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1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης
1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής
αξιολόγησης στο Τμήμα.
1.1.1.

Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ;
Στην 57η/28-9-07 Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Υλικών ορίσθηκαν ως μέλη της ΟΜΕΑ οι:
1. Καθηγητής Γεώργιος Φυτάς
2. Καθηγητής Δημήτριος Βλασσόπουλος
3. Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Κιοσέογλου
Λίγες μέρες μετά ο κ. Δ. Βλασσόπουλος παραιτήθηκε, και μέχρι προσφάτως
η ΟΜΕΑ λειτούργησε με δύο μόνο μέλη. Σημειωτέον, ότι οι φοιτητές ουδέποτε
όρισαν εκπρόσωπο τους στην ΟΜΕΑ. Στην 67η/15-12-08 Γεν. Συνέλευση του
ΤΕΤΥ, κρίθηκε σκόπιμο προς επιτάχυνση της διαδικασίας να προστεθεί και
τρίτο μέλος στην ΟΜΕΑ που είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος
του Τμήματος κ. Νικόλαος Πελεκάνος.

1.1.2.

Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης;
Με τα μέλη ΔΕΠ και λοιπό διδακτικό προσωπικό του Τμήματος, όπως ΠΔ407.
Επίσης, με τις διοικητικές υπηρεσίες του Τμήματος και του Πανεπιστημίου. Οι
φοιτητές απείχαν παντελώς από την διαδικασία.

1.1.3.

Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών;
Για την άντληση πληροφοριών, χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια προς τα
μέλη ΔΕΠ και γενικά τους διδάσκοντες, η βάση δεδομένων της γραμματείας του
Τμήματος, καθώς και ανεξάρτητες πηγές όπως πχ. το ISI Web of Science.

1.1.4.

Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τμήματος;
Η έκθεση συζητήθηκε κατά την 68η/15-2-09 Γεν. Συνέλευση του Τμήματος,
κατά την οποία προτάθηκαν διάφορες αλλαγές, οι περισσότερες από τις οποίες
ενσωματώθηκαν στην τελική μορφή της έκθεσης.

1.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που
παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης.
Το ερωτηματολόγιο κρίνεται μακροσκελέστατο, με πλήθος ερωτημάτων μακριά από τα
ουσιώδη προβλήματα του Τμήματος που είναι η έλλειψη κτιρίου και η μη αναγνώριση ακόμη
από την Πολιτεία, σχεδόν δέκα χρόνια από το ιδρυτικό ΦΕΚ, επαγγελματικών δικαιωμάτων
για τους αποφοίτους του Τμήματος. Επίσης, για την συμπλήρωση της έκθεσης απαιτήθηκε
ένας μεγάλος αριθμός ωρών γραμματειακής υποστήριξης, σε δυσαναλογία με την
ελλειπέστατη κατά διαστήματα στελέχωση της γραμματείας του Τμήματος.

1.3. Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας.
Μικρότερο ερωτηματολόγιο, με έμφαση στην ουσία.
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2. Παρουσίαση του Τμήματος
Το γράφημα αυτό παρουσιάζει σχηματικά το Τμήμα και τις κύριες συνιστώσες του.

2.1. Γεωγραφική θέση του Τμήματος (π.χ. στην πρωτεύουσα, σε
μεγάλη πόλη, σε μικρή πόλη, συγκεντρωμένο, κατανεμημένο σε μια
πόλη κλπ).
Το Τμήμα γεωγραφικά δραστηριοποιείται στην περιοχή του Ηρακλείου. Όμως, δεν διαθέτει
ακόμη δικό του κτίριο, γεγονός που δημιουργεί οξύτατα 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 δύο campuses, με
απόσταση 8χμ το ένα από το άλλο, και σε πέντε διαφορετικά κτίρια.

2.2. Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος.
2.2.1.

Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό
προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία). 1

Στον Πίνακα 11-1, συνοψίζεται η στελέχωση του Τμήματος κατά την πενταετία 2002-2007.
Ειδικότερα όσον αφορά τα μέλη ΔΕΠ, αυτά είναι με αλφαβητική σειρά τα εξής (μέσα στην
παρένθεση, δίδεται η σημερινή βαθμίδα και το έτος ανάληψης καθηκόντων):
1. Βαμβακάκη M. (Eπικ. Καθ. 2004)
2. Bελώνια K.* (Eπικ. Καθ. 2007)
3. Bλασσόπουλος Δ. (Kαθ. 2002)
4. Kιοσέογλου* Γ. (Aναπλ. Kαθ. 2007)
5. Kοπιδάκης Γ. (Eπικ. Καθ. 2003)
6. Mανιάς Ε.*1 (Αναπλ. Καθ. 2007)
7. Mητράκη A.(Aναπλ. Kαθ. 2004)
8. Παπάζογλου Δ. (Λεκτ. 2005 )
9. Πελεκάνος N. (Aναπλ. Kαθ. 2003)
10. Πετεκίδης Γ. (Eπικ. Καθ. 2006)
11. Σαββίδης Π. (Eπικ. Καθ. 2004)
12. Σούκουλης K.2 (Kαθ. 2001)
13. Tοκατλίδης K.*(Αναπλ. Καθ. 2007)
14. Φυτάς Γ. (Kαθ. 2004)
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15. Χατζηκυριάκος Σ.*1 (Kαθ. 2007)
* Όσοι

ανέλαβαν το 2007 δεν συμπεριελήφθησαν στα στοιχεία αυτής της αξιολόγησης, λόγω
πρόσφατου διορισμού.
1 Παραιτήθηκαν το 2008.
2 Μερικής απασχόλησης μεταξύ 2003-2007.
2.2.2.

Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί,
μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία. 2
Βλ. Πίνακες 11-2.1 και 11-2.2

2.3. Σκοπός και στόχοι του Τμήματος.
2.3.1.

Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής
του;
Σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης του το Τμήμα έχει ως αποστολή (α) τη μελέτη της
δομής και των ιδιοτήτων των υλικών και των τεχνικών επεξεργασίας με σκοπό
την κατανόηση της σχέσης δομής-επεξεργασίας-ιδιοτήτων του τελικού
προϊόντος και (β) την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν,
σχεδιάζουν, συνθέτουν, χαρακτηρίζουν, και αναπτύσσουν ποικιλία υλικών για
την παραγωγή προϊόντων.

2.3.2.

Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους και
τους σκοπούς του Τμήματος;
Υπάρχει συμφωνία με τους παραπάνω στόχους.

2.3.3.

Υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του
Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει;
Όχι.

2.3.4.

Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει;
Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια
αυτή;
Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες (έλλειψη κτιρίου και υποδομών, μη
αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων, κλπ), το Τμήμα θεωρεί ότι σε
μεγάλο βαθμό επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι, όπως τεκμηριώνεται από
την ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του ΤΕΤΥ.

2.3.5.

Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων (στο
ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος;
Στο άμεσο μέλλον, όχι.
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2.4. Διοίκηση του Τμήματος.
2.4.1.

Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα;

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Επιτροπή Σπουδών
Σύμβουλοι Σπουδών
Επιτροπή Επιστασίας Εργαζομένων Φοιτητών
Επιτροπή Παραλαβής πάσης φύσεως υλικών του Τμήματος
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ Π.Κ.
Σύγκλητος
Γενική Συνέλευση Σ.Θ.Τ.Ε
Κοσμητεία
Επιτροπή Ερευνών
Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών για προμήθεια υλικών και παρακολούθηση στα πλαίσια
διαχείρισης έργων από τον ΕΛΚΕ
Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμών για προμήθειες που πραγματοποιούνται μέσω ΕΛΚΕ
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών Π. Κ.
Επιτροπή Υπολογιστικού Κέντρου
Επιτροπή Βιβλιοθήκης Σ.ΘΕ.Τ.Ε.
Διαχειριστική Επιτροπή Εργαστηρίου Μικροσκοπίας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Συντονιστής Προγράμματος «ERASMUS»
Συντονιστής Εφαρμογής ECTS
Υπεύθυνη χώρων Τμήματος
2.4.2

•

Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τμήμα;

To Tμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ως αναπόσπαστο μέρος του
Πανεπιστημίου Κρήτης, διέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του
Ιδρύματος, Αρ. ΑπόφασηςΥπουργού, Φ1/375/Β1/696/24-11-2000 που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1525/14-12-2000, τ.Β’

• Κανονισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης
οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) από το
ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, όπως έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
ΦΕΚ 383/25-2-2004.

2.4.3

Είναι διαρθρωμένο το Τμήμα σε Τομείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η
διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του;
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Όχι, διότι δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα. Ουσιαστικά όμως, δρουν
συνεργαστικά δύο δραστηριότητες, της Σκληρής και της Χαλαρής ύλης, πλαισιωμένες από
Θεωρία/Προσομοιώσεις.
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3. Προγράμματα Σπουδών
3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών σπουδών αποτελείται από τρία στάδια. Αρχικά, ο
φοιτητής αποκτά γενικές γνώσεις των βασικών θετικών επιστημών (Μαθηματικά, Φυσική,
Χημεία, Βιολογία, Υπολογιστές), οι οποίες αποτελούν τη βάση στην οποία στηρίζεται όλο το
υπόλοιπο Πρόγραμμα. Στη συνέχεια διδάσκεται τα βασικά κεφάλαια της Επιστήμης Υλικών,
δηλαδή τις κεντρικές χημικές και φυσικές ιδιότητες μετάλλων, κεραμικών και πολυμερών,
καθώς και τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό τους. Τέλος, εξειδικεύει τις γνώσεις του σε
σύγχρονα υλικά, όπως βιοϋλικά, νανοϋλικά, οπτοηλεκτρονικά υλικά, κολλοειδή, πολυμερή,
και εξοικειώνεται με σύγχρονες θεωρητικές και πειραματικές τεχνικές
3.1.1.

Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών
Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας;

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών σπουδών ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους του
τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Μετά από ένα δύσκολο πρόγραμμα, ο
απόφοιτος του ΤΕΤΥ έχει όλα τα εφόδια για να εργαστεί σε οποιοδήποτε κλάδο της
σύγχρονης βιομηχανίας ή ακαδημαϊκής έρευνας των υλικών. Έχει αποκτήσει καλές γνώσεις
Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, ώστε να μπορεί να διδάξει τα αντικείμενα αυτά στη μέση
εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, έχει εντρυφήσει στην Επιστήμη Υλικών ώστε να μπορεί να
εργαστεί σε οποιοδήποτε τομέα απαιτείται σύνθεση ή χαρακτηρισμός υλικών, όπως σε
τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, μεταλλουργία, χημική βιομηχανία και άλλα. Τα προσφερόμενα
μαθήματα έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να προσφέρουν εξοικείωση με όλα τα είδη υλικών που
χρησιμοποιεί η σύγχρονη τεχνολογία. Το τμήμα αφουγκράζεται την κοινωνία και λαμβάνει
υπ’ όψιν τις εξελίξεις με προσφορές νέων μαθημάτων και τροποποιήσεις παλαιών, χωρίς να
θίγονται οι βασικές κατευθύνσεις του Προγράμματος.
3.1.2.

Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών;

Το Πρόγραμμα είναι συνεκτικό και λειτουργικό. Τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί έτσι
ώστε οι φοιτητές να εμπεδώνουν τις βασικές έννοιες με συνεχή χρήση τους σε διάφορα
πεδία, χωρίς όμως περιττές επαναλήψεις της ίδιας ύλης σε διαφορετικά μαθήματα. Τα
προαπαιτούμενα είναι λίγα ώστε να μην παρεμποδίζεται η πρόοδος των φοιτητών που
ατύχησαν σε μια μεμονωμένη εξέταση, αλλά και ουσιαστικά ώστε να διασφαλίζεται κάποια
ομοιομορφία του ακροατηρίου στις παραδόσεις.
3.1.3.

Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα;

Οι φοιτητές εξετάζονται στο τέλος του εξαμήνου και σε μια επαναληπτική εξέταση
το Σεπτέμβριο. Στα περισσότερα υποχρεωτικά μαθήματα, όπως και σε αρκετά μαθήματα
επιλογής, υπάρχει εξέταση προόδου στο μέσον του εξαμήνου. Το εξεταστικό σύστημα δεν
διαφέρει από την κοινή πρακτική στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, και επομένως έχουμε κι εδώ
τα ίδια προβλήματα: φοιτητές που δεν παρακολουθούν τα μαθήματα, εκτεταμένη
προσπάθεια αντιγραφής στην τελική εξέταση και μια κάποια απαξίωση της διαδικασίας
μετάδοσης γνώσης. Προφανώς η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε μαθήματα (πχ
εργαστήρια) όπου οι παρουσίες είναι υποχρεωτικές και ο βαθμός της τελικής εξέτασης
αποτελεί κλάσμα μόνο του τελικού βαθμού.
3.1.4.

Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών;

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών είναι αντίστοιχο με αυτά καταξιωμένων
τμημάτων μεγάλων πανεπιστημίων του εξωτερικού. Οι φοιτητές διδάσκονται τις τελευταίες
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εξελίξεις στους πιο ενεργούς τομείς της σύγχρονης έρευνας και τεχνολογίας, και είναι σε
θέση να παρακολουθήσουν (αν όχι να επηρεάσουν) τις διεθνείς εξελίξεις.
3.1.5.

Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών;

Οι φοιτητές μας έχουν την δυνατότητα να επιτελέσουν πρακτική άσκηση συνήθως
μετά το πέρας του τρίτου έτους. Εργάζονται σε εταιρίες και ερευνητικά εργαστήρια, κυρίως
της περιοχής του Ηρακλείου, οι οποίες σχετίζονται με σύνθεση και επεξεργασία σύγχρονων
υλικών, όπως φερ’ειπείν τα πλαστικά. Η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, αλλά
αρκετοί φοιτητές προσπαθούν να την κάνουν, καθώς αναμφισβήτητα τους δίνει μια καλή
πρόγευση της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, και τους βοηθάει να
αντιληφθούν την πρακτική χρήση των εννοιών και μεθόδων που διδάσκονται.

