υπεύθυνη Δήλωση Διαγραφής Μαθηµάτων (για αναβαθµολόγηση) (.docx, .pdf)
Αίτηση Εγγραφής Διπλωµατικής Εργασίας (.docx, .pdf)
Υπεύθυνη Δήλωση Αναστολής Σπουδών (.docx, .pdf)
Υπεύθυνη Δήλωση Μη Εγγραφής σε Άλλο Τµήµα (.docx, .pdf)
Υπεύθυνη Δήλωση Αναγνώρισης Μαθηµάτων (.docx, .pdf)
Υπεύθυνη Δήλωση Ένταξης σε Καθεστώς Μερικής Φοίτησης (.docx, .pdf)
Υπεύθυνη Δήλωση για Βεβαίωση για Φορολογική Χρήση (.docx, .pdf)
Υπεύθυνη Δήλωση για Αποφοιτήριο (.docx, .pdf)

6.4.9 Αξιολόγηση Μαθηµάτων
Πριν το τέλος κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου γίνεται από τους φοιτητές του Τµήµατος η αξιολόγηση των
µαθηµάτων και διδασκόντων µέσω του πληροφοριακού συστήµατος της ΜΟΔΙΠ του ΠΚ.
Μέλος της γραµµατείας επισκέπτεται το χώρο διδασκαλίας λίγο πριν την έναρξη του µαθήµατος και
διανέµει κουπόνια στους φοιτητές τα οποία τους δίνουν κωδικό πρόσβασης στην πλατφόρµα της
ΜΟΔΙΠ. Οι φοιτητές µπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρµα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα
και να συµπληρώσουν το σχετικό ερωτηµατολόγιο για κάθε µάθηµα (ενδεικτικά ερωτηµατολόγια
παρέχονται στο Παράρτηµα B7). Τα αποτελέσµατα λαµβάνονται υπόψη από την Επιτροπή
Προπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος, την ΟΜΕΑ και τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύµατος.
6.4.10 Απόφοιτοι του Τµήµατος
Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για τη διατήρηση της επαφής µε τους αποφοίτους του, το
Τµήµα έχει δηµιουργήσει ιστοσελίδα για το Μητρώο Αποφοίτων (alumni). Σκοπός της ιστοσελίδας
είναι επίσης να ενηµερώνει το ευρύτερο κοινό για την εκπαίδευση και την εργασιακή εµπειρία των
αποφοίτων, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρείται εκεί η εργασιακή πορεία του καθενός,
εφόσον το επιθυµεί. Επιπλέον το Τµήµα έχει καθιερώσει τη συστηµατική καταγραφή και
παρακολούθηση της σταδιοδροµίας των αποφοίτων του, µέσω ερωτηµατολογίου (Παράρτηµα Β10θ)
που αποστέλλεται, µε επιστολή και µε e-mail, από τη Γραµµατεία στους αποφοίτους. Για να αυξήσει
το ποσοστό τον αποφοίτων που συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο το Τµήµα το έχει αναρτήσει και
στην ιστοσελίδα του και το έχει δηµοσιοποιήσει στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook). Τα
αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων συλλέγονται ηλεκτρονικά από τη γραµµατεία και επεξεργάζονται
από την ΕΠΠΣ. Τέλος, επίλεκτοι απόφοιτοι µε επιτυχηµένη διεθνή σταδιοδροµία, έχουν κληθεί να
καταθέσουν την εµπειρία τους µε οµιλίες στη διάρκεια της ορκωµοσίας Πτυχιούχων του Τµήµατος,
αλλά και µε αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του ΤΕΤΥ όπου παρουσιάζονται «Γνώµες Αποφοίτων» για
το Τµήµα.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΑ ΑΕΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ,
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΠΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΕΝΙΑΙΟ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ.
Τα εργαλεία συλλογής δεδοµένων και πληροφοριών τα οποία συγκεντρώνονται από το Τµήµα και
αφορούν, το προφίλ του φοιτητικού πληθυσµού, την πορεία φοίτησης και τη διάρκεια φοίτησης, την
ικανοποίηση των φοιτητών από το ΠΠΣ, τα δεδοµένα για το προσωπικό, την ερευνητική
δραστηριότητα (δηµοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια, ερευνητικά προγράµµατα, πατέντες, κλπ)
των µελών ΔΕΠ, και τα δεδοµένα της ανατροφοδότησης της ΜΟΔΙΠ και τους δείκτες της ΑΔΙΠ,
συνοψίζονται παρακάτω:
7.1
Συστήµατα υποστήριξης και συλλογής σε θέµατα σπουδών
• Η Γραµµατεία του Τµήµατος διαχειρίζεται και παρακολουθεί όλα τα δεδοµένα των φοιτητών που
αφορούν τις σπουδές τους µέσω του συστήµατος µηχανογράφησης γραµµατειών και του
πληροφορικού συστήµατος του Φοιτητολογίου, το οποίο έχει προµηθευτεί το ΠΚ για όλα τα
Τµήµατα.
