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Ένα διεθνές, σύγχρονο και δημιουργικό ακαδημαϊκό περιβάλλον 

 

1.1  Προσέλκυση στελεχών εκπαίδευσης-έρευνας  

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ως σταθερό και διαρκές χαρακτηριστικό της λειτουργίας 
του την αριστεία στην έρευνα και την σύνδεσή της με την εκπαίδευση. Για τον λόγο 
αυτό στοχεύει στην προσέλκυση κορυφαίων ερευνητών από όλο τον κόσμο ώστε να 
δημιουργήσουν ανταγωνιστικές ομάδες σε διεθνές επίπεδο αλλά και ταλαντούχων 
φοιτητών με υψηλές προσδοκίες. Ταυτόχρονα το ΠΚ είναι προσηλωμένο στην 
διασφάλιση ανοικτών διαδικασιών στην πρόσληψη συνεργατών σε όλα τα επίπεδα 
(διδασκόντων, προσωπικού φοιτητών) και στην απουσία διακρίσεων σχετιζόμενων 
με το φύλο, το θρήσκευμα ή την καταγωγή και γενικότερα στην προστασία των 
ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων. Το ΠΚ θα ζητήσει την υιοθέτηση των 
αναγκαίων θεσμικών προϋποθέσεων που θα διευκολύνουν τα παραπάνω. 

Μέχρι το 2025 το ΠΚ θα επιδιώξει: 

• Να αποκτήσει ένα διεθνές προφίλ με αύξηση του διεθνούς προσωπικού του 
στο 10% αξιοποιώντας και την δυνατότητα για επώνυμες έδρες και 
επισκέπτες καθηγητές 

• Να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό των αλλοδαπών μεταπτυχιακών και 
προπτυχιακών φοιτητών με ανάπτυξη ξενόγλωσσων προγραμμάτων 
σπουδών. 

• Να συστήσει Επιτροπή Πολιτικής Ίσων Ευκαιριών για την θέσπιση κώδικα 
καλών πρακτικών που θα αποκλείουν τις διακρίσεις 

 

1.2.  Υψηλής ποιότητας έρευνα  

Η ποικιλία των ερευνητικών αντικειμένων, οι συνέργειες με τους λοιπούς 
ερευνητικούς φορείς της Κρήτης και οι διεθνείς συνεργασίες έχουν καταστήσει την 
Κρήτη την Περιφέρεια της Ελλάδας με το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας στην 
έρευνα και καινοτομία. Με τον τρόπο αυτό έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις 
για την συμβολή της έρευνας στην οικονομική ανάπτυξη σε συνεργασία με τους 
οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς. Το Πανεπιστήμιο θα ενθαρρύνει και θα 
υποστηρίξει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας προς την κατεύθυνση 
αυτή και θα παρακολουθήσει την πορεία της. 
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Μέχρι το 2025 το ΠΚ θα έχει: 

• δημιουργήσει υποστηρικτικές δομές, για την διευκόλυνση της υποβολής 
προτάσεων χρηματοδότησης σε κρίσιμους τομείς της έρευνας ώστε αυξηθεί 
σημαντικά η χρηματοδότηση της έρευνας μέσω ΕΛΚΕ 

• ενθαρρύνει τη δημιουργία διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων από 
προσωπικό που εργάζεται σε διαφορετικά Τμήματα του ΠΚ για την 
διεκδίκηση και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων ενθαρρύνοντας 
ιδιαίτερα τη δημιουργία μεικτών ομάδων από τις δύο πανεπιστημιουπόλεις του.  

• λάβει μέτρα για την ενίσχυση νέων ερευνητών που εργάζονται στο ΠΚ για 
την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών σε κρίσιμους κλάδους της επιστήμης 

• εντείνει την προσπάθεια διαλόγου και συνεργασία με επιχειρήσεις για την 
εκπόνηση κοινών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης  

• υποστηρίξει την εταιρική συνεργασία, αναπτύσσοντας ένα μοντέλο 
εταιρικής σχέσης για το σύνολο του Πανεπιστημίου 

• εγκαθιδρύσει ένα σύστημα ποιότητας για όλες τις λειτουργίες του 
Πανεπιστημίου 

 
1.3.  Διεθνοποίηση  

Το ΠΚ θα εντείνει τις προσπάθειες για ενδυνάμωση των επαφών του με την διεθνή 
ακαδημαϊκή κοινότητα, που βρίσκονται ήδη σε αποδεκτό επίπεδο κυρίως λόγω 
συνεργασιών στο πλαίσιο ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η ενεργός 
συμμετοχή του ΠΚ σε δίκτυα Πανεπιστημίων θα ενδυναμώσει την ερευνητική και 
εκπαιδευτική του δραστηριότητα μέσω της ανταλλαγής ανθρώπων, ιδεών και 
καλών πρακτικών. 
 

Μέχρι το 2025 το ΠΚ θα επιδιώξει: 

• την συμμετοχή του σε δίκτυα στρατηγικών συμμαχιών με πανεπιστήμια από 
όλο τον κόσμο με παρόμοια ή/και συμπληρωματικά χαρακτηριστικά. 

• Την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κρήτης για την 
διοργάνωση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων διεθνούς 
εμβέλειας 

• Την αξιοποίηση των Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς για την 
προσέγγιση και συνεργασία με κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα του 
κόσμου. 

• Την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών αδειών του προσωπικού του ΠΚ για 
εγκαθίδρυση νέων συνεργασιών σε σημαντικούς τομείς της έρευνας 
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