3.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Υλικών, οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Διδακτορικού
Διπλώματος. Οι τομείς ειδίκευσης που προσφέρονται είναι: Μαγνητικών υλικών,
Οπτοηλεκτρονικής, Πολυμερών-Κολλοειδών, Νανοτεχνολογίας, και Βιοϋλικών–βιομορίων.
3.2.1

Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα συμμετέχει επίσημα σε δυο μεταπτυχιακά προγράμματα. «Γενικό
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών» και «Οπτική και Όραση».
Μέλη ΔΕΠ του τμήματος συμμετέχουν επίσης σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΠΚ, στα
οποία επίσης μπορούν να είναι υποψήφιοι απόφοιτοι του τμήματος.
3.2.2

Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών. 3

Στο «Γενικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών»
συμμετέχει μόνο το ΤΕΤΥ, ενώ στο «Οπτική και Όραση» συμμετέχουν, εκτός του ΤΕΤΥ, και
τα τμήματα Ιατρικής, Μαθηματικών και Φυσικής.
3.2.3

Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας;

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προσφέρει στους αποφοίτους του
εξειδικευμένες γνώσεις σε τομείς αιχμής της σύγχρονης τεχνολογίας. Συνεισφέρει στη
δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικού δυναμικού για τη χώρα, το οποίο θα
αποτελέσει τον πυρήνα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, μέσα από την
καθημερινή εκπαιδευτική και ερευνητική πράξη στο αμφιθέατρο και στο εργαστήριο, τα
μεταπτυχιακά μας προγράμματα εκπαιδεύουν τους αυριανούς ερευνητές και εκπαιδευτικούς
που θα εκπαιδεύσουν κι αυτοί με τη σειρά τους την μεθεπόμενη γενιά ερευνητών
προηγμένων υλικών.
3.2.4

Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα αφενός μεν προσφέρουν προχωρημένες
γνώσεις στις βασικές επιστήμες, δηλ. Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά,
θερμοδυναμική, Φυσική Στερεάς Κατάστασης αφετέρου δε τους βοηθούν να εμβαθύνουν
στις τελευταίες εξελίξεις σε συγκεκριμένους τομείς Υλικών. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να
δώσει σε όλους τους φοιτητές ένα σταθερό, κοινό γνωστικό υπόβαθρο, καθώς οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές συχνά προέρχονται από πολύ διαφορετικές προπτυχιακές σπουδές.
Τα μαθήματα είναι καλά σχεδιασμένα και δένουν αρκετά καλά μεταξύ τους. Με τον
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εμπλουτισμό του τμήματος με νέα μέλη ΔΕΠ σε ερευνητικούς τομείς αιχμής, στόχος είναι και
ο σταδιακός εμπλουτισμός του προγράμματος με νέα μεταπτυχιακά μαθήματα.
3.2.5

Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα;

Οι βαθμολογίες προκύπτουν από γραπτές εξετάσεις και θεματικές εργασίες
(projects, γραπτές ή και προφορικές παρουσιάσεις). Το εξεταστικό σύστημα είναι αντίστοιχο
με τη διεθνή πρακτική στα μεταπτυχιακά θετικών επιστημών και κρίνεται ικανοποιητικό.
3.2.6

Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών; 4

Η επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με προφορική εξέταση ενώπιον
επιτροπής αποτελούμενης από μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής είναι
προσαρμοσμένες στην διεθνή πραγματικότητα της μείωσης ενδιαφέροντος καλών φοιτητών
προς τις φυσικές και τεχνολογικές επιστήμες, απαιτούν όμως καλό βαθμό πτυχίου, μία
ικανοποιητική εικόνα του υποψήφιου φοιτητή και συνάφεια με το αντικείμενο. Το επίπεδο
των μεταπτυχιακών φοιτητών μας είναι κατά μέσο όρο οριακά καλό. Το Τμήμα εντείνει τις
προςπάθειές του να δημιουργήσει κίνητρα προσέγγισης άριστων φοιτητών από την Ελλάδα
και το εξωτερικό μέσω της δημοσιοποίησης του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ. Έχει
προς τούτο συστήσει επιτροπή «δημοσίων σχέσεων και προβολής» του. Ένα πρόβλημα είναι
ο συνδυασμός δημογραφικού και οικονομικού ζητήματος αφού πολλοί φοιτητές επιμένουν
να πραγματοποιούν και τις μεταπτυχιακές σπουδές τους στην πόλη προέλευσής τους,
ανεξάρτητα από την συγκριτική ποιότητα του προσφερόμενου προγράμμματος σπουδών.
Στην κατεύθυνση αυτή συζητείται η θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων εισαγωγής.
3.2.7

Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Μέχρι τώρα το «Γενικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιστήμης και Τεχνολογίας
Υλικών» χρηματοδοτείται με περίπου 23,000 Ευρώ το χρόνο, με αποτέλεσμα να είναι
δύσκολος ο σχεδιασμός προχωρημένων εργαστηριακών μαθημάτων, τα οποία απαιτούν
δαπανηρά εργαστήρια. Επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών. Ελπίζουμε
στο μέλλον αυτό να διορθωθεί. Σημειώνουμε όμως την σημαντική συνεργασία με το ΙΤΕ.
Πολλά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν ερευνητικά εργαστήρια και προγράμματα στο ΙΤΕ,
και με τον τρόπο αυτό το ΙΤΕ συμβάλλει καθοριστικά στην χρηματοδότηση του
προγράμματος ΜΣ, αφού εκτός των υποτροφιών και της ασφάλισης των φοιτητών, η έρευνα
και μέρος της εκπαίδευσης (σεμινάρια και σύντομα εξειδικευμένα μαθήματα επισκεπτών
στα πλαίσια Ευρωπαικών προγραμμάτων όπως Marie Curie training networks, όπως και
εξειδικευμένα Θερινά Σχολεία) καλύπτονται από το ΙΤΕ.
3.2.8

Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;

Γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε τόσο τα διδασκόμενα μαθήματα, όσο και οι
κατευθύνσεις του Προγράμματος να συμβαδίζουν με τη διεθνή πρακτική. Λόγω του μικρού
αριθμού μελών ΔΕΠ και των πολλαπλών υποχρεώσεών τους σε ένα νέο Τμήμα χωρίς κτίριο,
λίγα αμιγώς μεταπτυχιακά μαθήματα προσφέρονται. Όμως αρκετά προπτυχιακά μαθήματα
προσφέρονται και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Επιπλέον, το Τμήμα έχει θεσπίσει και
λειτουργεί επιτυχώς τον θεσμό των σύντομων εξειδικευμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων
(short-courses) μέχρι 2 εβδομάδων (με τελική εξέταση) που προσφέρονται από επισκέπτες
και δίνουν στους φοιτητές μοναδική εμπειρία να γνωρίσουν κάποιους από τους
σημαντικότερους επιστήμονες του πεδίου τους και να καταρτιστούν επάνω στις τελευταίες
εξελίξεις του τομέα τους ή να διδαχθούν σε βάθος συγκεκριμένα θέματα. Επιπλέον, δίνεται η
δυνατότητα στους φοιτητές να παρακολουθούν και να εξετάζονται σε μεταπτυχιακά
μαθήματα συναφή με το πεδίο της έρευνάς τους τα οποία δίνονται από άλλα Μεταπτυχιακά
Προγράμματα άλλων τμημάτων του Π.Κ. Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές από τις πρώτες
μέρες παροτρύνονται να παρακολουθούν ανελλιπώς τα σεμινάρια του Τμήματος που
καλύπτουν μια ευρεία γκάμα από ερευνητικά πεδία και να παρακαλουθούν συστηματικά τη
διεθνή βιβλιογραφία, ενώ και οι ίδιοι δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους σε έγκυρα διεθνή
περιοδικά.
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3.3. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
3.3.1.

Πώς κρίνετε τον βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Διδακτορικών
Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας;

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στοχεύει στη δημιουργία υπεύθυνων
στελεχών τα οποία όχι μόνο κατέχουν βαθιά την Επιστήμη των Υλικών, αλλά έχουν
συνεισφέρει και οι ίδιοι με την έρευνά τους στη διαμόρφωσή της. Το εγχείρημα μόλις
ξεκινάει, αφού έχουμε μόλις ένα απόφοιτο (το 2007). Ωστόσο, με βάση την προσπάθεια που
γίνεται και την απόκριση των υποψηφίων διδακτόρων, υπάρχουν βάσιμες ελπίδες για την
επιτυχία του.
3.3.2.

Πώς κρίνετε τη δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών;

Η διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ακολουθεί τη διεθνή πρακτική. Ο
υποψήφιος εργάζεται υπό τη συνεχή εποπτεία του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ, και με τη
συμβουλή της τριμελούς επιτροπής. Στο τέλος του πρώτου έτους, ο υποψήφιος δίνει ομιλία
όπου παρουσιάζει σε βάθος το ερευνητικό του θέμα, τα πιθανά μέχρι τότε αποτελέσματα και
τα σχέδιά του για το μέλλον. Εκεί εξετάζονται οι ευρύτερες γνώσεις του στο αντικείμενο, και
διεξάγεται μία σχετική συζήτηση. Το σύστημα αυτό αποτελεί μία απλουστευμένη έκδοση
αντίστοιχων γενικών μεταπτυχιακών εξετάσεων του εξωτερικού, αφού προσαρμόζεται
αναγκαστικά στις ιδιαιτερότητες του Τμήματος και ειδικότερα στο κτιριακό πρόβλημα
(διασπορά μελών ΔΕΠ και εργαστηρίων), τα περιορισμένα μαθήματα και την παράλληλη
σημαντική ενασχόληση των διδακτορικών φοιτητών ως βοηθών στη διδασκαλία. Σταδιακά,
με την λύση των προβλημάτων αυτών, οι απαιτήσεις των γενικών μεταπτυχιακών εξετάσεων,
κυρίως αναφορικά με τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις και γνώσεις του ευρύτερου
θεματικού πεδίου του υποψηφίου, αλλά και οι απαιτήσεις που αφορούν στη συνέπεια των
μεταπτυχιακών (πχ παρακολούθηση σεμιναρίων) θα αυξηθούν ώστε το Πρόγραμμα ΜΣ να
εναρμονιστεί πλήρως με αυτά των καταξιωμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

3.3.3.

Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων; 5

Στη παρούσα φάση οι υποψήφιοι διδάκτορες επιλέγονται με αρκετά ελαστικά
κριτήρια όσον αφορά στη γενική εικόνα κατά τη συνέντευξη, τη βαθμολογία και τις
συστατικές επιστολές. Ο λόγος είναι οι δυσκολίες που προαναφέραμε και η προσπάθεια
προσέλκυσης υποψηφίων. Τονίζεται όμως ότι το Τμήμα έχει απαιτήσεις που αντιστοιχούν σε
σοβαρούς και αποφασισμένους φοιτητές που έχουν διάθεση να προσπαθήσουν. Τα κριτήρια
επιλογής θα γίνουν αυστηρότερα στο μέλλον με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του
Προγράμματος. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει αποφασιστεί από τη ΓΣΕΣ η θέσπιση σαν
απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής στο πρόγραμμα βαθμός πτυχίου μεγαλύτερος από
6,5/10.
3.3.4.

Πώς κρίνετε την οργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών;

Το τμήμα παρέχει υψηλού επιπέδου ομιλίες και σεμινάρια, που διοργανώνονται σε
συνεχή βάση (2-3 φορές τον μήνα στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους). Επιστήμονες
διακεκριμένοι στο διεθνή χώρο παρουσιάζουν τη δουλειά τους στο τμήμα. Οι ομιλητές έχουν
το χρόνο κατά την επίσκεψή τους να συζητήσουν με μέλη ΔΕΠ και φοιτητές, αλλά και να
επισκεφθούν ερευνητικά εργαστήρια στο Παν/μιο και το ΙΤΕ. Αυτό λειτουργεί και σαν
«διαφήμιση» του Τμήματος.
3.3.5.

Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών;

Οι υποψήφιοι διδάκτορες μελετάνε τη διεθνή βιβλιογραφία και εξετάζονται σε αυτή
κατά τη διάρκεια των Γενικών Εξετάσεων αλλά και στην τελική παρουσίαση του
διδακτορικού τους. Παρουσιάζουν κι αυτοί τακτικά τη δουλειά τους σε διεθνή συνέδρια, και
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συγγράφουν εργασίες σε καταξιωμένα περιοδικά. Παρακολουθούν ομιλίες και προσπαθούν
να είναι σε συνεχή επαφή με το διεθνές γίγνεσθαι του χώρου τους. Καταβάλλεται διαρκής
προσπάθεια ώστε οι απόφοιτοί μας να έχουν όλα τα εφόδια για να συνεχίσουν την καριέρα
τους σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού.
3.3.6.

Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα;

Η εξέταση της διατριβής γίνεται με συγκεκριμένο πρωτόκολλο που τιμάει τον
υποψήφιο, το τμήμα και το θεσμό. Με όλη την απαιτούμενη αυστηρότητα, εξετάζεται κυρίως
η πρωτοτυπία της έρευνας και η ποιότητα των ερευνητικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη
διεθνή πρακτική. Η διαδικασία, αν και τα δεδομένα είναι λίγα, κρίνεται ικανοποιητική.
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4. Διδακτικό έργο
4.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού
προσωπικού;
4.1.1. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πώς
εφαρμόζεται;
Δυστυχώς οι φοιτητές του τμήματός μας αρνούνται κάθε συμμετοχή σε οποιαδήποτε
διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων. Είναι μια πάγια πολιτική που ακολουθείται
τα τελευταία χρόνια παρά τις προσπάθειες του τμήματος να πείσει τους φοιτητές για το
αντίθετο. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, κάποιοι διδάσκοντες δίνουν στους φοιτητές ένα
ερωτηματολόγιο το οποίο φυσικά είναι προαιρετικό και τα αποτελέσματά του ποτέ δεν
δημοσιοποιούνται. Απλά έχει ως σκοπό να δει ο διδάσκοντας τις αδυναμίες του
μαθήματος ώστε να το βελτιώσει. Να τονίσουμε όμως και πάλι ότι τόσο ο αριθμός των
διδασκόντων όσο και των φοιτητών που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες
είναι ελάχιστος.
4.1.2. Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους
φοιτητές;
Όπως αναφέρθηκε και στο εδάφιο 4.1.1, οι φοιτητές αρνούνται να πάρουν μέρος σε
οποιαδήποτε μορφή αξιολόγησης.
4.1.3. Ποιος είναι ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του
ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος;
Ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του ακαδημαϊκού
προσωπικού του Τμήματος υπερβαίνει κατά πολύ τις 6 ώρες διδασκαλίας,
συμπεριλαμβάνοντας τις ώρες που οι διδάσκοντες αφιερώνουν στους φοιτητές για
ερωτήσεις και απορίες, για διόρθωση ασκήσεων και εργασιών, και για επίβλεψη
μεταπτυχιακών φοιτητών.
4.1.4. Πόσα από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Αν όχι όλα, τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος διδάσκουν στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
4.1.5. Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας;
Όχι, το Τμήμα δεν έχει την δυνατότητα να παράσχει κανένα βραβείο/υποτροφία
σχετικά με την διδασκαλία.
4.1.6. Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι
διδάκτορες του Τμήματος και σε τι ποσοστό;
Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος συνεισφέρουν ως βοηθοί σε εργαστηριακά ή
άλλα μαθήματα. Οσον αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, είναι επιλογή του
Τμήματος, στο βαθμό του δυνατού, να μην τους απασχολεί σε διδακτικό έργο.

4.2. Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της
διδακτικής διαδικασίας;
4.2.1. Ποιές συγκεκριμένες διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται;
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Οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι τακτικές που χρησιμοποιούνται στην
εκπαίδευση γενικότερα. Κάποια μαθήματα γίνονται παραδοσιακά με κιμωλία και
πίνακα, ενώ σε άλλα γίνεται χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και η παρουσίαση
γίνεται με προβολή διαφανειών. Οι διδάσκοντες έχουν την ελευθερία να εφαρμόσουν
όποια μέθοδο εκείνοι θεωρούν κατάλληλη για την καλύτερη παρουσίαση του
αντικειμένου.
4.2.2. Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των
διδακτικών μεθόδων;
Η επικαιροποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων υπόκειται αποκλειστικά και μόνο
στην κρίση του διδάσκοντα. Η γενικότερη όμως γραμμή των μαθημάτων συντονίζεται
από την επιτροπή σπουδών η οποία έχει ως σκοπό και τον εκσυγχρονισμό του οδηγού
σπουδών.
4.2.3. Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις;
Στις εξετάσεις, κατά μέσο όρο, συμμετέχει ένα ποσοστό της τάξης του 50%.
4.2.4. Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις;
Τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις των περισσότερων μαθημάτων είναι
γενικά πολύ χαμηλά και κυμαίνονται από 10 μεχρι 50%. Πολλοί παράγοντες συντελούν
σε αυτά τα μικρά νούμερα επιτυχίας, με κύριο λόγο την μη καλή προετοιμασία των
φοιτητών και την γενικότερη χαλαρότητα που δείχνουν. Υπάρχει όμως ακόμη ένας
καταλυτικός παράγοντας που έχει να κάνει με το επίπεδο των εισαγόμενων φοιτητών
στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Το γεγονός ότι το Τμήμα είναι ακόμη
σχετικά νέο, και ότι οι απόφοιτοι του δεν έχουν ακόμη επαγγελματικά δικαιώματα,
τοποθετεί το Τμήμα χαμηλά στην σειρά προτίμησης των εισακτέων φοιτητών. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα να εισάγονται φοιτητές με πολύ χαμηλό βαθμό και με πολλές ελλείψεις
από το Λύκειο.
4.2.5. Ποιος είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου;
Ο μέσος βαθμός πτυχίου μέχρι το τέλος του 2007 κυμαίνεται κοντά στο 6,8. Σημειώνεται
όμως ότι προκύπτει από μικρό δείγμα αποφοίτων, λόγω του ότι το Τμήμα είναι πολύ νέο.
4.2.6. Ποια είναι η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου;
Η μέση διάρκεια σπουδών με βάση τους αποφοίτους μέχρι το τέλος του 2007 είναι 5
χρόνια.