• Οι δηλώσεις µαθηµάτων, οι βαθµοί και ο δείκτης προόδου του κάθε φοιτητή και άλλες
πληροφορίες που αφορούν τις σπουδές κάθε φοιτητή παρέχονται µέσω της ιστοσελίδας
StudensWeb, ενώ επίσης από την ίδια ιστοσελίδα υποβάλλονται οι αιτήσεις βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών κλπ, των φοιτητών προς στη γραµµατεία.
• Η υποβολή της τελικής βαθµολογίας µαθηµάτων από τους διδάσκοντες γίνεται µέσω του classweb
από όπου και ενηµερώνονται οι φοιτητές για το βαθµό τους.
• Υπάρχει διαδικτυακή εφαρµογή αναζήτησης διαθεσιµότητας και διαχείρισης κρατήσεων των
αιθουσών που έχουν παραχωρηθεί στο Τµήµα.
• Ο ιστότοπος του Τµήµατος περιλαµβάνει ιστοσελίδες όλων των διδασκόµενων µαθηµάτων. Σε
αυτές παρουσιάζονται ο διδάσκων, η διδασκόµενη ύλη, ο τρόπος αξιολόγησης, οι ανακοινώσεις
κάθε µαθήµατος, ηλεκτρονικές σηµειώσεις, άλλο διδακτικό υλικό, κλπ. Επιπλέον, σε ορισµένα
µαθήµατα γίνεται χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρµας eLearn του Πανεπιστηµίου.
Τα παραπάνω ηλεκτρονικά συστήµατα καταγραφής των προσωπικών στοιχείων των φοιτητών και των
βαθµολογιών τους (φοιτητολόγιο, StudentsWeb, classweb) διαθέτουν στατιστικά στοιχεία για διάφορα
θέµατα φοίτησης και σπουδών τα οποία συλλέγονται από το Τµήµα και εξετάζονται κατά περίπτωση.
Επιπλέον, µέσω διαδικασιών που έχει υιοθετήσει το Τµήµα προβλέπονται οι εξής µηχανισµοί για την
απευθείας συλλογή και καταγραφή των απόψεων των φοιτητών:
• Για κάθε µάθηµα ανά ακαδηµαϊκό εξάµηνο (Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης Μαθήµατος από
Φοιτητές, Παράρτηµα Β7β).
• Κατά την αποφοίτηση κάθε φοιτητή (Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης Σπουδών, Παράρτηµα Β7γ).
• Συναντήσεις µε τον Ακαδηµαϊκό Σύµβουλο.
7.2
Αξιολόγηση από τους φοιτητές
Γίνεται τακτική αξιολόγηση κάθε µαθήµατος από τους φοιτητές, στο τέλος κάθε εξαµήνου. Οι φοιτητές
που παρακολουθούν ένα µάθηµα εφοδιάζονται µε tokens ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο
ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο του µαθήµατος. Απαντούν ηλεκτρονικά και ανώνυµα, µέσω του
πληροφοριακού συστήµατος της ΜΟΔΙΠ, σε τρεις ενότητες ερωτήσεων: η πρώτη αφορά το µάθηµα
(αντικείµενο, στόχοι, ύλη, συγγράµµατα κλπ.), η δεύτερη τον ίδιο το φοιτητή και η τρίτη περιλαµβάνει
ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τους διδάσκοντες. Οι φοιτητές µπορούν να συµπληρώσουν
παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις για την βελτίωση του µαθήµατος. Το πρότυπο ερωτηµατολόγιο
βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ αλλά και του Τµήµατος (δείτε Παράρτηµα Β7β).
Τα ερωτηµατολόγια συλλέγονται ηλεκτρονικά και υφίστανται στατιστική επεξεργασία, όσο την
επιτρέπει η πολύ µικρή συµµετοχή φοιτητών στη αξιολόγηση (3% σύµφωνα µε στοιχεία της ΜΟΔΙΠ).
Τα αποτελέσµατα εξετάζονται από τους διδάσκοντες του εκάστοτε µαθήµατος και από την ΟΜΕΑ του
Τµήµατος συνολικά. Μέσα από αυτή την διαδικασία προκύπτουν προτάσεις για βελτιώσεις του ΠΠΣ
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και διαπιστώνονται πιθανές ελλείψεις, οι οποίες επεξεργάζονται από την ΕΠΠΣ και υποβάλλονται στη
ΣΤ προς συζήτηση και έγκριση.
Οι τελειόφοιτοι φοιτητές αξιολογούν µέσω ερωτηµατολογίου (δείτε Παράρτηµα Β7γ) το σύνολο των
σπουδών τους στο Τµήµα µετά από πρόσκληση που λαµβάνουν στο ιδρυµατικό τους e-mail λίγο πριν
την ορκωµοσία και την απονοµή του τίτλου σπουδών τους. Οι ενότητες του ερωτηµατολογίου αφορούν
όχι µόνο το πρόγραµµα σπουδών αλλά και τις παρεχόµενες υπηρεσίες του ΠΚ. Γίνεται επεξεργασία
και εξέταση των αποτελεσµάτων από το Τµήµα ώστε να εντοπιστούν τυχόν προβλήµατα στο
πρόγραµµα σπουδών και να γίνουν βελτιωτικές ενέργειες µετά από συζήτηση και έγκριση από τη ΣΤ.
