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Ένα ελκυστικό κέντρο εκπαίδευσης για νέους επιστήμονες και
υπεύθυνους πολίτες

2.1. Εκπαίδευση
Η μεταβολή των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών έχουν επιπτώσεις στην
αγορά εργασίας και στην συχνότητα και έκταση των αλλαγών που επηρεάζουν την
ζωή των αποφοίτων. Αντιστοίχως, οι δεξιότητες που απαιτούνται από τους
πτυχιούχους των Πανεπιστημίων διαφέρουν από εκείνες που ήταν επιθυμητές ή
απαραίτητες τον 20ο αιώνα. Το ΠΚ έχοντας επίγνωση των αλλαγών που επέρχονται,
στοχεύει στη βελτίωση της προσωπικής συγκρότησης και στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των φοιτητών του καλλιεργώντας την κριτική μάθηση, την
ακαδημαϊκή ευρύτητα, την επίλυση πραγματικών προβλημάτων, την συνεργασία,
την κατανόηση της πραγματικότητας στους χώρους της επιστήμης, της κοινωνίας
και της οικονομίας καθώς και την αίσθηση κοινωνικής ευθύνης.
Μέχρι το 2025 το ΠΚ θα επιδιώξει:
•
•

•

•

•
•

•

Τον εκσυγχρονισμό και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών σε
όλα τα επίπεδα.
Τη μεγιστοποίηση της παροχής υποτροφιών σε φοιτητές όλων των κύκλων
σπουδών καθώς και σε νέους διδάσκοντες, με τη διεκδίκηση εθνικών και
ευρωπαϊκών πόρων καθώς και με την εντατική αναζήτηση ιδιωτικών
χρηματοδοτήσεων
Την δραστική αύξηση των θέσεων πρακτικής άσκησης και τη
λειτουργικότερη οργάνωση του θεσμού ώστε να δίνεται η σχετική
δυνατότητα στον μέγιστο αριθμό των φοιτητών που επιθυμούν να την
αξιοποιήσουν
Την αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών του ΠΚ αξιοποιώντας σχετικά
προγράμματα όπως το ERASMUS προκειμένου να εμπλουτίσουν την
εμπειρία τους και σε άλλα ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά συστήματα και
περιβάλλοντα
Την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία και την έρευνα
Την εισαγωγή μαθημάτων ακαδημαϊκής ευρύτητας σε όλο το φάσμα των
σπουδών (ιστορία- μεθοδολογία της επιστήμης, φιλοσοφία, επιστημολογία,
δεοντολογία, διάδοση ερευνητικών αποτελεσμάτων, ερευνητική πολιτική,
soft science)
Την εισαγωγή μαθημάτων κοινωνικής ευθύνης, οικονομίας, αειφορίας
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•
•
•

Την εισαγωγή και ενίσχυση εξωδιδακτικών θεσμών διαλόγου σε ευρύτερες
περιοχές της επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνικής εξέλιξης
Μια βέλτιστη αναλογία διδασκόντων/φοιτητών με βάση τις διεθνείς
προδιαγραφές
Την εκπαίδευση των διδασκόντων σε νέες μεθόδους διδασκαλίας και τη
γενίκευση των καλών πρακτικών

2.2. Διεπιστημονικότητα και νέα αντικείμενα σπουδών
Η διεπιστημονική προσέγγιση και η σύνδεση έρευνας και διδασκαλίας βρίσκονται
ψηλά στον κατάλογο των προτεραιοτήτων του ΠΚ. Η αξιοποίηση του
επιστημονικού/ερευνητικού δυναμικού της Κρήτης, των υποδομών και της
τεχνογνωσίας καθώς και το σημαντικότατο κεφάλαιο διεθνών συνεργασιών του
στην εκπαίδευση, έχει συμβάλει στη επίτευξη ενός σημαντικού επιπέδου στα
προπτυχιακά και κυρίως στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το ΠΚ
αποβλέπει στην συνέχιση αυτής της πορείας και στην περαιτέρω σύσφιξη των
σχέσεων ανάμεσα σε ομάδες με συμπληρωματικές δυνατότητες, αντικείμενα και
υποδομές.
Μέχρι το 2025 το ΠΚ θα επιδιώξει:
•
•

•

•
•

Την εισαγωγή της διεπιστημονικότητας σε όλα τα εκπαιδευτικά
προγράμματα
Την ενίσχυση της συνεργασίας του Τμημάτων του ΠΚ στο επίπεδο της
οργάνωσης και υλοποίησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών.
Την θέσπιση δυνατότητας επιλογών μαθημάτων που θα οδηγούν σε
πιστοποιημένα διατμηματικά προγράμματα σπουδών στόχος για τον οποίο
το Πανεπιστήμιο θα επιδιώξει τη δραστική βελτίωση του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου
Την εισαγωγή μαθημάτων ερευνητικής μεθοδολογίας, αξιολόγησης της
επιστημονικής πληροφορίας και τεχνικών συγγραφής και παρουσίασης
Την ίδρυση Προγραμμάτων (προ- και μεταπτυχιακών) σε τομείς υψηλής
ζήτησης από την κοινωνία και την οικονομία με αξιοποίηση των εστιών
αριστείας που υπάρχουν σήμερα στο ΠΚ

2.3. Φροντίδα για την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων μας
Η γνώση έχει αυτοτελή αξία, όμως η μαζική είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
συνοδεύεται κατά κανόνα με προσδοκίες για ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον.
Παρά το ότι σήμερα το επαγγελματικό μέλλον ποικίλλει ακόμη και ανάμεσα σε
φοιτητές που έχουν σπουδάσει το ίδιο ακριβώς αντικείμενο και διαφοροποιείται
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σημαντικά με την πάροδο του χρόνου, το ΠΚ οφείλει να διευκολύνει την πρόσβαση
των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας με ένα οργανωμένο τρόπο. Η φροντίδα
περιλαμβάνει τόσο την καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων, όσο και την οργάνωση
της επαφής των τελειοφοίτων με την αγορά εργασίας.
Μέχρι το 2025 το ΠΚ θα προωθήσει:
•
•
•

•

•

•
•

Την αριθμητική και θεματική διεύρυνση του δικτύου των φορέων πρακτικής
άσκησης
Την καταγραφή των αποφοίτων του και την αποκατάσταση επικοινωνίας με
ένα μεγάλο μέρος τους
Την έρευνα για την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων και την
καταγραφή της γνώμη τους ως προς τα δυνατά και αδύνατα σημεία της
εκπαίδευσής τους στο ΠΚ στην διαδικασία εύρεσης εργασίας
Την αξιοποίηση των αποφοίτων ως μεντόρων των φοιτητών, συνδέσμων για
την πρακτική άσκηση, ή και ως πηγής πληροφορίας για την βελτίωση των
προγραμμάτων σπουδών
Την δημιουργία περιοδικής έκδοσης ενός Newsletter με στόχο την
επικοινωνία, την προβολή των επιτευγμάτων και καλών πρακτικών και
διαλόγου μεταξύ της ευρύτερης κοινότητας του ΠΚ
Την διεύρυνση δραστηριοτήτων τύπου job fair μεταξύ τελειοφοίτων και
φορέων εργασίας
Την διοργάνωση μέσω ΚΕΔΙΒΙΜ συμπληρωματικών προγραμμάτων
επιμόρφωσης και επικαιροποίησης της γνώσης σε τομείς που αυξάνουν την
ανταγωνιστικότητα των πτυχιούχων μας