4.3. Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού
έργου;
4.3.1. Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των μαθημάτων στην αρχή του
εξαμήνου;
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, όλοι οι διδάσκοντες ακολουθούν τις γενικές και διεθνείς
τακτικές διδασκαλίας. Η ύλη του κάθε μαθήματος γνωστοποιείται στους φοιτητές κατά
την διάρκεια της πρώτης διάλεξης και επίσης αναρτείται στην ιστοσελίδα του
μαθήματος. Έτσι και φοιτητές που δεν παρακολουθούν το μάθημα μπορούν να
ενημερώνονται μέσω του διαδικτύου.
4.3.2. Περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα;
Οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα
περιγράφονται αναλυτικά από κάθε διδάσκοντα κατά την διάρκεια της πρώτης διάλεξης.
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Οι φοιτητές ενημερώνονται από πολύ νωρίς στο εξάμηνο ποιος είναι ο στόχος του
μαθήματος και τι ο διδάσκοντας επιδιώκει στο τέλος.
4.3.3. Υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των
μαθημάτων;
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων είναι κάτι που πολύ δύσκολα μπορεί να μετρηθεί
ποσοτικά. Έγκειται στον διδάσκοντα και στους ίδιους τους φοιτητές να κάνουν έναν
απολογισμό στο τέλος της ακαδημαικής χρονιάς.
4.3.4. Σε ποιο βαθμό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων;
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων τηρείται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Σε αυτό
συντελεί άλλωστε και το γεγονός ότι τα μαθήματα (λόγω έλλειψης ιδίων χώρων) γίνονται
σε «δανεικές» αίθουσες άλλων τμημάτων και επομένως πρέπει το πρόγραμμα να
ακολουθείται πιστά.
4.3.5. Είναι ορθολογική η οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος
μαθημάτων;
Η δομή και οργάνωση του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων ειναι ορθολογική και
με γνώμονα πάντα την εκπαίδευση των φοιτητών. Στόχος του προγράμματος των
μαθημάτων είναι η καλύτερη δυνατή αλληλουχία παροχής γνώσεων χωρίς παραλείψεις
και κενά.
4.3.6. Πόσα (και ποια) από τα βασικά εισαγωγικά Μαθήματα διδάσκονται από μέλη
ΔΕΠ/ΕΠ των δύο ανώτερων βαθμίδων;
Όλα τα μέλη ΔΕΠ των δύο ανώτερων βαθμίδων του Τμήματος διδάσκουν τουλάχιστον
ένα υποχρεωτικό μάθημα του Οδηγού Σπουδών.
4.3.7. Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν μαθήματα
που δεν εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο;
Είναι στην πολιτική του τμήματος τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού να διδάσκουν
μαθήματα που εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο. Με τον τρόπο αυτό
επιδιώκεται η καλύτερη δυνατή διδασκαλία κάθε μαθήματος. Υπάρχουν φυσικά
εξαιρέσεις που πολλές φορές επιβάλλονται λόγω συγκυριών. Για παράδειγμα το μάθημα
των Διαφορικών Εξισώσεων δίνεται απο τον αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο
Κιοσέογλου αν και το γνωστικό του αντικείμενο είναι Φυσική Ημιαγωγών και
Μαγνητικών υλικών. Η ανάθεση όμως του συγκεκριμένου μαθήματος επιβλήθηκε από
την έλλειψη διδάσκοντα να καλύψει το συγκεκριμένο κενό.

4.4. Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα;
4.4.1. Είδη και αριθμός βοηθημάτων (π.χ. βιβλία, σημειώσεις, υλικό σε ιστοσελίδες, κλπ)
που διανέμονται στους φοιτητές.
Οι φοιτητές έχουν στην διάθεση τους πληθώρα βοηθημάτων. Εκτός του κύριου βιβλίου
από το οποίο διδάσκονται την ύλη, έχουν την δυνατότητα να προσφύγουν και στην
ιστοσελίδα του μαθήματος όπου μπορούν να βρουν τις διαλέξεις καθώς και βοηθητικές
ασκήσεις στο αντικείμενο.
4.4.2. Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων; Πώς εφαρμόζεται;
Δεν υπάρχει επίσημη διαδικασία από το Τμήμα. Η επικαιροποίηση των βοηθημάτων
έγκειται στην κρίση του διδάσκοντα και επιβάλλεται κατά κύριο λόγο από την ανάγκη να
ακολουθούνται οι εξελίξεις σε κάθε τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας.
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4.4.3. Πώς και πότε συγκεκριμένα διατίθενται τα βοηθήματα;
Τα βοηθήματα διατίθενται από συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία μερικές εβδομάδες μετά την
έναρξη του κάθε εξαμήνου.
4.4.4. Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα;
Τα βοηθήματα καλύπτουν σε πολλές περιπτώσεις το 100% της διδασκόμενης ύλης.
Πολλές φορές όμως οι διδάσκοντες δίνουν και σημειώσεις που έχουν ως σκοπό να
συμπληρώσουν το βοήθημα ή απλά να διευκρινίσουν κάποια σημεία του.
4.4.5.

Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων;

Σε όλα τα μαθήματα παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων
συγγραμμάτων. Η επιπλέον βιβλιογραφία είναι προσιτή στους φοιτητές μέσω της
βιβλιοθήκης.

4.5. Πώς κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές;
4.5.1. Αίθουσες διδασκαλίας:
(α) Αριθμός και χωρητικότητα.
Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών είναι το νεώτερο τμήμα του
Πανεπιστημίου Κρήτης, και το μοναδικό χωρίς κτιριακή υποστήριξη. Τα
μαθήματα γίνονται στις αίθουσες διδασκαλίας των τμημάτων Φυσικής, Χημείας,
και Βιολογίας.
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα.
Όπως προαναφέρθηκε, η διεκπεραίωση του διδακτικού έργου του τμήματος
γίνεται σε αίθουσες των τμημάτων Φυσικής, Χημείας, και Βιολογίας εξαιτίας του
κτιριακού προβλήματος που αντιμετωπίζει το τμήμα και δυστυχώς αποτελεί μείζον
πρόβλημα που απειλεί την ίδια του την υπόσταση. Παρόλα αυτά, οι αίθουσες που
παρέχονται από τα παραπάνω τμήματα είναι επαρκείς και κατάλληλες για να γίνει
μάθημα υψηλής ποιότητας.
(γ) Βαθμός χρήσης.
Οι αίθουσες αφού ανήκουν σε άλλα τμήματα, χρησιμοποιούνται στο βαθμό της
διαθεσιμότητας τους. Επομένως ο βαθμός χρήσης των αιθουσών ρυθμίζεται από
εξωτερικούς παράγοντες κάτι που σίγουρα εμποδίζει την ορθή οργάνωση και
λειτουργικότητα του τμήματος ως σύνολο.
(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισμού.
Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι πλήρως εξοπλισμένες με κατάλληλο υποστηρικτικό
υλικό και δεν έχουν σε τίποτε να ζηλέψουν αντίστοιχες αίθουσες διδασκαλίας του
εξωτερικού.
4.5.2. Εκπαιδευτικά εργαστήρια

Tο Tμήμα προσφέρει πολλές ευκαιρίες στο φοιτητή να εξοικειωθεί με σύγχρονες
πειραματικές τεχνικές στη μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων των υλικών. Όλοι
οι προπτυχιακοί φοιτητές του Tμήματος ασκούνται σε μία σειρά υποχρεωτικών
εργαστηριακών μαθημάτων κορμού: Eργαστήριο Γενικής Xημείας, Eργαστήριο
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Mηχανικής-Θερμότητας,
Eργαστήριο
Hλεκτρισμού-Oπτικής,
Eργαστήριο
Mεθόδων Παρασκευής Yλικών, και Eργαστήριο Xαρακτηρισμού Yλικών.
Επιπλέον, ο φοιτητής εξοικειώνεται στην χρήση υπολογιστών μέσω τριών
υποχρεωτικών εργαστηρίων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Mερικά από τα ανωτέρω
Eργαστήρια διεξάγονται χρησιμοποιώντας την εργαστηριακή υποδομή των
συγγενών τμημάτων Φυσικής και Xημείας. Τέλος γίνεται προσπάθεια για την
ανάπτυξη και νέων αυτοδύναμων εργαστηρίων του Tμήματος με την
πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε εξοπλισμό.
4.5.3. Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός
προγραμματισμένων ωρών;
Όχι. Τα εργαστήρια είναι διαθέσιμα μόνο κατά την διάρκεια προγραμματισμένων ωρών.
4.5.4. Σπουδαστήρια
Οι φοιτητές του Τμήματος εξυπηρετούνται από δύο σπουδαστήρια, ένα στο Τμήμα
Φυσικής και ένα στο Τμήμα Χημείας.
4.5.5. Προσωπικό Διοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης
(α) Αριθμός και ειδικότητες
Το Τμήμα διαθέτει για τεχνική υποστήριξη 2 ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό και
Εργαστηριακό Προσωπικό) και 2 ΙΔΑΧ. Ενώ για γραμματειακή υποστήριξη, το
Τμήμα πέραν της προϊσταμένης Γραμματείας διαθέτει μόλις 2 ΙΔΑΧ.
(β) Επάρκεια ειδικοτήτων
Ιδιαίτερα η γραμματειακή υποστήριξη κρίνεται σε αριθμό ανεπαρκέστατη, και
χρειάζεται άμεσα ενίσχυση. Επίσης χρειάζεται ένας αριθμός θέσεων ΕΕΔΙΠ οι
οποίοι να μπορούν να αναλάβουν μαθήματα εργαστηριακής φύσεως.

4.6. Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) ;
4.6.1. Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των μαθημάτων; Πώς;
Σε πολλά μαθήματα οι διαλέξεις γίνονται χρησιμοποιώντας ΤΠΕ. Εξαρτάται φυσικά από
την φύση του μαθήματος αλλά είναι σίγουρο ότι η χρήση τους αυξάνει τον
επικοινωνιακό χαρακτήρα του διδάσκοντα καθιστώντας το μάθημα πιο ευχάριστο.
4.6.2. Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Πώς;
Ίδιο με το εδάφιο 4.6.1
4.6.3. Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς;
Βλέπε εδάφιο 4.6.1
4.6.4. Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς;
Όχι.
4.6.5. Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα; Πώς.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Φεβρουάριος 2009

18
ΤΠΕ χρησιμοποιούνται πλέον συχνά στην επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα.
Η ανταλλαγή email είναι σχεδόν καθημερινή πρακτική και ο πιο άμεσος τρόπος
επικοινωνίας. Ερωτήσεις, ανταλλαγή απόψεων, λύσεις προβλημάτων γίνονται πλέον και
με την ηλεκτρονική οδό.
4.6.6. Ποιο το ύψος των επενδύσεων του τμήματος σε ΤΠΕ κατά την τελευταία
πενταετία;
Περί τις 30,000 Ευρώ.

4.7. Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και τη
μεταξύ τους συνεργασία;

4.7.1. Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα μαθήματα
Μετά τις 2-3 πρωτες εβδομάδες του εξαμήνου επέρχεται σταθεροποίηση των φοιτητών
που παρακολουθούν, και τότε η αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα υποχρεωτικά
μαθήματα είναι της τάξης περίπου του 1/20, η οποία θεωρείται γενικά ικανοποιητική.
4.7.2. Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα εργαστήρια
Η αναλογία είναι και πάλι της ίδιας τάξης, δηλαδή 1/20.
4.7.3. Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους
φοιτητές; Τις τηρούν; Αξιοποιούνται από τους φοιτητές;
Κάποιοι από τους διδάσκοντες ανακοινώνουν συγκεκριμένες ώρες γραφείου στην αρχή
του εξαμήνου για συνεργασία με τους φοιτητές. Άλλοι προτιμούν να επιτρέπουν στους
φοιτητές να έρχονται σε επαφή μαζί τους όποτε παρουσιάζεται πρόβλημα. Δυστυχώς, οι
ώρες γραφείου χρησιμοποιούνται από τους φοιτητές κυρίως σε περίοδο εξετάσεων.

4.8. Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την
έρευνα;
4.8.1. Πώς μεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ.
αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας);
Σε μαθήματα κορμού οι φοιτητές εστιάζονται κυρίως στο βασικό βοήθημα που τους
παρέχεται. Για περαιτέρω εμβάθυνση και μελέτη παραπέμπονται στην βιβλιοθήκη. Στα
μαθήματα επιλογής, η προσέγγιση είναι διαφορετική. Εκεί οι φοιτητές αναγκάζονται
συχνά να ανατρεξουν στην διεθνή βιβλιογραφία και να βρουν τις κατάλληλες εργασίες
με στόχο την σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα. Η σύνδεση είναι σε γενικό βαθμό
ικανοποιητική.
4.8.2. Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά έργα;
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, με ικανοποιητική επίδοση στα μαθήματα, έχουν
πολλές ευκαιρίες να εργαστούν, κυρίως στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας, στα
ερευνητικά εργαστήρια του Tμήματος και του Iδρύματος Tεχνολογίας και Έρευνας.
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4.9. Πώς κρίνετε τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του
εσωτερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο;
4.9.1. Με ποιά εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται το τμήμα και πώς;
Ερευνητές από το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας πολύ συχνά αναλαμβάνουν
εκπαιδευτικό έργο στο Τμήμα.
4.9.2. Με ποιά εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται το τμήμα και πώς;
Το Τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταλλαγών φοιτητών Erasmus της Ευρωπαικής
Ένωσης. Επίσης έχει επιτύχει επανειλημμένα να έρθουν visiting professors του
εξωτερικού για να δωσουν είτε σειρά διαλέξεων είτε εντατικά μαθήματα.
4.9.3. Αναπτύσσονται συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνεργασίες με τοπικούς,
περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς;
Όχι, μέχρι στιγμής.