7.3
Σύστηµα καταγραφής και επικοινωνίας αποφοίτων
Στο Τµήµα γίνεται προαιρετική συλλογή των προσωπικών στοιχείων των αποφοίτων µε
υπογεγραµµένη δήλωσή τους. Η δήλωση µπορεί να υποβληθεί είτε κατά την αποφοίτηση είτε και
αργότερα. Τα συγκεντρωµένα στοιχεία παρουσιάζονται σε σχετική ιστοσελίδα, ενώ παρέχεται και η
δυνατότητα µεταβολής ή προσθήκης πληροφοριών σε κάθε απόφοιτο.
Επιπλέον, το Τµήµα χρησιµοποιεί κοινωνικά δίκτυα για την επικοινωνία µε τους αποφοίτους:
Facebook: https://www.facebook.com/tetycrete
Twitter: @MaterialsSciUoC.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, το Τµήµα κάνει πολύ σηµαντική προσπάθεια για να
οργανώσει την επικοινωνία µε τους αποφοίτους και να την εδραιώσει σε µόνιµη ετήσια βάση. Μέσω
ερωτηµατολογίου που έχει συντάξει για το σκοπό αυτό, καταγράφει τις γνώµες των αποφοίτων
αναφορικά µε το βαθµό επίτευξης των µαθησιακών αποτελεσµάτων. Το ερωτηµατολόγιο
αποστέλλεται ηλεκτρονικά µε e-mail στους αποφοίτους και µε κανονικό ταχυδροµείο στις µόνιµες
κατοικίες τους, ενώ έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο facebook του Τµήµατος.
7.4
Κανονισµός προστασίας δεδοµένων (GDPR)
Το Τµήµα σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο έχει αρχίσει να εφαρµόζει τον κανονισµό για την
προστασία δεδοµένων στις υπηρεσίες που παρέχει προς τους φοιτητές και τα µέλη του. Τα µέλη του
Τµήµατος έχουν ενηµερωθεί σχετικά µε τους ισχύοντες κανονισµούς και µε αλλαγές στις διαδικασίες,
κατά περίπτωση. Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι ενηµερώνονται για τη συλλογή και επεξεργασία των
προσωπικών τους δεδοµένων από το Τµήµα µέσω των ειδικών εντύπων ενηµέρωσης που έχει συνταχθεί
από την Υπεύθυνο Προστασίας Δεδοµένων του Ιδρύµατος και το Τµήµα (δείτε Παραρτήµατα Β10δ1
και Β10δ2).
7.5
Δεδοµένα για το ερευνητικό έργο
Κάθε λίγους µήνες συγκεντρώνονται από έγκυρες βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων οι ερευνητικές
δηµοσιεύσεις των µελών του Τµήµατος. Επίσης συλλέγονται απευθείας από τα µέλη ΔΕΠ τα
ερευνητικά προγράµµατα στα οποία συµµετέχουν, οι παρουσιάσεις σε συνέδρια, και άλλες ερευνητικές
τους δραστηριότητες. Τα στοιχεία παρουσιάζονται ανά έτος και ανά µέλος στη σχετική ιστοσελίδα του
Τµήµατος και επίσης καταχωρούνται στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστηµα Ποιότητας
(ΟΠΕΣΠ) της ΑΔΙΠ.
7.6
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Κάθε χρόνο συλλέγονται από το/τη συντονιστή/τρια της ΟΜΕΑ, µε τη συνδροµή της Γραµµατείας, τα
δεδοµένα για όλες τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τµήµατος και εισάγονται στο
ΟΠΕΣΠ. Τα δεδοµένα περιλαµβάνουν όλα τα τρέχοντα στοιχεία που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό,
(µέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, υποψήφιοι διδάκτορες, φοιτητές και διοικητικό προσωπικό) και την
υλικοτεχνική υποδοµή (εξοπλισµός, κτιριολογικό) του Τµήµατος καθώς και την αποτίµηση του
ερευνητικού έργου των µελών ΔΕΠ. Η ανάλυση και η διαχείριση των πληροφοριών γίνεται µέσω της
Εσωτερικής Έκθεσης Αξιολόγησης που υποβάλλει η ΜΟΔΙΠ στο Τµήµα. Η διαχείριση, ανάλυση και
αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της Εσωτερικής Έκθεσης Αξιολόγησης γίνεται από την ΟΜΕΑ η οποία
τα παρουσιάζει στη ΣΤ, µαζί µε προτάσεις για τη συνεχή βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης προς
τους φοιτητές καθώς και του ερευνητικού και διοικητικού έργου που επιτελείται στο Τµήµα. Η ΣΤ
συζητά και λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για διορθωτικές κινήσεις.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΤΑ ΑΕΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ
ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΤΡΟΠΟ. ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ.

