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Πξφινγνο
Ζ Δζσηεξηθή Αμηνιόγεζε είλαη κία ηαθηηθά επαλαιακβαλφκελε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία, ε νπνία
δηαξθεί δχν ζπλερφκελα δηδαθηηθά εμάκελα θαη επαλαιακβάλεηαη ην αξγφηεξν θάζε
ηέζζεξα έηε.
θνπφο ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο είλαη λα δηακνξθψζεη θαη λα δηαηππψζεη ην Σκήκα θξηηηθή
άπνςε γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ επηηεινχκελνπ έξγνπ ηνπ κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη δείθηεο
θνηλήο ζπλαίλεζεο θαη γεληθήο απνδνρήο, θαη κε ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο:
1. Σελ ηεθκεξησκέλε αλάδεημε ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ Σκήκαηνο
2. Σελ επηζήκαλζε ζεκείσλ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο
3. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ελεξγεηψλ βειηίσζεο
4. Σελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα απηνηειή δξάζε εληόο ηνπ Σκήκαηνο, φπνπ θαη εθφζνλ είλαη
εθηθηφ
5. Σε ιήςε απνθάζεσλ γηα απηνηειείο δξάζεηο εληόο ηνπ Ιδξύκαηνο, φπνπ θαη εθφζνλ είλαη
εθηθηφ.
Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο, πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ ίδηα ηελ
ηαπηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο απνηππψλεη θαη αλαδεηθλχεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζεηηθά θαη αξλεηηθά, θαη θαηαγξάθεη ηηο θηινδνμίεο ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο θαηαγξάθνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πνξίζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε
ζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ
Σκήκαηνο, αλαθνξηθά κε ην πθηζηάκελν θαη ην επηζπκεηφ επίπεδν πνηφηεηαο θαη ηνπο ηξφπνπο
επίηεπμήο ηνπ.
Ζ δηαδηθαζία Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο
Αμηνιόγεζεο (ΔΔΑ), ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ην Σκήκα θαη αθνινχζσο δηαβηβάδεηαη, κέζσ ηεο
ΜΟΓΗΠ, ζηελ ΑΓΗΠ, πξνθεηκέλνπ λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. Τπεχζπλε γηα
ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο είλαη ε Οκάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο
(ΟΜΔΑ), πνπ νξίδεηαη απφ ην Σκήκα γηα ηε δηάξθεηα ηεο Δζσηεξηθήο θαη Δμσηεξηθήο
Αμηνιφγεζεο.
πσο πξναλαθέξζεθε, ε ΔΔΑ βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζπιιέμεη ην Σκήκα θαη πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δηήζηεο Δζσηεξηθέο Δθζέζεηο ηνπο. Ωζηφζν, ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο
Αμηνιόγεζεο δελ πξέπεη λα αλαιψλεηαη ζηελ απιή παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, αιιά λα
ππεηζέξρεηαη θξηηηθά ζηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζή ηνπο, κε ζηφρν ηελ ζπλαγσγή ρξήζηκσλ
ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο.
Καη ηνχην, επεηδή, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 3374/2005, «ε έθζεζε εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο
ζπλεθηηκάηαη θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ από ηα αξκόδηα όξγαλα ζε όια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο
Αθαδεκατθήο Μνλάδαο ή ηνπ ηδξύκαηνο». Ζ ιήςε απνθάζεσλ ζε επίπεδν Πνιηηείαο,
πξνυπνζέηεη θαηά θαλφλα ην επφκελν ζηάδην, απηφ ηεο Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. Λεπηνκέξεηεο
ζρεηηθά κε ην ηειηθφ απηφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζηα Σκήκαηα
θαηά ην ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Σν παξφλ θείκελν απνηειεί πξφηππν ζρήκα δνκήο θαη πεξηερνκέλσλ ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο
Αμηνιόγεζεο. Ζ δηάξζξσζή ηνπ αληηζηνηρεί πιήξσο ζηηο βαζηθέο ελφηεηεο ησλ θξηηεξίσλ πνπ
αλαιχνληαη ζην έληππν ηεο ΑΓΗΠ κε ηίηιν «Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε:
Αλάιπζε θξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αθαδεκατθώλ Μνλάδσλ» Έθδνζε 2.0, Ινύιηνο 2007,
ΑΓΙΠ, Αζήλα: πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, δηδαθηηθφ έξγν, εξεπλεηηθφ έξγν, ζηξαηεγηθή αθαδεκατθήο
αλάπηπμεο, ζρέζεηο κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο, δηνηθεηηθέο
ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο. Πέξα απφ ηα αλσηέξσ, πεξηιακβάλεηαη ζηελ ΔΔΑ ζπλνπηηθή
πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο κέζα ζην
Σκήκα, θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα ζρέδηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο.
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Γίλεηαη έηζη επλφεην φηη ε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ζχκθσλα κε ην
πξνηεηλφκελν Πξόηππν ρήκα θαη ε ζπκπιήξσζε ησλ Πηλάθσλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ (βι.
θαησηέξσ, ζει. 14 θ.ε.) πξνυπνζέηεη ηελ ζχλζεζε ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάθνληαη απφ φια ηα
κέιε ηνπ Σκήκαηνο ζηα εηδηθά απνγξαθηθά δειηία (βι. Απνγξαθηθφ Γειηίν Δμακεληαίνπ
Μαζήκαηνο θαη Αηνκηθφ Απνγξαθηθφ Γειηίν Μέινπο Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ, ζην έληππν ηεο
ΑΓΗΠ κε ηίηιν «Απνγξαθηθά Γειηία θαη Δξσηεκαηνιόγην Μαζήκαηνο/Γηδάζθνληνο γηα ηνπο
Φνηηεηέο», Έθδνζε 1.0, Ινύιηνο 2007, ΑΓΙΠ, Αζήλα), θαη παξάιιεια αμηνπνηεί ηηο απαληήζεηο ζηα
εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ην ηεχρνο «Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε: Αλάιπζε
θξηηεξίσλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αθαδεκατθώλ Μνλάδσλ» Έθδνζε 2.0, Ινύιηνο 2007, ΑΓΙΠ,
Αζήλα. ια ηα πξναλαθεξζέληα έληππα, θαζψο επίζεο θαη νδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ή
αμηνπνίεζή ηνπο δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο ΑΓΗΠ (http://www.adip.gr).
Ζ ρξήζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ εληαίνπ Πξόηππνπ ρήκαηνο γηα ηηο εθζέζεηο εζσηεξηθήο
αμηνιφγεζεο φισλ ησλ Σκεκάησλ ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο επηβάιιεηαη απφ ηελ
αλάγθε αλαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα επί κέξνπο Σκήκαηα
ζην επίπεδν ηνπ νηθείνπ Ηδξχκαηνο (Παλεπηζηήκην, ΣΔΗ) θαη, ηειηθά, ζε εζληθφ επίπεδν. Ωζηφζν,
επηζεκαίλεηαη φηη ηα Σκήκαηα κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ ή θαη λα εμεηδηθεχζνπλ ζπγθεθξηκέλα
θξηηήξηα θαη δείθηεο πνπ απερνχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο, δηεπθξηλίδνληαο ζε θάζε πεξίπησζε κε
ζαθήλεηα ην πεξηερφκελν (ηη θαη πψο;) θαη ηε ινγηθή (γηαηί;) ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηνπο. Δχινγν
είλαη, ηδίσο θαηά ηελ ηξέρνπζα, πξψηε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, φηη δελ
ζα είλαη πάληα δπλαηή ε θάιπςε φισλ ησλ ζεκείσλ ηεο έθζεζεο. Δίλαη φκσο επθηαίν ζε θάζε
πεξίπησζε ην Σκήκα λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζεί επί
φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξσλ απφ ηα ζεκεία ηεο έθζεζεο.
Δπλφεην είλαη φηη ε ΑΓΗΠ, αληηιακβαλφκελε ηνλ ξφιν ηεο σο αξσγνχ ησλ Σκεκάησλ ζηε
δηαδηθαζία δηαζθάιηζεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπο, παξακέλεη ζηε δηάζεζε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ γηα λα βνεζήζεη φπνπ ρξεηαζζεί.
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1. Ζ δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο
Η Δλόηεηα απηή πεξηιακβάλεη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη θξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο
δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο, θαζώο θαη ελδερόκελεο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηεο.
1.1. Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζην Σκήκα.
1.1.1. Πνηα ήηαλ ε ζχλζεζε ηεο ΟΜΔΑ;
H Οκάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΟΜΔΑ) ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
νξίζηεθε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο (ΓΔ) θαηά ηε ζπλεδξία
ηνπ Μαξηίνπ 2008. Πξνζπάζεηεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Σκήκαηνο (ΓΣ) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο 2007-2008 γηα λα νξίζεη ηελ ΟΜΔΑ, πξνέβεθαλ άθαξπεο ιφγσ ζπλερψλ δηαθνπψλ ησλ
ζπλειεχζεσλ απφ νκάδεο θνηηεηψλ. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ
Σκήκαηνο Υεκείαο έρεη (πξνο ην παξφλ) απφθαζε θαηά ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ ΓΔ, φπνπ
κεηέρνπλ πέξαλ ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη νη εθπξφζσπνη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, νκφθσλα
ηάρζεθε ππέξ ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο.
Οη θαζεγεηέο πνπ απαξηίδνπλ ηελ ΟΜΔΑ είλαη :





Γ. Φξνπδάθεο,
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σνκέα Φπζηθνρεκείαο, (ζπληνληζηήο),
Γ. Βαζηιηθνγηαλλάθεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σνκέα Οξγαληθήο Υεκείαο,
Κ. Γεκάδεο,
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σνκέαο Αλφξγαλεο Υεκείαο,
. Πεξγαληήο,
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σνκέα Υεκείαο Πεξηβάιινληνο & Αλαιπηηθήο
Υεκείαο
 Π. Σξηθαιίηεο,
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σνκέα Αλφξγαλεο Υεκείαο,
 Α. πχξνο,
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σνκέα Υεκείαο Πεξηβάιινληνο & Αλαιπηηθήο
Υεκείαο
Ζ ζχλζεζε ηεο νκάδαο έγηλε κε θξηηήξηα ηελ εθπξνζψπεζε φισλ ησλ ηνκέσλ, ψζηε λα
εμαζθαιηζηεί ε φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο, θαη λα γίλεηαη επθνιφηεξε
ε άληιεζε ζηνηρείσλ γηα απηή.
Ζ επηινγή ηεο νκάδαο ΟΜΔΑ έγηλε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο θαη ήηαλ
νκφθσλε. Αληίζεηα, θαηά ηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο,
ππήξραλ έληνλεο αληηδξάζεηο απφ πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ δελ επέηξεπαλ ζηε Γεληθή
πλέιεπζε λα ιάβεη απνθάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε.
1.1.2. Με πνηνπο θαη πψο ζπλεξγάζζεθε ε ΟΜΔΑ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο έθζεζεο;


Με ηηο Δπηηξνπέο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ ζπλεξγαζία έγηλε κε απνζηνιή εξσηεκάησλ θαη
ιήςε απαληήζεσλ, θξίζεσλ θαη πξνηάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα:
Δπηηξνπέο :
πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ,
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ,
ρψξσλ,
νξγάλσλ πςειήο ηερλνινγίαο,
ππνινγηζηψλ θαη δηθηχσλ,
αζθαιείαο,
θ.α.



Με ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Ζ ζπλεξγαζία έγηλε κε απνζηνιή εξσηεκάησλ θαη
ιήςε πνιιψλ θαη θξίζηκσλ γηα ηελ δηαδηθαζία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.
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Με ηελ Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο (Πξφεδξν – Αλαπιεξσηή Πξφεδξν). Σαθηηθέο
ζπλαληήζεηο κε ηελ εγεζία ηνπ Σκήκαηνο εμαζθάιηζε ζρφιηα επί ηεο δηαδηθαζίαο,
ελζάξξπλζε ηεο επηηξνπήο γηα ην δχζθνιν θαη πνιπζχλζεην έξγν ηεο.



Με ηνπο ζπλαδέιθνπο Καζεγεηέο, (κέιε ΓΔΠ).



Με ηνπο ζπλαδέιθνπο ΔΣΔΠ θαη ΔΗΓΗΠ.

1.1.3. Πνηεο πεγέο θαη δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ;
Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ :
 Πξνεγνχκελε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο 2001 (επηζπλάπηεηαη)
 Οδεγφο ζπνπδψλ
 Ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο
 ηαηηζηηθά κειψλ ΓΔΠ
 ηαηηζηηθά ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
 Αξρεία Γξακκαηείαο Σκήκαηνο Υεκείαο
Οη δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ :
 Πεξηνδηθή θαη ζπζηεκαηηθή ζπλάληεζε ηεο ΟΜΔΑ (εβδνκαδηαία)
 Απνζηνιή ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ ζε επηηξνπέο ηνπ Σκήκαηνο (επηηξνπή
πξνπηπρηαθψλ, κεηαπηπρηαθψλ, ρψξσλ, νξγάλσλ, θιπ)
 Απνζηνιή ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ ζηα κέιε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο
 Σαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηελ Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο (Πξφεδξν – Αλαπιεξσηή Πξφεδξν)
 Απνζηνιή ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο
1.1.4. Πψο θαη ζε πνηα έθηαζε ζπδεηήζεθε ε έθζεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ Σκήκαηνο;
Ζ έθζεζε κνηξάζηεθε ζηα κέιε ΓΔ γηα ζρφιηα θαη νη παξαηεξήζεηο ειήθζεζαλ ππφςε ζηε
δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ.
Αλάιπζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάζζεθαλ θαηά ηε
δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο.

1.2.

Θεηηθά ζηνηρεία:
 Άξηζηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ΟΜΔΑ
 Άξηζηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ΓΔΠ
 Άςνγε ππνζηήξημε απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο
Γπζθνιίεο:
 Άξλεζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ιφγσ ηηο
ηξέρνπζαο απφθαζεο ηεο ΓΦ ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο θαηά ηεο αμηνιφγεζεο.
 Έθηαζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ
Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.

1.3.



πλεηδεηή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηελ δηαδηθαζία
Τπνβνιή εηήζηαο αλαθνξάο πξνφδνπ απ φια ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο ΓΔΠ, ΔΔΓΗΠ/ΔΣΔΠ,
δηνίθεζεο, ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ε νπνία ζπληάζζεη ηελ ηειηθή έθζεζε.
Τπφδεηγκα έθζεζεο πξνφδνπ κέινπο ΓΔΠ επηζπλάπηεηαη.
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2. Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο
Η Δλόηεηα απηή παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ην Σκήκα θαη ηηο θύξηεο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
2.1.

Γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Σκήκαηνο (π.ρ. ζηελ πξσηεχνπζα, ζε κεγάιε πφιε, ζε
κηθξή πφιε, ζπγθεληξσκέλν, θαηαλεκεκέλν ζε κηα πφιε θιπ).
To Σκήκα Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κξήηεο βξίζθεηαη ζην Ζξάθιεην Κξήηεο θαη
ζπγθεθξηκέλα
ζηελ
Παλεπηζηεκηνχπνιε
Βνπηψλ θαη απέρεη πεξίπνπ 5 ρικ απφ ην
θέληξν ηνπ Ζξαθιείνπ. Σν Σκήκα Υεκείαο
κεηαθέξζεθε ζε λεφθηηζην θηίξην ζηελ
Παλεπηζηεκηνχπνιε ζηελ Κνηλφηεηα ησλ
Βνπηψλ ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ 2006,
πξνζθέξνληαο έλα εμαηξεηηθφ, ζχγρξνλν θαη
πςεινχ επηπέδνπ πεξηβάιινλ γηα Δθπαίδεπζε
θαη Έξεπλα.

2.2.

Ηζηνξηθφ ηεο εμέιημεο ηνπ Σκήκαηνο.
2.2.1.

ηειέρσζε ηνπ Σκήκαηνο ζε δηδαθηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ,
θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (πνζνηηθά ζηνηρεία).1

2.2.2. Αξηζκφο θαη θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ αλά επίπεδν ζπνπδψλ (πξνπηπρηαθνί,
κεηαπηπρηαθνί, δηδαθηνξηθνί) θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. 2
2.3.

θνπφο θαη ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο.
2.3.1.

Πνηνη είλαη νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ ίδξπζήο ηνπ;

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζην ΦΔΚ ίδξπζεο ηνπ Σκήκαηνο δελ
πεξηγξάθνληαη νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Σκήκαηνο. Γίλεηαη κφλν επηγξακκαηηθή αλαθνξά ζηνπο
ηνκείο πνπ ηδξχνληαη (Αλφξγαλεο, Οξγαληθήο, Φπζηθνρεκείαο θαη Πεξηβάιινληνο-Αλαιπηηθήο).
Παξφια απηά, ππήξμε ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Σκήκαηνο ν νπνίνο κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε
δχν φξνπο: 1) Αξηζηεία ζηελ εθπαίδεπζε θνηηεηψλ ζηνπο βαζηθνχο ηνκείο ηεο Δπηζηήκεο ηεο
Υεκείαο (Αλφξγαλε, Οξγαληθή, Φπζηθνρεκεία, Πεξηβάιινλ-Αλαιπηηθή θαη Βηνρεκεία) θαη 2)
Αξηζηεία ζηελ βαζηθή έξεπλα. Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Σκήκαηνο απφ ηελ ίδξπζε (1984)
ηνπ γίλεηαη θαλεξφο απφ ην γεγνλφο φηη ην Σκήκα ηα πξψηα δχν(2) ρξφληα ιεηηνχξγεζε κφλν κε
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, εθαξκφδνληαο έλα απφ ηα πξψηα νξγαλσκέλα Γεληθά Μεηαπηπρηαθά
Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ζηελ Διιάδα. Σν δηάζηεκα απηφ θξίζεθε εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηελ
ζσζηή θαη πιήξε γηα ηελ επνρή, νξγάλσζε ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηφζν ζε
επίπεδν καζεκάησλ φζν θαη ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηεξίσλ. Οη πξψηνη θνηηεηέο
εηζήρζεζαλ ην αθαδεκατθφ έηνο 1986-1987 ζε έλα νξγαλσκέλν, κε δηεζλείο θαλφλεο, Σκήκα
Υεκείαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν νξγαλψζεθε έλα νινθιεξσκέλν πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ
ζηνρεχνληαο ζηηο βαζηθέο γλψζεηο ηεο Δπηζηήκεο, ειαρηζηνπνηψληαο ηελ πιεζψξα ησλ
1
2

πκπιεξψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνλ πίλαθα 11-1.
πκπιεξψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνπο πίλαθεο 11-2.1 θαη 11-2.2
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εμεηδηθεπκέλσλ καζεκάησλ (π.ρ. Υεκεία Σξνθίκσλ, Καηάιπζε θ.α.) θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ
εμαζζέλεζε ζηελ θαηαλφεζε θαη κάζεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη αξρψλ ηεο Υεκείαο. Ζ
ζεκαληηθή απηή δηαθνξνπνίεζε απφ ηα άιια Σκήκαηα Υεκείαο ζηελ Διιάδα είρε θαη ηαπηφρξνλα
ηελ έλλνηα λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο ππνςήθηνπο θνηηεηέο λα επηιέμνπλ ην Σκήκα Υεκείαο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο κε έλα πην μεθάζαξν θξηηήξην, απηφ ηεο αξηζηείαο ζηελ βαζηθή
εθπαίδεπζε, αιιά θαη ηελ έξεπλα.
2.3.2.

Πψο αληηιακβάλεηαη ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Σκήκαηνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο
ζθνπνχο ηνπ Σκήκαηνο;

ην ζχλνιν ηεο, ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Σκήκαηνο έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ
αξηζηεία ζην εθπαηδεπηηθό θαη εξεπλεηηθό ηεο έξγν κε γλψκνλα ηα δηεζλή πξφηππα. Ζ
επίηεπμε απηψλ ησλ δπν βαζηθψλ ζηφρσλ έρεη σο ζθνπφ ηελ ζπλερή βειηίσζε θαη
ηαπηφρξνλα ηελ θαηαμίσζε ηνπ Σκήκαηνο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ψζηε λα
πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ αμηφινγσλ ππνςεθίσλ, νη νπνίνη ζα επηιέγνπλ ην Σκήκα Υεκείαο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο σο ην θαιχηεξν ζηελ Διιάδα. Ο βαζηθφο άμνλαο δξάζεο γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε πξνζέιθπζε λέσλ κειψλ ΓΔΠ ηα νπνία έρνπλ
εμαηξεηηθέο ζπνπδέο θαη εκπεηξία ζε δηεζλψο θαηαμησκέλα ηδξχκαηα. Σν Σκήκα δηαζέηεη φιεο
ηηο πξνδηαγξαθέο (θηηξηαθή ππνδνκή, νξγαλνινγία, ηερληθή ππνζηήξημε θαη αθαδεκατθφ
πεξηβάιινλ) γηα ηελ πξνζέιθπζε θνξπθαίσλ λέσλ επηζηεκφλσλ πξνεξρφκελνπο απφ
επηηπρεκέλε ζεηεία ζε Παλεπηζηήκηα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο θαη ζε
Δπξσπατθά Ηδξχκαηα.
ηελ ζεκεξηλή επνρή, ίζσο πεξηζζφηεξν απφ πνηέ άιινηε, ε Δπηζηήκε ηεο Υεκείαο
έρεη έλαλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηελ εθαξκνγή
θαη αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο νη λαλν-επηζηήκεο θαη ε λαλν-ηερλνινγία, φζν θαη ηηο
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα, ε αλάπηπμε
λαλν-πιηθψλ θαη ν ζρεδηαζκφο λέσλ θηιηθψλ γηα ην πεξηβάιινλ ρεκηθψλ δηεξγαζηψλ (λένη
θαηαιχηεο, βηνθαχζηκα θ.ι.π) έρνπλ σο αθεηεξία ηελ Δπηζηήκε ηεο Υεκείαο. Ζ αλάδεημε ηνπ
ξφινπ ηεο Δπηζηήκεο ηεο Υεκείαο σο ηελ βαζηθή επηζηήκε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
ζχγρξνλσλ θαη κειινληηθψλ πξνθιήζεσλ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηφρν ηνπ Σκήκαηνο.
2.3.3.

Τπάξρεη απφθιηζε ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ
Σκήκαηνο απφ εθείλνπο πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη;
Γελ ππάξρνπλ αθξηβείο θαη δηαηππσκέλνη ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο ζην ΦΔΚ ίδξπζήο
ηνπ, απιά αλαθέξνληαη νη βαζηθνί ηνκείο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο.

2.3.4.

Δπηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ ζήκεξα ην Σκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη; Αλ
φρη, πνηνη παξάγνληεο δξνπλ απνηξεπηηθά ή αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα απηή;

ε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ νη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο, νη νπνίνη έρνπλ σο θεληξηθφ
άμνλα ηελ επίηεπμε αξηζηείαο ζε δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ επίπεδν επηηπγράλνληαη, παξά ηνπο
ζεκαληηθνχο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη εληνπίδνληαη:
α) Ζ αδηακθηζβήηεηε ππνβάζκηζε ηεο Δπηζηήκεο ηεο Υεκείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζψο επίζεο θαη ην ζχζηεκα επηινγήο ησλ ρνιψλ ηεο
Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο θνηηεηέο έρεη νδεγήζεη ζηελ εηζαγσγή ζην
Σκήκα Υεκείαο θνηηεηψλ κε ειάρηζηε θαη ζεκαληηθά ειιηπή βαζηθή γλψζε θαη ζε πνιχ πςειφ
πνζνζηφ εηζαθηέσλ νη νπνίνη δελ είραλ σο πξψηε ηνπο επηινγή ην Σκήκα Υεκείαο. Ο
ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ δξα αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα θαηάξηηζεο ηνπο κε πςεινχ
επηπέδνπ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ. Γηα ην ιφγν απηφ ην Σκήκα Υεκείαο δίλεη πνιχ ζεκαληηθφ
βάξνο ζην πξψην έηνο ηεο πξνπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο παξέρνληαο ζχγρξνλα ζπγγξάκκαηα
δηεζλνχο απήρεζεο (κεηαθξάζεηο μελφγισζζσλ βηβιίσλ) ψζηε λα θαιπθζνχλ ζσζηά φια ηα
θελά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δπίζεο ζηα πξνπηπρηαθά
εξγαζηήξηα γίλεηαη πνιχ ζεκαληηθή πξνζπάζεηα εθαξκφδνληαο ζχγρξνλα πεηξάκαηα θαη

7

κεζφδνπο κε ζηφρν ηελ πξφθιεζε δσληαλνχ θαη ακείσηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηελ πιεπξά
ησλ θνηηεηψλ.
β) Ζ έιιηπήο δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο νπνηνπδήπνηε πξνγξακκαηηζκνχ
αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο κε λέα κέιε ΓΔΠ, κηαο θαη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα απνθαζίζεη γηα
κηα λέα ζέζε κεζνιαβεί έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ ηειηθή πξνθχξεμε. Οη
ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο εθινγήο θαη θαηφπηλ δηνξηζκνχ λένπ κέινπο ΓΔΠ, πνπ
ππαγνξεχνληαη απφ ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα απνζαξξχλνπλ
πνιινχο λένπο, αμηφινγνπο επηζηήκνλεο πξνεξρφκελνπο απφ θαηαμησκέλα Ηδξχκαηα ηνπ
εμσηεξηθνχ είηε λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα είηε εθφζνλ εθιεγνχλ λα κελ απνδερηνχλ ηειηθά
ηνλ θαζπζηεξεκέλν δηνξηζκφ ηνπο. Απηφ δεκηνπξγεί ζνβαξά θελά ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ
Σκήκαηνο θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ κε δπλακηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλεο
εμεηδίθεπζεο πνπ δελ επηθαιχπηεηαη κε ήδε ππάξρνπζεο.
γ) νβαξφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα απνηειεί ε ειιηπήο έσο αλχπαξθηε,
ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ αληαγσληζηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ
δηάθνξνπο θξαηηθνχο θνξείο φπσο ε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη ην
Τπνπξγείν Παηδείαο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη λέα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα φπσο ην
ΠΔΝΔΓ (Γ.Γ.Δ.Σ.), «Ππζαγφξαο» θαη «Ζξάθιεηηνο» έρνπλ λα πξνθεξπρηνχλ απφ ην 2003.
Αθφκα φκσο θαη γηα ηα εγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ν ξπζκφο ρξεκαηνδφηεζεο (ξνή
θνλδπιίσλ) απφ ηνλ θξαηηθφ θνξέα είλαη εθηφο θάζε ζρεδηαζκνχ θαη ηερληθψλ δειηίσλ. Ο
εζσηεξηθφο δαλεηζκφο απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη ζπλήζεο
πξαθηηθή κε νξηαθή φκσο απνηειεζκαηηθφηεηα θαη γηα πνιχ πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.
2.3.5.

Θεσξείηε φηη ζπληξέρεη ιφγνο αλαζεψξεζεο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ
ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο;

ην ΦΔΚ ίδξπζεο δελ αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο νη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο. Γηα
ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα δηαηππσζνχλ κε ζαθήλεηα ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζχγρξνλεο
θαη κειινληηθέο πξνθιήζεηο ζην ρψξν ηεο Δπηζηήκεο ηεο Υεκείαο.

2.4.

Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο.
2.4.1.

Πνηεο επηηξνπέο είλαη ζεζκνζεηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζην Σκήκα;

Οη ζεζκνζεηεκέλεο επηηξνπέο ηνπ Σκήκαηνο είλαη δχν(2): Ζ επηηξνπή πξνπηπρηαθψλ
θαη ε επηηξνπή κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Δίλαη φκσο ζε ιεηηνπξγία κηα πιεζψξα άιισλ
Δπηηξνπψλ πνπ θαηαξηίδνληαη ζε εηήζηα βάζε θαη ππεξεηνχλ ηηο δηάθνξεο αλάγθεο ηνπ
Σκήκαηνο πρ. Δπηηξνπή ρψξσλ, παινπξγείνπ, βηβιηνζήθεο , ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θιπ.
2.4.2.

Πνηνη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί (π.ρ. εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ) ππάξρνπλ ζην Σκήκα;
Οη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Σκήκα Υεκείαο είλαη ζπλνιηθά δέθα
(10) θαη αθνξνχλ ζηα αθφινπζα:








Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ
Γεληθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ
Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Σερλνινγίεο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο»
Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Απνκφλσζε θαη χλζεζε Φπζηθψλ Πξντφλησλ κε
Βηνινγηθή Γξαζηηθφηεηα»
Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Δπηζηήκεο θαη Μεραληθή Πεξηβάιινληνο»
Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Δθαξκνζκέλε Μνξηαθή Φαζκαηνζθνπία»
Θεζκνζεηεκέλν Δξγαζηήξην Αλαιπηηθήο Υεκείαο
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2.5

Θεζκνζεηεκέλν Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθψλ Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ
Θεζκνζεηεκέλν Δξγαζηήξην Οξγαληθήο Υεκείαο
(η) Θεζκνζεηεκέλν Δξγαζηήξην Μαγλεηηθνχ Ππξεληθνχ πληνληζκνχ

Δίλαη δηαξζξσκέλν ην Σκήκα ζε Σνκείο; ε πνηνπο; Αληαπνθξίλεηαη ε δηάξζξσζε
απηή ζηε ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ;
Σν Σκήκα είλαη νξγαλσκέλν ζε πέληε (5) Σνκείο:
 Αλφξγαλεο,
 Οξγαληθήο,
 Φπζηθνρεκείαο,
 Πεξηβάιινληνο-Αλαιπηηθήο θαη
 Βηνρεκείαο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζην πεδίν ησλ Θεηηθψλ θαη
Δθεξκνζκέλσλ Δπηζηεκψλ φπνπ ππάξρεη ζεκαληηθφο βαζκφο αιιεινεπηθάιπςεο
ππάξρεη δηάρπηε ε άπνςε κεηαμχ ησλ κειψλ ΓΔΠ φηη ε χπαξμε Σνκέσλ ζε αξθεηέο
πεξηπηψζεηο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη ζην ξφιν πνπ θαιείηαη λα
επηηειέζεη ην Σκήκα. Απηή ηε ζηηγκή ε χπαξμε ησλ Σνκέσλ ππεξεηεί θαζαξά δηνηθεηηθνχο
ζθνπνχο, αιιά φρη ηελ νπζία. Ο ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ΓΔΠ γηα ηελ
απνζηνιή πνπ πξέπεη ην Σκήκα λα επηηειέζεη, έρεη σο βαζηθφ άμνλα ηελ αλάδεημε ηνπ
νπζηαζηηθνχ θαη θεληξηθνχ ξφινπ ηεο Δπηζηήκεο ηεο Υεκείαο ζηελ ζχγρξνλε επνρή,
κέζσ ηεο κεηάδνζεο θαη ηαπηφρξνλα παξαγσγήο λέσλ γλψζεσλ. Σα ζχγρξνλα ζέκαηα
ηεο Δπηζηήκεο ηεο Υεκείαο μεπεξλνχλ ηα ζηεγαλά φξηα ησλ δηαθφξσλ Σνκέσλ ηνπ
Σκήκαηνο. Ο ξφινο ηνπο ζπκβάιιεη θπξίσο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο
εθπαηδεπηηθά θαη δηνηθεηηθά θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ επηζηεκνληθά
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3. Πξνγξάκκαηα πνπδψλ
ηελ ελόηεηα απηή ην Σκήκα
θαιείηαη λα αλαιύζεη θξηηηθά
θαη
λα
αμηνινγήζεη
ηελ
πνηόηεηα ησλ πξνγξακκάησλ
ζπνπδώλ
(πξνπηπρηαθώλ,
κεηαπηπρηαθώλ
θαη
δηδαθηνξηθώλ),
απαληώληαο
ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ
αληηζηνηρνύλ επαθξηβώο ζηα
θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην έληππν
«Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ
Αλώηαηε
Δθπαίδεπζε:
Αλάιπζε
θξηηεξίσλ
Γηαζθάιηζεο
Πνηόηεηαο
Αθαδεκατθώλ
Μνλάδσλ»
Έθδνζε 2.0, Ινύιηνο 2007,
ΑΓΙΠ,
Αζήλα,
(http://www.adip.gr).
Η απάληεζε ζε θάζε κία από ηηο εξσηήζεηο πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ, λα πεξηιακβάλεη:
α) Πνηα, θαηά ηε γλώκε ηνπ Σκήκαηνο, είλαη ηα θπξηόηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ Σκήκαηνο
σο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην
β) Πνηεο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθώλ ζεκείσλ θαη ελδερόκελνπο θηλδύλνπο από ηα
αξλεηηθά ζεκεία δηαθξίλεη ην Σκήκα σο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην

3.1. Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ
3.1.1.

Πψο θξίλεηε ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ
ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο;

Οη ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο (ΣΥ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (ΠΚ) αλαθνξηθά κε ηηο
Πξνπηπρηαθέο πνπδέο ζπλνςίδνληαη ζε κηα ιέμε: «αξηζηεία». Αξηζηεία απφ πιεπξάο
επίδνζεο Γηδαζθφλησλ ζην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν θαη αξηζηεία απφ πιεπξάο επίδνζεο ησλ
Φνηηεηψλ ζηε ζπκκεηνρή, αληαπφθξηζε θαη επίδνζε ζηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα.
Πξφζθαηα ην ΣΥ ηνπ ΠΚ αλακφξθσζε δξαζηηθά ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ ηνπ
πνπδψλ. Ζ αλακφξθσζε απηή ζπλίζηαηαη ζηνπο παξαθάησ άμνλεο:
 Πξνζεθηηθή κειέηε ηεο χιεο θάζε βαζηθνχ-ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο θαη
πξνζδηνξηζκφο πηζαλψλ αιιειεπηθαιχςεσλ κεηαμχ «ζπγγελψλ» καζεκάησλ.
 Αλαθαηακεξηζκφο ηεο χιεο ηνπ θάζε καζήκαηνο πξνο απάιεηςε επηθαιππηφκελεο
χιεο.
 «Δθζπγρξνληζκφο» ηεο χιεο ηνπ θάζε καζήκαηνο έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
ζχγρξνλεο εμειίμεηο θαη πξνθιήζεηο ηεο επηζηήκεο ηεο Υεκείαο.
 πγθέληξσζε ησλ βαζηθψλ-ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ζηα 3 πξψηα ρξφληα
ζπνπδψλ.
 πγθέληξσζε ησλ καζεκάησλ επηινγήο ζηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ζπνπδψλ.
 Πξνζθνξά ζηνρεπκέλσλ καζεκάησλ επηινγήο, θαηάιιεισλ γηα ηελ πεξαηηέξσ
εμεηδίθεπζε ησλ θνηηεηψλ, φζν πξνζεγγίδνπλ ην πηπρίν κε πεξηζζφηεξε σξηκφηεηα.
Δλ γέλεη, ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ ΣΥ, ΠΚ επηηπγράλεη ζε
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ επηκφξθσζε ησλ Πξνπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ζε γεληθφ επίπεδν
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(πξνζθέξνληαο ηηο βαζηθέο γλψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα θαηέρεη έλαο απφθνηηνο κε Πηπρίν
Υεκείαο), αιιά θαη ηελ πξνζεθηηθά ππνινγηζκέλε εμεηδίθεπζε πνπ, θπζηνινγηθά, ζα πξέπεη
λα έρεη ν θνηηεηήο, αλάινγα κε ηα πξνζσπηθά ηνπ/ηεο επηζηεκνληθά ελδηαθέξνληα.
Ζ αληαπφθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ
Σκήκαηνο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, αθνχ ην ίδην ην Πξφγξακκα έρεη δηακνξθσζεί κε ηέηνην
ηξφπν έηζη ψζηε λα αληηπξνζσπεχεη απηνχο ηνπο ζηφρνπο. Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο
αληαπφθξηζεο απηήο βαζίδνληαη νπζηαζηηθά ζηελ απφδνζε ησλ Γηδαζθφλησλ (σο δάζθαινη)
θαη ησλ ίδησλ ησλ θνηηεηψλ (απφ ηηο βαζκνινγίεο ηνπο).
Ζ αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ γίλεηαη θαηά
βάζε ζε δχν επίπεδα. Σν πξψην πινπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη
ην δεχηεξν επίπεδν απφ φια ηα κέιε ΓΔΠ ζε επίπεδν Γεληθήο πλέιεπζεο Σκήκαηνο. Ζ
δηαδηθαζία απηή θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, αθνχ πξφζθαηα εθαξκφζηεθε κε επηηπρία ζηελ
αλακφξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ζην ΣΥ, ΠΚ.
Σν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ δεκνζηνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο
www.chemistry.uoc.gr.
Δπί ηνπ παξφληνο δελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο
επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ. Απηή γίλεηαη κε αλεπίζεκν θαη κε ζπζηεκαηηθφ
ηξφπν απφ ην Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο ηνπ ΠΚ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ
απνθνίησλ ηνπ ΣΥ, ΠΚ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.
Ο Οδεγφο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο έρεη αλακνξθσζεί δχν θνξέο ην 1998
θαη ην 2007. Ζ ηειεπηαία αλακφξθσζε έιαβε ππφςε ηφζν ηηο ηάζεηο ζηελ επηζηήκε ηεο
ρεκείαο αιιά θαη ηηο γεληθφηεξεο Δπξσπατθέο πνιηηηθέο ζε ζέκαηα αλψηαηεο παηδείαο.
3.1.2.

Πψο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ;

Ζ δνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ ΣΥ, ΠΚ έρεη ζπιιεθζεί θαη
εθαξκφδεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηπγράλεηαη κηα βαζκηδσηή εηζαγσγή ηνπ θνηηεηή
ζηηο έλλνηεο ηεο Υεκείαο (απφ ηηο πην απιέο θαη βαζηθέο κέρξη ηηο πην πξνρσξεκέλεο θαη
εμεηδηθεπκέλεο). Με απηφ ηνλ ηξφπν ν θνηηεηήο θαηαθέξλεη λα εκπεδψζεη ζηαδηαθά ηηο αξρέο
ηεο Υεκείαο, έηζη ψζηε λα πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε βαζκίδα δπζθνιίαο. Ο λένο νδεγφο
ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο εθαξκφδεηαη εδψ θαη 1 ρξφλν, άξα νη δηδάζθνληεο θαη νη θνηηεηέο
βξίζθνληαη αθφκε ζε κεηαβαηηθή θάζε. Πάλησο, ηα έσο ηψξα ζρφιηα ησλ θνηηεηψλ θαη
δηδαζθφλησλ είλαη ελ γέλεη ζεηηθά.
Οη παξαθνινπζήζεηο εξγαζηεξίσλ είλαη ππνρξεσηηθέο ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ
θαλνληζκφ ηνπ ΠΚ, ελψ ε παξαθνινχζεζε ησλ δηαιέμεσλ είλαη πξναηξεηηθή. Σν δεχηεξν
ζεκείν πξνβιεκαηίδεη έληνλα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαζψο παξαηεξείηαη πνιχ κηθξφ
πνζνζηφ παξαθνινχζεζεο απφ πιεπξάο θνηηεηψλ. Ζ επηηξνπή πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ
εμεηάδεη ηελ πηζαλή εθαξκνγή ππνρξεσηηθψλ παξαθνινπζήζεσλ θαη ζηηο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο ή ηνπιάρηζηνλ έλα ειάρηζην απαηηνχκελν αξηζκφ παξνπζηψλ. Αθφκε, ζα
κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ν ζεζκφο ησλ «θηλήηξσλ» γηα θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ
αλειιηπψο ηηο δηαιέμεηο. Πρ. Πξνηεξαηφηεηα ζηηο ζέζεηο Γηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ.
3.1.3.

Πψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα;

Σν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ζην ΣΥ, ΠΚ αθνινπζεί ζηα γεληθά πιαίζηα ηνλ εθάζηνηε λφκν
πιαίζην.
Ο εηδηθφηεξνο ηξφπνο εμέηαζεο ηνπ θάζε καζήκαηνο απνθαζίδεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα,
π.ρ, πξφνδνη, βηβιηνγξαθηθέο εξγαζίεο, πνζνζηφ βαζκνινγίαο, θηι.
Ζ εμέηαζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε απνιχησο δηαθαλή ηξφπν. Ζ εμαζθάιηζε ηεο
δηαθάλεηαο απηήο είλαη θπξίσο επζχλε ηνπ δηδάζθνληα θαη ησλ επηβιεπφλησλ ηηο εμεηάζεηο
ησλ θνηηεηψλ.
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Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία (πξνπηπρηαθή έξεπλα) αλαηίζεηαη απφ ην εθάζηνηε κέινο ΓΔΠ
ζε θνηηεηέο πνπ εθθξάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην ή project. Ζ
Γηπισκαηηθή Δξγαζία θαηέρεη ηε ζέζε καζήκαηνο επηινγήο κε πέληε (5) δηδαθηηθέο κνλάδεο,
ν
ν
θαη ζπλήζσο νη θνηηεηέο ην δειψλνπλ ζην 3 ή 4 έηνο ζπνπδψλ. Οη πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο
αλήθνπλ ζηελ επζχλε ηνπ κέινπο ΓΔΠ πνπ επηβιέπεη ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ζπλάδνπλ
κε ηνπο ζηφρνπο εξεπλεηηθήο αξηζηείαο ηνπ ΣΥ, ΠΚ.
Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα γεληθφηεξε κείσζε ζηηο επηδφζεηο ησλ θνηηεηψλ
ζηηο εμεηάζεηο, Σν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ηειηθά απνθνηηνχλ κε βαζκφ άξηζηα είλαη
πνιχ κηθξφ. Αλ θαη ην ζχζηεκα ησλ αλαβαζκνινγήζεσλ είλαη επλντθφηαην, ειάρηζηνη είλαη νη
θνηηεηέο πνπ πξνζπαζνχλ λα πεηχρνπλ πςειφ βαζκφ πηπρίνπ. Ζ ζχλδεζε ηεο γεληθφηεξεο
επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα (αθαδεκατθή αξηζηεία) κε θίλεηξα π.ρ. δσξεάλ
παξνρέο, ππνηξνθίεο, θηι. ζεσξείηαη απαξαίηεηε.
3.1.4.

Πψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ;

ινη νη Γηδάζθνληεο ηνπ ΣΥ, ΠΚ έρνπλ δηαηειέζεη επί ζεηξά εηψλ ζε Παλεπηζηεκηαθά
Ηδξχκαηα ηνπ Δμσηεξηθνχ, είηε σο κεηαπηπρηαθνί/δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο, είηε σο
κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο, είηε σο κέιε ΓΔΠ. Απφ ζπζηάζεσο ηνπ ΣΥ, ΠΚ θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ, ην Σκήκα έρεη ζηειερσζεί κε κέιε ΓΔΠ πςειφηαηνπ επηπέδνπ
(δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ). Απηφ αληαλαθιάηαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη γεληθφηεξα ζηελ επέιηθηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο..
ηε βάζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ ν νδεγφο ζπνπδψλ είλαη πξσηίζησο επεξεαζκέλνο απφ
απηφλ ησλ Σκεκάησλ Υεκείαο Δπξψπεο θαη ησλ ΖΠΑ.
πκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ ππάξρεη ζε «Θεξηλά ρνιεία» ζε κεγάιν
πνζνζηφ. Ζ πιεηνλφηεηα φκσο ησλ καζεκάησλ (ππνρξεσηηθψλ θαη επηινγήο) πινπνηείηαη
απφ Έιιελεο δηδάζθνληεο. Σν πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
Κππξίσλ) θνηηεηψλ είλαη ακειεηέν. Κάζε ρξφλν φκσο, ππάξρεη έλαο αξηζκφο αιινδαπψλ
θνηηεηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ην ΣΥ ζηα πιαίζηα ηνπ ERASMUS θαη ζπκκεηέρνπλ ζε
καζήκαηα. Δθηφο ησλ Αγγιηθψλ δελ ππάξρνπλ καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζε μέλε γιψζζα.
Σν ΣΥ ζπκκεηέρεη ζηα δηεζλή Πξνγξάκκαηα ERASMUS, LEONARDO θαη TEMPUS θαη ζε
Οξγάλσζε Θεξηλψλ ρνιείσλ (summer schools). Οη ζπλεξγαζίεο ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν
ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην ΣΥ είλαη θπξίσο ζηα πιαίζηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ
πξνγξακκάησλ. Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα εθαξκφδεηαη ην ζχζηεµα µεηαθνξάο δηδαθηηθψλ
µνλάδσλ (ECTS). Οη θνηηεηέο έρνπλ έγθαηξε θαη ηθαλνπνηεηηθή ελεκέξσζε γηα ην ECTS.
Πνιινί απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο έρνπλ δηαθξηζεί ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε
γλσζηά Υεκηθά Σκήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ απνδεηθλχεη ηελ πνηφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ.
3.1.5.

Πψο θξίλεηε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ;

Ζ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ έρεη ζεκειησζεί ζην ΣΥ, ΠΚ εδψ θαη 10 ρξφληα. Κάζε
ρξφλν πεξίπνπ 20-25 θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε δηάθνξεο βηνκεραλίεο
θαη Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο. Ζ απξφζθνπηε θαη ζπλερήο ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ
ζεκαληηθνχ ζεζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζπλερέο ελδηαθέξνλ θαη ακείσηε ζπκκεηνρή ησλ
θνηηεηψλ είλαη νη πην αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο γηα ηελ επηηπρία ηνπ. Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ
θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο. Σν
πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΔΠΔΑΔΚ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα επέθηαζεο απηήο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ζε πεξηβάιινλ πέξαλ ηνπ αθαδεκατθνχ. Ωο ρψξνο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ
ζεσξνχληαη νη κνλάδεο παξαγσγήο, ειέγρνπ παξαγσγήο θαη ζρεηηθήο εξεπλεηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο Βηνκεραληθψλ Μνλάδσλ, Δξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη Γεκνζίσλ
Οξγαληζκψλ Ζ χπαξμε ρεκηθψλ βηνκεραληψλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα
ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο καο λα έρνπλ άκεζε επαθή κε ηηο εηαηξείεο, λα εξγαζηνχλ ζε
έλα εμσ-παλεπηζηεκηαθφ πεξηβάιινλ, θαη λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ πεξαηηέξσ θαηεχζπλζε
ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Ζ ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ θαη
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ησλ απνθνίησλ θαηά ην ζηάδην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο νινθιεξψλεη ηνλ θχθιν ζπνπδέοεμάζθεζε-εξγαζία, θαη θέξλεη ην Σκήκα καο ζε άκεζε επαθή κε ηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα.
H Διιεληθή Υεκηθή Βηνκεραλία είλαη έλαο απφ ηνπο αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο ηεο
Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. Οη αζθνχκελνη θνηηεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εμνηθεησζνχλ, θαηά
ηελ πεξίνδν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, κε έλα επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ, λα αλαιάβνπλ επζχλεο
θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θαλφλσλ
εξγαζηαθήο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζα έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Οη θνηηεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
έλα κεγάιν αξηζκφ νξγάλσλ, λα εθαξκφζνπλ πξαθηηθέο θαη ηερληθέο ζε βηνκεραληθή θιίκαθα
θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο πξαθηηθέο θαη ζεσξεηηθέο ηνπο γλψζεηο γηα ηελ παξαγσγή πξαθηηθψλ
απνηειεζκάησλ. Θα κάζνπλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηα λέα πεξηβάιινληα, λα παξάγνπλ ηδέεο
θαη λα αληηκεησπίδνπλ πξαθηηθά πξνβιήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο κέζα απφ δηαδηθαζίεο
νκαδηθήο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο.
ην πξφγξακκα απηφ ν ξφινο ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο είλαη θεληξηθφο, δεδνκέλνπ φηη
έρεη θαηαιπηηθή θαη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο
γηα ην Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ην θάζε Σκήκα.
Ζ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζην ΣΥ, ΠΚ είλαη πξναηξεηηθή. Οη δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδεη ην Σκήκα ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο εμαξηψληαη ζε
αξθεηφ βαζκφ απφ ηελ αληαπφθξηζε ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη,
θπζηθά, απφ ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ. Ζ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζην ΣΥ, ΠΚ
ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ απφθηεζε εκπεηξίαο πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ βηνκεραλία, απαξαίηεην
«φπιν» γηα ηελ πεξαηηέξσ εχξεζε εξγαζίαο. Ζ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ δελ ζπλδέεηαη
κε ηελ εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. κσο, ε ζχλδεζή ηνπο δελ απνθιείεηαη. Σν
Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο/Γηακεζνιάβεζεο ηνπ ΠΚ έρεη αλαπηχμεη δίθηπν δηαζχλδεζεο ηνπ
Σµήµαηνο µε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο ή παξαγσγηθνχο θνξείο µε ζθνπφ ηελ πξαθηηθή
άζθεζε ησλ θνηηεηψλ. Οη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ππνζηεξίδνληαη
νηθνλνκηθά απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε.

3.2.Α. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ3
3.2.1

Σίηινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ

«ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» (ΓΜΠ)
3.2.2

Σκήκαηα θαη Ηδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. 4

Σκήκα Υεκείαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
3.2.3

Πψο θξίλεηε ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο;

πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ν βαζηθφο άμνλαο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΣΥ, ΠΚ είλαη ε
αξηζηεία ζε φια ηα επίπεδα. Ωο εθ ηνχηνπ, ην Γεληθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ
Σκήκαηνο έρεη θαη απηφ ζαλ ζηφρν ηελ αξηζηεία, θπξίσο ζηελ έξεπλα. Απηφ δηαθαίλεηαη μεθάζαξα
απφ ηελ πιεζσξηθή παξαγσγή δεκνζηεχζεσλ πςεινχ επηπέδνπ ζηα θαιχηεξα επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά Υεκείαο παγθνζκίσο,. Σν Γεληθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ηνπ ΣΥ απφ ηελ
νπζηαζηηθή ίδξπζή ηνπ (1985) κέρξη ην 2005, απέλεηκε Γηδαθηνξηθά Γηπιψκαηα ρσξίο λα
απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο απφθηεζε ΜΓΔ. Απφ ην 2005 κέρξη ζήκεξα ην «Γεληθφ Μεηαπηπρηαθφ
Πξφγξακκα» εθπαηδεχεη θνηηεηέο γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθψλ Γηπισκάησλ Δηδίθεπζεο
ηελ πεξίπησζε πνπ ζην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ε ελφηεηα
απηή πξέπεη λα επαλαιεθζεί γηα ην θαζέλα απφ ηα ΠΜ.
4 πκπιεξψλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο Γηαηκεκαηηθνχ ή Γηηδξπκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ.
3
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(ΜΓΔ) θαη ζηε ζπλέρεηα (εάλ ην επηιέμνπλ) Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο πςειήο πνηφηεηαο. Απηνί
νη απφθνηηνη ζπλερίδνπλ κε επηηπρία είηε ζηνλ αθαδεκατθφ ή εξεπλεηηθφ ρψξν θαη ζηειερψλνπλ κε
επηηπρία επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ρψξν ηεο ρεκείαο.
πλνιηθά νη απφθνηηνη ηνπ ΓΜΠ, είηε Γηδάθηνξεο είηε θάηνρνη ΜΓΔ, απνθηνχλ πςειήο
πνηφηεηαο εθπαίδεπζε ζε πνηθίιια εξεπλεηηθά αληηθείκελα αηρκήο ζηελ επηζηήκε ηεο Υεκείαο , θαη
πξνζθέξνπλ έηζη ηηο γλψζεηο ηνπο ζηειερψλνληαο πςειψλ απαηηήζεσλ ζέζεηο ηνπ θξαηηθνχ (πρ.
Παλεπηζηήκηα, Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα, Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο,
εξγαζηήξην ΟΑΚΑ, Ννζνθνκεία) θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (πρ. Φαξκαθνβηνκεραλίεο, εηαηξίεο
ηξνθίκσλ, εηαηξίεο θαιιπληηθψλ, εηαηξίεο επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ θαη εμνπιηζκψλ, πλεηαηξηζκνί
θιπ.).
3.2.4

Πψο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;

Σν ΓΜΠ απνηειείηαη απφ : α) ππνρξεσηηθή ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε
ηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα θαη β) πξσηφηππε έξεπλα ζε ζχγρξνλα ζέκαηα
πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ζε εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα κειψλ ΓΔΠ (επηινγή ηνπ θνηηεηή) δηαθφξσλ
εηδηθνηήησλ. Οη δχν απηνί άμνλεο ζπγθιίλνπλ ηειηθά ζηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο
Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ή Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο. Σα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα πξνζθέξνληαη απφ
ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα
ζεκάησλ ζηηο πεξηνρέο αηρκήο ηεο επηζηήκεο ηεο Υεκείαο. Δίλαη πςεινχ επηπέδνπ θαη εθάκηιια
αληίζηνηρσλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ ζηα πην αλαγλσξηζκέλα θαη επηηπρεκέλα δηεζλψο Υεκηθά
Σκήκαηα. πλήζσο ηνλ πξψην ρξφλν νη θνηηεηέο αθνζηψλνληαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ
καζεκάησλ θαη ηνλ δεχηεξν ρξφλν πινπνηνχλ ηελ εξεπλεηηθή ηνπο εξγαζία (κε ηελ ζηελή
παξαθνινχζεζε ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή).
Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο εηδίθεπζεο πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα απφ ηνλ θαηάινγν πνπ
βξίζθεηαη ζηνλ Πίλαθα 11.7.1 πνπ αθνξά ην ΓΜΠ θαη απφ ηα πξνζθεξφκελα κεηαπηπρηαθά
καζήκαηα φισλ ησλ ππνινίπσλ ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο Υεκεηαο (Πίλαθεο 11.7.1) θαη
πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή ζηηο εξεπλεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο. Οη
ΜΦ έρνπλ δπλαηφηεηα επηινγήο καζεκάησλ απφ φια ηα πξνζθεξφκελα ζηα ΠΜ ηνπ ΣΥ.
Οη θνηηεηέο-ππνςήθηνη γηα Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζα πξέπεη θαηά ηα δχν
πξψηα εμάκελα ζπνπδψλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα εμεηαζηνχλ κε επηηπρία ζην ζχλνιν
ησλ καζεκάησλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ πνπ δίδνληαη ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα.
Δπίζεο ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε εηήζηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζην
δεχηεξν έηνο ηεο θνίηεζεο ηνπ (40 Γ.Μ., ECTS 60 Γ.Μ.) ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο
ππνβάιινληαη ζε ηξηκειή επηηξνπή (Σ.Δ) κε ηελ κνξθή γξαπηήο αλαιπηηθήο εξγαζίαο θαη
παξνπζηάδνληαη πξνθνξηθά. Ο Μ.Φ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα
ηεο εξγαζίαο ηνπ ζε εηδηθή δηάιεμε ελψπηνλ ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη αλνηθηνχ
αθξναηεξίνπ.
Οη Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο , ππνςήθηνη Γηδάθηνξεο, επηπιένλ ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ην
ΜΓΔ, πξαγκαηνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εξεπλεηηθή εξγαζία, πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε
ηνπ ΓΓ. Σα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπο παξνπζηάδνληαη πξνθνξηθά ζε
αλνηθην αθξναηήξην, ελψπηνλ ηεο 7κεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα
εμεηάδεη ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα σο πξνο ηελ εξεπλεηηθή ηνπ αξηηφηεηα ηφζν ζε ζεσξεηηθφ
ππφβαζξν φζν θαη ζην αληηθείκελν ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπ.
Ζ 23εηήο εθαξκνγή ηνπ ΓΜΠ αδηάθνπηα απνδεηθλχεη ηελ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηά
ηνπ.
πλήζσο νη Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ ΓΜΠ νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε
ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο
φκσο γίλεηαη παξάηαζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο πνπ νθείιεηαη ζε ηδηαίηεξνπο ιφγνπο, ηνπο
νπνίνπο αμηνινγεί ε Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ ΣΥ.
3.2.5

Πψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα;

Οη θνηηεηέο εμεηάδνληαη ζην θάζε κάζεκα μερσξηζηά (είηε κε ηειηθή εμέηαζε ζην ηέινο ησλ
δηαιέμεσλ, είηε κε πξνφδνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, είηε ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ). Ζ
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απνλνκή Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δμεηδίθεπζεο (ΜΓΔ) πξνυπνζέηεη επηηπρή εμέηαζε ζε
φια ηα καζήκαηα κε κέζν φξν βαζκνινγίαο ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 7,0 θαη πξνθνξηθή
παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ (εκηλάξην) ζε επξχ αθξναηήξην. Μεηά ηελ
πξνθνξηθή νκηιία ν θνηηεηήο εμεηάδεηαη απφ ηελ Σξηκειή Δπηηξνπή Καζεγεηψλ. ηε δηάξθεηα
απηήο ηεο εμέηαζεο γίλνληαη ζηνλ θνηηεηή νη απαξαίηεηεο ππνδείμεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο
Γηαηξηβήο ηνπ, ηελ νπνία έρνπλ κειεηήζεη πξνζεθηηθά ηα κέιε ηεο 3-κεινχο Δπηηξνπήο. Ζ
εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ ηξηκειή ηνπ επηηξνπή γίλεηαη ή κεηά ηε δεκφζηα παξνπζίαζε
θαη ηηο εξσηήζεηο ησλ αθξναηψλ, απνπζία ηνπ θνηλνχ ή ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο θάπνηνπ
κέινπο ηεο επηηξνπήο ζε άιιε εκέξα θαη ψξα Ζ ηξηκειήο επηηξνπή απνθαίλεηαη κεηά ηελ
εμέηαζε γηα ηελ απνλνκή ηνπ ΜΓΔ κέζσ γξαπηήο αλαθνξάο. Αλ ν/ε ππνςήθηνο/α έρεη
επηιέμεη λα ζπλερίζεη γηα ΓΓ ζην ίδην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ε ηξηκειήο επηηξνπή εθθξάδεη
επίζεο γξαπηψο θαη ζε μερσξηζηφ πξαθηηθφ ηελ άπνςή ηεο γηα ηηο πξννπηηθέο ζπλέρηζεο ηεο
εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ζα ζπλερίζεη κε δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν,
γίλεηαη ζχζηαζε λέαο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη παξνπζίαζε ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο κφλν
ζε απηήλ.
Οη Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο , ππνςήθηνη Γηδάθηνξεο, επηπιένλ ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ην
ΜΓΔ, πξαγκαηνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εξεπλεηηθή εξγαζία, πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε
ηνπ ΓΓ. Σα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπο παξνπζηάδνληαη πξνθνξηθά ζε
αλνηθην αθξναηήξην, ελψπηνλ ηεο 7κεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα
εμεηάδεη ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα σο πξνο ηελ εξεπλεηηθή ηνπ αξηηφηεηα ηφζν ζε ζεσξεηηθφ
ππφβαζξν φζν θαη ζην αληηθείκελν ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπ.
Σν εμεηαζηηθφ απηφ ζχζηεκα θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ, αθνχ θαιχπηεη θαη ηελ αμηνιφγεζε
ζηα καζήκαηα, αιιά θαη ιεπηνκεξή θξίζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ θνηηεηή λα πξαγκαηνπνηεί
πξνθνξηθή νκηιία θαη λα γξάθεη επηζηεκνληθφ θείκελν πςεινχ επηπέδνπ. Ζ χπαξμε
δεκνζηεχζεσλ ζε πεξηνδηθά δηεζλνχο θχξνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία
ηνπ θνηηεηή πξνζδίδεη επηπιένλ αμία ζην ΜΓΔ. Ζ επηηπρία ηνπ ΓΜΠ θαη θαη‟επέθηαζε ηνπ
εμεηαζηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ καθξφρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ ζην Σκήκα
Υεκείαο (23 ρξφληα απξφζθνπηεο-ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο).
3.2.6

Πψο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ;5

ην Γεληθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηνί
πηπρηνχρνη ησλ Σκεκάησλ ησλ ρνιψλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ησλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ
ησλ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή αληηζηνίρσλ Σκεκάησλ ηεο αιινδαπήο.
Ζ δηαδηθαζία επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πεξηιακβάλεη:
 αλνηρηή πξνθήξπμε λέσλ ζέζεσλ γηα ΜΓΔ κε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ζε ΓΓ
 αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο καδχ κε φια ηα απαηηνχκελα
απφ ηελ πξνθήξπμε δηθαηνινγεηηθά
 αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ απφ ηελ ΔΜ βάζεη ησλ πξνζφλησλ ηνπο θαη
πξφζθιεζε ζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε κεηά απφ πξνζσπηθή εηδνπνίεζε απφ ηελ
Γξακκαηεία
 ζπλνιηθή αμηνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα
επηινγήο , πνπ θαίλνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ:
o βαζκφο Πηπρίνπ «Λίαλ Καιψο»
o Απνδεδεηγκέλε γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο (Δπηπέδνπ LOWER, FCE ή
αληίζηνηρνπ ειιεληθνχ πηπρίνπ γισζζνκάζεηαο).
o ζπζηαηηθέο επηζηνιέο
o απφδνζε ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο θαηά ηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε θαη ηπρφλ
πξφζζεηα
ζηνηρεία
φπσο
επηζηεκνληθέο
δεκνζηεχζεηο,
ηδηαίηεξε
επαγγεικαηηθή εκπεηξία, θα.
 έγθξηζε απφ ηελ ΓΔ ησλ λέσλ ΜΦ ηνπ ΓΜΠ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο
ΔΜ.
Οη λένη ΜΦ ελεκεξψλνληαη άκεζα απφ ηελ Γξακκαηεία γηα ηνλ θαλνληζκν θαη ηελ έλαξμε
ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ.
5

πκπιεξψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνλ Πίλαθα 11-3
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Ο ηζρχσλ ηξφπνο επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο θαη έρεη
δηάξθεηα επηηπρνχο εθαξκνγήο 23 ρξφληα κε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα.
3.2.7 Πψο θξίλεηε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ «Γεληθνχ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο» πξνέξρεηαη απφ ηνλ
ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΣΥ, ΠΚ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο
πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Μεηαπηπρηαθψλ
Φνηηεηψλ πινπνηνχλ ηελ έξεπλά ηνπο ζε πεηξακαηηθά εξγαζηήξηα θαη, σο εθ ηνχηνπ,
απαηηνχληαη θνλδχιηα γηα αλαιψζηκα, θηι. Oη M.Φ. κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη νηθνλνκηθά απφ
ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα έξεπλαο ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ.
Oη M.Φ. δηθαηνχληαη φιεο ηηο παξνρέο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, φπσο απηέο
θαζνξίδνληαη απφ ηνπο λφκνπο 1268/82, 2083/92 θαη 2413/96 (θνππφληα ζίηηζεο, θνηηεηηθφ
εηζηηήξην, κεησκέλα έμνδα ζπκκεηνρήο ζε νξηζκέλεο πνιηηηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο
εθδειψζεηο, άηνθα δάλεηα θαη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ θάιπςε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ
αλαγθψλ ηνπο θιπ).
Tν Γεληθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ελζαξξχλεη ηνπο M.Φ. λα επηηχρνπλ εμσηεξηθή
ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο απφ δηάθνξα Iδξχκαηα (I.K.Y., Ωλάζεην, θιπ.) θαη
Δξεπλεηηθά Iλζηηηνχηα.
Σν ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ζήκεξα είλαη ε παληειήο έιιεηςε ππνηξνθηψλ. Απφ ηελ
ίδξπζε ηνπ ΓΜΠ (1985) κέρξη ηε ζέζπηζε λέσλ ΠΜ κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΔΑΔΚ
, ν κνλαδηθφο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηνπ θνηηεηψλ ήηαλ κέζσ ηεο
ζέζπηζεο ππνηξνθηψλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο κε ηελ νλνκαζία «Δηδηθφο Μεηαπηπρηαθφο
Τπφηξνθνο» (ΔΜΤ). Ο ζεζκφο απηφο ησλ ΔΜΤ δηαηεξήζεθε κφλν 5-6 ρξφληα. Μεηά ηελ
δεκηνπξγία λέσλ ΠΜ κέζσ ΔΠΔΑΔΚ (1998), δελ ππήξμε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ΜΦ
απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, εθηφο νξηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ ππνηξφθσλ ΗΚΤ. Ζ ΘΔΠΗΖ
ΤΠΟΣΡΟΦΗΩΝ ΔΗΝΑΗ Ζ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΖ ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΣΤΥΖ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΠΜ-ΓΜΠ
3.2.8

Πψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;

Ζ δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ «Γεληθνχ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο» απνδεηθλχεηαη απφ
πιεζψξα ζηνηρείσλ: α) Αξθεηνί απφ ηνπο απφθνηηνπο Γηδάθηνξεο ηνπ ΓΜΠ ζπλέρηζαλ ηελ
εξεπλεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα κε επηηπρία ζαλ κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο ζε
αλαγλσξηζκέλα Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ή Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ (Berkeley, UCLA,
USC, The Scripps Institute of Technology, ETH Zurich, Cardiff, University of Southampton) β)
Πνιινί απφθνηηνη Γηδάθηνξεο θαηέρνπλ ζήκεξα ζέζεηο κέινπο ΓΔΠ ζηνλ ειιεληθφ ή δηεζλή
Αθαδεκατθφ ρψξν. γ) Αξθεηνί απφ ηνπο θαηφρνπο ΜΓΔ ζπλερίδνπλ κε επηηπρία ηηο ζπνπδέο
ηνπο ζε επίπεδν Γηδαθηνξηθνχ ζε αλαγλσξηζκέλα Παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο. δ) Άιινη
ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε επίπεδν Γηδαθηνξηθνχ ζην ΣΥ, ΠΚ. ε) Αξθεηνί απφθνηηνη ηνπ
ΓΜΠ έρνπλ ζηειερψζεη ππεξεζίεο ηφζν ζηνλ θξαηηθφ φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη
νξηζκέλνη εξγάδνληαη ζε ζέζεηο πςειήο εμεηδίθεπζεο ζαλ πςειφβαζκα ζηειέρε ζε ηδησηηθέο
εηαηξίεο Δπξψπεο θαη Ακεξηθήο (πρ. Novartis, Codexis,) Σα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηα
πιαίζηα ηνπ «Γεληθνχ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο» είλαη πςεινχ επηπέδνπ, θαη αληάμηα
απηψλ πνπ δηδάζθνληαη ζε αληίζηνηρα Ηδξχκαηα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο. Σα
εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ηνπ ΓΜΠ δεκνζηεχνληαη ζε δηεζλή
ρεκηθά πεξηνδηθά πςεινχ ζπληειεζηή απήρεζεο (impact factor) θαη παξνπζηάδνληαη ζε
Γηεζλή πλέδξηα (είηε απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν, είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ θνηηεηή).
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3.2.Β. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ6
3.2.9

Σίηινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ

«ΔΦΗΡΜΟΜΔΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΑ» (ΔΜΦ)
3.2.10 Σκήκαηα θαη Ηδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.7
Σκήκα Υεκείαο-Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Σκήκα Υεκείαο-Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην
Αζελψλ, Ίδξπκα Σερλνινγίαο Έξεπλαο, Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ, Σκήκα ΥεκείαοΠαλεπηζηήκην Παηξψλ.
3.2.11

Πψο θξίλεηε ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο;

θνπφο ηνπ ΔΜΦ, ην νπνίν ηδξχζεθε ην 1998 κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο ΔΠΔΑΔΚ, είλαη ε
κεηεθπαίδεπζε ζε ζχγρξνλεο θαζκαηνζθνπηθέο ηερληθέο κε ζηφρν ηελ απαζρφιεζε ζε
δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ζε Παλεπηζηήκηα θαη Δξεπλεηηθά θέληξα. Ο θχξηνο
ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ΠΜ ζε ζέκαηα Δθεξκνζκέλεο Μνξηαθήο
Φαζκαηνζθνπίαο (ΔΜΦ) γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηαπηνπνίεζε νπζηψλ πνπ ζπλαληψληαη ζε
βηνκεραληθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη ηαηξηθέο εθαξκνγέο. Σν ΔΜΦ επηδηψθεη λα δψζεη ην
αλαγθαίν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ηελ εκπεηξία ρξήζεσο λέαο ηερλνινγίαο νξγάλσλ κέζα
απφ πξαθηηθή εμάζθεζε ζε εξγαζηήξηα θαζκαηνζθνπίαο, νχησο ψζηε λα παξάγεη
επηζηήκνλεο
ηθαλνχο
λα
ζηειερψζνπλ
βηνκεραληθέο
κνλάδεο,
λνζνθνκεία,
πεξηβαιινληηθά θαη εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα
πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ
θαζκαηνζθνπηθέο
ηερληθέο ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη
έξεπλαο. πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο,
ν βαζηθφο άμνλαο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΣΥ, ΠΚ
είλαη ε αξηζηεία ζε φια ηα επίπεδα. Ωο εθ
ηνχηνπ, ην ΔΜΦ ηνπ Σκήκαηνο έρεη θαη απηφ
ζαλ ζηφρν ηελ αξηζηεία, θπξίσο ζηελ έξεπλα.
Απηφ
δηαθαίλεηαη
μεθάζαξα
απφ
ηελ
πιεζσξηθή παξαγσγή δεκνζηεχζεσλ πςεινχ
επηπέδνπ ζηα θαιχηεξα πεξηνδηθά Υεκείαο
παγθνζκίσο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζαλ ζπλ-ζπγγξαθείο. Σν
Πξφγξακκα ΔΜΦ νδεγεί ζηελ παξνρή Μεηαπηπρηαθψλ Γηπισκάησλ Δμεηδίθεπζεο (ΜΓΔ)
πςειήο πνηφηεηαο. Απηνί νη θνηηεηέο ζηειερψλνπλ κε επηηπρία επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε
κε ηνλ ρψξν ηεο ρεκείαο.
3.2.12 Πψο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;
Σν Πξφγξακκα ΔΜΦ απαξηίδεηαη απφ δχν άμνλεο ιεηηνπξγίαο: ηα κεηαπηπρηαθά
καζήκαηα θαη ηελ πξσηφηππε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα
κειψλ ΓΔΠ (επηινγή ηνπ θνηηεηή). Σα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα πξνζθέξνληαη απφ κέιε ΓΔΠ
θαη θαιχπηνπλ έλα θάζκα ζεκάησλ κε ηελ απαξαίηεηε, θπζηθά, εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα
Φπζηθνρεκείαο. πλήζσο ηνλ πξψην ρξφλν νη θνηηεηέο αθνζηψλνληαη ζηελ παξαθνινχζεζε
ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ δεχηεξν ρξφλν πινπνηνχλ ην εξεπλεηηθφ ηνπο project (ζε ζπλελλφεζε
κε ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή). αλ ζεκεία βειηίσζεο ηνπ ΔΜΦ ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ
ηελ πεξίπησζε πνπ ζην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ε ελφηεηα
απηή πξέπεη λα επαλαιεθζεί γηα ην θαζέλα απφ ηα ΠΜ.
7 πκπιεξψλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο Γηαηκεκαηηθνχ ή Γηηδξπκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ.
6
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ε κεξηθέο θνξέο εθπξφζεζκε πεξάησζε ησλ καζεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ θαη
πέξαλ ηνπ πξψηνπ έηνπο. Έηζη, νη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ απξφζθνπηα λα αθηεξψλνληαη ζηελ
νπ
έξεπλά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2 έηνπο.
Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο εηδίθεπζεο πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα απφ ηνλ θαηάινγν ηνπ
Πίλαθα 11.7.1 θαη πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή ζηηο εξεπλεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ Σκήκαηνο.
Καηάινγνο κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ
Βιέπε Πίλαθα 11.7.1 καζεκάησλ ΔΜΦ
Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ΠΜ Δθαξκνζκέλεο Μνξηαθήο Φαζκαηνζθνπίαο θξηλεηαη
ηθαλνπνηεηηθή απφ ην πξψην έηνο εθαξκνγήο ηνπ (1998) .
3.2.13 Πψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα;
Οη θνηηεηέο εμεηάδνληαη ζην θάζε κάζεκα μερσξηζηά (είηε κε ηειηθή εμέηαζε ζην ηέινο ησλ
δηαιέμεσλ, είηε κε πξνφδνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, είηε ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ). Ζ
απνλνκή Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δμεηδίθεπζεο (ΜΓΔ) πξνυπνζέηεη επηηπρή εμέηαζε ζε
φια ηα καζήκαηα θαη πξνθνξηθή παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ (εκηλάξην)
ζε επξχ αθξναηήξην. Μεηά ηελ πξνθνξηθή νκηιία ν θνηηεηήο εμεηάδεηαη απφ ηελ Σξηκειή
Δπηηξνπή Καζεγεηψλ. ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εμέηαζεο γίλνληαη ζηνλ θνηηεηή νη απαξαίηεηεο
ππνδείμεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο Γηαηξηβήο ηνπ, ηελ νπνία έρνπλ κειεηήζεη πξνζεθηηθά ηα
κέιε ηεο 3-κεινχο Δπηηξνπήο. Σν εμεηαζηηθφ απηφ ζχζηεκα θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ, αθνχ
θαιχπηεη θαη ηηο εμεηάζεηο ζηα καζήκαηα, αιιά θαη ιεπηνκεξή θξίζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ
θνηηεηή λα πξαγκαηνπνηεί πξνθνξηθή νκηιία θαη λα γξάθεη επηζηεκνληθφ θείκελν πςεινχ
επηπέδνπ.
3.2.14 Πψο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 8
πσο θαη ζην ΓΜΠ (βιέπε 3.2.6)
3.2.15

Πψο θξίλεηε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΠΜ «ΔΜΦ» απφ ην έηνο ίδξπζεο ηνπ 1998 κέρξη ζήκεξα έγηλε κέζσ
ΔΠΔΑΔΚ. Ζ χπαξμε ππνηξνθηψλ ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ πξνζέιεπζε κεγάινπ
αξηζκνχ θνηηεηψλ θαη ηδηαίηεξα κεγάινπ αξηζκφ θνηηεηψλ εθηφο Κξήηεο.
3.2.16 Πψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;
Ζ δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ ΔΜΦ απνδεηθλχεηαη απφ πιεζψξα ζηνηρείσλ. Κάπνηνη απφ ηνπο
θαηφρνπο ΜΓΔ ζπλερίδνπλ κε επηηπρία ηηο ζπνπδέο ηνπο (ζε επίπεδν Γηδαθηνξηθνχ) ζε
Παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο. Άιινη ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο (ζε επίπεδν Γηδαθηνξηθνχ)
ζην ΣΥ, ΠΚ. Κάπνηνη απφ απηνχο εξεπλνχλ ηελ εγρψξηα αγνξά εξγαζίαο. Σα καζήκαηα πνπ
δηδάζθνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΜΦ είλαη πςεινχ επηπέδνπ, θαη αληάμηα απηψλ πνπ
δηδάζθνληαη ζε αληίζηνηρα Ηδξχκαηα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο. Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία
ησλ θνηηεηψλ δεκνζηεχεηαη ζε δηεζλή ρεκηθά πεξηνδηθά πςεινχ ζπληειεζηή απήρεζεο
(impact factor).
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3.2.Γ. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ9
3.2.17

Σίηινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ

«ΑΠΟΜΟΝΩΗ ΚΑΙ ΤΝΘΔΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΔ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»
(ΑΦΓ)
3.2.18 Σκήκαηα θαη Ηδξχκαηα πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.10
Σν πξφγξακκα ΑΦΓ είλαη
Γηαπαλεπηζηεκηαθφ-Γηαηκεκαηηθφ θαη
γίλεηαη κε ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο
Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
θαη ησλ Σκεκάησλ Υεκείαο ησλ
Παλεπηζηεκίσλ
Αζελψλ,
Θεζζαινλίθεο, Ησαλλίλσλ, Παηξψλ,
ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ
Κξήηεο, ην Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη ην Γεληθφ
Σκήκα
ηνπ
Γεσπνληθνχ
Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο.
3.2.19 Πψο θξίλεηε ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο;
θνπφο ηνπ ΑΦΓ είλαη ε θαηάξηηζε πςεινχ επηπέδνπ (ζεσξεηηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ)
εηδηθψλ ζηε Υεκεία Φπζηθψλ Πξντφλησλ, νη νπνίνη ζα ζπκβάινπλ ζηελ πξναγσγή ηνπ λένπ,
ζχγρξνλνπ θαη ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελνπ απηνχ δηεπηζηεκνληθνχ θιάδνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο
ηερλνινγίαο ζηε ρψξα καο. Οη απφθνηηνη ηνπ ΑΦΓ, θάηνρνη ΜΓΔ είλαη ηθαλνί λα
ζηειερψζνπλ ηελ αληίζηνηρε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία θαζψο θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνκείο
ησλ Παλεπηζηεκίσλ, Δξεπλεηηθψλ Ηλζηηηνχησλ θαη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη λα
ζπκβάιινπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηνπο. πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ν
βαζηθφο άμνλαο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΣΥ, ΠΚ είλαη ε αξηζηεία ζε φια ηα επίπεδα. Ωο εθ ηνχηνπ, ην
ΑΦΓ ηνπ Σκήκαηνο έρεη θαη απηφ ζαλ ζηφρν ηελ αξηζηεία, θπξίσο ζηελ έξεπλα. Απηφ
δηαθαίλεηαη μεθάζαξα απφ ηελ πιεζσξηθή παξαγσγή δεκνζηεχζεσλ πςεινχ επηπέδνπ ζηα
θαιχηεξα πεξηνδηθά Υεκείαο παγθνζκίσο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο
ζαλ ζπλ-ζπγγξαθείο. Σν Πξφγξακκα ΑΦΓ νδεγεί ζηελ παξνρή Μεηαπηπρηαθψλ
Γηπισκάησλ Δμεηδίθεπζεο (ΜΓΔ) πςειήο πνηφηεηαο. Οη απφθνηηνί ηνπ ζηειερψλνπλ κε
επηηπρία επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ζχλζεζε νπζηψλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο
θαη αμηνπνίεζεο ηνπ πινχζηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο καο αιιά θαη άιισλ ρσξψλ.
3.2.20 Πψο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;
Σν Πξφγξακκα ΑΦΓ απαξηίδεηαη απφ δχν άμνλεο ιεηηνπξγίαο: ηα κεηαπηπρηαθά
καζήκαηα θαη ηελ πξσηφηππε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα
κειψλ ΓΔΠ (επηινγή ηνπ θνηηεηή). Σα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα πξνζθέξνληαη απφ κέιε ΓΔΠ
θαη θαιχπηνπλ έλα θάζκα ζεκάησλ κε ηελ απαξαίηεηε, θπζηθά, εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα
Υεκείαο θπζηθψλ πξντφλησλ. πλήζσο ηνλ πξψην ρξφλν νη θνηηεηέο αθνζηψλνληαη ζηελ
ηελ πεξίπησζε πνπ ζην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ε ελφηεηα
απηή πξέπεη λα επαλαιεθζεί γηα ην θαζέλα απφ ηα ΠΜ.
10 πκπιεξψλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο Γηαηκεκαηηθνχ ή Γηηδξπκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ.
9
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παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ δεχηεξν ρξφλν πινπνηνχλ ην εξεπλεηηθφ ηνπο
project (ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή). αλ ζεκεία βειηίσζεο ηνπ ΑΦΓ ζα
κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ε κεξηθέο θνξέο εθπξφζεζκε πεξάησζε ησλ καζεκάησλ πνπ
κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ θαη πέξαλ ηνπ πξψηνπ έηνπο. Έηζη, νη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ
νπ
απξφζθνπηα λα αθηεξψλνληαη ζηελ έξεπλά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2 έηνπο.
Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο εηδίθεπζεο πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα απφ ηνλ θαηάινγν πνπ
βξίζθεηαη ζηνλ Πίλαθα 11.7.1 θαη πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή ζηηο εξεπλεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο.
Καηάινγνο κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ
Βιέπε Πίλαθα 11.7.1 καζεκάησλ ΑΦΓ
Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ΠΜ Απνκφλσζεο θαη πλζεζεο Φπζηθψλ Πξνίφλησλ κε
Βηνινγηθή Γξαζηηθφηεηα θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή απφ ην πξψην έηνο εθαξκνγήο ηνπ (1998) .
3.2.21 Πψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα;
Οη θνηηεηέο εμεηάδνληαη ζην θάζε κάζεκα μερσξηζηά (είηε κε ηειηθή εμέηαζε ζην ηέινο ησλ
δηαιέμεσλ, είηε κε πξνφδνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, είηε ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ). Ζ
απνλνκή Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δμεηδίθεπζεο (ΜΓΔ) πξνυπνζέηεη επηηπρή εμέηαζε ζε
φια ηα καζήκαηα θαη πξνθνξηθή παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ (εκηλάξην)
ζε επξχ αθξναηήξην. Μεηά ηελ πξνθνξηθή νκηιία ν θνηηεηήο εμεηάδεηαη απφ ηελ Σξηκειή
Δπηηξνπή Καζεγεηψλ. ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εμέηαζεο γίλνληαη ζηνλ θνηηεηή νη απαξαίηεηεο
ππνδείμεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο Γηαηξηβήο ηνπ, ηελ νπνία έρνπλ κειεηήζεη πξνζεθηηθά ηα
κέιε ηεο 3-κεινχο Δπηηξνπήο. Οη θνηηεηέο-ππνςήθηνη γηα Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο
ζα πξέπεη θαηά ηα δχν πξψηα εμάκελα ζπνπδψλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα εμεηαζηνχλ
κε επηηπρία ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ πνπ δίδνληαη ζην
κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. Ο επηηξεπηφο βαζκφο γηα λα ζεσξεζεί φηη ε εμέηαζε ελφο
καζήκαηνο είλαη επηηπρήο είλαη ην 5. Ο κέζνο επηηξεπηφο βαζκφο γηα ην ζχλνιν ησλ
καζεκάησλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ είλαη ην 7 κε άξηζηα ην 10. Ζ επαλεμέηαζε θαη ησλ
δχν εμακήλσλ (εαξηλνχ, ρεηκεξηλνχ) γίλεηαη ην επηέκβξην. Γηα ηα καζήκαηα ηα νπνία
πεξηιακβάλνπλ θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, φιεο νη αζθήζεηο είλαη ππνρξεσηηθέο. Ο
θνηηεηήο κπνξεί λα επαλαιάβεη κφλν κία εξγαζηεξηαθή άζθεζε εάλ έρεη απνπζηάζεη
δηθαηνινγεκέλα ή έρεη απνηχρεη ζηελ άζθεζε απηή. Ζ άζθεζε απηή επαλαιακβάλεηαη ζηε
δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο εμακήλνπ ή ζην ηέινο ηνπ. Δπίζεο ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηελ
πξαγκαηνπνίεζε εηήζηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζην δεχηεξν έηνο ηεο θνίηεζεο ηνπ (40 Γ.Μ.,
ECTS 60 Γ.Μ.) ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ππνβάιινληαη ζε ηξηκειή επηηξνπή (Σ.Δ) κε ηελ
κνξθή γξαπηήο αλαιπηηθήο εξγαζίαο θαη παξνπζηάδνληαη πξνθνξηθά. Ζ επηηξνπή απηή
νξίδεηαη απφ ηελ ΔΓΔ ζην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ. Ζ Σ.Δ απαξηίδεηαη απφ ηνλ
επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη δχν άιια κέιε ΓΔΠ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ΠΜ. Έλα κφλν κέινο
ΓΔΠ κπνξεί λα κελ αλήθεη ζηα ζπλεξγαδφκελα Σκήκαηα θαη λα πξνέξρεηαη απφ άιιν
Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεο Υψξαο. Ο Μ.Φ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξνπζηάζεη ηα
απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ζε εηδηθή δηάιεμε ελψπηνλ ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη
αλνηθηνχ αθξναηεξίνπ. Ζ παξνπζίαζε θαη εμέηαζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο δελ κπνξεί λα
γίλεη λσξίηεξα απφ ην ηέηαξην εμάκελν ή αξγφηεξα απφ ην ηέινο ηνπ πέκπηνπ. ε
πεξίπησζε πνπ ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο παξαηείλεη ηελ εξεπλεηηθή ηνπ εξγαζία ζην
πέκπην εμάκελν θαη ιακβάλεη ππνηξνθία γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην ΠΜ, δελ δηθαηνχηαη
παξάηαζε ηεο ππνηξνθίαο ηνπ γηα απηφ ην εμάκελν.
Σν εμεηαζηηθφ απηφ ζχζηεκα θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ, αθνχ θαιχπηεη θαη ηηο εμεηάζεηο ζηα
καζήκαηα, αιιά θαη ιεπηνκεξή θξίζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ θνηηεηή λα πξαγκαηνπνηεί
πξνθνξηθή νκηιία θαη λα γξάθεη επηζηεκνληθφ θείκελν πςεινχ επηπέδνπ.
3.2.22 Πψο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 11
πσο θαη ζην ΓΜΠ
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3.2.23 Πψο θξίλεηε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΠΜ «ΑΦΓ» απφ ην έηνο ίδξπζεο ηνπ 1998 κέρξη 2003 έγηλε κέζσ
ΔΠΔΑΔΚ θαη θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. Ζ χπαξμε ππνηξνθηψλ ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ
πξνζέιεπζε κεγάινπ αξηζκνχ θνηηεηψλ θαη ηδηαίηεξα κεγάινπ αξηζκφ θνηηεηψλ εθηφο
Κξήηεο. Απφ ην 2003 ην εθπαηδεπηηθφ ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εθιπεξψλεηαη απνθιεηζηηθά
απφ κέιε ΓΔΠ ηνπ ΠΚ ιφγσ πεξηνξηζκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ
δαπάλεο κεηαθίλεζεο κειψλ ΓΔΠ απφ ηα άιια ζπλεξγαδφκελα Σκήκαηα είλαη αδχλαηε.

3.2.24 Πψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;
Ζ δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ ΑΦΓ απνδεηθλχεηαη απφ πιεζψξα ζηνηρείσλ. Κάπνηνη απφ ηνπο
θαηφρνπο ΜΓΔ ζπλερίδνπλ κε επηηπρία ηηο ζπνπδέο ηνπο (ζε επίπεδν Γηδαθηνξηθνχ) ζε
Παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο. Άιινη ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο (ζε επίπεδν Γηδαθηνξηθνχ)
ζην ΣΥ, ΠΚ. Κάπνηνη απφ απηνχο εξεπλνχλ ηελ εγρψξηα αγνξά εξγαζίαο. Σα καζήκαηα πνπ
δηδάζθνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ΑΦΓ είλαη πςεινχ επηπέδνπ, θαη αληάμηα απηψλ πνπ
δηδάζθνληαη ζε αληίζηνηρα Ηδξχκαηα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο. Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία
ησλ θνηηεηψλ δεκνζηεχεηαη ζε δηεζλή ρεκηθά πεξηνδηθά πςεινχ ζπληειεζηή απήρεζεο
(impact factor).

3.2.Γ. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ12
3.2.25 Σίηινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
«ΔΠΙΣΗΜΔ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» (ΔΜΠ)
3.2.26 Σκήκαηα
θαη
Ηδξχκαηα
πνπ
ζπκκεηέρνπλ
ζην
Πξφγξακκα
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.13
Σν
πξφγξακκα
ΔΜΠ
είλαη
Γηαπαλεπηζηεκηαθφ-Γηαηκεκαηηθφ θαη γίλεηαη
κε ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ησλ ζπλεξγαζία
κε ην Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη ηε ρνιή
Γεκφζηαο
Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Harvard (School of Public Health – Harvard
University) ησλ Ζ.Π.Α.
3.2.27 Πψο θξίλεηε ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο;
Σν Π.Μ. «Δπηζηήκεο θαη Μεραληθή Πεξηβάιινληνο» έρεη σο αληηθείκελν ηελ εθπαίδεπζε,
κε έληνλν επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, λέσλ επηζηεκφλσλ
θαη κεραληθψλ ζηελ
Πεξηβαιινληηθή Δπηζηήκε θαη Μεραληθή κε ζηφρν ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο ξχπαλζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο,
θαζψο θαη κε ηα νηθνλνκηθά, θαη λνκηθά δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά.

ηελ πεξίπησζε πνπ ζην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ε ελφηεηα
απηή πξέπεη λα επαλαιεθζεί γηα ην θαζέλα απφ ηα ΠΜ.
13 πκπιεξψλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο Γηαηκεκαηηθνχ ή Γηηδξπκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ.
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3.2.28 Πψο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;
Σν Πξφγξακκα ΔΜΠ απαξηίδεηαη απφ δχν άμνλεο ιεηηνπξγίαο: ηα κεηαπηπρηαθά
καζήκαηα θαη ηελ πξσηφηππε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα
κειψλ ΓΔΠ (επηινγή ηνπ θνηηεηή). Σα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα πξνζθέξνληαη απφ κέιε ΓΔΠ
θαη θαιχπηνπλ έλα θάζκα ζεκάησλ κε ηελ απαξαίηεηε, θπζηθά, εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα
Υεκείαο θπζηθψλ πξντφλησλ. πλήζσο ηνλ πξψην ρξφλν νη θνηηεηέο αθνζηψλνληαη ζηελ
παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ δεχηεξν ρξφλν πινπνηνχλ ην εξεπλεηηθφ ηνπο
project (ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή). αλ ζεκεία βειηίσζεο ηνπ ΔΜΠ ζα
κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ε κεξηθέο θνξέο εθπξφζεζκε πεξάησζε ησλ καζεκάησλ πνπ
κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ θαη πέξαλ ηνπ πξψηνπ έηνπο. Έηζη, νη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ
νπ
απξφζθνπηα λα αθηεξψλνληαη ζηελ έξεπλά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2 έηνπο.
Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο εηδίθεπζεο πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα απφ ηνλ θαηάινγν πνπ
αθνινπζεί θαη πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή ζηηο εξεπλεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Σκήκαηνο.
Οη θνηηεηέο-ππνςήθηνη γηα Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζα πξέπεη θαηά ηα δχν
πξψηα εμάκελα ζπνπδψλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα εμεηαζηνχλ κε επηηπρία ζην ζχλνιν
ησλ καζεκάησλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ πνπ δίδνληαη ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα.
Δπίζεο ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε εηήζηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζην
δεχηεξν έηνο ηεο θνίηεζεο ηνπ (40 Γ.Μ., ECTS 60 Γ.Μ.) ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο
ππνβάιινληαη ζε ηξηκειή επηηξνπή (Σ.Δ) κε ηελ κνξθή γξαπηήο αλαιπηηθήο εξγαζίαο θαη
παξνπζηάδνληαη πξνθνξηθά. Ο Μ.Φ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα
ηεο εξγαζίαο ηνπ ζε εηδηθή δηάιεμε ελψπηνλ ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη αλνηθηνχ
αθξναηεξίνπ.
3.2.29 Πψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα;
Οη θνηηεηέο κεηά ην ηέινο ηνπ θάζε καζήκαηνο εμεηάδνληαη κε γξαπηφ ή πξνθνξηθφ ηξφπν
αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ δηδάζθνληνο. Ο δηδάζθσλ βαζκνινγεί ηνπο θνηηεηέο θαη ν
βαζκφο εγγξάθεηαη ζηνλ αηνκηθφ θάθειν θάζε θνηηεηή. Ζ εμέηαζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ
καζεκάησλ γίλεηαη κέζσ γξαπηήο αλαθνξάο πνπ επίζεο βαζκνινγείηαη. Ζ εμέηαζε ηεο
δηαηξηβήο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο
Υεκείαο. Γίλεηαη δεκφζηα παξνπζίαζε ηεο δηαηξηβήο ελψπηνλ ηεο ηξηκεινχο Δμεηαζηηθήο
Δπηηξνπήο κειψλ ΓΔΠ, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Δ.Γ.Δ.. Μεηά ηελ παξνπζίαζε θαη ηηο εξσηήζεηο
απφ ην θνηλφ θαη ηελ απνρψξεζή ηνπ, ν/ε ππνςήθηνο/α εμεηάδεηαη απφ ηελ Δμεηαζηηθή
Δπηηξνπή, ε νπνία κεηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, ππνγξάθεη πξαθηηθφ εμέηαζεο. Ζ επίηεπμε
ηεο επηηξεπηήο βαζκνινγίαο ζηα Μαζήκαηα θαη εκηλάξηα, ε αλειιηπήο παξαθνινχζεζε θαη
ε επηηπρήο ηειηθή γξαπηή αλαθνξά γηα θάζε Δξγαζηήξην, ε ελ γέλεη παξνπζία θαη ελδηαθέξνλ
γηα ην Μ.Π.. θαη ε επηηπρήο εθπφλεζε, δεκφζηα παξνπζίαζε θαη πξνθνξηθή εμέηαζε ηεο
Γηαηξηβήο είλαη νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Γ.Δ ζηηο Δπηζηήκεο θαη
Μεραληθή Πεξηβάιινληνο. Σν εμεηαζηηθφ απηφ ζχζηεκα θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ, αθνχ θαιχπηεη
θαη ηηο εμεηάζεηο ζηα καζήκαηα, αιιά θαη ιεπηνκεξή θξίζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ θνηηεηή λα
πξαγκαηνπνηεί πξνθνξηθή νκηιία θαη λα γξάθεη επηζηεκνληθφ θείκελν πςεινχ επηπέδνπ.
3.2.30 Πψο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 14
ην Π.Μ.. «Δπηζηήκεο θαη Μεραληθή Πεξηβάιινληνο» κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηνί
πηπρηνχρνη ησλ Σκεκάησλ ησλ ρνιψλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ησλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ
ησλ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή αληηζηνίρσλ Σκεκάησλ ηεο αιινδαπήο θαζψο θαη νη πηπρηνχρνη
ΣΔΗ απφ Σκήκαηα κε θαηεχζπλζε Υεκηθψλ, Γεσηερληθψλ θαη Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ.
Δπίζεο θνηηεηέο-θνηηήηξηεο νη νπνίνη έρνπλ εμεηαζηεί επηηπρψο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην
βαζηθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο θαη νη νπνίνη ππάγνληαη ζε ζρεηηθφ

14

πκπιεξψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνλ Πίλαθα 11-3
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εξεπλεηηθά κε ην πξφγξακκα αληηθείκελν, κπνξνχλ κεηά απφ αίηεζή ηνπο θαη έγθξηζε
ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο λα εληαρζνχλ ζην ΜΠ «Δπηζηήκεο θαη Μεραληθή Πεξηβάιινληνο».
Ζ δηαδηθαζία επηινγήο φπσο θαη ζην ΓΜΠ (βιέπε 3.2.6)
3.2.31 Πψο θξίλεηε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;
πσο ζηα πξνγξάκκαηα ΑΦΓ θαη ΔΜΦ
3.2.32 Πψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;
Ζ δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ ΔΜΠ απνδεηθλχεηαη απφ πιεζψξα ζηνηρείσλ. Κάπνηνη απφ ηνπο
θαηφρνπο ΜΓΔ ζπλερίδνπλ κε επηηπρία ηηο ζπνπδέο ηνπο (ζε επίπεδν Γηδαθηνξηθνχ) ζε
Παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο. Άιινη ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο (ζε επίπεδν Γηδαθηνξηθνχ)
ζην ΣΥ, ΠΚ. Κάπνηνη απφ απηνχο εξεπλνχλ ηελ εγρψξηα αγνξά εξγαζίαο. Σα καζήκαηα πνπ
δηδάζθνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΜΠ είλαη πςεινχ επηπέδνπ, θαη αληάμηα απηψλ πνπ
δηδάζθνληαη ζε αληίζηνηρα Ηδξχκαηα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο. Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία
ησλ θνηηεηψλ δεκνζηεχεηαη ζε δηεζλή ρεκηθά πεξηνδηθά πςεινχ ζπληειεζηή απήρεζεο
(impact factor). Ζ ζπκκεηνρή ζε Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
(Πξφγξακκα σθξάηεο θαη Leonardo da Vinci) ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ηα Ηδξχκαηα
ζπληειεζηέο ηνπ Μ.Π.. είλαη επηζπκεηή κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δ.. Αληίζηνηρα είλαη δπλαηή
θαη ε αλαγλψξηζε Μαζεκάησλ ή Δξγαζηεξίσλ. Ζ ζπκκεηνρή ζηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα δελ
πξέπεη λα είλαη εθηφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηνπ Μ.Π..

3.2.Δ. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ15
3.2.33 Σίηινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
«ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» (ΣΔΠΡΟΠ)
3.2.34 Σκήκαηα θαη
πνπδψλ.16

Ηδξχκαηα

πνπ

ζπκκεηέρνπλ

ζην

Πξφγξακκα

Μεηαπηπρηαθψλ

Σν Σκήκα Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ
έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ ζε ζχκπξαμε κε ηε ρνιή
Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο κε
ηίηιν:
«Σερλνινγίεο
Πξνζηαζίαο
Πεξηβάιινληνο» (ΣΔΠΡΟΠ) ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο θαη ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 10 έσο 12 ηνπ Ν.2083/1992. Σε
δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο
αλαιακβάλεη
ην
Σκήκα
Υεκείαο
ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
3.2.35 Πψο θξίλεηε ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο;
Σν Π.Μ.. “Σερλνινγίεο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο” έρεη σο αληηθείκελν ηελ εθπαίδεπζε, κε
έληνλν επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, λέσλ Δπηζηεκφλσλ, Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ

ηελ πεξίπησζε πνπ ζην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ε ελφηεηα
απηή πξέπεη λα επαλαιεθζεί γηα ην θαζέλα απφ ηα ΠΜ.
16 πκπιεξψλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο Γηαηκεκαηηθνχ ή Γηηδξπκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ.
15
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Δθαξκνγψλ ζηηο Σερλνινγίεο Πεξηβάιινληνο κε ζηφρν ηελ εμεηδίθεπζε ζηελ αληηκεηψπηζε θαη
επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαινχλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ νη αλζξσπνγελείο
δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο πνπ είλαη
ζεκαληηθνί γηα ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δηεξγαζηψλ. Σν Πξφγξακκα
ΣΔΠΡΟΠ ζπλάδεη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο πνπ είλαη ε αξηζηεία θαη ε πξνζθνξά ζηελ
θνηλσλία ελ γέλεη επηκνξθσκέλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ (εηδηθά ζηα ζέκαηα
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο). Σν ΣΔΠΡΟΠ βξίζθεη αληαπφθξηζε ζε θνηηεηέο κεγάιεο
πνηθηιίαο θαη εχξνπο ρνιψλ θαη νη απφθνηηνί ηνπ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε
εξγαζηαθνχο ρψξνπο πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ην ζέκα «Πεξηβάιινλ».
3.2.36 Πψο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;
Σν Πξφγξακκα ΣΔΠΡΟΠ απαξηίδεηαη απφ δχν άμνλεο ιεηηνπξγίαο: ηα κεηαπηπρηαθά
καζήκαηα θαη ηελ πξσηφηππε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα
κειψλ ΓΔΠ (επηινγή ηνπ θνηηεηή). Σα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα πξνζθέξνληαη απφ κέιε ΓΔΠ
θαη θαιχπηνπλ έλα θάζκα ζεκάησλ κε ηελ απαξαίηεηε, θπζηθά, εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα
Σερλνινγίαο-Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο. πλήζσο ηνλ πξψην ρξφλν νη θνηηεηέο
αθνζηψλνληαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ θαη ηνλ δεχηεξν ρξφλν πινπνηνχλ ην
εξεπλεηηθφ ηνπο project (ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή). Αλάινγα κε ηε ρνιή
πξνέιεπζήο ηνπο νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο, νη νπνίνη είλαη απφθνηηνη ησλ ΣΔΗ εθηφο
απφ ηα καζήκαηα ηεο επηινγήο ηνπο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ νξηζκέλα (ηνπιάρηζηνλ
έλα, αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπ πηπρίνπ ηνπο) «Μαζήκαηα Δηζαγσγήο ζηε Υεκεία,
Φπζηθνρεκεία θαη Υεκηθή Μεραληθή» (Θεξκνδπλακηθή, Υεκηθή Κηλεηηθή, Υεκηθέο Ηζνξξνπίεο,
ηνηρεία Οξγαληθήο Υεκείαο).
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξσζε ησλ
ζπνπδψλ αξθεηψλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ ΣΔΠΡΟΠ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. αλ
ζεκεία βειηίσζεο ηνπ ΣΔΠΡΟΠ ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ ε κεξηθέο θνξέο εθπξφζεζκε
πεξάησζε ησλ καζεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα επεθηείλνληαη θαη πέξαλ ηνπ πξψηνπ έηνπο
ζπνπδψλ. Έηζη, νη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ απξφζθνπηα λα αθηεξψλνληαη ζηελ έξεπλά ηνπο
νπ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2 έηνπο.
Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο εηδίθεπζεο πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα απφ ηνλ θαηάινγν πνπ
αθνινπζεί θαη πξναηξεηηθή ζπκκεηνρή ζηηο εξεπλεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Σκήκαηνο.
Σα καζήκαηα, ε δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή απαζρφιεζε, νη πξαθηηθέο αζθήζεηο, νη αζθήζεηο
εθαξκνγψλ θαζψο θαη θάζε άιινπ είδνπο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα
ηελ απνλνκή ηνπ ΜΓΔ νξίδνληαη ζην ΦΔΚ ίδξπζήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν
επηζπλάπηεηαη (βιέπε θαη Πίλαθα 11.7.2):
3.2.37 Πψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα;
Ζ δηάξζξσζε ηνπ εμεηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Πξφγξακκα ΔΜΠ
3.2.29 θαζψο θαη ζην ΓΜΠ 3.2.5.
Σν εμεηαζηηθφ απηφ ζχζηεκα θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ, αθνχ θαιχπηεη θαη ηηο εμεηάζεηο ζηα
καζήκαηα, αιιά θαη ιεπηνκεξή θξίζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ θνηηεηή λα πξαγκαηνπνηεί
πξνθνξηθή νκηιία θαη λα γξάθεη επηζηεκνληθφ θείκελν πςεινχ επηπέδνπ.
3.2.38 Πψο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 17
πσο θαη ζην ΔΜΠ
3.2.39 Πψο θξίλεηε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;
πσο θαη ζην ΔΜΠ
17

πκπιεξψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνλ Πίλαθα 11-3
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3.2.40 Πψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;
Ζ δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ ΣΔΠΡΟΠ απνδεηθλχεηαη απφ πιεζψξα ζηνηρείσλ. Κάπνηνη απφ ηνπο
θαηφρνπο ΜΓΔ ζπλερίδνπλ κε επηηπρία ηηο ζπνπδέο ηνπο (ζε επίπεδν Γηδαθηνξηθνχ) ζε
Παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο. Άιινη ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο (ζε επίπεδν Γηδαθηνξηθνχ)
ζην ΣΥ, ΠΚ. Κάπνηνη απφ απηνχο εξεπλνχλ ηελ εγρψξηα αγνξά εξγαζίαο. Σα καζήκαηα πνπ
δηδάζθνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ΣΔΠΡΟΠ είλαη πςεινχ επηπέδνπ, θαη αληάμηα απηψλ πνπ
δηδάζθνληαη ζε αληίζηνηρα Ηδξχκαηα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο. Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία
ησλ θνηηεηψλ δεκνζηεχεηαη ζε δηεζλή ρεκηθά πεξηνδηθά πςεινχ ζπληειεζηή απήρεζεο
(impact factor).

3.2.Σ. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ18
3.2.41 Σίηινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
«ΠΡΩΣΔΪΝΙΚΗ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ»
3.2.42 Σκήκαηα θαη
πνπδψλ.19

Ηδξχκαηα

πνπ

ζπκκεηέρνπλ

ζην

Πξφγξακκα

Μεηαπηπρηαθψλ

Σκήκα Βηνινγίαο θαη Σκήκα Υεκείαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
3.2.43 Πψο θξίλεηε ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο;
Σν Γηαηκεκαηηθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα "Πξσηετληθή Βηνηερλνινγία" εζηηάδεηαη ζε
πεξηνρέο εμαηξεηηθήο επηθαηξφηεηαο, θαζψο ε πξψηε δεθαεηία ηνπ 21νπ αηψλα δηακνξθψλεηαη
θαζνξηζηηθά απφ ηελ ηερλνινγηθή θαη επηζηεκνληθή επαλάζηαζε ζην ρψξν ηεο κειέηεο ησλ
πξσηετλψλ.
Ζ κεγάιε πξφθιεζε ηεο ζχγρξνλεο Βηνηερλνινγίαο βξίζθεηαη ζηνλ κεγάιεο θιίκαθαο
ραξαθηεξηζκφ ησλ ηδηνηήησλ ησλ πξσηετλψλ θαη ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζε βηνκεραληθέο
εθαξκνγέο, ζηελ αλάπηπμε θαξκάθσλ, ζηελ αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ, ζηε γεσξγία θαη ζην
πεξηβάιινλ.
3.2.44 Πψο θξίλεηε
ζπλεθηηθφηεηα
ιεηηνπξγηθφηεηα
Πξνγξάκκαηνο
πνπδψλ;

ηε

δνκή,
θαη

ηε
ηε
ηνπ
Μεηαπηπρηαθψλ

Σν
Γηαηκεκαηηθφ
Πξφγξακκα
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε αληηθείκελν
ηελ
Πξσηετληθή
Βηνηερλνινγία
δηνξγαλψλεηαη απφ ηα Σκήκαηα Βηνινγίαο
θαη Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
Σν Πξφγξακκα νδεγεί ζηελ απνλνκή
Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ Δηδίθεπζεο θαη
Γηδαθηνξηθνχ Σίηινπ ζηελ Πξσηετληθή
Βηνηερλνινγία,
θαη
ππνζηεξίδεηαη

ηελ πεξίπησζε πνπ ζην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ε ελφηεηα
απηή πξέπεη λα επαλαιεθζεί γηα ην θαζέλα απφ ηα ΠΜ.
19 πκπιεξψλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο Γηαηκεκαηηθνχ ή Γηηδξπκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ.
18
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δηνηθεηηθά απφ ην Σκήκα Βηνινγίαο.
Αληηθείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή πςεινχ επηπέδνπ κεηαπηπρηαθήο
εθπαίδεπζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Πξσηετληθήο Βηνηερλνινγίαο, πεξηνρή εμαηξεηηθήο
επηθαηξφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνιπδηάζηαησλ ηερλνινγηθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζεκαληηθφο κνριφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο
θνηλσλίαο ηνλ 21ν αηψλα.
Σν Πξφγξακκα εζηηάδεηαη: ζηελ εηο βάζνο θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη ηεο βηνινγηθήο
δξάζεο ησλ πξσηετλψλ ζηηο εξγαζηεξηαθέο θαη βηνκεραληθέο κεζφδνπο απνκφλσζεο,
θαζαξηζκνχ θαη ηαπηνπνίεζήο ηνπο ζην ζρεδηαζκφ βηνινγηθά δξαζηηθφηεξσλ κνξθψλ ηνπο
ζηελ πεξηγξαθή ησλ θαηλνχξγησλ κεζφδσλ κειέηεο ηεο δνκήο θαη δξάζεο ησλ πξσηετλψλ
ζηε ρξήζε ηνπο ζε εθαξκνγέο βηνκεραληθνχ ή/θαη ηαηξηθνχ ελδηαθέξνληνο
Θεκαηνινγηθά εκπίπηεη ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε πξνηεξαηφηεηα δηεζλψο, δηφηη
αθελφο πεξηιακβάλεη ηηο επηζηήκεο πνπ άπηνληαη ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία,
θαη αθεηέξνπ ελζσκαηψλεη ζέκαηα ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο (Βηνπιεξνθνξηθή).
ην Πξφγξακκα γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη φισλ ησλ Σκεκάησλ Βηνινγηθψλ, Υεκηθψλ,
Ηαηξηθψλ θαη ζπλαθψλ Δπηζηεκψλ θαζψο θαη απφθνηηνη Φαξκαθεπηηθψλ, Κηεληαηξηθψλ θαη
Γεσπνληθψλ Σκεκάησλ ησλ ΑΔΗ ηεο Διιάδαο ή Παλεπηζηεκίσλ άιισλ ρσξψλ, ζχκθσλα κε
ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Οδεγφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο
Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Δπίζεο, γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ΑΣΔΗ ζπλαθψλ
εηδηθνηήησλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο 2327/95 θαη ν
Καλνληζκφο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο.
Σν πξφγξακκα έρεη ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ παξαθάησ δξαζηεξηνηήησλ:
 Παξνρή βαζηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο
εξεπλεηέο ζην ρψξν ηεο Πξσηετληθήο Βηνηερλνινγίαο
 Αλάπηπμε Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε έληνλν δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα
 Οξγάλσζε ζεξηλνχ ζρνιείνπ
 πκκεηνρή ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ εηαηξεηψλ
 Παξνρή εξγαζηεξηαθήο εκπεηξίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Βηνινγηθνχ Σκήκαηνο, ηνπ
Υεκηθνχ Σκήκαηνο θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Μνξηαθήο Βηνινγίαο & Βηνηερλνινγίαο.
Απφθηεζε εκπεηξίαο ζε εξεπλεηηθέο παξνπζηάζεηο
3.2.45 Πψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα;
O/ Ζ M.Φ. ζεσξείηαη φηη πεξάησζε επηηπρψο ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη ηνπ απνλέκεηαη M.Σ.E. εθ'
φζνλ:
 ζπκπιήξσζε ηα απαηηνχκελα εμάκελα ζπνπδψλ
 πεξάησζε επηηπρψο ηα καζήκαηα θαη ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο (rotations)
 ζπκκεηείρε αλειιηπψο ζηα ζεκηλάξηα θαη ζεξηλά ζρνιεία
 νινθιήξσζε ηελ Eξγαζηεξηαθή Eξεπλεηηθή Δξγαζία
 επέηπρε γηα ηνλ Μ.Σ.Δ ζπλνιηθφ βαζκφ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 7.
Γηα ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ε βαζκνινγία θάζε καζήκαηνο πξέπεη
απαξαίηεηα λα έρεη ηειηθφ κέζν φξν ελνηήησλ 7/10 θαη θαη' επέθηαζε ν ζπλνιηθφο κέζνο φξνο
βαζκνινγίαο ησλ καζεκάησλ 7/10. Ζ βάζε γηα ηηο ελφηεηεο είλαη ην 5. ε πεξίπησζε πνπ
θάπνηνο Μ.Φ. απνηχρεη ζε θάπνηα ελφηεηα κε βαζκνινγία θάησ απφ 5, ηφηε έρεη ην δηθαίσκα
λα επαλαιάβεη ηελ εμέηαζε ηεο ελφηεηαο απηήο. ε άιιε πεξίπησζε πνπ ν κέζνο φξνο ησλ
ελνηήησλ ελφο καζήκαηνο είλαη θάησ απφ 7, ηφηε ν Μ.Φ. έρεη ην δηθαίσκα λα επαλεμεηαζηεί
ζηηο ελφηεηεο εθείλεο πνπ ν βαζκφο βξίζθεηαη θάησ ηνπ 7.
Ο Μ.Φ. έρεη δηθαίσκα επαλεμέηαζεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο βαζκνινγίαο κε εμαίξεζε
ηελ πεξίπησζε πνπ ν κέζνο φξνο ησλ ελνηήησλ ελφο καζήκαηνο είλαη πάλσ απφ 7, νπφηε ν
Μ.Φ. δελ έρεη δηθαίσκα επαλεμέηαζεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο βαζκνινγίαο. Ωο ηειηθή
βαζκνινγία ζεσξείηαη απηή ηεο ηειεπηαίαο εμέηαζεο αλεμαξηήησο ηνπ απνηειέζκαηνο.
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Γηα ηελ επηηπρή πεξάησζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ, ν κέζνο φξνο βαζκνινγίαο
ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη 7/10.
Γηα ηνλ βαζκφ ηνπ Μ.Σ.Δ. ιακβάλεηαη ππφςελ ν βαζκφο ζηα καζήκαηα (30%), ηηο
Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο (20%) θαη ν βαζκφο ηεο Γηαηξηβήο (50%)
Αληίγξαθν ηεο Γηαηξηβήο ηεο Eξγαζηεξηαθήο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο, ζεσξεκέλν απφ ηνλ
επηβιέπνληα, θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθψο ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζην νηθείν
Σκήκα, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη φηη ν/ ε M.Φ. δελ έρεη πεξαηψζεη ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπ
ζπνπδέο.
3.2.46 Πψο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 20
Γηα ηελ επηινγή ππνςεθίσλ ζην Πξφγξακκα πνπ νδεγεί ζηε ιήςε M.Σ.E., ζπλεθηηκψληαη:
 ηα απνηειέζκαηα δχν ζπλεληεχμεσλ ηνπ ππνςεθίνπ κε ηζάξηζκνπο Γηδάζθνληεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πνπ νξίδνληαη κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή πνπδψλ θαη ηνπ
Aλαπιεξσηή Γηεπζπληή πνπδψλ
 ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο κέζσ ζπλέληεπμεο ελψπηνλ 8κεινχο Eπηηξνπήο
Eπηινγήο
 Ο βαζκφο πηπρίνπ,
 ν βαζκφο ζηα ζπλαθή κε ην Π.M.. καζήκαηα,
 ε άξηηα γλψζε ηεο Aγγιηθήο,
 πξνεγνχκελε εκπεηξία, θαη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.
H πξνθνξηθή ζπλέληεπμε γίλεηαη ζε ζέκαηα επξχηεξνπ επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο θαη
απνβιέπεη:
 ζηελ δηαπίζησζε ηνπ θαηά πφζνλ νη αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο αληαλαθινχλ ηελ γεληθή
θαηάξηηζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηελ εηθφλα πνπ ζθηαγξαθνχλ νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο
 ζηελ αμηνιφγεζε άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ππνςεθίνπ
 ζηε δηακφξθσζε (αλάινγα κε ηηο πξνεγεζείζεο ζπνπδέο) κηαο εηθφλαο ησλ εηδηθψλ
αλαγθψλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα γίλεη δεθηφο
(εηδηθά πξνπηπρηαθά καζήκαηα, θ.ι.π.).
Ζ 8κειήο Δπηηξνπή Δπηινγήο ζπγθξνηείηαη απφ:
 ηνλ Γηεπζπληή πνπδψλ θαη ηνπο δχν Αλαπιεξσηέο,
 έλα κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ Πξνγξάκκαηνο απφ ην Σκήκα ηεο Υεκείαο νξηδφκελν απφ ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο,
 δχν κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Πξνγξάκκαηνο απφ ην Σκήκα Βηνινγίαο επηιεγκέλα απφ ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο,
 2 κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Πξνγξάκκαηνο απφ ην Σκήκα Βηνινγίαο πνπ επηιέγνληαη κε
θιήξσζε, πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ Δ.Γ.Δπ.
Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ είλαη αλνηθηή γηα φια ηα κέιε ηεο Δ.Γ.Δπ.
Kαηά θαλφλα νη M.Φ. πνπ γίλνληαη δεθηνί ζην Πξφγξακκα είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο
απαζρφιεζεο. κσο, είλαη δπλαηή ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε απνδνρή ππνςεθίσλ
κεξηθήο απαζρφιεζεο ζην πξφγξακκα πνπ νδεγεί ζηε ιήςε M.Γ.E. κεηά απφ αηηηνινγεκέλε
αίηεζε ζηελ E.Γ.Eπ., εθφζνλ ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία (βεβαίσζε απνδνρψλ)
πιήξνπο απαζρφιεζεο ζηελ Κξήηε.
3.2.47 Πψο θξίλεηε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;
Oη M.Φ. δηθαηνχληαη φιεο ηηο παξνρέο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη
απφ ηνπο λφκνπο 1268/82, 2083/92 θαη 2413/96 (θνππφληα ζίηηζεο, θνηηεηηθφ εηζηηήξην,
κεησκέλα έμνδα ζπκκεηνρήο ζε νξηζκέλεο πνιηηηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο, άηνθα
δάλεηα θαη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ θάιπςε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο θιπ).
20
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Oη M.Φ. κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη νηθνλνκηθά απφ ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα
έξεπλαο ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ. Oη θνηηεηέο έρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα ιήςεο ππνηξνθίαο
απφ ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Nφκνπο 2083/92,
2327/95 θαη 2413/96. Oη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Δ.Γ.Δπ. χζηεξα
απφ εηζήγεζε ηεο .Δ.
Tν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηεο Πξσηετληθήο Βηνηερλνινγίαο ελζαξξχλεη
ηνπο M.Φ., πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, λα επηηχρνπλ εμσηεξηθή
ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο απφ δηάθνξα Iδξχκαηα (I.K.Y., Ωλάζεην, θιπ.) θαη
Δξεπλεηηθά Iλζηηηνχηα.
Mε εηζήγεζε ηεο .Δ., ε E.Γ.Eπ. έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απαιιάμεη απφ ηελ θαηαβνιή
δηδάθηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 12 παξ. 7 ηνπ N.2083/92 θαη ηελ Yπνπξγ.
Aπφθαζε B1/824/26-11-93, M.Φ. πνπ επηθνπξνχλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν κειψλ Γ.E.Π., πέξαλ
ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ παξφληα νδεγφ ζπνπδψλ. Oη M.Φ. κεξηθήο απαζρφιεζεο δελ
δηθαηνχληαη νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο απφ πεγέο ηνχ Πξνγξάκκαηνο.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ζ
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πινπνηνχλ ηελ έξεπλά ηνπο ζε πεηξακαηηθά
εξγαζηήξηα θαη, σο εθ ηνχηνπ, απαηηνχληαη θνλδχιηα γηα αλαιψζηκα, θηι.
3.2.48 Πψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ;
Ζ δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Πξσηετληθή Βηνηερλνινγία» απνδεηθλχεηαη απφ
πιεζψξα ζηνηρείσλ. Κάπνηνη απφ ηνπο θαηφρνπο ΜΓΔ ζπλερίδνπλ κε επηηπρία ηηο ζπνπδέο
ηνπο (ζε επίπεδν Γηδαθηνξηθνχ) ζε Παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο. Άιινη ζπλερίδνπλ ηηο
ζπνπδέο ηνπο (ζε επίπεδν Γηδαθηνξηθνχ) ζην ΣΥ, ΠΚ. Κάπνηνη απφ απηνχο εξεπλνχλ ηελ
εγρψξηα αγνξά εξγαζίαο. Σα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
«Πξσηετληθή Βηνηερλνινγία» είλαη πςεινχ επηπέδνπ, θαη αληάμηα απηψλ πνπ δηδάζθνληαη ζε
αληίζηνηρα Ηδξχκαηα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο. Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ
δεκνζηεχεηαη ζε δηεζλή ρεκηθά πεξηνδηθά πςεινχ ζπληειεζηή απήρεζεο (impact factor).

3.3. Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ
3.3.1.

Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ
ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο;

πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ν βαζηθφο άμνλαο ησλ ζηφρσλ ηνπ ΣΥ, ΠΚ είλαη ε
αξηζηεία ζε φια ηα επίπεδα. Ωο εθ ηνχηνπ, ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ηνπ
Σκήκαηνο έρεη θαη απηφ ζαλ ζηφρν ηελ αξηζηεία, θπξίσο ζηελ έξεπλα. Απηφ δηαθαίλεηαη
μεθάζαξα απφ ηελ πιεζσξηθή παξαγσγή δεκνζηεχζεσλ πςεινχ επηπέδνπ ζηα θαιχηεξα
πεξηνδηθά Υεκείαο παγθνζκίσο. Σν Γεληθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ηνπ ΣΥ απφ ηελ
νπζηαζηηθή ίδξπζή ηνπ (1985) κέρξη ην 2005, απέλεηκε Γηδαθηνξηθά Γηπιψκαηα ρσξίο λα
απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο απφθηεζε ΜΓΔ. Απφ ην 2005 κέρξη ζήκεξα ην «Γεληθφ
Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα» εθπαηδεχεη θνηηεηέο γηα ηελ απφθηεζε
Μεηαπηπρηαθψλ
Γηπισκάησλ Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) θαη ζηε ζπλέρεηα ( εάλ ην επηιέμνπλ) Γηδαθηνξηθνχ
Γηπιψκαηνο πςειήο πνηφηεηαο. Απηνί νη απφθνηηνη ζπλερίδνπλ κε επηηπρία είηε ζηνλ
αθαδεκατθφ ή εξεπλεηηθφ ρψξν θαη ζηειερψλνπλ κε επηηπρία επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε
κε ηνλ ρψξν ηεο ρεκείαο.
πλνιηθά νη απφθνηηνη ηνπ ΓΜΠ, είηε Γηδάθηνξεο είηε θάηνρνη ΜΓΔ, απνθηνχλ πςειήο
πνηφηεηαο εθπαίδεπζε ζε πνηθίιια εξεπλεηηθά αληηθείκελα αηρκήο ζηελ επηζηήκε ηεο Υεκείαο,
θαη πξνζθέξνπλ έηζη ηηο γλψζεηο ηνπο ζηειερψλνληαο πςειψλ απαηηήζεσλ ζέζεηο ηνπ
θξαηηθνχ (πρ. Παλεπηζηήκηα, Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα, Γεληθφ
Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, εξγαζηήξην ΟΑΚΑ, Ννζνθνκεία) θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (πρ.
Φαξκαθνβηνκεραλίεο, εηαηξίεο ηξνθίκσλ, εηαηξίεο θαιιπληηθψλ, εηαηξίεο επηζηεκνληθψλ
νξγάλσλ θαη εμνπιηζκψλ, πλεηαηξηζκνί θιπ.).
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3.3.2.

Πψο θξίλεηε ηε δνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ;

πσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην 3.2.4. ηνπ Γεληθνχ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, νη
Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο , ππνςήθηνη Γηδάθηνξεο, επηπιένλ ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ην ΜΓΔ,
πξαγκαηνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εξεπλεηηθή εξγαζία, πνπ νδεγεί ζηελ απφθηεζε ηνπ ΓΓ
Οη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο ζην «Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ» ηνπ ΣΥ, ΠΚ ζα πξέπεη
λα είλαη θάηνρνη ΜΓΔ. ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηνξηθνχ ηνπο αθνζηψλνληαη ζηελ έξεπλα
απνθιεηζηηθά.. Σα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπο παξνπζηάδνληαη πξνθνξηθά
ζε αλνηθην αθξναηήξην, ελψπηνλ ηεο 7κεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα
εμεηάδεη ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα σο πξνο ηελ εξεπλεηηθή ηνπ αξηηφηεηα ηφζν ζε ζεσξεηηθφ
ππφβαζξν φζν θαη ζην αληηθείκελν ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπ.
Ζ 23εηήο εθαξκνγή ηνπ ΓΜΠ αδηάθνπηα απνδεηθλχεη ηελ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηά
ηνπ.
πλήζσο νη Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ ΓΜΠ νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε
ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο
φκσο γίλεηαη παξάηαζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο πνπ νθείιεηαη ζε ηδηαίηεξνπο ιφγνπο, ηνπο
νπνίνπο αμηνινγεί ε Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ ΣΥ.
3.3.3.

Πψο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ;21

Ζ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην «Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ»
γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΓΔ. Γηα θνηηεηέο πνπ απνθηνχλ ην ΜΓΔ απφ ην ΣΥ,
ΠΚ θαη επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε επίπεδν Γηδαθηνξηθνχ ζην Σκήκα
Υεκείαο ηζρχνπλ ηα εμήο: Μεηά απφ ηελ επηηπρή παξνπζίαζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπο
γηα ην ΜΓΔ, νη θνηηεηέο παξνπζηάδνπλ (ζην ίδην αθξναηήξην) ηελ «Δξεπλεηηθή ηνπο
Πξφηαζε». Οπζηαζηηθά ε «Δξεπλεηηθή Πξφηαζε» βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα πνπ επηζπκνχλ λα
πινπνηήζνπλ ζηα πιαίζηα ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ» ζην εξγαζηήξην ηνπ
κέινπο ΓΔΠ, πνπ ζα είλαη θαη ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ Γηδαθηνξηθνχ ηνπο. Ζ
«Δξεπλεηηθή Πξφηαζε» είλαη κέξνο ηεο αίηεζεο ηνπ θνηηεηή γηα απνδνρή ηνπ ζην
«Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ» ηνπ Σκήκαηνο θαη θξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (πνπ ζπλήζσο απαξηίδεηαη απφ θαζεγεηέο Α‟ Βαζκίδαο απφ ηνλ
θάζε Σνκέα ηνπ ΣΥ, ΠΚ). Απνδνρή ηνπ θνηηεηή ηνλ εληάζζεη ζην «Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ
πνπδψλ» ηνπ Σκήκαηνο. Φνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια Σκήκαηα Παλεπηζηεκίσλ
εθηφο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ππνβάιινπλ αίηεζε θαη πξνζέξρνληαη ζε ζπλέληεπμε ζηελ
Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο.
Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή.
3.3.4.