4.10.
Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού
προσωπικού και των φοιτητών;
4.10.1. Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός του τμήματος σχετικά με την κινητικότητα των
μελών της ακαδημαικής κοινότητας;
Στην φάση ανάπτυξης που βρίσκεται το ΤΕΤΥ, δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοιου
είδους σχεδιασμό.
4.10.2. Πόσες και ποιες συμφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της κινητικότητας
του διδακτικού προσωπικού ή/και των φοιτητών;
Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες για την
μετακίνηση μελών ΔΕΠ ή και φοιτητών με τα ακόλουθα πανεπιστήμια:
Université Paris Sud 11
University of Sheffield
Eskisehir Osmangazi Universitesi
University of Cyprus
The Cyprus University of Technology
University of Southampton.
4.10.3. Πόσα μέλη του ακαδημαικού προσωπικού του τμήματος μετακινήθηκαν προς
άλλα ιδρύματα στο πλαίσιο ακαδημαικών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την
τελευταία πενταετία;
Μέχρι τώρα, δύο μέλη ΔΕΠ έχουν κάνει χρήση sabbatical από 2 μέχρι 6 μήνες. Αρκετά
μέλη ΔΕΠ έχουν μεγάλη κινητικότητα (Max Planck Institute, Juelich, Edinbourgh,
Grenoble).
4.10.4. Πόσα μέλη του ακαδημαικού προσωπικού άλλων ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς
το τμήμα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία
πενταετία;
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Τέσσερα. Υπάρχει όμως, λόγω και της διεπιστημονικότητος του ΤΕΤΥ, συχνή
επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους Επισκέπτες Καθηγητές του ΙΤΕ και των
τμημάτων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας.
4.10.5. Πόσοι φοιτητές του τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα ιδρύματα στο πλαίσιο
ακαδημαικών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία;
Περίπου δέκα, κυρίως μεταπτυχιακοί.
4.10.6. Πόσοι φοιτητές άλλων ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το τμήμα στο πλαίσιο
ακαδημαικών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία;
Σε προπτυχιακό κανείς. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο όμως πάνω από 10 σε διάφορες
δραστηριότητες και από χώρες όπως Γερμανία, Ολλανδία, Πολωνία, Γαλλία, Αγγλία,
Νέα Ζηλανδία.
4.10.7. Υπάρχουν διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που
πραγματοποιήθηκε σε άλλο τμήμα;
Ναι, κατά περίπτωση.
4.10.8. Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού γραφείου
Διεθνών/Ευρωπαικών Προγραμμάτων και των συνδέσμων τους;
Γενικά ικανοποιητική.
4.10.9. Τι ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση της ακαδημαικής κοινότητας για τα
προγράμματα κινητικότητας αναλαμβάνει το τμήμα;
Ο υπεύθυνος του Τμήματος για το πρόγραμμα Erasmus ενημερώνει τακτικά το σύνολο
του Τμήματος για τις δυνατότητες του προγράμματος.
4.10.10. Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόμενους φοιτητές από άλλα
ιδρύματα;
Όχι, διότι μέχρι τώρα δεν είχαμε καμμία τετοια περίπτωση.
4.10.11. Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόμενοι φοιτητές;
(Βλ.4.10.10)
4.10.12. Πόσα μαθήματα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόμενους αλλοδαπούς
σπουδαστές;
Στα μεταπτυχιακά μαθήματα, όταν υπάρχει αλλοδαπός φοιτητής η διδασκαλία γίνεται
στα Αγγλικά. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει όταν ο Διδάσκων είναι Επισκέπτης Καθηγητής
όπως στην περίπτωση της συνδιοργάνωσης στο Ηράκλειο κοινού προπτυχιακού
μαθήματος 20 φοιτητών με το Τμήμα Υλικών του Univ.of Delaware (Ιαν.2007).
4.10.13. Υπάρχει πρόσθετη (από το τμήμα ή/και το Ίδρυμα) οικονομική ενίσχυση των
φοιτητών και των μελών του ακαδημαικού προσωπικού που λαμβάνουν μέρος στα
προγράμματα κινητικότητας;
Ό,τι προβλέπει το πρόγραμμα Erasmus, ή ό,τι προβλέπει ο νόμος για την ενίσχυση των
μελών ΔΕΠ που βρίσκονται σε sabbatical.
4.10.14. Πώς προωθείται στο τμήμα η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και μελών του
ακαδημαικού προσωπικού και της Ευρωπαικής διάστασης γενικότερα;
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Μέσω των colloquia του Τμήματος, ευρωπαικών ερευνητικών προγραμμάτων, του
προγράμματος Erasmus, καθώς και μέσω των συνεργασιών και των πολλών επισκεπτών
στο ΙΤΕ .
4.10.15. Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι μόνον η ποσότητα) της κινητικότητας του
ακαδημαικού προσωπικού;
Aπό το Πανεπιστήμιο και την Σχολή καθόλου. To TETY έμμεσα μέσω των εξελίξεων των
Μελών του. Στην πράξη, τα Μέλη του ανταποκρίνονται στις συνεργασίες τους με
Ιδρύματα του εξωτερικού κατά συνείδηση. Για τις λίγες φορές που μέλη ΔΕΠ
μετακινήθηκαν, λόγω sabatical, επρόκειτο για μετακινήσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα
ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού με έγκριση των μετακινήσεων απο την Γενική
Συνέλευση του Τμήματος. Άλλος μηχανισμός ελέγχου δεν υφίσταται και δεν χρειάζεται.

5. Ερευνητικό έργο
5.1. Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του
Τμήματος;
5.1.1 Υπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική του τμήματος; Ποια είναι;
Το Τμήμα ασκεί ερευνητική πολιτική μέσω των προκηρύξεων νέων θέσεων μελών ΔΕΠ.
Άνοιγμα νέων θέσεων γίνεται σε σύγχρονες ερευνητικές περιοχές αιχμής, όπου υπάρχουν
καλοί υποψήφιοι ικανοί να αυξήσουν το μέσο όρο του ΤΕΤΥ στην έρευνα, επιδιώκοντας
παράλληλα την κατά το δυνατόν καλύτερη συνέργεια της υπό προκήρυξη θέσης με ήδη
υπάρχουσες δραστηριότητες στο ΤΕΤΥ και στο ΙΤΕ.
5.1.2. Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του τμήματος;
Συλλογικά, μέσω της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
5.1.3. Πώς δημοσιοποιείται ο απολογισμός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του
τμήματος;
Ν/Α
5.1.4. Παρέχονται κίνητρα για την διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαικης
κοινότητας; Ποια είναι αυτά;
Τα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΤΥ επιλέγονται και εν συνεχεία εξελίσσονται με κύριο κριτήριο το
ερευνητικό τους έργο.
5.1.5. Πώς ενημερώνεται το ακαδημαικό προσωπικό για δυνατότητες χρηματοδότησης της
έρευνας;
Μέσω των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και του ΙΤΕ.
5.1.6. Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία;
H πλειοψηφία των Μελών ΔΕΠ του TETY είναι και συνεργαζόμενα μέλη με δύο Ινστιτούτα
του ΙΤΕ με ερευνητική ατμόσφαιρα και υποδομή. Οι δυνατότητες χρηματοδότησης από τον
Τακτικό Προυπολογισμό του Τμήματος για έρευνα είναι σχεδόν ανύπαρκτες και δίδονται σε
νέα Μέλη.
5.1.7. Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το τμήμα υποτροφίες έρευνας;
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Υπάρχει, από κληροδότημα του Πανεπιστημίου, μία υποτροφία για μεταπτυχιακό φοιτητή, ο
οποίος επιλέγεται βάσει αριστείας.
5.1.8. Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο εσωτερικό του τμήματος;
Τα αποτελέσματα μεγάλης απήχησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Επίσης τα
μέλη ΔΕΠ δίνουν συχνά σεμινάρια στο Τμήμα.
5.1.9. Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα εκτός τμήματος, στην ελληνική και
διεθνή ακαδημαική και επιστημονική κοινότητα;
Μέσω δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων σε διεθνή συνέδρια. Επίσης μέσω σεμιναρίων από
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος σε Τμήματα άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδος και του
εξωτερικού.
5.1.10. Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό
περιβάλλον;
Σε ειδικές περιπτώσεις αποτελεσμάτων μεγάλης απήχησης, γίνεται διάχυση μέσω ειδικού ή
ημερήσιου Τύπου.

5.2. Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράμματα και έργα που
εκτελούνται στο Τμήμα;
5.2.1. Ποια ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε
εξελιξη κατά την τελευταία πενταετία;
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι ιδιαίτερα δραστήρια στην προσέλκυση χρηματοδότησης
από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Συγκεκριμένα, η συνολική χρηματοδότηση
από τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα, των οποίων δίνεται αμέσως μετά ο πλήρης
κατάλογος, ανέρχεται στο ποσό των 5.659.307 €.
Πλήρης Κατάλογος με τα Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα μελών ΔΕΠ του Τμήματος
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών:
Ευρωπαïκά:
FP7 EU-FET program (2008-2010), «Photonic Metamaterials», Budget: 720.360 Euro
ΕΥ: Κ. Σούκουλης
FP7 EU-NMP Program (2008-2011), «Engineered Self-Organized Multicomponent
Structures with Novel Controllable Electromagnetic Functionalities», Budget: 885.800
Euro
ΕΥ: M. Καφεσάκη και Κ. Σούκουλης
FP6 Network of Excellence (2004-2008), PHOREMOST, Budget: 140.000 Euro
ΕΥ: M. Καφεσάκη και Κ. Σούκουλης
FP6 Network of Excellence (2004-2008), METAMORHOSE, Budget: 160.000 Euro
ΕΥ: M. Καφεσάκη και Κ. Σούκουλης
Marie Curie Transfer of Knowledge (ToK) (2006-2010), “Colloidal Suspensions In NonErgodic States”
Προϋπολογισμός: 638.590 Ευρώ
ΕΥ : Γ. Πετεκίδης
ΕU-FP6-2002-NMP-1 Network of Excellence (2004-2009), “Soft Matter Composites”
Προϋπολογισμός 200.000 Ευρώ
ΕΥ : Δ. Βλασσόπουλος
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EU-FP7-NMP (2008-2011), “Toolbox for directed and controlled self-assembly of
nanocolloids”
Προϋπολογισμός 600.000 Ευρώ
ΕΥ : Δ. Βλασσόπουλος
EU-STREP NMP-CT-2006-033256 (2006-2009), “Bio-engineered Nanomaterials for
Research and Applications”, Προϋπολογισμός: 330.000 Ευρώ (AC cost)
EY: Α. Μητράκη
EU-FP7-NMP-2007-SMALL-1 (2008-2011), “Hierarchically Organized Metal Organic
Catalysts for Continuous and Multi-batch Processes”, Προϋπολογισμός: 525.854 Ευρώ,
ΕY: Μ. Βαμβακάκη
Εθνικά:
ΠΕΝΕΔ 03ΕΔ841 (2006-2009), «Διοδικά λέιζερ μεταβλητού μήκους κύματος»
Προϋπολογισμός: 138.480 Ευρώ
ΕΥ : Ν. Πελεκάνος
ΠΕΝΕΔ 03ΕΔ816 (2005-2008), "Ισχυρή σύζευξη σε μικροκοιλότητες GaN για πολαριτονικές
διατάξεις"
Προϋπολογισμός: 80.000 Ευρώ
ΕΥ : Π. Σαββίδης
ΠΕΝΕΔ 03ΕΔ566 (2005-2008), “Κολλοειδή συστήματα εκτός ισορροπίας: Ροή και
Γήρανση”
Προϋπολογισμός: 90.000 Ευρώ
ΕΥ : Γ. Πετεκίδης
ΠΕΝΕΔ 03ΕΔ887 (2006-2009), “Φωτοευαίσθητα Άμορφα υλικά με εφαρμογές σε Στοιχεία
μεταγωγής και Αποθήκευσης πληροφορίας”, Προϋπολογισμός: 4.253 Ευρώ
ΕΥ : Γ. Πετεκίδης (ΙΤΕ/ΙΗΔΛ)
ΠΕΝΕΔ 2003 (2005-2008), “Ανάπτυξη νανοδομημένων υβριδικών υλικών
πολυμερούς/ανοργάνου για εφαρμογές random lasing”, Προϋπολογισμός: 228.000 Ευρώ
EY: Μ. Βαμβακάκη.
ΠΕΝΕΔ 2003 (2005-2008), “Ανάπτυξη biochips με μεμβρανικές στοιβάδες αναγνώρισης για
εφαρμογή στην πρωτεϊνική ανάλυση”, Προϋπολογισμός: 139.450 Ευρώ
EY: Μ. Βαμβακάκη
ΠΕΝΕΔ 2003 (2005-2008), “Εγγραφή μικροδομών σε διαλύματα πολυμερών με ακτίνες
λέιζερ”, Προϋπολογισμός: 104.475 Ευρώ
EY: Γ. Φυτάς
ΠΕΝΕΔ 2003 (2005-2008), “Μελέτη της επίδρασης εξωτερικής πίεσης στην μορφολογία
βιομηχανικού πολυπροπυλενίου”,
Προϋπολογισμός: 211.000 Ευρώ
EY: Γ. Φυτάς
Διακρατικές:
Διακρατική Ελλάς-Γαλλία (2006-2008), “Πιεζοηλεκτρικές κβαντικές τελείες για φωτονικές
εφαρμογές”
Προϋπολογισμός 12.400 Ευρώ
ΕΥ : Ν. Πελεκάνος
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Διακρατική Ελλάς-Ισπανία (2006-2008), “Χαρακτηρισμός της δομής με ηλεκτρονική
μικροσκοπία του μιτοχονδριακού, ATP-ανεξάρτητου συμπλόκου σαπερόνης/τρανσλοκάσης
ΤΙΜ10”
Προϋπολογισμός 11.740 Ευρώ
ΕΥ : Κ. Τοκατλίδης
Διακρατική Ελλάς-Γαλλία (2007-2008), “Εντοπισμός και στοχευμένη μεταφορά
ταλαντώσεων σε δίκτυα συζευγμένων μη γραμμικών ταλαντωτών, Προϋπολογισμός: 12.400
Ευρώ,
ΕΥ: Γ. Κοπιδάκης
Διακρατική Ελλάς-Ισπανία (2006-2008), « Σχεδιασμός, αναδίπλωση και δομική μελέτη
τεχνητών ινωδών βιοϋλικών που προέρχονται από τριμερείς ιϊκές ίνες.», Προϋπολογισμός:
11.005 Ευρώ,
ΕY: Α. Μητράκη
Διακρατική Ελλάς-Γερμανία/IKYDA (2007-2008), «Δομή και απόκριση καινοτόμων
hydrogels για αισθητήρες», Προϋπολογισμός: 10.000 Ευρώ,
ΕΥ: Γ. Φυτάς.
Άλλα:
German Science Foundation (2008-2011), α) Priority program: Hydrogels, β) Hypersonic
Phononic Colloidal Crystals.
Προϋπολογισμός: 400.000 Ευρώ,
ΕΥ: Γ. Φυτάς.
Πρόγραμμα ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης (2007-2009), “Αποκρίσιμα ABC Τρισυσταδικά
Συμπολυμερή: Συμπεριφορά σε Υδατικό Διάλυμα και Σχηματισμός Μεταλλικών
Νανοσωματιδίων”
Προϋπολογισμός: 5.500 Ευρώ,
ΕΥ: Μ. Βαμβακάκη.
5.2.2. Ποιο ποσοστό μελών ΔΕΠ/ΕΠ αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες;
100%.
5.2.3. Συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και μεταδιδακτορικοί ερευνητές στα
ερευνητικά προγράμματα;
Ναι.

5.3. Πώς κρίνετε τις διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές;
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος φιλοξενούνται ερευνητικά είτε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΙΤΕ) είτε σε άλλα Τμήματα του Παν. Κρήτης. Αναλυτικά:
- 6 μέλη ΔΕΠ φιλοξενούνται στο ΙΤΕ
- 5 μέλη ΔΕΠ φιλοξενούνται στο Φυσικό, εκ των οποίων ένα βρίσκεται ακόμη σε
αναζήτηση ερευνητικού εργαστηρίου
- 2 μέλη ΔΕΠ και 2 ΕΤΕΠ φιλοξενούνται στο Χημικό
- 1 μέλος ΔΕΠ φιλοξενείται στο Βιολογικό
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η έλλειψη κτιρίου ή επαρκών χώρων αποτελεί τροχοπέδη
στην καθημερινή λειτουργία του Τμήματος αλλά και θέτει σε κίνδυνο την ίδια την προοπτική
ανάπτυξης του. Ιδιαίτερα στο θέμα της στέγασης ερευνητικής δραστηριότητας νέων μελών
ΔΕΠ, το Τμήμα βρίσκεται σήμερα σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, αδυνατώντας να δώσει
εργαστηριακό χώρο σε ένα νεοδιορισμένο μέλος ΔΕΠ. Σημειωτέον ότι το κτιριακό πρόβλημα
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του Τμήματος θα οξυνθεί ακόμη παραπάνω τα αμέσως επόμενα χρόνια, λόγω της
κατακόρυφης αύξησης εισακτέων από 55 σε 90 που απεφάσισε πρόσφατα το Υπουργείο
Παιδείας, αλλά και- κυρίως- με τον αναμενόμενο διορισμό νέων μελών ΔΕΠ. Ως προς το
τελευταίο, υπολογίζεται με βάση τις ήδη προκυρηγμένες θέσεις ότι ο αριθμός μελών ΔΕΠ
του ΤΕΤΥ το 2011/12 θα ανέρχεται σε 21, από 14 που είναι σήμερα.

5.3.1. Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων.
Βλ. παραπάνω.
5.3.2. Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα χώρων των ερευνητικών εργαστηρίων.
Για τα μέλη ΔΕΠ που έχουν ερευνητικό εργαστήριο (βλ. Παραπάνω), οι χώροι είναι
κατάλληλοι και επαρκείς.
5.3.3.

Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού.

Μερικά εργαστήρια είναι πολύ καλά εξοπλισμένα, ενώ άλλα χρειάζονται προσθήκες.
5.3.4. Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Σε μεγάλο βαθμό.
5.3.5. Ποια ερευνητικά αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες υποδομές;
Υπάρχουν πολλά ερευνητικά θέματα που δεν μπορούν να καλυφθούν από τις υπάρχουσες
υποδομές. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει δυνατότητα μαγνητο-οπτικών μετρήσεων, αν και
υπάρχει εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ στην περιοχή το οποίο αναγκάζεται να μετακινείται για την
έρευνα του σε εργαστήρια του εξωτερικού.
5.3.6. Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδομών;
Δεν υπάρχει τίποτα που να μην χρησιμοποιείται. Για ορισμένες πειραματικές διατάξεις με
εγνωσμένη εμπειρία (rheology, dynamic light scattering, time resolved spectroscopy)
υπάρχουν αρκετοί χρήστες από επισκέπτες μεταπτυχιακούς απο Ευρώπη (Γερμανία,
Πολωνία, Αγγλία, Ολλανδία, Γαλλίια), ΗΠΑ (UPenn, Cornell), και Ν. Ζηλανδία.
5.3.7. Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδομές; Ποια είναι η ηλικία του
υπάρχοντος εξοπλισμού και η λειτουργική του κατάσταση;
Ο αποκτηθείς εξοπλισμός είναι νέος. Άπό αυτόν που προϋπήρχε (Μικροηλεκτρονική , Lasers
ΙΤΕ), κάποιος εξοπλισμός χρειάζεται άμεσα ανανέωση.
5.3.8. Πώς χρηματοδοτείται η προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών
υποδομών;
Μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και Δημοσίων Επενδύσεων.

5.4. Πώς κρίνετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του
διδακτικού προσωπικού του Τμήματος κατά την τελευταία
πενταετία;6
5.4.1. Πόσα βιβλία/μονογραφίες δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του τμήματος;
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Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 11-9 υπάρχει ένα βιβλίο/μονογραφία ενός
μέλους ΔΕΠ.
5.4.2. Πόσες εργασίες δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ;
Το ΤΕΤΥ είναι σχετικά νέο τμήμα, το νεώτερο του πανεπιστημίου Κρήτης. Η
στελέχωσή του άρχισε το 2002 όπως φαίνεται στον πίνακα 11-9 ενώ έγινε διοικητικά
ανεξάρτητο τμήμα το Σεπτέμβριο του 2004. Επομένως αντιπροσωπευτική εικόνα
του ερευνητικού έργου μπορεί να δοθεί μόνο σε συνάρτηση με την παράθεση του
αριθμού των μελών ΔΕΠ ανά έτος. Για αυτό προσθέσαμε 2 επιπλέον στήλες στον
πίνακα 11-9 ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μια πιο σαφή και πλήρη εικόνα της
ερευνητικής δραστηριότητας του τμήματος. Τα δεδομένα της τελευταίας στήλης
αφορούν τις δημοσιεύσεις ανά μέλος ΔΕΠ ανά έτος και μπορούν να αποτελέσουν
κριτήριο σύγκρισης με άλλα συναφή τμήματα τόσο στον Ελλαδικό όσο και στον
διεθνή χώρο. Για παράδειγμα τα τελευταία 2 χρόνια στο τμήμα μας ο αριθμός αυτός
είναι περίπου 4,2, συγκρίσιμος με αντίστοιχα τμήματα υλικών του εξωτερικού
(Cornell 4,6, Georgia Tech 3,3, Stanford 5,3, κλπ) όπως φαίνεται στο σχετικό
γράφημα στα Παραρτήματα.
(α) Σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές;
Στο χρονικό διάστημα των τελευταίων 5 χρόνων έχουν δημοσιευτεί συνολικά 195
εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Ο αριθμός αυτός είναι εντυπωσιακός
αν λάβει κανείς υπόψη του όπως προαναφέραμε το νεαρό της ηλικίας του τμήματος
και κατά συνέπεια τον μικρό αριθμό των μελών. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι το
2003 το τμήμα είχε μόνο 4 μέλη ενώ το 2007 ο αριθμός αυξήθηκε σε 10.
Επίσης επισημαίνονται για το διάστημα 2003-2007 και οι παρακάτω δημοσιεύσεις
στα κορυφαία περιοδικά Νature kai Science:
-Ertugrul Cubukcu, Koray Aydin, Ekmel Ozbay, Stavroula Foteinopoulou, Costas
M. Soukoulis, "Electromagnetic waves: Negative refraction by photonic crystals,"
Nature 423, 604–605 (2003).
-W. Cheng, J. Wang, U. Jonas, G. Fytas, N. Stefanou, "Observation and tuning of
hypersonic bandgaps in colloidal crystals", Nature Materials 5, 830 (2006) with
Views &News p.773
-Gunnar Dolling, Christian Enkrich, Martin Wegener, Costas M. Soukoulis,
Stefan Linden, "Simultaneous Negative Phase and Group Velocity of Light in a
Metamaterial," Science 312 (5775), 892–894 (2006).
-C. M. Soukoulis, S. Linden, M. Wegener, "Negative refractive index at optical
wavelengths," Science, 315, 47 (2007).
(β) Σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές;
Καμμία εργασία.
(γ) Σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές;
Δημοσιεύτηκαν συνολικά 33 εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με
κριτές.
(δ) Σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων χωρίς κριτές;
Δημοσιεύτηκαν συνολικά 40 εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με
κριτές.
5.4.3. Πόσα κεφάλαια δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος σε συλλογικούς τόμους;
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Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος δημοσίευσαν συνολικά 7 κεφάλαια σε συλλογικούς
τόμους κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.
5.4.4. Πόσες άλλες εργασίες (π.χ. βιβλιοκρισίες) τα μέλη του ακαδημαικού προσωπικού του
τμήματος;
Καμμία εργασία.
5.4.5. Πόσες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια που δεν εκδίδουν πρακτικά έκαναν
τα μέλη του ακαδημαικού προσωπικού του τμήματος;
(α) σε συνέδρια με κριτές
13 συνολικά εργασίες
(β) σε συνέδρια χωρίς κριτές
9 συνολικά εργασίες

5.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται
στο Τμήμα από τρίτους;
Τα αποτελέσματα αυτής της ενότητας είναι συγκεντρωμένα στον πίνακα 11-10.
Όπως και στην ενότητα 5.4 έτσι και εδώ έχουμε προσθέσει 2 επιπλέον στήλες, μια με
τον αριθμό των μελών ΔΕΠ ανά έτος και μια με τις αναφορές ανά μέλος ΔΕΠ ανά
έτος κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. Ως γενικό σχόλιο, μελετώντας
τον πίνακα 11-10, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ερευνητικό έργο του ΤΕΤΥ χαίρει
σημαντικής διεθνούς αναγνώρισης.
5.5.1.

Πόσες ετεροαναφορές (citations) υπάρχουν σε δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του
τμήματος;
Συνολικά υπάρχουν 9352 ετεροαναφορές σε δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του
τμήματος κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. Πιο αναλυτικά έχουμε
προσθέσει μια ακόμη στήλη αμέσως μετά το συνολικό αριθμό ετεροαναφορών που
αντιστοιχεί στις αναφορές εργασιών με διεύθυνση το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ο
αριθμός αυτός είναι 3846 και δίνει μια πιο ακριβή εικόνα της αναγνώρισης του
έργου του τμήματος.

5.5.2.

Πόσες αναφορές του ειδικού ή του επιστημονικού τύπου έγιναν σε ερευνητικά
αποτελέσματα μελών ΔΕΠ/ΕΠ του τμήματος κατά την τελευταία πενταετία;
Συνολικά έγιναν 22 αναφορές του ειδικού ή του επιστημονικού τύπου σε ερευνητικά
αποτελέσματα μελών ΔΕΠ/ΕΠ του τμήματος κατά την τελευταία πενταετία. Η
απήχηση αυτή αντανακλά την ποιότητα του έργου του τμήματος τονίζοντας
ταυτόχρονα το υψηλό επίπεδο των μελών του. Το τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας
υλικών του πανεπιστημίου Κρήτης έχει στελεχωθεί από μέλη με σπουδές επιπέδου
και διεθνή αναγνωρισιμότητα στο ερευνητικό πεδίο τους κάτι που γίνεται σαφές αν
κάποιος μελετήσει τα στοιχεία του πίνακα 11-10.

5.5.3.

Πόσες βιβλιοκρισίες για βιβλία μελών ΔΕΠ/ΕΠ του τμήματος έχουν δημοσιευθεί σε
επιστημονικά περιοδικά;
4 βιβλιοκρισίες έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά για βιβλία μελών
ΔΕΠ/ΕΠ του τμήματος.
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5.5.4.

Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του τμήματος σε επιτροπές επιστημονικών
συνεδρίων υπήρξαν κατά την τελευταία πενταετία;
Συνολικά 21 συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του τμήματος σε επιτροπές επιστημονικών
συνεδρίων υπήρξαν κατά την τελευταία πενταετία.

5.5.5.

Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του τμήματος σε συντακτικές επιτροπές
επιστημονικών περιοδικών υπάρχουν;
Υπάρχουν 22 συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του τμήματος σε συντακτικές επιτροπές
επιστημονικών περιοδικών.

5.5.6.

Πόσες προσκλήσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του τμήματος από άλλους
ακαδημαικούς/ερευνητικούς φορείς για διαλέξεις/παρουσιάσεις έγιναν κατά την
τελευταία πενταετία;
Κατά την τελευταία πενταετία έγιναν 92 προσκλήσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του τμήματος
από άλλους ακαδημαικούς/ερευνητικούς φορείς για διαλέξεις/παρουσιάσεις. Ο
μεγάλος αυτός αριθμός αντανακλά την σπουδαιότητα και βαρύτητα του έργου που
συντελείται στο τμήμα υλικών.

5.5.7.

Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του τμήματος και πόσες φορές έχουν διατελέσει κριτές σε
επιστημονικά περιοδικά;
Όλα τα μέλη του τμήματος διατελούν κριτές σε επιστημονικά περιοδικά. Αυτό είναι
ένα ακόμη στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι το τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας
υλικών του πανεπιστημίου Κρήτης έχει στελεχωθεί από μέλη με σπουδές επιπέδου.

5.5.8.

Πόσα διπλώματα ευρεσιτεχνίας απονεμήθηκαν σε μέλη ΔΕΠ του τμήματος;
Κανένα.

5.5.9.

Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση (π.χ βιομηχανικές εφαρμογές) των ερευνητικών
αποτελεσμάτων των μελών ΔΕΠ του τμήματος;
Πολλά μέλη του τμήματος εργάζονται σε θέματα που τα αποτελέσματα τους θα
μπορούσαν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην βιομηχανία τα επόμενα χρόνια.
Μέχρι τώρα υπάρχει χαλαρή σύνδεση με τα Πλαστικά Κρήτης, και την Μεγαπλάστ.

5.6. Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος;
5.6.1.

Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες και ποιές
(α) Με άλλες ακαδημαικές μονάδες του ιδρύματος;
Πολλά μέλη του τμήματος συνεργάζονται με το ΙΤΕ. Η συνεργασία αυτή κατά
κάποιο τρόπο επιβάλλεται από το γεγονός ότι το τμήμα στερείται χώρων. Η έλλειψη
κτιρίου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών όχι μόνο δημιουργεί
οξύτατα προβλήματα στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων και στην καθημερινή
λειτουργία του Τμήματος αλλά, χωρίς υπερβολή, απειλεί την ίδια την υπόστασή του.
Μέλη ΔΕΠ του ΤΕΤΥ βρίσκονται χωρίς πρόσβαση σε στοιχειώδεις υποδομές, όπως
στέγη για εαυτούς και για την ερευνητική δραστηριότητά τους. Παρά τις
προσπάθειες της Διοίκησης του ΤΕΤΥ, οι χώροι που παραχωρούνται στο Τμήμα είναι
περιορισμένοι και αφορούν κυρίως στην εκπαιδευτική και διοικητική διαδικασία.
Γίνονται βέβαια προσπάθειες συνεργασίας με συναδέλφους από άλλα τμήματα αλλά
αυτή η προσέγγιση έγκειται απλά και μόνο στην καλή και «φιλική» διάθεση
μεμονωμένων ατόμων και δεν αποτελεί κατά κανένα τρόπο την πολιτική γραμμή
κάποιου τμήματος ή του Πανεπιστημίου ως σύνολο. Επομένως οι συνεργασίες με
άλλες ακαδημαικές μονάδες του ιδρύματος όχι μόνο είναι επιθυμητές αλλά και
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αναγκαίες ώστε τα μέλη του τμήματος να διεκπεραιώνουν τις ερευνητικές τους
δραστηριότητες.
(β) Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού;
Μεγάλος αριθμός μελών του τμήματος συνεργάζεται με αντίστοιχα ή και συναφή
ιδρύματα του εσωτερικού. Οι συνεργασίες αυτές επιβάλλονται και από το οξύ
πρόβλημα της έλλειψης κτιριακών εγκαταστάσεων που προαναφέρθηκε.
(γ) Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού;
Μεγάλος αριθμός μελών του τμήματος συνεργάζεται σε μόνιμη ή περιοδική βάση με
αντίστοιχα ή και συναφή ιδρύματα του εξωτερικού. Η συνεργασία αυτή πέρα του ότι
είναι εποικοδομητική, είναι και επιβαλλόμενη για τα περισσότερα μέλη του
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.

5.7. Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου
που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος;
5.7.1.

Ποια βραβεία ή/και διακρίσεις έχουν απονεμηθεί σε μέλη ΔΕΠ του τμήματος;
Ένα μέλος του τμήματος (Καθ. Κ. Σούκουλης) τιμήθηκε με το βραβείο Descartes του
έτους 2005 για την ανάπτυξη μιας νέας κατηγορίας μετα-υλικών τα αποκαλούμενα
αριστερόστροφα υλικά. Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται από την Ευρωπαική
Επιτροπή μετά από επιλογή μεταξύ δεκάδων υποψηφίων σε ευρωπαικές ερευνητικές
ομάδες που επιδεικνύουν εξαιρετικά επιστημονικά ή τεχνολογικά αποτελέσματα σε
οποιοδήποτε πεδίο της επιστήμης συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών,
οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

5.7.2.

Ποιοι τιμητικοί τίτλοι (επίτιμοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, ακαδημαικοί,
κλπ) έχουν απονεμηθεί από άλλα ιδρύματα σε μέλη ΔΕΠ του τμήματος;
Fellow of Max Planck Society (Institute for Polymer Research).

5.8. Πώς κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των
φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα;
5.8.1.

Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του
τμήματος; Πόσοι μεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες;
Σε ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος συμμετέχουν περίπου 15
μεταπτυχιακοί φοιτητές και περίπου 10 υποψήφιοι διδάκτορες, και ένας σχετικά
μεγάλος αριθμός (>20) προπτυχιακών φοιτητών μέσω της διπλωματικής τους
εργασίας.
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6. Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς
(ΚΠΠ) φορείς
6.1. Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς;
Η Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών αποτελεί το επιστημονικό/τεχνολογικό πεδίο
συνάντησης πολλών και διαφορετικών θεμελιωδών επιστημών όπως η Φυσική, η Χημεία, Η
Βιολογία και τα Μαθηματικά. Έτσι, ακολουθώντας τον σύγχρονο διεπιστημονικό τρόπο
προσέγγισης, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) συνδέει δημιουργικά τις
παραπάνω θεμελιώδεις επιστήμες με σκοπό να λύσει επιστημονικά/τεχνολογικά
προβλήματα που αφορούν υλικά.
Το ΤΕΤΥ, αν και σχετικά νέο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και με σημαντικά
προβλήματα κτιριακής υποδομής, έχει ήδη αναπτύξει ένα ικανοποιητικό αριθμό
συνεργασιών με παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Αυτό οφείλεται στη σύγχρονη
επιστημονική/ τεχνολογική περιοχή ενδιαφερόντων καθώς και στην υψηλή προστιθέμενη
αξία για τους τοπικούς φορείς. Οι συνεργασίες αυτές στηρίζονται σε δύο άξονες: α) στην
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από την λειτουργία του προγράμματος
πρακτικής άσκησης και β) από την μεταφορά τεχνογνωσίας (συνεργασίες μελών ΔΕΠ).
Αναλυτικότερα, εταιρείες μορφοποίησης παραγωγής Υλικών και η Χημική
Βιομηχανία, η βιομηχανία Μικροηλεκτρονικής και Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων, η
βιομηχανία Εξαρτημάτων και Εφαρμογών των Τηλεπικοινωνιών, η βιομηχανία Μεταλλικών
Κατασκευών, αποτελούν σημαντικούς τομείς της Ελληνικής Οικονομίας. Η ύπαρξη μονάδων
μορφοποίησης και χημικών βιομηχανιών στον Ελλαδικό χώρο δίνει την δυνατότητα στους
φοιτητές του τμήματος μας , μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης να έχουν άμεση
επαφή με τις εταιρείες, να εργαστούν σε ένα εξω-πανεπιστημιακό περιβάλλον, και να
αποφασίσουν για την περαιτέρω καριέρα τους. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των
εταιρειών και των αποφοίτων κατά το στάδιο της πρακτικής άσκησης ολοκληρώνει τον
κύκλο σπουδές-εξάσκηση-εργασία, και φέρνει το τμήμα μας σε άμεση επαφή με τον
παραγωγικό τομέα.

6.2. Πώς κρίνετε τη δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη
συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς;
Με δεδομένο το υψηλό ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές (Τμήμα/ΚΠΠ), που με
την σειρά του οφείλεται στην υψηλή προστιθέμενη αξία που προσφέρουν οι παραπάνω
συνεργασίες κρίνουμε ότι η δυναμική του τμήματος για την ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ
είναι διαρκώς αυξανόμενη. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση παίζουν οι
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες – δραστηριότητες του Τμήματος για την ενίσχυση και
περαιτέρω ανάπτυξη των παραπάνω συνεργασιών.

6.3. Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τμήματος προς την
κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ
φορείς;
Μέχρι σήμερα οι δραστηριότητες του Τμήματος για την ανάπτυξη και ενίσχυση
συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς στηρίζεται στην ανάπτυξη της Πρακτικής Άσκησης καθώς και
στην αξιοποίηση του επιστημονικού κύρους των μελών ΔΕΠ του τμήματος. Θεωρούμε ότι αν
και οι παραπάνω άξονες έχουν αποδώσει ικανοποιητικά μέχρι σήμερα είναι σημαντικό για
το Τμήμα να αναπτύξει με συστηματικότερο και εντατικότερο ρυθμό αυτές τις συνεργασίες.
Για παράδειγμα, το Τμήμα θα μπορούσε να διοργανώσει ενημερωτικές συναντήσεις με τους
τοπικούς ΚΠΠ φορείς. Στις συναντήσεις αυτές εκτός από το άμεσο όφελος της ανάπτυξης
συνεργασιών σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές θα μπορούσε να αναπτυχθεί και μια
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μακρόχρονη στρατηγική ανάπτυξης-συνεργασίας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και
απαιτήσεις όλων των συνεργαζόμενων μερών.

6.4. Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ
φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία;
Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό
εργαλείο για την σύνδεση ΚΠΠ φορέων με την εκπαιδευτική διαδικασία. Με δεδομένο ότι
συνολικά η σύνδεση των ΚΠΠ με την εκπαιδευτική διαδικασία θα μπορούσε να είναι αρκετά
εντονότερη (π.χ. το 80% των φοιτητών να κάνουν πρακτική άσκηση σε ΚΠΠ φορείς),
πιστεύουμε ότι το παραπάνω πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα σε βάθος
χρόνου.

6.5. Πώς κρίνετε τη συμβολή του Τμήματος στην τοπική,
περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη;
Το σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας του Τμήματος δεν μας επιτρέπει να
έχουμε μια σαφή εικόνα της συνολικής συμβολής του στην τοπική, περιφερειακή και εθνική
ανάπτυξη. Είναι φανερό όμως, από τα μέχρι τώρα υπάρχοντα στοιχεία, ότι η συμβολή αυτή
ήδη δεν είναι ασήμαντη και θα είναι όλο και σημαντικότερη στα επόμενα χρόνια.
Κατ’ αρχάς σε επίπεδο εθνικής ανάπτυξης το τμήμα μας έχει μια σημαντική
συνεισφορά σε Ευρωπαϊκά επιδοτούμενα ανταγωνιστικά προγράμματα. Αυτό οφείλεται σε
ένα σημαντικό βαθμό στην επιστημονική ποιότητα των μελών ΔΕΠ που το απαρτίζουν
(πρώτο σε σύγκριση με ομοειδή τμήματα σε δημοσιεύσεις και αναφορές ανά μέλος ΔΕΠ),
καθώς και στην ομαλή και δημιουργική συνεργασία του Τμήματος με τα υπόλοιπα Τμήματα
του πανεπιστημίου και με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
Τα παραπάνω βέβαια έχουν θετική συνεισφορά σε επίπεδο περιφερειακής και τοπικής
ανάπτυξης. Σε αυτό το επίπεδο θετική είναι επίσης η συνεισφορά του Τμήματος μέσω των
συνεργασιών με ΚΠΠ καθώς και της συμμετοχής των ΚΠΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Πέραν όμως από αυτά, θεωρούμε ότι πολλά θα μπορούσαν ακόμη να επιτευχθούν σε επίπεδο
περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Εξαιτίας του επιστημονικού/τεχνολογικού
χαρακτήρα του Τμήματος θα μπορούσε π.χ. να ενισχυθεί η ανάπτυξη τεχνο-βλαστών σε
τοπικό επίπεδο στοχεύοντας σε σύγχρονους και όχι πολύ δαπανηρούς τομείς της σύγχρονης
τεχνολογίας υλικών.
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7. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης
7.1. Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του
Τμήματος;
Η στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος αφορά στα εξής σημαντικά θέματα:
1) την ολοκλήρωση της στελέχωσης του Τμήματος με προσωπικό υψηλού δυναμικού και την
δημιουργία ερευνητικών κατευθύνσεων αιχμής που θα φέρουν ξεκάθαρα το στίγμα του
ΤΕΤΥ,
2) την απόκτηση ενιαίας κτιριακής υποδομής για την στέγαση της εκπαιδευτικής και της
ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος,
3) την απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους του.
Δυστυχώς, και τα τρία αυτά θέματα δεν μπορούν να λυθούν ενδοτμηματικά, αλλά
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το συνολικότερο σύστημα διοίκησης της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα με τις γνωστές δυσλειτουργίες. Επιπλέον, όσον αφορά το 1), το
Τμήμα αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες λόγω ανταγωνισμού με το εξωτερικό, ιδιαίτερα στις
υψηλές βαθμίδες ή για πολύ υποσχόμενους νέους ερευνητές. Γίνεται προσπάθεια
παράλληλης στήριξης και από το ΙΤΕ αλλά όχι πάντα με επιτυχία, ειδικότερα στην σημερινή
συγκυρία.

7.2. Πώς κρίνετε τη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής
ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος;
Η διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος
περιλαμβάνει συζητήσεις στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος, αλλά και σε άλλα
θεσμοθετημένα όργανα του Πανεπιστημίου (Κοσμητεία Σχολής και Σύγκλητο). Η
συνεργασία με το εκάστοτε Πρυτανικό σχήμα είναι επίσης πολύ σημαντική στην
διαμόρφωση στρατηγικής. Τέλος, και η παρούσα αξιολόγηση, ιδιαίτερα στην φάση της
εξωτερικής αξιολόγησης, μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά στην διαμόρφωση στρατηγικής.
Συνολικά πάντως, τουλάχιστον για την φάση ανάπτυξης που βρίσκεται το ΤΕΤΥ, η όλη
διαδικασία κρίνεται επαρκής.
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8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές
8.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα των διοικητικών και
τεχνικών υπηρεσιών;
8.1.1.

Πώς είναι στελεχωμένη και οργανωμένη η Γραμματεία του Τμήματος και των
Τομέων;
Η Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του
Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ) απασχολεί 3 διοικητικούς υπαλλήλους. Στελεχώνεται
από την Γραμματέα του Τμήματος και δύο ακόμα υπαλλήλους. Εκτός από την
γραμματειακή υποστήριξη του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και βασικών
διοικητικών διαδικασιών (συνελεύσεις Τμήματος, εκλογές μελών ΔΕΠ-ΕΤΕΠ, κλπ),
η Γραμματεία υποστηρίζει και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Δεν
υπάρχουν θεσμοθετημένοι Τομείς στο ΤΕΤΥ.

8.1.2. Πόσο αποτελεσματικές θεωρείτε πως είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και το ωράριο
λειτουργίας της Γραμματείας του Τμήματος και των Τομέων για την εξυπηρέτηση
των αναγκών του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών;
Το ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας του ΤΕΤΥ συμπίπτει με αυτό των
υπόλοιπων διοικητικών υπηρεσιών του ΠΚ. Παρόλο που οι παρεχόμενες υπηρεσίες
εξασφαλίζουν την λειτουργία του ΤΕΤΥ, κυρίως λόγω της επιπλέον προσπάθειας των
υπαλλήλων της Γραμματείας αλλά και της Διοίκησης και άλλων μελών του
Τμήματος, η στελέχωση της Γραμματείας δεν είναι επαρκής. Αξίζει να αναφερθεί ότι
εξαιτίας έκτακτων αλλά φυσιολογικών συνθηκών (π.χ., άδειες μητρότητας) για
μεγάλο διάστημα η Γραμματεία λειτουργεί με δύο από τους τρεις υπαλληλους.
Ενίσχυση του προσωπικού της με ένα ή δύο επιπλέον υπαλλήλους, θα είχε σαν
αποτέλεσμα την ακόμα καλύτερη καθημερινή λειτουργία του Τμήματος, την
εξυπηρέτηση των αναγκών του διδακτικού προσωπικού και θα επέτρεπε την
υποστήριξη δραστηριοτήτων ενδυνάμωσης του ΤΕΤΥ, όπως προβολή του Τμήματος
και του έργου του, επιμορφωτικές δραστηριότητες επιπλέον των μαθημάτων,
επιπλέον χρηματοδότηση μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων, κλπ.
Ένα σοβαρό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί πριν από την ενίσχυση
του ανθρώπινου δυναμικού της Γραμματείας, είναι αυτό του διαθέσιμου χώρου.
Προς το παρόν η Γραμματεία φιλοξενείται σε μέρος αίθουσας που έχει διαθέσει το
Τμήμα Βιολογίας του ΠΚ. Ο χώρος αυτός είναι ανεπαρκής και με τα σημερινά
δεδομένα, μια και στεγάζει προσωπικό της Γραμματείας του ΤΕΤΥ, του Τμήματος
Βιολογίας και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών φοιτητών του ΤΕΤΥ και των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος
Βιολογίας.
8.1.3.

Πόσο αποτελεσματική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος
με εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος; Πόσο ικανοποιητική για τις
ανάγκες του Τμήματος είναι
(α) η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης;
(β) των Υπηρεσιών Πληροφόρησης;
Η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του ΤΕΤΥ με εκείνες της
κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος είναι ικανοποιητική και μπορεί να
χαρακτηριστεί αποτελεσματική σε καθημερινά διαδικαστικά θέματα. Η οργάνωση
και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης εξυπηρετούν τις ανάγκες του Τμήματος.

8.1.4.

Πώς είναι στελεχωμένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα
Σπουδαστήρια του Τμήματος;
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Στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΤΥ τα εργαστηριακά μαθήματα έχουν
ιδιαίτερη βαρύτητα εξαιτίας των γνωστικών αντικειμένων που συμπεριλαμβάνει η
Επιστήμη Υλικών. Μετά και την αναμόρφωση/αναβάθμιση του προγράμματος
σπουδών, διδάσκονται πολλά εργαστηριακά μαθήματα βασικής Φυσικής και
Χημείας, παρασκευής και χαρακτηρισμού όλων των κατηγοριών σύγχρονων υλικών,
χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών Πληροφορικής, Υπολογιστικής Επιστήμης και
(προαιρετικά) μηχανολογικής σχεδίασης. Είναι επομένως φυσικό αυτές οι
πολλαπλές και σε μεγάλη έκταση εργαστηριακές δραστηριότητες να απορροφούν
σημαντικούς πόρους, σε υλικό και ανθρώπινο δυναμικό.
Τα εργαστήρια του ΤΕΤΥ οργανώνονται και στελεχώνονται από τα μέλη
ΔΕΠ που διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα, από 2 μέλη ΕΤΕΠ, 2 εντεταλμένους
επίκουρους καθηγητές, 2 τεχνικούς, διδάσκοντες Π.Δ. 407 και, σε ορισμένες
περιπτώσεις, από μεταπτυχιακούς (κυρίως) φοιτητές που έχουν επικουρικό ρόλο.
Εκτός από τα εργαστήρια παρασκευής και χαρακτηρισμού υλικών, που βρίσκονται
σε χώρους που ορίζει το ΤΕΤΥ συνολικής έκτασης 400 τμ στα κτήρια της Λ. Κνωσού,
όλα τα υπόλοιπα εργαστήρια φιλοξενούνται σε χώρους άλλων τμημάτων. Σε αρκετές
περιπτώσεις, το ΤΕΤΥ μπορεί να χρησιμοποιεί εργαστηριακές υποδομές άλλων
τμημάτων, όπως τα εργαστήρια Φυσικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Τμήμα
Φυσικής (με σχετικά μικρή συμμετοχή του σε εξοπλισμό), υπάρχουν όμως και
εργαστήρια τα οποία εξοπλίζονται αποκλειστικά από το ΤΕΤΥ σε χώρους άλλων
Τμημάτων, όπως τα εργαστήρια Χημείας στην Ιατρική Σχολή. Σε κάθε περίπτωση, ο
προγραμματισμός γίνεται σε ετήσια βάση και μετά από συνεννόηση ή
διαπραγμάτευση με τα άλλα τμήματα.
Υπάρχουν χώροι κοινής χρήσης για τους φοιτητές σε άλλα τμήματα, όπως
αναγνωστήρια, αίθουσα Η/Υ στο κτίριο Φυσικής, καθώς και μία αίθουσα Η/Υ στους
(περιορισμένους) χώρους του ΤΕΤΥ στη Λ. Κνωσού.
8.1.5.

Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε πως είναι η λειτουργία τους;
Τα εργαστήρια λειτουργούν σχεδόν άψογα, παρά την έλλειψη χώρων και τις
δυσκολίες στοιχειώδους προγραμματισμού. Αυτό οφείλεται στην επιπλέον
προσπάθεια που καταβάλουν κάποια μέλη του Τμήματος και στην επιπλέον
χρηματοδότηση που υπήρχε τα τελευταία πέντε χρόνια από ανταγωνιστικό
πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ (Αναμόρφωση/Αναβάθμιση Προπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών). Πέρα από τα καθιερωμένα διεθνώς βασικά εργαστηριακά μαθήματα, στο
ΤΕΤΥ έχουν αναπτυχθεί υλικοτεχνικές και εκπαιδευτικές εργαστηριακές υποδομές
που επιτρέπουν την κατάρτιση των φοιτητών σε υλικά, μεθόδους και τεχνολογίες
αιχμής που κατά κανόνα βρίσκονται σε ερευνητικά εργαστήρια στον ακαδημαϊκό
χώρο. Δεδομένου ότι η επιπλέον χρηματοδότηση τελειώνει στην παρούσα
ακαδημαϊκή χρονιά, θα πρέπει να υπάρξει αύξηση του τακτικού προϋπολογισμού.
Είναι επίσης απαραίτητη η πρόσληψη νέων μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και τεχνικών για την
συνέχιση της προσφοράς υψηλής εργαστηριακής κατάρτισης, δεδομένου ότι φέτος ο
αριθμός των εισακτέων σχεδόν διπλασιάστηκε και οι πιστώσεις για διδάσκοντες
Π.Δ. 407 ακολουθούν πτωτική τάση. Είναι επίσης αυτονόητο ότι αν υπήρχαν χώροι
στην δικαιοδοσία του ΤΕΤΥ (πέραν των 400 τμ στη Λ. Κνωσού), ο προγραμματισμός
δραστηριοτήτων θα ήταν ευκολότερος και η λειτουργία των εργαστηρίων πιο
αποτελεσματική.