8.1
Μέσα και δίαυλοι επικοινωνίας
Τα µέσα επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται από το Τµήµα για την διάχυση της πληροφόρησης είναι:
• Ιστοσελίδα Τµήµατος: περιέχει το σύνολο του πληροφοριακού υλικού, στην ελληνική και εν µέρει
στην αγγλική γλώσσα. Έχει οριστεί διµελής επιτροπή, αποτελούµενη από ένα µέλος ΔΕΠ και ένα ΕΔΙΠ,
που ελέγχουν το περιεχόµενο του υλικού πριν αυτό αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Για αλλαγές στη δοµή της
ιστοσελίδας, η επιτροπή ή άλλο µέλος του Τµήµατος, φέρνει το θέµα στη ΣΤ προς συζήτηση και έγκριση.
Η ιστοσελίδα επικαιροποιείται τακτικά, κάθε 6 µήνες, από την αρµόδια επιτροπή η οποία συλλέγει και
αναρτά το νέο υλικό, ή έκτακτα (καθηµερινά) όποτε είναι διαθέσιµο νέο υλικό. Η πληροφορία που
αναρτάται στην ιστοσελίδα διακρίνεται σε πέντε κατηγορίες:
1) Υλικό που αφορά κάποιο µάθηµα. Αποστέλλεται από το διδάσκοντα προς τους διαχειριστές της
ιστοσελίδας µε email και µπορεί να προστατευθεί-περιοριστεί µε κωδικούς (username/password)
εφόσον ζητηθεί. Αν οι φοιτητές πρέπει να λάβουν άµεσα γνώση του αρχείου συντάσσεται σύντοµη
ανακοίνωση στην κεντρική ιστοσελίδα, που παραπέµπει στην ιστοσελίδα του µαθήµατος.
2) Υλικό που αφορά τις προσωπικές ιστοσελίδες των µελών του Τµήµατος (ΔΕΠ, µεταπτυχιακοί
φοιτητές, κλπ). Η µορφή και η πληροφορία που εντάσσεται σε αυτές έχει προσδιοριστεί από τη ΓΣ.
3) Ανακοινώσεις που αφορούν φοιτητές ή διδάσκοντες και αποστέλλονται από τη Γραµµατεία.
4) Υλικό που αφορά την έρευνα: α) οι δηµοσιεύσεις των µελών του Τµήµατος συγκεντρώνονται
κάθε λίγους µήνες από το Web of Science και δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα, β) Τα σεµινάρια
Τµήµατος αναρτώνται όπως αποστέλλονται από τον συντονιστή των σεµιναρίων.
5) Υλικό που αφορά τον πυρήνα του προπτυχιακού/µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών (π.χ.
νέα µαθήµατα, προσθήκες στον ισχύοντα Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών, κλπ.) ή λοιπές βασικές
διαδικασίες του Τµήµατος, και αποστέλλεται από τη Γραµµατεία.
• Φυλλάδιο του Τµήµατος (Παράρτηµα Β10α).
• Λογαριασµός Twitter, @MaterialsSciUoC.
• Επίσηµη σελίδα στο facebook, @tetycrete µε όνοµα “Department of Materials Science and
Technology, University of Crete”. Η σελίδα αυτή είναι από τις πλέον δηµοφιλείς σελίδες
κοινωνικών δικτύων των διαφόρων τµηµάτων, υπηρεσιών και οµάδων του ΠΚ. Η σελίδα έχει
περίπου 1100 ακόλουθους (followers), οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν είναι µέλη του
Τµήµατος, και κάθε ανάρτηση προκαλεί συνήθως πάνω από 200 αντιδράσεις (click/like/share).
• Επίσηµη δηµόσια οµάδα φοιτητών και προσωπικού στο facebook µε όνοµα “Τµήµα Επιστήµης
και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστηµίου Κρήτης”.
• Πίνακες ανακοινώσεων και σηµεία διανοµής έντυπου υλικού (αφίσες, φυλλάδια, κ.α.).
• Το σύστηµα διαχείρισης µάθησης elearn όπου φιλοξενούνται διαδραστικές ιστοσελίδες
µαθηµάτων µε βάση το σύστηµα moodle.
• Η ιστοσελίδα “Ανοιχτά Ακαδηµαϊκά Μαθήµατα” του ΠΚ όπου φιλοξενούνται σηµειώσεις και
βιντεοσκοπηµένες διαλέξεις πολλών µαθηµάτων του Τµήµατος.
• Οµιλίες σε µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο Πανεπιστήµιο αλλά και στα σχολεία και σε
άλλους χώρους, ξενάγηση µαθητών σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια, συµµετοχή σε
ενηµερωτικές ηµερίδες του ΠΚ και τοπικών φορέων.
8.2
Είδος πληροφοριών και οµάδες στις οποίες απευθύνονται
• Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών, δηλαδή το σύνολο των κανόνων, υποχρεώσεων και
δικαιωµάτων των φοιτητών και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση Πτυχίου. Απευθύνεται σε
φοιτητές και µαθητές που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στο Τµήµα.