Πψο θξίλεηε ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη νκηιηψλ;

πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ε ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ Γηδαθηνξηθνχ ηνπ θνηηεηή
πξαγκαηνπνηείηαη απφ 7-κειή επηηξνπή κε βάζε (α) ηελ γξαπηή δηαηξηβή θαη (β) ηελ
πξνθνξηθή παξνπζίαζε-νκηιία (εκηλάξην) ηνπ θνηηεηή ζε αλνηρηφ αθξναηήξην. Σα ηειεπηαία
ρξφληα νη νκηιίεο ησλ δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ έρνπλ νξγαλσζεί ηθαλνπνηεηηθά. Γίλνληαη
ζπζηεκαηηθά ζε εβδνκαδηαία βάζε έρνληαο εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε πξνζέιεπζε φισλ
ησλ ΜΦ.. Δρεη νξγαλσζεί επίζεο ζην Σκήκα Υεκείαο ηα ηειεπηαία ρξφληα ε παξνπζίαζε
Δξεπλεηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο αηρκήο απφ Γηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο
πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο πξνεξρφκελνπο απφ Διιεληθά Ηδξχκαηα θαη Ηδξχκαηα ηνπ
εμσηεξηθνχ. θνπφο απηήο ηεο δηνξγάλσζεο είλαη ε ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο
ηνπ ΣΥ ζηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο ηεο Υεκείαο θαη ηδηαηηέξσο ε επαθή ησλ Μεηαπηπρηαθψλ
Φνηηεηψλ κε εξεπλεηηθά πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηε δηεζλή θνηλφηεηα. Με ηνλ ηξφπν
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απηφ θαιιηεξγείηαη ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ φισλ ησλ ΜΦ, γηα ηνπο νπνίνπο ε
παξαθνινχζεζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε.
3.3.5.

Πψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ;

Ζ δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ» απνδεηθλχεηαη απφ
πιεζψξα ζηνηρείσλ: α) Αξθεηνί απφ ηνπο απφθνηηνπο Γηδάθηνξεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
ζπλέρηζαλ ηελ εξεπλεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα κε επηηπρία ζαλ κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο ζε
αλαγλσξηζκέλα Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ή Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ (Berkeley, UCLA,
USC, The Scripps Institute of Technology, ETH Zurich, Cardiff, University of Southampton) β)
Πνιινί απφθνηηνη Γηδάθηνξεο θαηέρνπλ ζήκεξα ζέζεηο κέινπο ΓΔΠ ζηνλ ειιεληθφ ή δηεζλή
Αθαδεκατθφ ρψξν. γ) Αξθεηνί απφθνηηνη ηνπ ΠΓ έρνπλ ζηειερψζεη ππεξεζίεο ηφζν ζηνλ
θξαηηθφ φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη νξηζκέλνη εξγάδνληαη ζε ζέζεηο πςειήο εμεηδίθεπζεο
ζαλ πςειφβαζκα ζηειέρε ζε ηδησηηθέο εηαηξίεο Δπξψπεο θαη Ακεξηθήο (πρ. Novartis,
Codexis……). Σα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ηνπ ΠΓ
δεκνζηεχνληαη ζε δηεζλή ρεκηθά πεξηνδηθά πςεινχ ζπληειεζηή απήρεζεο (impact factor) θαη
παξνπζηάδνληαη ζε Γηεζλή πλέδξηα (είηε απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν, είηε απφ ηνλ ίδην
ηνλ θνηηεηή).
3.3.6.

Πψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα;

Ζ πνξεία ηεο έξεπλαο ζηα πιαίζηα ηνπ Γηδαθηνξηθνχ επηβιέπεηαη απφ κηα 3-κειή
επηηξνπή κειψλ ΓΔΠ, ελψ ε ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ ππνςήθηζνπ δηδάθηνξα πξαγκαηνπνηείηαη
απφ 7-κειή επηηξνπή (ε νπνία κπνξεί λα απαξηίδεηαη θαη απφ κέιε ΓΔΠ άιισλ Σκεκάησλ
ηνπ ΠΚ, ή θαη άιισλ ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ). Ζ εμέηαζε ηνπ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο
βαζίδεηαη ζε δχν ζηνηρεία: (α) ηελ πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηνπ θνηηεηή ζε αλνηρηφ αθξναηήξην
θαη (β) ηελ γξαπηή Γηαηξηβή. Ζ εμέηαζε ηνπ θνηηεηή-ππνςήθηνπ δηδάθηνξα πξαγκαηνπνηείηαη
ακέζσο κεηά ηελ πξνθνξηθή νκηιία ηνπ, απφ ηελ 7-κειή επηηξνπή. Ο ζθνπφο ηεο εμέηαζεο
είλαη λα επηβεβαηψζεη φηη ν θνηηεηήο έρεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα θαη απφ πνζνηηθή,
αιιά (πεξηζζφηεξν) απφ πνηνηηθή άπνςε. πγρξφλσο ε 7-κειήο επηηξνπή ππνδεηθλχεη ζηνλ
θνηηεηή ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο ζηε δηαηξηβή ηνπ. Ζ επηηξνπή ζπληάζζεη κηα έθζεζε κε
ζρφιηα επί ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηελ αμηνινγεί κε άξηζηα, ιίαλ
θαιψο ή θαιψο.
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4. Γηδαθηηθφ έξγν
4.1.

Πψο θξίλεηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ;

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ
θξίλεηαη θπξίσο κέζα απφ ηελ
αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηνπο
θνηηεηέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ
ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλε
δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη
εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ην
νπνίν θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ
ηνπο θνηηεηέο γηα ην θάζε
κάζεκα πνπ παξαθνινχζεζαλ
ην
πεξαζκέλν
εμάκελν.
Ξερσξηζηά
εξσηεκαηνιφγηα
ππάξρνπλ γηα ηα πξνπηπρηαθά
θαη κεηαπηπρηαθά καζήκαηα.
Σελ
επζχλε
γηα
ηελ
ζπκπιήξσζε
ησλ
εξσηεκαηνινγίσλ έρνπλ νη ίδηνη
νη θνηηεηέο δηα κέζνπ ησλ
εθιεγκέλσλ δηνηθεηηθψλ ηνπο
νξγάλσλ, θαζψο ε ζπκπιήξσζή ηνπο είλαη πξναηξεηηθή. Σα εξσηεκαηνιφγηα αθνχ
ζπκπιεξσζνχλ, ππφ ηελ επνπηεία ελφο κέινο ΔEΓΗΠ ηνπ Σκήκαηνο, παξαδίδνληαη ζηνλ
Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο. Αθνινπζεί ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ θαη ελεκέξσζε
ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ ππεχζπλν ηνπ καζήκαηνο, ν νπνίνο θαηφπηλ πξνρσξεί ζε απηφαμηνιφγεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηα θπξηφηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηελ
δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηφο πνπ δίδαμε. θνπφο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο είλαη ε βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηδάζθνληα αιιά θαη ηεο φιεο δηαδηθαζίαο δηδαζθαιίαο ηνπ
καζήκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ δηδάζθνληα απφ ηνπο θνηηεηέο ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ
εμέιημε ησλ κειψλ ΓΔΠ. πσο επίζεο ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε γλψκε ησλ εθπξνζψπσλ
ησλ θνηηεηψλ πνπ έρνπλ πξνζθιεζεί λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θξίζε ησλ κειψλ ΓΔΠ.
Δλψ ην εξγαιείν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν γηα ηελ θξίζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, απηφ έρεη αηνλήζεη ην ηειεπηαίν
αθαδεκατθφ έηνο ιφγσ απξνζπκίαο ησλ θνηηεηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ. Γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ
θνηηεηψλ ζα πξέπεη ην θάζε κέινο ΓΔΠ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ λα εμεγεί ζηνπο
θνηηεηέο ηελ ζεκαζία θαη ζπνπδαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ καζήκαηνο πνπ επηρεηξείηαη
κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο φηη ε άξλεζε αμηνιφγεζεο
ππνβαζκίδεη ην Σκήκα θαη θαη‟ επέθηαζε ην πηπρίν ηνπο.
Άκεζα ζπλπθαζκέλνο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ είλαη ν κέζνο
εβδνκαδηαίνο θφξηνο δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ, o νπνίνο θξίλεηαη ηδαληθφο γηα κέιε ΓΔΠ ελφο
Σκήκαηνο Υεκείαο. Καηά κέζν φξν είλαη 6 ψξεο, πνπ θαηαλέκνληαη ζπλήζσο ζε 4 ψξεο
δηδαζθαιίαο καζήκαηνο θαη 2 ψξεο ππεχζπλνο εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο. Απηφ επηηξέπεη
ηελ βέιηηζηε πξνεηνηκαζία ηνπ θάζε δηδάζθνληα. Δπίζεο βνεζεηηθφ ξφιν έρνπλ
ππνρξεσηηθά γηα έλα εμάκελν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο
θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηφο καο. πλήζσο πξνζθέξνπλ δηδαθηηθφ έξγν σο
βνεζνί εξγαζηεξίσλ ή σο βνεζνί ζε θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα.
Αλ θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί αξλεηηθφ ην γεγνλφο ηεο κε χπαξμεο ζεζκνζεηεκέλνπ
απφ ην Σκήκα βξαβείνπ δηδαζθαιίαο απηφ δελ πηζηεχνπκε φηη επεξεάδεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα δηδαζθαιίαο αθνχ ήδε ηα θίλεηξα ησλ κειψλ ΓΔΠ γηα αξηζηεία ζηε
δηδαζθαιία είλαη «έκθπηα» αθνχ έρνπλ ζπνπδάζεη ζε νξηζκέλα απφ ηα θαιχηεξα Σκήκαηα
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Υεκείαο Παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ φπνπ δίλεηαη ηεξάζηηα ζεκαζία ζηελ πςειή
πνηφηεηα δηδαζθαιίαο. Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη φια ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο
Υεκείαο δηδάζθνπλ ζην πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ αιιά θαη ζηα πξνγξάκκαηα
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο.
Κξίλεηαη επίζεο ηδηαίηεξα ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη ε αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθφλησλ ζην
Σκήκα Υεκείαο γίλεηαη απφ ην 1998 θαη, σο εθ ηνχηνπ, εδψ θαη αξθεηά ρξφληα
παξαθνινπζείηαη αιιά θαη βειηηψλεηαη ζπλερψο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ. Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ φηη ε πξαθηηθή ηεο αμηνιφγεζεο είλαη βαζηά εκπεδσκέλε
ζηελ θηινζνθία ηνπ Σκήκαηνο ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ φζν θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν.
Με βάζε φια απηά ηα ζηνηρεία (ζπλερήο αμηνιφγεζε θαη απηφ-αμηνιφγεζε κειψλ
ΓΔΠ, ζπκκεηνρή ΓΔΠ θαη ζηα πξνπηπρηαθά θαη ζηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα, ηεξάζηηα
εκπεηξία κειψλ ΓΔΠ απφ δηδαζθαιία ζε πςεινχ επηπέδνπ Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ)
θαη γεληθφηεξα ηελ απνδεδεηγκέλε αξηζηεία πνιιψλ θνηηεηψλ καο ζηε ζπλέρεηα ηεο θαξηέξαο
ηνπο, θαίλεηαη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο καο είλαη ηδηαίηεξα
πςειή.

4.2.

Πψο θξίλεηε ηελ
δηαδηθαζίαο;22

πνηφηεηα

θαη

απνηειεζκαηηθφηεηα

ηεο

δηδαθηηθήο

Γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ην
Σκήκα Υεκείαο έρεη δψζεη έκθαζε ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιένλ απνηειεζκαηηθψλ θαη
ζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ καζεκάησλ θαη δηδαθηηθψλ
κεζφδσλ, θαη ζηελ ζπλερή αλαβάζκηζε επνπηηθψλ κέζσλ. Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ
πξνζπαζεηψλ θξίλνληαη ζπλερψο κε ηε βνήζεηα δηαθφξσλ δεηθηψλ πνπ κεηξνχληαη ζπλερψο
απφ ην Σκήκα καο κε ην ζχζηεκα κεραλνγξάθεζεο πνπ δηαζέηεη ε Γξακκαηεία ηνπ
Σκήκαηνο. Οη δείθηεο απηνί αμηνινγνχληαη απφ ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο. Οη δείθηεο πνπ
κεηξνχληαη είλαη: πνζνζηφ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο, πνζνζηφ επηηπρίαο
ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο, ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ, θαη ε κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε
ιήςε πηπρίνπ. Σα ζηαηηζηηθά δίλνληαη αλαιπηηθά γηα ηα δχν ηειεπηαία εμάκελα ζην
Παξάξηεκα ζηνπο Πίλαθεο 11-5.1, 11-5.2, 11-6.1, 11-6.2, 11-7.1 θαη 11-7.2.
4.2.1. Πνηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη;
Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Σκήκα καο είλαη απηέο ησλ
θαιχηεξσλ Σκεκάησλ Υεκείαο ηνπ εμσηεξηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπκε πηνζεηήζεη ηα πην
ζχγρξνλα επνπηηθά κέζα ζηε δηδαζθαιία καο. Σν θάζε κάζεκα δηδάζθεηαη κε ηελ
ρξεζηκνπνίεζε απφ ηνλ δηδάζθνληα ζπλδπαζκνχ πίλαθα, δηαθαλεηψλ θαη ειεθηξνληθψλ
κέζσλ (θνξεηψλ ππνινγηζηψλ) κε πξνβνιέα (projector). Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
ρξεζηκνπνίεζεο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ κε ην αζχξκαην δίθηπν πνπ δηαζέηεη ην θηίξην ηνπ
Σκήκαηφο καο. Σα ακθηζέαηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επηηξέπνπλ θαη ηελ παξνπζίαζε
δηαθφξσλ απιψλ πεηξακάησλ επηδείμεσλ ή επηδεηθλχνληαη δηάθνξα απιά φξγαλα ή
εμαξηήκαηα πξνο ζπκπιήξσζε θαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ καζήκαηνο.
Παξάιιεια ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζε έλα απφ ηα ακθηζέαηξα (απηφ κε ηε κεγαιχηεξε
ρσξεηηθφηεηα) λα καγλεηνζθνπνχληαη νη δηαιέμεηο, ή θαη λα κεηαδίδνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ
(webinars). Αλ θαη δελ ζπλεζίδεηαη, κειινληηθά ίζσο απνηειέζεη ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηνπο
θνηηεηέο πνπ ζέινπλ λα μαλαπαξαθνινπζήζνπλ θάπνηα δηάιεμε κε ην δηθφ ηνπο ξπζκφ ή
πνπ γηα θάπνην ιφγν έρνπλ απνπζηάζεη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε δηάιεμε. Δπίζεο ζε
κειινληηθφ ρξφλν ε καγλεηνζθφπεζε δηαιέμεσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πην
απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθφλησλ.
4.2.2. Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ
δηδαθηηθψλ κεζφδσλ;

πκπιεξψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνπο Πίλαθεο 11-5.1 (γηα ηα δχν ηειεπηαία αθαδεκατθά εμάκελα), 11-5.2 (γηα ηα
δχν ηειεπηαία αθαδεκατθά εμάκελα), 11-6.1, 11-6.2, 11-7.1 (γηα ηα δχν ηειεπηαία αθαδεκατθά εμάκελα) θαη 11-7.2.
(γηα ηα δχν ηειεπηαία αθαδεκατθά εμάκελα)
22
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Ζ θχξηα δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ καζεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Σκήκα
καο πξφζθαηα κε ηελ εηζαγσγή λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-08.
Ζ επηθαηξνπνίεζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ ήηαλ έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ζηφρνπο ησλ
αιιαγψλ. ινη νη δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 5 λένη επίθνπξνη
θαζεγεηέο, νη νπνίνη δελ ζπκκεηείραλ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ παιαηνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ,
ζπκκεηείραλ ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ ησλ ηνκέσλ ηνπο. Ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ είλαη ε πξνψζεζε κηαο ζεηξάο λέσλ καζεκάησλ επηινγήο. Μεκνλσκέλα ν θάζε
δηδάζθσλ καζήκαηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπλερή επηθαηξνπνίεζε ηεο χιεο ησλ
καζεκάησλ ηνπο. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ ζπλερή αμηνιφγεζε λέσλ ζπγγξακκάησλ
(ζηέιλνληαη δσξεάλ απφ εθδνηηθνχο νίθνπο πξνο αμηνιφγεζε) θαη ηελ πηνζέηεζή ηνπο φηαλ
απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ ηα θαιχηεξα θαη
πην δεκνθηιή μελφγισζζα ζπγγξάκκαηα Υεκείαο έρνπλ κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά απφ
δηάθνξνπο εθδνηηθνχο νίθνπο ζε ζπλεξγαζία κε Έιιελεο αθαδεκατθνχο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
θαη κέιε ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη εηδηθφηεξα ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο. Ο αξηζκφο
απηψλ ησλ βηβιίσλ ζπλερψο απμάλεηαη θαζψο θαη ε πνηφηεηα ησλ κεηαθξάζεσλ ηνπο.
Δπίζεο νη δηδάζθνληεο έρνπλ αλαξηεζεη ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Σκήκαηνο ηηο δηαιέμεηο
(αξρεην power point), ηηο ζεκεηψζεηο (αξρεην PDF) θαη ηηο αζθήζεηο κε ηηο ιχζεηο ηνπο (αξρεην
PDF) πνπ αλαλεψλνληαη θάζε αθαδεκατθφ εμάκελν.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ν θχξηνο θνξκφο ηεο χιεο ησλ βαζηθψλ
καζεκάησλ Υεκείαο πνπ δηδάζθνληαη ηα ηξία πξψηα ρξφληα ηνπ πξνπηπρηαθνχ
πξνγξάκκαηνο δελ έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά ζην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Ζ ηάζε είλαη πξνο
ζπλερή επηθαηξνπνίεζε ησλ καζεκάησλ επηινγήο θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ.
4.2.3. Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο;
Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ καο είλαη ηδηαίηεξα πςειφ
αθνχ θπκαίλεηαη κεηαμχ 70 θαη 85%. Ζ ζπκκεηνρή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πιεζηάδεη
ην 100% θαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο (πνιχ ζπάληεο) πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη κε ζπκκεηνρή.
4.2.4. Πνηα είλαη ηα
πνζνζηά επηηπρίαο ησλ
θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο;
Σν
πνζνζηφ
επηηπρίαο
ησλ
πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζε
θάζε
κάζεκα
ζε
κία
εμεηαζηηθή πεξίνδν δελ
θξίλεηαη
ηδηαίηεξα
ηθαλνπνηεηηθφ
αθνχ
θπκαίλεηαη κεηαμχ 25 θαη
40% γηα ηα πεξηζζφηεξα
καζήκαηα. Οη κεηαπηπρηαθνί
καο θνηηεηέο απφ ηελ άιιε
έρνπλ πνζνζηφ επηηπρίαο
πνπ πιεζηάδεη ην 100%.
Ζ δηαθνξά απηή ζηα
πνζνζηά επηηπρίαο κεηαμχ
ησλ
πξνπηπρηαθψλ
θαη
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο, καο επηηξέπεη λα εμάγνπκε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα
γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Να ζεκεησζεί φηη ε πιεηνςεθία ησλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ καο είλαη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο καο. Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί
φηη νη πεξηζζφηεξνη κεηαπηπρηαθνί καο επηηπγράλνπλ ζηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηά ηνπο ρσξίο
ηδηαίηεξν πξφβιεκα ελψ θάπνηνη απφ απηνχο αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα κε ηα καζήκαηα
ηνπο φηαλ ήηαλ πξνπηπρηαθνί. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί είηε απφ έιιεηςε θηλήηξσλ ζηελ αξρή
ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ ή απφ ειιηπή πξνεηνηκαζία θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην
Παλεπηζηήκην. Δπίζεο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο
αληηθαηνπηξίδνπλ θαη ηα πνζνζηά παξαθνινχζεζεο ησλ δηαιέμεσλ. Δλδηαθέξνλ είλαη φηη ε
πςειή παξαθνινχζεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ (θνληά ζην 100%) ζπκβαδίδεη κε ην
πςειφ πνζνζηφ επηηπρίαο ζηηο κεηαπηπρηαθέο εμεηάζεηο, ελψ ε ρακειή παξαθνινχζεζε ζηα
πξνπηπρηαθά αληηθαηνπηξίδεη ην ρακειφ πνζνζηφ επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο.
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Σν Σκήκα καο πξνζπαζεί ζπλερψο λα δψζεη λέα θίλεηξα ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ψζηε λα είλαη
ηαθηηθνί ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηνπο. Δπίζεο ε κείσζε ησλ σξψλ
δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Υεκείαο ζην Λχθεην έρεη ζίγνπξα ζπκβάιεη ζε ειιηπή
πξνεηνηκαζία ησλ ζεκεξηλψλ θνηηεηψλ καο, αιιά θαη ζηε γεληθή ππνβάζκηζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ (κειινληηθψλ θνηηεηψλ) γηα ηελ επηζηήκε ηεο Υεκείαο.
4.2.5. Πνηνο είλαη ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ;
Ο κέζνο βαζκφο πηπρίνπ φισλ ησλ πηπρηνχρσλ (δείγκα Ν=589) ηνπ Σκήκαηνο καο
είλαη 7,00.
4.2.6. Πνηα είλαη ε κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ;
Ζ κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ γηα ηνπο θνηηεηέο κε έηνο εγγξαθήο
απφ ην 2000-2001 κέρξη ηψξα είλαη: ην 47% ζε 4 έηε πνπ είλαη θαη ε θαλνληθή δηάξθεηα
ζπνπδψλ ζην Σκήκα), 42% ζε 5 έηε, 10% ζε 6 έηε θαη 1% ζε 7 έηε. Αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά
δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 11-6.2. Ο ρξφλνο απηφο νινθιήξσζεο ζπνπδψλ θξίλεηαη ηδηαίηεξα
ηθαλνπνηεηηθφο.
4.3.

Πψο θξίλεηε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ;

4.3.1.

Πψο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ε χιε ησλ καζεκάησλ ζηελ αξρή ηνπ
εμακήλνπ;

Ζ χιε ησλ καζεκάησλ γλσζηνπνηείηαη ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο (ζην StudentWeb) απφ ηνλ δηδάζθνληα ηνπ καζήκαηνο. Γεληθή
πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο ππάξρεη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Απηφ ηζρχεη ηφζν γηα ην
πξνπηπρηαθφ φζν θαη ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο.
4.3.2.

Πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ θαη ηα πξνζδνθψκελα
απνηειέζκαηα;

Δπίζεο ζηελ πξψηε δηάιεμε ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο ν δηδάζθσλ πεξηγξάθεη ηνπο
καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο.
4.3.3.

Τπάξρεη δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ
καζεκάησλ;

Οη καζεζηαθνί ζηφρνη κεηξνχληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ηειηθψλ εμεηάζεσλ θαη
ησλ ελδηακέζσλ αζθήζεσλ ή πξνφδσλ ηνπ θάζε καζήκαηνο. Δπίζεο ε απφδνζε ησλ
θνηηεηψλ ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα αληηθαηνπηξίδεη θαη ηελ απφδνζή ζηελ επίηεπμε ησλ
καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ.
4.3.4. ε πνην βαζκφ ηεξείηαη ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ;
Φηινζνθία θαη πξαθηηθή ηνπ Σκήκαηνο καο είλαη λα ηεξείηαη απφιπηα ην σξνιφγην
πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ. Απηφ δελ είλαη πάληα εθηθηφ ιφγσ κηαο ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ
ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πνπ πνιιέο θνξέο αλαγθάδνπλ ζε κηθξέο απνθιείζεηο. Γηα
παξάδεηγκα νη γεληθέο ζπλειεχζεηο θαη νη θαηαιήςεηο ησλ πξνπηπρηαθψλ. Οη δηδάζθνληεο ζε
πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξην, ζε θάπνην απφ ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ή ζε εθιεθηνξηθά ζψκαηα κεξηκλνχλ γηα ηελ έγθαηξε αληηθαηάζηαζή ηνπο ζηα
καζήκαηα πνπ ζα απνπζηάζνπλ. Γίλεηαη κέγηζηε πξνζπάζεηα γηα απνθπγή αθχξσζεο αιιά
θαη αλαβνιήο ησλ καζεκάησλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νη δηδάζθνληεο βξίζθνληαη εληφο ησλ
νξίσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Πάλησο γηα ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ
ηνπ βαζκνχ ηήξεζεο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ απηή ηε ζηηγκή ην Σκήκα
καο δελ έρεη ζπιιέμεη ηα απαξαίηεηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Μηα εθηίκεζε ζα έθεξλε ην βαζκφ
ηήξεζεο κεηαμχ 80 – 90 %.
4.3.5. Δίλαη νξζνινγηθή ε νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ;
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Σν σξνιφγην πξφγξακκα ηφζν ησλ πξνπηπρηαθψλ φζν θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ
καζεκάησλ είλαη δνκεκέλν κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ησλ θνηηεηψλ λα
παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηά ηνπο κε κέγηζηε επθνιία.
Σα πξνπηπρηαθά καζήκαηα αξρίδνπλ θαζεκεξηλά ζηηο 10:00 πκ, ελψ ηα εξγαζηήξηα
ζηηο 09:00 πκ. Ζ ψξα απηή εμαζθαιίδεη ηελ επθνιία θαη άλεζε πξφζβαζεο απφ ηνπο θνηηεηέο
ζηελ πεξηνρή Βνπηψλ ε νπνία βξίζθεηαη έμσ απφ ην Ζξάθιεην. Δπίζεο ε χπαξμε άθζνλσλ
αηζνπζψλ θαη εξγαζηεξίσλ επηηξέπεη ηελ άξηηα νξγάλσζε ησλ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο
ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα. ια ηα καζήκαηα θαη εξγαζηήξηα πνπ πξνζθέξεη ην Σκήκα καο
γίλνληαη ζηηο ίδηεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε, αιιά θαη
ηε κεηάβαζε ησλ θνηηεηψλ απφ εξγαζηήξηα ζε ακθηζέαηξα θηι.
Σα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα είλαη νξγαλσκέλα ψζηε λα δηδάζθνληαη αξγά ηα
απνγεχκαηα, έηζη ψζηε νη εξγαδφκελνη θνηηεηέο λα κπνξνχλ λα ηα παξαθνινπζήζνπλ
απξφζθνπηα. Δπίζεο γίλεηαη πξνζπάζεηα ηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα λα αξρίδνπλ θαη λα
ηειεηψλνπλ ζηηο αθαδεκατθέο εκεξνκελίεο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηα πξνπηπρηαθά. Απηφ βνεζά
ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ θαη ζηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ησλ θνηηεηψλ.
4.3.6.

Πφζα (θαη πνηα) απφ ηα βαζηθά εηζαγσγηθά Μαζήκαηα δηδάζθνληαη απφ κέιε
ΓΔΠ/ΔΠ ησλ δχν αλψηεξσλ βαζκίδσλ;

Γίλεηαη ελαιιαγή ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ θάζε Σνκέα ζηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ
ηνπ εθάζηνηε Σνκέα (rotation), απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε ζπλερήο δηδαζθαιία βαζηθψλ
εηζαγσγηθψλ καζεκάησλ απφ κέιε ΓΔΠ ησλ δχν αλψηεξσλ βαζκίδσλ. Βέβαηα, επεηδή ηα
ηειεπηαία έηε έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο λέσλ επίθνπξσλ θαζεγεηψλ έρνπλ εθιεγεί ζην
Σκήκα καο θη απηνί ζπκκεηέρνπλ δπλακηθά θαη κε ελζνπζηαζκφ ζηε δηδαζθαιία ζεκαληηθνχ
αξηζκνχ βαζηθψλ εηζαγσγηθψλ καζεκάησλ.
4.3.7.

Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ
δελ εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν;

Δίλαη αξρή ηνπ Σκήκαηνο καο ηα καζήκαηα λα δηδάζθνληαη απφ κέιε ΓΔΠ ησλ
νπνίσλ ην ζηελφ θαη επξχηεξν γλσζηηθφ πεδίν λα θαιχπηεη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ
πνπ δηδάζθνπλ. Έηζη δελ ππάξρεη κέινο ΓΔΠ πνπ λα δηδάζθεη θάπνην κάζεκα έμσ απφ ην
γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν. Απηφ ηζρχεη ηφζν γηα ηα πξνπηπρηαθά φζν θαη ηα κεηαπηπρηαθά
καζήκαηα.

4.4.

Πψο θξίλεηε ηα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα;

4.4.1.

Δίδε θαη αξηζκφο βνεζεκάησλ (π.ρ. βηβιία, ζεκεηψζεηο, πιηθφ ζε ηζηνζειίδεο, θιπ)
πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο.

ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο δίλνληαη κηα ζεηξά απφ βνεζήκαηα πνπ
πεξηιακβάλνπλ βηβιία, ζεκεηψζεηο θαη επηπιένλ βνεζεηηθφ πιηθφ ζε ηζηνζειίδεο. ην θάζε
πξνπηπρηαθφ κάζεκα ν θνηηεηήο παίξλεη έλα δσξεάλ ζχγγξακκα. Δπίζεο ζηα πεξηζζφηεξα
καζήκαηα δίλνληαη θαη ηππσκέλεο ζεκεηψζεηο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε αξθεηά καζήκαηα
ηα ζπγγξάκκαηα πνπ πξνηείλνληαη θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ είλαη κεηαθξάζεηο πνπ έρνπλ
γίλεη απν κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο, αμηφινγσλ, θαηαμησκέλσλ θαη δεκνθηιψλ
ζπγγξακκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ, θπξίσο ΖΠΑ θαη Δπξψπεο, φπσο πρ. Φπζηθνρεκεία ηνπ
Atkins, Οξγαληθή Υεκεία McMurry, Αλφξγαλε Υεκεία ηνπ Huheey, Βηνρεκεία ηνπ Stryer θ.α.
Λφγσ ηεο πςειήο ηνπο πνηφηεηαο, νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο κεηαθξάζεηο επηιέγνληαη
θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ θαη απφ άιια Σκήκαηα Υεκείαο ηεο Διιαδαο. Βνεζεηηθφ πιηθφ
δίλεηαη επίζεο θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο. Σν πιηθφ απηφ ηππψλεηαη απφ
ηνπο θνηηεηέο θαη ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηηο δηαθάλεηεο ησλ δηαιέμεσλ θαη θάπνηεο θνξέο
θεθάιαηα απφ άιια βηβιία. ηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα δελ δίλνληαη δσξεάλ ζπγγξάκκαηα,
αιιά ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ππάξρεη ζην αλαγλσζηήξην ηνπ Σκήκαηνο θαη επηπιένλ δίλνληαη
ηππσκέλεο ζεκεηψζεηο θαη ειεθηξνληθφ βνεζεηηθφ πιηθφ. Δπίζεο νη θνηηεηέο καο έρνπλ
πξφζβαζε ζε φια ηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά ζηα νπνία έρνπλ πξφζβαζε θαη ηα κέιε ΓΔΠ
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ηνπ Σκήκαηνο. Σν ηειεπηαίν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ
νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο καο.
4.4.2.

Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ; Πψο εθαξκφδεηαη;

Σα βνεζήκαηα ησλ καζεκάησλ επηθαηξνπνηνχληαη ζπλερψο. Πξνο εμαζθάιηζε απηνχ
ηνπ ζθνπνχ, ηα ζπγγξάκκαηα θάζε ρξφλν έρνπλ ηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ
Υεκηθνχ Σκήκαηνο θαη επίζεο γίλεηαη πξνζπάζεηα ελαιιαγήο ησλ κειψλ ΓΔΠ ζε φια ηα
καζήκαηα ησλ Σνκέσλ ηνπο. Έηζη εμαζθαιίδεηαη θαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ βνεζεκάησλ.
4.4.3.

Πψο θαη πφηε ζπγθεθξηκέλα δηαηίζεληαη ηα βνεζήκαηα;

Γίλνληαη πάληα πξνζπάζεηεο γηα ηελ δηάζεζε ησλ βνεζεκάησλ ζηνπο θνηηεηέο ζηελ
αξρή θάζε εμακήλνπ. Βέβαηα, ελψ απηφ είλαη πάληα εθηθηφ κε ηηο ζεκεηψζεηο θαη ην πιηθφ ησλ
ηζηνζειίδσλ, ε δηαλνκή ησλ ζρεηηθψλ ζπγγξακκάησλ, πνπ εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά απφ
παξάγνληεο (ζπλήζσο γξαθεηνθξαηηθνχο), δελ γίλεηαη πάληα έγθαηξα. Απηφ ζεκαίλεη φηη
πνιιέο θνξέο θαζπζηεξεί θαηά κεξηθέο βδνκάδεο ε δηαλνκή ησλ ζπγγξακκάησλ. Ζ
θαζπζηέξεζε απηή είλαη έλα ξεαιηζηηθφ πξφβιεκα γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ νπνίνπ
θαηαβάιινληαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο. Σν αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009 είλαη ε πξψηε
ρξνληά δηάζεζεο ζπγγξακκάησλ κε ηνλ λέν Νφκν. Δίλαη εκθαλέο φηη ε θαζπζηέξεζε
δηάζεζεο ησλ ζπγγξακκάησλ ζηνπο θνηηεηέο είλαη έλα απφ ηα θχξηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα
απηνχ ηνπ Νφκνπ. Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα ζπγγξάκκαηά ηνπο απφ ηελ αξρή ηνπ
εμακήλνπ, εηδάιισο θάζε πξνζπάζεηα απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο είλαη κάηαηε.
4.4.4.

Πνην πνζνζηφ ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα;

ηα πεξηζζφηεξα πξνπηπρηαθά καζήκαηα ηα βνεζήκαηα έρνπλ επηιεγεί θαη
ζρεδηαζηεί ψζηε λα θαιχπηνπλ φιε ηε δηδαζθφκελε χιε ηνπ θάζε καζήκαηνο. Σν ίδην ηζρχεη
θαη γηα ηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα φπνπ φκσο ππάξρεη θαη ειεπζεξία αλαδήηεζεο
επηπξφζζεησλ βνεζεηηθήο χιεο απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Δπίζεο, ππάξρνπλ
παξαδείγκαηα πνπ ε δηδαζθφκελε χιε απφ ηα βαζηθά ζπγγξάκκαηα δηαλζίδεηαη απφ άξζξα
ηεο πξσηνγελνχο ρεκηθήο βηβιηνγξαθίαο. Απηφ, φκσο επαθχεηαη ζηελ επηζπκία ηνπ εθάζηνηε
δηδάζθνληα.
4.4.5.

Παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ;

Πέξαλ ησλ δηαλεκνκέλσλ ζπγγξακκάησλ παξέρεηαη ζεκαληηθφηαηε επηπξφζζεηε
βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε. Απηή πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ βηβιία πνπ βξίζθνληαη ζην
αλαγλσζηήξην ηνπ Σκήκαηνο. Οη ηίηινη απηνί ζπλερψο επηθαηξνπνηνχληαη κηαο θαη ηαθηηθά
δεηνχληαη λένη ηίηινη απφ ηα κέιε ΓΔΠ. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ην
Παλεπηζηήκηφ καο έρεη πξφζβαζε ζε φια ηα έγθξηηα δηεζλή πεξηνδηθά Υεκείαο κέζσ
δηαδηθηχνπ (κέζσ ηνπ Γηθηχνπ Βηβιηνζεθψλ HEAL-LINK). Έηζη, κε ρξήζε ηνπ αζχξκαηνπ
δηθηχνπ πνπ ππάξρεη ζην θηίξην ηεο Υεκείαο νη θνηηεηέο καο έρνπλ πξφζβαζε ζε φια απηά ηα
πεξηνδηθά φπνπ θη αλ βξίζθνληαη ζην θηίξην ηεο Υεκείαο. Άξα, κε έλα θνξεηφ ππνινγηζηή
έρνπλ κηα θηλνχκελε βηβιηνζήθε καδί ηνπο. Απηφ είλαη πξσηνπνξηαθφ αθφκε θαη γηα ηα δηεζλή
δεδνκέλα.

4.5.

Πψο θξίλεηε ηα δηαζέζηκα κέζα θαη ππνδνκέο;

Σν λέν θηίξην Σκήκαηνο Υεκείαο πιεξνί φιεο ηηο ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο
αζθαιείαο, πνπ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Υεκείαο , είλαη ηδηαίηεξα απζηεξέο θαη
απαηηεηηθέο (πρ. Γηπιέο πφξηεο εμφδνπ-αζθαιείαο, απηφκαηνπο ππξνζβεζηήξεο νξνθήο,
εηδηθέο απαγσγνχο εζηίεο ζηα εξγαζηήξηα, εμφδνπο αζθαιείαο ζηα εξγαζηήξηα,
ππξνζβεζηήξεο δαπέδνπ ζε νιφθιεξν ην θηίξην θιπ.)
Σν Σκήκα Υεκείαο δηαζέηεη 3 ακθηζέαηξα (Α1, Α2 θαη Α3) θαη 3 αίζνπζεο (Β1, Β2 θαη
αίζνπζα ζεκηλαξίσλ 307) γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ παξαδφζεσλ πξνπηπρηαθψλ θαη
κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαζψο θαη ζεκηλαξίσλ. Ζ ρσξεηηθφηεηα είλαη σο εμήο: Α1
ρσξεηηθφηεηαο 500 θνηηεηψλ, Α2 150 θνηηεηψλ, Α3 150 θνηηεηψλ, Β1 60 θνηηεηψλ, Β2 60
θνηηεηψλ θαη αίζνπζα 307, 70 αηφκσλ. ινη απηνί νη ρψξνη είλαη εμνπιηζκέλνη κε έπηπια
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(έδξαλα, ζξαλία θαη ζέζεηο/θαξέθιεο) ζχγρξνλνπ εξγνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δπίζεο φια ηα
ακθηζέαηξα θαη ε αίζνπζα ζεκηλαξίσλ είλαη εμνπιηζκέλα κε ζχγρξνλα νπηηθναθνπζηηθά
κέζα. Απηά πεξηιακβάλνπλ ζηαζεξά projector θαη ζπζηήκαηα ζχλδεζεο κε ηνπο θνξεηνχο
ππνινγηζηέο ησλ δηδαζθφλησλ/νκηιεηψλ. Δπίζεο ζην Α1 ππάξρεη ζχζηεκα βηληενζθφπεζεο
ησλ δηαιέμεσλ. Γηα ηηο αληίζηνηρεο αλάγθεο ησλ αηζνπζψλ Β1 θαη Β2 ππάξρνπλ θνξεηά
projector. Αθφκε φινη νη ρψξνη δηδαζθαιίαο δηαζέηνπλ παξαδνζηαθνχο πίλαθεο
(αζπξνπίλαθεο θαη καπξνπίλαθεο). Καζψο ππάξρεη αζχξκαην δίθηπν γηα πξφζβαζε ζην
δηαδίθηπν ζε φιν ην θηίξην ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ην κέζν απηφ είλαη δηαζέζηκν θαη ζηηο
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.
πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα θξίλνπκε πσο ε πνηφηεηα θαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ
αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο είλαη επαξθήο γηα ηηο αλάγθεο δηδαζθαιίαο φισλ ησλ πξνπηπρηαθψλ
θαη κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ. Δπίζεο ε θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ
εμνπιηζκνχ είλαη άξηζηε.
Σα Πξνπηπρηαθά Δξγαζηήξηα πνπ δηαζέηεη ην Σκήκα Υεκείαο πιεξνχλ φιεο ηηο
δηεζλείο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη είλαη ηα εμήο:

Δξγαζηήξην

Οξγαληθήο
Υεκείαο
Γεληθήο
Υεκείαο*

Αλφξγαλεο
Υεκείαο

Αλαιπηηθήο
Υεκείαο Η θαη ΗΗ

Βηνρεκείαο

Φπζηθνρεκείαο

Αξηζκφο Θέζεσλ
48 ελεξγέο ζέζεηο
εξγαζίαο, κε
δπλαηφηεηα
πξνέθηαζεο ζηηο 60
40 ελεξγέο ζέζεηο
εξγαζίαο, κε
δπλαηφηεηα
πξνέθηαζεο ζηηο 50
30 ελεξγέο ζέζεηο
εξγαζίαο, κε
δπλαηφηεηα
πξνέθηαζεο ζηηο 40

18 ελεξγέο ζέζεηο
εξγαζίαο, κε
δπλαηφηεηα
πξνέθηαζεο ζηηο 24
12 ζέζεηο εξγαζίαο
γηα 24 θνηηεηέο
(νκάδεο δχν
αηφκσλ)
20 ελεξγέο ζέζεηο
εξγαζίαο
(δπλαηφηεηα
επέθηαζεο ζηηο 36
κε απφθηεζε λέαο
νξγαλνινγίαο)

Αξηζκφο
Απαγσγψλ

Δξγαζηεξηα
θέο Μέξεο
αλά
βδνκάδα

Αξηζκφο Βνεζψλ
(Μεηαπηπρηαθνί
θνηηεηέο)

Γηαζέηεη
Απνζήθε
Γπαιηθψλ θαη
Αληηδξαζηεξίσλ

18

3

4 αλά εμάκελν

Ναη

10

2-3

4 αλά εμάκελν

Ναη

24 απαγσγνί
κε 20 ζέζεηο
εξγαζίαο
1 απαγσγφο
ρξεζηκνπνηείηαη
γηα γξακκή
ρισξίνπ θαη
άιινο έλαο γηα
αληηδξαζηήξηα

2-3

3 κε 4 αλά
εμάκελν

Ναη

4

2

4 εμάκελν

λαη

2

2

2

Ναη

2 κνλνί
απαγσγνί

5

2 αλά εμάκελν

Ναη

* Σν εξγαζηήξην Γεληθήο Υεκείαο επίζεο πξνζθέξεη ππεξεζίεο γηα ηηο αληίζηνηρεο
πξνπηπρηαθέο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
Σν εθπαηδεπηηθφ εξγαζηήξην Οξγαληθήο Υεκείαο Η θαη ΗΗ δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη
κηα ζεηξά απφ απιά φξγαλα πνπ εηζάγνπλ ηνπο θνηηεηέο ζηηο βαζηθέο, γεληθέο έλλνηεο ηεο
Οξγαληθήο Υεκείαο.
Σν εθπαηδεπηηθφ εξγαζηήξην Γεληθήο Υεκείαο δηαζέηεη κηα ζεηξά απφ απιά φξγαλα πνπ
εηζάγνπλ ηνπο θνηηεηέο ζηηο βαζηθέο, γεληθέο έλλνηεο ηεο Υεκείαο. Απηά είλαη θσηφκεηξα,
περάκεηξα, θαη αλαιπηηθνί δπγνί.
Σν εθπαηδεπηηθφ εξγαζηήξην Αλφξγαλεο Υεκείαο δηαζέηεη κηα ζεηξά απφ φξγαλα ηα νπνία
είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ.
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Σα εθπαηδεπηηθφ εξγαζηήξηα Αλαιπηηθήο Υεκείαο Η θαη ΗΗ
απαξαίηεηα φξγαλα .

πιήξσο εμνπιηζκέλα κε ηα

Σα πξνπηπρηαθά εξγαζηήξηα Βηνρεκείαο είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλα κε ηα απαξαίηεηα
φξγαλα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ:
Σα Πξνρσξεκέλα Δξγαζηήξηα Βηνρεκείαο (κάζεκα επηινγήο), κε ηηο ππάξρνπζεο
ζπλζήθεο, αθνινπζνχλ έλα ζρήκα φπνπ νη θνηηεηέο δνπιεχνπλ ζε νκάδεο, ψζηε λα
θαιπθζνχλ ηα θελά ζε εμνπιηζκφ θαη δηαζέζηκν ρψξν..
Δίλαη πξνθαλέο φηη νπνηαδήπνηε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ ζπλεπάγεηαη
αλάινγε αχμεζε θαη ζηνλ εμνπιηζκφ.
Σν εθπαηδεπηηθφ εξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο δηαζέηεη ην βαζηθφ εμνπιηζκφ γηα ηηο
ζρεδηαζκέλεο αζθήζεηο ηνπ.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φια ηα Δθπαηδεπηηθά Δξγαζηήξηα Υεκείαο έρνπλ νξγαλσζεί θαη
εμνπιηζηεί κε ηα απαξαίηεηα φξγαλα, ζπζθεπέο, γπαιηθά θαη ρεκηθά αληηδξαζηήξηα, ψζηε λα
κπνξνχλ λα εθπαηδεχνπλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θνηηεηψλ αλά εμάκελν ζπνπδψλ. Λφγσ ηνπ
απμεκέλνπ θφζηνπο απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ ν αξηζκφο απηφο δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηνπο
50 θνηηεηέο/εμάκελν.
ια ηα εξγαζηήξηα ηνπ ΣΥ είηε εξεπλεηηθά είηε εθπαηδεπηηθά δηαζέηνπλ εηδηθά δνρεία
αζθαιείαο ρεκηθψλ, επθιεθησλ απνβιήησλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζπιιέγνληαη κε εηδηθέο
πξνδηαγξαθέο θαη απνκαθξχλνληαη απφ ην θηίξην ηεο Υεκείαο ζχκθσλα κε Δπξσπαηθνχο
θαλφλεο αζθαιείαο.
Σα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη εθηφο
πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ εθάζηνηε
εξγαζηεξίνπ. Ζ ρξήζε ζηηο πεξηπηψζεηο αθνξά θπξίσο ηα φξγαλα πνπ δηαζέηεη ην θάζε
εξγαζηήξην. Αλ θη απηφ δελ ζπκβαίλεη πνιιέο θνξέο κηαο θαη ηα πεξηζζφηεξα φξγαλα ησλ
πξνπηπρηαθψλ εξγαζηεξίσλ ππάξρνπλ ζε αλαβαζκηζκέλε κνξθή θαη ζηα εξεπλεηηθά
εξγαζηήξηα. Έηζη ζπλήζσο αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο ππάξρεη θπξίσο ζηελ πεξίπησζε
χπαξμεο βιάβεο ζε θάπνην εξεπλεηηθφ φξγαλν.
Σν Σκήκα Υεκείαο δηαζέηεη έλα ππεξζχγρξνλν ζπνπδαζηήξην/αλαγλσζηήξην κε
ρσξεηηθφηεηα ~ 200 θνηηεηψλ (10 επκεγέζε ηξαπέδηα κε 20 θαξέθιεο αλά ηξαπέδη), ην νπνίν
παξακέλεη αλνηθηφ ζε 24σξε βάζε. Σν πνπδαζηήξην ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο βξίζθεη κεγάιε
ρξήζε αθφκε θαη απφ θνηηεηέο άιισλ ρνιψλ θαη Σκεκάησλ. Έηζη είλαη ζεκαληηθφ λα
δηαηεξείηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο φζν θαη απφ ηνπο
ππεχζπλνπο ηνπ ρψξνπ ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο.

4.5.1. Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο:
(α) Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα.
Σν Σκήκα Υεκείαο δηαζέηεη 3 ακθηζέαηξα (Α1, Α2 θαη Α3) θαη 3 αίζνπζεο (Β1, Β2 θαη
αίζνπζα ζεκηλαξίσλ 307) γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ παξαδφζεσλ πξνπηπρηαθψλ θαη
κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαζψο θαη ζεκηλαξίσλ. Ζ ρσξεηηθφηεηα είλαη σο εμήο: Α1
ρσξεηηθφηεηαο 500 θνηηεηψλ, Α2 150 θνηηεηψλ, Α3 150 θνηηεηψλ, Β1 60 θνηηεηψλ, Β2 60
θνηηεηψλ θαη αίζνπζα 307, 70 αηφκσλ.
(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα.
Σν θηίξην Υεκείαο είλαη θαηλνχξγην (κεηαθφκηζε Φεβξνπάξηνο 2006), νπφηε ηα
ακθηζέαηξα θαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο είλαη επαξθή θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε.
(γ) Βαζκφο ρξήζεο.
ια ηα ακθηζέαηξα θαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηνχληαη πιήξσο, αθνχ ην
Σκήκα καο ηα πξνζθέξεη γηα δηδαζθαιία θαη ζην Σκήκα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ.

38

(δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ εμνπιηζκνχ.
ινη απηνί νη ρψξνη είλαη εμνπιηζκέλνη κε έπηπια (έδξαλα, ζξαλία θαη
ζέζεηο/θαξέθιεο) ηειεπηαίνπ εξγνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δπίζεο φια ηα ακθηζέαηξα θαη ε
αίζνπζα ζεκηλαξίσλ είλαη εμνπιηζκέλα κε ζχγρξνλα νπηηθναθνπζηηθά κέζα. Απηά
πεξηιακβάλνπλ ζηαζεξά projector θαη ζπζηήκαηα ζχλδεζεο κε ηνπο θνξεηνχο ππνινγηζηέο
ησλ δηδαζθφλησλ/νκηιεηψλ. Δπίζεο ζην Α1 ππάξρεη ζχζηεκα βηληενζθφπεζεο ησλ
δηαιέμεσλ. Γηα ηηο αληίζηνηρεο αλάγθεο ησλ αηζνπζψλ Β1 θαη Β2 ππάξρνπλ θνξεηά projector.
Αθφκε φινη νη ρψξνη δηδαζθαιίαο δηαζέηνπλ παξαδνζηαθνχο πίλαθεο (αζπξνπίλαθεο θαη
καπξνπίλαθεο). Καζψο ππάξρεη αζχξκαην δίθηπν γηα πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζε φιν ην
θηίξην ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ην κέζν απηφ είλαη δηαζέζηκν θαη ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.
Οιεο νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο.
4.5.2. Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα:
(α) Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα
Σα δεδνκέλα απηά έρνπλ αλαθεξζεί αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα ηεο ζειίδαο 35.
(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ.
Σν θηίξην Υεκείαο είλαη θαηλνχξγην (κεηαθφκηζε Φεβξνπάξηνο 2006), νπφηε φια ηα
εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα είλαη επαξθή θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. ια ηα εξγαζηήξηα ηνπ ΣΥ
πιεξνχλ φιεο ηηο ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο, πνπ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο Υεκείαο , είλαη ηδηαίηεξα απζηεξέο θαη απαηηεηηθέο (πρ. Γηπιέο πφξηεο
εμφδνπ-αζθαιείαο, απηφκαηνπο ππξνζβεζηήξεο νξνθήο, εηδηθέο απαγσγνχο εζηίεο ζηα
εξγαζηήξηα, εμφδνπο αζθαιείαο ζηα εξγαζηήξηα, ππξνζβεζηήξεο δαπέδνπ ζε νιφθιεξν ην
θηίξην, ληνπο αζθαιείαο, νθζαικφινπηξα θιπ.) ια ηα εξγαζηήξηα είηε εξεπλεηηθά είηε
εθπαηδεπηηθά δηαζέηνπλ εηδηθά δνρεία αζθαιείαο ρεκηθψλ, επθιεθησλ απνβιήησλ, ηα νπνία
ζηε ζπλέρεηα ζπιιέγνληαη κε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο θαη απνκαθξχλνληαη απφ ην θηίξην ηεο
Υεκείαο ζχκθσλα κε Δπξσπαηθνχο θαλφλεο αζθαιείαο.
(γ) Βαζκφο ρξήζεο.
Σα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη εθηελψο απφ ηνπο πξνπηπρηαθνχο
θνηηεηέο. Σα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη
εθηφο πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ εθάζηνηε
εξγαζηεξίνπ. Ζ ρξήζε ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο αθνξά θπξίσο ηα φξγαλα πνπ δηαζέηεη ην
θάζε εξγαζηήξην. Αλ θη απηφ δελ ζπκβαίλεη πνιιέο θνξέο κηαο θαη ηα πεξηζζφηεξα φξγαλα
ησλ πξνπηπρηαθψλ εξγαζηεξίσλ ππάξρνπλ ζε αλαβαζκηζκέλε κνξθή θαη ζηα εξεπλεηηθά
εξγαζηήξηα. Έηζη ζπλήζσο αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο ππάξρεη θπξίσο ζηελ πεξίπησζε
χπαξμεο βιάβεο ζε θάπνην εξεπλεηηθφ φξγαλν.
(δ) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φια ηα Δθπαηδεπηηθά Δξγαζηήξηα Υεκείαο έρνπλ νξγαλσζεί
θαη εμνπιηζηεί κε ηα απαξαίηεηα φξγαλα, ζπζθεπέο, γπαιηθά θαη ρεκηθά αληηδξαζηήξηα.
Μπνξνχλ λα εθπαηδεχνπλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ θνηηεηψλ αλά εμάκελν ζπνπδψλ. Λφγσ ηνπ
απμεκέλνπ θφζηνπο απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ ν αξηζκφο απηφο δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηνπο
50 θνηηεηέο/εμάκελν.
Δλ γέλεη ν εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο είλαη επαξθήο πξνο ην παξφλ. κσο, θαζψο
ηα επηζηεκνληθά φξγαλα έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν δσήο, ζα πξέπεη λα αλαβαζκίδνληαη ζε
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (απηφ εμαξηάηαη απφ ην εθάζηνηε επηζηεκνληθφ φξγαλν). Γη‟ απηφ,
απαηηείηαη πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε, έηζη ψζηε ε εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ
καο λα είλαη αληαγσληζηηθή απηήο επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ.

39

(ε) Δπάξθεηα απνζεθψλ (εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, αληηδξαζηεξίσλ, θιπ)
Δλ γέλεη νη απνζήθεο γηα ηνλ εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ είλαη επαξθείο.
4.5.3. Δίλαη δηαζέζηκα ηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα γηα ρξήζε εθηφο πξνγξακκαηηζκέλσλ
σξψλ;
Σα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη εθηφο
πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ εθάζηνηε
εξγαζηεξίνπ. Ζ ρξήζε ζηηο πεξηπηψζεηο αθνξά θπξίσο ηα φξγαλα πνπ δηαζέηεη ην θάζε
εξγαζηήξην. Αλ θη απηφ δελ ζπκβαίλεη πνιιέο θνξέο κηαο θαη ηα πεξηζζφηεξα φξγαλα ησλ
πξνπηπρηαθψλ εξγαζηεξίσλ ππάξρνπλ ζε αλαβαζκηζκέλε κνξθή θαη ζηα εξεπλεηηθά
εξγαζηήξηα. Έηζη ζπλήζσο αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο ππάξρεη θπξίσο ζηελ πεξίπησζε
χπαξμεο βιάβεο ζε θάπνην εξεπλεηηθφ φξγαλν.
4.5.4. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ θιηληθψλ.
Γελ ππάξρνπλ θιηληθέο ζην Σκήκα καο.
4.5.5. πνπδαζηήξηα:
(α) Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα
Σν Σκήκα Υεκείαο δηαζέηεη έλα ππεξζχγρξνλν ζπνπδαζηήξην/αλαγλσζηήξην κε
ρσξεηηθφηεηα ~ 200 θνηηεηψλ (10 επκεγέζε ηξαπέδηα κε 20 θαξέθιεο αλά ηξαπέδη), αλνηθηφ
ζε 24σξε βάζε. Σν ζπνπδαζηήξην ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο βξίζθεη κεγάιε ρξήζε αθφκε θαη
απφ θνηηεηέο άιισλ ρνιψλ θαη Σκεκάησλ. Έηζη είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξείηαη ζε άξηζηε
θαηάζηαζε ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο φζν θαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ ρψξνπ
ηνπ Σκήκαηνο καο.
(β) Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ.
Πξνο ην παξφλ ε θαηαιιειφηεηα ηνπ ρψξνπ ηνπ Αλαγλσζηεξίνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή.
(γ) Βαζκφο ρξήζεο.
Σν ζπνπδαζηήξην/αλαγλσζηήξην παξνπζηάδεη ζρεηηθά ζηαζεξή ρξήζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ εθάζηνηε εμακήλνπ. Ζ ρξήζε, φπσο είλαη αλακελφκελν, απμάλεηαη θαηά ηε
ρξνληθή πεξίνδν πξηλ ηηο εμεηάζεηο.
4.5.6 Πξνζσπηθφ Γηνηθεηηθήο/Σερληθήο/Δξεπλεηηθήο Τπνζηήξημεο
Σν Σκήκα Υεκείαο δηαζέηεη 7 κέιε ρεκηθνχο ΠΓ 407, 5 ρεκηθνχο ΔΔΓΗΠ/ΔΣΔΠ, 1 θαζεγήηξηα
Αγγιηθψλ, 2 πξνγξακκαηηζηέο ΔΔΓΗΠ/ΔΣΔΠ, 5 ρεκηθνχο ΗΓΑΥ (νη ηξεηο έρνπλ δηδαθηνξηθφ
ζηε Υεκεία), 1 ειεθηξνληθφ ΔΔΓΗΠ/ΔΣΔΠ, 2 παινπξγνχο ΔΔΓΗΠ/ΔΣΔΠ, 6 γξακκαηείο, 3
βηβιηνζεθάξηνπο θαζψο θαη απνθιεηζηηθφ ππάιιειν ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ. Σν βνεζεηηθφ απηφ πξνζσπηθφ θξίλεηαη φηη έρεη επάξθεηα εηδηθνηήησλ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε φισλ ησλ δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο.
(α) Αξηζκφο θαη εηδηθφηεηεο
Σν Πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο απνηειείηαη απφ 3 βηβιηνζεθάξηνπο, κε εθηελή
εκπεηξία ζηελ Βηβιηνζεθνλνκία..
(β) Δπάξθεηα εηδηθνηήησλ
Γελ παξαηεξνχληαη ειιείςεηο πξνο ην παξφλ.
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4.6.

Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ);

Σν θάζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ κάζεκα ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο δηαζέηεη δηθή
ηνπ ηζηνζειίδα. θνπφο ηεο νπνίαο είλαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο φιεο ηηο ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην θάζε κάζεκα: χιε καζήκαηνο, ειεθηξνληθέο ζεκεηψζεηο ζε
κνξθή αξρείσλ word θαη pdf, δηαιέμεηο ζε κνξθή αξρείσλ Powerpoint, αζθήζεηο, βνεζεηηθά
εξγαιεία ινγηζκηθνχ, αλαθνηλψζεηο καζήκαηνο, απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ, πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ καζήκαηνο (ηειέθσλν, γξαθείν, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, ψξεο
γξαθείνπ). Ζ δηεχζπλζε θαη νη ζρεηηθνί θσδηθνί δίλνληαη ζηελ έλαξμε ηνπ θάζε καζήκαηνο. Οη
δπλαηφηεηεο ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ πνπ ππάξρνπλ ζε φια ηα ζεκεία ηνπ θηηξίνπ επηηξέπνπλ
ζηνπο θνηηεηέο ηελ άκεζε πξφζβαζε ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο, αθφκε θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, αλ δηαζέηνπλ θνξεηφ ππνινγηζηή. Δπίζεο ην αθαδεκατθφ έηνο
2007-08 έρεη εθαξκνζηεί ζε δνθηκαζηηθφ επίπεδν ινγηζκηθφ πνπ επηηξέπεη ηελ εμέηαζε ησλ
θνηηεηψλ κε εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ. Ήδε θάπνηνη δηδάζθνληεο έρνπλ επηιέμεη ηελ
ρξεζηκνπνίεζε απηήο ηεο κνξθήο εμέηαζεο/αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ.
Οη πεξηζζφηεξνη δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνηνχλ έλα κίγκα παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ
δηδαζθαιίαο (ρξεζηκνπνίεζε πίλαθα) θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ
ηειεπηαίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη θνξεηνί ππνινγηζηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο projector πνπ
ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάδνζεο ηνπ
καζήκαηνο είλαη δπλαηή θαη ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.
Μηα απφ ηνπο πιένλ απνδνηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θνηηεηψλ κε ηνλ
δηδάζθνληα είλαη κε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη πνιινί
θνηηεηέο πνπ εθθξάδνπλ ελδηαθέξνλ λα εληαρηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην, ιακβάλνπλ
ηηο αξρηθέο πιεξνθνξίεο ηνπο απφ ηηο (θαιά θαηεξηηζκέλεο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο)
ηζηνζειίδεο ησλ κειψλ ΓΔΠ.
Δπίζεο ην Σκήκα δηαζέηεη ην ινγηζκηθφ classweb φπνπ νη θνηηεηέο θαη νη δηδάζθνληεο
κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ απφ ην δηαδίθηπν φια φζα αθνξνχλ ην θάζε κάζεκα
(εγγξαθέο, βαζκνί, απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ, θιπ.). Οη δηδάζθνληεο ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα
ηελ θαηαρψξεζε ησλ βαζκψλ. Οη θνηηεηέο ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ
πξφνδφ ηνπο.
4.6.1.

Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ; Πψο;

Σν θάζε κάζεκα παξνπζηάδεηαη ςεθηαθά ζην δηαδίθηπν, φπνπ εθεί γίλεηαη ε
παξνπζίαζε ηνπ θάζε καζήκαηνο (ελφηεηεο, πεξηερφκελν, θηι.) θαη αλαξηψληαη ζεκεηψζεηο ή
θαη νη δηαιέμεηο ηνπ δηδάζθνληα ζε ειεθηξνληθή κνξθή. πσο αλαθέξζεθε θαη
πξνεγνπκέλσο, ην Σκήκα δηαζέηεη ην ινγηζκηθφ classweb φπνπ νη θνηηεηέο θαη νη
δηδάζθνληεο κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ απφ ην δηαδίθηπν φια φζα αθνξνχλ ην θάζε
κάζεκα (εγγξαθέο, βαζκνί, απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ, θιπ.). Οη δηδάζθνληεο ην
ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ βαζκψλ. Οη θνηηεηέο ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα
ελεκεξψλνληαη γηα ηελ πξφνδφ ηνπο.
4.6.2.

Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία; Πψο;

Οη πεξηζζφηεξνη δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνηνχλ έλα κίγκα παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ
δηδαζθαιίαο (ρξεζηκνπνίεζε πίλαθα) θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ
ηειεπηαίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη θνξεηνί ππνινγηζηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο projector πνπ
ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάδνζεο ηνπ
καζήκαηνο είλαη δπλαηή θαη ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν.
4.6.3.

Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πψο;

Ζ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε (ηνπιάρηζην ζηελ επηζηήκε ηεο Υεκείαο) απνηειείηαη
απφ απφθηεζε εκπεηξίαο απφ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ πάλσ ζε επηζηεκνληθά φξγαλα θαη ζε
πεηξακαηηθέο αζθήζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ
εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε. Πάλησο, γηα ηηο ζεσξεηηθέο παξαδφζεηο πνπ πξνεγνχληαη ησλ
εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ, ηζρχνπλ ηα ίδηα κε απηά πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία.
4.6.4.

Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ; Πψο;
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Πξνο ην παξφλ, φρη.
4.6.5.

Υξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κε ηνλ δηδάζθνληα; Πψο;

¨Οια ηα δηαζέζηκα ΣΠΔ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κε ηνλ
δηδάζθνληα.
4.6.6.