8.1.6.

Πώς υποστηρίζονται οι υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
του Τμήματος; Πόσο αποτελεσματικές είναι;
Οι υπηρεσίες πληροφορικής υποστηρίζονται από ένα μέλος ΕΤΕΠ και ένα
τεχνικό. Το ΤΕΤΥ διαθέτει δικούς του εξυπηρετητές για καθιερωμένες υπηρεσίες,
όπως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτύου, διαχείρισης αρχείων, κλπ. Στα
πλαίσια της αναμόρφωσης/αναβάθμισης του προπτυχιακού προγράμματος
σπουδών, έχουν καθιερωθεί ιστοσελίδες για κάθε μάθημα, έχουν εισαχθεί μαθήματα
που σχετίζονται με σύγχρονες εφαρμογές πληροφορικής και αναπτύσσονται
επιπλέον εφαρμογές αποτελεσματικής ηλεκτρονικής πρόσβασης σε εκπαιδευτικά
και διοικητικά δεδομένα. Η Γραμματεία χρησιμοποιεί λογισμικό που έχει
προμηθευτεί το ΠΚ για την γραμματειακή υποστήριξη των προπτυχιακών σπουδών.
Ανάμεσα σε άλλα, έχει καθιερωθεί η ηλεκτρονική εγγραφή των φοιτητών και η
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ηλεκτρονική κατάθεση βαθμολογίας από τους διδάσκοντες, γεγονός που διευκολύνει
αρκετά το έργο της Γραμματείας. Το ΤΕΤΥ διαθέτει επίσης συστάδα υπολογιστών
για εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Τα δύο μέλη του
ΤΕΤΥ, σε συνεργασία με αντίστοιχους υπεύθυνους άλλων τμημάτων και υπηρεσιών
του ΠΚ και με μέλος ΔΕΠ του ΤΕΤΥ σε συντονιστικό (κυρίως) ρόλο, λειτουργούν
αποτελεσματικά υπηρεσίες πληροφορικής σε διοίκηση, εκπαίδευση και έρευνα στο
Τμήμα. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω αν οι
δραστηριότητες του ΤΕΤΥ συγκεντρώνονταν σε ενιαίο χώρο. Ο αναγκαστικός
καταμερισμός δραστηριοτήτων σε 2 γεωγραφικές περιοχές και 5 κτίρια, καθιστά
δύσκολη και αρκετά πολύπλοκη την υποστήριξη χρηστών (με διαφορετικές ανάγκες)
σε καθημερινή βάση και επιτυγχάνεται μόνο με επιπλέον προσπάθεια μελών του
Τμήματος.

8.2. Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας;
8.2.1.

Πώς εφαρμόζεται ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή;
Ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή (ΣΚ) για προπτυχιακούς φοιτητές έχει
εφαρμοσθεί στο παρελθόν στο ΤΕΤΥ. Ο κύριος ρόλος του ΣΚ ήταν να συμβουλεύει
τους φοιτητές σχετικά με την επιλογή μαθημάτων κατά τη διάρκεια των εγγραφών.
Ήταν επίσης στην διάθεση των φοιτητών για οποιοδήποτε πρόβλημά τους κατά τη
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Ο θεσμός του ΣΚ έχει ατονήσει. Πιθανό αίτιο
αυτής της εξέλιξης είναι το γεγονός ότι οι φοιτητές στην συντριπτική τους
πλειοψηφία δεν ακολουθούσαν τις συμβουλές του ΣΚ στις εγγραφές και δεν
απευθύνονταν στον ΣΚ κατά την διάρκεια των μαθημάτων. Ο γεωγραφικός
κατακερματισμός του ΤΕΤΥ ίσως αποτέλεσε ένα άλλο σημαντικό αίτιο.

8.2.2.

Πόσο αποτελεσματικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής
κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών;
Όσον αφορά τους προπτυχιακούς φοιτητές, υπάρχουν στο πρόγραμμα
σπουδών μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Πολλά από αυτά έχουν εισαχθεί μέσω της
αναμόρφωσης/αναβάθμισης του προγράμματος σπουδών ΤΕΤΥ που ολοκληρώνεται
φέτος. Πέρα από τα υποχρεωτικά μαθήματα του πρώτου έτους σε χρήση
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΗΥ) και προγραμματισμό ΗΥ, δίνονται μαθήματα
επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων με ΗΥ, υπολογιστικής επιστήμης υλικών,
προχωρημένου προγραμματισμού, κλπ. Όλα αυτά τα μαθήματα έχουν έντονο
εργαστηριακό χαρακτήρα. Έτσι, η εξοικείωση των φοιτητών με τις ΤΠΕ δεν
περιορίζεται σε επίπεδο βασικών εργαλείων και δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα όμως,
δημιουργούνται επιπλέον ανάγκες πρόσβασης στη χρήση ΤΠΕ. Υπάρχει αίθουσα ΗΥ
κοινής χρήσης του ΤΕΤΥ (6 μονάδες ΗΥ), καθώς και του Τμήματος Φυσικής (περί τις
10 μονάδες), στα εκπαιδευτικά εργαστήρια ΗΥ είναι εγκατεστημένοι πάνω από 50
προσωπικοι ΗΥ (Τμήματος Φυσικής, συνεισφορά του ΤΕΤΥ σε ΗΥ περίπου στο 10
%), καθώς και ορισμένοι στις βιβλιοθήκες.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πέρα από τις δυνατότητες πρόσβασης στη
χρήση ΤΠΕ που έχουν οι προπτυχιακοί, έχουν κατά κανόνα πρόσβαση σε ΗΥ στα
ερευνητικά εργαστήρια στα οποία απασχολούνται.
Για το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, το Τμήμα, μεριμνεί για την
προμήθεια προσωπικού ΗΥ για κάθε μέλος του. Αυτό είναι πλέον δυνατό ακόμα και
με τους σχετικά περιορισμένους οικονομικούς πόρους εξαιτίας του χαμηλού κόστους
των βασικών υπολογιστικών συστημάτων.
Για την υποστήριξη πρόσβασης σε ΤΠΕ, βλέπε και 8.1.6.

8.2.3.

Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική
είναι η λειτουργία της;
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Υπάρχει περιορισμένη υποστήριξη εργαζόμενων φοιτητών. Υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης σε αυτόν τον τομέα σε επίπεδο Τμήματος αλλά και
Πανεπιστημίου.
8.2.4.

Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών και εκείνων
που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους; Πόσο αποτελεσματική είναι
η λειτουργία της;
Το ΤΕΤΥ δεν διαθέτει οργανωμένες υπηρεσίες υποστήριξης των
περισσότερο αδύναμων φοιτητών και εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα
τις σπουδές τους. Γίνονται μεμονωμένες προσπάθειες από τα μέλη του Τμήματος σε
ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις. Σε επίπεδο Πανεπιστημίου, υπάρχουν υπηρεσίες
υποστήριξης φοιτητών, κυρίως ψυχολογικής, αλλά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

8.2.5.

Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών
(πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ);
Πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ, το ΤΕΤΥ δεν διαθέτει άλλο πρόγραμμα
υποτροφιών. Υπάρχουν υποτροφίες (κυρίως για μεταπτυχιακούς) από φυσικά και
νομικά πρόσωπα που απευθύνονται γενικά στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών, στο ΠΚ και σε άλλα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων η
καταγραφή δεν θα είχε νόημα στην παρούσα αναφορά.

8.2.6.

Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική του Τμήματος για την ομαλή ένταξη των
νεοεισερχόμενων στο Τμήμα φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική είναι;
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, υπάρχει (κατά κανόνα) μία
συνάντηση υποδοχής – γνωριμίας των πρωτοετών. Κατά τη διάρκειά της, γίνεται
ενημέρωση από τη Διοίκηση και μέλη ΔΕΠ του ΤΕΤΥ σχετικά με τις δραστηριότητες
του Τμήματος, την εκπαίδευση και τις προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης
των πτυχιούχων.

8.2.7.

Πώς συμμετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Τμήματος και του Ιδρύματος γενικότερα;
Πέραν της προβλεπόμενης από το νόμο εκπαιδευτικής διαδικασίας και
συμμετοχής των φοιτητών στη διοίκηση του Τμήματος μέσω των εκπροσώπων τους,
υπάρχουν και επιπλέον τρόποι συμμετοχής τους στη ζωή του ΤΕΤΥ. Αξιοκρατικά
επιλεγμένοι φοιτητές συνεπικουρούν στο εκπαιδευτικό έργο σε εργαστηριακά
μαθήματα. Μέσα από την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών ή προχωρημένων
μαθημάτων, πολλοί εισάγονται στις ερευνητικές πτυχές της ζωής του ΤΕΤΥ. Υπάρχει
συνεννόηση και συντονισμός σε θέματα όπως η αναγνώριση επαγγελματικών
δικαιωμάτων για τους απόφοιτους του Τμήματος.
Σε επίπεδο Ιδρύματος, οι φοιτητές του ΤΕΤΥ συμμετέχουν σε διάφορες
πολιτιστικές ομάδες και δραστηριότητες. Μέσα στη ζωή του Ιδρύματος είναι και οι
φοιτητικές συνδικαλιστικές δραστηριότητες. Σε αυτές εντάσσονται και οι
«καταλήψεις», όπου οι φοιτητές του ΤΕΤΥ υστερούν κάπως σε σχέση με
συναδέλφους τους άλλων τμημάτων μια που ο χώρος που διαθέτουν προς κατάληψη
είναι πρακτικά ανύπαρκτος.

8.2.8. Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που μετακινούνται προς το
Τμήμα;
Δεν υπάρχουν αλλοδαποί φοιτητές στο Τμήμα. Οι φοιτητές του ΤΕΤΥ από
την Κύπρο δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.

8.3. Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το
Τμήμα;
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8.3.1

Επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης.
Το ΤΕΤΥ διαθέτει αξιόλογη συλλογή βιβλίων (στα πλαίσια της βιβλιοθήκης
του ΠΚ) που στεγάζεται στο Τμήμα Χημείας. Η βιβλιοθήκη του ΠΚ καλύπτει ένα
μεγάλο αριθμό τίτλων βιβλίων και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα ελληνικά
ακαδημαϊκά ιδρύματα, ένα μεγάλο αριθμό επιστημονικών περιοδικών. Η χρήση
ΤΠΕ είναι εκτεταμένη και συστηματική. Είναι καλά οργανωμένη και καλύπτει τις
ανάγκες του Τμήματος.

8.3.2

Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού.
Ο κοινόχρηστος τεχνικός εξοπλισμός του ΤΕΤΥ είναι επαρκής. Επιπλέον,
λόγω της ιδιόμορφης γεωγραφικής κατανομής του ΤΕΤΥ, γίνεται περιορισμένη
χρήση αντίστοιχου εξοπλισμού άλλων τμημάτων. Υπάρχουν κάποια προβλήματα με
τη χρήση τέτοιου είδους εξοπλισμού λόγω της «γεωγραφίας» του ΤΕΤΥ.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος χρησιμοποιούν φαξ που
βρίσκεται σε άλλο κτίριο.

8.3.3

Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισμού σπουδαστηρίων.
Όλοι οι χώροι του ΤΕΤΥ, με εξαίρεση το χώρο της Λ. Κνωσού (συνολικής
επιφάνειας περίπου 400 τμ) που βρίσκεται περί τα 10 χλμ μακριά από τις υπόλοιπες
δραστηριότητες του Τμήματος, παραχωρούνται από άλλα τμήματα στη βάση της
διαθεσιμότητας. Σχεδόν κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του εξοπλισμού
υποβαθμίζεται από την έλλειψη διαθέσιμων χώρων.

8.3.4

Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων.
Από τα 15 μέλη ΔΕΠ του ΤΕΤΥ, ένα μέρος τους φιλοξενείται σε προσωπικά
γραφεία που τους έχουν παραχωρηθεί από άλλα τμήματα. Ένα μέλος ΔΕΠ
συστεγάζεται στο ίδιο γραφείο με μέλος άλλου τμήματος, ενώ 2 μέλη ΔΕΠ δεν
διαθέτουν γραφείο. Η ποιότητα των γραφείων (όταν υπάρχουν) είναι ικανοποιητική
αλλά θα μπορούσε να είναι καλύτερη στις περισσότερες περιπτώσεις. Πέραν του
παρόντος προβλήματος των «άστεγων» ή «συστεγαζόμενων» μελών ΔΕΠ, η έλλειψη
χώρων γραφείων μελών ΔΕΠ που να ορίζονται από το ΤΕΤΥ, δημιουργεί δυσκολίες
στην περαιτέρω ανάπτυξη του Τμήματος. Από τον τρέχοντα προγραμματισμό
προσλήψεων, προβλέπεται ότι στα επόμενα 2-3 χρόνια ο αριθμός μελών ΔΕΠ θα
είναι περίπου 20.
Οι διδάσκοντες Π.Δ. 407, σε ορισμένες περιπτώσεις συστεγάζονται σε
γραφεία που παραχωρούνται από το Τμήμα Φυσικής , ενώ σε άλλες δεν διαθέτουν
γραφείο.

8.3.5

Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραμματείας Τμήματος και Τομέων.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί (βλέπε 8.1.2), οι χώροι της Γραμματείας είναι
ανεπαρκείς.

8.3.6.

Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων.
Οι χώροι συνεδριάσεων παραχωρούνται στο ΤΕΤΥ από τα τμήματα Φυσικής
και Βιολογίας στη βάση διαθεσιμότητας και είναι επαρκείς.

8.3.7.

Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλεία, πειραματικά σχολεία, μουσεία,
αρχεία, αγροκτήματα, εκθεσιακοί χώροι κλπ).
Δεν χρησιμοιούνται παρόμοιοι χώροι.

8.3.8.

Επάρκεια και ποιότητα υποδομών ΑΜΕΑ.
Οι χώροι που χρησιμοποιεί το ΤΕΤΥ εξασφαλίζουν δυνατότητα πρόσβασης
σε ΑΜΕΑ.
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8.3.9.

Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε
υποδομές και εξοπλισμό του Ιδρύματος;
Όπως ορίζεται από το νόμο, αλλά και όπως λειτουργεί στην καθημερινή
πραγματικότητα, η θεμελιώδης ακαδημαϊκή μονάδα στο Πανεπιστήμιο είναι το
Τμήμα. Ίσως για το λόγο αυτό, όλο και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, στο
ΠΚ οι υποδομές και ο εξοπλισμός ανήκουν κατά κύριο λόγο στα τμήματα που τις
χρησιμοποιούν και έχουν την ευθύνη λειτουργίας τους. Η πρόσβαση των υπόλοιπων
μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι αντικείμενο συνεννόησης ή
διαπραγμάτευσης και με διάφορους (κατά περίπτωση) όρους.
Είναι φανερό ότι η έλλειψη κτιριακών υποδομών για το ΤΕΤΥ και η συνεχής
αναζήτηση εξασφάλισης πρόσβασης σε υποδομές άλλων τμημάτων, αποτελεί
σημαντικό πρόβλημα για το Τμήμα. Επιπλέον, η αναζήτηση λύσεων σε καθημερινή
βάση απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες και προκαλεί σε αρκετές περιπτώσεις άσκοπες
προστριβές μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Η έλλειψη κτιρίου Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών όχι μόνο
δημιουργεί οξύτατα προβλήματα στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων και στην
καθημερινή λειτουργία του Τμήματος αλλά, χωρίς υπερβολή, απειλεί την ίδια την
υπόστασή του. Μέλη ΔΕΠ του ΤΕΤΥ βρίσκονται χωρίς πρόσβαση σε στοιχειώδεις
υποδομές, όπως στέγη για εαυτούς και για την ερευνητική δραστηριότητά τους.
Παρά τις προσπάθειες της Διοίκησης του ΤΕΤΥ, οι χώροι που παραχωρούνται στο
Τμήμα είναι περιορισμένοι και αφορούν κυρίως την εκπαιδευτική και διοικητική
διαδικασία. Είναι δύσκολο έως αδύνατο να προβλεφθεί χώρος για νέα μέλη ΔΕΠ
που αναμένεται να αναλάβουν υπηρεσία σύντομα στο ΤΕΤΥ.
Κατά τα άλλα, υπάρχει πρόσβαση σε άλλες υποδομές και υπηρεσίες, όπως
βιβλιοθήκη (βλέπε 8.3.1), λογισμικό Γραμματείας (βλέπε 8.1.6), μεταξύ άλλων.