• Ύλη, τρόπος διδασκαλίας, κανονισµοί, τρόπος εξέτασης και βαθµολογίας µαθηµάτων και σχετικές
τρέχουσες ανακοινώσεις. Απευθύνονται σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές.
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• Εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, διεθνείς κατατάξεις του Τµήµατος και του
Πανεπιστηµίου. Απευθύνονται σε φοιτητές και προσωπικό του Τµήµατος, αλλά και σε µαθητές
που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στο Τµήµα.
• Περιεχόµενο και εσωτερικοί κανονισµοί προπτυχιακών/µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών,
λοιποί κανονισµοί, προκηρύξεις θέσεων µεταπτυχιακών και άλλες ανακοινώσεις. Απευθύνονται
σε προπτυχιακούς/µεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές που ενδιαφέρονται για σπουδές στο
Τµήµα.
• Βιογραφικά και στοιχεία επικοινωνίας όλου του προσωπικού και των επίτιµων διδακτόρων, καθώς
και όσων αποφοίτων το επιθυµούν. Απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόµενο.
• Διακρίσεις µελών του Τµήµατος, αξιολογήσεις κάθε είδους, ερευνητική δραστηριότητα όπως
σεµινάρια, έκτακτες διαλέξεις, παρουσιάσεις διδακτορικών διατριβών, προκηρύξεις θέσεων
εργασίας. Απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόµενο.
• Θέµατα φοιτητικής ζωής όπως σύµβουλοι καθηγητές, προγράµµατα κινητικότητας (πχ
ERASMUS+), Πρακτική Άσκηση, συγγράµµατα, πρόγραµµα µαθηµάτων και εξετάσεων,
Απευθύνονται σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές.
• Οδηγίες πρόσβασης σε υπολογιστές, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, υπηρεσία αποθήκευσης αρχείων
(tetybox), διαθεσιµότητα και κρατήσεις αιθουσών και κοινόχρηστων οργάνων και άλλες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές και το προσωπικό του Τµήµατος.
• Πρακτικά συνεδριάσεων, αποφάσεις επιτροπών, διοικητικά έγγραφα. Απευθύνονται στο
διοικητικό προσωπικό και τα µέλη ΔΕΠ και ως εκ τούτου υπάρχει ελεγχόµενη πρόσβαση.
• Γενικές πληροφορίες για την επιστήµη υλικών, τις θετικές επιστήµες, τις επαγγελµατικές
δυνατότητες των επιστηµόνων υλικών και τη φοιτητική ζωή, καθώς και εκλαϊκευµένες
παρουσιάσεις νέων επιστηµονικών ανακαλύψεων. Απευθύνονται σε µαθητές πρωτοβάθµιας/
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων και στο ευρύ κοινό.
8.3
Έγγραφα που δηµοσιοποιούνται
• Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών: βρίσκεται διαθέσιµος στην ιστοσελίδα του Τµήµατος και σε
έντυπη µορφή στην Γραµµατεία. Περιέχει το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν την φοίτηση
στο Τµήµα και είναι διαθέσιµος στα Αγγλικά και στα Ελληνικά (Παράρτηµα Β3α).
• Κανονισµοί λειτουργίας διαφόρων δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την εκπαίδευση και την
έρευνα στο Τµήµα: Εσωτερικός Κανονισµός Προπτυχιακών Σπουδών, Κανονισµός Ασφάλειας
Εργαστηρίων, Κανονισµός Λειτουργίας Εργαστηρίων, Κανονισµός Λειτουργίας ΗΥ, Κανονισµός
Πρακτικής Άσκησης, Κανονισµός ERASMUS+ και άλλοι (δείτε Παράρτηµα Β4).
• Περιγράµµατα µαθηµάτων (δείτε Παράρτηµα Β5).
• Θέµατα διασφάλισης Ποιότητας (Πολιτική Ποιότητας, Στοχοθεσία Ποιότητας, Εκθέσεις
Εσωτερικής και Εξωτερικής αξιολόγησης)
• Δελτία τύπου, ανακοινώσεις και φυλλάδια για οργάνωση εκδηλώσεων όπως σεµινάρια, έκτακτες
διαλέξεις, προγράµµατα δια βίου µάθησης, µεταπτυχιακά προγράµµατα και εκδηλώσεις για
σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλους τοπικούς φορείς.
8.4
Διασφάλιση αντικειµενικότητας και σαφήνειας της δηµόσιας πληροφόρησης
Η συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων που δηµοσιοποιούνται από το ΤΕΤΥ έχει ανατεθεί σε
αρµόδιες Επιτροπές που απαρτίζονται από µέλη ΔΕΠ, µέλη ΕΔΙΠ και το διοικητικό προσωπικό.
Ενδεικτικά αναφέρουµε τις:
- ΟΜΕΑ Τµήµατος
- Επιτροπή Δηµοσίων Σχέσεων και Προβολής
- Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών, κ.α.