Πνην ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ηνπ Σκήκαηνο ζε ΣΠΔ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε κεγάιε αλαβάζκηζε έγηλε κε ηελ κεηαθφκηζε ζην λέν
θηίξην ν εμνπιηζκφο βάξπλε ην πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ην πνζφ απηφ
αλήξρεην πεξίπνπ ζηηο 100.000 €.
Απφ ην 2006 κέρξη ζήκεξα απφ ηνλ ηαθηηθφ
πξνυπνινγηζκφ δαπαλψληαη πεξίπνπ 1500 € εηεζίσο γηα αλαιψζηκα ζρεηηθά κε ΣΠΔ.
4.7.

Πψο θξίλεηε ηελ αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ θαη ηε κεηαμχ ηνπο
ζπλεξγαζία;

4.7.1.

Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα.

Ζ αλαινγία δηδαζθφλησλ (26 κέιε ΓΔΠ, 7 κέιε ΠΓ 407, 6 κέιε ΔΔΓΗΠ-ΔΣΔΠ
Υεκηθνί) πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ δηδαζθνκέλσλ (θαηά κέζν φξν 60 εγγξαθέληεο θνηηεηέο αλά
έηνο) θξίλεηαη ηδαληθή: 39/60= 0,65. Δπίζεο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απψηεξνο ζηφρνο ηνπ
Σκήκαηνο είλαη λα αλέιζεη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ΓΔΠ ζηνπο 35. Κάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεην
κε ηελ αλακελφκελε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαρζέλησλ θνηηεηψλ. Ζ αλαινγία απηή
επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγηθή θαη απνδνηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ δηδαζθφλησλ θαη
δηδαζθνκέλσλ, ρσξίο πξνβιήκαηα «ππεξθφξησζεο» ησλ κειψλ ΓΔΠ.
4.7.2.

Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα.

Ζ αλαινγία ησλ δηδαζθφλησλ πξνο δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα
θξίλεηαη επίζεο πνιχ ηθαλνπνηεηηθφο αθνχ θάζε εξγαζηεξηαθφ κάζεκα έρεη έλα κέινο ΓΔΠ
σο ππεχζπλν θαζψο θαη έλα κέινο ΔΔΓΗΠ-ΔΣΔΠ. Βνεζεηηθή δηδαζθαιία πξνζθέξνπλ θαη νη
εξγαζηεξηαθνί βνεζνί πνπ είλαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο (ζπλήζσο 2-3 αλά εξγαζηεξηαθφ
κάζεκα). Έηζη γηα έλα εξγαζηεξηαθφ κάζεκα 20 ζέζεσλ ε αλαινγία είλαη πεξίπνπ
5/20=0,25.
4.7.3.

Έρνπλ νη δηδάζθνληεο αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο
θνηηεηέο; Σηο ηεξνχλ; Αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο;

Οη δηδάζθνληεο φρη κφλν έρνπλ αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε
ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο αιιά είλαη επίζεο δηαζέζηκνη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο
εκέξαο γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο. Ζ θηινζνθία ηνπ Σκήκαηνο είλαη λα είλαη ζρεδφλ
πάληα δηαζέζηκνη νη δηδάζθνληεο γηα ηηο απνξίεο ησλ θνηηεηψλ.
Ζ πξαθηηθή απηή ηεο ζπλερνχο δηαζεζηκφηεηαο ησλ κειψλ ΓΔΠ γηα βνήζεηα ησλ
θνηηεηψλ βνεζά ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θνηηεηψλ-δηδαζθφλησλ αθνχ έηζη
αληηιακβάλνληαη έκπξαθηα ην εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ φισλ ησλ κειψλ ΓΔΠ γηα ηελ αξηζηεία
ησλ θνηηεηψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα ζεηηθά ζρφιηα ησλ θνηηεηψλ γηα ην φηη νη Καζεγεηέο
είλαη «θνληά» ζηνπο θνηηεηέο θαη παξάζρνπλ βνήζεηα φπνηε ηνπο δεηεζεί. Απηφ είλαη
απνηέιεζκα θαη ηνπ «κηθξνχ» κεγέζνπο ηνπ Σκήκαηνο (απφ πιεπξάο θνηηεηψλ θαη κειψλ
ΓΔΠ), αιιά θαη ηεο γεληθφηεξεο ζεηηθήο θηινζνθίαο θαη ζηάζεο ησλ κειψλ ΓΔΠ πξνο ηνπο
θνηηεηέο.
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4.8.

Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ ζχλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα;

Ζ εθπαίδεπζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία κεζνδεχεηαη
κε κηα ζεηξά απφ κέηξα. Απηά πεξηιακβάλνπλ α) εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο κε
εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Σκήκαηνο καο, β) δπλαηφηεηα πξαθηηθήο εμάζθεζεο θαη ζπκκεηνρή ζε
εξεπλεηηθέο νκάδεο, γ) εθπαίδεπζε ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο.
H πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πεξηιακβάλεη ηελ έκκηζζε
πξαθηηθή θαηάξηηζε ή εθπφλεζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ζε Γεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
Οξγαληζκνχο θαη Δπηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο. χκθσλα κε ηελ ζρεηηθή νδεγία ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο ε Πξαθηηθή Δμάζθεζε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζεσξεζεί σο θαη‟
επηινγή κάζεκα. Ζ πξαθηηθή εμάζθεζε εηζάγεη ηνλ θνηηεηή ζηε αγνξά εξγαζίαο θαη ζηνλ
ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα.
Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο εθπαηδεχνληαη εληαηηθά ζηελ
εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Μάιηζηα ε εθπαίδεπζε απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί εθάκηιιε κε απηή
πνπ παξέρεηαη θαη ζηα θαιχηεξα Δπξσπατθά Παλεπηζηήκηα. Ζ πιεηνςεθία ησλ
κεηαπηπρηαθψλ καο θνηηεηψλ ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο.
ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε φισλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ καο θνηηεηψλ κέζσ
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ππνηξνθηψλ.
4.8.1.

Πψο κεζνδεχεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ.
αλαδήηεζε θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο);

Ζ εθπαίδεπζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηειείηαη
θπξίσο ζηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ησλ κειψλ ΓΔΠ. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία (πξνπηπρηαθή
έξεπλα) αλαηίζεηαη απφ ην εθάζηνηε κέινο ΓΔΠ ζε θνηηεηέο πνπ εθθξάδνπλ ην ελδηαθέξνλ
ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην ή project. Οη πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο αλήθνπλ ζηελ
επζχλε ηνπ κέινπο ΓΔΠ πνπ επηβιέπεη ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ζπλάδνπλ κε ηνπο
ζηφρνπο εξεπλεηηθήο αξηζηείαο ηνπ ΣΥ, ΠΚ. ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ εθάζηνηε
εξγαζηεξίνπ ν θνηηεηήο εθπαηδεχεηαη ζηελ εξγαζηεξηαθή έξεπλα, ζηελ αλεχξεζε θαηάιιειεο
βηβιηνγξαθίαο θαη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηεο.

4.8.2.

Παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά έξγα;

Ναη, θπζηθά. Ζ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε εξεπλεηηθά έξγα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο,
θαη εμαξηάηαη απφ ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ θαζελφο κέινπο ΓΔΠ.

4.9.
Πψο θξίλεηε ηηο ζπλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ
εμσηεξηθνχ θαη κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν;
Με πνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα θαη πψο;
Σν Σκήκα Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζπλεξγάδεηαη κε κηα πιεζψξα
ηδξπκάησλ ηα νπνία θαη ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ, ρσξίο πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ
επηκέξνπο ιεπηνκεξεηψλ:
 Ίδξπκα Σερλνινγίαο Έξεπλαο (ΗΣΔ). Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη πνιιά απφ ηα κέιε ΓΔΠ
ηνπ Σκήκαηνο δηαζέηνπλ εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο θαη ζην ΗΣΔ φπνπ θαη
πξαγκαηνπνηείηαη κέξνο ηεο έξεπλαο ηνπο, εθκεηαιιεπφκελνη ην εμεηδηθεπκέλν
εμνπιηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο ζε επηκέξνπο εξεπλεηηθά πεδία.
 Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ (ΔΗΔ)
 ΔΚΔΦΔ Γεκφθξηηνο
 Ηλζηηηνχην Θαιάζζηαο Βηνινγίαο Κξήηεο (ΗΘΑΒΗΚ)
 Πνιπηερλείν Κξήηεο
 Μεζνγεηαθφ Αγξνλνκηθφ Ηλζηηηνχην Υαλίσλ (ΜΑΗΥ)
 Ηλζηηηνχην Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ θαη Διέαο (ΔΘΗΑΓΔ)
 ΣΔΗ Κξήηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην θνηλφ πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ κε ηίηιν: Σερλνινγίεο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (TEΠΡΟΠ)
4.9.1.
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4.9.2.

Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ
Σα Σκήκαηα Υεκείαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο, Πάηξαο θαη
Ησαλλίλσλ.
Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
Ηλζηηηνχην πξνζηαζίαο θπηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο
Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν

Με πνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα θαη πψο;

O ζπλνιηθφο πίλαθαο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Ηδξπκάησλ ηνπ Δμσηεξηθνχ έρεη σο εμήο:















































University of Leipzig, Germany
University of Nottingham, UK
University of Illinois Chicago, USA
The Scripps Research Institute, San Diego, USA
University of California Los Angeles (UCLA), USA
California Institute of Technology (Caltech), USA
University of Florence, Italy
Bio-Tec Company Biocatalytics, Pasadena California, USA
University of Tubingen, Germany
Technical University of Helsinki, Finland
University of Magdeburg, Germany
Molecular Probes Inc. Eugene, OR, USA
SmithKline and Beecham Labs, King of Prussia, PA, USA
University of Sofia, Bulgaria
Texas Fluorescent Labs, Austin, USA
Loker Hydrocarbon Institute, University of Southern California, USA
NeuroBioTex, Inc. Galveston, Texas, USA
University of Kyoto, Japan
University of Darham, UK
University of Strasburg, France
University of Paris 12, France
EVTEK Institute of Arts and Design, Finland
Technical University of Valencia, Spain
University of Palermo, Italy
University of Belgrade, Serbia
University of Wurtzburg, Germany
University of Cyprus
McGill University, Canada
Karl-Franzens University Graz, Austria
University of York, UK
University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada
Dep. Ecologia, Universidade de Évora, Portugal
Max-Planck-Institute, Göttingen, Germany
University of New Mexico, Albuquerque, USA
Université de Dijon, France
Université Paris XI, France
Université René Descartes, France
Université Paris-5, Faculté de Pharmacie, France
Institut de Chimie, UMR CNRS 6509, Université Rennes, France
Institut Curie, Orsay, France
Université de Bretagne occidentale, Brest, France
Université Paul-Sabatier, France
C.N.R.S.-L.C.C., Toulouse, France
Midsweden University, Sweden
Centre National Reserch Scientific (CNRS), France
Leibniz Institute for Tropospheric Research, Germany

44









































Joint Reaserch Institute, Italy
Finish meteorological institute, Finland
Israel Oceanographic & Limnological Research, Israel
University of Helsiniski, Finland
University of Paris 7, France
University of Bremen, Germany
University of Wuppertal, Germany
Middle East technical University, Turkey
Lancaster University, UK
ETH Zurich Switzerland,
CSIC-CID, Spain
Harvard University-School of Public Health, USA
Northeastern University, USA
University of Tasmania, Hobart, Australia
University of Southern Alabama, U.S.A
University of Kuopio, Finland
Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey
University of Leeds, UK.
Herriot-Watt University, Edinburgh, UK
Chemical Research Institute, Hungarian National Academy of Sciences, Budapest,
Hungary
Charles University, Prague, Czech Republic
University of Puerto Rico at Rio Piedras, Puerto Rico
University of Bologna, Italy
Université de Caen, France
Universidad de Málaga, Spain
Nottingham Trent University, UK
University of Nijmegen, Nederland
University of Bristol, UK
University of Oxford, UK
University of Seville, Spain
University of Madrid, Spain
Weizmann Ηnsitute, Israel
Technical University of Munich, Germany
University of Massachusetts, USA
University of Edinburgh, UK
University of Bonn, Germany
University of Karlsruhe, Germany
University of Kentucky, USA
University of Calabria, Italy

Οη ζπλεξγαζίεο απηέο θπξίσο είλαη εξεπλεηηθέο.
4.9.3.

Αλαπηχζζνληαη ζπγθεθξηκέλεο
εθπαηδεπηηθέο
πεξηθεξεηαθνχο ή εζληθνχο θνηλσληθνχο θνξείο;

ζπλεξγαζίεο

κε

ηνπηθνχο,

Σνχην επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αληαπφθξηζεο ησλ κειψλ ΓΔΠ ζηηο πξνζθιήζεηο ησλ
ηνπηθψλ θνξέσλ (παξάξηεκα Κξήηεο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθψλ, Δκπνξνβηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην, Πεξηθέξεηα Κξήηεο, Ννκαξρία Ζξαθιείνπ, Eθνξία Αξραηνηήησλ Κλσζνχ
θ.ι.π.) γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο απνηειεζκάησλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο
ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία (π.ρ. ειαηφιαδν, θξαζί, ηνπηθά βφηαλα κε
θαξκαθνινγηθή δξάζε, ζπληήξεζε αξραηνηήησλ) αιιά θαη ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο
πεξηβάιινληνο θ.ι.π. Δπίζεο, ην Σκήκα καο δίλεη βαξχηεηα ζηελ απφθηεζε εκπεηξίαο
καζεηψλ απφ ηνπηθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα νξγαλψλνληαο επηζθέςεηο ηνπο ζην θηίξην ηεο
Υεκείαο, μελάγεζε ζε εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα θαη θαηάιιεινπ πεξηερνκέλνπ
δηαιέμεηο.
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4.10.

Πψο θξίλεηε ηελ
23
θνηηεηψλ;

θηλεηηθφηεηα

ηνπ

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη

ησλ

4.10.1. Τπάξρεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ
κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο;
Σν Π.Κ. θαη θαηά ζπλέπεηα ην Σ.Υ. ζπκκεηέρεη ελεξγά επί ζεηξά εηψλ ζε
Πξνγξάκκαηα SOCRATES/ERASMUS. ηα πιαίζηα απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ
πξαγκαηνπνηείηαη έλαο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο κεηαθηλήζεσλ ησλ κειψλ ΓΔΠ. Απηέο, ζε
ζπλδπαζκφ κε κεηαθηλήζεηο κειψλ ΓΔΠ γηα ζπκκεηνρή ζε δηαιέμεηο κεηαπηπρηαθψλ
καζεκάησλ ζε δηάθνξα Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Δμσηεξηθνχ, αιιά
θαη κεηαθηλήζεηο γηα ζπκκεηνρή ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά πλέδξηα, απνηεινχλ κηα επηηπρή
θαη ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα ηεο θηλεηηθφηεηαο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ ΣΥ, ΠΚ. Δδψ ζα
πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ΓΔΠ πνπ αηηνχληαη εθπαηδεπηθήο άδεηαο
γηα λα αθηεξψζνπλ (ζπλήζσο) 6 – 12 κήλεο ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ο ζρεδηαζκφο
απηφο ζπλήζσο γίλεηαη 1 ρξφλν πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εθπαηδεπηθήο άδεηαο.
4.10.2. Πφζεο θαη πνηεο ζπκθσλίεο έρνπλ ζπλαθζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ή/θαη ησλ θνηηεηψλ;
Γηα ηα κέιε ΓΔΠ, βιέπε παξαπάλσ παξάγξαθν. Οη θνηηεηέο κεηαθηλνχληαη ζε
ρψξεο ηεο Δ.Δ. επίζεο κέζσ ησλ Πξνγξακκάησλ SOCRATES/ERASMUS. Οη ζπκθσλίεο γηα
ηα Πξνγξάκκαηα απηά είλαη δηαρξνληθέο θαη αλαλεψλνληαη επί εηήζηαο βάζεο.
4.10.3. Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια
Ηδξχκαηα ζην πιαίζην αθαδεκαiθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία;
Όια ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ ΣΥ ηνπ ΠΚ (26).
4.10.4. Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ Ηδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην
Σκήκα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία;
Ο αξηζκφο ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 200.
4.10.5. Πφζνη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ηδξχκαηα ζην πιαίζην
αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;
Ο αξηζκφο ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 150.
4.10.6. Πφζνη θνηηεηέο άιισλ Ηδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα ζην πιαίζην
αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;
Ο αξηζκφο ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 60-80.
4.10.7. Τπάξρνπλ
δηαδηθαζίεο
αλαγλψξηζεο
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιν Ίδξπκα;

ηνπ

εθπαηδεπηηθνχ

έξγνπ

πνπ

Ναη, κε ην ζχζηεκα αλαγλψξηζεο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ECTS γηα ηνπο θνηηεηέο θαη
απφ ηα Πξνγξάκκαηα SOCRATES/ERASMUS/TEMPUS γηα ηα κέιε ΓΔΠ.
4.10.8. Πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ε ζηειέρσζε ηνπ θεληξηθνχ Γξαθείνπ
Γηεζλψλ / Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο;
ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ιεηηνπξγνχλ ην Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη ην
Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο πνπ επί ζεηξά εηψλ εξγάδνληαη κεζνδηθά γηα ηε δηάρπζε
23

πκπιεξψζηε, ζηελ Δλφηεηα 11, ηνλ Πίλαθα 11-8
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πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ Γηεζλή/Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα θαη δεηήκαηα θαηλνηνκίαο. Ζ
ιεηηνπξγία ηνπ θξίλεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή.
4.10.9. Ση ελέξγεηεο γηα ηελ πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα ηα
πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο αλαιακβάλεη ην Σκήκα;
Ζ ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα ηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο γίλεηαη
σο εμήο: (α) απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΥ θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΚ, (β) δηα κέζνπ γξαπηψλ
αλαθνηλψζεσλ πνπ αλαξηψληαη ζε εηδηθνχο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ. (γ) κε e-mail ζε φια ηα
κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Δπίζεο ην ΣΥ ζπκκεηέρεη δηα ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ζε
εκεξίδεο πνπ νξγαλψλνληαη ζε επίπεδν Ηδξχκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΗΚΤ θιπ.
4.10.10. Οξγαλψλνληαη εθδειψζεηο γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο απφ άιια Ηδξχκαηα;
Σν ΣΥ, ΠΚ νξγαλψλεη θάζε ρξφλν εηδηθή εθδήισζε/θαισζφξηζκα γηα ηνπο
λενεηζαρζέληεο θνηηεηέο. ε απηή ηελ εθδήισζε γίλεηαη ιεπηνκεξήο ελεκέξσζε γηα πνηθίια
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ΣΥ, ΠΚ (πξφγξακκα ζπνπδψλ, ππνδνκέο ηνπ ΣΥ, εξεπλεηηθά
ελδηαθέξνληα ησλ κειψλ ΓΔΠ, θηι).
4.10.11.

Πψο ππνζηεξίδνληαη νη εηζεξρφκελνη θνηηεηέο;

Οη εηζεξρφκελνη θνηηεηέο ππνζηεξίδνληαη νηθνλνκηθά απφ δηάθνξεο ππνηξνθίεο πνπ
πξνζθέξεη ην ΣΥ, ΠΚ, κε βάζε ηελ επίδνζή ηνπο ζηα καζήκαηα. Δπίζεο, ην ΗΚΤ αιιά θαη
άιινη Οξγαληζκνί θαη Ηδξχκαηα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ (αληαγσληζηηθά) θνηηεηέο, πάιη κε
βάζε ηελ αθαδεκατθή επίδνζή ηνπο.
4.10.12. Πφζα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζε μέλε γιψζζα γηα εηζεξρφκελνπο αιινδαπνχο
ζπνπδαζηέο;
Μέρξη ηψξα δελ δηδάζθνληαη πξνπηπρηαθά καζήκαηα ζε μέλε γιψζζα ζηα
πξνπηπρηαθά καζήκαηα. Με ηελ ηζρχ ηνπ λένπ λφκνπ πιαηζίνπ, φπνπ ε δηδαζθαιία ζηα
αγγιηθά επηηξέπεηαη, ππάξρνπλ δηδάζθνληεο πνπ έρνπλ εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα δηδάμνπλ
ην κάζεκά ηνπο ζηα Αγγιηθά. ηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα φηαλ ππάξρεη αιινδαπφο
θνηηεηήο ην κάζεκα δηδάζθεηαη ζηα αγγιηθά. ια ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα λα δηδάζθνπλ ζηα αγγιηθά, θαζψο είλαη άξηζηνη γλψζηεο ηεο Αγγιηθήο.
4.10.13. Τπάξρεη πξφζζεηε (απφ ην Σκήκα ή/θαη ην Ίδξπκα) νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ
θνηηεηψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηα
πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο;
Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ
πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο γίλεηαη απ‟ επζείαο απφ ην
SOCRATES/ERASMUS/TEMPUS, δηα κέζνπ ηνπ ΠΚ.
4.10.14. Πψο πξνσζείηαη ζην Σκήκα ε ηδέα ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ θαη κειψλ ηνπ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο γεληθφηεξα;
Σν ΣΥ, ΠΚ δηαρέεη απνηειεζκαηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ δπλαηφηεηα
θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ. Δπίζεο, ηα κέιε ΓΔΠ παξνηξχλνπλ θνηηεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα
δηδαζθφκελα καζήκαηα, αιιά θαη ζηηο εξεπλεηηθέο ηνπο νκάδεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε
δξαζηεξηφηεηεο πνπ απμάλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ (π.ρ. επηζθέςεηο βξαρείαο ή
καθξάο δηάξθεηαο ζε εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ηεο ΔΔ). Σν Σκήκα επίζεο θάλεη ζπλεηδεηή
πξνζπάζεηα λα δηεπθνιχλεη ηελ κεηαθίλεζε ησλ κειψλ ΓΔΠ ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο
ηνπο άδεηαο.
4.10.15. Πψο ειέγρεηαη ε πνηφηεηα (θαη φρη κφλνλ ε πνζφηεηα) ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ;
Πνιινί κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο επηζθέπηνληαη εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ηεο ΔΔ ζηα
πιαίζηα ηεο κεηαπηπρηαθήο ηνπο έξεπλαο θαη παξάγνπλ αμηφινγα απνηειέζκαηα θαηά ηε
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δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζε απηά ηα εξγαζηήξηα. Ωο κέξνο ηεο κεηαπηπρηαθήο
ηνπο έξεπλαο, ε πνηφηεηα απηνχ ηνπ είδνπο ηεο θηλεηηθφηεηαο δηαζθαιίδεηαη απφ ηνλ
Τπεχζπλν Καζεγεηή, αιιά θαη απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Δπηηξνπή κειψλ ΓΔΠ ηνπ θνηηεηή.
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5. Δξεπλεηηθφ έξγν
5.1 Πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο.
5.1.1.

Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο; Πνηα είλαη;

Σν Σκήκα Υεκείαο απαξηίδεηαη απφ 26 κέιε ΓΔΠ πνπ εληάζζνληαη ζηνπο παξαθάησ
ηνκείο σο εμήο:
 Αλφξγαλε Υεκεία: 1 Καζεγεηήο, 2 Μφληκνη Δπίθνπξνη, 1 Δπίθνπξνο
 Βηνρεκεία: 2 Καζεγεηέο, 1 Αλαπιεξσηήο
 Οξγαληθή Υεκεία: 2 Καζεγεηέο, 3 Αλαπιεξσηέο
 Φπζηθνρεκεία: 6 Καζεγεηέο, 2 Αλαπιεξσηέο
 Υεκεία Πεξηβάιινληνο θαη Αλαιπηηθή Υεκεία: 4 Καζεγεηέο, 1 Αλαπιεξσηήο, 1
Δπίθνπξνο
Δίλαη ην κηθξφηεξν ζε αξηζκφ κειψλ ΓΔΠ Σκήκα Υεκείαο ζηελ Διιάδα. Απφ ηελ
πξνεγνχκελε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε (2001) ν αξηζκφο ησλ κειψλ ΓΔΠ έρεη απμεζεί κφλν
θαηά ηέζζεξηο. Απηφ είλαη ζπλεηδεηή επηινγή ηνπ Σκήκαηνο θαη ζε απφιπηε επζπγξάκκηζε κε
ηα δηεζλή δεδνκέλα. ε θακία πεξίπησζε ν αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ δελ ζα ππεξβεί ηα 35.
Ζ παξαπάλσ θαηαλνκή ησλ ηνκέσλ ηνπ Σκήκαηνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εξεπλεηηθή
πνιηηηθή ηνπ. Σα πεδία έξεπλαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν θάζε επηκέξνπο ηνκέαο αλαιχνληαη
σο εμήο:








Αλφξγαλε Υεκεία:
o Υεκεία ελψζεσλ ζπλαξκνγήο κε βηνινγηθφ θαη ηαηξηθφ ελδηαθέξνλ θαη
o χλζεζε, ραξαθηεξηζκφο θαη εθαξκνγέο λέσλ πιηθψλ.
Βηνρεκεία:
o Υαξαθηεξηζκφο πξσηετλψλ (πξσηετληθή αλάιπζε) θαη
o κειέηε ηεο δξάζεο ελεξγψλ θέληξσλ ελδχκσλ.
Οξγαληθή Υεκεία:
o Μειέηε ηνπ κεραληζκνχ ζεξκηθψλ θαη θσηνρεκηθψλ νξγαληθψλ
αληηδξάζεσλ,
o χλζεζε θπζηθψλ πξντφλησλ κε θαξκαθνινγηθή δξάζε θαη
o Αλάπηπμε ζπλζεηηθά ρξήζηκσλ ελδπκηθψλ βηνκεηαζρεκαηηζκψλ.
Φπζηθνρεκεία:
o Μειέηε ηεο θηλεηηθήο αληηδξάζεσλ κε Laser,
o Φαζκαηνζθνπία Ππξεληθνχ Μαγλεηηθνχ πληνληζκνχ (NMR) θαη
o Θεσξεηηθή Υεκεία (Modeling).
Υεκεία Πεξηβάιινληνο θαη Αλαιπηηθή Υεκεία:
o Θεσξεηηθή θαη πεηξακαηηθή κειέηε ηνπ γίγλεζζαη ελψζεσλ (ξχπσλ) ζην
πεξηβάιινλ θαη
o Αλάπηπμε λέσλ επηιεθηηθψλ ηερληθψλ αλάιπζεο κε ηελ βνήζεηα ηεο
θαζκαηνκεηξίαο κάδαο θαη ηεο ειεθηξνρεκείαο.

Ζ εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο ζπλνςίδεηαη ζηε ζε βάζνο αλάπηπμε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ κνληέξλσλ πεδίσλ έξεπλαο κε ηξφπν αληαγσληζηηθφ θαη πξσηαγσληζηηθφ.
Λίγα θαη θαιά θαη φρη πνιιά απφ ιίγν, είλαη ε επηθξαηνχζα λννηξνπία. Δίλαη ηδηαίηεξα
αμηνζεκείσην φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εηεξναλαθνξψλ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ησλ κφιηο
26 κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (2003 – 2007) αλέξρεηαη ζηνλ
αζηξνλνκηθφ
αξηζκφ
10.952,
ζχκθσλα
κε
ηα
ζηνηρεία
ηνπ
Scopus:
http://www.scopus.com/scopus/search/form.url?display=authorLookup. Ο κέζνο φξνο ησλ
εηεξναλαθνξψλ αλά εξεπλεηηθή δεκνζίεπζε ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ηα
ζηνηρεία ηνπ ISI (web of science) είλαη 18. Οη δχν απηνί αξηζκνί απφ κφλνη ηνπο είλαη αξθεηνί
γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηελ εξεπλεηηθή αξηζηεία ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κξήηεο.
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εηεξναλαθνξψλ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ησλ 26 κειψλ
ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (2003 – 2007) θαίλεηαη παξαζηαηηθά ζην
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παξαθάησ ζρήκα. Δίλαη εκθαλέζηαηε ε απμεηηθή ηάζε ησλ εηεξναλαθνξψλ, θάηη
πνπ πηζηεχνπκε ζα ζπλερηζηεί θαη ζηα επφκελα ρξφληα. Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ
εηεξναλαθνξψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 11.10.

2000

2007

2006

2005

0

2004

1000

2003

Δηεξναλαθνξέο

3000

Έτος
5.1.2.

Πσο παξαθνινπζείηαη ε πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο;

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο γίλεηαη κε ηξεηο ηξφπνπο:
 Παξνπζηάζεηο
εξεπλεηηθψλ ζεκηλαξίσλ ησλ κειψλ ΓΔΠ ζηα πιαίζηα ησλ
ζεκηλαξίσλ (Colloquium, see: www.chemisty.uoc.gr) ηνπ Σκήκαηνο. Οη παξνπζηάζεηο
αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηελ παξνπζίαζε ησλ πιένλ πξφζθαησλ εξεπλεηηθψλ
απνηειεζκάησλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ θάζε κέινπο ΓΔΠ.
 Γεκφζηεο παξνπζηάζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηα πιαίζηα ησλ
Γηπισκάησλ Δηδίθεπζεο (Master) θαη ησλ Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ (Ph.D.).
 Απζηεξή θαη ελδειερήο θξηηηθή ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ
γηα ηελ αθαδεκατθή εμέιημε ησλ κειψλ ΓΔΠ.
5.1.3.

Πσο δεκνζηνπνηείηαη ν απνινγηζκφο πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ
Σκήκαηνο.

Ζ δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ θάζε κέινπο
ΓΔΠ γίλεηαη είηε κέζσ ηεο δεκνζίεπζεο ηνπο ζηα πιένλ έγθξηηα δηεζλή πεξηνδηθά ηνπ πεδίνπ,
είηε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο θαη παξνπζίαζεο ζε εζληθά αιιά θπξίσο δηεζλή ζπλέδξηα κε
θξηηέο.
ζνλ αθνξά
ζηνλ ζπλνιηθφ απνινγηζκφ, ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο έρεη
δεκνζηνπνηήζεη
απνηειέζκαηα
ηεο
εξεπλεηηθήο
πνιηηηθήο
ζηελ
ηζηνζειίδα
http://research.cc.uoc.gr. κσο, ην Σκήκα Υεκείαο, θαη γεληθφηεξα ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο
ζεσξεί ηελ ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε σο κηα πξψηεο ηάμεσο επθαηξία γηα έλα αθφκε πην
ζπλνιηθφ απνινγηζκφ πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ.
5.1.4.

Παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο;
Πνηα είλαη απηά;

Σν βαζηθφ θίλεηξν γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο πςειφηαηνπ επηπέδνπ είλαη ν
ελζνπζηαζκφο ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ε επηζπκία ηνπο γηα αξηζηεία.
Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα θίλεηξα ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ κειψλ ΓΔΠ, απνηειεί ε
εξεπλεηηθή αλεμαξηεζία θαη απηνδπλακία, ε νπνία ηνπο παξέρεηαη απφ ην Σκήκα, θαζψο θαη
αλεμάξηεηνη εξγζηεξηαθνί ρψξνη. Ζ θηινζνθία απηή αλαπηχρζεθε απφ ηα πξψηα ζηάδηα
ίδξπζεο ηνπ Σκήκαηνο, ζε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα Σκήκαηα Υεκείαο ζηελ Διιάδα. Σν
πεξηβάιινλ απηφ δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο πξνππνζέζεηο γηα δεκηνπξγηθή αλεμάξηεηε
έξεπλα πςειφηαηνπ επηπέδνπ, ελζαξξχλνληαο ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο, αιιά θαη «πγηή» θαη
θηιηθή ζπλχπαξμε ησλ λέσλ κειψλ ΓΔΠ κε ηα παιαηφηεξα . Δμαζθαιίδεη επηπιένλ ηηο
ζπλζήθεο γηα αμηνθξαηηθέο αμηνινγήζεηο θαηά ηελ δηαδηθαζία θξίζεσλ ζηηο κειινληηθέο
πξναγσγέο ηνπο ζηηο αλψηεξεο βαζκίδεο.
Σν Σκήκα επίζεο ζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ δξαζηήξησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ κε
κεγαιχηεξε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηηθνχο ρψξνπο.
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5.1.5.

Πσο ελεκεξψλεηαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ γηα δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
έξεπλαο.

Ζ επζχλε απηή αλήθεη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο
(ΔΛΚΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Ο ΔΛΚΔ απνηειείηαη απφ 40 ηθαλφηαηνπο ππαιιήινπο
(βι. http://www.elke.uoc.gr/default.asp?page=committee/secretary/persons.asp) κε
απνθιεηζηηθή απνζηνιή ηελ ζηήξημε θαη αλάπηπμε ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο έξεπλαο. Μία απφ
ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ην ΔΛΚΔ είλαη θαη ε ελεκέξσζε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ
γηα ηεο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο. Απφ ην 2001 – 2006 ν ΔΛΚΔ έρεη
δηαρεηξηζηεί 881 εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζπλνιηθνύ ύςνπο 58.033.738 επξώ.
5.1.6.

Πψο ππνζηεξίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία;

Ζ κεγαιχηεξε ππνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη νη θαιέο εξεπλεηηθέο
ππνδνκέο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζην Σκήκα 5.3. Ζ θχξηα
πεγή ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. πσο
ζα θαλεί θαη παξαθάησ (παξάγξαθνο 5.2) ην Σκήκα έρεη λα επηδείμεη ηδηαίηεξεο επηηπρίεο
ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ εζληθνχο πφξνπο (Γ.Γ.Δ.Σ, ΤΠΔΠΘ, ΤΠΒΔΣ, θ.ι.π.)
είλαη πνιχ ζεκαληηθή αλ θαη νη πξνθεξχμεηο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ δελ είλαη ζπζηεκαηηθέο.
Ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα ε πξνθήξπμε εζληθψλ πξνγξακκάησλ έξεπλαο είλαη
ζρεδφλ αλχπαξθηε.
H εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζην Σκήκα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο θαη θαηά ζπλέπεηα ππνζηεξίδεηαη απφ ηα ηέζζεξα ρξεκαηνδνηνχκελα κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο:
 Γεληθό Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα (απνλνκή δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ θαη δηπισκάησλ
εηδίθεπζεο)
 Δθεξκνζκέλε Μνξηαθή Φαζκαηνζθνπία (απνλνκή δηπισκάησλ εηδίθεπζεο)
 Απνκόλσζε θαη ύλζεζε Φπζηθώλ Πξντόλησλ κε Βηνινγηθή Γξαζηηθόηεηα (απνλνκή
δηπισκάησλ εηδίθεπζεο)
 Δπηζηήκε θαη Μεραληθή Πεξηβάιινληνο (απνλνκή δηπισκάησλ εηδίθεπζεο)
Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε θαη ζε δχν αθφκα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε άιια Σκήκαηα θαη Ηδξχκαηα.
5.1.7.

Τπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα ππνηξνθίεο έξεπλαο;

Όρη. Γηα λα ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο ππνηξνθίεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη
ζρεηηθή ρξεκαηνδφηεζε θάζε Σκήκαηνο. Τπάξρνπλ πνιιέο ππνηξνθίεο απφ ηα επηκέξνπο
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ησλ κειψλ ΓΔΠ αιιά ρξεηάδνληαη πνιχ πεξηζζφηεξεο.
5.1.8.

Πσο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ Σκήκαηνο;

Ζ δηάρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ Σκήκαηνο είλαη κηα
δηαξθήο θαη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία ε νπνία πινπνηείηαη κε ηνπο ηξεηο ηξφπνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.1.2. Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη νη εξεπλεηηθέο
ζπζθέςεηο ησλ επηκέξνπο 26 εξεπλεηηθψλ νκάδσλ (group meetings) είλαη κηα αλνηρηή
δηαδηθαζία, ζηελ νπνία κπνξεί λα ζπκκεηάζρνπλ θαη κέιε δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηηθψλ
νκάδσλ ηνπ Σκήκαηνο.
5.1.9. Πσο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα εθηφο Σκήκαηνο, ζηελ ειιεληθή θαη
δηεζλή αθαδεκατθή θαη επηζηεκνληθή θνηλφηεηα;
Ζ δηάρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηε δηεζλή αθαδεκατθή θαη επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα είλαη πξσηαξρηθφ κέιεκα ηνπ Σκήκαηνο θαη επηηπγράλεηαη κε δχν θπξίσο ηξφπνπο:
 Γεκνζίεπζε ζε δηεζλή πεξηνδηθά εγλσζκέλεο αμίαο θαη θχξνπο. Μεγάιε ζεκαζία
δίδεηαη ζηελ πνηφηεηα θαη φρη ζηνλ αξηζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ ησλ
επηκέξνπο εξεπλεηηθψλ νκάδσλ. Γεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κηθξήο
εκβέιεηαο θαη θχξνπο γίλνληαη αληηθείκελν αξλεηηθήο θξηηηθήο θαη γηα ην ιφγν απηφ
απνθεχγνληαη.

51



πκκεηνρή ζε δηαθεθξηκέλα δηεζλή ζπλέδξηα κε θξηηέο θαη παξνπζίαζε (γξαπηή ή
πξνθνξηθή) ησλ πνιχ πξφζθαησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Σα κέιε ΓΔΠ νη
εξεπλεηέο θαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο δελ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλέδξηα
ρσξίο θξηηέο.
Ζ δηάρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ ειιεληθή αθαδεκατθή θαη επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα δελ απνηειεί ηδηαίηεξν κέιεκα ηνπ Σκήκαηνο κηαο θαη ζεσξείηαη κέξνο ηεο δηεζλνχο
επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. Γελ ππάξρνπλ Διιεληθά πεξηνδηθά ρεκείαο εγλσζκέλεο αμίαο. Ζ
δηάρπζε ζηελ ειιεληθή αθαδεκατθή θαη επηζηεκνληθή θνηλφηεηα γίλεηαη ζε έλα κηθξφ βαζκφ
κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε εζληθά ζπλέδξηα αιιά θαηά θχξην ιφγν απφ ηα έγθξηηα δηεζλή
πεξηνδηθά ηνπ πεδίνπ.
5.1.10. Πσο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην ηνπηθφ θαη εζληθφ θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ;
Ζ Υεκεία απφ ηελ θχζε ηεο είλαη έλα απφ ηα πιένλ εθαξκνζκέλα πεδία έξεπλαο θαη ε
δηάρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ζην ηνπηθφ θαη εζληθφ
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο. Σνχην επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αληαπφθξηζεο
ησλ κειψλ ΓΔΠ ζηηο πξνζθιήζεηο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ (παξάξηεκα Κξήηεο ηεο Έλσζεο
Διιήλσλ Υεκηθψλ, Δκπνξνβηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, Πεξηθέξεηα Κξήηεο, Ννκαξρία
Ζξαθιείνπ, Δθνξία Αξραηνηήησλ Κλσζνχ θ.ι.π.) γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο
απνηειεζκάησλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία
(π.ρ. ειαηφιαδν, θξαζί, ηνπηθά βφηαλα κε θαξκαθνινγηθή δξάζε, ζπληήξεζε αξραηνηήησλ)
αιιά θαη ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θ.ι.π.
5.2. Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινχληαη ζην Σκήκα.
5.2.1. Πνηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη
δξαζηεξηφηεηεο
πινπνηήζεθαλ
ή
βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαηά ηελ
ηειεπηαία πεληαεηία;
ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαίλνληαη
αλαιπηηθά φια ηα ρξεκαηνδνηνχκελα
πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο θαηά
ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2003 – 2006. Σα
ζηνηρεία απηά πξνέξρνληαη απφ ηνλ ΔΛΚΔ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Σα πιήξε
ζηνηρεία γηα ην έηνο 2007 δελ είλαη αθφκα
δηαζέζηκα. Απφ ηελ πξψηε αλάγλσζε ησλ
ζηνηρείσλ θαζίζηαηαη θαλεξή ε δξακαηηθή
κείσζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία ην έηνο 2006
(439.150, ΤΠΔΠΘ + ΓΓΔΣ) ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε 2005 (1.399.502, ΤΠΒΔΣ +
ΤΠΔΠΘ + ΓΓΔΣ + Τπνπξγείν Αλάπηπμεο), 2004 (972.907, ΤΠΒΔΣ + ΤΠΔΠΘ + ΓΓΔΣ +
Τπνπξγείν Αλάπηπμεο), 2003 (732.579, ΤΠΒΔΣ + ΤΠΔΠΘ). Ζ ίδηα πησηηθή πνξεία
ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ΔΛΚΔ ζπλερίδεηαη ηφζν ζην 2007, φζν θαη ζην 2008.
Σν θαηλφκελν απηφ νθείιεηαη θαζαξά ζηελ κε πξνθήξπμε ρξεκαηνδνηνχκελσλ
πξνγξακκάησλ έξεπλαο απφ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία γηα ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ρξφληα.
Αληίζεηα ε ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Σκήκαηνο απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2004 – 2006 είλαη ζηαζεξή θαη πνιχ επηηπρήο. Ζ ηθαλφηεηα
ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ρξεκαηνδνηνχκελσλ
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ απνδεηθλχεηαη απφ ηα ζηνηρεία ησλ παξαθάησ πηλάθσλ.
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Έηνο 2003.
πλνιηθφ πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο: 853.073,13 €. Αξηζκφο πξνγξακκάησλ: 12

Υξεκαηνδφηεζε 2003
(853.073 €)
30,882 €
89,612 €

YΠBET
ΤΠΔΠΘ
EU

435,576 €

ETAIΡΗΔ

297,003 €

Σίηινο Έξγνπ
Πνξψδε πιηθά ζηε ζχλζεζε νξγαληθψλ ελψζεσλ κε
βηνκεραληθφ ελδηαθέξνλ
Construction, use and Delivery of an European Aerosol
Database. CREATE
Δπίδξαζε ησλ θαχζεσλ βηνκάδαο ζηελ νμεηδσηηθή
ηθαλφηεηα θαη ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο
ηξνπφζθαηξαο πάλσ απφ ηελ Μεζφγεην
Αλακφξθσζε Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ
Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
Σαπηνπνίεζε πνηθηιίαο θαη Ζιηθίαο Διαηνιάδνπ απφ Διηά
Κνξσλέηθε θαη κειέηε ησλ Αληηνμεηδσηηθψλ ηεο
ηδηνηήησλ, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο θχξηεο Διιεληθέο
Πνηθηιίεο
Πξνεγκέλεο ηερληθέο πεξηβαιινληηθψλ κεηξήζεσλ θαη
πξνγλψζεσλ
χλζεζε θαη ελαπφζεζε λέσλ πνιπαλζξαθηθψλ
ζηιαδαλίσλ κε ηε ρξήζε laser θαη αληηδξάζεσλ
αηνκηθνχ ρισξίνπ
Τδαηηθά Al (ΗΗΗ) θσζθνληθά ζχκπινθα ζρεηηδφκελα κε
αιιειεπηδξάζεηο ηνπ λεπξνηνμηθνχ Al (ΗΗΗ) κε ηελ κε
θπζηνινγηθά ππεξθσζθνξπιησκέλε πξσηεΐλε ta
ζηα λεπξντληδψδε ζπκπιέγκαηα ηεο αζζέλεηαο
Alzheimer
Πεξηβαιινληηθνί έιεγρνη εηδηθψλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ ζε
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο
Πεγγπιησκέλα πεπηίδηα: κηα θαηλνχξγηα γεληά
ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ελάληηα ζηελ
αζζέλεηα ΤΒ/31
Bioenergetic – Biotechnological mechanisms on nitric
oxide reductase from paracoccus denitrificans and
in cytochrome CBB3 oxidase from pseudomonas
stutzeri
Αλάπηπμε ηερλνινγίαο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο
πνηφηεηαο αέξα ζε βηνκεραληθά θηίξηα. Μεραληζκνί
πνπ ειέγρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αησξνχκελσλ
ζσκαηηδίσλ ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο
ρψξνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έθζεζεο ησλ
αλζξψπσλ ζηελ εηζπλεφκελε δφζε
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Υξεκαηνδφηεο/εο

Πξνυπνινγηζκφο

ΤΠΒΔΣ

158.636,82 €

EU

89.611,61 €

ΤΠΒΔΣ

15.407,00 €

ΤΠΔΠΘ

297.003,30 €

ΗΓΗΩΣΔ/
ΔΣΑΗΡΔΗΔ

30.882,40 €

ΤΠΒΔΣ

8.000,00 €

ΤΠΒΔΣ

12.327,00 €

YPBET

12.195,00 €

ΤΠΒΔΣ

44.000,00 €

ΤΠΒΔΣ

70.000,00 €

ΤΠΒΔΣ

59.010,00

ΤΠΒΔΣ

56.000,00 €

Έηνο 2004.
πλνιηθφ πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο: 2.132.147,78 €. Αξηζκφο πξνγξακκάησλ: 20

27,500 €

Υξεκαηνδφηεζε 2004
(2.132.148 €)

63,350 €
29,510 €
166,420 €

273,047 €

YΠBET
ΤΠΔΠΘ
EU
ETAIΡΗΔ

607,000 €

ΓΓΔΣ
Τπνπξγείν Αλάπηπμεο

965,321 €

Αιινη

Σίηινο Έξγνπ
Αζχκκεηξε νξγαληθή ζχλζεζε κε ρξήζε αθηλεηνπνηεκέλσλ
ελδχκσλ
ACCENT Atmospheric Composition Change an European
Network
Οιηθή ζχλζεζε θαη βηνινγηθή δξαζηηθφηεηα θπζηθψλ
πξντφλησλ κε αληηθαξθηληθή θαη αληη-HIV δξάζε
Υαξαθηεξηζκφο ησλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ παξακέηξσλ
πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ θιηκαηηθφ ξφιν ησλ
αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα ηεο
αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ
Νέεο δνκέο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο
Resonance Raman θαη FTIR κειέηεο ηεο αλαγσγήο ηνπ ΝΟ
ζε Ν2Ο απφ ηελ θπηνρξσκηθή νμεηδναλαγσγάζε ba3
ηνπ Thermus Thermophilus
Μεηαηξνπή ελέξγεηαο ζε κνξηαθφ επίπεδν: Δλψζεηοκνληέια ηεο θπηνρξσκηθήο νμεηδάζεο C γηα ηελ
αλαγσγή κνξηαθνχ Ο2 ζε Ζ2Ο
Αλάπηπμε κεζφδσλ παξαγσγήο πξντφλησλ κε βάζε ηηο
θπζηθέο βαθέο θαη ηαπηνπνίεζε ζπζηαηηθψλ
αηζέξησλ ειαίσλ θπηψλ ηεο Κξήηεο (ΖΔΗ-ΝΔΣ)
Stratosphere climate links with emphasis on the UTLS
Απνηθνδφκεζε αλζξσπνγελψλ ρεκηθψλ ελψζεσλ ζηελ
ηξνπφζθαηξα θαη πιαλεηηθέο αιιαγέο
Σερλνινγίεο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΣΔΠΡΟΠ)
χλζεζε λέσλ ρεκηθψλ ελψζεσλ γηα δέζκεπζε ηφλησλ κε
ζεξαπεπηηθφ ελδηαθέξνλ
χζηεκα ελίζρπζεο ηλζνπιίλεο γηα δηαβεηηθνχο (smartdiab).
YB/58
Γηεξεχλεζε ησλ πεγψλ θαη ηεο επίδξαζεο ησλ
αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ζην θιίκα ηεο Μεζνγείνπ
κε ηε βνήζεηα ζπλδπ-αζκέλσλ κεηξήζεσλ
δνξπθφξσλ θαη επίγεησλ παξαηεξήζεσλ
Advanced analytical chemistry for determining metal
species and their interactions in environmental and
biological systems
o
10 ζπλέδξην κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ Σκήκαηνο Υεκείαο
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
χλζεζε θζνξηδφλησλ δεηθηψλ αζβεζηίνπ
Instrumental Methods of Analysis IMA 2005
Σαπηνπνίεζε πνηθηιίαο θαη ειηθίαο ειαηνιάδνπ απφ ειηά
θσξνλέτθε θαη κειέηε ησλ αληηνμεηδσηηθψλ ηεο
ηδηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο Διιεληθέο πνηθηιίεο
Απνκφλσζε θαη ραξαθηεξηζκφο ζπζηαηηθψλ αξσκαηηθψλ
θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ
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Υξεκαηνδφηεο/εο

Πξνυπνινγηζκφο

ΤΠΔΠΘ

70.000,00 €

EU

50.000,00 €

ΤΠΔΠΘ

70.000,00 €

ΤΠΔΠΘ

80.000,00 €

ΤΠΔΠΘ

80.000,00 €

ΤΠΔΠΘ

70.000,00 €

ΤΠΔΠΘ

50.000,00 €

ΓΖΜΟΗ/
ΝΟΜΑΡΥΗΔ/
ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ
EU

27.500,00 €
58.000,00 €

ΤΠΒΔΣ

200.000,00 €

ΤΠΔΠΘ

187.000,00 €

Γ.Γ.Δ.Σ.

17.710,00 €

ΤΠΒΔΣ

73.047,00 €

Γ.Γ.Δ.Σ.

11.800,00 €

EU

857.321,00 €

ΗΓΗΩΣΔ/
ΔΣΑΗΡΔΗΔ
ΗΓΗΩΣΔ/
ΔΣΑΗΡΔΗΔ
ΗΓΗΩΣΔ/
ΔΣΑΗΡΔΗΔ

63.720,00 €

Τπνπξγείν
Αλάπηπμεο

63.350,00 €

ΗΓΗΩΣΔ/
ΔΣΑΗΡΔΗΔ

22.000,00 €

500,00 €

80.199,78 €

Έηνο 2005.
πλνιηθφ πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο: 2.216.822,95 €. Αξηζκφο πξνγξακκάησλ: 34

Υξεκαηνδφηεζε 2005
(2.216.823 €)
86,842.00 €
63,540.00 €
14,608.00 €

35,833.00 €
480,000.00 €

YΠBET
ΤΠΔΠΘ
EU
ETAIΡΗΔ

796,827.00 €

ΓΓΔΣ
Τπνπξγείν Αλάπηπμεο
Αγξνηηθνί πλεηαηξηζκνί
723,173.00 €

Δξεπλεηηθνί Φνξείο

16,000.00 €

Σίηινο Έξγνπ
χλζεζε θαη θσηνρεκηθέο κειέηεο λέσλ παξαγψγσλ ηνπ
θνπιεξελίνπ C60
Γπλακηθή θαη δξαζηηθφηεηα ησλ πξσηετληθψλ
αληηδξάζεσλ ηεο αηκνραιθνπξσηείλεο aa3
νμεηδάζεο απφ ην Paracoccus denitrificans:
Φαζκαηνζθνπηθέο θαη ζεσξεηηθέο κειέηεο
Δζληθή ζπκκεηνρή ΚΑ 1462
Βηνκηκεηηθέο θπθινπνηήζεηο ηεξπελνεηδψλ κε εγθισβηζκφ
ζην δεφιηζν Τ
Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή αλαιπηηθψλ ηερληθψλ
θαζκαηνκεηξίαο κάδαο γηα ηνλ πνζνηηθφ
πξνζδηνξηζκφ ελψζεσλ ζειελίνπ ζε ηξφθηκα
Μειέηε ηεο παξνπζίαο βξσκησκέλσλ επηβξαδπληψλ
αλάθιεμεο ζηελ αηκφζθαηξα εζσηεξηθψλ θαη
εμσηεξηθψλ ρψξσλ
Μειέηε ηεο ζρεηηθήο ζπλεηζθνξάο ηεο θπζηθήο
κεηαβιεηφηεηαο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα
ζηα επίπεδα θαη ηνλ θιηκαηηθφ ξφιν ησλ
αεξνιπκάησλ θαη ηνπ φδνληνο ηφζν ζηελ Αλ.
Μεζφγεην φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν κε ηε
ρξήζε 3-δηάζηαησλ κνληέισλ
Ρφινο ησλ εηεξνγελψλ αληηδξάζεσλ ζηελ ρεκεία ηεο
αηκφζθαηξαο θαη ζην θιίκα.
Βην-απνηθνδφκεζε νξγαληθψλ ξχπσλ: Μεηαβνιηζκφο
αξσκαηηθψλ ελψζεσλ απφ έλα λέν βαθηεξηαθφ
ζηέιερνο ηνπ γέλνπο Pseudomonas
Development of collaborative research in instrumental
methods of analysis for food quality and safety in
the expanded EU
χλζεζε λέσλ ππεξνμεηδίσλ θαη ηεηξνμεηδίσλ κε
αλζεινλνζηαθή δξαζηεθφηεηα
MOLI: Multiphase chemistry of oxygenated solvents in
the troposphere: From laboratory studies to global
impacts
AQUATEX
Υεκηθφο ραξαθηεξηζκφο ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ησλ
ιεπηψλ ζσκαηηδίσλ ησλ αεξνιπκάησλ
Evaluation of the climatic impact of the tropospheric
aerosols in the Mediterranean area (ECITAMA)
New and environmentally friendly methods for making
compounds with medicinal importance: Novel
singlet oxygen chemistry combined with cascade
reactions for the synthesis of bioactive natural
products (SOXCITS)
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Υξεκαηνδφηεο/εο

Πξνυπνινγηζκφο

ΤΠΔΠΘ

50.000,00 €

ΤΠΔΠΘ

50.000,00 €

Τπ. Αλάπηπμεο

14.608,28 €

ΤΠΔΠΘ

50.000,00 €

ΤΠΔΠΘ

50.000,00 €

ΤΠΔΠΘ

90.000,00 €

ΤΠΔΠΘ

90.000,00 €

ΤΠΔΠΘ

50.000,00 €

ΤΠΔΠΘ

50.000,00 €

EU

25.026,00 €

ΤΠΒΔΣ

11.733,00 €

EU

10.000,00 €

EU
ΗΓΗΩΣΔ/
ΔΣΑΗΡΔΗΔ

154.000,00 €

EU

136.834,56 €

EU

138.536,00 €

16.000,00 €

Δθηέιεζε έξγνπ πνπ εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα
“Κξεηηθή ζπλεξγαζία” ηνπ θαλ. 1334/02 γηα ηελ
πεξίνδν 2004-2005
Μειέηεο ηεο ληηξηθήο ζπλζάζεο κε FTIR θαη ζπληνληζκφ
RAMAN
Organics over the ocean modifying particles in both
hemispheres (OOMPH)
Secondary marine aerosol production from natural
sources (MAP) Νν 018332
Μειέηε ησλ ρεκηθψλ θαη νπηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ
νξγαληθνχ θιάζκαηνο ησλ αησξνχκελσλ
ζσκαηηδίσλ θαη ησλ πηεηηθψλ ελψζεσλ ζηελ
αλαηνιηθή Μεζφγεην
Απηννξγαλνχκελεο κεζνθάζεηο θαη κεζνδνκέο γηα
θαηαιπηηθέο ηερλνινγίεο θαη δηεξγαζίεο ΠΔΝΔΓ
2003 03ΔΓ903
Αλάπηπμε αηζζεηήξσλ αλίρλεπζεο αεξίσλ 03ΔΓ733
Πάιαην- θαη ζχγρξνλεο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο ζηελ Αλ.
Μεζφγεην, κε ηε ρξήζε βηνγεσρεκηθψλ δεηθηψλ θαη
ζηαζεξψλ ηζνηφπσλ: Μπνξνχκε λα πξνβιέςνζκε
ηηο κειινληηθέο αιιαγέο; ΠΔΝΔΓ 2003 03ΔΓ669
Νέα λαλνπνξψδε εκηαγψγηκα ζηεξεά βαζηζκέλα ζε
κέηαιια-ραιθνγνλίδηα γηα νπηνειεθηξνληθέο θαη
θαηαιπηηθέο ηερλνινγίεο ΠΔΝΔΓ 2003 03ΔΓ450
Μειέηε, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή θζνξηζκνκεηξηθψλ
αηζζεηήξσλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνμηθψλ
κεηαιιντφλησλ ζην πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηψληαο
HPLC κε παξαγνληνπνίεζε κεηά ηε ζηήιε.
ΠΔΝΔΓ 2003 03ΔΓ818
Μειέηε ηνπ ξφινπ ησλ εηεξνγελψλ αληηδξάζεσλ ζηελ
αηκνζθαηξηθή ρεκεία βάζεη θηλεηηθψλ δεδνκέλσλ,
παξαηεξήζεσλ πεδίνπ θαη ζεσξεηηθψλ
ππνινγηζκψλ 03ΔΓ239
Οξγαληθέο ελψζεηο ζηελ αηκφζθαηξα ηεο Μεζνγείνπ
03ΔΓ461
Αλάπηπμε κηθξνζπζηεκάησλ βηναηζζεηήξσλ γηα
ηειεκέηξεζε ηνμηθψλ νπζηψλ 03ΔΓ436
Δπίδξαζε ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ζην ελεξγεηαθφ
ηζνδχγην θαη ηε ρεκηθή ζχζηαζε ηεο αηκφζθαηξαο
ηεο Μεζνγείνπ κε ηε ρξήζε δνξπθνξηθψλ
δεδνκέλσλ θαη 3-δηαζηάζεσλ αηκνζθαηξηθψλ
κνληέισλ κεηαθνξάο, ρεκείαο θαη ελεξγεηαθνχ
ηζνδπγίνπ 03ΔΓ373
Γελδξηκεξή σο ρξσζηηθέο εγγχο-ππεξχζξνπ 03ΔΓ242
Μειέηε ησλ κνξηαθψλ κεραληζκψλ παζνγέλεηαο θαη
αληηβηνηηθήο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ θνξέσο ην
ππξεηνχ Q Coxiella burnetii ελφο ελδνθπηηαξηθνχ
βαθηεξίνπ ΠΔΝΔΓ 2003 03ΔΓ863
Μειέηε πξνζξφθεζεο πδξνγφλνπ ζε λαλν-πιηθά γηα
ρξήζε ζε ελεξγεηαθέο θπςειίδεο ΠΔΝΔΓ 2003
03ΔΓ548
Απνηθνδφκεζε αλζξσπνγελψλ θαη βηνγελψλ ελψζεσλ
ζηελ ηξνπφζθαηξα θαη πιαλεηηθέο αιιαγέο
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ΑΓΡΟΣΗΚΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ

63.540,40 €

ΤΠΒΔΣ

12.400,00 €

EU

130.000,00 €

EU

128.776,00 €

ΤΠΒΔΣ

11.700,00 €

Γ.Γ.Δ.Σ.

44.900,00 €

Γ.Γ.Δ.Σ.

1.600,00 €

Γ.Γ.Δ.Σ.

9.875,00 €

Γ.Γ.Δ.Σ.

99.750,00 €

Γ.Γ.Δ.Σ.

28.648,00 €

Γ.Γ.Δ.Σ.

90.090,00 €

Γ.Γ.Δ.Σ.

106.250,00 €

Γ.Γ.Δ.Σ.

100.993,00 €

Γ.Γ.Δ.Σ.

101.250,00 €

Γ.Γ.Δ.Σ.

4.200,00 €

Γ.Γ.Δ.Σ.

101.250,00 €

Γ.Γ.Δ.Σ.

108.020,60 €

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΗ
ΦΟΡΔΗ

86.842,11 €

Έηνο 2006.
πλνιηθφ πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο: 1.140.169,00 €. Αξηζκφο πξνγξακκάησλ: 17
Υξεκαηνδφηεζε 2006
(1.140.169 €)

177,150.00 €

5,000.00 €
262,000.00 €

ΤΠΔΠΘ
EU

34,650.00 €

ETAIΡΗΔ
ΓΓΔΣ
Δπηηξνπή Δξεπλψλ ΠΚ

661,369.00 €

Σίηινο Έξγνπ
Πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηψλ Σκήκαηνο ρεκείαο
ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε λέσλ ζθηαγξαθηθψλ κέζσλ
απεηθφληζεο καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, κε ηδηφηεηεο
πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ εθιεθηηθή πξφζιεςε
ηνπο απφ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θχηηαξα. ΠΔΝΔΓ
2003 03ΔΓ453
πλέδξην ICEBAMO 2006
Σειεζθφπεζε ηεο αηκφζθαηξαο κε ρξήζε πεγψλ laser θαη
δνξπθνξηθψλ δεηθηψλ. Πεηξάκαηα θαη
ππνινγηζηηθέο πξνζνκνηψζεηο. Δθαξκνγή ζηα
αησξνχκελα ζσκαηίδηα, ην φδνλ θαη ηνπο
πδξαηκνχο θαη επίδξαζε ηνπο ζηελ θιηκαηηθή
αιιαγή ζηελ πεξηνρή ηεο ΝΑ Μεζνγείνπ 03ΔΓ169
Αλάπηπμε λαλν-δνκψλ κεηαιιηθψλ νμεηδίσλ θαη
ραιθνγνληδίσλ κε ειεγρφκελε κνξθνινγία
Ζ θσηνζπλζεηηθή δηαδηθαζία ζην δηάζηεκα
European supersites for atmospheric aerosol research
EUSAAR – Co 026140
Υεκηθή ζχζηαζε αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ ζηελ
αηκφζθαηξα αζηηθψλ θέληξσλ: χγθξηζε ησλ
παξαηεξνχκελσλ επηπέδσλ αλάκεζα ζε Ρνπκαλία
θαη Διιάδα
NUTRA – SNACKS, STREP, Co 023044 (FOOD)
Αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε πνιπιεηηνπξγηθψλ, απνδεθηψλ
πεξηβαιινληηθά πνιπκεξψλ ζηε ρξήζε
παξεκπφδηζεο δηαδηθαζηψλ ελαπφζεζεο
χλζεζε λαλνδηαζηαηψλ ζνπιθηδίσλ κεηάιισλ κε ηελ
ηερληθή ρεκηθήο ελαπφζεζεο αηκψλ κε laser
Synthesis and application of nanostructured tethered
silicates (SANTS) – CO 0033254 (STREP)
Δθπαίδεπζε θαη έξεπλα ζε ζέκαηα λαλν-πιηθψλ θαη λαλνηερλνινγίαο: ρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη εθαξκνγέο
INTERREG IIIA ΔΛΛΑΓΑ – ΚΤΠΡΟ
EC ERASMUS: Intensive program 31388-IC-2005-1-GRERASMUS-IPUC-1
χκπινθεο ελψζεηο ησλ ιαλζαληδψλ γηα ηαηξηθέο
εθαξκνγέο
Πεξηθεξεηαθφο πφινο θαηλνηνκίαο Κξήηεο (Η4CRETE) –
ΔΝΔΡΓΔΗΑ Α8: Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα
ηαπηνπνίεζεο, ειέγρνπ θαη πξνψζεζεο ειαηνιάδνπ
SESAME: Southern European seas, assessing and
modeling ecosystem changes – Co 036949-2

Υξεκαηνδφηεο/εο
ΤΠΔΠΘ

Πξνυπνινγηζκφο
50.000,00 €

Γ.Γ.Δ.Σ.