8.4. Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από
τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και
ερευνητικού έργου);
8.4.1.

Ποιες από τις λειτουργίες του Τμήματος υποστηρίζονται από ΤΠΕ;
Όπως προαναφέρθηκε, όλες οι λειτουργίες του ΤΕΤΥ υποστηρίζονται από
ΤΠΕ. Οι διοικητικές υπηρεσίες διευκολύνονται με τη μηχανοργάνωση Γραμματείας,
την εκτεταμένη χρήση ΤΠΕ στις επικοινωνίες, κλπ (βλέπε 8.1.6).

8.4.2.

Ποιες από αυτές και πόσο χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους
φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος;
Οι φοιτητές εγγράφονται ηλεκτρονικά στα μαθήματα, οι διδάσκοντες
καταθέτουν ηλεκτρονικά τις βαθμολογίες. Η ιστοσελίδα του Τμήματος αποτελεί
σημείο αναφοράς και οι ανακοινώσεις αναρτώνται εκεί, παράλληλα με τη χρήση
ηλεκτρονικου ταχυδρομείου (βλέπε και 8.1.6).

8.4.3.

Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν ιστοσελίδα στο
διαδίκτυο;
Όλα τα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΤΥ έχουν αναρτήσει (υποχρεωτικά) σε σύνδεση με
την ιστοσελίδα του Τμήματος τα βασικά στοιχεία του βιογραφικού τους, επιλεγμένες
δημοσιεύσεις και τις συντεταγμένες τους.

8.4.4.

Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος του Τμήματος στο διαδίκτυο;

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του ΤΕΤΥ ανανεώνεται καθημερινά, μια που εκεί
αναρτώνται ανακοινώσεις, περιλήψεις ομιλιών, κλπ. Πλήρης ανανέωση της μορφής και
λειτουργικότητας του ιστότοπου έχει πραγματοποιηθεί δύο φορές τα τελευταία επτά χρόνια.
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8.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την
αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού;
8.5.1.

Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υποδομών του Τμήματος; Πώς
διασφαλίζεται;
Η Διοίκηση του ΤΕΤΥ, σε συνεννόηση με άλλα μέλη του Τμήματος,
διασφαλίζει την ορθολογική χρήση των υποδομών. Όσον αφορά τις κτιριακές
υποδομές, επειδή δεν ανήκουν στο ΤΕΤΥ, η εξασφάλισή τους σε καθημερινή βάση
είναι εξαιρετικά δύσκολη και δεν επιτρέπει μη ορθολογική χρήση. Αντίθετα, απαιτεί
επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης με πολλούς περιορισμούς σε αρκετές
περιπτώσεις, όπως στην κατάρτιση του ωρολόγιου προγράμματος μαθημάτων.

8.5.2.

Γίνεται ορθολογική χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού του Τμήματος; Πώς
διασφαλίζεται;
Ο εξοπλισμός είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες του ΤΕΤΥ και συχνά είναι
εγκαταστημένος με τρόπο που να εξασφαλίζει ευκολία κινήσεων και μετακινήσεων.
Όπως και με τις κτιριακές υποδομές, μη ορθολογική χρήση του θα οδηγούσε πολύ
εύκολα σε δυσλειτουργίες το Τμήμα. Η χρήση των περιορισμένων υποδομών και του
εξοπλισμού κατά κανόνα είναι η βέλτιστη κάτω από τους υπάρχοντες περιορισμούς.

8.6. Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την
αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων;
8.6.1.

Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού του Τμήματος;
Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται;
Η Διοίκηση (δηλ. ο Πρόεδρος) του Τμήματος κατανέμει τον προϋπολογισμό
του ΤΕΤΥ σε επι μέρους δραστηριότητες, μετά από καταγραφή και μελέτη των
αναγκών που υπάρχουν. Κατόπιν, αναθέτει την λεπτομερειακή σύνταξη και
εκτέλεση σε κατάλληλα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικούς υπαλλήλους. Η
διαδικασία είναι αποτελεσματική.

8.6.2.

Προβλέπεται διαδικασία κατανομής πόρων; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται;
Όπως προαναφέρθηκε, ο Πρόεδρος του Τμήματος, μετά από συνεννόηση με
τα μέλη του ΤΕΤΥ, καταγράφει και μελετά τις ανάγκες. Η κατανομή των πόρων
γίνεται με βάση αυτή τη διαδικασία και αφορά κυρίως συλλογικές ανάγκες του
ΤΕΤΥ. Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι η διαδικασία είναι αποτελεσματική και δεν
έχουν δημιουργηθεί πρόβληματα.

8.6.3.

Προβλέπεται διαδικασία απολογισμού; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται;
Δεν προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία απολογισμού αλλά τα στοιχεία του
προϋπολογισμού παρουσιάζονται στην Γ.Σ. και είναι στη διάθεση των μελών του
ΤΕΤΥ, αν τα ζητήσουν.
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9. Συμπεράσματα
9.1. Ποια, κατά την γνώμη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και
αρνητικά σημεία του Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από
την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης;
Θετικά:
-Μέλη ΔΕΠ με διεθνή προβολή και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα.
-Σημαντική ερευνητική χρηματοδότηση.
-Συμπαγές και διαρκώς βελτιούμενο πρόγραμμα σπουδών.
-Δυναμική συνεργασία με το ΙΤΕ αλλά και με τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας, και Βιολογίας.
Αρνητικά:
-Έλλειψη κτιρίου, γεωγραφικός κατακερματισμός, έλλειψη επαρκών υποδομών.
-Χαμηλές βάσεις εισαγωγής των φοιτητών, που σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στο ότι δεν
έχουν αναγνωρισθεί ακόμη τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος,
καθώς και στο γεγονός ότι η Επιστήμη των Υλικών δεν είναι ακόμη αρκετά γνωστή στην
Ελληνική κοινωνία.
-Ανεπαρκής στελέχωση σε διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό. Ακόμη εξάρτηση σε
διδάσκοντες ΠΔ 407.

9.2. Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και
ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία;
Εάν αντιμετωπισθούν καίρια τα παραπάνω αρνητικά σημεία, το Τμήμα διαθέτει όλη την
απαιτούμενη ποιότητα για να διακριθεί τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε ερευνητικό
επίπεδο. Σε αντίθετη περίπτωση, ελλοχεύει ακόμη και ο κίνδυνος να αρχίσει μία ανάστροφη
πορεία αλλοίωσης των μέχρι τώρα θετικών χαρακτηριστικών του Τμήματος.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Φεβρουάριος 2009

41

10. Σχέδια βελτίωσης
10.1. Περιγράψτε το βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα
για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών
σημείων.
10.2. Περιγράψτε το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα
για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών
σημείων.
10.3. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του
Ιδρύματος.
10.4. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία.

1.

Κτιριακό: Εξεύρεση χώρου από την Διοίκηση του Ιδρύματος για την βραχυπρόθεσμη
αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών του Τμήματος, και άμεση δρομολόγηση της
ανέγερσης του κτιρίου του Τμήματος με έγκριση του σχετικού κονδυλίου από την
Πολιτεία.

2. Επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων: Πρέπει το ταχύτερο δυνατό να
ολοκληρωθεί η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του
Τμήματος και να προχωρήσει η διαδικασία ισότιμης ένταξης τους στην αγορά εργασίας.

3. Προβολή της Επιστήμης των Υλικών στην Ελληνική κοινωνία, με συντονισμένες
παρεμβάσεις όπως οργάνωση ημερίδων για το ευρύ κοινό, άρθρα στον ημερήσιο τύπο,
συνεντεύξεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης.
4. Αναβάθμιση των Μεταπτυχιακών Σπουδών με θέσπιση από την Πολιτεία
Υποτροφιών που να τις χειρίζονται τα ίδια τα Μεταπτυχιακά προγράμματα, και όχι ένας
κεντρικός γραφειοκρατικός μηχανισμός.
5. Εξέταση της προοπτικής μετεξέλιξης του Τμήματος από Πανεπιστημιακό σε
Πολυτεχνικό για την προσέγγιση των καλύτερων φοιτητών.
6. Προώθηση της Αριστείας σε όλα τα επίπεδα. Η Πολιτεία οφείλει να λάβει μέτρα
που να επιβραβεύουν την αριστεία, όπως για παράδειγμα είναι: (α) Σύνδεση της
χρηματοδότησης και ενίσχυσης των Τμημάτων με βάση την αξιολόγηση τους. (β)
Κίνητρα αριστείας για τους φοιτητές (βραβεία, υποτροφίες, θερινή δουλειά) και τα μέλη
ΔΕΠ (ερευνητική ενίσχυση, βραβεία).
7.

Αναβάθμιση του μισθολογίου σε επίπεδα αντίστοιχα άλλων ανεπτυγμένων
Ευρωπαϊκών χωρών, και σύνδεση του με την παραγωγικότητα.
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11. Πίνακες
Οι πίνακες που ακολουθούν αφορούν σε υποδείγματα και παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη
σελίδας. Αντιστοιχούν δε σε στοιχεία μέχρι τέλος του 2007.
(Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό)
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Πίνακας 11-1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος

Καθηγητές

Σύνολο

2006-2007

20052006

20042005

20032004

20022003

3

2

2

2

1

6

3

2

3

3

5

4

2

1

1

1

1

1

0

0

2

1

15

15

16

Από εξέλιξη*
Νέες προσλήψεις*
Συνταξιοδοτήσεις*
Παραιτήσεις*
Αναπληρωτές Καθηγητές

Σύνολο
Από εξέλιξη*
Νέες προσλήψεις*
Συνταξιοδοτήσεις*
Παραιτήσεις*

Επίκουροι Καθηγητές

Σύνολο
Από εξέλιξη*
Νέες προσλήψεις*
Συνταξιοδοτήσεις*
Παραιτήσεις*

Λέκτορες/Καθηγητές Εφαρμογών

Σύνολο
Νέες προσλήψεις*
Συνταξιοδοτήσεις*
Παραιτήσεις*

Μέλη ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ

Σύνολο

2

2

Διδάσκοντες επί συμβάσει**

Σύνολο

15

16

Τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων

Σύνολο

2

2

Διοικητικό προσωπικό

Σύνολο

3

2

*Αναφέρεται στο τελευταίο έτος
** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις)
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Πίνακας 11-2.1. Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών

20062007

20052006

20042005

20032004

20022003

Προπτυχιακοί

262

224

186

142

104

Μεταπτυχιακοί

12

8

4

-

-

Διδακτορικοί

15

11

6

-

-
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Πίνακας 11-2.2. Εξέλιξη των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος

Εισαγωγικές εξετάσεις

7

20062007

20052006

20042005

20032004

20022003

228

200

165

125

89

Μετεγγραφές 7

4

4

5

3

2

Κατατακτήριες εξετάσεις

7

6

6

6

6

Άλλες κατηγορίες

23

14

10

8

7

Σύνολο

262

224

186

142

104

Στη γραμμή «Μετεγγραφές» αναγράφεται ο καθαρός αριθμός μετεγγραφομένων φοιτητών (εισροές-εκροές)
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Πίνακας 11-3. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) 8

Τίτλος «...»
ΜΠΣ:
Αιτήσεις (α+β)
(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

8

6

28

29

2

4

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων

4

4

8

4

2

3

2002-2003

Προσφερόμενες θέσεις
Εγγραφέντες

2

Απόφοιτοι
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Πίνακας 11-4. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

20062007

20052006

20042005

4

5

6

Εγγραφέντες

4

5

6

Απόφοιτοι 9

1

20032004

20022003

Αιτήσεις (α+β)
(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος
(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων
Προσφερόμενες θέσεις

Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων

9

Απόφοιτοι: Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη.
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Πίνακες 11-5.1 και 11-5-2. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Βλέπε επόμενη σελίδα)
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Πίνακας 11-6.1 Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Κατανομή Βαθμών (%)

Μέσος όρος Βαθμολογίας
(Σύνολο αποφοίτων)

Έτος Αποφοίτησης

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

2001-2002

-

-

-

-

2002-2003

-

-

-

-

2003-2004

-

-

-

-

2004-2005

-

-

-

-

2005-2006

-

4

2

6,83

Σύνολο

-

4

2

6,83
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Πίνακας 11-6.2 Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και διάρκεια σπουδών

Διάρκεια σπουδών (χρόνια)
Έτος εισαγωγής
Κ

Κ+1

Κ+2

Κ+3

Κ+4

Κ+5

Κ+6

Δεν
έχουν
Σύνολο
αποφοιτή
σει

2000-2001 10

100

2001-2002

100

2002-2003

100

2003-2004

100

2004-2005

100

2005-2006
2006-2007

10

6
1

7

100
2

100

Κ: κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα.
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Πίνακας 11-7.1. Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών[ 11 ]

11

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας ανά ΠΜΣ. Για τη στήλη «Αξιολόγηση από φοιτητή» ακολουθείστε τις οδηγίες του Πίνακα 11-5.1.
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Πίνακας 11-8. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών

2006-2007
Φοιτητές του Τμήματος που
φοίτησαν σε ξένο ΑΕΙ

0

Επισκέπτες φοιτητές ξένων ΑΕΙ
στο Τμήμα

0

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού
του Τμήματος που
μετακινήθηκαν σε άλλο ΑΕΙ

1

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού
άλλων ΑΕΙ που μετακινήθηκαν
στο Τμήμα
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Πίνακας 11-9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις
Δ

Ε

Ζ

42

6

12

2006

43

11

2005

52

2004

44

2003

14

Σύνολο

195

2007

Α

Β

1

Γ

Θ

Ι

0

1

3

10

4,2

9

3

4

5

10

4,3

8

10

3

7

1

9

5,8

8

9

1

1

8

5,5

4

3,5

33

40

7

Η

13

Μέλη ΔΕΠ

Δημοσ/μέλος

9

Επεξηγήσεις:
Α: Βιβλία/μονογραφίες
Β: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές
Γ: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές
Δ: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές
Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές
Ζ: Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
Η: Άλλες εργασίες
Θ: Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που εκδίδουν πρακτικά
Ι: Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Φεβρουάριος 2009

56

Πίνακας 11-10. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου
Α
(συνολικές)

Β(20032007)

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

2007

2390

1237

10

1

8

5

24

10

124

2006

2139

1028

11

2

5

5

24

10

103

2005

2034

807

1

4

4

22

9

90

2004

1387

446

3

5

14

8

56

2003

1402

328

1

3

8

4

82

Σύνολο

9352

3846

21

22

92

1

22

4

Θ

Μέλη
ΔΕΠ

Αναφορές/ΔΕΠ
(2003-2007)

455

Επεξηγήσεις:
Α: Συνολικές Ετεροαναφορές
Β: Αναφορές (με διεύθυνση Κρήτη, 2003-2007)
Γ: Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου
Δ: Βιβλιοκρισίες
Ε: Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων
Ζ: Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών
Η: Προσκλήσεις για διαλέξεις
Θ: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
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