Οι οµάδες που επιφορτίζονται τη δηµόσια πληροφόρηση µεριµνούν για τη διασφάλιση της
αντικειµενικότητας, σαφήνειας και διαρκούς επικαιροποίησης της δηµοσιοποιηµένης πληροφορίας. Η
ΣΤ ενηµερώνεται τακτικά από τον Πρόεδρο και τους Συντονιστές των αρµόδιων Επιτροπών για θέµατα
δηµόσιας πληροφόρησης. Τέλος, το σύνολο του προσωπικού του Τµήµατος ενθαρρύνεται να
παρακολουθεί καθηµερινά όλες τις πηγές πληροφόρησης και να ενηµερώνει τους αρµόδιους άµεσα
όταν υπάρχει ανάγκη δηµοσιοποίησης νέων πληροφοριών ή επικαιροποίησης των δηµοσιευµένων.
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9.

ΣΥΝΕΧΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΙ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ

Πανεπιστήµιο Κρήτης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΩΝ

ΤΑ ΑΕΙ ΘΑ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ, ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΘΕΙ, ΜΕ
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΣ. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ.

9.1
Έλεγχος και ετήσια εσωτερική αξιολόγηση προγράµµατος σπουδών
Το ΤΕΤΥ έχει υιοθετήσει και εφαρµόζει µια στρατηγική ελέγχου και εσωτερικής αξιολόγησης του
ΠΠΣ, η οποία περιλαµβάνει µια σειρά δράσεων και διαδικασιών. Οι δράσεις αυτές, οι οποίες
αναπτύσσονται και εφαρµόζονται από όλα τα µέλη του διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού
προσωπικού, σχετίζονται µε τον προσανατολισµό και τους στόχους του Τµήµατος και στοχεύουν στον
έλεγχο της ποιότητας του ΠΠΣ. Η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης έχει σκοπό να αποτιµήσει και
να αναδείξει όλα τα χαρακτηριστικά, θετικά και αρνητικά, του επιτελούµενου έργου, να επισηµάνει τα
σηµεία που χρήζουν βελτίωσης, και να προσδιορίσει τις ενέργειες βελτίωσης. Υπεύθυνο όργανο για
την Εσωτερική Αξιολόγηση του Τµήµατος είναι η ΟΜΕΑ, που ορίζεται από τη ΣΤ. Η Ετήσια
Εσωτερική Αξιολόγηση είναι διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία αλλά και από το
εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης ποιότητας του ΠΚ (ΜΟΔΙΠ).
Κάθε ακαδηµαϊκό έτος, η ΟΜΕΑ, σε συνεργασία µε τη ΜΟΔΙΠ, συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν
βασικούς δείκτες παρακολούθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως:
i. Ετήσια βάση εισαγωγής στο Τµήµα
ii. Ποσοστό εισαχθέντων µε βάση τη σειρά επιλογής
iii. Μέση διάρκεια αποφοίτησης
iv. Βαθµολογία αποφοίτων – µέσος όρος βαθµολογίας και κατανοµή βαθµού πτυχίου
v. Γενικές παρατηρήσεις
Σε ετήσια βάση συγκεντρώνονται επίσης στοιχεία για το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Εθνικό
Σύστηµα (ΟΠΕΣΠ) της ΑΔΙΠ από την ΟΜΕΑ, τη γραµµατεία του Τµήµατος και τις Επιτροπές
Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών. Επιπλέον δεδοµένα αντλούνται από τα
ερωτηµατολόγια των φοιτητών, των τελειόφοιτων και των αποφοίτων για την ποιότητα του ΠΠΣ και
την επίτευξη των µαθησιακών αποτελεσµάτων. Όλα τα παραπάνω δεδοµένα επεξεργάζονται,
αναλύονται και αξιολογούνται από την ΟΜΕΑ και τη ΜΟΔΙΠ σε ετήσια βάση και τα αποτελέσµατα
χρησιµοποιούνται στη διαδικασία αναθεώρησης και επικαιροποίησης του ΠΠΣ που περιγράφεται
παρακάτω. Ενδεικτικά αποτελέσµατα από την επεξεργασία των δεδοµένων του ΠΠΣ από την ΜΟΔΙΠ
παρουσιάζονται στα Παραρτήµατα B7α, Β8 και Β10ι.
9.2
Διαδικασία επανεκτίµησης, αναπροσαρµογής/επικαιροποίησης της ύλης των µαθηµάτων
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας τους από την ΟΜΕΑ, γίνεται
κάθε χρόνο η αναπροσαρµογή της ύλης και η επικαιροποίηση στο ΠΠΣ σύµφωνα µε την ακόλουθη
διαδικασία:
• Αρχικά η µετατροπή/αναθεώρηση στο ΠΠΣ επεξεργάζεται και διαµορφώνεται από την ΕΠΠΣ η
οποία γι’ αυτό λαµβάνει υπόψη τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των δεδοµένων της Εσωτερικής
αξιολόγησης, παρατηρήσεις και πιθανές αλλαγές στην ύλη και τα προαπαιτούµενα µαθήµατα από
τους διδάσκοντες και τα αιτήµατα των φοιτητών. Η Επιτροπή εξετάζει και αποφαίνεται επί των
προτεινόµενων αλλαγών.