56.250,00 €

ΗΓΗΩΣΔ/
ΔΣΑΗΡΔΗΔ

34.650,00 €

Γ.Γ.Δ.Σ.

39.505,00 €

ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΔΡΔΤΝΩΝ Π.Κ.
Γ.Γ.Δ.Σ.

11.550,00 €

EU

109.500,00 €

Γ.Γ.Δ.Σ.

11.590,00 €

EU

198.876,00 €

Γ.Γ.Δ.Σ.

11.740,00 €

Γ.Γ.Δ.Σ.

11.740,00 €

EU

270.492,00 €

ΤΠΔΠΘ

212.000,00 €

EU

17.501,00 €

Γ.Γ.Δ.Σ.

11.740,00 €

Γ.Γ.Δ.Σ.

23.035,00 €

EU

65.000,00 €

Σα πιήξε ζηνηρεία γηα ην έηνο 2007 δελ είλαη αθόκα δηαζέζηκα.
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5.000,00 €

5.2.2. Πνην πνζνζηφ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο;
100%
5.2.3. πκκεηέρνπλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ή/θαη κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο ζηα εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα.
ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνγξάκκαηα κνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.2.1.
ζπκκεηέρνπλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ή/θαη κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο. Ωζηφζν ν κέζνο
φξνο ησλ κεηαδηδαθηνξηθψλ εξεπλεηψλ αλά έηνο (~ 10 Post Doc γηα 26 κέιε ΓΔΠ )
ζεσξείηαη κηθξφο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα
ηξηπιαζηαζηεί.
5.3. Δξεπλεηηθέο ππνδνκέο.
5.3.1. Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ
Σν Σκήκα Υεκείαο κεηαθέξζεθε πξφζθαηα (Φεβξνπάξην 2006) ζην λέν ηνπ θηίξην
ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε ησλ Βνπηψλ Ζξαθιείνπ, πνιχ θνληά ζηα Σκήκαηα Ηαηξηθήο,
Βηνινγίαο θαη Φπζηθήο κε ηα νπνία δηαζέηεη θαη επηζηεκνληθή ζπγγέλεηα. Ζ ζπλνιηθή
2
επηθάλεηα ηνπ λένπ θηηξίνπ αλέξρεηαη ζηα 11.500 m . Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ρψξσλ
απηψλ είλαη ηα εξεπλεηηθά Δξγαζηήξηα:
2
26 εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ρσξεηηθφηεηαο 80 m ην θαζέλα.
2
18 εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ρσξεηηθφηεηαο 40 m ην θαζέλα.
2
πλνιηθά ρξεζηκνπνηνχληαη 2.800 m εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ.
5.3.2. Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ.
Οη εξεπλεηηθνί ρψξνη είλαη επαξθείο αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ζε θάζε κέινο ΓΔΠ
2
αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ 120 m εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ. Ο αξηζκφο απηφο είλαη θαιχηεξνο
αθφκα θαη απφ ηα θαιχηεξα Σκήκαηα Υεκείαο παγθνζκίσο. Κάζε κεγάιν εξεπλεηηθφ
2
εξγαζηήξην (80 m ) θέξεη δχν μερσξηζηά γξαθεία ηα νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
θηινμελήζνπλ 8 κεηαπηπρηαθνχο θαη κεηαδηδαθηνξηθνχο θνηηεηέο ζπλνιηθά. Οη ρψξνη απηνί
έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζην Internet θαη είλαη εμνπιηζκέλνη κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο.
Οη ρψξνη απηνί είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνη ψζηε λα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθφ θπζηθφ θσηηζκφ
θαη εμαεξηζκφ αιιά θαη λα δίλνπλ ελαιιαθηηθέο νδνχο δηαθπγήο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο.
Πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο. (αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην 4.5)
5.3.3. Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ.
Κάζε κεγάιν εξγαζηήξην
2
(80 m ) θέξεη απφ 2 – 8
απαγσγνχο εζηίεο ελψ θάζε
2
κηθξφ εξγαζηήξην (40 m ) θέξεη
απφ 0 – 3 απαγσγνχο εζηίεο,
αλάινγα κε ηελ θχζε ηεο
εξγαζίαο πνπ επηηειείηαη ζε απηά.
ια
ηα
εξγαζηήξηα
είλαη
εμνπιηζκέλα κε ηα κνληέξλα
ζπζηήκαηα, απαξαίηεηα γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε
έξεπλαο
πςεινχ επηπέδνπ, φπσο γξακκέο
θελνχ, γξακκέο αδξαλψλ αεξίσλ,
ςπγεία ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ,
δσκάηηα νξγάλσλ, πγξφ θαη αέξην
Ν2,
ζηεξεφ
CO2,
ξφηνξεο,

θνχξλνπο, γπαιηθά, wireless internet θ.ι.π.
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Σν ζεκαληηθφηεξν απφ φια είλαη φηη ην Σκήκα δηαζέηεη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα
απαξαίηεηα φξγαλα γηα ηελ δηεμαγσγή πςεινχ επηπέδνπ έξεπλαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:























500 and 300 MHz Bruker-AMX NMRs
HPLC-DAD and FD (two Hewllett Packard units)
Ion Chromatography (two Dionex units)
x-Ray with cryostat for LT
GC units (one Shimadzu GC-17A and four Hewlett Packard Series II - 5890)
GC-MS (Shimadzu QP5050)
LC-MS (Shimadzu QP8000)
ESI-MS (Thermofinnigans LCQ)
EPR (Bruker EPR)
FT-IR (Perkin Elmer 1760X) & UV-visible spectrometer (Lambda 6, Perkin Elmer)
Digital polarimeter (Jasco DIP-360)
Single crystal X-ray diffractometer (STOE IPDS system)
Transmission Electron Microscope (TEM) model JEM 2100-LaB6 equipped with
bottom and side mounted digital CCD cameras and an Energy Dispersive
Spectroscopy (EDS) detector for elemental analysis and mapping.
Scanning Electron Microscope (SEM) model JSM 6390LV, for low and high vacuum
measurements, equipped with EDS detector.
State-of-the-art volumetric gas sorption apparatus (Quantachrome Autosorb-1MP)
for recording gas and vapors sorption isotherms at different temperatures and up to
1 bar pressure.
Micro-Raman and micro-IR, Nicolet instruments
Thermal analysis (TGA) system, TA-600
Elemental C,H,N,S analysis system, Carlo Erba EA1100
Electrospray (ES) triple quadrupole mass spectrometer (TSQ Quantum, Thermo
Finnigan Scientific), equipped with a gradient liquid chromatographic (LC) system.
Electrospray ion trap mass spectrometer (LCQ, ThermoFischer Scientific). This
system also has a nanoelectrospray source, both dynamic and static.
Inductively coupled plasma mass spectrometer (ICP-MS) which is used extensively
for the detection of metals and metalloids.
Nanoelectrospray ion mobility spectrometer with condensed particle counting
detection. This instrument allows for the sizing of large biomolecules (8 kDa – 80
MDa), as well as for investigating protein complexes and large biomolecules.

Οη δηαθνξεηηθνί ηνκείο ηνπ Σκήκαηνο είλαη
ππεχζπλνη γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ αλαβάζκηζε
απηψλ ησλ νξγάλσλ, αιιά ηαπηφρξνλα έρεη γίλεη
κέξηκλα γηα ηελ απξφζθνπηε ρξήζε ηνπο απφ
φινπο ηνπο εξεπλεηέο ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ
ζπγγελψλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη ην
γεγνλφο
φηη
δελ
ππάξρεη
εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ θαη ρξεκαηνδφηεζε
γηα ηελ
ζπληήξεζε απηψλ ησλ νξγάλσλ κε απνηέιεζκα ε
θαιή ηνπο ιεηηνπξγία λα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ησλ κειψλ ΓΔΠ.
5.3.4. Καιχπηνπλ νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο;
ε έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ε απάληεζε είλαη θαηαθαηηθή, γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή πεξίνδν. Πξφθεηηαη φκσο γηα κηα δηαξθή δηαδηθαζία θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη ζπλερήο
επαγξχπλεζε γηα ηελ ζπληήξεζε, επέθηαζε θαη αλαλέσζε ηνπ ππάξρνληνο εξγαζηεξηαθνχ
εμνπιηζκνχ ε απάληεζε απηή κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
Πνιχ γξήγνξα ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη απηή ηελ ρξνληθή πεξίνδν ρξεηάδεηαη
αλαβάζκηζε ηεο θνλζφιαο ηνπ 500 MHz NMR Bruker-AMX θαη έλα φξγαλν HRMS κε
δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηεζζάξσλ δεθαδηθψλ ςεθίσλ, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
γηα ηελ δεκνζίεπζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηα πιένλ έγθξηηα δηεζλή πεξηνδηθά
Υεκείαο.
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5.3.5. Πνηα εξεπλεηηθά αληηθείκελα δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο;
Ζ Υεκεία είλαη έλα επξχηαην πεδίν έξεπλαο. Κάζε Σκήκα Υεκείαο ζην θφζκν έρεη ηηο
δηθέο ηνπ πξνηεξαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηα πεδία έξεπλαο πνπ ζέιεη λα αλαπηχμεη. Σα
εξεπλεηηθά αληηθείκελα πνπ αλαπηχζζνληαη ζην Σκήκα Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.1.1. ια απηά ηα εξεπλεηηθά αληηθείκελα
θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο.
5.3.6. Πφζν εληαηηθή ρξήζε γίλεηαη ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ.
Ζ ρξήζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ είλαη πνιχ εληαηηθή απφ ηνπο 200 θαη πιένλ
εξεπλεηέο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη αλαγθαίνο
πνιιέο θνξέο ν θαηάιιεινο πξνγξακκαηηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ πεηξακάησλ πνπ απαηηνχλ ηε
ρξήζε ησλ κεγάισλ νξγάλσλ. Καηά γεληθή φκσο νκνινγία ε δηαζεζηκφηεηα ησλ νξγάλσλ
απηψλ είλαη αξθεηά θαιή ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηεζλή πξφηππα.
5.3.7.

Πφζν ζπρλά αλαλεψλνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο; Πνηα είλαη ε ειηθία ηνπ
ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ θαη ε ιεηηνπξγηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη πνηεο ε ηπρφλ αλάγθεο
αλαλέσζεο/επηθαηξνπνίεζεο;

Δίλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηεί αθξηβψο θάζε πφζν ζπρλά αλαλεψλνληαη νη εξεπλεηηθέο
ππνδνκέο. Αθφκα θαη αλ ππήξρε αθξηβήο απάληεζε δελ ζα έδηλε θαη πνιιέο πιεξνθνξίεο αλ

ιάβνκε ππφςε φηη ην πξνζδφθηκν δσήο θαη ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηηθψλ
ππνδνκψλ δηαθέξεη θαηά πνιχ. Ζ πνηνηηθή αίζζεζε είλαη φηη ν εμνπιηζκφο ηνπ Σκήκαηνο
είλαη ζρεηηθά λένο θαη ν κέζνο ρξφλνο ηεο ειηθίαο ηνπ είλαη κηθξφηεξνο ηεο δεθαεηίαο.
Αλάγθεο αλαλέσζεο/επηθαηξνπνίεζεο ππάξρνπλ, θαη ζα πξέπεη πάληα λα ππάξρνπλ γηα έλα
Σκήκα πνπ ζέιεη λα ζεσξείηαη ζνβαξφ. Δλδεηθηηθά, ζα επαλαιάβνπκε απηφ πνπ αλαθέξζεθε
θαη ζηελ παξάγξαθν 3.3.4 γηα αλαβάζκηζε ηεο θνλζφιαο ηνπ 500 MHz NMR Bruker-AMX θαη
έλα φξγαλν HRMS κε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηεζζάξσλ δεθαδηθψλ ςεθίσλ ρσξίο απηφ λα
ζεκαίλεη φηη είλαη θαη νη κνλαδηθέο αλάγθεο.

5.3.8.

Πσο ρξεκαηνδνηείηαη ε πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ
ππνδνκψλ;

Απφ ηα ιηγνζηά ρξήκαηα ην ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο ή ηνπ
Παλεπηζηήκηνπ, ηηο ζπνξαδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, θαη θαηά θχξην
ιφγν απφ ηα ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ησλ κειψλ ΓΔΠ.
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5.4.

Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηελ
ηειεπηαία πεληαεηία.
Οη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 5.4 πεξηέρνληαη ζηνλ Πίλαθα

11-9.
Σα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζπάληα δεκνζηεχνπλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο
θξηηέο θαη ζπάληα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλέδξηα ρσξίο θξηηέο. Σα ζηνηρεία απηά είλαη δχζθνιν λα
πνζνηηθνπνηεζνχλ δηφηη δελ είλαη δηαζέζηκα ζε databases νχηε θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα
βηνγξαθηθά ησλ κειψλ ΓΔΠ, θαζψο ε αμία ηνπο ζεσξείηαη κεδακηλή. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα
απνθχγνπκε ηελ παξνπζίαζε κε αθξηβψλ ζηνηρείσλ ζηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα 11-9
πξνηηκνχκε λα κελ αλαθέξνπκε θάηη.
Σα ζηνηρεία ηεο πνιχ ζεκαληηθήο ζηήιεο Β ηνπ πίλαθα 11-9 πξνέξρνληαη απφ ην ISI
web of Science: http://portal.wok.ekt.gr/portal.cgi?Init=Yes&SID=W1EmddO75NKAL3ij8O5.
Οη 470 εξεπλεηηθέο δεκνζηεχζεηο ησλ 26 κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηελ
πεληαεηία 2003-2007 παξαηίζεληαη θαη ζε ζρεηηθφ παξάξηεκα. Παξά ηνλ αζηξνλνκηθφ
αξηζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ (ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο ηνπ Σκήκαηνο)
απηφ πνπ έρεη πνιχ κεγαιχηεξε ζεκαζία είλαη ε πνηφηεηα ησλ πεξηνδηθψλ ζηα νπνία έρνπλ
γίλεη δεθηέο. Πξφθεηηαη γηα ηα θαιχηεξα πεξηνδηθά ρεκείαο ηεο American Chemical Society
(ACS), Wiley, Royal Society of Chemistry (RSC), Elsevier, Thieme, θ. ι. π.
Σα ζηνηρεία ζηηο ζηήιεο Γ, Ε θαη Θ ηνπ πίλαθα 11-9 πξνέξρνληαη απφ πξνθνξηθή
επηθνηλσλία κε ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο.
Ο αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία 5εηία παξνπζηάδεηαη παξαζηαηηθά ζην παξαθάησ γξάθεκα. Δίλαη εκθαλήο ε αλνδηθή ηάζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο, θάηη πνπ ζίγνπξα ζα ζπλερηζηεί θαη ζηα επφκελα έηε.
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5.5. Αλαγλψξηζε ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Σκήκα απφ ηξίηνπο.
5.5.1 - 5.5.6 θαη 5.5.8
Οη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα 5.5.1 - 5.5.6 θαη 5.5.8 πεξηέρνληαη ζηνλ πίλαθα 1110. Γηεπθξηληζηηθά αλαθέξνκε φηη απφ ηηο 71 ζπλνιηθά ζπκκεηνρέο ησλ κειψλ ΓΔΠ ζε
επηηξνπέο ζπλεδξίσλ νη 30 αθνξνχλ δηεζλή θαη νη 41 εζληθά ζπλέδξηα.
Σα ζηνηρεία ηεο πνιχ ζεκαληηθήο ζηήιεο A ηνπ πίλαθα 11-10 πξνέξρνληαη απφ ην Scopus:
http://www.scopus.com/scopus/search/form.url?display=authorLookup
Σα ζηνηρεία ζηηο ζηήιεο Β, Γ, Γ, Δ, Ε θαη Ζ πξνέξρνληαη απφ πξνθνξηθή επηθνηλσλία
κε ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο.
5.5.7.

Πφζα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαη πφζεο θνξέο έρνπλ δηαηειέζεη θξηηέο ζε
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά;

Καη ηα 23 κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ δηαηειέζεη θαη δηαηεινχλ θξηηέο ζε 3 – 7
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ην θαζέλα. Ο αξηζκφο ησλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ πνπ έρνπλ θξηζεί
απφ ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, κεηά απφ πξνθνξηθή
επηθνηλσλία καδί ηνπο, ππεξβαίλεη ηα 550.
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5.5.9.

Τπάξρεη πξαθηηθή αμηνπνίεζε (π.ρ. βηνκεραληθέο εθαξκνγέο) ησλ εξεπλεηηθψλ
απνηειεζκάησλ ησλ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο;

πσο θαίλεηαη ζηελ παξάγξαθν 5.2.1 πνιιά απφ ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ
πινπνηήζεθαλ ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ
ηδησηηθέο εηαηξείεο. Πνιιά απφ ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ εξγαζηψλ αμηνπνηήζεθαλ θαη
ζπλερίδνπλ λα αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο ηδηψηεο ρξεκαηνδφηεο ηνπο. Γηπιψκαηα
επξεζηηερλίαο;
5.6. Δξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο
5.6.1.

Τπάξρνπλ εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη πνηεο;
(α) Με άιιεο αθαδεκατθέο κνλάδεο ηνπ ηδξχκαηνο

Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο
Υεκείαο κε ηέζζεξα άιια Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ην Σκήκα Βηνινγίαο, ην
Σκήκα Ηαηξηθήο, ην Σκήκα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ θαη ην Σκήκα Φπζηθήο.
Δλδεηθηηθά ζα αλαθέξνπκε φηη θάζε κέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο έρεη ηνπιάρηζηνλ κία ή
δχν εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο κε ηα παξαπάλσ Σκήκαηα ζηα πιαίζηα ηφζν ησλ
ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο πνπ αλαθέξζεθαλ
ιεπηνκεξέζηαηα ζηελ παξάγξαθν 3.2.1, φζν θαη ζηα πιαίζηα αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ
ησλ άιισλ ηκεκάησλ. Ζ ζπλεξγαζία κε ηα άιια Σκήκαηα γίλεηαη θαη ζε επίπεδν
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηαηκεκαηηθνχ κεηαπηπρηαθνχ
πξνγξάκκαηνο ηεο πξσηετληθήο βηνηερλνινγίαο ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία
κε ην Σκήκα Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
(β) Με θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ;
Σν Σκήκα Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζπλεξγάδεηαη κε κηα πιεζψξα
ηδξπκάησλ ηα νπνία θαη ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ, ρσξίο πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ
επηκέξνπο ιεπηνκεξεηψλ:
 Ίδξπκα Σερλνινγίαο Έξεπλαο (ΗΣΔ). Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη πνιιά απφ ηα κέιε ΓΔΠ
ηνπ Σκήκαηνο δηαζέηνπλ εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο θαη ζην ΗΣΔ φπνπ θαη
πξαγκαηνπνηείηαη κέξνο ηεο έξεπλαο ηνπο, εθκεηαιιεπφκελνη ην εμεηδηθεπκέλν
εμνπιηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο ζε επηκέξνπο εξεπλεηηθά πεδία.
 Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ (ΔΗΔ)
 ΔΚΔΦΔ Γεκφθξηηνο
 Ηλζηηηνχην Θαιάζζηαο Βηνινγίαο Κξήηεο (ΗΘΑΒΗΚ)
 Πνιπηερλείν Κξήηεο
 Μεζνγεηαθφ Αγξνλνκηθφ Ηλζηηηνχην Υαλίσλ (ΜΑΗΥ)
 Ηλζηηηνχην Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ θαη Διέαο (ΔΘΗΑΓΔ)
 ΣΔΗ Κξήηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην θνηλφ πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ κε ηίηιν: Σερλνινγίεο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (TEΠΡΟΠ)
 Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ
 Σα Σκήκαηα Υεκείαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο, Πάηξαο θαη
Ησαλλίλσλ.
 Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
 Ηλζηηηνχην πξνζηαζίαο θπηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο
 Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν
(γ) Με θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ;
Πνιιά απφ ηα ρξεκαηνδνηνχκελα Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ ζπλεξγαζία κε Ηδξχκαηα άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Έθηνο φκσο απφ ηηο ζπλεξγαζίεο απηέο, ην Σκήκα έρεη αλαπηχμεη ζπλεξγαζίεο θαη
κε άιια εξεπλεηηθά Ηδξχκαηα θαη Παλεπηζηήκηα εθηφο Δ.U. O ζπλνιηθφο πίλαθαο ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ Ηδξπκάησλ ηνπ Δμσηεξηθνχ έρεη σο εμήο:
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University of Leipzig, Germany
University of Nottingham, UK
University of Illinois Chicago, USA
The Scripps Research Institute, San Diego, USA
University of California Los Angeles (UCLA), USA
California Institute of Technology (Caltech), USA
University of Florence, Italy
Bio-Tec company Biocatalytics, Pasadena California, USA
University of Tuebingen, Germany
Technical University of Helsinki, Finland
University of Magdeburg, Germany
Molecular Probes Inc. Eugene, OR, USA
SmithKline and Beecham Labs, King of Prussia, PA, USA
University of Sofia, Bulgaria
Texas Fluorescent Labs, Austin, USA
Loker Hydrocarbon Institute, University of Southern California, USA
NeuroBioTex, Inc. Galveston, Texas, USA
University of Kyoto, Japan
University of Darham, UK
University of Strasburg, France
University of Paris 12, France
EVTEK Institute of Arts and Design, Finland
Technical University of Valencia, Spain
University of Palermo, Italy
University of Belgrade, Serbia
University of Wurtzburg, Germany
University of Cyprus
McGill University, Canada
Karl-Franzens University Graz, Austria
University of York, UK
University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada
Dep. Ecologia, Universidade de Évora, Portugal
Max-Planck-Institute, Göttingen, Germany
University of New Mexico, Albuquerque, USA
Université de Dijon, France
Université Paris XI, France
Université René Descartes, France
Université Paris-5, Faculté de Pharmacie, France
Institut de Chimie, UMR CNRS 6509, Université Rennes, France
Institut Curie, Orsay, France
Université de Bretagne occidentale, Brest, France
Université Paul-Sabatier, France
C.N.R.S.-L.C.C., Toulouse, France
Midsweden University, Sweden
Centre National Reserch Scientific (CNRS), France
Leibniz Institute for Tropospheric Research, Germany
Joint Reaserch Institute, Italy
Finish meteorological institute, Finland
Israel Oceanographic & Limnological Research, Israel
University of Helsiniski, Finland
University of Paris 7, France
University of Bremen, Germany
University of Wuppertal, Germany
Middle East technical University, Turkey
Lancaster University, UK
ETH Zurich Switzerland,
CSIC-CID, Spain
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Harvard University-School of Public Health, USA
Northeastern University, USA
University of Tasmania, Hobart, Australia
University of Southern Alabama, U.S.A
University of Kuopio, Finland
Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey
University of Leeds, UK.
Herriot-Watt University, Edinburgh, UK



Chemical Research Institute, Hungarian National Academy of Sciences, Budapest, Hungary





















Charles University, Prague, Czech Republic
University of Puerto Rico at Rio Piedras, Puerto Rico
University of Bologna, Italy
Université de Caen, France
Universidad de Málaga, Spain
Nottingham Trent University, UK
University of Nijmegen, Nederland
University of Bristol, UK
University of Oxford, UK
University of Seville, Spain
University of Madrid, Spain
Weizmann Institute, Israel
Technical University of Munich, Germany
University of Massachusetts, USA
University of Edinburough, UK
University of Bonn, Germany
University of Karlsruhe, Germany
University of Kentucky, USA
University of Calabria, Italy

5.7. Γηαθξίζεηο θαη βξαβεία εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε ηνπ
Σκήκαηνο;
5.7.1 Πνηα βξαβεία ή/θαη δηαθξίζεηο έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο;
Σα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο αλαθέξνπλ ζηα βηνγξαθηθά ηνπο ζεκεηψκαηα βξαβεία θαη
δηαθξίζεηο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη φρη ζε βξαβεία θαη δηαθξίζεηο ζε επίπεδν
αθαδεκατθήο κνλάδαο ή ηδξχκαηνο ηα νπνία ζεσξνχληαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά. Μεξηθέο απφ
ηηο πην ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο αλαθέξνληαη παξαθάησ:







Basic Sciences Award 2003, Bodossaki Foundation
Friendrich von Bessel Award 2004, Humboldt Foundation
European Molecular Biology Organisation (EMBO) (1998 θαη 2001)
Deutsche Akademischer Austauschdienst (DAAD) (2003)
Fulbright Fellowship (1992)
Ecopolis Price for Scientific Achievement in Environmental Sciences (2006)

5.7.2. Πνηνη ηηκεηηθνί ηίηινη (επίηηκνη δηδάθηνξεο, επηζθέπηεο θαζεγεηέο, αθαδεκατθνί,
αληεπηζηέιινληα κέιε αθαδεκηψλ θιπ) έρνπλ απνλεκεζεί απφ άιια ηδξχκαηα ζε κέιε
ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο;
Πνιιά κέιε ΓΔΠ έρνπλ δηαηειέζεη επηζθέπηεο θαζεγεηέο ζε άιια Ηδξχκαηα θαη
Παλεπηζηήκηα φπσο γηα παξάδεηγκα ην Scripps Research Institute, San Diego USA;
California Institute of Technology, (Caltech) California, USA; University of California, Los
Angeles (UCLA), USA; Barnard College, new York, USA; Baruch College, City University,
New York, USA; McGill University, Montreal, Canada; Institute of Polymer Science, Genνva,
Italy; University of Manchester, U. K.; University of Cyprus, Nicosia; CERMAV, Grenoble,
France; Centre National pour la Recherche Scientifique (CNRS), Toulouse, France; Institut
de la Chimie Moleculaire d'Orsay (ICMO), Université Paris-Sud, Orsay, France; University of
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Notre Dame, Notre Dame, USA; Université Paul-Sabatier, Toulouse, France; Institute of
Environmental Sciences and Engineering (EAWAG) of ETH Zurich Switzerland; Harvard
University-School of Public Health and Cyprus International Institute Programme;
Department of Chemistry, University of Kuopio, Finland; Chemical Research Institute,
Hungarian National Academy of Sciences, Budapest, Hungary; Charles University, Prague,
Czech Republic; Cristalografía y Mineralogía, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga,
Spain; Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey; University of Kentucky, USA.
5.8. πκκεηνρή θνηηεηψλ ζηελ έξεπλα.
5.8.1. Πφζνη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Σκήκαηνο; Πφζνη κεηαπηπρηαθνί θαη πφζνη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο;
ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο ηνπο εξγαζίαο ζπκκεηέρνπλ 32 πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο
ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο. Ο αξηζκφο απηφο είλαη πνιχ πςειφο αλ ιεθζεί
ππφςε φηη θάζε ρξφλν εγγξάθνληαη ζην Σκήκα 45 – 50 πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζπλνιηθά.
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο 124 κεηαπηπρηαθνί
θνηηεηέο εθπνλνχλ εξεπλεηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο
εηδίθεπζεο ηνπο (Master) ελψ ππάξρνπλ θαη 91 ππνςήθηνη δηδάθηνξεο.  ζηφρνο ηνπ
Σκήκαηνο είλαη ε αλαινγία πξνπηπρηαθψλ:κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ λα είλαη πάληα θνληά
ζην 1:1. Ζ αλαινγία απηή είλαη θαιχηεξε θαη απφ ηα πιένλ αλαγλσξηζκέλα δηαζλψο Σκήκαηα
Υεκείαο.
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6. ρέζεηο κε θνηλσληθνχο/πνιηηηζηηθνχο/παξαγσγηθνχο (ΚΠΠ) θνξείο
6.1.

Πψο θξίλεηε ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο;

Σν Σκήκα Υεκείαο ηνπ ΠΚ ζπλεξγάδεηαη ελεξγά κε ηνπο ΚΠΠ θνξείο ηεο
Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. Καη‟ αξρήλ, κέζσ εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ (βι. Έξεπλα), ζπκβάιιεη
ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηδεψλ ζε πξν-αληαγσληζηηθφ ζηάδην. Σν ΣΥ, ΠΚ έρεη ελεξγή
ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή νξγάλσζε ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθψλ (κε έδξα ην Ζξάθιεην).
Ζ ζπλεξγαζία απηή απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζκφ ιχζεσλ θνηλψλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ
ζπγθεθξηκέλα ηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο. Σν ΣΥ επίζεο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ζρέζε κε ηνπηθά
ζρνιεία, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα εθηεζνχλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ζε εκπεηξίεο ηεο
(ππνβαζκηζκέλεο ζην ζρνιείν) Υεκείαο. Σν ΣΥ, ΠΚ ζα κπνξνχζε λα θαηαβάιεη κεγαιχηεξεο
πξνζπάζεηεο γηα ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθνχο ΚΠΠ θνξείο, αιιά θαζ‟ φηη είλαη «κηθξφ» ζε
αξηζκφ κειψλ ΓΔΠ, ε έκθαζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ κειψλ ΓΔΠ δίλεηαη ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ εζσηεξηθά ην Σκήκα (έξεπλα, δηδαζθαιία, δηνίθεζε).
6.2.
Πψο θξίλεηε ηε δπλακηθή ηνπ Σκήκαηνο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ΚΠΠ
θνξείο;
Σν ΣΥ, ΠΚ επηζπκεί ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθνχο ΚΠΠ θνξείο θαη φπνηε ππάξρνπλ
ηέηνηεο επθαηξίεο (π.ρ. Παγθφζκηα Ζκέξα Υεκείαο) πινπνηεί δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο.
Τπάξρεη ε πεπνίζεζε φηη ε δπλακηθή ηνπ ΣΥ ΠΚ είλαη ζεηηθή θαη ζα ζπλερίζεη λα είλαη. Μηα
απφ ηηο θχξηεο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηνπ ΣΥ είλαη ε έξεπλα. Έηζη, εθ‟ φζνλ ππάξρνπλ
ηερλνινγηθέο ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθνχο παξαγσγηθνχο θνξείο, κέξνο απηήο ηεο δπλακηθήο
είλαη εγγπεκέλα πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε.
6.3.
Πψο θξίλεηε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ζπλεξγαζηψλ κε ΚΠΠ θνξείο;
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΣΥ ΠΚ πνπ αλαπηχζζνπλ θαη εληζρχνπλ ζπλεξγαζίεο κε ΚΠΠ
θνξείο βξίζθνληαη ζε ηθαλφ επίπεδν. Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηέηνησλ πξνζπαζεηψλ, ίζσο
ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηα κέιε ΓΔΠ λα αλαιψλνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα επηβαξχλνπλ ηα
βαζηθά θαη ζεκειηψδε θαζήθνληά ηνπο σο πξνο ην ΣΥ θαη ηνπο θνηηεηέο.
6.4.
Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ ζχλδεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο κε ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;
Ζ ζπλεξγαζία ηνπ ΣΥ ΠΚ κε ηνπο ΚΠΠ θνξείο ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
εθθξάδεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν δηα κέζνπ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Ζ πξαθηηθή άζθεζε
ησλ θνηηεηψλ έρεη ζεκειησζεί ζην ΣΥ, ΠΚ εδψ θαη 5 ρξφληα. Κάζε ρξφλν πεξίπνπ 20-25
θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε δηάθνξεο βηνκεραλίεο, εηαηξίεο θαη
Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο. Ζ απξφζθνπηε θαη ζπλερήο ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ ζεζκνχ
ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζπλερέο ελδηαθέξνλ θαη ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ είλαη νη πην
αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο γηα ηελ επηηπρία ηνπ. Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ
Σκήκαηνο Υεκείαο είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο. Σν πξφγξακκα
ΔΠΔΑΔΚ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα επέθηαζεο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζε πεξηβάιινλ πέξαλ
ηνπ αθαδεκατθνχ. Ωο ρψξνο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ζεσξνχληαη νη κνλάδεο παξαγσγήο,
ειέγρνπ παξαγσγήο θαη ζρεηηθήο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Βηνκεραληθψλ Μνλάδσλ,
Δξεπλεηηθψλ Ηλζηηηνχησλ θαη Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ Ζ χπαξμε ρεκηθψλ βηνκεραληψλ ζηνλ
Διιαδηθφ ρψξν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο καο λα έρνπλ άκεζε
επαθή κε ηηο εηαηξείεο, λα εξγαζηνχλ ζε έλα εμσ-παλεπηζηεκηαθφ πεξηβάιινλ, θαη λα
απνθαζίζνπλ γηα ηελ πεξαηηέξσ θαξηέξα ηνπο. Ζ ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ
εηαηξεηψλ θαη ησλ απνθνίησλ θαηά ην ζηάδην ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο νινθιεξψλεη ηνλ θχθιν
ζπνπδέο-εμάζθεζε-εξγαζία, θαη θέξλεη ην Σκήκα καο ζε άκεζε επαθή κε ηνλ παξαγσγηθφ
ηνκέα.
H Διιεληθή Υεκηθή Βηνκεραλία είλαη έλαο απφ ηνπο αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο ηεο
Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. Οη αζθνχκελνη θνηηεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εμνηθεησζνχλ, θαηά
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ηελ πεξίνδν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, κε έλα επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ, λα αλαιάβνπλ επζχλεο
θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θαλφλσλ
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζα έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο ζπκπεξηθνξά. Οη θνηηεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα κεγάιν
αξηζκφ νξγάλσλ, λα εθαξκφζνπλ πξαθηηθέο θαη ηερληθέο ζε βηνκεραληθή θιίκαθα θαη λα
εθαξκφζνπλ ηηο πξαθηηθέο θαη ζεσξεηηθέο ηνπο γλψζεηο γηα ηελ παξαγσγή πξαθηηθψλ
απνηειεζκάησλ. Θα κάζνπλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηα λέα πεξηβάιινληα, λα παξάγνπλ ηδέεο
θαη λα αληηκεησπίδνπλ πξαθηηθά πξνβιήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο κέζα απφ δηαδηθαζίεο
νκαδηθήο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο.
ην πξφγξακκα απηφ ν ξφινο ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο είλαη θεληξηθφο δεδνκέλνπ φηη έρεη
θαηαιπηηθή θαη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα
ην Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ην θάζε Σκήκα.
Ζ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζην ΣΥ, ΠΚ είλαη πξναηξεηηθή, κε πεξίπνπ 20-30
% ησλ θνηηεηψλ λα ζπκκεηέρεη θάζε ρξφλν. Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην Σκήκα ζηελ
πινπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο εμαξηψληαη ζε αξθεηφ βαζκφ απφ ηελ
αληαπφθξηζε ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη, θπζηθά, απφ ην ελδηαθέξνλ
ησλ θνηηεηψλ. Ζ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζην ΣΥ, ΠΚ ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ
απφθηεζε εκπεηξίαο πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ βηνκεραλία, απαξαίηεην «φπιν» γηα ηελ
πεξαηηέξσ εχξεζε εξγαζίαο. Ζ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ δελ ζπλδέεηαη κε ηελ
εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. κσο, ε ζχλδεζή ηνπο δελ απνθιείεηαη. Σν Γξαθείν
Γηαζχλδεζεο/Γηακεζνιάβεζεο ηνπ ΠΚ έρεη αλαπηχμεη δίθηπν δηαζχλδεζεο ηνπ Σµήµαηνο µε
θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο ή παξαγσγηθνχο θνξείο µε ζθνπφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ
θνηηεηψλ. Οη θνηηεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ππνζηεξίδνληαη νηθνλνκηθά
απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε.
6.5.
Πψο θξίλεηε ηε ζπκβνιή ηνπ Σκήκαηνο ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή
αλάπηπμε;
Σν εξψηεκα απηφ είλαη άθξσο ζεκαληηθφ θαη ζα απαληεζεί ζε απηφ ην ζεκείν
αθξνζηγψο. Σν Σκήκα Υεκείαο είλαη κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ Οξγαληζκνχ, ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΚ ην ΣΥ (έλα λεφηαην ΣΥ) έρεη αλαπηχμεη
αμηνζαχκαζηε δξάζε, παξ‟ φια ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο. Απηή ηε ζηηγκή είλαη ην Νν
1 Σκήκα Υεκείαο ζηελ Διιάδα κε βάζε πνιινχο δείθηεο πνηφηεηαο. Δθπαηδεχεη έλα αξθεηά
κεγάιν αξηζκφ θνηηεηψλ πνπ έρνπλ γελλεζεί θαη κεγαιψζεη ζηελ ελ γέλεη Πεξηθέξεηα ηεο
Κξήηεο. Οη απφθνηηνη ηνπ ΣΥ ΠΚ αλαδεηνχλ αληαγσληζηηθά εξγαζία ζε φια ηα κήθε θαη
πιάηε ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο θαη δελ έρνπλ ηίπνηε λα δειέςνπλ απφ απνθνίηνπο ησλ
άιισλ ΣΥ ηεο Διιάδαο, πνιινί εθ ησλ νπνίσλ θαηέρνπλ πςειέο ζέζεηο ζε Παλεπηζηήκηα ή
εηαηξίεο ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν ΣΥ ΠΚ έρεη πξνζειθχζεη θαη ζπλερίδεη λα
πξνζειθχεη αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε. Πεξηιεπηηθά, ην ΣΥ ΠΚ είλαη πφινο έιμεο ηεο έξεπλαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ
πξσηνπνξηαθψλ ηδεψλ ζηελ επηζηήκε ηεο Υεκείαο.
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7. ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο
Πψο θξίλεηε ηε ζηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο;

7.1.

Ζ ηξαηεγηθή Αθαδεκατθήο Αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ
πεπνίζεζε φηη ην Σκήκα πξέπεη λα παξέρεη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηελ άξηζηε
εθπαίδεπζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ θαζψο θαη γηα ηελ
πεξαηηέξσ πξφνδν ηεο επηζηήκεο ηεο Υεκείαο κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. ηα
πιαίζηα απηά, ε ηξαηεγηθή Αθαδεκατθήο Αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ ΠΚ θηλείηαη
ζηνπο παξαθάησ άμνλεο:
1. Ζ δχλακε ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ ΠΚ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ
δεκηνπξγηθφηεηα ησλ επηζηεκφλσλ ηνπ. Γηα λα δηαηεξήζεη θαη λα αλαβαζκίδεη ηελ ζέζε
ηνπ ζηνλ Διιεληθφ θαη δηεζλή ρψξν ην Σκήκα ζα πξέπεη:






λα ζπλερίδεη λα πξνζειθχεη λέα κέιε ΓΔΠ απφ ηνλ Διιεληθφ θαη δηεζλή ρψξν πνπ
έρνπλ λα επηδείμνπλ άξηζηε ζηαδηνδξνκία θαη ζπνπδαίν επηζηεκνληθφ έξγν.
λα δηεπθνιχλεη θαη ζηεξίμεη ην εξεπλεηηθφ έξγν λέσλ ηαιαληνχρσλ κειψλ ΓΔΠ θαηά
ηα πξψηα ρξφληα ηεο ζεηείαο ηνπο κε εηδηθά θνλδχιηα (startup funds).
λα πξνσζήζεη ηελ γξήγνξε εμέιημή ηνπο επί ηε βάζεη ησλ απζηεξψλ αμηνθξαηηθψλ
θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί.
λα ζηεξίμεη θαη αλαγλσξίζεη έκπξαθηα κέιε ΓΔΠ πνπ έρνπλ λα επηδείμνπλ εμαίξεην
δηδαθηηθφ, θαη εξεπλεηηθφ έξγν.
λα ελζαξξχλεη θνηηεηέο πνπ έρνπλ δηαθξηζεί γηα ηελ εμαηξεηηθή ηνπο απφδνζε, ηε
δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αθνζίσζή ηνπο ζηε Υεκεία λα αθνινπζήζνπλ αθαδεκατθή
ζηαδηνδξνκία θαη λα γίλνπλ ζην κέιινλ ηα λέα ζηειέρε ησλ Υεκηθψλ Σκεκάησλ ηεο
ρψξαο.

2. Οη Πξνπηπρηαθέο πνπδέο λα ηζρπξνπνηεζνχλ κε ηελ εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ
δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ απινχζηεπζε θαη ηε
θαιχηεξε απνξξφθεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο. Να δεκηνπξγεζνχλ ηζηνζειίδεο γηα φια
καζήκαηα θαη λα θαιιηεξγεζεί ε ζηελφηεξε ζρέζε δηδάζθνληνο-δηδαζθνκέλνπ κε ηε
δεκηνπξγία ζπκβνχισλ πνπ ζα θαζνδεγνχλ ηνπο θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ
ηνπο. Να ελζαξξπλζεί ε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη λα
πξνσζεζεί ε βξάβεπζε ηεο εμαηξεηηθήο πξνζπάζεηαο. Ζ εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα
πεξηνξίδεηαη ζην Ακθηζέαηξν ή ζην Δξγαζηήξην αιιά λα ζπλερίδεηαη ζε φιν ηα θάζκα ηεο
Παλεπηζηεκηαθήο δσήο (Δθδειψζεηο, πλειεχζεηο, Δπηηξνπέο, πλέδξηα, Έξεπλα) νχησο
ψζηε λα αμηνπνηεζεί ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
3. Οη Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο λα δηεπξπλζνχλ θαη βειηησζνχλ. Να δνζνχλ θίλεηξα πνπ
ελζαξξχλνπλ ηνπο άξηζηνπο απφθνηηνπο ηεο Υεκείαο λα αθνινπζήζνπλ κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ γηα λα θαηαξηηζηνχλ έηζη επαξθψο θαη ζηελ
έξεπλα. Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ λα απμεζνχλ νη ππνηξνθίεο
πνπ δίδνληαη ζηνπο θνηηεηέο, ελψ ζε αληάιιαγκα, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη
κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο, ζα κεηάζρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε σο βνεζνί δηδαζθαιίαο. Έηζη,
ην Σκήκα Υεκείαο ηνπ ΠΚ ζα κπνξέζεη λα πξνζειθχζεη ηαιαληνχρνπο θνηηεηέο θαη λένπο
επηζηήκνλεο απφ ηνλ Διιεληθφ θαη δηεζλή ρψξν. Να ηζρπξνπνηεζνχλ θαη λα δηεπξπλζνχλ ηα
Πξνγξάκκαηα Αληαιιαγψλ κε ηελ εμαζθάιηζε ππνηξνθηψλ πνπ ζα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζε
πεξηζζφηεξνπο θνηηεηέο λα εξγαζηνχλ θαη ζπνπδάζνπλ ζην εμσηεξηθφ θαζψο θαη απφ
θνηηεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ λα εξγαζηνχλ θαη ζπνπδάζνπλ ζην Σκήκα καο.
4. Ζ Έξεπλα είλαη απαξαίηεην εξγαιείν ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη θηλεηήξηα
δχλακε γηα ηελ ζπλερή πξφνδν θαη αλαλέσζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο θνηλσλίαο. Παξφιν
πνπ ην Σκήκα Υεκείαο ηνπ Π.Κ. έρεη ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ κειψλ ΓΔΠ (26), αξθεηά απφ ηα
κέιε απηά έρνπλ λα επηδείμνπλ πξσηνπνξηαθφ εξεπλεηηθφ έξγν πνπ έρεη ηχρεη δηεζλνχο
αλαγλψξηζεο. Πξνηείλνληαη δχν λένη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο
εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ο πξώηνο ζηόρνο απνβιέπεη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ
ηζρπξφηεξσλ εξεπλεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην δηεζλέο εξεπλεηηθφ πξνθίι
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ηνπ Σκήκαηνο. Ο δεύηεξνο ζηόρνο εξεπλεηηθήο αλάπηπμεο είλαη, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή
πξφηππα θαη ηεο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν ζηαδηαθφο ζπληνληζκφο θαη ελνπνίεζε
ησλ δηάζπαξησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ κε παξαπιήζηα εξεπλεηηθά αληηθείκελα, θαη ε
νξγάλσζή ηνπο ζε απηφλνκα Κέληξα Έξεπλαο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηνινγίαο. Απηφ ζα
επηηξέςεη ηελ ζηαδηαθή κεηεμέιημή ηνπο ζε θέληξα επηζηεκνληθήο αξηζηείαο (Centers of
Excellence) ζπγθεθξηκέλεο εηδίθεπζεο θαη ζεκαηηθήο αλαγλψξηζεο, θαζψο θαη ζηελ ζχλδεζε
ηνπο κε αληίζηνηρα Δπξσπατθά Κέληξα γηα ηελ δεκηνπξγία Νetworks of Δxcellence. Ζ εμέιημε
απηή ζα απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα ηα εξγαζηήξηα απηά λα ηχρνπλ ρξεκαηνδφηεζεο θαηά
πξνηεξαηφηεηα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζχκθσλα κε ηελ εθπεθξαζκέλε πνιηηηθή ηεο.
Να ππνζηεξηρζνχλ πξσηνβνπιίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επέθηαζε ησλ εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ πξνο λέεο θαηεπζχλζεηο.
5. Οη ππάξρνπζεο θηεξηαθέο ππνδνκέο λα επεθηαζνχλ θαη βειηησζνχλ. Σν Σκήκα
Υεκείαο ηνπ Π.Κ. έρεη αλάγθε ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ γηα ηελ δηεμαγσγή πςειήο
πνηφηεηαο εξεπλεηηθνχ έξγνπ. Μφλν έηζη ην Σκήκα ζα θαηνξζψζεη λα δηαηεξήζεη ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα πνπ ην ραξαθηήξηδε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα φζνλ αθνξά ηηο
ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο έξεπλαο ησλ κειψλ ΓΔΠ αιιά θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ, άξηζηα
εθπαηδεπκέλσλ επηζηεκφλσλ γηα ηε ζηειέρσζή ηνπ.
7.2.

Πψο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο
ηνπ Σκήκαηνο;

7.2.1. Τπάξρεη δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζπγθεθξηκέλνπ βξαρπ-κεζνπξφζεζκνπ (ι.ρ.
5εηνχο) ζρεδίνπ αλάπηπμεο; Πφζν απνηειεζκαηηθή θξίλεηε φηη είλαη ε δηαδηθαζία απηή;
ην Σκήκα ππάξρεη ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηφζν βξαρππξφζεζκε φζν θαη
κεζνπξφζεζκε. Σελ παξνχζα ζηηγκή απνηειείηαη απφ 26 κέιε ΓΔΠ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ
ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο. Ο αξρηθφο ηνπ ζρεδηαζκφο ήηαλ λα θηάζεη ηα 35 κέιε. Πάξα ηαχηα,
γηα λα δηαηεξήζεη ηνπο πςεινχο ηνπ δείθηεο απφδνζεο θαη ην επέιηθην ζρήκα ηνπ 25-30
κέιε θξίλνληαη αξθεηά. Σα κέιε ΓΔΠ έρνπλ ρακειφ κέζν φξν ειηθίαο θαη είλαη φια ελεξγά
εξεπλεηηθά, νπφηε δελ πξνβιέπεηαη – νχηε απαηηείηαη - άκεζε αληηθαηάζηαζε.
ην Σκήκα ππάξρνπλ 5 ηνκείο (Οξγαληθήο, Αλόξγαλεο, Φπζηθνρεκείαο, Βηνρεκείαο,
Πεξηβάιινληνο θαη Αλαιπηηθήο Υεκείαο). ηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο πξνβιέπεηαη ε
θαηάξγεζε ησλ ηνκέσλ θαη ε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ επηζηεκνληθά θαηεπζχλζεσλ νη νπνίεο
ζα ζηειερσζνχλ θαη κε ηα κειινληηθά κέιε ΓΔΠ. Οη λέεο θαηεπζχλζεηο ζα βξίζθνληαη ζηελ
αηρκή ηεο δηεζλνχο έξεπλαο θαη ζα ζπκπεξηιάβνπλ θαη ηα ππάξρνληα κέιε ΓΔΠ,
αλεμαξηήησο ηνκέα. Σα λέα κέιε ΓΔΠ ζα επηιεγνχλ κε απνθιεηζηηθφ θξηηήξην ηελ αξηζηεία,
ψζηε φρη κφλν λα ζπκβάινπλ θαη απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο ζηελ δηαηήξεζε ησλ πςειψλ
δεηθηψλ απφδνζεο ηνπ Σκήκαηνο, αιιά λα ηνπο αλεβάζνπλ πεξαηηέξσ.
ην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ 6 πξνπηπρηαθά εξγαζηήξηα ηα νπνία εθπαηδεχνπλ ηνπο θνηηεηέο.
Απηά ηα εξγαζηήξηα ρξεηάδνληαη ζπλερή αλαλέσζε ψζηε λα είλαη δηαξθψο εθζπγρξνληζκέλα.
ηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο πξνβιέπεηαη δηπιαζηαζκφο ησλ
εξγαζηεξίσλ ε νπνία ζα επηθέξεη θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ. Σα
ΔΣΔΠ θαη ΔΗΓΗΠ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηα εξγαζηήξηα ρξεηάδνληαη ζηαδηαθή αλαλέσζε. Μηα
βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ κεζνπξφζεζκε αλάπηπμε ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε ζηειέρσζε ησλ
λέσλ εξγαζηεξίσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ.

7.2.2.

Τπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο; Πφζν
απνηειεζκαηηθή θξίλεηε φηη είλαη;

Σφζν ε Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο φζν θαη ε Γεληθή πλέιεπζε είλαη ελήκεξε γηα ηελ
ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο θαη ππεχζπλε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο.

7.2.3.

Τπάξρεη δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ;
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Γελ ππάξρεη δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ. Πάξα ηαχηα γίλνληαη ηαθηηθέο αλαθνξέο ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ
Σκήκαηνο θαη φια ηα κέιε ηεο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ πξφνδν ηνπ Σκήκαηνο.
7.2.4. Πνηα είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηε δηακφξθσζε θαη
παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο, θαη ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
αλαπηπμηαθψλ ηνπ ζηξαηεγηθψλ;
Ζ ζπκκεηνρή ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηε δηακφξθσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο
πινπνίεζεο αλαπηπμηαθψλ ηνπ ζηξαηεγηθψλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη δηαξθήο θαη θαζνξηζηηθή.
πσο πξναλαθέξζεθε, ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη ραξάδεη ηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο, θαη
είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο.
7.2.5.

πγθεληξψλεη θαη αμηνπνηεί ην Σκήκα ηα απαηηνχκελα γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ
ζρεδηαζκφ ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμήο ηνπ ζηνηρεία θαη δείθηεο;

Απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ην Σκήκα ρεκείαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο είρε
έλα θχξην ζηφρν: ηελ αξηζηεία. Με βάζε απηφ ην θξηηήξην αλαπηχρηεθε κέρξη ηψξα, θαη κε
βάζε απηφ ζα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεσξείηαη ζήκεξα ην θαιχηεξν
Σκήκα Υεκείαο ζηελ Διιάδα θαη εθάκηιιν κε θαιά Σκήκαηα Υεκείαο ηνπ εμσηεξηθνχ. Δίλαη
πξνθαλέο φηη θαη ηνπο απαξαίηεηνπο δείρηεο δηαζέηεη, αιιά θαη ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία
γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο αθαδεκατθήο ηνπ αλάπηπμήο.
7.2.6.

Ση πξνζπάζεηεο θάλεη ην Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη κέιε αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ πςεινχ επηπέδνπ;

ε έλα Σκήκα ην νπνίν ζέηεη σο θχξην ζηφρν ηελ αξηζηεία ηα λέα κέιε ΓΔΠ ζα
επηιεγνχλ κε ην ίδην θξηηήξην. Σα ππάξρνληα κέιε ΓΔΠ δηαθεκίδνπλ ζε ζπλέδξηα ζην
εμσηεξηθφ ηηο αλνηθηέο δηαδηθαζίεο εθινγήο ππνςεθίσλ ηνπ Σκήκαηνο καο ζηελ Διιεληθή
αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηεο αιινδαπήο. Παξάιιεια νη πξνθεξχμεηο ζέζεσλ αλαθνηλψλνληαη
θαη ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά επξείαο θπθινθνξίαο θαη αλαξηψληαη θαη ζηε
ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο. Αξθεηά ππάξρνληα κέιε ηνπ Σκήκαηνο είραλ πιεξνθνξεζεί γηα ηηο
ζέζεηο, πνπ ηψξα θαηέρνπλ, κε απηνχο ηνπο ηξφπνπο ελψ ήηαλ ζην εμσηεξηθφ.
7.2.7.

Πψο ζπλδέεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ θαη εμειίμεσλ κειψλ ηνπ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ κε ην ζρέδην αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο;

Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνζιήςεσλ λέσλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ
είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ζηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο, φπσο
πξναλαθέξζεθε.
Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ εμειίμεσλ ησλ ήδε δηνξηζκέλσλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ δελ εμαξηάηαη απφ ηελ ζηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο.
Απηφ ζα αδηθνχζε ηελ εμέιημε άμησλ ζπλαδέιθσλ κε αληηθείκελα έξεπλαο πνπ πιένλ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ κειινληηθφ ζρεδηαζκφ αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο.
7.2.8.

Πφζνπο θνηηεηέο δεηάεη ηεθκεξησκέλα ην Σκήκα αλά έηνο; Πφζνη θνηηεηέο ηειηθά
ζπνπδάδνπλ αλά έηνο θαη πνηα είλαη ε πξνέιεπζή ηνπο αλά ηξφπν εηζαγσγήο
(εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, κεηεγγξαθέο, εηδηθέο θαηεγνξίεο, θιπ);

Tν Σκήκα δεηάεη ηεθκεξησκέλα 50 θνηηεηέο αλά έηνο.
Σν 2005 εζηάιεζαλ 50, ην 2006 60, ην 2007 70, θαη ε πξφβιεςε γηα ην 2008 είλαη 100
ν
θνηηεηέο. Απφ απηνχο ζην 1 έηνο γξάθηεθαλ 70 αιιά νη 15 πήξαλ κεηαγξαθή νπφηε
ν
ν
ν
ζπνπδάδνπλ 55. ην 2 έηνο ζπνπδάδνπλ 54, ζην 3 37, ζην 4 42 θαη ζε φια ηα ππφινηπα
έηε 148.
Ζ θχξηα πξνέιεπζή ησλ θνηηεηψλ είλαη νη παλειιήληεο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ελψ
θέηνο έρνκε θαη 1 απφ Κχπξν θαη 1 κε ην 3% (ιφγνη πγείαο). Φνηηεηέο απφ κεηεγγξαθέο θαη
άιιεο εηδηθέο θαηεγνξίεο δελ ππάξρνπλ.
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7.2.9.

Ση πξνζπάζεηεο θάλεη ην Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη θνηηεηέο πςεινχ
επηπέδνπ;

Γηαθήκηζε ηνπ Σκήκαηνο κέζσ:
 Ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο
 Γηαθεκηζηηθψλ 3πηπρσλ
 Δθιατθεπκέλσλ νκηιηψλ θαζεγεηψλ ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα
 Δθδειψζεηο παξνπζίαζεο ηνπ Σκήκαηνο ζε καζεηέο Λπθείσλ ηεο Κξήηεο. Οη
εθδειψζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ επίδεημε εξγαζηεξίσλ, εθιατθεπκέλεο νκηιίεο
κειψλ ΓΔΠ ζε ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ
επηζηήκε ηεο Υεκείαο.
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8. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο
8.1. Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ.
8.1.1.

Πψο είλαη ζηειερσκέλε θαη νξγαλσκέλε ε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ
Σνκέσλ;

Ζ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζηειερψλεηαη απφ έμη ππαιιήινπο, ηξεηο δηνηθεηηθνχο,
έλα ΔΣΔΠ θαη δχν ΗΓΑΥ. Δθηφο απφ ηε Γξακκαηέα ηνπ Σκήκαηνο, φια ηα ππφινηπα ζηειέρε
εμεηδηθεχνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν γξακκαηεηαθφ αληηθείκελν, φπσο πξνπηπρηαθά,
κεηαπηπρηαθά, ζέκαηα ΔΠΔΑΔΚ, νηθνλνκηθά, αξρείν. Ζ δηεθπεξαίσζε ησλ ζεκάησλ πνπ
αθνξνχλ ηελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ
γίλεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά, αμηνπνηψληαο ηηο αληίζηνηρεο ςεθηαθέο ππνδνκέο
πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (e-Γξακκαηεία,
studentweb, classweb). ια ηα ζηειέρε ηεο γξακκαηείαο είλαη εθπαηδεπκέλα ζηελ
πιεξνθνξηθή θαη ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ, θαη αμηνπνηνχλ πιήξσο ηηο ππνδνκέο
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ Σκήκαηνο.
8.1.2.

Πφζν απνηειεζκαηηθέο ζεσξείηε πσο είλαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ην σξάξην
ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ Σνκέσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε
ησλ αλαγθψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ;

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ην σξάξην (08.00-14.30) ηεο Γξακκαηείαο ηνπ
Σκήκαηνο αμηνινγνχληαη σο απνηειεζκαηηθέο. Με ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ
ΣΠΔ, ε πξφζβαζε ζηηο πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ηεο Γξακκαηείαο είλαη απξφζθνπηε θαζ‟φιε
ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Γηα παξάδεηγκα, νη δειψζεηο καζεκάησλ ησλ θνηηεηψλ γίλνληαη
απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ. Οη αλαθνηλψζεηο ηεο Γξακκαηείαο αλαξηψληαη
θαη είλαη δηαζέζηκεο ζπλερψο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο, ελψ ιεηηνπξγνχλ
εμεηδεηθεπκέλεο ιίζηεο ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ γηα ηελ πξνψζεζε πιεξνθνξηψλ πνπ
ελδηαθέξνπλ εμεηδεηθεπκέλεο νκάδεο ηνπ Σκήκαηνο, π.ρ. πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο,
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, κέιε ΓΔΠ θιπ.
Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο
κε εθείλεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο; Πφζν ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη
(α) ε νξγάλσζε θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο;
(β) ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο;
Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη
νκαιή, θαη ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Σν Σκήκα δηαζέηεη ηελ δηθή ηνπ βηβιηνζήθε εληφο
ηνπ θηηξίνπ ηνπ, κηα πνπ ην θεληξηθφ θηίξην ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλ/κίνπ είλαη αθφκα ππφ
θαηαζθεπή. Σν σξάξην ηεο βηβιηνζήθεο (08.00–14.30) επαξθεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο,
κηα θαη ε πιεηνςεθία ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο βηβιηνζήθεο θαιχπηεηαη πιήξσο απφ ηηο
αληίζηνηρεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο (ειεθηξνληθά βηβιία θαη πεξηνδηθά,
δηθηπαθέο κεραλέο αλαδήηεζεο, δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ θιπ), νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο
ζπλερψο. Σν αλαγλσζηήξην ηεο βηβιηνζήθεο είλαη αλνηρηφ επί εηθνζηηεηξαψξνπ βάζεσο.
8.1.3.

Οη Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ελ γέλεη, αιιά θαη ηνπ Σκήκαηνο
Υεκείαο είλαη απνηειεζκαηηθέο. Ζ πιεξνθφξεζε θαη ε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ γίλεηαη θπξίσο
κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail), αιιά θαη κε αλαθνηλψζεηο ζε εηδηθνχο πίλαθεο
αλαθνηλψζεσλ ζε θνηλή ζέα.
8.1.4.

Πψο είλαη ζηειερσκέλα θαη πψο
πνπδαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο;

νξγαλψλνληαη ηα

Δξγαζηήξηα ή/θαη

ηα

Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο παξνπζηάδεηαη
ζην θεθάιαην 2.5 ηεο παξνχζαο αλαθνξάο. Σα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα ζηειερψλνληαη απφ
έλα κέινο ΓΔΠ θαη έλα κέινο ΔΔΓΗΠ ή ΔΣΔΠ, ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ νκαιή
ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ αζθήζεσλ, ηελ θαηάζεζε εηήζηνπ
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πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ θαη κηθξνζπζθεπψλ. Σα εξεπλεηηθά
εξγαζηήξηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 3.3, ελψ ε ζηειέρσζή ηνπο ζε
πξνζσπηθφ (κέιε ΓΔΠ, πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, ππάιιεινη ΗΓΑΥ, ηερληθφ
πξνζσπηθφ) πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ην εξεπλεηηθφ πεδίν θάζε εξγαζηεξίνπ.
8.1.5.

Πφζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε πσο είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπο;

Ζ ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο θξίλεηαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή. Ζ
αλαινγία θνηηεηψλ/εξγαζηεξηαθψλ ζέζεσλ είλαη άξηζηε ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Σκήκαηνο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζε φινπο ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηελ πξαγκαηηθή
πξαθηηθή εμάζθεζε (hands-on) ζηελ επηζηήκε ηεο Υεκείαο. Ζ θαιή ιεηηνπξγία ησλ
εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ αληαλαθιάηαη ζην πςειφ επίπεδν έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη ζην
Σκήκα, φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηα Κεθάιαηα 3 θαη 5.
8.1.6.

Πψο ππνζηεξίδνληαη νη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ
ηνπ Σκήκαηνο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη;

Λφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηνπο, νη ππνδνκέο θαη νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη
ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ Σκήκαηνο ππνζηεξίδνληαη απφ κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο, έλα
κέινο ΔΔΓΗΠ θαη έλα κέινο ΗΓΑΥ, κε ηίηινπο ζπνπδψλ πιεξνθνξηθήο. Οη ππνδνκέο
πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ζπλίζηαληαη απφ ηα εμήο :








Δπηά θαηαλεκεηέο CISCO πνπ ππνζηεξίδνπλ ην πιήξεο δίθηπν δηθηπαθήο
ηειεθσλίαο (VoIP) θαη ην ηνπηθφ δίθηπν (LAN) 10/100/1000 Mbs ηνπ Σκήκαηνο.
Δμππεξεηεηή (server) CISCO Call Manager γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ δηθηπαθνχ
ηειεθσληθνχ δηθηχνπ VoIP.
Δμππεξεηεηή γηα ην αζχξκαην δίθηπν (Wireless) ηνπ Tκήκαηνο θαη έμη ζεκεία
πξφζβαζεο (access /hotspots) ηα νπνία θαιχπηνπλ ρσξηθά νιφθιεξν ην θηίξην ηεο
Υεκείαο.
Δμππεξεηεηή γηα ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ησλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.
Δμππεξεηεηή γηα ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.
Δμππεξεηεηή γηα ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ κειψλ ηνπ.
Δμππεξεηεηή γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο θξάηεζεο ησλ
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (ακθηζέαηξα, αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ζεκηλαξίσλ,
θνηλφρξεζησλ νξγάλσλ, θιπ.)