• Στη συνέχεια η ΕΠΠΣ υποβάλει την προτεινόµενη επικαιροποίηση ως ολοκληρωµένο σχέδιο προς
συζήτηση και τελική έγκριση στη ΣΤ, στην οποία συµµετέχουν εκτός από τους διδάσκοντες και οι
εκπρόσωποι των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών.
• Οι αλλαγές εξετάζονται από τη ΣΤ, και εγκρίνονται, µαζί µε τις αναθέσεις διδασκαλίας, πριν την
έναρξη της ακαδηµαϊκής χρονιάς.
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Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την εισαγωγή νέων µαθηµάτων στο ΠΠΣ, όπου λαµβάνεται
υπόψη και το έργο (ερευνητικό και διδακτικό) του υποψηφίου διδάσκοντα.
Στην αρχή κάθε εξαµήνου µπορούν να γίνουν µικρές τροποποιήσεις του προγράµµατος σπουδών
που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν νωρίτερα, για παράδειγµα να προσφερθεί κάποιο µάθηµα
επιλογής από έκτακτο διδακτικό προσωπικό (θέσεις µέσω του προγράµµατος «Απόκτηση
Ακαδηµαϊκής Διδακτικής Εµπειρίας»).

Η διαδικασία αναθεώρησης του προγράµµατος σπουδών που πραγµατοποιείται σε ετήσια βάση από το
Τµήµα, αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός υποστηρικτικού και αποτελεσµατικού µαθησιακού
περιβάλλοντος για τους φοιτητές και στη συνεχή βελτίωση και επικαιροποίηση του ΠΠΣ µε βάση τις
σύγχρονες τάσεις στον τοµέα των Υλικών.
9.3
Σχέδιο δράσης για τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Το ΠΠΣ βρίσκεται υπό τη συνεχή επίβλεψη της ΕΠΠΣ µε στόχο τη διαρκή βελτίωση του και την
εναρµόνισή του µε τα δεδοµένα της σύγχρονης κοινωνίας. Η ΕΠΠΣ συλλέγει τα αποτελέσµατα
Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης, λαµβάνει υπόψη τη γνώµη των µελών του Τµήµατος και
των φοιτητών (συµπεριλαµβανοµένου των δελτίων αξιολόγησης των µαθηµάτων/εργαστηρίων) και
αποφαίνεται επί µια σειρά προτάσεων που έχουν ως στόχο την αναπροσαρµογή και οµαλή λειτουργία
του προγράµµατος σπουδών καθιστώντας το ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό ΠΠΣ.
Το Τµήµα µέσω του προγράµµατος «Απόκτηση Ακαδηµαϊκής Διδακτικής Εµπειρίας» έχει τη
δυνατότητα να προσφέρει στους φοιτητές µαθήµατα επιλογής που δίνουν ουσιαστικές γνώσεις βάθους
σε πεδία ενδιαφέροντος των φοιτητών. Η διδασκαλία των µαθηµάτων αυτών γίνεται από διδάσκοντες
από την ευρύτερη περιοχή της Επιστήµης των Υλικών (Επιστήµονες Υλικών, Χηµικούς, Φυσικούς,
Βιολόγους) και µε τρόπο που να ανταποκρίνεται στις µαθησιακές προσδοκίες και ανάγκες των
φοιτητών του Τµήµατος.
Η εκπαιδευτική διαδικασία συµπληρώνεται από διδάσκοντες-επισκέπτες οι οποίοι προσφέρουν
εξειδικευµένη γνώση στους φοιτητές από ένα µεγαλύτερο εύρος περιοχών της έρευνας και της
βιοµηχανίας. Το Τµήµα διατηρεί αυτή τη δυνατότητα µε πρωτοβουλία των µελών του µέσα από
σηµαντικές συνεργασίες που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.
9.4
Παραδείγµατα βελτιώσεων σχετικών µε την επίτευξη των µαθησιακών αποτελεσµάτων
Ενδεικτικά την τελευταία διετία (2017-2019) έχουν γίνει οι εξής βελτιώσεις:
i. Εισαγωγή τεσσάρων νέων µαθηµάτων επιλογής σε σύγχρονες περιοχές της επιστήµης των υλικών
(Νανοϋλικά για Ενέργεια και Περιβάλλον, Υλικά και Περιβάλλον, Κρυσταλλοχηµεία και Χηµεία
Στερεάς Κατάστασης).
ii. Αναπροσαρµογή στη διδακτέα ύλη αρκετών µαθηµάτων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πιο
αποτελεσµατικά στους µαθησιακούς στόχους των φοιτητών και να διασφαλίζεται ο σύγχρονος
χαρακτήρας του προγράµµατος.
iii. Προσαρµογές σε προαπαιτούµενα µαθηµάτων ώστε να επιτυγχάνεται η οµαλή λειτουργία του
προγράµµατος σπουδών και η ολοκλήρωση των φοιτητικών σπουδών.
iv. Εξισορρόπηση του φόρτου διδασκαλίας µεταξύ των διδασκόντων µε στόχο την καλύτερη
λειτουργία του προγράµµατος σπουδών.
v. Ισορροπηµένη ανάθεση βοηθών διδασκαλίας (από το σύνολο των µεταπτυχιακών φοιτητών)
ανάλογα µε τις ανάγκες και το φόρτο εργασίας κάθε µαθήµατος.
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΠΣ

ΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΙΠ, ΜΕ
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΑΔΙΠ.
Η εξωτερική αξιολόγηση του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστηµίου
Κρήτης πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το Ν. 3374/2005 τον Απρίλιο του 2011, και η κατατεθειµένη
έκθεση (14/4/2011) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. Η Εξωτερική Αξιολόγηση
οργανώθηκε από την ΑΔΙΠ και πραγµατοποιήθηκε από επιτροπή ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων.
Το Τµήµα αξιολογήθηκε θετικά την "Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση", και την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης που ανέλυσε διεξοδικά τόσο το Πρόγραµµα
Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών όσο και την ερευνητική δραστηριότητα του Τµήµατος.
Όπως σηµειώνεται στα συµπεράσµατα της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης:
«The committee has been impressed by the strong performance of the department in both the
educational and research programs despite its short history. What is also impressive is the large
number of dynamic and promising young researchers, which is very important for the future of the
Department»
Στα πλαίσια της Εξωτερικής Αξιολόγησης κατατέθηκαν συγκεκριµένες προτάσεις για την βελτίωση
και ενίσχυση του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών. Οι προτάσεις αυτές µαζί µε τις
σχετικές ενέργειες και δράσεις που ακολούθησε το Τµήµα προς αξιοποίηση των προτάσεων της
Επιτροπής και περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας του Τµήµατος συνοψίζονται στο Παράρτηµα
Β10η. Το Τµήµα θεωρεί ότι έχει ανταποκριθεί µέχρι σήµερα στο 70% των συστάσεων της
Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και συνεχίζει να προχωρά το σχέδιο δράσης για την 100%
αξιοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής (δείτε Παράρτηµα Β10ε).
Μια οµάδα προτάσεων αφορά ζητήµατα που άπτονται της γενικότερης εκπαιδευτικής
πολιτικής της χώρας, του συστήµατος επιλογής και κατανοµής των φοιτητών στα Τµήµατα,
της χρηµατοδότησης, κλπ. Συνεπώς, στο παρόν πλαίσιο λειτουργιάς των ΑΕΙ το Τµήµα δεν
έχει δυνατότητες παρέµβασης. Αυτές οι προτάσεις επικεντρώνονται στην µείωση του αριθµού
των εισακτέων (σε περίπου 50, όσος και ο αρχικός αριθµός τα πρώτα έτη λειτουργίας του
Τµήµατος, καθώς και στην εισαγωγή φοιτητών µε κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο (στην
Χηµεία, Φυσική και Μαθηµατικά). Το Τµήµα είναι απόλυτα σύµφωνο µε της προτάσεις
αυτές. Όσον αφορά την δεύτερη παρατήρηση, το Τµήµα έχει διαµορφώσει την ύλη των βασικών
εισαγωγικών µαθηµάτων πρώτου έτους (σε Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία αλλά και Βιολογία) ώστε
να αναπληρώνει τυχόν κενά που έχουν οι πρωτοετείς φοιτητές στα µαθήµατα αυτά και να τους
επιτρέπει να αποκτήσουν το κατάλληλο γνωστικό επίπεδο για την συνέχεια των σπουδών τους.
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11.

Πανεπιστήµιο Κρήτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτηµα B0. Πίνακας Περιεχοµένων Φακέλου
Παράρτηµα Β1. Πρόταση Ακαδηµαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ
Παράρτηµα Β2. Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ
Παράρτηµα Β3. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών (µε πιστωτικές µονάδες ECTS και προσδοκώµενα
µαθησιακά αποτελέσµατα του ΠΠΣ)
Παράρτηµα Β4. Εσωτερικός Κανονισµός Προπτυχιακών Σπουδών και Λοιποί Κανονισµοί
Παράρτηµα Β5. Περιγράµµατα Μαθηµάτων
Παράρτηµα Β6. Στοχοθεσία Ποιότητας και Προγραµµατισµός Δράσεων για το ΠΠΣ
Παράρτηµα Β7. Υποδείγµατα Ερωτηµατολογίων Φοιτητών και Αποτελέσµατα Επεξεργασίας τους
Παράρτηµα Β8. Αποτελέσµατα Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΠΠΣ από τη ΜΟΔΙΠ (πρακτικό ΜΟΔΙΠ)
Παράρτηµα Β9. Αναφορές Δεδοµένων από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστηµα
Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ)
Παράρτηµα Β10. Λοιπό Υλικό Τεκµηρίωσης
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