Οη ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο ζηελ
πξνζπάζεηα ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ παξνρή ζηα κέιε ηνπ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ
(ειεθηξνληθή Γξακκαηεία) θαη ηελ ςεθηαθή δηαρείξηζε φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ
αιιά θαη εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ. Οη ππνδνκέο
θξίλνληαη επαξθείο γηα ηα παξφληα κεγέζε ηνπ Σκήκαηνο, φζνλ αθνξά ηα κέιε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ, αιιά ζα πξέπεη λα
εκπινπηίδνληαη αθνινπζψληαο ηελ εμέιημε θαη αλάπηπμε ηνπ Σκήκαηνο αιιά θαη ηεο
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηέινο θξίλεηαη ε δηάζεζε ηα επφκελα ρξφληα
επαξθψλ πφξσλ γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ησλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ,
θαζφηη απηέο απνηεινχλ πςειήο αμίαο επέλδπζε γηα ην Σκήκα.
Σν αξλεηηθφ ζεκείν είλαη ην γεγνλφο φηη ην εηδηθφ πξνζσπηθφ ησλ δηθηχσλ ηνπ Σκήκαηνο
δελ έρεη άκεζε πξφζβαζε αιιά ρξεηάδεηαη λα πεξάζεη κέζσ κηαο ππεξεζίαο πνπ δελ
βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ θηηξίνπ αιιά ζηηο παιαηέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Π.Κ.
8.2. Τπεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο.
8.2.1

Πψο εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ χκβνπινπ Καζεγεηή;

Σν Σκήκα Υεκείαο απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη θξνληίδεη γηα ηελ πξαγκαηηθή
εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ χκβνπινπ Καζεγεηή. Δπηιέγνληαο θαηά θπθιηθφ ηξφπν ηα κέιε
ΓΔΠ γηα ην ζεζκφ, δηεπθνιχλεη ηελ άλεηε επηθνηλσλία κε ηνπο λένπο θνηηεηέο, θαη ηελ
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απξφζθνπηε ελζσκάησζή ηνπο ζηνλ θνξκφ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία
ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή επαθή κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλαληήζεσλ, ιακβάλεη ρψξα
ηαθηηθά θαη ζπλερίδεηαη θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ.

8.2.2.

Πφζν απνηειεζκαηηθά ππνζηεξίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο
θνηλφηεηαο ζηε ρξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ;

Απνηειεί πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο ε παξνρή ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο πξφζβαζεο ησλ
κειψλ ηνπ ζην δηαδίθηπν θαη ζηε ρξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ
(ΣΠΔ). Με ηελ είζνδφ ηνπο ζην δπλακηθφ ηνπ Σκήκαηνο, φια ηα κέιε ηνπ (θνηηεηέο,
επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ) απνθηνχλ πξνζσπηθή δηεχζπλζε ειεθηξνληθήο
αιιεινγξαθίαο (email) ζηελ πεξηνρή (domain) ηνπ Σκήκαηνο (user@chemistry.uoc.gr) θαη
εληάζζνληαη απηφκαηα ζηηο αληίζηνηρεο κε ηε ζέζε ηνπο ιίζηεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ,
ψζηε λα ιακβάλνπλ ηηο αλαθνηλψζεηο θαη λέα ηνπ Σκήκαηνο πνπ ηνπο αθνξνχλ. Μέζσ ηεο
εηδηθήο ππεξεζίαο webmail φια ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ πξφζβαζε ζην ινγαξηαζκφ
email ηνπο απφ νπνηνδήπνηε ππνινγηζηή κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν.
Σν Σκήκα ελζαξξχλεη ελεξγά ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ
κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ηφζν γηα ηελ ακεζφηεηα θαη ηαρχηεηά ηνπο, φζν θαη γηα ιφγνπο
ζεβαζκνχ πξνο ην πεξηβάιινλ (ειαρηζηνπνίεζε θαηαλάισζεο ραξηηνχ). Οη πξνπηπρηαθνί
θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο επηπιένλ απνθηνχλ ινγαξηαζκφ πνπ ηνπο επηηξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην εθηεηακέλν δίθηπν ππνινγηζηψλ ζηελ αίζνπζα πνιπκέζσλ ηνπ Σκήκαηνο.
Σν Σκήκα δηνξγαλψλεη εηδηθά ζεκηλάξηα εμνηθείσζεο ησλ λενεηζαρζέλησλ θνηηεηψλ κε ηε
ρξήζε ηεο αίζνπζαο πνιπκέζσλ. Οη θνηηεηέο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ θνξεηνχ ππνινγηζηή ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ
θηηξίνπ κέζσ ηνπ ειεχζεξνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ην Σκήκα. Δπηπιένλ
φια ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα δσξεάλ ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ
ηειεθσληθνχ δηθηχνπ απφ ηελ νηθία ηνπο (dial_up).
8.2.3.

Τπάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ εξγαδφκελσλ θνηηεηψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθή
είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο;

Σν Σκήκα πξνζπαζεί λα ππνζηεξίμεη ηνπο εξγαδφκελνπο θνηηεηέο ιακβάλνληαο
κέηξα ππνβνεζεηηθνχ ραξαθηήξα. Γηα παξάδεηγκα, νη παξαδφζεηο, αιιά θαη φιεο νη
δξαζηεξηφηεηεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ (δηαιέμεηο, παξνπζηάζεηο, εμεηάζεηο)
πξαγκαηνπνηνχληαη είηε ζε δχν εκέξεο ηελ εβδνκάδα (Πέκπηε, Παξαζθεπή) είηε ζε
απνγεπκαηηλέο ψξεο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε παξαθνινχζεζή ηνπο απφ ηνπο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ εξγάδνληαη. Ζ αλάξηεζε ηνπ βνεζεηηθνχ πιηθνχ φισλ ησλ
καζεκάησλ (ηφζν πξνπηπρηαθψλ φζν θαη κεηαπηπρηαθψλ) ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ
αληίζηνηρε ηζηνζειίδα θάζε καζήκαηνο επίζεο ππνβνεζά ηνπο εξγαδφκελνπο θνηηεηέο,
πξνζθέξνληαο απξφζθνπηε πξφζβαζε ζην δηδαθηηθφ πιηθφ αλεμαξηήησο σξαξίνπ.
Παξάιιεια, ην Σκήκα αμηνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηνπ πκβνπιεπηηθνχ Κέληξνπ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ (http://www.uoc.gr/counsellingcenter/), ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζην Φνηηεηηθφ
Κέληξν, δίπια αθξηβψο απφ ην Σκήκα Υεκείαο.
8.2.4.

Τπάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ πεξηζζφηεξν αδχλακσλ θνηηεηψλ θαη εθείλσλ
πνπ δελ νινθιεξψλνπλ εκπξφζεζκα ηηο ζπνπδέο ηνπο; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη
ε ιεηηνπξγία ηεο;

Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ππνζηήξημεο ησλ αδχλακσλ θνηηεηψλ απφ ην
Σκήκα. „Οινη νη δηδάζθνληεο είλαη πξφζπκνη λα βνεζήζνπλ θάζε θνηηεηή πνπ ζα ηνπο
δεηήζεη ηελ βνήζεηά ηνπο αλά πάζα ζηηγκή, πέξαλ ηνπ ζπκβνχινπ θαζεγεηή (βι. Παξαθάησ)
8.2.5.

Παξέρνληαη ππνηξνθίεο ζηνπο άξηζηνπο θνηηεηέο ή ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο θνηηεηψλ
(πέξαλ ησλ ππνηξνθηψλ ηνπ ΗΚΤ);

Δθηφο απφ ηηο ππνηξνθίεο ηνπ ΗΚΤ, παξέρνληαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο νη εμήο
ππνηξνθίεο/βξαβεία :
Βξαβείν Δκκαλνπήι Γξεηηάθε
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Απφ ην 1990 ρνξεγείηαη απφ ηνλ Δκκαλνπήι Γξεηηάθε ρξεκαηηθφ βξαβείν ζηνλ θνηηεηή ηνπ
Σκήκαηνο Υεκείαο πνπ απνθνηηά θαλνληθά (κεηά, δειαδή απφ νθηψ εμάκελα) κε ηνλ
πςειφηεξν βαζκφ πηπρίνπ.
Τπνηξνθία Μαξίαο θαη Μηραήι Μαλαζάθε
Απφ ην 2001 θαη κέρξη ζήκεξα δίδεηαη ε «Τπνηξνθία Μαξίαο Μηραήι Μαλαζζάθε»
ζηνλ πξψην εθ ησλ αξηζηεπζάλησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο. Οη
Τπνηξνθίεο «Μαξίαο Μηραήι Μαλαζζάθε» αμηνινγνχληαη αλάκεζα ζηηο 3 θαιχηεξεο
Τπνηξνθίεο πνπ δίδνληαη ζηελ Διιάδα ζε Μεηαπηπρηαθφ Δπίπεδν, ηφζν κε βάζε ηα θξηηήξηα
ηεο επηινγήο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Τπνηξφθσλ φζν θαη κε βάζε ην εηήζην χςνο ησλ
Τπνηξνθηψλ.
8.2.6.

Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ
λενεηζεξρφκελσλ ζην Σκήκα θνηηεηψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη;

Παξάιιεια κε ηηο γεληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη θεληξηθέο ππεξεζίεο
αξσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ην Σκήκα Υεκείαο αλαπηχζζεη ηδηαίηεξεο δξάζεηο
απνζθνπψληαο ζηελ νκαιή έληαμε ησλ λενεηζαρζέλησλ θνηηεηψλ ηνπ. Σν Σκήκα
δηνξγαλψλεη εηδηθή εθδήισζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ηελ Τπνδνρή Πξσηνεηψλ. Ζ
εθδήισζε απηή πεξηιακβάλεη :
 Καισζφξηζκα απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο
 Καισζφξηζκα απφ ηνλ πξφεδξν ησλ θνηηεηψλ
 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο
 Οκηιίεο κειψλ ΓΔΠ γηα ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο
 Παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
 Ξελάγεζε θαηά νκάδεο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο
 Γεχκα
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο νη θνηηεηέο παξαιακβάλνπλ πιήξε θάθειν πνπ
πεξηιακβάλεη έληππν πιηθφ κε πιεξνθνξίεο γηα ην Σκήκα Υεκείαο, ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο,
ηε δσή ζην Ζξάθιεην θαη ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο
λενεηζαρζέληεο θνηηεηέο.
Ζ νκαιή έληαμε ησλ λέσλ θνηηεηψλ ππνζηεξίδεηαη πεξαηηέξσ κε ηελ πιήξε
αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ χκβνπινπ θαζεγεηή.
Παξάιιεια, νη λενεηζεξρφκελνη θνηηεηέο ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο νκάδεο
ππνζηήξημεο θαη βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην πκβνπιεπηηθφ Κέληξν
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θάζε εμάκελν, κε ζέκαηα φπσο:
 Πξνζαξκνγή ζηελ θνηηεηηθή δσή
 Αλαβιεηηθφηεηα…φρη απφ αχξην!
 Απνηειεζκαηηθέο Γεμηφηεηεο Μειέηεο
 Βαζκνζεξία…..ηέινο!
Ζ πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο θξίλεηαη γεληθφηεξα, αιιά θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο σο
ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή.
8.2.7.

Πψο ζπκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο ζηε δσή ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Ηδξχκαηνο γεληθφηεξα;

Οη θνηηεηέο απνηεινχλ ην πην δσληαλφ θνκκάηη ηνπ Σκήκαηνο, θαη ελζαξξχλνληαη λα
ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο θνηλέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. ινη νη θνηηεηέο ελεκεξψλνληαη θαη
πξνζθαινχληαη ζηα εβδνκαδηαία εκηλάξηα Υεκείαο (Colloquia) ηνπ Σκήκαηνο, ζηα νπνία νη
νκηιεηέο είλαη επηζηήκνλεο δηεζλνχο θήκεο απφ φιν ηνλ θφζκν. Μέζσ ησλ Γεληθψλ ηνπο
πλειεχζεσλ θαη ηεο αληηπξνζψπεπζήο ηνπο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, νη
θνηηεηέο ηεο Υεκείαο ζπλδηακνξθψλνπλ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ηνπ
Σκήκαηνο, ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηε δηνίθεζή ηνπ.
Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Σκήκαηνο, ν ζχιινγνο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
δηνξγαλψλεη κε κεγάιε επηηπρία απφ ην 1994 Δηήζην πλέδξην Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ
Υεκείαο ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηκεκάησλ Υεκείαο απφ φιε ηελ
Διιάδα αιιά θαη ηελ Κχπξν.
Παξάιιεια, ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2002-2003 ζε
απηφλνκν θηίξην ην Φνηηεηηθφ Κέληξν, (http://www.uoc.gr/studentcenter) ην νπνίν θηινμελεί
ηηο πλεπκαηηθέο, ςπραγσγηθέο, θνηλσληθέο, θαιιηηερληθέο θαη ζπλδηθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
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ησλ θνηηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, αιιά θαη φισλ ησλ κειψλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο
θνηλφηεηαο γεληθφηεξα. Οη θνηηεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
ησλ δηαθφξσλ πνιηηηζηηθψλ νκάδσλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ (Αζηξνλνκηθή, Φσηνγξαθηθή,
Εσγξαθηθή, Λνγνηερληθή, Θεαηξηθή, Μνπζηθή, Υνξεπηηθή, Κηλεκαηνγξαθηθή, Οκάδα
Δζεινληηθήο Αηκνδνζίαο, θ.ά.). ηνλ ίδην ρψξν ζηεγάδνληαη ν Ραδηνθσληθφο ηαζκφο, ν
Πνιηηηζηηθφο χιινγνο αιιά θαη ε Υνξσδία Φξαγθίζθνο Λενληαξίηεο ηνπ Π.Κ., ελψ
δηνξγαλψλνληαη δηάθνξεο θαιιηηερληθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο κε κεγάιε ζπκκεηνρή.
8.2.8.

Πψο ππνζηεξίδνληαη εηδηθά νη αιινδαπνί θνηηεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο ην
Σκήκα;

Σν Σκήκα ζπκκεηέρεη ηδηαίηεξα ελεξγά ζηα πξνγξάκκαηα Erasmus/Socrates, θη έηζη
βξίζθεηαη αξθεηά ζπρλά ζηελ επράξηζηε ζέζε λα θηινμελεί αιινδαπνχο θνηηεηέο, ελψ
πξφζθαηα δηνξγάλσζε ζηα πιαίζηα ηνπ Erasmus Intensive Program Θεξηλφ ρνιείν
Υεκείαο ζην νπνίν ζπκκεηείραλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά αιινδαπνί θνηηεηέο απφ δηάθνξεο
ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Παξάιιεια, απηή ηε ζηηγκή δηαζέηεη δχν αγγιφθσλνπο θνηηεηέο νη
νπνίνη έρνπλ εγγξαθεί θαη παξαθνινπζνχλ πιήξσο ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ
ηνπ. Οη θνηηεηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο παξαδφζεηο ζηα ειιεληθά έρνπλ
ηε δπλαηφηεηα λα πάξνπλ ηα καζήκαηα σο “reading courses”, δηαβάδνληαο ηελ βηβιηνγξαθία
είηε ζηα αγγιηθά είηε ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, ελψ εμεηάδνληαη ζηα αγγιηθά θαη θαηά
πξνηίκεζε παξαδίδνληαο γξαπηέο εξγαζίεο. Γηα θνηηεηέο πνπ ζα παξακείλνπλ γηα κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ Διιάδα, ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο πξνζθέξεη ην καζήκαηα Νέαο
Διιεληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο, πνπ πξννξίδνληαη θαη' αξρήλ γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ
επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, αιιά είλαη αλνηρηά θαη ζε φζνπο
αγγιφθσλνπο θνηηεηέο επηζπκνχλ λα ηα παξαθνινπζήζνπλ.
8.3. Τπνδνκέο πάζεο θχζεσο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Σκήκα.
8.3.1.

Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ ηεο βηβιηνζήθεο.

Ζ βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο ππνζηεξίδεηαη απφ ηξείο ππαιιήινπο/βηβιηνζεθάξηνπο νη
νπνίνη δηαρεηξίδνληαη ηηο ζπιινγέο βηβιίσλ, πεξηνδηθψλ θαη πνιπκέζσλ ηνπ Σκήκαηνο.
Γηαζέηεη αίζνπζα κε 4 ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ζαξσηή, εθηππσηή θαη θσηναληηγξαθηθφ
κεράλεκα, θαζψο θαη αλαγλσζηήξην ~200 ζέζεσλ ην νπνίν ιεηηνπξγεί επί εηθνζηηεηξαψξνπ
βάζεσο. Ο δαλεηζκφο πιηθνχ γίλεηαη κέζσ εηδηθήο θάξηαο κέινπο ηεο βηβιηνζήθεο, ε ρξήζε
ηεο νπνίαο δηεπθνιχλεη ηνλ ειεθηξνληθφ έιεγρν ηεο δηαθίλεζεο. Ζ αλάπηπμε ησλ
ειεθηξνληθψλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο (ειεθηξνληθά πεξηνδηθά θαη βηβιία, πξφζβαζε ζε
online βάζεηο δεδνκέλσλ, θιπ) ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ αζχξκαηε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν πνπ
παξέρεηαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο
θαζηζηά ηελ πξφζβαζε ζην πιηθφ ηεο
βηβιηνζήθεο πξνζηηή ζε φια ηα κέιε ηνπ
Σκήκαηνο.
Σα πιηθά ηεθκήξηα ηεο βηβιηνζήθεο
θξίλνληαη γεληθά επαξθή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Σκήκαηνο. Αθνινπζψληαο ηε γεληθή ηάζε ζην
ρψξν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηεζλψο,
δελ ζπληζηάηαη ε ελίζρπζε ηνπ θαηαιφγνπ
επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ζε έληππε κνξθή,
αιιά ε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο πξφζβαζεο
ζε ειεθηξνληθά πεξηνδηθά θαη βηβιία κέζσ ηεο θνηλνπξαμίαο ησλ ειιεληθψλ αθαδεκατθψλ
βηβιηνζεθψλ (HEAL-LINK). Ζ έληππε ζπιινγή επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ θαη εγρεηξηδίσλ
δηδαζθαιίαο, ζα πξέπεη σζηφζν λα ζπλερίζεη λα εκπινπηίδεηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, ψζηε λα δηαηεξείηαη ελεκεξσκέλε ζρεηηθά κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην ρψξν
ηεο Υεκείαο θαη λα δηεπθνιχλεη ην εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Σκήκαηνο.
Κξίλεηαη ρξήζηκε, ε ππνζηήξημε βηβιηνγξαθηθψλ αλαδεηήζεσλ κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ
πξνγξακκάησλ software, κε δηαρείξηζε απφ ηελ θεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Π.Κ.. Σέηνηα
πξνγξάκκαηα, φπσο Scifinder, απνηεινχλ απαξαίηεην πιένλ εξγαιείν γηα ηνπο εξεπλεηέο
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δηεζλψο θαη δηαηίζεληαη ζηηο ππνδνκέο ησλ πεξηζζνηέξσλ Υεκηθψλ Σκεκάησλ Δπξψπεο θαη
ΖΠΑ.
8.3.2.

Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα θνηλφρξεζηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ.

Ζ πνηφηεηα ηνπ θνηλφρξεζηνπ θηηξηαθνχ εμνπιηζκνχ είλαη άθξσο ηθαλνπνηεηηθή,
δεδνκέλεο ηεο πξφζθαηεο θαηαζθεπήο ηνπ λένπ θηηξίνπ ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην Σκήκα. Ζ
εηδηθή βηνθιηκαηηθή θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή θαηαλνκή ησλ
ζεξκνθξαζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη δηεπθνιχλεη ην απηφκαην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ
θιηκαηηζκνχ πνπ ιεηηνπξγεί ζε φινπο ηνπο ρψξνπο. Σν θηίξην δηαζέηεη απηφλνκν
ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο, ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη απφ απηφκαην ζχζηεκα απξφζθνπηεο
παξνρήο ηζρχνο (UPS) εμαζθαιίδνληαο ηελ αδηάιιεηπηε παξνρή ξεχκαηνο ζε πεξίπησζε
απξνγξακκάηηζηεο δηαθνπήο. Πέξα απφ ηα βαζηθά κέζα ππξφζβεζεο (ππξνζβεζηηθέο
θσιηέο, θνξεηνί ππξνζβεζηήξεο CO2), φινη νη ρψξνη ηνπ Σκήκαηνο θαιχπηνληαη απφ
απηφκαην ζχζηεκα ςεθαζκνχ κε λεξφ, θαη CO2 ζηνπο ρψξνπο πνπ ζηεγάδνπλ ειεθηξνινγηθφ
εμνπιηζκφ.
Με ηελ εγθαηάζηαζε καο ζηα θηίξηα ηεο Υεκείαο πξνζηέζεθε δίθηπν αεξίνπ αδψηνπ
(99.999%) κε 2 θεληξηθέο κνλάδεο ζηελ νξνθή , ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ ππάξρεη αλάγθε.
8.3.3.

Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ ζπνπδαζηεξίσλ.

Σν Σκήκα Υεκείαο δηαζέηεη ηξία ακθηζέαηξα θαη δχν αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, νη νπνίεο
θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ. Σα ακθηζέαηξα δηαζέηνπλ κφληκνπο
πξνβνιείο (projectors) γηα ζχλδεζε κε Ζ/Τ, ελψ ην θεληξηθφ ακθηζέαηξν δηαζέηεη εηδηθή
αίζνπζα πνιπκέζσλ πνπ ζηεγάδεη δηπιφ νπηηθναθνπζηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ πξνβνιή
βίληεν/ςεθηαθήο εηθφλαο/ήρνπ, θαζψο θαη πέληε (5) κεηαθξαζηηθνχο ζαιάκνπο γηα ρξήζε
θαηά ηε δηελέξγεηα δηεζλψλ ζπλεδξίσλ θαη εθδειψζεσλ. ινη νη ρψξνη δηδαζθαιίαο έρνπλ
ηφζν ελζχξκαηε (LAN) φζν θαη αζχξκαηε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο ην Σκήκα
δηαζέηεη αίζνπζα πνιπκέζσλ εμνπιηζκέλε κε 30 πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο ε νπνία
δηαηίζεηαη γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ πνπ απαηηνχλ ππνινγηζηηθή ππνζηήξημε (π.ρ.
Θεσξεηηθή θαη Κβαληηθή Υεκεία, Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο, θιπ.) ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο Θεξηλά ρνιεία. Σν αλαγλσζηήξην ηνπ Σκήκαηνο είλαη ζηε δηάζεζε
ησλ θνηηεηψλ φιν ην εηθνζηηεηξάσξν. ινη νη ρψξνη δηδαζθαιίαο δηαζέηνπλ θεληξηθφ
ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ.
8.3.4.

Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα γξαθείσλ δηδαζθφλησλ.

ινη νη δηδάζθνληεο θαηέρνπλ πιήξσο επηπισκέλν θαη θιηκαηηδφκελν πξνζσπηθφ
γξαθείν πνπ δηαζέηεη πξφζβαζε ζην ηνπηθφ δίθηπν (LAN), αιιά θαη αζχξκαην δίθηπν
(wireless) πνπ θαιχπηεη φιν ην θηίξην.
8.3.5.

Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ Γξακκαηείαο Σκήκαηνο θαη Σνκέσλ.

Οη ρψξνη ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο είλαη επαξθείο γηα ην πξνζσπηθφ, θαη
δηαζέηνπλ επαξθή αξηζκφ απφ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο. Ζ Γξακκαηεία δηαζέηεη επηπιένλ μερσξηζηφ εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν
δίπια ζηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ θηηξίνπ ηεο Υεκείαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πξνπηπρηαθψλ
θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο.
8.3.6.

Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ ζπλεδξηάζεσλ.

Σν Σκήκα δηαζέηεη εηδηθή αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ρσξεηηθφηεηαο 40 αηφκσλ πιήξσο
επηπισκέλε θαη εμνπιηζκέλε κε ζχζηεκα ηειεφξαζεο/βίληεν γηα ηε δηελέξγεηα
ηειεδηαζθέςεσλ κέζσ δηαδηθηχνπ.
8.3.7.

Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα άιισλ ρψξσλ (δηδαζθαιεία, πεηξακαηηθά ζρνιεία, κνπζεία,
αξρεία, αγξνθηήκαηα, εθζεζηαθνί ρψξνη θιπ).

Σν Tκήκα δηαζέηεη εηδηθή Αίζνπζα εκηλαξίσλ ρσξεηηθφηεηαο 70 αηφκσλ κε κφληκν
πξνβνιέα (projector) ζηελ νπνία δηελεξγνχληαη νη παξνπζηάζεηο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ,
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δηπισκάησλ εηδίθεπζεο, θαη δίλνληαη νη νκηιίεο δηαθεθξηκέλσλ πξνζθεθιεκέλσλ νκηιεηψλ
απφ ην εμσηεξηθφ θαη ηελ Διιάδα ζηα πιαίζηα ηνπ Colloquium ηνπ Σκήκαηνο. Σν Σκήκα
Υεκείαο δηαζέηεη επίζεο ηηο εμήο ζεκαληηθέο ππνδνκέο:
Α. Ταινπξγείν.
ην Σκήκα Υεκείαο ιεηηνπξγεί, ζε απηφλνκν γηα ιφγνπο αζθαιείαο ρψξν, έλα πιήξεο
παινπξγείν κε φιν ην ζχγρξνλν θαη απαξαίηεην εμνπιηζκφ, επαλδξσκέλν κε δχν κφληκνπο
ππαιιήινπο παινπξγνχο κε πνιχρξνλε εκπεηξία. ρεδφλ φινο ν γπάιηλνο εμνπιηζκφο ηφζν
ζηα εθπαηδεπηηθά φζν θαη ζηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο, θαηαζθεπάδεηαη θαη
ζπληεξείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην, ην νπνίν είλαη ίζσο ην θαιχηεξν αθαδεκατθφ
παινπξγείν ζηελ Διιάδα.
Β. Δξγαζηήξην ειεθηξνληθώλ.
Σν Σκήκα δηαζέηεη πιήξσο εμνπιηζκέλν Δξγαζηήξην ειεθηξνληθψλ, ην νπνίν δηαηεξεί ν
έκπεηξνο ειεθηξνληθφο ηνπ Σκήκαηνο, κέινο ΔΣΔΠ. Σν εξγαζηήξην επηζθεπάδεη,
θαηαζθεπάδεη θαη βειηηψλεη ηνλ εξεπλεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ εμνπιηζκφ ηνπ Σκήκαηνο, αιιά
θαη ζπλεηζθέξεη ηα κέγηζηα ζηελ ζπληήξεζε ησλ νξγάλσλ πςειήο ηερλνινγίαο ηνπ
Σκήκαηνο, έρνληαο απνθηήζεη πνιχρξνλε εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν.

8.3.8.

Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ππνδνκψλ ΑΜΔΑ.

Σν θηίξην ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο, δεδνκέλνπ φηη θαηαζθεπάζηεθε πξφζθαηα, κε ηηο πην
ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο, πξνζθέξεη αζθαιή θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο
ρψξνπο ηνπ απφ ΑΜΔΑ. Με ηε βνήζεηα εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ αλειθπζηήξσλ ηα ΑΜΔΑ
κπνξνχλ λα κεηαβνχλ θαη ζηα ηξία επίπεδα ηνπ θηηξίνπ, ελψ ηα ηξία ακθηζέαηξα ηνπ
Σκήκαηνο δηαζέηνπλ εηδηθή ζεηξά θαζηζκάησλ γηα πξφζβαζε απφ ΑΜΔΑ.
8.3.9.

Πψο εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζε
ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο;

Οη ππνδνκέο θαη ν εμνπιηζκφο ηνπ Σκήκαηνο είλαη δηαζέζηκα ζε φια ηα κέιε ηεο
αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δηαηαξάζζεηαη ε νκαιή εξεπλεηηθή θαη
αθαδεκατθή ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο. Απφ ην 2007 ην Σκήκα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο
Τιηθψλ ηθαλνπνηεί ηηο δηδαθηηθέο ηνπ αλάγθεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο,
αλακέλνληαο ηελ κεηεγθαηάζηαζή ηνπ ζε λέν θηίξην. Οη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο ηνπ Σκήκαηνο,
εηδηθά φζνλ αθνξά φξγαλα πςειήο ηερλνινγίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ
πνιιψλ άιισλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ελψ θαη πνιιά κέιε ηνπ Σκήκαηνο θάλνπλ
εθηεηακέλε ρξήζε κεγάισλ νξγάλσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε άιια Σκήκαηα ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ή εξεπλεηηθά θέληξα (ΗΣΔ).
8.4. Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο (πιελ
εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ).
8.4.1.

Πνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Σκήκαηνο ππνζηεξίδνληαη απφ ΣΠΔ;

Οη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Σκήκαηνο ππνζηεξίδνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ
ΣΠΔ. Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ρξεζηκνπνηείηαη ηθαλνπνηεηηθφηαηα απφ ηελ Γξακκαηεία
ηνπ Σκήκαηνο θαη ην πξνζσπηθφ γηα ηελ άκεζε θαη ηαρχηαηε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ θαη
πιηθνχ πνπ αθνξά ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο, φπσο
 Πξνζθιήζεηο ζε ζπλεδξίαζε καδηθψλ νξγάλσλ ηνπ Σκήκαηνο (Γεληθή
πλέιεπζε, Δπηηξνπέο, Δθιεθηνξηθά ζψκαηα)
 Πξνθεξχμεηο λέσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ
 Φνηηεηηθέο ππνηξνθίεο
 Πξνθεξχμεηο ζέζεσλ εξεπλεηψλ θαη κειψλ ΓΔΠ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ
 Δλεκέξσζε γηα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ
Σκήκαηνο (πρ. επηθείκελεο δηαθνπέο ξεχκαηνο, άδεηεο πξνζσπηθνχ, θιπ.)
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Ζ ρξήζε θαηάιιεισλ ειεθηξνληθψλ ιηζηψλ e-mail (πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, κεηαπηπρηαθνί,
πξνζσπηθφ, κέιε ΓΔΠ) επηηξέπεη ηελ δηνρέηεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο απνδέθηεο πνπ
αθνξνχλ θαηά πεξίπησζε. Οη πάζεο θχζεσο αλαθνηλψζεηο ηεο Γξακκαηείαο αλαξηψληαη
επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο. Ζ αξρεηνζέηεζε φισλ ησλ εγγξάθσλ, αλαθνηλψζεσλ,
απνθάζεσλ θαη πξαθηηθψλ Γ γίλεηαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ζηνπο ππνινγηζηέο ηεο
Γξακκαηείαο, θη έηζη δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ζην πιηθφ απηφ απφ φια ηα κέιε ηνπ
Σκήκαηνο.
8.4.2.

Πνηεο απφ απηέο θαη πφζν ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, ηνπο
θνηηεηέο θαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο;

Οη ΣΠΔ παίδνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Σκήκαηνο
απνηειψληαο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαη αμηνπνηνχληαη
πιήξσο απφ φια ηα κέιε ηνπ.
8.4.3.

Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα ζην
δηαδίθηπν;

ια ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο δηαζέηνπλ ελεκεξσκέλε ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν,
ελψ επηπιένλ, μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο δηαζέηεη θαη ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηηθψλ
εξγαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο.
8.4.4.

Πφζν ζπρλά αλαλεψλεηαη ν ηζηφηνπνο ηνπ Σκήκαηνο ζην δηαδίθηπν;

Ο ηζηφηνπνο ηνπ Σκήκαηνο ζρεδηάζηεθε νινθιεξσηηθά θαη αλαπηχρζεθε απφ ηελ
αξρή κε ηελ επθαηξία ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Σκήκαηνο ζην θαηλνχξην απηφλνκν θηίξην ηεο
Υεκείαο ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε ησλ Βνπηψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ άλνημε ηνπ
2006. Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ηζηφηνπνπ είλαη ππεχζπλνο ππάιιεινο ΗΓΑΥ κε εηδίθεπζε ζηελ
πιεξνθνξηθή. Σν πεξηερφκελν αλαλεψλεηαη πνιχ ζπρλά, αληαλαθιψληαο ηελ εμέιημε θαη ηελ
αλάπηπμε ηνπ Σκήκαηνο, γηα παξάδεηγκα ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ κειψλ ΓΔΠ, ηελ απφθηεζε
λέσλ νξγάλσλ θαη ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, θιπ. Δίλαη απηνλφεην φηη ε αλαλέσζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξά ηηο δηνηθεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Σκήκαηνο γίλεηαη
ζπλερψο θαη φπσο απαηηείηαη. Γηα παξάδεηγκα, αλαξηψληαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο
άκεζα ηα λέα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο, πίλαθεο πξνζθεξνκέλσλ
καζεκάησλ,
πξνγξάκκαηα εμεηάζεσλ, πξνζθιήζεηο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ φπσο Γεληθέο πλειεχζεηο,
εθιεθηνξηθά ζψκαηα, θ.ά.
8.5. Γηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε
ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ.
8.5.1.

Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ
ππνδνκψλ ηνπ Σκήκαηνο; Πψο δηαζθαιίδεηαη;

Λφγσ ηεο πνιχ πξφζθαηεο κεηεγθαηάζηαζήο ηνπ,
νη θηηξηαθέο ππνδνκέο ηνπ Σκήκαηνο βξίζθνληαη ζε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε, θαη ην Σκήκα είλαη
απνθαζηζκέλν λα ηηο δηαηεξήζεη ζην πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν. ην Σκήκα ιεηηνπξγεί κε
επηηπρία εηδηθή Δπηηξνπή Υψξσλ, ε νπνία επηβιέπεη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θηηξηαθψλ
θαη ελ γέλεη ππνδνκψλ, θαη εηζεγείηαη αλάινγα ζηελ Γ ηνπ Σκήκαηνο.
8.5.2.

Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο; Πψο
δηαζθαιίδεηαη;

Ο επηζηεκνληθφο εμνπιηζκφο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα πςειήο αμίαο, θαη ε
δηαρείξηζή ηνπ γίλεηαη κε βάζε ην ζθεπηηθφ φηη ε πιήξεο αμηνπνίεζή ηνπ σο επέλδπζε
έξρεηαη κέζα απφ ηελ φζν ηε δπλαηφλ πιεξέζηεξε ρξήζε ηνπ. ια ηα θνηλφρξεζηα φξγαλα
θαη ζπζθεπέο ηνπ Σκήκαηνο δηαζέηνπλ


Βηβιίν Υξήζεο (LogBook), ην νπνίν ελεκεξψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο
αλαθέξνληαο ην είδνο ηνπ πεηξάκαηνο/δηαδηθαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ηηο ζπλζήθεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ θαη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ελέθπςαλ.
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Βηβιίν πληήξεζεο, ην νπνίν ελεκεξψλεηαη γηα φιεο ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη
επηζθεπψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ελππφγξαθα ζε
θάζε φξγαλν, αλαθέξνληαο αλαιπηηθά δηαδηθαζίεο θαη αληαιιαθηηθά.
Τπάξρεη ππέπζπλνο ή ππεχζπλε επηηξνπή πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ
ιεηηνπξγία ηνπο αιιά θαη θαλνληζκφο γηα ηνπο ρξήζηεο.

Γηα ηα επηζηεκνληθά φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κεγάιν αξηζκφ πξνζσπηθνχ ηνπ
Σκήκαηνο, φπσο ηα θαζκαηφκεηξα NMR, ζπζθεπέο LC-MS θαη GC-MS, x-Ray θιπ, ε
επίηεπμή ηνπ ζηφρνπ ηεο φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο ρξήζεο ηνπο (100% ρξφλνο
ιεηηνπξγίαο θαηά ην δπλαηφλ) γίλεηαη κε ηνλ εβδνκαδηαίν πξνγξακκαηηζκφ ηεο ρξήζεο ηνπο.
Ο πξνγξακκαηηζκφο ρξήζεο γίλεηαη είηε ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ (βι. ηζηνζειίδα
Σκήκαηνο) είηε κέζσ εηδηθψλ εληχπσλ θξάηεζεο ρξφλνπ.
8.6. Γηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ.
8.6.1.

Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο;
Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη;

χκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Σκήκαηνο, αξκφδηα γηα ηελ ζχληαμε,
έγθξηζε θαη εθηέιεζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο είλαη απνθιεηζηηθά ε
Γεληθή πλέιεπζε. Οη πξνηάζεηο ησλ ηνκέσλ, ησλ δηαθφξσλ επηηξνπψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη
ησλ κειψλ ΓΔΠ ζπδεηψληαη ζηελ Γ, θαη κεηά απφ επξεία αληαιιαγή απφςεσλ θαη ζέζεσλ,
ε Γ θαηαιήγεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ δηαδηθαζία
απηή ηεξείηαη απαξέγθιηηα εηεζίσο θαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζπληζηά ζεκαληηθφ
παξάγνληα δηαηήξεζεο θαινχ θιίκαηνο ζην Σκήκα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί σζηφζν φηη
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο απνηεινχλ αθ‟ ελφο ε
έγθαηξε γλσζηνπνίεζε ζην Σκήκα ηνπ χςνπο ησλ θνλδπιίσλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηνλ
ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο, ψζηε απηφ λα πξνρσξεί ζηνλ
θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκφ, θαη αθ‟ εηέξνπ ε έγθαηξε ηακεηαθή θάιπςε ησλ αληίζηνηρσλ
θσδηθψλ ψζηε ε πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ λα γίλεηαη απξφζθνπηα θαη ρσξίο
θαζπζηεξήζεηο.
8.6.2.

Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία θαηαλνκήο πφξσλ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη;

Ζ θαηαλνκή ησλ πφξσλ γίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. Ζ
δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε εμήο: Σα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ Σκήκαηνο (Σνκείο,
επηηξνπέο
πξνπηπρηαθψλ/κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ,
εθπξφζσπνη
Γ
πξνπηπρηαθψλ/κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ,
επηηξνπέο
νξγάλσλ,
εθπξφζσπνη
Γ
ΔΔΓΗΠ/ΔΣΔΠ, δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, βηβιηνζήθε) θαηαγξάθνπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο αλάγθεο
ηνπο θαη ζπληάζζνπλ πίλαθα πξνηεξαηφηεηαο. Σν πξσηνγελέο απηφ πιηθφ αλαθνηλψλεηαη ζηε
Γ, φπνπ κέζσ αληαιιαγήο απφςεσλ θαη δηαβνπιεχζεσλ, νξηνζεηνχληαη νη ζπιινγηθέο θαη
εηδηθέο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηειηθά ε Γ απνθαζίδεη γηα ηελ νξηζηηθή θαηαλνκή ησλ
πφξσλ. Ζ θαηαλνκή ησλ πφξσλ γίλεηαη θαηά ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο, (αλαιψζηκα,
ζπληήξεζε, εμνπιηζκφο, θιπ) φπσο απηνί πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ
θαη ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη απαξέγθιηηα θαη
ζπκβάιεη κε ηελ δηαθάλεηά ηεο ζηελ δηαηήξεζε ηνπ θαινχ θιίκαηνο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ζην
Σκήκα.
8.6.3.

Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία απνινγηζκνχ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη;

Ζ Γ δηελεξγεί ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ ζην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο, έηζη
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε ζπλέρεηα ζηελ ξνή θαη θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ
πφξσλ. Γηα ηελ εμαζθάιηζε πιήξνπο δηαθάλεηαο, ε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο δηαζέηεη
πιήξεηο θαθέινπο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο πξνεγθξίζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΠΚ,
ηα ηηκνιφγηα, ηηο απνδείμεηο θαη παξαζηαηηθά παξαιαβήο, ηα έγγξαθα θαη ηηκνιφγηα
πιεξσκήο, γηα ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ Σκήκαηνο, αλεμαξηήησο πξνέιεπζεο πφξσλ.
Σν αξρεηνζεηεκέλν απηφ πιηθφ είλαη αλά πάζα ζηηγκή ζηε δηάζεζε ηεο Γ ηνπ Σκήκαηνο,
αιιά θαη πξνζβάζηκν απφ φια ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο.
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9. πκπεξάζκαηα
9.1.

Πνηα, θαηά ηελ γλψκε ζαο, είλαη ηα θπξηφηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ
Σκήκαηνο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ Έκθεση Εσωτεπικήρ
Αξιολόγησηρ;

Σν Σκήκα Υεκείαο ηνπ ΠΚ έρεη εμειηρζεί ζε έλα ζχγρξνλν Σκήκα Υεκείαο πνπ
θαηέρεη ηε δηθή ηνπ ζέζε ζηελ παγθφζκηα επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ε νπνία θαηέζηε δπλαηή
εμ‟ αηηίαο ηνπ δπλακηθνχ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ, αξθεηνί απφ ηνπο νπνίνπο
θαηέρνπλ δηεζλψο εμέρνπζα ζέζε ζην πεδίν ηνπο. Ζ επηηπρήο πνξεία ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο
ηνπ ΠΚ νθείιεηαη ζηελ πξνζήισζε ηνπ ζηηο απζηεξέο αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εθινγή θαη πξναγσγή κειψλ ΓΔΠ ζε έλα Παλεπηζηήκην θχξνπο. Σα κέιε
ΓΔΠ έρνπλ δεκηνπξγήζεη πεξηβάιινλ θαηάιιειν γηα θαηλνηφκν εξεπλεηηθή δεκηνπξγία
παξάιιεια κε ηελ εθπαίδεπζε λέσλ επηζηεκφλσλ, ηελ θαιιηέξγεηα επγελνχο άκηιιαο θαη ηε
ζπλερή επηδίσμε ηεο αξηζηείαο. H ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο ζηνλ ηδηαίηεξν γεσγξαθηθφ ρψξν
ηεο Κξήηεο, ηνπ έδσζε ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ηε δηθή ηνπ θπζηνγλσκία.

Σν Σκήκα Υεκείαο ηνπ ΠΚ απνηειεί ζήκεξα ζεκαληηθφ θέληξν κεηαπηπρηαθήο
εθπαίδεπζεο ζηελ Υεκεία, εθθνιάπηνληαο λένπο επηζηήκνλεο θαη πξνεηνηκάδνληαο ηνπο γηα
αθαδεκατθή ή βηνκεραληθή ζηαδηνδξνκία ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Σα πξνγξάκκαηα
απηά έρνπλ εηζαγάγεη θαηλνηνκίεο φπσο ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ππφ απζηεξέο
θαη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο, ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ηνπ ππνςεθίνπ δηδάθηνξα απφ
κέιε ΓΔΠ πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο είλαη εγέηεο ζην εξεπλεηηθφ ηνπο πεδίν, ηε ρξήζε
ηφζν ηεο Διιεληθήο φζνλ θαη ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζηηο πνηθίιιεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ
πξνγξακκάησλ, ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ δηαζχλδεζε κε
Παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Β. Ακεξηθήο θαη φρη κφλν. εκαληηθή θαηάθηεζε ηνπ
Σκήκαηνο απνηειεί ην γεγνλφο φηη, έλαο νινέλα απμαλφκελνο αξηζκφο δηδαθηνξηθψλ
δηαηξηβψλ εθπνλείηαη κέζσ νξγαλσκέλσλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ.
Σν Σκήκα Υεκείαο ηνπ ΠΚ έρεη πάλσ απφ 2 δεθαεηίεο ζπλερνχο εξεπλεηηθήο
παξνπζίαο πςεινχ επηπέδνπ κε κεγάιν αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ αλά κέινο ΓΔΠ ζε δηεζλή
πεξηνδηθά πςεινχ δείθηε εκβέιεηαο (impact factor). Έρεη επίζεο λα παξνπζηάζεη
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πξσηφγλσξν γηα ηα εζληθά δεδνκέλα εηζεξρφκελν φγθν εζληθψλ, Δπξσπατθψλ θαη Γηεζλψλ
αληαγσληζηηθψλ εξεπλεηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. Σν εξεπλεηηθφ έξγν ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ
Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ ΠΚ έρεη ηχρεη επξείαο αλαγλψξηζεο, φπσο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ
ηεθκεξησκέλε απήρεζε ηνπ έξγνπ απηνχ ζε δηεζλέο επίπεδν. Οξηζκέλεο απφ ηηο Δξεπλεηηθέο
Οκάδεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζε επίπεδν ηζνδχλακν κε ηηο θαιχηεξεο Οκάδεο ηνπ εμσηεξηθνχ
απφ πιεπξάο εξεπλεηηθνχ εμνπιηζκνχ, ηερλνγλσζίαο, πνηφηεηαο θαη φγθνπ παξαγφκελνπ
εξεπλεηηθνχ έξγνπ.
Παξφια ηα επηηεχγκαηα ηνπ, ην Σκήκα ππνθέξεη απφ ηηο αδπλακίεο θαη παζνγέλεηεο
πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα. Σν Σκήκα ιεηηνπξγεί ππφ έλα ζεζκηθφ
πιαίζην πνπ είλαη απξφζθνξν γηα παξαγσγηθή εξγαζία, ελψ ζπγρξφλσο αληηκεησπίδεη
έιιεηςε επαξθψλ πφξσλ θαη γεληθά πιεκκειή ζηήξημε απφ ηελ Πνιηηεία. Γηα παξάδεηγκα, ε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Σκήκαηνο κέζσ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (~ 100.000 Δπξψ) είλαη
αλεπαξθήο. Σν Σκήκα δηαζέηεη έλα ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ κειψλ ΓΔΠ, (ζπγθξηλφκελν κε ηα
παιαηφηεξα Υεκηθά Σκήκαηα ηεο ρψξαο), αληηκεησπίδνληαο ειιείςεηο ζηελ ζηειέρσζή ηνπ
απφ θαηάιιεια κέιε ΓΔΠ, νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ηελ δπλαηφηεηά ηνπ λα αλαπηχμεη νξηζκέλα
ζχγρξνλα επηζηεκνληθά πεδία.
ρεηηθά κε ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο, ζπλεηδεηή επηινγή ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε
δηδαζθαιία λα ζπλδηάδεηαη κε ηε έξεπλα. Σα επηηεχγκαηα ηνπ Σκήκαηνο ζηηο πξνπηπρηαθέο
ζπνπδέο είλαη πνιιαπιά θαη νθείινληαη ελ πνιινίο ζηελ ηζρπξή ζέιεζε, ζην θηιφηηκν, θαη
ζηελ εληαηηθή πξνζπάζεηα ησλ δηδαζθφλησλ, παξά ζε έλα ζεζκηθφ πιαίζην πνπ λα
επηβιέπεη, ζπλδξάκεη θαη δηαζθαιίδεη ηελ αξηζηεία ζηελ εθπαίδεπζε. Σν Πξφγξακκα
Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ δείρλεη ζεκαληηθή πνηφηεηα, ζπλεθηηθφηεηα, επειημία θαη
επξεκαηηθφηεηα.
Οη ππάξρνπζεο ππνδνκέο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ζρεηηθά ζχγρξνλεο θαη ηθαλνπνηεηηθήο
πνηφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εγθαηάζηαζε ζηα λέα θηίξηα Υεκείαο. κσο νη ππνδνκέο
απηέο ρξήδνπλ ζπλερνχο αλαλέσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ, εηδηθά φζνλ αθνξά ηερλνινγίεο
αηρκήο.
ρεηηθά κε ηε ζχλδεζε κε ηελ θνηλσλία, ην Σκήκα Υεκείαο ηνπ ΠΚ έρεη ζπλεξγαζηεί
κε ηνπο ηνπηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζεζκνχο.
πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα θπξηφηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία
ηνπ Σκήκαηνο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο, σο
εμήο:
Απνητικά Σημεία:
 Μηθξή απηνδπλακία θαη απηνδηαρείξηζε
 Με ζπζηεκαηηθή θαη κε ηθαλνπνηεηηθή ρξεκαηνδφηεζε
 Οιηγάξηζκεο ή κεδεληθέο ππνηξνθίεο θνηηεηψλ
 Με ζπκκεηνρή θνηηεηηθήο λενιαίαο ζηε αμηνιφγεζε
 Υακεινί κηζζνί φισλ ησλ ζηειερψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζε ζρέζε κε άιιεο
επξσπατθέο ρψξεο
 Τπεξβνιηθφο αξηζκφο εηζαθηέσλ θνηηεηψλ
 Πιήξεο έιιεηςε θχιαμεο ηνπ θηηξίνπ
 Ο αξηζκφο ΔΔΓΗΠ/ΔΣΔΠ γηα ηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα
 Με ζεζκνζεηεκέλεο ζέζεηο Δμεηδηθεπκέλνπ Πξνζσπηθνχ
 Μηθξφο αξηζκφο κεηα-δηδαθηνξηθψλ εξεπλεηψλ
 Μηθξφο αξηζκφο Γηπισκάησλ Δπξεζηηερλίαο
 πλέξγεηα κεηαμχ κειψλ ΓΔΠ πνπ επηδέρεηαη βειηίσζε
 Με ηθαλνπνηεηηθή παξαθνινχζεζε πξνφδνπ Φνηηεηψλ
 Υακειφ επίπεδν γλψζεσλ εηζαθηέσλ θνηηεηψλ
 Πιεκκειήο παξαθνινχζεζε καζεκάησλ
 Με ζπκκεηνρή ζηελ εηζαγσγή/επηινγή θνηηεηψλ ζην Σκήκα
Θετικά Σημεία:
 Άξηζηεο θηηξηαθέο ππνδνκέο
 Μέγεζνο Σκήκαηνο (αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ, ΔΔΓΗΠ, ΔΣΔΠ, ΗΓΑΥ δηνηθεηηθψλ) πνπ
πιεζηάδεη ην ηθαλνπνηεηηθφ θαη ρακειφο κέζνο φξνο ειηθίαο.
 Ηθαλνπνηεηηθέο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο
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9.2.

Πνιχ θαιέο επηδφζεηο δεκνζηεχζεσλ θαη αλαθνξψλ θαη πςειφο κέζνο φξνο ηνπ
δείθηε-h (Hirsch Factor)
Παξαγσγηθέο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο
Δλεξγή ζπκκεηνρή κειψλ ΓΔΠ ζε πςειέο δηνηθεηηθέο ζέζεηο (πξπηαλεία, ηερληθφ
ζπκβνχιην) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Αλαινγία πξνπηπρηαθψλ / κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ~ 1:1
Πξνγελέζηεξε αμηνιφγεζε
Μεγάινο αξηζκφο Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ
Σαθηά εξεπλεηηθά-επηζηεκνληθά εκηλάξηα (Colloquia) Υεκείαο

Γηαθξίλεηε επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ θαη ελδερφκελνπο
θηλδχλνπο απφ ηα αξλεηηθά ζεκεία;

Σν Σκήκα Υεκείαο ηνπ ΠΚ έρεη απφ ηεο ηδξχζεψο ηνπ πηνζεηήζεη κηα αθαδεκατθή
θηινζνθία πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, κε απνηέιεζκα
λα κπνξεί λα πξνζειθχεη πςεινχ επηπέδνπ έιιελεο επηζηήκνλεο απφ ηνλ ειιεληθφ θαη
δηεζλή ρψξν. Ζ πξνζήισζε ηνπ Σκήκαηνο ζηηο αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμή
ηνπ (λέεο πξνζιήςεηο θαη εμειίμεηο κειψλ ΓΔΠ), θαζψο θαη ε βειηίσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ
ππνδνκψλ, ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα αμηνπνηήζεη ζην έπαθξνλ ηηο επθαηξίεο γηα αθφκε θαιχηεξε
ζηειέρσζή ηνπ.
Ζ πξνπηπρηαθή εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ρξήδεη ηαθηηθήο αλαβάζκηζεο κέζσ
αιιαγψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πξάγκα πνπ φκσο
είλαη ελ εμειίμεη. Οη αιιαγέο απηέο πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία
θνξπθαίσλ ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ (Δπξψπε θαη Ζ.Π.Α.), φπνπ ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο παξερνκέλεο εθπαίδεπζεο απφ ηα Σκήκαηα Υεκείαο αμηνινγείηαη απφ ηελ βαζκφ
επηηπρίαο ησλ απνθνίησλ ηνπο ζηελ εχξεζε ηθαλνπνηεηηθήο εξγαζίαο (ζηνλ Αθαδεκατθφ
ρψξν ή ηελ Βηνκεραλία). Ωο εθ ηνχηνπ, νη αιιαγέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη ησλ
κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν πξνζεθηηθήο κειέηεο απφ
εηδηθνχο, παξά λα πξνέιζνπλ απφ ηπραίν απηνζρεδηαζκφ.
πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ζπλερή
εθζπγρξνληζκφ ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ κε δηφξζσζε ησλ
πξνβιεκάησλ απηψλ ζα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ έξεπλα. Δπίζεο, ε κε-αλάβαζκηζε
ηεο θηηξηαθήο θαη ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ηνπ Σκήκαηνο ζα δξάζεη αλαζηαιηηθά ζηελ
εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ ΓΔΠ αιιά θαη ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ θαη αμηφινγσλ.
H βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο πξνυπνζέηεη ηελ πξνζήισζε θαη ζπλέπεηα ησλ
θαζεγεηψλ θαη ησλ θνηηεηψλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Οη ζπρλέο
αλαηαξαρέο θαη αλαζηαηψζεηο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (θαηαιήςεηο,
ζπλειεχζεηο θνηηεηψλ ζε ψξεο καζεκάησλ, θ.α.) θαζηζηνχλ ζνβαξή απεηιή γηα ηελ νκαιή
ιεηηνπξγία θαη δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ Σκήκαηνο σο ίδξπκα αξηζηείαο.
Σν Σκήκα Υεκείαο ηνπ ΠΚ έρεη αλαπηχμεη άξηζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, ηα
νπνία εθπαηδεχνπλ ζηελ έξεπλα άξηζηνπο απνθνίηνπο ηεο Υεκείαο. Σα πξνζφληα απηά ηνπο
δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλαβαζκίζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ρεκηθήο έξεπλαο. Ζ έιιεηςε
ζπλερνχο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΜΠ απφ ηελ Πνιηηεία ζέηεη ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηά ηνπο.
Μαθξνπξφζεζκα, ζα νδεγήζεη ζηελ ζπξξίθλσζε θαη ππν-ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ,
θαη ζηνλ θίλδπλν δηαξξνήο ησλ θαιχηεξσλ θνηηεηψλ πξνο ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ.
Ζ χπαξμε θέληξσλ πςεινχ επηπέδνπ εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο
Παλεπηζηεκηνχπνιεο ησλ Βνπηψλ (Ηαηξηθφ Σκήκα, Σκήκα Βηνινγίαο, ΗΣΔ, θ.ι.π.) έρεη
θαηαζηήζεη ην Ζξάθιεην έλαλ ηζρπξφ πφιν έιμεο λέσλ εξεπλεηψλ ζηηο Θεηηθέο Δπηζηήκεο.
ηελ ζεκεξηλή επνρή ηεο πνιπζρηδνχο έξεπλαο, ην Σκήκα Υεκείαο πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί
ζην έπαθξν ηηο ππάξρνπζεο επθαηξίεο γηα λα πξσηνζηαηήζεη ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηνλ
ρψξν ηεο Υεκηθήο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο. Οη δηαζπλδέζεηο απηέο θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία
κε αλαγλσξηζκέλα Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ζα ηζρπξνπνηήζνπλ ηελ έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη
ζήκεξα ζηελ Κξήηε, απμάλνληαο έηζη ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ
Δζληθέο, Δπξσπατθέο θαη δηεζλείο πεγέο.
Σα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ θαηαζηήζεη ην Σκήκα Υεκείαο έλα πνιχ αμηφινγν
Δξεπλεηηθφ/Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα. Ζ γελλαία ππνζηήξημε απφ ηελ Πνιηηεία ζα επηηξέςεη ζην
Σκήκα λα ζπλερίζεη λα πξσηνζηαηεί ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο Υεκείαο.
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10. ρέδηα βειηίσζεο
10.1. Πεξηγξάςηε ην βξαρππξφζεζκν ζρέδην δξάζεο απφ ην Σκήκα γηα ηελ άξζε ησλ
αξλεηηθψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ.
Η Έξεπλα ζηελ Πξώηε Γξακκή
Πξέπεη λα εληζρπζεί ε δηεμαγσγή πςειήο πνηφηεηαο εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζηελ Υεκεία,
έηζη ψζηε ην Σκήκα λα δηαηεξήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ, ηηο αληαγσληζηηθέο
ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζειθχεη λένπο, δπλακηθνχο θαη αμηφινγνπο
εξεπλεηέο γηα ηελ ζηειέρσζή ηνπ. Οη απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο ρεκηθήο έξεπλαο έρνπλ
απμεζεί
ζεκαληηθά
κε
ηελ
ξαγδαία
αλάπηπμε
λέσλ
πεδίσλ
φπσο
ε
λαλνηερλνινγία/λαλνρεκεία, ην πεδίν metallomics, θαη πνιιά άιια. Γηα ηελ πεξαηηέξσ
ελίζρπζε ηεο έξεπλαο, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ νη ηζρπξφηεξεο εξεπλεηηθέο
θαηεπζχλζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην Γηεζλέο εξεπλεηηθφ πξνθίι ηνπ Σκήκαηνο. Θα ήηαλ
πνιχ παξαγσγηθφ λα γίλεη θαηάιιεινο ζπληνληζκφο θαη ελνπνίεζε ησλ δηάζπαξησλ
εξεπλεηηθψλ νκάδσλ (κε παξαπιήζηα γλσζηηθά αληηθείκελα).
ηφρνο είλαη ε νξγάλσζή ηνπο ζε απηφλνκα Κέληξα Έξεπλαο ζπγθεθξηκέλεο
ζεκαηνινγίαο, ε κεηεμέιημή ηνπο ζε θέληξα απφιπηα ζπγθεθξηκέλεο εηδίθεπζεο θαη ζεκαηηθήο
αλαγλψξηζεο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο επηζηεκνληθήο αξηζηείαο (Centers of Excellence) θαη ε
ζχλδεζε ηνπο κε αληίζηνηρα Δπξσπατθά Κέληξα γηα ηελ δεκηνπξγία Νetworks of Δxcellence
(ΝνE‟s), ηα νπνία ε Δπξσπατθή Έλσζε ρξεκαηνδνηεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ζχκθσλα κε ηελ
εθπεθξαζκέλε πνιηηηθή ηεο.
Αλαβάζκηζε Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ
Σν Σκήκα Υεκείαο ηνπ ΠΚ εθθξάδεη ηηο αλεζπρίεο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε
ησλ θνηηεηψλ ηνπ. Απηφ έρεη λα θάλεη ελ κέξεη κε ηελ πνηφηεηα ησλ λενεηζαρζέλησλ
θνηηεηψλ. ηα πιαίζηα ηεο βειηίσζεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί
αλαβάζκηζε ηνπ παιαηνχ Οδεγνχ πνπδψλ. Απηφ φκσο δελ ζα πξέπεη λα είλαη θάηη πνπ
γίλεηαη εθ‟ απαμ, αιιά ρξεηάδεηαη ζπλερή πξνζνρή θαη θξνληίδα, ηδηαηηέξσο εάλ ιάβεη θαλείο
ππ΄φςηλ ηελ ηαρχηαηε αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο Υεκείαο, αιιά θαη ησλ ζχγρξνλσλ
κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. Απαηηείηαη επίζεο θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ θαη
ζπκκεηνρή ζηα καζήκαηα (εξγαζηήξηα θαη δηαιέμεηο).
Πεξαηηέξσ Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ησλ Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ
Τπάξρεη άκεζε αλάγθε αλάπηπμεο ελφο νινθιεξσκέλνπ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ηδηαίηεξα κεηά ηνλ λέν Νφκν γηα ηα Μεηαπηπρηαθά) πνπ ζα
θαιχπηεη φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεοο ελφο κνληέξλνπ Σκήκαηνο
Υεκείαο. Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξρεη ζπλερήο ξνή ρξεκαηνδφηεζεο φισλ ησλ
κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη
αλαλέσζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ, ηελ αγνξά αλαισζίκσλ, γηα ηελ εμάζθεζε
θνηηεηψλ, ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζηνπο αξηζηνχρνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο (γηα φιε
ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο) θαζψο θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ πξνζθεθιεκέλσλ
νκηιεηψλ, νη νπνίνη ζα εκπινπηίζνπλ ηα πξνγξάκκαηα κε ηελ εκπεηξία ηνπο. Δπίζεο πξέπεη
λα ππάξρεη επειημία ζηνπο κεραληζκνχο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ πξνγξακκάησλ
νχησο ψζηε νη πφξνη ηνπο λα κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ απνδνηηθά αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο
αλάγθεο. Σέινο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο εμσηεξηθψλ
εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζα αμηνινγνχλ ηα πξνγξάκκαηα ζε ζηαζεξή βάζε.
Σα ΠΜ πξέπεη λα εκπινπηηζζνχλ κε ηελ ζπκκεηνρή κειψλ απφ άιια ηδξχκαηα ηεο
ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ ζα εληζρχζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ δελ
θαιχπηνληαη απφ ηα ππάξρνληα κέιε, αιιά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πιεξέζηεξε
επηκφξθσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Δπίζεο, πξέπεη λα εληζρπζεί ε δηεζλήο δηάζηαζε
ησλ πξνγξακκάησλ κε ηελ ελζάξξπλζε ησλ θνηηεηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηεζλή ζπλέδξηα,
θάηη πνπ θπζηθά απαηηεί θαη θαηάιιειε ρξεκαηνδφηεζε.
Ιθαλνπνηεηηθή ηειέρσζε ηνπ Σκήκαηνο
Σν Σκήκα πξέπεη λα ζπλερίδεη ηελ κέρξη ηψξα πξαθηηθή ηνπ λα πξνζειθχεη λέα κέιε
ΓΔΠ απφ ηνλ Διιεληθφ θαη δηεζλή ρψξν κε θχξην θξηηήξην ηελ αξηζηεία. κσο, ην Σκήκα ζα
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πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηνπο εμαζθαιίζεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή θαη λα
ππνζηεξίμεη ην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο ζεηείαο ηνπο κε εηδηθά
θνλδχιηα (startup funds). Δπεηδή νη δπλαηφηεηεο απηέο είλαη ειάρηζηεο, ν ζηφρνο απηφο ζα
πξέπεη λα ηεζεί σο πξσηεχνπζα πξνηεξαηφηεηα. Σν Σκήκα ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη θαη λα
ζηεξίδεη ην έξγν λέσλ κειψλ ΓΔΠ πνπ έρνπλ επηδείμεη αμηφινγε δπλακηθφηεηα,
ελζαξξχλνληαο έηζη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο.
Δπίζεο, γηα λα θξαηεζνχλ νη επηζηήκνλεο απηνί ζην Σκήκα καο, ζα πξέπεη λα
πξνσζείηαη ε πξνβιεπφκελε εμέιημή ηνπο ζηε βάζε απζηεξψλ αμηνθξαηηθψλ θξηηεξίσλ
αληάμησλ Σκήκαηνο πςεινχ επηπέδνπ. Απφ ζηξαηεγηθή/αλαπηπμηαθή άπνςε, είλαη
απαξαίηεην γηα ην Σκήκα λα δηαζθαιίζεη ηε ζπλερή πξνζήισζή ηνπ ζηηο αξρέο ηεο
αξηζηείαο, κε κηα αλαπηπμηαθή πνξεία πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εμσζηξέθεηα θαη αμηνπνίεζε ησλ
επθαηξηψλ ζηνλ ηαρέσο αλαπηπζζφκελν θφζκν ηεο ηερλνινγίαο.
Ιδξπζε Δπηζηεκηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Υεκείαο
Ο ζθνπφο κηαο ηέηνηαο δξαζηεξηφηεηαο ζα ζπγθέληξσλε ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ
Τςειήο ηερλνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο, ζα θξφληηδε γηα ηελ ζηειέρσζή ηνπο κε εηδηθά
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ζα απνηεινχζε έλα πφιν φιεο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ζηελ πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη ην Σκήκα Υεκείαο, ζα έθαλε κεγαιχηεξε θαη θαιχηεξε
απφζβεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ζα κπνξνχζε λα θξνληίζεη γηα ηελ επέθηαζε ηνπ θαη ηνλ
εθζπρξνληζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ, αιιά ην θπξηφηεξν ζα απνηεινχζε έλα πφιν έιμεο γηα λένπο
επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο ζηελ επηζηήκε ηεο Υεκείαο κε ελδηαθέξνληα-αληηθείκελα αηρκήο.
Σν Σκήκα πξέπεη λα ζπλερίδεη ηελ κέρξη ηψξα πξαθηηθή ηνπ λα πξνζειθχεη λέα κέιε.
Πιο σςγκεκπιμένα παπαθέτοςμε παπακάτω πποτεινόμενερ ενέπγειερ (shortterm):
 Αξηζκφο εηζαθηέσλ θνηηεηψλ πξέπεη νπσζδήπνηε λα κεησζεί ζηνπο 50 ην πνιχ. Οη
εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ Σκήκαηνο δχλαηαη λα θηινμελήζνπλ απηφ ηνλ αξηζκφ
αιιά θαη ην Σκήκα ζεσξεί φηη ν πξνηεηλφκελνο αξηζκφο ππεξ-ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο
ηεο ειιεληθήο αγνξάο. Σν εηήζην θφζηνο εθπαίδεπζεο έθαζηνπ θνηηεηή,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ αληηδξαζηεξίσλ εθηηκάηαη ζηa 500 € αλά
εξγαζηήξην. Μεηαμχ ινηπφλ ησλ 5 ηνκέσλ ην Σκήκα ην εηήζην θφζηνο εθηηκάηαη ζηα
125.000€.
 Ζ ζεκαληηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη ηεο εξεπλεηηθήο αξηζηείαο είλαη νη ππνηξνθίεο θνηηεηψλ. Ζ
εμαζθάιηζε κηαο ππνηξνθίαο γηα κεηαπηπρηαθφ ππφηξνθν/κέινο ΓΔΠ/έηνο θξίλεηαη
σο ην απνιχησο ειάρηζηνλ. Σν κέγεζνο ηεο ππνηξνθίαο πξνηείλεηαη ζε 700 € δει.
8400 € εηεζίσο. Γηα ην κέγεζνο ηνπ Υεκηθνχ Σκήκαηνο Κξήηεο ην θφζηνο ησλ
ππνηξνθηψλ αλέξρεηαη ζηα 210.000 € εηεζίσο.
 Λεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Tκήκαηνο 50.000 €.
 Έμνδα ζπληήξεζεο εξεπλεηηθνχ εμνπιηζκνχ / ρεκηθά αλαιψζηκα 70.000 €.
 Σν Σκήκα ζα πξέπεη λα έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εηζαγσγή θνηηεηψλ. Γειαδή,
πέξαλ απφ ηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο λα ππάξρεη θαη θάπνηα επηπξφζζεηε εμέηαζε
απφ ην Σκήκα π.ρ. πλέληεπμε θηι.
 Πξνθεξχμεηο κειψλ ΓΔΠ ή ΔΔΓΗΠ: ν κέγηζηνο αξηζκφο αλά Σκήκα γηα ηηο δχν
θαηεγνξίεο 25 θαη 12 αληίζηνηρα. Οη πξνθεξχμεηο λα κπνξνχλ λα γίλνληαη άκεζα
απφ ην Σκήκα φηαλ ην θξίλεη απαξαίηεην ρσξίο ηελ γξαθεηνθξαηηθή παξεκβνιή ηνπ
Τπνπξγείνπ.
 Κάζε 5 ρξφληα λα ρξεκαηνδνηείηαη ε αλαβάζκηζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ.
 Δξσηεκαηνιφγηα θνηηεηψλ: θάηη πνπ έρνπκε ζεζκνζεηήζεη ζην Σκήκα εδψ θαη 10
ρξφληα, αιιά έρεη αηνλήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Θα πξέπεη λα επαλέιζεη κε
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν.
 Δζσηεξηθή έθζεζε πξνφδνπ/πεπξαγκέλσλ απφ κέιε ΓΔΠ, ΔΔΓΗΠ, γξακκαηεία θαη
ΔΣΔΠ.
 Δμσηεξηθή αμηνιφγεζε απφ 5κειή επηηξνπή επηζηεκφλσλ δηεζλνχο θχξνπο, θάζε 5
ρξφληα. Με βάζε ηηο εηήζηεο αλαθνξέο, νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ ζα θαιείηαη λα
θάλεη κηα έθζεζε πξνφδνπ ηνπ Σκήκαηνο αλά πεληαεηία. Οη θξηηέο ζα είλαη
επηζηήκνλεο δηεζλνχο θχξνπο ρσξίο άκεζνπο δεζκνχο κε ην Σκήκα.
 Γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξναλαθεξζείζαο πξνζπάζεηαο είλαη απαξαίηεηε ε επέθηαζε
ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ. πγθεθξηκέλα θξίλεηαη αλαγθαία ε πξνκήζεηα θαη
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εγθαηάζηαζε ελφο ΝΜR 850 MHz , θαη ελφο θαζκαηνγξάθνπ κάδαο FT-ICR γηα ηελ
επίιπζε δνκψλ βηνινγηθψλ κνξίσλ.
10.2. Πεξηγξάςηε ην κεζνπξφζεζκν ζρέδην δξάζεο απφ ην Σκήκα γηα ηελ άξζε ησλ
αξλεηηθψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ.
Αλαβάζκηζε Τπνδνκώλ θαη Οξγάλσλ Τςειήο Σερλνινγίαο
 Οη ππάξρνπζεο θηηξηαθέο ππνδνκέο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο θαη εμππεξεηνχλ ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο.
 Υξεηάδεηαη ζηαζεξφο εκπινπηηζκφο ηεο Βηβιηνζήθεο (ζηαζεξήο θαη ειεθηξνληθήο),
αθνχ είλαη γεληθψο απνδεθηφ φηη ε Βηβιηνζήθε είλαη ε θαξδηά ελφο κνληέξλνπ θαη
πνηνηηθνχ Σκήκαηνο Υεκείαο.
 Απνηειεζκαηηθή ζπληήξεζε νξγάλσλ πςειήο ηερλνινγίαο κε service contracts,
αθνχ απηά απνηεινχλ ζεκεία δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ έξεπλα φισλ ησλ κειψλ
ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο.
 ηειέρσζε κε έκπεηξν ηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηα φξγαλα πςειήο ηερλνινγίαο.
 Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ βαζηθνχ εμνπιηζκνχ κε λέα, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο φξγαλα
είλαη επίζεο κεγίζηεο ζεκαζίαο πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ
επηπέδνπ έξεπλαο.
Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα
 Ζ δηεζλήο δηάζηαζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ κπνξεί λα εληζρπζεί κε ηελ
ζηαδηαθή δηαζχλδεζε ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ ΠΚ κε Παλεπηζηήκηα ή Δξεπλεηηθά
Κέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ φπνπ ππεξεηνχλ δηαθεθξηκέλνη Έιιελεο επηζηήκνλεο.
 Ζ Δπξσπατθή δηάζηαζε κε ηα πξνγξάκκαηα LLP ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο ζα
πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί άκκεζα θαη λα αμηνπνηεζεί ηα κέγηζηα απφ ην Σκήκα καο..
 Ζ ζχλδεζε ηεο ρεκηθήο έξεπλαο κε ηε βηνκεραλία είλαη έλα ζεκείν αληηπαξάζεζεο
θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ, πνπ φκσο κπνξεί (κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ θαη ζηξαηεγηθή
αλάπηπμε) λα θέξεη πινχζηνπο θαξπνχο θαη γηα ην Σκήκα (θαη θαη‟ επέθηαζε γηα ην
Παλεπηζηήκην), αιιά θαη γηα ηε ρεκηθή βηνκεραλία.
 „Οια ηα καζήκαηα ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ή νξηζκέλα εμ‟απηψλ λα γίλνληαη ζηα
αγγιηθά.
Αλαβάζκηζε ηεο ύλδεζεο ηνπ Σκήκαηνο κε ηελ Κνηλσλία
 Ζ θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο θνηλσληθήο επαηζζεζίαο θαη αιιειεγγχεο πξνο ηνπο
πνιίηεο, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ζπιιφγνπο πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε
ζηελ ππνζηήξημε ηεο Υεκηθήο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο, ήηαλ θαη είλαη έλαο απφ ηνπο
ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο πνπ πξέπεη λα εληζρπζεί.
 Δθδειψζεηο θαη εθιατθεπκέλεο δηαιέμεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζα
πξέπεη λα βξνχλ κηα ζηαζεξή εηήζηα βάζε πξνγξακκαηηζκνχ.
10.3. Γηαηππψζηε πξνηάζεηο πξνο δξάζε απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο.









Να δηεθδηθήζεη απφ ην ΤΠΔΠΘ ηελ επαξθή ζηειέρσζε ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο κε
πξνζσπηθφ ΓΔΠ θαη ηε βειηίσζε ηεο πιηθνηερληθήο ηνπ ππνδνκήο.
Να δηεθδηθήζεη απφ ην ΤΠΔΠΘ, κέζσ ηνπ ηεηξαεηνχο πξνγξακκαηηζκνχ,
νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ επαξθή ζηειέρσζε ηνπ Σκήκαηνο ζε κέιε
ΔΔΓΗΠ/ΔΣΔΠ, γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.
Αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηελ
ζηήξημε ηεο έξεπλαο θαη θαη‟επέθηαζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ,
Να ηζρπξνπνηήζεη ηε δηαζχλδεζε ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο κε θνξπθαία
Παλεπηζηήκηα θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ.
Να δεκηνπξγήζεη λέεο επηηξνπέο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο.
Να αλαβαζκίζεη ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο κε πιήξε θαη ζχγρξνλε
κεραλνγξάθεζε.
Να εληζρχζεη ηελ ππεξεζία Γεκνζίσλ θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ.
Να ηζρπξνπνηήζεη ηελ ζχλδεζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία κε πξνγξακκαηηζκέλεο
εθδειψζεηο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
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10.4. Γηαηππψζηε πξνηάζεηο πξνο δξάζε απφ ηελ Πνιηηεία.
Σν Σκήκα Υεκείαο ηνπ ΠΚ ζεσξεί φηη ε αχμεζε, ε ζπλερήο θαη ε ηζρπξή νηθνλνκηθή
ππνζηήξημε ηεο Πνιηηείαο ζα ηνπ επηηξέςεη λα ζπλερίζεη λα πξσηνζηαηεί ζηηο εμειίμεηο ζηε
ρεκηθή έξεπλα θαη λα είλαη αληαγσληζηηθφ.
Δπηγξακκαηηθά, νη πξνηάζεηο καο πξνο ηελ Πνιηηεία ζπλνςίδνληαη ελ πεξηιήςεη παξαθάησ:








Υνξήγεζε λέσλ ζέζεσλ κειψλ ΓΔΠ ζην Σκήκα Υεκείαο ηνπ ΠΚ γηα ηελ
πξνζέιθπζε αμηφινγσλ επηζηεκφλσλ πνπ ζα εκπινπηίζνπλ ην δηδαθηηθφ έξγν θαη ζα
εληζρχζνπλ ηελ έξεπλα θαη ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα,
Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ λέσλ κειψλ ΓΔΠ ππνζηεξίδνληάο ηα ζηα πξψηα ζηάδηα
ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο κε γελλαηφδσξα startup funds.
Να εμαζθαιίζεη ηελ ζπλερή ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ
πξνγξακκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε, γηα λα
ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε Υεκεία
ζηελ ρψξα.
Να ζεζπίζεη ππνηξνθίεο ζε φινπο ηνπο άξηζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, θαζψο
θαη ζε απηνχο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ έξεπλα θαη πνπ ε απαζρφιεζε ηνπο είλαη
πιήξεο θαη απνθιεηζηηθή κε ζθνπφ ηελ Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή.
Να απμήζεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο κέζσ ηεο ηαθηηθήο εηήζηαο πξνθήξπμεο
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ην ΤΠΔΠΘ θαη ηε ΓΓΔΣ.
ηελ επειημία ηεο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ πξνγξακκάησλ νχησο
ψζηε νη πφξνη απηνί λα κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ φπσο γηα
ππνηξνθίεο-εληζρχζεηο θνηηεηψλ, γηα αλαιψζηκα θαη έμνδα εμάζθεζεο θνηηεηψλ
θαζψο θαη γηα έμνδα επηζθεπηψλ θαζεγεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ γηα δηδαζθαιία ζηα
κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα.
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11. Πίλαθεο
Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ζε ππνδείγκαηα θαη παξαηίζεληαη ζε νξηδφληηα δηάηαμε
ζειίδαο.
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Πίλαθαο 11-1. Δμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο
2007-2008
Καζεγεηέο

χλνιν

15

Απφ εμέιημε*
Νέεο πξνζιήςεηο*

2006-2007
12

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

11

11

11

11

4

4

3

1
1

πληαμηνδνηήζεηο*
Παξαηηήζεηο*
Αλαπιεξσηέο
Καζεγεηέο

χλνιν

7

5

5

Απφ εμέιημε*

2

1

1

Νέεο πξνζιήςεηο*

1

4

6

6

7

7

7

1

1

1

πληαμηνδνηήζεηο*
Παξαηηήζεηο*
Δπίθνπξνη
Καζεγεηέο

χλνιν
Απφ εμέιημε*
Νέεο πξνζιήςεηο*
πληαμηνδνηήζεηο*
Παξαηηήζεηο*

Λέθηνξεο/Καζεγεη
έο Δθαξκνγψλ

χλνιν
Νέεο πξνζιήςεηο*
πληαμηνδνηήζεηο*
Παξαηηήζεηο*

Μέιε ΔΔΓΗΠ/ΔΓΠ

χλνιν

7

7

7

7

7

6

Γηδάζθνληεο επί
ζπκβάζεη**

χλνιν

9

9

8

10

10

10
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Σερληθφ
πξνζσπηθφ
εξγαζηεξίσλ

χλνιν

3

3

3

3

3

3

Γηνηθεηηθφ
πξνζσπηθφ

χλνιν

8

8

8

6

6

6

* Αλαθέξεηαη ζην ηειεπηαίν έηνο
** Αλαθέξεηαη ζε αξηζκφ ζπκβάζεσλ – φρη δηδαζθφλησλ (π.ρ. αλ έλαο δηδάζθσλ έρεη δχν ζπκβάζεηο, ρεηκεξηλή θαη εαξηλή, ηφηε κεηξψληαη δχν ζπκβάζεηο)
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Πίλαθαο 11-2.1. Δμέιημε ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο ζε φια ηα έηε ζπνπδψλ
2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

Πξνπηπρηαθνί

351

313

310

314

296

310

Μεηαπηπρηαθνί

124

98

95

132

96

96

Γηδαθηνξηθνί

91

81

76

53

36

37

92

Πίλαθαο 11-2.2. Δμέιημε ησλ εηζεξρνκέλσλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο

Δηζαγσγηθέο εμεηάζεηο
Μεηεγγξαθέο

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

68

58

50

47

49

53

1

1

3

24

2

Καηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο

1

1

1

1

Άιιεο θαηεγνξίεο

2

4

2

4

6

5

χλνιν

70

65

53

53

57

61

24

ηε γξακκή «Μεηεγγξαθέο» αλαγξάθεηαη ν θαζαξφο αξηζκφο κεηεγγξαθνκέλσλ θνηηεηψλ (εηζξνέο-εθξνέο)
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Πίλαθαο 11-3.1. Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ αηηήζεσλ, πξνζθνξψλ ζέζεσλ απφ ην Σκήκα, εηζαθηέσλ (εγγξαθψλ) θαη απνθνίησλ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΜΠ)

Σίηινο «ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»
ΜΠ:
2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

16

9

12

7

3

3

(α) Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο

12

3

6

3

1

-

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ Σκεκάησλ

4

6

6

4

2

3

Δγγξαθέληεο

8

4

9

4

1

2

Απφθνηηνη

5

8

5

8

1

3

Αηηήζεηο (α+β)

Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο

25 ε

πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΠΜ ζπκπιεξψλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ΠΜ.
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Πίλαθαο 11-3.2. Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ αηηήζεσλ, πξνζθνξψλ ζέζεσλ απφ ην Σκήκα, εηζαθηέσλ (εγγξαθψλ) θαη απνθνίησλ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΜΠ)

Σίηινο «ΔΜΦ»
ΜΠ:
2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

3

4

2

5

3

-

(α) Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο

3

-

1

3

-

-

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ Σκεκάησλ

-

4

1

2

3

-

Δγγξαθέληεο

3

1

1

4

1

-

Απφθνηηνη

1

4

7

6

6

5

Αηηήζεηο (α+β)

Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο

26 ε

πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΠΜ ζπκπιεξψλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ΠΜ.
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Πίλαθαο 11-3.3. Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ αηηήζεσλ, πξνζθνξψλ ζέζεσλ απφ ην Σκήκα, εηζαθηέσλ (εγγξαθψλ) θαη απνθνίησλ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΜΠ)

Σίηινο «ΑΦΓ»
ΜΠ:
2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

-

8

5

3

5

7

(α) Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο

-

2

2

-

5

7

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ Σκεκάησλ

-

6

3

3

-

-

Δγγξαθέληεο

-

3

2

1

5

7

Απφθνηηνη

-

2

3

10

9

2

Αηηήζεηο (α+β)

Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο

27 ε

πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΠΜ ζπκπιεξψλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ΠΜ.
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27

Πίλαθαο 11-3.4. Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ αηηήζεσλ, πξνζθνξψλ ζέζεσλ απφ ην Σκήκα, εηζαθηέσλ (εγγξαθψλ) θαη απνθνίησλ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΜΠ)

Σίηινο «ΔΜΠ»
ΜΠ:
2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

31

7

7

7

4

8

(α) Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο

4

-

2

-

-

1

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ Σκεκάησλ

27

7

5

7

4

7

Δγγξαθέληεο

6

4

5

5

2

5

Απφθνηηνη

1

5

10

19

8

4

Αηηήζεηο (α+β)

Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο

28 ε

πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΠΜ ζπκπιεξψλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ΠΜ.
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28

Πίλαθαο 11-3.5. Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ αηηήζεσλ, πξνζθνξψλ ζέζεσλ απφ ην Σκήκα, εηζαθηέσλ (εγγξαθψλ) θαη απνθνίησλ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΜΠ)

Σίηινο «ΣΔΠΡΟΠ»
ΜΠ:
2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

48

13

11

10

-

-

(α) Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο

1

2

1

1

-

-

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ Σκεκάησλ

47

11

10

9

-

-

Δγγξαθέληεο

9

9

9

7

-

-

Απφθνηηνη

1

2

1

-

-

-

Αηηήζεηο (α+β)

Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο

29 ε

πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΠΜ ζπκπιεξψλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ΠΜ.
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29

Πίλαθαο 11-3.6. Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ αηηήζεσλ, πξνζθνξψλ ζέζεσλ απφ ην Σκήκα, εηζαθηέσλ (εγγξαθψλ) θαη απνθνίησλ ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ΜΠ)

Σίηινο «ΠΡΩΣΔΪΝΗΚΖ ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ»
ΜΠ:
2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

23

22

22

26

25

-

(α) Πηπρηνχρνη ηνπ
Σκήκαηνο

13

12

13

16

13

-

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ
Σκεκάησλ

10

10

9

10

12

-

Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο

20

20

20

20

20

-

Δγγξαθέληεο

8

7

9

7

7

-

Απφθνηηνη

2

-

6

6

6

-

Αηηήζεηο (α+β)

30 ε

πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΠΜ ζπκπιεξψλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ΠΜ.
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30

Πίλαθαο 11-4. Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ αηηήζεσλ, πξνζθνξψλ ζέζεσλ απφ ην Σκήκα, εηζαθηέσλ (εγγξαθψλ) θαη απνθνίησλ ζην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

5

27

19

10

4

2

(α) Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο

4

12

10

5

1

-

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ Σκεκάησλ

1

15

9

5

3

2

5

21

14

9

2

1

9

7

5

7

4

6

4,5 ρξφληα

4,5 ρξφληα

4 ρξφληα

4 ρξφληα

3,5 ρξφληα

3,5 ρξφληα

Αηηήζεηο (α+β)

Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο
Δγγξαθέληεο
Απφθνηηνη

31

Μέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ απνθνίησλ

31

Απφθνηηνη: Αξηζκφο Γηδαθηφξσλ πνπ αλαθεξχρζεθαλ ζην έηνο πνπ αθνξά ε ζηήιε.
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Πίλαθαο 11-5.1. Μαζήκαηα Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ)
νπ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ηνπ 1 έηνπο ηνπ
Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ
(έλαξμε αθαδ. Έηνο 2007-08)

Ηζηφηνπνο

ειίδα
Οδεγνχ
32
πνπδψλ

Γηδάζθνληεο

Τπνρξεσηηθφ /

(πλεξγάηεο)
Αζ. Κνπηζνιέινο
π. Πεξγαληήο
Κνπβηδάθεο
Αζαλαζίνπ
Γ. Φξνπδάθεο –Υ.
Σξηαληαθπιιάθεο

Αξρέο Υεκείαο
Πνηνηηθή θαη Πνζνηηθή Αλάιπζε
Μαζεκαηηθά Η
Φπζηθή Η
Δηζαγσγή ζηνπο Ζιεθηξνληθνχο
Τπνινγηζηέο
Δηζαγσγή ζηε Βηνινγία
Οξγαληθή Υεκεία Η
Μαζεκαηηθά ΗΗ
Δξγαζηήξηα Γεληθήο Υεκείαο (ε
έλαξμε ηνπ εξγαζηεξίνπ γίλεηαη
ζηα κέζα Ννεκβξίνπ)

www.chemistry.uoc.gr
>>
>>
>>

Link ηζηνζειίδαο
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>

>>

>>

π. Κνξλήιηνο

Αγγιηθά (Πξνπαξαζθεπαζηηθά)

>>

>>

Κ. Καηζακπνμάθε

32

Γ. Βαζηιηθνγηαλλάθεο

Γηαιέμεηο

Καη'επηινγήλ

Αμηνιφγεζε
απφ θνηηεηή
33
(Ναη / Όρη)

Τπνρξεσηηθφ
Τπνρξεσηηθφ
Τπνρξεσηηθφ
Τπνρξεσηηθφ

ρη
ρη
ρη
ρη

Γηαιέμεηο
Γηαιέμεηο
Γηαιέμεηο
Γηαιέμεηο

Τπνρξεσηηθφ
Τπνρξεσηηθφ
Τπνρξεσηηθφ

ρη
ρη
ρη
ρη

Γηαιέμεηο
Γηαιέμεηο
Γηαιέμεηο
Γηαιέμεηο

ρη

Δξγαζηεξηαθφ

φρη

Γηαιέμεηο

Τπνρξεσηηθφ
Τπνρξεσηηθφ/Καη’
επηινγή

Γψζηε ηε ζειίδα ηνπ νδεγνχ ζπνπδψλ (αλ ππάξρεη) πνπ πεξηγξάθεη ηνπο ζηφρνπο, ηελ χιε θαη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο

Αλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή, πεξηγξάςηε ζηελ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηα θξηηήξηα θαη ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο (πξνζζέζηε ζηνηρεία ηεο απφδνζεο ησλ θνηηεηψλ,
ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ, κε βάζε π.ρ ην εξσηεκαηνιφγην θαηά ηελ απνθνίηεζε ή ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο καζεκάησλ απφ ηνπο θνηηεηέο ή άιια
δεδνκέλα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επηηπρία ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη ηπρφλ δπζθνιίεο)
33
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Σα ππφινηπα καζήκαηα ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ πνπ δελ έρνπλ αξρίζεη λα δηδάζθνληαη αθφκε δίλνληαη ζηνπο παξαθάησ Πίλαθεο.
0

2 έηνο
Γ Δμάκελν

Γ Δμάκελν

Αλαιπηηθή Υεκεία Η
Φπζηθνρεκεία Η
Οξγαληθή Υεκεία ΗΗ
Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο Η
Δξγαζηήξηα Οξγαληθήο Υεκείαο Η

Αλαιπηηθή Υεκεία ΗΗ
Φπζηθνρεκεία ΗΗ
Αλφξγαλε Υεκεία Η
Δξγαζηήξην Δλφξγαλεο Αλάιπζεο Η
Δξγαζηήξηα Οξγαληθήο Υεκείαο ΗΗ

0

3 έηνο
Δ Δμάκελν
Βηνρεκεία Η
Υεκεία Βηνκνξίσλ
Αλφξγαλε Υεκεία ΗΗ
Δξγαζηήξην Αλφξγαλεο Υεκείαο Η
Δξγαζηήξην Δλφξγαλεο Αλάιπζεο ΗΗ

η Δμάκελν
Βηνρεκεία ΗΗ
Υεκεία Πεξηβάιινληνο
Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο ΗΗ
Δξγαζηήξην Αλφξγαλεο Υεκείαο ΗΗ
Δξγαζηήξην Βηνρεκείαο

0

4 έηνο
Δ Δμάκελν
Δπηινγή 1
Δπηινγή 2
Δπηινγή 3
Δπηινγή 4
Δπηινγή 5

η Δμάκελν
Δπηινγή 6
Δπηινγή 7
Δπηινγή 8
Δπηινγή 9
Δπηινγή 10
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Πίλαθαο 11-6.1 Καηαλνκή βαζκνινγίαο θαη κέζνο βαζκφο πηπρίνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ

Έηνο
Απνθνίηεζεο

Καηαλνκή Βαζκψλ (%)
5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

Μέζνο φξνο Βαζκνινγίαο
(χλνιν απνθνίησλ)

2001-2002

1

15

18

4

7,26 (38)

2002-2003

1

20

18

0

6,95 (39)

2003-2004

2

12

26

0

7,14 (40)

2004-2005

1

17

8

2

7,03 (28)

2005-2006

3

18

9

0

6,74 (30)

χλνιν

8

82

79

6

7,03 (175)
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Πίλαθαο 11-6.2 Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη δηάξθεηα ζπνπδψλ

Έηνο
εηζαγσγήο

Γηάξθεηα ζπνπδψλ (ρξφληα)
Κ

Κ+1

Κ+2

Κ+3

Κ+4

Κ+5

Κ+6

Γελ έρνπλ
απνθνηηήζεη

χλνιν
(εηζαρζέληεο)

2000-2001

16

25

4

1

-

-

-

10

56 (73)

2001-2002

19

14

4

-

-

-

-

16

53 (64)

2002-2003

12

6

3

-

-

-

-

23

44 (61)

2003-2004

5

1

-

-

-

-

-

32

38 (57)

2004-2005

-

-

-

-

-

-

-

-

- (53)

2005-2006

-

-

-

-

-

-

-

-

- (53)

2006-2007

-

-

-

-

-

-

-

-

- (65)

34

34

Κ: θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ (ζε έηε) ζην Σκήκα.
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Πίλαθαο 11-7.1. Μαζήκαηα Γεληθνχ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ

Σίηινο ΜΠ:
Mάζεκα*

Οξγαληθή χλζεζε
Μνξηαθά Θέκαηα
Κπηηαξηθήο Βηνινγίαο
Θέκαηα
Φπζηθνρεκείαο
Βηνθπζηθή Υεκεία
Xεκεία ηεξεάο
Καηάζηαζεο
Υεκεία
Μαθξνθπθιηθψλ
πζηεκάησλ
Υεκεηνκεηξίαπιινγή θαη
επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ

[35]

«ΓΔΝΗΚΟ»
Αμηνιφγεζε
απφ θνηηεηή
(Ναη / Όρη)

Γηαιέμεηο

(πλεξγάηεο)

Τπνρξεσ
ηηθφ /
Καη'επηιν
γήλ

-

Γ. Βαζηιηθνγηαλλάθεο

Δ

ρη

Γηαιέμεηο

-

Γ. Γαλσηάθεο

Δ

ρη

Γηαιέμεηο

-

-

Π. Παπαγηαλλαθφπνπινο

Δ

ρη

Γηαιέμεηο

http://www.chemistry.uoc.gr/ptrikalitis/

-

Π. Βαξψηζεο

Δ

ρη

Γηαιέμεηο

-

Π. Σξηθαιίηεο

Δ

ρη

Γηαιέμεηο

http://www.chemistry.uoc.gr/coutsolelos/13_cour
ses.html

-

Α. Κνπηζνιέινο – Γ.
Γαθλνκήιε

Δ

ρη

Γηαιέμεηο

-

-

Ν. Υαλησηάθεο

Δ

ρη

Γηαιέμεηο

Ηζηφηνπνο

http://www.uoc.gr/epeaek/chemistry.html#progra
mma%20spoudon
http://147.52.130.151/chem_gr/dyncat_5.cfm?ca
tid=1251&lis=5

ειίδα
Οδεγνχ
πνπδψλ

Γηδάζθνληεο

* Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Γεληθνχ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο έρνπλ ηελ επηινγή λα πάξνπλ καζήκαηα θαη απφ ηα ππφινηπα 4 κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο καο.

35

ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΠΜ ζπκπιεξψλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ΠΜ. Γηα ηε ζηήιε «Αμηνιφγεζε απφ θνηηεηή» αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ηνπ Πίλαθα 11-5.1.
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Πίλαθαο 11-7.1. Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Απνκφλσζε θαη χλζεζε Φπζηθψλ Πξντφλησλ κε Βηνινγηθή Γξαζηηθφηεηα»
[36]

Σίηινο ΜΠ:
Mάζεκα

πλζεηηθή Οξγαληθή Υεκεία θαη
Δξγαζηήξην Οξγαληθήο χλζεζεο
Γνκή, ηεξενρεκεία θαη
Γπλακηθή Υεκηθψλ Αληηδξάζεσλ
Δθαξκνζκέλε Φαζκαηνζθνπία
θαη Δξγαζηήξην
Φαζκαηνζθνπίαο θαη Δλφξγαλεο
Αλάιπζεο
Υεκεία Φπζηθψλ Πξντφλησλ
πλζεηηθή Μεζνδνινγία θαη
Υαξαθηεξηζκφο Γνκήο
Φαξκαθεπηηθή Υεκεία. ρέζε
Γνκήο-Βηνινγηθήο
Γξαζηηθφηεηαο Φπζηθψλ
Πξντφλησλ θαη Δξγαζηήξην
Πξνζδηνξηζκνχ Βηνινγηθψλ
Ηδηνηήησλ Νέσλ Οπζηψλ

36

«Απνκφλσζε θαη χλζεζε Φπζηθψλ Πξντφλησλ κε Βηνινγηθή Γξαζηηθφηεηα»
Ηζηφηνπνο

Γηδάζθνληεο

Τπνρξεσηηθφ /
Καη'επηινγήλ

www.chemistry.uoc.gr

(πλεξγάηεο)
Καηεξηλφπνπινο
Υαξάιακπνο
Βαζηιηθνγηαλλάθεο Γεψξγηνο
Οξθαλφπνπινο Μηραήι
κφλνπ Ηνπιία

www.chemistry.uoc.gr

Νηαήο Φψηεο
ηξαηάθεο Μαλφιεο

www.chemistry.uoc.gr

ειίδα
Οδεγνχ
πνπδψλ

www.chemistry.uoc.gr

ηξαηάθεο Μαλφιεο
Καηεξηλφπνπινο
Υαξάιακπνο
Βαζηιηθνγηαλλάθεο Γεψξγηνο

www.chemistry.uoc.gr

Γαλσηάθεο Γεκήηξηνο
Θεξκνχ Κηθή
Σζηψηεο Γεψξγηνο

www.chemistry.uoc.gr

Αμηνιφγεζε
απφ θνηηεηή
(Ναη / Όρη)

Γηαιέμεηο

Τπνρξεσηηθφ

ρη

Ναη

Τπνρξεσηηθφ

ρη

Ναη

Τπνρξεσηηθφ

ρη

Ναη

Τπνρξεσηηθφ

ρη

Ναη

Τπνρξεσηηθφ

ρη

Ναη

Τπνρξεσηηθφ

ρη

Ναη

ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΠΜ ζπκπιεξψλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ΠΜ. Γηα ηε ζηήιε «Αμηνιφγεζε απφ θνηηεηή» αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ηνπ Πίλαθα 11-5.1.
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Πίλαθαο 11-7.1. Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ

[37]

Σίηινο ΜΠ: «Δπηζηήκεο θαη Μεραληθή Πεξηβάιινληνο»
Τπνρξεσηηθφ /
Καη'επηινγήλ

Αμηνιφγεζε
απφ θνηηεηή
(Ναη / Όρη)

Γηαιέμεηο

Οη θνηηεηέο
κπνξνχλ λα
επηιέμνπλ 8 απφ ηα
καζήκαηα πνπ
ππάξρνπλ ζηνλ
Πίλαθα

Όρη

Ναη

Μαξία Καλαθίδνπ

»

Όρη

Ναη

Δπξηπίδεο Γ. ηεθάλνπ,
Νηθφιανο Μηραιφπνπινο

»

Όρη

Ναη

4. Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ

Διέλε Βατνπνχινπ, θ.
Λπκπεξάηνο

»

Όρη

Ναη

5. ηαηηζηηθή Αλάιπζε Πεξηβαιινληηθψλ Γεδνκέλσλ. Υξήζε ηαηηζηηθήο ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα

Κ. Λχθα

»

Όρη

Ναη

Μαξία Καλαθίδνπ

»

Όρη

Ναη

»

Όρη

Ναη

»

Όρη

Ναη

Mάζεκα

Ηζηφηνπνο

ειίδα
Οδεγνχ
πνπδψλ

1. Υεκεία ησλ Φπζηθψλ Τδάησλ
(Τδαηηθή Υεκεία)
2. Υεκεία θαη Φπζηθή ηεο
Αηκφζθαηξαο
3. Πεξηβαιινληηθή Αλαιπηηθή Υεκεία Η:
Οξγαληθνί Ρππαληέο

6. Υξήζε Μαζεκαηηθψλ Μνληέισλ
Πξνζνκνίσζεο Αηκνζθαηξηθψλ
Γηεξγαζηψλ
7. Πεξηβαιινληηθή Αλαιπηηθή Υεκεία
ΗΗ: Ηφληα θαη ηνηρεία
8. Γίθαην Πεξηβάιινληνο

37

Γηδάζθνληεο
(πλεξγάηεο)

Δπξηπίδεο Γ. ηεθάλνπ,
Μαξία Καλαθίδνπ

http://ecpl.chemistry.uoc.gr

http://ecpl.chemistry.uoc.gr

ειίδεο: 6 – 10 ηνπ
Οδεγνχ πνπδψλ

ειίδεο: 6 – 10 ηνπ
Οδεγνχ πνπδψλ

πχξνο Πεξγαληήο,
Νηθφιανο Μηραιφπνπινο
Αγγειηθή Υαξνθφπνπ

ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΠΜ ζπκπιεξψλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ΠΜ. Γηα ηε ζηήιε «Αμηνιφγεζε απφ θνηηεηή» αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ηνπ Πίλαθα 11-5.1.
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9. Τγξά Απφβιεηα
10. Πεξηβαιινληηθή Μηθξνβηνινγία
11. Γηαρείξηζε θαη Οηθνλνκηθά
Πεξηβάιινληνο
12. Κνηλσλία θαη Πεξηβάιινλ

http://ecpl.chemistry.uoc.gr

ειίδεο: 6 – 10 ηνπ
Οδεγνχ πνπδψλ

108

Καηζαξάθεο Νηθφιανο
(ΣΔΗ)
Πνιπκελάθνπ Παξαζθεπή

»

Όρη

Ναη

»

Όρη

Ναη

Βνπβάθε Γήκεηξα

»

Όρη

Ναη

Κ. Κνχζε

»

Όρη

Ναη

Πίλαθαο 11-7.1. Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Δθαξκνζκέλε Μνξηαθή Φαζκαηνζθνπία»

Σίηινο ΜΠ:
Mάζεκα

Φαζκαηνζθνπία IR θαη Raman
ηαηηζηηθή Θεξκνδπλακηθή &
Μνξηαθέο Πξνζνκνηψζεηο
Φαζκαηνζθνπία Laser &
Μάδαο
Μνξηαθή Κβαληηθή Μεραληθή
Φαζκαηνζθνπία NMR
Φαζκαηνζθνπία θέδαζεο
Φσηφο

38

[38]

«Δθαξκνζκέλε Μνξηαθή Φαζκαηνζθνπία»

Ηζηφηνπνο

ειίδα
Οδεγνχ
πνπδψλ

Γηδάζθνληεο

Τπνρξεσηηθφ /

Αμηνιφγεζε
απφ θνηηεηή
(Ναη / Όρη)

Γηαιέμεηο

Καη'επηινγήλ
Τπνρξεσηηθφ

ρη

Ναη

http://tccc.iesl.forth.gr/AMS_EPEAEK/

-

(πλεξγάηεο)
Παπαγηαλλαθφπνπινο Π.
& Βαξψηζεο Κ.

>>

-

Φαξάληνο .

>>

ρη

Ναη

>>
>>
>>

-

Κηηζφπνπινο Θ.
Φξνπδάθεο Γ.
Νηαήο Φ

>>
>>
>>

ρη
ρη
ρη

Ναη
Ναη
Ναη

>>

-

Ρίδνο Α.

>>

ρη

Ναη

ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΠΜ ζπκπιεξψλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ΠΜ. Γηα ηε ζηήιε «Αμηνιφγεζε απφ θνηηεηή» αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ηνπ Πίλαθα 11-5.1.
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Πίλαθαο 11-7.1. Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ

[39]

Σίηινο ΜΠ: «Σερλνινγίεο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο»
Mάζεκα

Ηζηφηνπνο

ειίδα
Οδεγνχ
πνπδψλ

1. Υεκεία ησλ Φπζηθψλ Τδάησλ (Τδαηηθή
Υεκεία)

http://www.teicrete.gr/teprop

Γηδάζθνληεο
(πλεξγάηεο)

Τπνρξεσηηθφ/
Καη'επηινγήλ

Δπξηπίδεο Γ. ηεθάλνπ, Μαξία
Καλαθίδνπ
Τπφ θαηαζθεπή

Αμηνιφγεζε
απφ θνηηεηή
(Ναη / Όρη)

Γηαιέμεηο

Οη θνηηεηέο
κπνξνχλ λα
επηιέμνπλ 8
απφ ηα
καζήκαηα πνπ
ππάξρνπλ ζηνλ
Πίλαθα

ρη

Ναη

2. Υεκεία θαη Φπζηθή ηεο Αηκφζθαηξαο

Μαξία Καλαθίδνπ

»

ρη

Ναη

3. Πεξηβαιινληηθή Αλαιπηηθή Υεκεία Η:
Οξγαληθνί Ρππαληέο

Δπξηπίδεο Γ. ηεθάλνπ,
Νηθφιανο Μηραιφπνπινο
Διέλε Βατνπνχινπ, θ.
Λπκπεξάηνο

»

ρη

Ναη

»

ρη

Ναη

5. Υξήζε Μαζεκαηηθψλ Μνληέισλ
Πξνζνκνίσζεο Αηκνζθαηξηθψλ
Γηεξγαζηψλ

Μαξία Καλαθίδνπ

»

ρη

Ναη

6. Πεξηβαιινληηθή Αλαιπηηθή Υεκεία ΗΗ:
Ηφληα θαη ηνηρεία

πχξνο Πεξγαληήο, Νηθφιανο
Μηραιφπνπινο

»

ρη

Ναη

7. Δηζαγσγή ζην Δπξσπατθφ θαη
Διιεληθφ Γίθαην Πεξηβάιινληνο

Αγγειηθή Υαξνθφπνπ

»

ρη

Ναη

8. πζηήκαηα Διέγρνπ Αηκνζθαηξηθήο
Ρχπαλζεο

αββάθεο Κψζηαο (ΣΔΗ)

»

ρη

Ναη

Καηζαξάθεο Νηθφιανο (ΣΔΗ)

»

ρη

Ναη

4. Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ

9. Τγξά Απφβιεηα
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http://www.teicrete.gr/teprop

http://www.teicrete.gr/teprop

Τπφ θαηαζθεπή

Τπφ θαηαζθεπή
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10. Δξγαζηεξηαθφ Μάζεκα: Έιεγρνο
Πνηφηεηαο Πεξηβαιινληηθψλ Παξακέηξσλ
ζε Νεξά θαη Τγξά Απφβιεηα

Κ. Μπελέηνο, θ. Γεληαηάθεο
θαη θ. Γεσξγάθε (ΣΔΗ)

11. Πεξηβαιινληηθή Μηθξνβηνινγία

Παξαζθεπή Πνιπκελάθνπ

12. Γηαρείξηζε θαη Οηθνλνκηθά
Πεξηβάιινληνο

Βνπβάθε Γήκεηξα

111

»

ρη

Ναη

κάζεκα επηινγήο
γηα ην ΠΜ

ρη

Ναη

»

ρη

Ναη

Πίλαθαο 11-7.2 Μαζήκαηα Γεληθνχ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ

[40]

Σίηινο ΜΠ: «Γεληθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα»

Μάζεκα
Οξγαληθή
χλζεζε
Μνξηαθά Θέκαηα
Κπηηαξηθήο
Βηνινγίαο
Θέκαηα
Φπζηθνρεκείαο
Βηνθπζηθή Υεκεία
Xεκεία ηεξεάο
Καηάζηαζεο
Υεκεία
Μαθξνθπθιηθψλ
πζηεκάησλ
Υεκεηνκεηξίαπιινγή θαη
επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ

40

Πνιιαπιή

χλνιν

Γηδαθηηθέο

Βηβιηνγξαθία

Ωξψλ

Μνλάδεο

Τπφβαζξνπ(Τ)
Δπηζηεκνληθήο
Πεξηνρήο(ΔΠ)
Γεληθψλ Γλψζεσλ(ΓΓ)
Αλάπηπμεο
Γεμηνηήησλ(ΑΓ)

Ναη

48

4

Τ

Κν

3

2

2

Ναη

48

4

ΔΠ

Δ

5

5

5

Ναη

48

4

Τ

Κν

0

0

0

Ναη

48

4

ΔΠ

Δ

0

0

0

Ναη

48

4

ΔΠ

Δ

4

4

4

Ναη

48

4

ΔΠ

Δ

5

5

5

Ναη

48

4

ΔΠ

Δ

2

2

2

θνηηεηέο

Αξηζκφο
Φνηηεηψλ
πνπ
ζπκκεηείραλ
ζηηο εμεηάζεηο

Αξηζκφο Φνηηεηψλ
πνπ πέξαζε επηηπρψο ζηελ
θαλνληθή & επαλαιεπηηθή
εμέηαζε

Κνξκνχ(Κν)
Δηδίθεπζεο(Δ)
Καηεχζπλζεο(Κα)

Δγγεγξακκέλνη

ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΠΜ ζπκπιεξψλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ΠΜ.
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Πίλαθαο 11-7.2 Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Απνκφλσζε θαη χλζεζε Φπζηθψλ Πξντφλησλ κε Βηνινγηθή Γξαζηηθφηεηα»
[41]

Σίηινο ΜΠ:
Μάζεκα

πλζεηηθή Οξγαληθή
Υεκεία θαη Δξγαζηήξην
Οξγαληθήο χλζεζεο
Γνκή, ηεξενρεκεία θαη
Γπλακηθή Υεκηθψλ
Αληηδξάζεσλ
Δθαξκνζκέλε
Φαζκαηνζθνπία θαη
Δξγαζηήξην
Φαζκαηνζθνπίαο θαη
Δλφξγαλεο Αλάιπζεο
Υεκεία Φπζηθψλ
Πξντφλησλ
πλζεηηθή Μεζνδνινγία
θαη Υαξαθηεξηζκφο
Γνκήο
Φαξκαθεπηηθή Υεκεία.
ρέζε ΓνκήοΒηνινγηθήο
Γξαζηηθφηεηαο
Φπζηθψλ Πξντφλησλ
θαη Δξγαζηήξην
Πξνζδηνξηζκνχ
Βηνινγηθψλ Ηδηνηήησλ
Νέσλ Οπζηψλ

41

«Απνκφλσζε θαη χλζεζε Φπζηθψλ Πξντφλησλ κε Βηνινγηθή Γξαζηηθφηεηα»
Τπφβαζξνπ(Τ)
Δπηζηεκνληθήο
Πεξηνρήο(ΔΠ)
Γεληθψλ Γλψζεσλ(ΓΓ)
Αλάπηπμεο
Γεμηνηήησλ(ΑΓ)

Κνξκνχ(Κν)
Δηδίθεπζεο(Δ)
Καηεχζπλζεο(Κα)

Δγγεγξακκέλνη

Αξηζκφο
Φνηηεηψλ
πνπ
ζπκκεηείραλ
ζηηο εμεηάζεηο

Αξηζκφο Φνηηεηψλ
πνπ πέξαζε επηηπρψο ζηελ
θαλνληθή & επαλαιεπηηθή
εμέηαζε

5

5

5

Δ

5

5

5

ΔΠ θαη ΑΓ

Δ

5

5

5

4

ΓΓ θαη ΔΠ

Δ

5

5

5

40

4

ΔΠ θαη ΑΓ

Δ

5

5

5

40

4

ΔΠ θαη ΑΓ

Δ

5

5

5

Πνιιαπιή

χλνιν

Γηδαθηηθέο

Βηβιηνγξαθία

Ωξψλ

Μνλάδεο

Ναη

40

4

ΔΠ θαη ΑΓ

Δ

Ναη

40

4

ΔΠ

Ναη

40

4

Ναη

40

Ναη

Ναη

ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΠΜ ζπκπιεξψλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ΠΜ.
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θνηηεηέο

Πίλαθαο 11-7.2 Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ

[42]

Σίηινο ΜΠ: «Δπηζηήκεο θαη Μεραληθή Πεξηβάιινληνο»
Μάζεκα
1. Υεκεία ησλ
Φπζηθψλ Τδάησλ
(Τδαηηθή Υεκεία)
2. Υεκεία θαη Φπζηθή
ηεο Αηκφζθαηξαο
3. Πεξηβαιινληηθή
Αλαιπηηθή Υεκεία Η:
Οξγαληθνί Ρππαληέο
4. Γηαρείξηζε ηεξεψλ
Απνβιήησλ
5. ηαηηζηηθή Αλάιπζε
Πεξηβαιινληηθψλ
Γεδνκέλσλ. Υξήζε
ηαηηζηηθήο ζε
ζπγθεθξηκέλα
πξνβιήκαηα

42

Τπφβαζξνπ(Τ)
Δπηζηεκνληθήο
Πεξηνρήο(ΔΠ)
Γεληθψλ Γλψζεσλ(ΓΓ)
Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ(ΑΓ)

Κνξκνχ(Κν)
Δηδίθεπζεο(Δ)
Καηεχζπλζεο(Κα)

Δγγεγξακκέλνη
θνηηεηέο

Αξηζκφο
Φνηηεηψλ
πνπ ζπκκεηείραλ
ζηηο εμεηάζεηο

Αξηζκφο Φνηηεηψλ
πνπ πέξαζε επηηπρψο
ζηελ
θαλνληθή &
επαλαιεπηηθή εμέηαζε

4

ΔΠ

--

6 Μ.Φ.

4

4

40

4

ΔΠ

--

8 Μ.Φ.

6

6

Ναη

40

4

ΔΠ

--

7 Μ.Φ.

-

-

Ναη

40

4

ΔΠ

--

5 Μ.Φ.

4

4

Ναη

40

4

ΔΠ

--

-

-

-

Πνιιαπιή
Βηβιηνγξαθία

χλνιν
Ωξψλ

Γηδαθηηθέο
Μνλάδεο

Ναη

40

Ναη

ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΠΜ ζπκπιεξψλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ΠΜ.
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Πίλαθαο 11-7.2 Μαζήκαηα Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ

[43]

Σίηινο ΜΠ: «Σερλνινγίεο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο»
Μάζεκα

Κνξκνχ(Κν)
Δηδίθεπζεο(Δ)
Καηεχζπλζεο(Κα)

Δγγεγξακκέλνη
θνηηεηέο

Αξηζκφο Φνηηεηψλ
πνπ ζπκκεηείραλ
ζηηο εμεηάζεηο

Αξηζκφο Φνηηεηψλ
πνπ πέξαζε
επηηπρψο ζηελ
θαλνληθή &
επαλαιεπηηθή
εμέηαζε

ΔΠ

-

11 Μ.Φ.

5 Μ.Φ.

4 Μ.Φ.

4

ΔΠ

-

10 Μ.Φ.

7 Μ.Φ.

4 Μ.Φ.

40

4

ΔΠ

-

6 Μ.Φ.

Δθθξεκεί εμέηαζε

-

40

4

ΔΠ

-

13 Μ.Φ.

14 Μ.Φ.

11 Μ.Φ.

Πνιιαπιή
Βηβιηνγξαθία

χλνιν
Ωξψλ

Γηδαθηηθέο
Μνλάδεο

1. Υεκεία ησλ Φπζηθψλ
Τδάησλ (Τδαηηθή Υεκεία)

Ναη

40

4

2. Υεκεία θαη Φπζηθή ηεο
Αηκφζθαηξαο

Ναη

40

3. Πεξηβαιινληηθή
Αλαιπηηθή Υεκεία Η:
Οξγαληθνί Ρππαληέο

Ναη

4. Γηαρείξηζε ηεξεψλ
Απνβιήησλ

Ναη

43

Τπφβαζξνπ(Τ)
Δπηζηεκνληθήο
Πεξηνρήο(ΔΠ)
Γεληθψλ Γλψζεσλ(ΓΓ)
Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ(ΑΓ)

ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΠΜ ζπκπιεξψλεηαη έλαο πίλαθαο αλά ΠΜ.
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Πίλαθαο 11-8. πκκεηνρή ζε Γηαπαλεπηζηεκηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ
2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2002-2003

Σύνολο

Φνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ
θνίηεζαλ ζε μέλν ΑΔΗ

4

4

5

4

4

21

Δπηζθέπηεο θνηηεηέο μέλσλ
ΑΔΗ ζην Σκήκα

19

3

5

3

4

19

Μέιε αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο
πνπ κεηαθηλήζεθαλ ζε άιιν
ΑΔΗ

5

5

5

4

3

22

Μέιε αθαδεκατθνχ
πξνζσπηθνχ άιισλ ΑΔΗ πνπ
κεηαθηλήζεθαλ ζην Σκήκα

7

7

6

5

5

32
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Πίλαθαο 11-9. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο

Α

Β

2007

1

2006

Γ

Δ

Ε

Ζ

Θ

127 -

40

-

3

-

40

-

1

102 -

38

-

3

-

38

-

2005

1

88

-

34

-

3

-

34

-

2004

-

79

-

30

-

2

-

30

-

2003

3

73

-

30

-

2

-

30

-

13

-

172 -

χλνιν 3

Γ

470 -

172 -

Η

Δπεμεγήζεηο:
Α: Βηβιία/κνλνγξαθίεο
Β: Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο
Γ: Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο
Γ: Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο
Δ: Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο
Ε: Κεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο
Ζ: Άιιεο εξγαζίεο
Θ: Αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) πνπ εθδίδνπλ πξαθηηθά
Η:
Αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) πνπ δελ εθδίδνπλ πξαθηηθά
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Πίλαθαο 11-10. Αλαγλψξηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ

Α

Β

Γ

Γ

Δ

Ε

Ζ

2007

2730

8

1

20

5

33

2

2006

2542

7

-

15

5

31

-

2005

2084

5

-

15

6

29

-

2004

1874

5

-

11

4

25

-

2003

1722

4

-

10

3

19

-

1

71

23

137

2

Σύνολο 10952 30

Δπεμεγήζεηο:
Α: Δηεξναλαθνξέο
Β: Αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ/επηζηεκνληθνχ ηχπνπ
Γ: Βηβιηνθξηζίεο
Γ: πκκεηνρέο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ
Δ: πκκεηνρέο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ
Ε: Πξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο
Ζ: Γηπιψκαηα επξεζηηερλίαο
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12. Παξαξηήκαηα
ηελ Δλόηεηα απηή ην Σκήκα κπνξεί, αλ ην επηζπκεί, λα παξαζέζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία
ζεσξεί όηη ζα είλαη ρξήζηκα ζηελ Δπηηξνπή Δμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο θαη ηα νπνία
ελδερνκέλσο δελ θαιύπηνληαη επαξθώο ζην θπξίσο ζώκα ηεο Έθζεζεο.
ε θάζε πεξίπησζε, ζηα Παξαξηήκαηα αλακέλεηαη νπσζδήπνηε λα πεξηιεθζεί ν Οδεγόο
πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ν θαηάινγνο ησλ επηζηεκνληθώλ δεκνζηεύζεσλ ησλ κειώλ ηνπ
Σκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.
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Παξάξηεκα Δξεπλεηηθψλ Γεκνζηεχζεσλ 2003 – 2007
2007
1.

Daskalakis V, Pinakoulaki E, Stavrakis S, et al.
Probing the environment of CUB in heme-copper Oxidases
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 111 (35): 10502-10509 SEP 6 2007
Times Cited: 0

2.

Varotsis C, Ohta T, Kitagawa T, et al.
The structure of the hyponitrite species in a heme Fe-Cu binuclear center
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 46 (13): 2210-2214 2007
Times Cited: 2

3.

Margaros I, Montagnon T, Vassilikogiannakis G
Spiroperoxy lactones from furans in one pot: Synthesis of (+)-premnalane A
ORGANIC LETTERS 9 (26): 5585-5588 DEC 20 2007
Times Cited: 1

4.

Margaros I, Vassilikogiannakis G
Synthesis of chinensines A-E
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 72 (13): 4826-4831 JUN 22 2007
Times Cited: 3

5.

Tofi M, Montagnon T, Georgiou T, et al.
Using singlet oxygen to synthesise a [6,6,5]-bis-spiroketal in one-pot from a simple
2,5-disubstituted furan
ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY 5 (5): 772-777 2007
Times Cited: 2

6.

Trikeriotis M, Ghanotakis DF
Intercalation of hydrophilic and hydrophobic antibiotics in layered double hydroxides
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 332 (1-2): 176-184 MAR 6
2007
Times Cited: 1

7.

Kantonis G, Trikeriotis M, Ghanotakis DF
Biocompatible protoporphyrin IX-containing nanohybrids with potential applications in
photodynamic therapy
JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY 185 (1):
62-66 JAN 1 2007
Times Cited: 0

8.

Kofina AN, Demadis KD, Koutsoukos PG
The effect of citrate and phosphocitrate on struvite spontaneous precipitation
CRYSTAL GROWTH & DESIGN 7 (12): 2705-2712 DEC 2007
Times Cited: 1

9.

Demadis KD, Mavredaki E, Stathoulopoulou A, et al.
Industrial water systems: problems, challenges and solutions for the process
industries
DESALINATION 213 (1-3): 38-46 JUL 15 2007
Times Cited: 2

10.

Mavredaki E, Stathoulopoulou A, Neofotistou E, et al.
Environmentally benign chemical additives in the treatment and chemical cleaning of
process water systems: Implications for green chemical technology
DESALINATION 210 (1-3): 257-265 JUN 10 2007
Times Cited: 2

11.

Demadis KD, Ketsetzi A

120

Degradation of phosphonate-based scale inhibitor additives in the presence of
oxidizing biocides: "Collateral damages" in industrial water systems
SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 42 (7): 1639-1649 2007
Times Cited: 0
12.

Demadis KD, Dattelbaum DM, Kober EM, et al.
Vibrational and structural mapping of [Os(bpY)(3)](3+/2+) and [Os(phen)(3)](3+/2+)
INORGANICA CHIMICA ACTA 360 (3): 1143-1153 FEB 15 2007
Times Cited: 1

13.

Turhanen PA, Demadis KD, Peraniemi S, et al.
A novel strategy for the preparation of naturally occurring phosphocitrate and its
partially esterified derivatives
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 72 (4): 1468-1471 FEB 16 2007
Times Cited: 2

14.

Barouda E, Demadis KD, Freeman SR, et al.
Barium sulfate crystallization in the presence of variable chain length
aminomethylenetetraphosphonates and cations (Na+ or Zn2+)
CRYSTAL GROWTH & DESIGN 7 (2): 321-327 FEB 2007
Times Cited: 1

15.

Demadis KD, Neofotistou E
Synergistic effects of combinations of cationic polyaminoamide dendrimers/anionic
polyelectrolytes on amorphous silica formation: A bioinspired approach
CHEMISTRY OF MATERIALS 19 (3): 581-587 FEB 6 2007
Times Cited: 4

16.

Zanis P, Katragkou E, Kanakidou M, et al.
Effects on surface atmospheric photo-oxidants over Greece during the total solar
eclipse event of 29 March 2006
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 7 (23): 6061-6073 2007
Times Cited: 0

17.

Ladstatter-Weissenmayer A, Kanakidou M, Meyer-Arnek J, et al.
Pollution events over the East Mediterranean: Synergistic use of GOME, groundbased and sonde observations and models
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 41 (34): 7262-7273 NOV 2007
Times Cited: 0

18.

Mihalopoulos N, Kerminen VM, Kanakidou M, et al.
Formation of particulate sulfur species (sulfate and methanesulfonate) during
summer over the Eastern Mediterranean: A modelling approach
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 41 (32): 6860-6871 OCT 2007
Times Cited: 0

19.

Arsene C, Bougiatioti A, Kanakidou M, et al.
Tropospheric OH and Cl levels deduced from non-methane hydrocarbon
measurements in a marine site
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 7 (17): 4661-4673 2007
Times Cited: 0

20.

Tsigaridis K, Kanakidou M
Secondary organic aerosol importance in the future atmosphere
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 41 (22): 4682-4692 JUL 2007
Times Cited: 10

21.

Liakakou E, Vrekoussis M, Bonsang B, et al.
Isoprene above the Eastern Mediterranean: Seasonal variation and contribution to
the oxidation capacity of the atmosphere
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 41 (5): 1002-1010 FEB 2007
Times Cited: 6

22.

Vrekoussis M, Mihalopoulos N, Gerasopoulos E, et al.

121

Two-years of NO3 radical observations in the boundary layer over the Eastern
Mediterranean
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 7: 315-327 JAN 22 2007
Times Cited: 3
23.

Hadjipavlou-Litina D, Kontogiorgis C, Pontiki E, et al.
Anti-inflammatory and antioxidant activity of coumarins designed as potential
fluorescent zinc sensors
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY 22 (3): 287292 JUN 2007
Times Cited: 1

24.

Deligeorgiev TG, Gadjev NI, Vasilev AA, et al.
Synthesis and properties of novel asymmetric monomethine cyanine dyes as noncovalent labels for nucleic acids
DYES AND PIGMENTS 75 (2): 466-473 2007
Times Cited: 1

25.

Nifli AP, Theodoropoulos PA, Munier S, et al.
Quercetin exhibits a specific fluorescence in cellular milieu: A valuable tool for the
study of its intracellular distribution
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 55 (8): 2873-2878 APR
18 2007
Times Cited: 2

26.

Rubio-Lago L, Amaral GA, Arregui A, et al.
Slice imaging of the photodissociation of acetaldehyde at 248 nm. Evidence of a
roaming mechanism
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 9 (46): 6123-6127 DEC 14 2007
Times Cited: 0

27.

Suchea M, Christoulakis S, Tudose IV, et al.
Pure and Nb2O5-doped TiO2 amorphous thin films grown by dc magnetron
sputtering at room temperature: Surface and photo-induced hydrophilic conversion
studies
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-SOLID STATE MATERIALS FOR
ADVANCED TECHNOLOGY 144 (1-3): 54-59 Sp. Iss. SI NOV 25 2007
Times Cited: 0

28.

Schneider M, Schon C, Fischer I, et al.
Photodissociation of uracil
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 9 (45): 6021-6026 2007
Times Cited: 0

29.

Kiriakidis G, Suchea M, Christoulakis S, et al.
Structural characterization of ZnO thin films deposited by dc magnetron sputtering
THIN SOLID FILMS 515 (24): 8577-8581 OCT 15 2007
Times Cited: 0

30.

Rubio-Lago L, Zaouris D, Sakellariou Y, et al.
Photofragment slice imaging studies of pyrrole and the Xe center dot center dot
center dot pyrrole cluster
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 127 (6): doi:10.1063/1.2754688 AUG 14 2007
Times Cited: 0

31.

Tudose IV, Horvath P, Suchea M, et al.
Correlation of ZnO thin film surface properties with conductivity
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 89 (1): 57-61 OCT
2007
Times Cited: 0

32.

Suchea M, Christoulakis S, Katsarakis N, et al.
Comparative study of zinc oxide and aluminum doped zinc oxide transparent thin
films grown by direct current magnetron sputtering

122

THIN SOLID FILMS 515 (16): 6562-6566 JUN 4 2007
Times Cited: 1
33.

Fragouli D, Kitsopoulos TN, Chiodo L, et al.
Imaging photoelectron transmission through self-assembled monolayers: The workfunction ofalkanethiols coated gold
LANGMUIR 23 (11): 6156-6162 MAY 22 2007
Times Cited: 4

34.

Kostas ID, Coutsolelos AG, Charalambidis G, et al.
The first use of porphyrins as catalysts in cross-coupling reactions: a water-soluble
palladium complex with a porphyrin ligand as an efficient catalyst precursor for the
Suzuki-Miyaura reaction in aqueous media under aerobic conditions
TETRAHEDRON LETTERS 48 (38): 6688-6691 SEP 17 2007
Times Cited: 1

35.

Agondanou JH, Nicolis I, Curis E, et al.
Gadolinium acetylacetonate tetraphenyl monoporphyrinate complex and some of its
derivatives: EXAFS study and molecular dynamics simulation
INORGANIC CHEMISTRY 46 (17): 6871-6879 AUG 20 2007
Times Cited: 0

36.

Ladomenou K, Charalambidis G, Coutsolelos AG
A strategic approach for the synthesis of new porphyrin rings, attractive for heme
model purpose
TETRAHEDRON 63 (13): 2882-2887 MAR 26 2007
Times Cited: 1

37.

Halime Z, Lachkar M, Toupet L, et al.
Coordination and structural studies of crowned-porphyrins
DALTON TRANSACTIONS (33): 3684-3689 2007
Times Cited: 0

38.

Pagona G, Sandanayaka ASD, Araki Y, et al.
Covalent functionalization of carbon nanohorns with porphyrins: Nanohybrid
formation and photoinduced electron and energy transfer
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 17 (10): 1705-1711 JUL 9 2007
Times Cited: 4

39.

Arsene C, Olarlu RL, Mihalopoulos N
Chemical composition of rainwater in the northeastern Romania, Iasi region (20032006)
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 41 (40): 9452-9467 DEC 2007
Times Cited: 0

40.

Diapouli E, Chaloulakou A, Mihalopoulos N, et al.
Indoor and outdoor PM mass and number concentrations at schools in the Athens
area
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 136 (1-3): 13-20 JAN 2008
Times Cited: 0

41.

Kocak M, Mihalopoulos N, Kubilay N
Chemical composition of the fine and coarse fraction of aerosols in the northeastern
Mediterranean
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 41 (34): 7351-7368 NOV 2007
Times Cited: 2

42.

Zerefos CS, Gerasopoulos E, Tsagouri I, et al.
Evidence of gravity waves into the atmosphere during the March 2006 total solar
eclipse
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 7 (18): 4943-4951 2007
Times Cited: 1

43.

Kocak M, Mihalopoulos N, Kubilay N

123

Contributions of natural sources to high PM10 and PM2.5 events in the eastern
Mediterranean
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 41 (18): 3806-3818 JUN 2007
Times Cited: 4
44.

Gerasopoulos E, Koulouri E, Kalivitis N, et al.
Size-segregated mass distributions of aerosols over Eastern Mediterranean:
seasonal variability and comparison with AERONET columnar size-distributions
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 7 (10): 2551-2561 2007
Times Cited: 2

45.

Kalivitis N, Gerasopoulos E, Vrekoussis M, et al.
Dust transport over the eastern Mediterranean derived from Total Ozone Mapping
Spectrometer, Aerosol Robotic Network, and surface measurements
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 112 (D3): Art. No.
D03202 FEB 7 2007
Times Cited: 4

46.

Vrekoussis M, Mihalopoulos N, Gerasopoulos E, et al.
Two-years of NO3 radical observations in the boundary layer over the Eastern
Mediterranean
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 7: 315-327 JAN 22 2007
Times Cited: 3

47.

Latrou LA, Leventis MD, Dais PE, et al.
Peripheral osteoma of the maxillary alveolar process
JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY 18 (5): 1169-1173 SEP 2007
Times Cited: 0

48.

Hatzakis E, Archavlis E, Dais P
Determination of glycerol in wines using P-31-NMR Spectroscopy
JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY 84 (7): 615-619 JUL
2007
Times Cited: 0

49.

Dais P, Spyros A
P-31 NMR spectroscopy in the quality control and authentication of extra-virgin olive
oil: A review of recent progress
MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY 45 (5): 367-377 MAY 2007
Times Cited: 2

50.

Dais P, Spyros A, Christophoridou S, et al.
Comparison of analytical methodologies based on H-1 and P-31 NMR spectroscopy
with conventional methods of analysis for the determination of some olive oil
constituents
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 55 (3): 577-584 FEB 7
2007
Times Cited: 3

51.

Tzirakis MD, Lykakis IN, Panagiotou GD, et al.
Decatungstate catalyst supported on silica and gamma-alumina: Efficient
photocatalytic oxidation of benzyl alcohols
JOURNAL OF CATALYSIS 252 (2): 178-189 DEC 10 2007
Times Cited: 1

52.

Roubelakis MM, Murata Y, Komatsu K, et al.
Efficient synthesis of open-cage fullerene derivatives having 16-membered-ring
orifices
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 72 (18): 7042-7045 AUG 31 2007
Times Cited: 3

53.

Roubelakis MM, Vougioukalakis GC, Orfanopoulos M
Open-cage fullerene derivatives having 11-, 12-, and 13-membered-ring orifices:
Chemical transformations of the organic addends on the rim of the orifice

124

JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 72 (17): 6526-6533 AUG 17 2007
Times Cited: 4
54.

Kotsiris SG, Vasil'ev YV, Streletskii AV, et al.
Application and evaluation of solvent-free matrix-assisted laser desorption/ionization
mass spectrometry for the analysis of derivatized fullerenes
EUROPEAN JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY 12 (6): 397-408 2006
Times Cited: 2

55.

Tanielian C, Lykakis IN, Seghrouchni R, et al.
Mechanism of decatungstate photocatalyzed oxygenation of aromatic alcohols Part I.
Continuous photolysis and laser flash photolysis studies
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL 262 (1-2): 170-175 FEB 1
2007
Times Cited: 2

56.

Lykakis IN, Tanielian C, Seghrouchni R, et al.
Mechanism of decatungstate photocatalyzed oxygenation of aromatic alcohols Part
II. Kinetic isotope effects studies
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL 262 (1-2): 176-184 FEB 1
2007
Times Cited: 2

57.

Papadimitriou VC, Papanastasiou DK, Stefanopoulos VG, et al.
Kinetic study of the reactions of Cl atoms with CF2CH2CH2OH, CF3CF2CH2OH,
CHF2CF2CH2OH, and CF3CHFCF2CH2OH
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A 111 (45): 11608-11617 NOV 15 2007
Times Cited: 0

58.

Hansen HR, Pergantis SA
Identification of Sb(V) complexes in biological and food matrixes and their stibine
formation efficiency during hydride generation with ICPMS detection
ANALYTICAL CHEMISTRY 79 (14): 5304-5311 JUL 15 2007
Times Cited: 1

59.

Nischwitz V, Pergantis SA
Mapping of arsenic species and identification of a novel arsenosugar in giant clams
Tridacna maxima and Tridacna derasa using advanced mass spectrometric
techniques
ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 4 (3): 187-196 2007
Times Cited: 1

60.

Pergantis SA, Hansen HR
Preface: 7(th) International Conference on Environmental and Biological Aspects of
Main-Group Organometals (ICEBAMO), Heraklion, Crete, Greece, 2006
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 21 (6): 380-380 JUN 2007
Times Cited: 0

61.

Kanaki K, Pergantis SA
HPLC-ICP-MS and HPLC-ES-MS/MS characterization of synthetic seleno-arsenic
compounds
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 387 (8): 2617-2622 APR 2007
Times Cited: 1

62.

Letsiou S, Nischwitz V, Traar P, et al.
Determination of selenosugars in crude human urine using high-performance liquid
chromatography/atmospheric pressure chemical ionization tandem mass
spectrometry
RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 21 (3): 343-351 2007
Times Cited: 4

63.

Kuskov AN, Shtilman MI, Goryachaya AV, et al.
Self-assembling nanoscaled drug delivery systems composed of amphiphilic poly-Nvinylpyrrolidones

125

JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 353 (41-43): 3969-3975 NOV 1 2007
Times Cited: 0
64.

Kantzilakis K, Alvaliotis M, Kotakis C, et al.
A comparative approach towards thylakoid membrane proteome analysis of
unicellular green alga Scenedesmus obliquus
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES 1768 (9): 2271-2279 SEP
2007
Times Cited: 0

65.

Snyder RA, Abarca J, Meza JL, et al.
Reliability evaluation of the adapted National Coordinating Council Medication Error
Reporting and Prevention (NCC MERP) index
PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY 16 (9): 1006-1013 SEP 2007
Times Cited: 1

66.

Galanakis PA, Kandias N, Spyroulias GA, et al.
NMR structural analysis of the HIV-1 GP120 V3-CCR5 co-receptor N-terminal
peptide interaction
AMINO ACIDS 33 (3): XLVII-XLVII SEP 2007
Times Cited: 0

67.

Kuskov AN, Villemson AL, Shtilman MI, et al.
Amphiphilic poly-N-vinylpyrrolidone nanocarriers with incorporated model proteins
JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 19 (20): Art. No. 205139 MAY 23
2007
Times Cited: 0

68.

Rizos AK, Baritaki S, Tsikalas I, et al.
Biophysical characterization of V3-lipopeptide liposomes influencing HIV-1 infectivity
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 355 (4): 963969 APR 20 2007
Times Cited: 1

69.

Morikis D, Rizos AK, Spandidos DA, et al.
Electrostatic modeling of peptides derived from the V3-loop of HIV-1 gp120:
Implications of the interaction with chemokine receptor CCR5
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE 19 (3): 343-351 MAR
2007
Times Cited: 1

70.

Rizos AK, Tsikalas I, Tsatsakis AM, et al.
Characterization of amphiphilic poly-N-vinylpyrrolidone derivatives by dynamic light
scattering (vol 352, pg 5055, 2006)
JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 353 (2): 221-221 FEB 1 2007
Times Cited: 0

71.

Kalaitzakis D, Kambourakis S, Rozzell DJ, et al.
Stereoselective chemoenzymatic synthesis of sitophilate: a natural pheromone
TETRAHEDRON-ASYMMETRY 18 (20): 2418-2426 OCT 10 2007
Times Cited: 1

72.

Skopelitis DS, Paranychianakis NV, Kouvarakis A, et al.
The isoenzyme 7 of tobacco NAD(H)-dependent glutamate dehydrogenase exhibits
high deaminating and low aminating activities in vivo
PLANT PHYSIOLOGY 145 (4): 1726-1734 DEC 2007
Times Cited: 0

73.

Skopelitis DS, Paranychianakis NV, Kouvarakis A, et al.
The isoenzyme 7 of tobacco NAD(H)-dependent glutamate dehydrogenase exhibits
high deaminating and low aminating activities in vivo
PLANT PHYSIOLOGY 145 (4): 1726-1734 DEC 2007
Times Cited: 0

126

74.

Tsapakis M, Stephanou EG
Diurnal cycle of PAHs, nitro-PAHs, and oxy-PAHs in a high oxidation capacity marine
background atmosphere
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 41 (23): 8011-8017 DEC 1 2007
Times Cited: 0

75.

Polymenakou PN, Stephanou EG, Tselepides A, et al.
Organic matter preservation and microbial community accumulations in deephypersaline anoxic basins
GEOMICROBIOLOGY JOURNAL 24 (1): 19-29 2007
Times Cited: 0

76.

Mandalakis M, Stephanou EG
Atmospheric concentration characteristics and gas-particle partitioning of PCBs in a
rural area of eastern Germany
ENVIRONMENTAL POLLUTION 147 (1): 211-221 MAY 2007
Times Cited: 2

77.

Stephanou EG
Atmospheric chemistry - A forest air of chirality
NATURE 446 (7139): 991-991 APR 26 2007
Times Cited: 0

78.

Opsenica I, Opsenica D, Jadranin M, et al.
On peroxide antimalarials
JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY 72 (12): 1181-1190 2007
Times Cited: 0

79.

Hatzakis E, Opsenica I, Solaja BA, et al.
Synthesis of novel polar derivatives of the antimalarial endoperoxides ascaridole and
dihydroascaridole
ARKIVOC : 124-135 Part 8 2007
Times Cited: 1

80.

Tsangarakis C, Arkoudis E, Raptis C, et al.
Selective monocyclization of epoxy terpenoids promoted by zeolite NaY. A short
biomimetic synthesis of elegansidiol and farnesiferols B-D
ORGANIC LETTERS 9 (4): 583-586 FEB 15 2007
Times Cited: 7

81.

Neofotistou E, Malliakas CD, Trikalitis PN
Novel coordination polymers based on the tetrathioterephthalate dianion as the
bridging ligand
INORGANIC CHEMISTRY 46 (21): 8487-8489 OCT 15 2007
Times Cited: 1

82.

Bag S, Trikalitis PN, Chupas PJ, et al.
Porous semiconducting gels and aerogels from chalcogenide clusters
SCIENCE 317 (5837): 490-493 JUL 27 2007
Times Cited: 12

83.

Samoilis G, Psaroulaki A, Vougas K, et al.
A proteomics approach to understanding the pathogenesis mechanisms of the
obligate intracellular pathogen Coxiella burnetii
INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS 29: S493-S493 Suppl.
2 MAR 2007
Times Cited: 0

84.

Samoilis G, Psaroulaki A, Vougas K, et al.
Analysis of whole cell lysate from the intercellular bacterium Coxiella burnetii using
two gel-based protein separation techniques
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 6 (8): 3032-3041 AUG 2007
Times Cited: 1

127

85.

Aivaliotis M, Karas M, Tsiotis G
An alternative strategy for the membrane proteome analysis of the green sulfur
bacterium Chlorobium tepidum using blue native PAGE and 2-D PAGE on purified
membranes
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH 6 (3): 1048-1058 MAR 2007
Times Cited: 1

86.

Xu CX, Jiang B, Xie DQ, et al.
Analysis of the HO2 vibrational spectrum on an accurate ab initio potential energy
surface
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A 111 (41): 10353-10361 OCT 18 2007
Times Cited: 6

87.

Farantos SC
Periodic orbits in biological molecules: Phase space structures and selectivity in
alanine dipeptide
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 126 (17): Art. No. 175101 MAY 7 2007
Times Cited: 0

88.

Klontzas E, Mavrandonakis A, Froudakis GE, et al.
Molecular hydrogen interaction with IRMOF-1: A multiscale theoretical study
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 111 (36): 13635-13640 SEP 13 2007
Times Cited: 6

89.

Mpourmpakis G, Tylianakis E, Froudakis GE
Carbon nanoscrolls: A promising material for hydrogen storage
NANO LETTERS 7 (7): 1893-1897 JUL 2007
Times Cited: 6

90.

Mpourmpakis G, Froudakis GE, Lithoxoos GP, et al.
Effect of curvature and chirality for hydrogen storage in single-walled carbon
nanotubes: A Combined ab initio and Monte Carlo investigation
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 126 (14): Art. No. 144704 APR 14 2007
Times Cited: 4

91.

Mpourmpakis G, Froudakis GE, Andriotis AN, et al.
Enhancement of the ionization-potential of K and Rb upon chemisorption on a C-60
molecule
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 111 (18): 6593-6596 MAY 10 2007
Times Cited: 0

92.

Mpourmpakis G, Froudakis GE
Why boron nitride nanotubes are preferable to carbon nanotubes for hydrogen
storage? An ab initio theoretical study
CATALYSIS TODAY 120 (3-4): 341-345 FEB 28 2007
Times Cited: 5

93.

Vamvakaki V, Fouskaki M, Chaniotakis N
Electrochemical Biosensing systems based on carbon nanotubes and carbon
nanofibers
ANALYTICAL LETTERS 40 (12): 2271-2287 2007
Times Cited: 1

94.

Vamakaki V, Chaniotakis NA
Carbon nanostructures as transducers in biosensors
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL 126 (1): 193-197 Sp. Iss. SI SEP 20
2007
Times Cited: 0

95.

Alifragis Y, Volosirakis A, Chaniotakis NA, et al.
AlGaN/GaN high electron mobility transistor sensor sensitive to ammonium ions
PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 204 (6):
2059-2063 JUN 2007
Times Cited: 4

128

96.

Alifragis Y, Volosirakis A, Chaniotakis NA, et al.
Potassium selective chemically modified field effect transistors based on AlGaN/GaN
two-dimensional electron gas heterostructures
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 22 (12): 2796-2801 Sp. Iss. SI JUN 15 2007
Times Cited: 2

97.

Vamvakaki V, Chaniotakis NA
Pesticide detection with a liposome-based nano-biosensor
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 22 (12): 2848-2853 Sp. Iss. SI JUN 15 2007
Times Cited: 4

98.

Vamvakaki V, Chaniotakis NA
Immobilization of enzymes into nanocavities for the improvement of biosensor
stability
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 22 (11): 2650-2655 MAY 15 2007
Times Cited: 0

99.

Sotiropoulou S, Vamvakaki V, Chaniotakis NA
Stabilization of enzymes in nanoporous materials for biosensor applications (vol 20,
pg 1674, 2005)
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 22 (7): 1566-1566 FEB 15 2007
Times Cited: 0

100. Museur L, Anglos D, Petitet JP, et al.
Photoluminescence of hexagonal boron nitride: Effect of surface oxidation under UVlaser irradiation
JOURNAL OF LUMINESCENCE 127 (2): 595-600 DEC 2007
Times Cited: 4
101. Nevin A, Osticioli L, Anglos D, et al.
Raman spectra of proteinaceous materials used in paintings: A Multivariate analytical
approach for classification and identification
ANALYTICAL CHEMISTRY 79 (16): 6143-6151 AUG 15 2007
Times Cited: 6
102. Nevin A, Comelli D, Valentini G, et al.
Time-resolved fluorescence spectroscopy and imaging of proteinaceous binders
used in paintings
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 388 (8): 1897-1905 AUG 2007
Times Cited: 6
103. Giakoumaki A, Melessanaki K, Anglos D
Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) in archaeological scienceapplications and prospects
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 387 (3): 749-760 FEB 2007
Times Cited: 7
104. Papadakis VM, Stassinopoulos A, Anglos D, et al.
Single-shot temporal coherence measurements of random lasing media
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS 24
(1): 31-36 JAN 2007
Times Cited: 3
105. Chrissopoulou K, Anastasiadis SH, Giannelis EP, et al.
Quasielastic neutron scattering of poly(methyl phenyl siloxane) in the bulk and under
severe confinement
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 127 (14): Art. No. 144910 OCT 14 2007
Times Cited: 0
106. Palioura D, Armes SP, Anastasiadis SH, et al.
Metal nanocrystals incorporated within pH-responsive microgel particles
LANGMUIR 23 (10): 5761-5768 MAY 8 2007
Times Cited: 5

129

107. Chrissopoulou K, Afratis A, Anastasiadis SH, et al.
Structure and dynamics in PEO nanocomposites
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS 141: 267-271 FEB 2007
Times Cited: 1
108. Engelhardt L, Gass IA, Milios CJ, et al.
Heisenberg model of an {Fe8}-cubane cluster
PHYSICAL REVIEW B 76 (17): Art. No. 172406 NOV 2007
Times Cited: 0
109. Milios CJ, Wood PA, Parsons S, et al.
The use of methylsalicyloxime in manganese chemistry: A [Mn-3(III)] triangle and its
oxidation to a [(Mn4Ce2III)-Ce-IV] rod
INORGANICA CHIMICA ACTA 360 (13): 3932-3940 OCT 1 2007
Times Cited: 3
110. Milios CJ, Inglis R, Vinslava A, et al.
Toward a magnetostructural correlation for a family of Mn6SMMs
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 129 (41): 12505-12511 OCT
17 2007
Times Cited: 14
111. Milios CJ, Inglis R, Bagai R, et al.
Enhancing SMM properties in a family of [Mn-6] clusters
CHEMICAL COMMUNICATIONS (33): 3476-3478 2007
Times Cited: 2
112. Milios CJ, Gass IA, Vinslava A, et al.
Two frustrated, bitetrahedral single-molecule magnets
INORGANIC CHEMISTRY 46 (16): 6215-6217 AUG 6 2007
Times Cited: 2
113. Campagnoli E, Hjelm J, Milios CJ, et al.
Adsorption dynamics and interfacial properties of thiol-based cobalt terpyridine
monolayers
ELECTROCHIMICA ACTA 52 (24): 6692-6699 AUG 1 2007
Times Cited: 0
114. Milios CJ, Inglis R, Vinslava A, et al.
Turning up the spin, turning on single-molecule magnetism: from S=1 to S=7 in a
[Mn-8] cluster via ligand induced structural distortion (pg 2738, 2007)
CHEMICAL COMMUNICATIONS (29): 3106-3106 2007
Times Cited: 0
115. Milios CJ, Raptopoulou CP, Terzis A, et al.
A mononuclear and a mixed-valence chain polymer arising from copper(II) halide
chemistry and the use of 2,2 '-pyridil
BIOINORGANIC CHEMISTRY AND APPLICATIONS : Art. No. 28508 2007
Times Cited: 0
116. Gass IA, Milios CJ, Evangelisti M, et al.
Synthesis and magnetic properties of heptadecametallic Fe(III) clusters
POLYHEDRON 26 (9-11): 1835-1837 Sp. Iss. SI JUN 15 2007
Times Cited: 1
117. Manoli M, Milios CJ, Mishra A, et al.
New octa- and dodecametallic mixed-valent Mn rods
POLYHEDRON 26 (9-11): 1923-1926 Sp. Iss. SI JUN 15 2007
Times Cited: 0
118. Papaefstathiou GS, Boudalis AK, Stamatatos TC, et al.
A general synthetic route for the preparation of high-spin molecules: Replacement of
bridging hydroxo ligands in molecular clusters by end-on azido ligands
POLYHEDRON 26 (9-11): 2089-2094 Sp. Iss. SI JUN 15 2007

130

Times Cited: 2
119. Shaw R, Laye RH, Jones LF, et al.
1,2,3-Triazolate-bridged tetradecametallic transition metal clusters [M-14(L)(6)O6(OMe)(18)X-6] (M = Fe-III, Cr-III and V-III/IV) and related compounds: Ground-state
spins ranging from S=0 to S=25 and spin-enhanced magnetocaloric effect
INORGANIC CHEMISTRY 46 (12): 4968-4978 JUN 11 2007
Times Cited: 6
120. Milios CJ, Inglis R, Vinslava A, et al.
Turning up the spin, turning on single-molecule magnetism: from S=1 to S=7 in a
[Mn-8] cluster via ligand induced structural distortion
CHEMICAL COMMUNICATIONS (26): 2738-2740 2007
Times Cited: 2
121. Milios CJ, Vinslava A, Wernsdorfer W, et al.
Spin switching via targeted structural distortion
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 129 (20): 6547-6561 MAY 23
2007
Times Cited: 12
122. Milios CJ, Vinslava A, Wernsdorfer W, et al.
A record anisotropy barrier for a single-molecule magnet
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 129 (10): 2754+ MAR 14
2007
Times Cited: 43
123. Belesi M, Zong X, Borsa F, et al.
Proton NMR study in hexanuclear manganese single-molecule magnets
PHYSICAL REVIEW B 75 (6): Art. No. 064414 FEB 2007
Times Cited: 2
124. Ferguson A, Thomson K, Parkin A, et al.
Synthesis and characterisation of a mixed-valence Mn-13 complex with S-6
symmetry by using 2-phenoxybenzoate
DALTON TRANSACTIONS (7): 728-730 2007
Times Cited: 4
125. Papatriantafyllopoulou C, Raptopoulou CP, Escuer A, et al.
A rare all-Mn2+ decametallic cage from distorted face-sharing cubes
INORGANICA CHIMICA ACTA 360 (1): 61-68 JAN 1 2007
Times Cited: 2
126. Milios CJ, Vinslava A, Wood PA, et al.
A single-molecule magnet with a "twist"
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 129 (1): 8-9 JAN 10 2007
Times Cited: 25
127. Milios CJ, Prescimone A, Mishra A, et al.
A rare ferromagnetic manganese(III) 'cube'
CHEMICAL COMMUNICATIONS (2): 153-155 2007
Times Cited: 10

131

2006
1.

Pinakoulaki E, Yoshimura H, Daskalakis V, et al.
Two ligand-binding sites in the O-2-sensing signal transducer HemAT: Implications for ligand
recognition/discrimination and signaling
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES
OF AMERICA 103 (40): 14796-14801 OCT 3 2006
Times Cited: 7

2.

Pinakoulaki E, Yoshimura H, Yoshioka S, et al.
Recognition and discrimination of gases by the oxygen-sensing signal transducer protein
HemAT as revealed by FTIR spectroscopy
BIOCHEMISTRY 45 (25): 7763-7766 JUN 27 2006
Times Cited: 5

3.

Ohta T, Kitagawa T, Varotsis C
Characterization of a bimetallic-bridging intermediate in the reduction of NO to N2O: a
density functional theory study
INORGANIC CHEMISTRY 45 (8): 3187-3190 APR 17 2006
Times Cited: 7

4.

Margaros L, Montagnon T, Tofi M, et al.
The power of singlet oxygen chemistry in biomimetic syntheses
TETRAHEDRON 62 (22): 5308-5317 MAY 29 2006
Times Cited: 3

5.

Georgiou T, Tofi M, Montagnon T, et al.
A versatile and general one-pot method for synthesizing bis-spiroketal motifs
ORGANIC LETTERS 8 (9): 1945-1948 APR 27 2006
Times Cited: 6

6.

Touloupakis E, Gessmann R, Kavelaki K, et al.
Isolation, characterization, sequencing and crystal structure of charybdin, a type 1 ribosomeinactivating protein from Charybdis maritima agg.
FEBS JOURNAL 273 (12): 2684-2692 JUN 2006
Times Cited: 1

7.

Demadis KD, Mantzaridis C, Lykoudis P
Effects of structural differences on metallic corrosion inhibition by metal-polyphosphonate
thin films
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 45 (23): 7795-7800 NOV 8 2006
Times Cited: 3

8.

Cheung HS, Sallis JD, Demadis KD, et al.
Phosphocitrate blocks calcification-induced articular joint degeneration in a guinea pig model
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 54 (8): 2452-2461 AUG 2006
Times Cited: 2

9.

Demadis KD, Mavredaki E
Green additives to enhance silica dissolution during water treatment
ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LETTERS 3 (3): 127-131 DEC 2005
Times Cited: 9

10.

Demadis KD, Stathoulopoulou A
Solubility enhancement of silicate with polyamine/polyammonium cationic macromolecules:
Relevance to silica-laden process waters
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 45 (12): 4436-4440 JUN 7 2006
Times Cited: 5

11.

Demadis KD, Lykoudis P, Raptis RG, et al.
Phosphonopolycarboxylates as chemical additives for calcite scale dissolution and metallic
corrosion inhibition based on a calcium-phosphonotricarboxylate organic-inorganic hybrid
CRYSTAL GROWTH & DESIGN 6 (5): 1064-1067 MAY 2006

132

Times Cited: 7
12.

Demadis KD, Katarachia SD, Raptis RG, et al.
Alkaline earth metal organotriphosphonates: Inorganic-organic polymeric hybrids from
dication-dianion association
CRYSTAL GROWTH & DESIGN 6 (4): 836-838 APR 2006
Times Cited: 11

13.

Demadis KD, Stathoulopoulou A
Multifunctional, environmentally friendly additives for control of inorganic foulants in industrial
water and process applications
MATERIALS PERFORMANCE 45 (1): 40-44 JAN 2006
Times Cited: 5

14.

Demadis KD
Chemistry of organophosphonate scale inhibitors, Part 4: Stability of amino-tris-(methylene
phosphonate) towards degradation by oxidizing biocides
PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS 181 (1): 167-176
JAN 2006
Times Cited: 4

15.

Tsigaridis K, Krol M, Dentener FJ, et al.
Change in global aerosol composition since preindustrial times
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 6: 5143-5162 NOV 10 2006
Times Cited: 7

16.

Wittrock F, Richter A, Oetjen H, et al.
Simultaneous global observations of glyoxal and formaldehyde from space
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 33 (16): Art. No. L16804 AUG 22 2006
Times Cited: 13

17.

Balis D, Amiridis V, Kazadzis S, et al.
Optical characteristics of desert dust over the East Mediterranean during summer: a case
study
ANNALES GEOPHYSICAE 24 (3): 807-821 2006
Times Cited: 3

18.

Fuzzi S, Andreae MO, Huebert BJ, et al.
Critical assessment of the current state of scientific knowledge, terminology, and research
needs concerning the role of organic aerosols in the atmosphere, climate, and global change
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 6: 2017-2038 JUN 9 2006
Times Cited: 39

19.

Gerasopoulos E, Kouvarakis G, Vrekoussis M, et al.
Photochemical ozone production in the eastern Mediterranean
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 40 (17): 3057-3069 JUN 2006
Times Cited: 6

20.

Vrekoussis M, Liakakou E, Mihalopoulos N, et al.
Formation of HNO3 and NO3- in the anthropogenically-influenced eastern Mediterranean
marine boundary layer
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 33 (5): Art. No. L05811 MAR 9 2006
Times Cited: 6

21.

Roussakis E, Liepouri F, Nifli AP, et al.
ICPBC and C12-ICPBC: Two new red emitting, fluorescent Ca2+ indicators excited with
visible light
CELL CALCIUM 39 (1): 3-11 JAN 2006
Times Cited: 5

22.

Benis EP, Charalambidis D, Kitsopoulos TN, et al.
Two-photon double ionization of rare gases by a superposition of harmonics
PHYSICAL REVIEW A 74 (5): Art. No. 051402 NOV 2006
Times Cited: 11

133

23.

Papadakis V, Kitsopoulos TN
Slice imaging and velocity mapping using a single field
REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS 77 (8): Art. No. 083101 AUG 2006
Times Cited: 5

24.

Suchea M, Katsarakis N, Christoulakis S, et al.
Metal oxide thin films as sensing layers for ozone detection
ANALYTICA CHIMICA ACTA 573: 9-13 Sp. Iss. SI JUL 28 2006
Times Cited: 2

25.

Schneider M, Maksimenka R, Buback FJ, et al.
Photodissociation of thymine
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 8 (25): 3017-3021 JUL 7 2006
Times Cited: 5

26.

Ashfold MNR, Nahler NH, Orr-Ewing AJ, et al.
Imaging the dynamics of gas phase reactions
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 8 (1): 26-53 2006
Times Cited: 37

27.

Douvas AM, Argitis P, Maldotti A, et al.
Photochernically-induced ligand exchange reactions of ethoxy-oxo-molybdenum(V)
tetraphenylporphyrin in chlorinated solvents
POLYHEDRON 25 (17): 3427-3434 DEC 4 2006
Times Cited: 0

28.

Fotiadi A, Hatzianastassiou N, Drakakis E, et al.
Aerosol physical and optical properties in the Eastern Mediterranean Basin, Crete, from
Aerosol Robotic Network data
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 6: 5399-5413 DEC 4 2006
Times Cited: 5

29.

Lazaridis M, Eleftheriadis K, Smolik J, et al.
Dynamics of fine particles and photo-oxidants in the Eastern Mediterranean (SUB-AERO)
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 40 (32): 6214-6228 OCT 2006
Times Cited: 3

30.

Bryant C, Eleftheriadis K, Smolik J, et al.
Optical properties of aerosols over the eastern Mediterranean
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 40 (32): 6229-6244 OCT 2006
Times Cited: 1

31.

Eleftheriadis K, Colbeck I, Housiadas C, et al.
Size distribution, composition and origin of the submicron aerosol in the marine boundary
layer during the eastern Mediterranean "SUB-AERO" experiment
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 40 (32): 6245-6260 OCT 2006
Times Cited: 3

32.

Spyridaki A, Lazaridis M, Eleftheriadis K, et al.
Modelling and evaluation of size-resolved aerosol characteristics in the Eastern
Mediterranean during the SUB-AERO project
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 40 (32): 6261-6275 OCT 2006
Times Cited: 1

33.

Gerasopoulos E, Kouvarakis G, Babasakalis P, et al.
Origin and variability of particulate matter (PM10) mass concentrations over the Eastern
Mediterranean
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 40 (25): 4679-4690 AUG 2006
Times Cited: 11

34.

Metzger S, Mihalopoulos N, Lelieveld J
Importance of mineral cations and organics in gas-aerosol partitioning of reactive nitrogen
compounds: case study based on MINOS results
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 6: 2549-2567 JUL 3 2006

134

Times Cited: 13
35.

Barnes I, Hjorth J, Mihalopoulos N
Dimethyl sulfide and dimethyl sulfoxide and their oxidation in the atmosphere
CHEMICAL REVIEWS 106 (3): 940-975 MAR 2006
Times Cited: 23

36.

Christophoridou S, Dais P
Novel approach to the detection and quantification of phenolic compounds in olive oil based
on P-31 nuclear magnetic resonance spectroscopy
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 54 (3): 656-664 FEB 8 2006
Times Cited: 8

37.

Vrantza D, Kaloudis P, Leondiadis L, et al.
Modification of guanine with photolabile N-hydroxypyridine-2(1H)-thione: Monomer synthesis,
oligonucleotide elaboration, and photochemical studies
HELVETICA CHIMICA ACTA 89 (10): 2371-2386 2006
Times Cited: 1

38.

Alberti MN, Orfanopoulos M
Stereoelectronic and solvent effects on the allylic oxyfunctionalization of alkenes with singlet
oxygen
TETRAHEDRON 62 (46): 10660-10675 NOV 13 2006
Times Cited: 1

39.

Lykakis IN, Vougioukalakis GC, Orfanopoulos M
Homogeneous decatungstate-catalyzed photooxygenation of tetrasubstituted alkenes: A
deuterium kinetic isotope effect study
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 71 (23): 8740-8747 NOV 10 2006
Times Cited: 2

40.

Hatzimarinaki M, Orfanopoulos M
Novel methodology for the preparation of five-, seven-, and nine-membered fused rings on C60
ORGANIC LETTERS 8 (9): 1775-1778 APR 27 2006
Times Cited: 0

41.

Vougioukalakis GC, Hatzimarinaki M, Lykakis IN, et al.
Reaction of an aza[60]fullerene radical with diphenylmethanes and fluorenes: A mechanistic
approach
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 71 (2): 829-832 JAN 20 2006
Times Cited: 2

42.

Roubelakis MM, Vougioukalakis GC, Angelis YS, et al.
Solvent-dependent changes in the ene reaction of RTAD with alkenes: The cyclopropyl group
as a mechanistic probe
ORGANIC LETTERS 8 (1): 39-42 JAN 5 2006
Times Cited: 6

43.

Nischwitz V, Pergantis SA
Identification of the novel thio-arsenosugars DMThioAsSugarCarboxyl,
DMThioAsSugarCarbamate and DMThioAsSugarAdenine in extracts of giant clam tissues by
high-performance liquid chromatography online with electrospray tandem mass
spectrometry
RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 20 (23): 3579-3585 2006
Times Cited: 0

44.

Pergantis SA
Young Analytical Scientists issue
JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY 21 (11): 1125-1126 2006
Times Cited: 0

45.

Hansen HR, Pergantis SA
Investigating the formation of an Sb(v)-citrate complex by HPLC-ICP-MS and HPLC-ES-

135

MS(/MS)
JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY 21 (11): 1240-1248 2006
Times Cited: 8
46.

Nischwitz V, Pergantis SA
Optimisation of an HPLC selected reaction monitoring electrospray tandem mass
spectrometry method for the detection of 50 arsenic species
JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY 21 (11): 1277-1286 2006
Times Cited: 9

47.

Nischwitz V, Pergantis SA
Improved arsenic speciation analysis for extracts of commercially available edible marine
algae using HPLC-ES-MS/MS
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 54 (18): 6507-6519 SEP 6 2006
Times Cited: 4

48.

Hansen HR, Pergantis SA
Detection of antimony species in citrus juices and drinking water stored in PET containers
JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY 21 (8): 731-733 2006
Times Cited: 11

49.

Hansen HR, Pergantis SA
Mass spectrometric identification and characterization of antimony complexes with ribosecontaining biomolecules and an RNA oligomer
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 385 (5): 821-833 JUL 2006
Times Cited: 6

50.

Kanaki K, Pergantis SA
Precursor ion scanning for the non-targeted detection of individual arsenosugars in extracts
of marine organisms
RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 20 (12): 1925-1931 2006
Times Cited: 4

51.

Nischwitz V, Kanaki K, Pergantis SA
Mass spectrometric identification of novel arsinothioyl-sugars in marine bivalves and algae
JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY 21 (1): 33-40 JAN 2006
Times Cited: 19

52.

Rizos AK, Tsikalas I, Morikis D, et al.
Characterization of the interaction between peptides derived from the gp 120/V3 domain of
HIV-1 and the amino terminal of the chemokine receptor CCR5 by NMR spectroscopy and
light scattering
JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 352 (42-49): 4451-4458 Sp. Iss. SI NOV 15
2006
Times Cited: 3

53.

Rizos AK, Tsikalas I, Tsatsakis AM, et al.
Characterization of amphiphilic poly-N-vinylpyrrolidone derivatives by dynamic light
scattering
JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 352 (42-49): 5055-5059 Sp. Iss. SI NOV 15
2006
Times Cited: 4

54.

Snyder R, Weston MJ, Fields W, et al.
Computerized provider order entry system field research: The impact of contextual factors on
study implementation
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS 75 (10-11): 730-740 OCT-NOV
2006
Times Cited: 1

55.

Galanakis PA, Kandias N, Spyroulias GA, et al.
NMR structural analysis of the HIV-1 GP120 V3 - CCR5 co-receptor N-terminal interaction
JOURNAL OF PEPTIDE SCIENCE 12: 196-196 Suppl. S 2006
Times Cited: 0

136

56.

Kalaitzakis D, Rozzell JD, Smonou I, et al.
Synthesis of valuable chiral intermediates by isolated ketoreductases: Application in the
synthesis of alpha-alkyl-beta-hydroxy ketones and 1,3-diols
ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS 348 (14): 1958-1969 SEP 2006
Times Cited: 3

57.

Kalaitzakis D, Rozzell JD, Kambourakis S, et al.
A two-step chemoenzymatic synthesis of the natural pheromone (+)-sitophilure utilizing
isolated, NADPH-dependent ketoreductases
EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY (10): 2309-2313 MAY 12 2006
Times Cited: 5

58.

Vamvakaki M, Palioura D, Spyros A, et al.
Dynamic light scattering vs H-1 NMR investigation of pH-responsive diblock copolymers in
water
MACROMOLECULES 39 (15): 5106-5112 JUL 25 2006
Times Cited: 16

59.

Spyros A, Anglos D
Studies of organic paint binders by NMR spectroscopy
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 83 (4): 705-708 JUN 2006
Times Cited: 1

60.

Polymenakou PN, Tselepides A, Stephanou EG, et al.
Carbon speciation and composition of natural microbial communities in polluted and pristine
sediments of the Eastern Mediterranean Sea
MARINE POLLUTION BULLETIN 52 (11): 1396-1405 NOV 2006
Times Cited: 1

61.

Skopelitis DS, Paranychianakis NV, Paschalidis KA, et al.
Abiotic stress generates ROS that signal expression of anionic glutamate dehydrogenases to
form glutamate for proline synthesis in tobacco and grapevine
PLANT CELL 18 (10): 2767-2781 OCT 2006
Times Cited: 19

62.

Tsapakis M, Apostolaki M, Eisenreich S, et al.
Atmospheric deposition and marine sedimentation fluxes of polycyclic aromatic hydrocarbons
in the eastern Mediterranean basin
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 40 (16): 4922-4927 AUG 15 2006
Times Cited: 1

63.

Stratakis M, Raptis C, Sofikiti N, et al.
Intrazeolite photooxygenation of chiral alkenes. Control of facial selectivity by confinement
and cation-pi interactions
TETRAHEDRON 62 (46): 10623-10632 NOV 13 2006
Times Cited: 1

64.

Tsangarakis C, Stratakis M
Stereoselective disposition of the geminal dimethyl group in the cyclization of geranyl acetate
under zeolite confinement conditions
EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY (19): 4435-4439 SEP 25 2006
Times Cited: 3

65.

Jankovic L, Gournis D, Trikalitis PN, et al.
Carbon nanotubes encapsulating superconducting single-crystalline tin nanowires
NANO LETTERS 6 (6): 1131-1135 JUN 2006
Times Cited: 6

66.

Katsoufidis AP, Petrakis DE, Armatas GS, et al.
Ordered mesoporous CoOx/MCM-41 materials exhibiting long-range self-organized
nanostructured morphology
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 92 (1-3): 71-80 JUN 20 2006
Times Cited: 4

137

67.

Trikalitis PN, Kerr TA, Kanatzidis MG
Mesostructured cobalt and nickel molybdenum sulfides
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 88 (1-3): 187-190 JAN 21 2006
Times Cited: 3

68.

Aivaliotis M, Karas M, Tsiotis G
High throughput two-dimensional blue-native electrophoresis: a tool for functional proteomics
of cytoplasmatic protein complexes from Chlorobium tepidum
PHOTOSYNTHESIS RESEARCH 88 (2): 143-157 MAY 2006
Times Cited: 2

69.

Tsirogianni E, Aivaliotis M, Papasotiriou DG, et al.
Identification of inducible protein complexes in the phenol degrader Pseudomonas sp strain
phDV1 by blue native gel electrophoresis and mass spectrometry
AMINO ACIDS 30 (1): 63-72 FEB 2006
Times Cited: 5

70.

Aivaliotis M, Haase W, Karas M, et al.
Proteomic analysis of chlorosome-depleted membrane of the green sulfur bacterium
Chlorobium tepidum
PROTEOMICS 6 (1): 217-232 JAN 2006
Times Cited: 2

71.

Farantos SC, Qu ZW, Zhu H, et al.
Reaction paths and elementary bifurcations tracks: The diabatic B-1(2)-state of ozone
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS 16 (7): 1913-1928 JUL 2006
Times Cited: 4

72.

Mavrandonakis A, Farantos SC, Froudakis GE
Glycine interaction with carbon nanotubes: An ab initio study
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 110 (12): 6048-6050 MAR 30 2006
Times Cited: 3

73.

Mavrandonakis A, Farantos SC, Froudakis GE
Theoretical modelling of the glycine radical addition to carbon nanotubes
REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE 11 (1): 88-91 MAR 2006
Times Cited: 0

74.

Mpourmpakis G, Froudakis GE, Tylianakis E
Haeckelites: A promising anode material for lithium batteries application. An ab initio and
molecular dynamics theoretical study
APPLIED PHYSICS LETTERS 89 (23): Art. No. 233125 DEC 4 2006
Times Cited: 1

75.

Mpourmpakis G, Tylianakis E, Papanikolaou D, et al.
A multi scale theoretical study of Li+ interaction with carbon nanotubes
JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 6 (12): 3731-3735 DEC 2006
Times Cited: 0

76.

Mpourmpakis G, Froudakis G
Why alkali metals preferably bind on structural defects of carbon nanotubes: A theoretical
study by first principles
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 125 (20): Art. No. 204707 NOV 28 2006
Times Cited: 4

77.

Mavrandonakis A, Froudakis GE, Andriotis A, et al.
Silicon carbide nanotube tips: Promising materials for atomic force microscopy and/or
scanning tunneling microscopy
APPLIED PHYSICS LETTERS 89 (12): Art. No. 123126 SEP 18 2006
Times Cited: 4

78.

Mpourmpakis G, Froudakis GE, Lithoxoos GP, et al.
SiC nanotubes: A novel material for hydrogen storage

138

NANO LETTERS 6 (8): 1581-1583 AUG 9 2006
Times Cited: 25
79.

Mpourmpakis G, Tylianakis E, Papanikolaou D, et al.
Theoretical study of alkaline metal cations in carbon nanotubes
REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE 11 (1): 92-97 MAR 2006
Times Cited: 0

80.

Mpourmpakis G, Tylianakis E, Froudakis G
Hydrogen storage in carbon nanotubes: A multi-scale theoretical study
JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 6 (1): 87-90 JAN 2006
Times Cited: 5

81.

Chaniotakis N
The Fourth International Conference on Instrumental Methods of Analysis - Modern trends
and applications, Iraklion, Crete, Greece, 2-6 October, 2005
ANALYTICA CHIMICA ACTA 573: 1-2 Sp. Iss. SI JUL 28 2006
Times Cited: 0

82.

Papadimitriou V, Sotiroudis TG, Xenakis A, et al.
Oxidative stability and radical scavenging activity of extra virgin olive oils: An electron
paramagnetic resonance spectroscopy study
ANALYTICA CHIMICA ACTA 573: 453-458 Sp. Iss. SI JUL 28 2006
Times Cited: 2

83.

Vamvakaki V, Tsagaraki K, Chaniotakis N
Carbon nanofiber-based glucose biosensor
ANALYTICAL CHEMISTRY 78 (15): 5538-5542 AUG 1 2006
Times Cited: 29

84.

Nevin A, Cather S, Anglos D, et al.
Analysis of protein-based binding media found in paintings using laser induced fluorescence
spectroscopy
ANALYTICA CHIMICA ACTA 573: 341-346 Sp. Iss. SI JUL 28 2006
Times Cited: 8

85.

Ristoscu C, Socol G, Ghica C, et al.
Femtosecond pulse shaping for phase and morphology control in PLD: Synthesis of cubic
SiC
APPLIED SURFACE SCIENCE 252 (13): 4857-4862 APR 30 2006
Times Cited: 2

86.

Brysbaert A, Melessanaki K, Anglos D
Pigment analysis in Bronze Age Aegean and Eastern Mediterranean painted plaster by laserinduced breakdown spectroscopy (LIBS)
JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE 33 (8): 1095-1104 AUG 2006
Times Cited: 6

87.

Giakoumaki A, Osticioli I, Anglos D
Spectroscopic analysis using a hybrid LIBS-Raman system
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 83 (4): 537-541 JUN 2006
Times Cited: 10

88.

Tzortzakis S, Anglos D, Gray D
Ultraviolet laser filaments for remote laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) analysis:
applications in cultural heritage monitoring
OPTICS LETTERS 31 (8): 1139-1141 APR 15 2006
Times Cited: 7

89.

Bourlinos AB, Stassinopoulos A, Anglos D, et al.
Functionalized ZnO nanoparticles with liquidlike behavior and their photoluminescence
properties
SMALL 2 (4): 513-516 APR 2006
Times Cited: 3

139

90.

Bounos G, Athanassiou A, Anglos D, et al.
Dynamics of dopant product formation in the nanosecond irradiation of doped PMMA at 248
and 193 nm: Temporal evolution of temperature and viscosity
CHEMICAL PHYSICS LETTERS 418 (4-6): 317-322 FEB 6 2006
Times Cited: 5

91.

Rissanou AN, Anastasiadis SH, Bitsanis IA
Monte Carlo study of the coil-to-globule transition of a model polymeric system
JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS 44 (24): 3651-3666 DEC
15 2006
Times Cited: 3

92.

Athanassiou A, Varda M, Mele E, et al.
Combination of microstructuring and laser-light irradiation for the reversible wettability of
photosensitised polymer surfaces
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 83 (3): 351-356 JUN 2006
Times Cited: 2

93.

Elmahdy MM, Chrissopoulou K, Afratis A, et al.
Effect of confinement on polymer segmental motion and ion mobility in PEO/layered silicate
nanocomposites
MACROMOLECULES 39 (16): 5170-5173 AUG 8 2006
Times Cited: 18

94.

Athanassiou A, Lygeraki MI, Pisignano D, et al.
Photocontrolled variations in the wetting capability of photochromic polymers enhanced by
surface nanostructuring
LANGMUIR 22 (5): 2329-2333 FEB 28 2006
Times Cited: 14

95.

Milios CJ, Prescimone A, Sanchez-Benitez J, et al.
High-spin M2+ carboxylate triangles from the microwave
INORGANIC CHEMISTRY 45 (18): 7053-7055 SEP 4 2006
Times Cited: 2

96.

Milios CJ, Manoli M, Rajaraman G, et al.
A family of [Mn-6] complexes featuring tripodal ligands
INORGANIC CHEMISTRY 45 (17): 6782-6793 AUG 21 2006
Times Cited: 4

97.

Milios CJ, Vinslava A, Whittaker AG, et al.
Microwave-assisted synthesis of a hexanuclear Mn-III single-molecule magnet
INORGANIC CHEMISTRY 45 (14): 5272-5274 JUL 10 2006
Times Cited: 16

98.

Gass IA, Milios CJ, Whittaker AG, et al.
A cube in a tetrahedron: Microwave-assisted synthesis of an octametallic Fe-III cluster
INORGANIC CHEMISTRY 45 (14): 5281-5283 JUL 10 2006
Times Cited: 8

99.

Scott RTW, Milios CJ, Vinslava A, et al.
Making 'wheels' and 'cubes' from triangles
DALTON TRANSACTIONS (26): 3161-3163 2006
Times Cited: 6

100. Milios C
Group-analytic psychotherapy of psychoses in an acute mental health unit
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA 114: 74-74 Suppl. 431 2006
Times Cited: 0
101. Milios CJ, Stamatatos TC, Perlepes SP
The coordination chemistry of pyridyl oximes
POLYHEDRON 25 (1): 134-194 JAN 2 2006
Times Cited: 37

140

102. Milios CJ, Fabbiani FPA, Parsons S, et al.
1,1,1-tris(hydroxymethyl)propane in manganese carboxylate chemistry: synthesis, structure
and magnetic properties of a mixed-valence [(Mn4Mn4II)-Mn-III] cluster featuring the novel
[(Mn4Mn4II)-Mn-III(mu(3)-OR)(6)(mu(2)-OR)(8)](6+) core
DALTON TRANSACTIONS (2): 351-356 2006
Times Cited: 6

141

2005
1.

Pinakoulaki E, Ohta T, Soulimane T, et al.
Detection of the His-Heme Fe2+-NO species in the reduction of NO to N2O by ba(3)oxidase from Thermus thermophilus
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 127 (43): 15161-15167 NOV 2 2005
Times Cited: 12

2.

Pinakoulaki E, Ohta T, Daskalakis V, et al.
Detection of the primary ferrous nitrosyl heme,Fe2+-NO intermediate in the reduction of NO
to N20 by cytochrome ba3 oxidase from Thermus thermophilus
BIOPHYSICAL JOURNAL 88 (1): 391A-391A Part 2 Suppl. S JAN 2005
Times Cited: 0

3.

Pinakoulaki E, Koutsoupakis C, Stavrakis S, et al.
Structural dynamics of heme-copper oxidases and nitric oxide reductases: time-resolved
step-scan Fourier transform infrared and time-resolved resonance Raman studies
JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY 36 (4): 337-349 APR 2005
Times Cited: 5

4.

Vassilikogiannakis G, Margaros I, Montagnon T, et al.
Illustrating the power of singlet oxygen chemistry in a synthetic context: Biomimetic
syntheses of litseaverticillols A-G, I and J and the structural reassignment of litseaverticillol
E
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL 11 (20): 5899-5907 OCT 7 2005
Times Cited: 12

5.

Tofi M, Georgiou T, Montagnon T, et al.
Regioselective ortho lithiation of 3-aryl and 3-styryl furans
ORGANIC LETTERS 7 (15): 3347-3350 JUL 21 2005
Times Cited: 8

6.

Nicolaou KC, Montagnon T, Vassilikogiannakis G, et al.
The total synthesis of coleophomones B, C, and D
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 127 (24): 8872-8888 JUN 22 2005
Times Cited: 14

7.

Sofikiti N, Tofi M, Montagnon T, et al.
Synthesis of the spirocyclic core of the prunolides using a singlet oxygen-mediated
cascade sequence
ORGANIC LETTERS 7 (12): 2357-2359 JUN 9 2005
Times Cited: 11

8.

Demadis KD, Raptis RG, Baran P
Chemistry of organophosphonate scale growth inhibitors: 2. Structural aspects of 2phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid monohydrate (PBTC center dot H2O)
BIOINORGANIC CHEMISTRY AND APPLICATIONS 3 (3-4): 119-134 2005
Times Cited: 3

9.

Demadis KD, Lykoudis P
Chemistry of organophosphonate scale growth inhibitors: 3. Physicochemical aspects of 2phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylate (PBTC) and its effect on CaCO3 crystal growth
BIOINORGANIC CHEMISTRY AND APPLICATIONS 3 (3-4): 135-149 2005
Times Cited: 6

10.

Sun YB, Reuben P, Wenger L, et al.
Inhibition of calcium phosphate-DNA coprecipitates induced cell death by phosphocitrates
FRONTIERS IN BIOSCIENCE 10: 803-808 JAN 1 2005
Times Cited: 6

11.

Demadis KD, Neofotistou E, Mavredaki E, et al.
Inorganic foulants in membrane systems: chemical control strategies and the contribution
of "green chemistry"

142

DESALINATION 179 (1-3): 281-295 JUL 10 2005
Times Cited: 13
12.

Mavredaki E, Neofotistou E, Demadis KD
Inhibition and dissolution as dual mitigation approaches for colloidal silica fouling and
deposition in process water systems: Functional synergies
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 44 (17): 7019-7026 AUG 17
2005
Times Cited: 6

13.

Demadis KD, Baran P
Erratum to "Chemistry of organophosphonate scale growth inhibitors: Two-dimensional,
layered polymeric networks in the structure of tetrasodium 2-hydroxyethyl-aminobis(methylenephosphonate)" (vol 177, pg 4768, 2004)
JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 178 (7): 2399-2400 JUL 2005
Times Cited: 0

14.

Demadis KD, Mantzaridis C, Raptis RG, et al.
Metal-organotetraphosphonate inorganic-organic hybrids: Crystal structure and
anticorrosion effects of zinc hexamethylenediaminetetrakis(methylenephosphonate) on
carbon
INORGANIC CHEMISTRY 44 (13): 4469-4471 JUN 27 2005
Times Cited: 14

15.

Demadis KD
A structure/function study of polyaminoamide dendrimers as silica scale growth inhibitors
JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 80 (6): 630-640 JUN
2005
Times Cited: 6

16.

Gerasopoulos E, Kouvarakis G, Vrekoussis M, et al.
Ozone variability in the marine boundary layer of the eastern Mediterranean based on 7year observations
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 110 (D15): Art. No. D15309
AUG 13 2005
Times Cited: 11

17.

Tsigaridis K, Lathiere J, Kanakidou M, et al.
Naturally driven variability in the global secondary organic aerosol over a decade
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 5: 1891-1904 JUL 26 2005
Times Cited: 8

18.

Kanakidou M, Seinfeld JH, Pandis SN, et al.
Organic aerosol and global climate modelling: a review
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 5: 1053-1123 MAR 30 2005
Times Cited: 229

19.

Dakanali M, Roussakis E, Kay AR, et al.
Synthesis and photophysical properties of a fluorescent TREN-type ligand incorporating the
coumarin chromophore and its zinc complex
TETRAHEDRON LETTERS 46 (24): 4193-4196 JUN 13 2005
Times Cited: 5

20.

Katerinopoulos HE, Pagona G, Afratis A, et al.
Composition and insect attracting activity of the essential oil of Rosmarinus officinalis
JOURNAL OF CHEMICAL ECOLOGY 31 (1): 111-122 JAN 2005
Times Cited: 10

21.

van den Brom AJ, Kapelios M, Kitsopoulos TN, et al.
Photodissociation and photoionization of pyrrole following the multiphoton excitation at 243
and 364.7 nm
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 7 (5): 892-899 2005
Times Cited: 11

143

22.

Vrekoussis M, Liakakou E, Kocak M, et al.
Seasonal variability of optical properties of aerosols in the Eastern Mediterranean
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 39 (37): 7083-7094 DEC 2005
Times Cited: 8

23.

Sciare J, Oikonomou K, Cachier H, et al.
Aerosol mass closure and reconstruction of the light scattering coefficient over the Eastern
Mediterranean Sea during the MINOS campaign
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 5: 2253-2265 AUG 23 2005
Times Cited: 15

24.

Mihalopoulos NL, Auinger P, Klein JD
The freshman 15: Is it real?
CIRCULATION 111 (14): E207-E207 P107 APR 12 2005
Times Cited: 0

25.

Astitha M, Kallos G, Mihalopoulos N
Analysis of air quality observations with the aid of the source-receptor relationship
approach
JOURNAL OF THE AIR & WASTE MANAGEMENT ASSOCIATION 55 (4): 523-535 APR
2005
Times Cited: 0

26.

Kniveton DR, Todd MC, Sciare J, et al.
The net effect of ultraviolet radiation on atmospheric dimethylsulphide over the Southern
Indian Ocean
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON SERIES AMATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES 363 (1826): 187-189 JAN
15 2005
Times Cited: 1

27.

Dais P, Stefanaki I, Fragaki G, et al.
Conformational analysis of ochratoxin a by NMR spectroscopy and computational
molecular modeling
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 109 (35): 16926-16936 SEP 8 2005
Times Cited: 1

28.

Christophoridou S, Dais P, Tseng LH, et al.
Separation and identification of phenolic compounds in olive oil by coupling highperformance liquid chromatography with postcolumn solid-phase extraction to nuclear
magnetic resonance spectroscopy (LC-SPE-NMR)
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 53 (12): 4667-4679 JUN 15
2005
Times Cited: 28

29.

Dais P, Tylianakis E, Kanetakis J, et al.
C-13 nuclear magnetic relaxation study of segmental dynamics of hyaluronan in aqueous
solutions
BIOMACROMOLECULES 6 (3): 1397-1404 MAY-JUN 2005
Times Cited: 2

30.

Fragaki G, Spyros A, Siragakis G, et al.
Detection of extra virgin olive oil adulteration with lampante olive oil and refined olive oil
using nuclear magnetic resonance spectroscopy and multivariate statistical analysis
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 53 (8): 2810-2816 APR 20 2005
Times Cited: 17

31.

Lykakis IN, Orfanopoulos M
Deuterium kinetic isotope effects in homogeneous decatungstate catalyzed
photooxygenation of 1,1-diphenylethane and 9-methyl-9H-fluorene: evidence for a
hydrogen abstraction mechanism
TETRAHEDRON LETTERS 46 (45): 7835-7839 NOV 7 2005
Times Cited: 6

144

32.

Hatzimarinaki M, Roubelakis MM, Orfanopoulos M
Biradical intermediate in the [2+2] photocycloaddition of dienes and alkenes to
[60]fullerene
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 127 (41): 14182-14183 OCT 19
2005
Times Cited: 2

33.

Vougioukalakis GC, Orfanopoulos M
Mechanistic studies in triazolinedione ene reactions
SYNLETT (5): 713-731 MAR 21 2005
Times Cited: 14

34.

Vasilakos C, Maggos T, Bartzis JG, et al.
Determination of atmospheric sulfur compounds near a volcanic area in Greece
JOURNAL OF ATMOSPHERIC CHEMISTRY 52 (2): 101-116 OCT 2005
Times Cited: 0

35.

Evgeniou EM, Pergantis SA, Leontidis E, et al.
NMR investigation of the interaction of vanadate with carbasilatranes in aqueous solutions
INORGANIC CHEMISTRY 44 (21): 7511-7522 OCT 17 2005
Times Cited: 1

36.

Nischwitz V, Pergantis SA
First report on the detection and quantification of arsenobetaine in extracts of marine algae
using HPLC-ES-MS/MS
ANALYST 130 (10): 1348-1350 2005
Times Cited: 9

37.

Nischwitz V, Pergantis SA
Liquid chromatography online with selected reaction monitoring electrospray mass
spectrometry for the determination of organoarsenic species in crude extracts of marine
reference materials
ANALYTICAL CHEMISTRY 77 (17): 5551-5563 SEP 1 2005
Times Cited: 15

38.

Norum U, Lai VWM, Pergantis SA, et al.
Arsenic compounds in the haemolymph of the Dungeness crab, Cancer magister, as
determined by using HPLC on-line with inductively coupled plasma mass spectrometry
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING 7 (2): 122-126 FEB 2005
Times Cited: 1

39.

Galanakis PA, Kandias N, Spyroulias GA, et al.
NMR conformational studies of the interaction between the V3 loop of HIV-1 coat
glycoprotein gp120 and chemokine receptor CCR5, at peptide level
FEBS JOURNAL 272: 548-548 Suppl. 1 JUL 2005
Times Cited: 0

40.

Galanakis PA, Spyroulias GA, Rizos A, et al.
Conformational properties of HIV-1 gp120/V3 immunogenic domains
CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY 12 (13): 1551-1568 2005
Times Cited: 6

41.

Kalaitzakis D, Rozzell JD, Kambourakis S, et al.
Highly stereoselective reductions of alpha-alkyl-1,3-diketones and alpha-alkyl-beta-keto
esters catalyzed by isolated NADPH-dependent ketoreductases
ORGANIC LETTERS 7 (22): 4799-4801 OCT 27 2005
Times Cited: 12

42.

Hatzakis NS, Smonou I
Asymmetric transesterification of secondary alcohols catalyzed by feruloyl esterase from
Humicola insolens
BIOORGANIC CHEMISTRY 33 (4): 325-337 AUG 2005
Times Cited: 3

145

43.

Lindstrom M, Hedenstrom E, Bouilly S, et al.
Synthesis of diastereo- and enantiomerically pure anti-3-methyl-1,4-pentanediol via lipase
catalysed acylation
TETRAHEDRON-ASYMMETRY 16 (7): 1355-1360 APR 4 2005
Times Cited: 0

44.

Spyros A, Assimopoulou AN, Papageorgiou VP
Structure determination of oligomeric alkannin and shikonin derivatives
BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY 19 (7): 498-505 SEP 2005
Times Cited: 9

45.

Polymenakou PN, Bertilsson S, Tselepides A, et al.
Bacterial community composition in different sediments from the Eastern Mediterranean
Sea: a comparison of four 16S ribosomal DNA clone libraries
MICROBIAL ECOLOGY 50 (3): 447-462 OCT 2005
Times Cited: 8

46.

Polymenakou PN, Tselepides A, Stephanou EG
Study of the mineralization effect on the distribution of lipids in sediments from the Cretan
Sea: Evidence for hydrocarbon degradation and starvation stress
CONTINENTAL SHELF RESEARCH 25 (18): 2196-2212 NOV 2005
Times Cited: 1

47.

Mandalakis M, Apostolaki M, Stephanou EG, et al.
Mass budget and dynamics of polychlorinated biphenyls in the eastern Mediterranean Sea
GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES 19 (3): Art. No. GB3018 SEP 2 2005
Times Cited: 3

48.

Tsapakis M, Stephanou EG
Polycyclic aromatic hydrocarbons in the atmosphere of the Eastern Mediterranean
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 39 (17): 6584-6590 SEP 1 2005
Times Cited: 9

49.

Polymenakou PN, Bertilsson S, Tselepides A, et al.
Links between geographic location, environmental factors, and microbial community
composition in sediments of the Eastern Mediterranean Sea
MICROBIAL ECOLOGY 49 (3): 367-378 APR 2005
Times Cited: 14

50.

Mandalakis M, Gustafsson O, Alsberg T, et al.
Contribution of biomass burning to atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons at three
European background sites
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 39 (9): 2976-2982 MAY 1 2005
Times Cited: 17

51.

Stephanou EG
Atmospheric chemistry - The decay of organic aerosols
NATURE 434 (7029): 31-31 MAR 3 2005
Times Cited: 5

52.

Polymenakou PN, Stephanou EG
Effect of temperature and additional carbon sources on phenol degradation by an
indigenous soil Pseudomonad
BIODEGRADATION 16 (5): 403-413 OCT 2005
Times Cited: 13

53.

Tsapakis M, Stephanou EG
Occurrence of gaseous and particulate polycyclic aromatic hydrocarbons in the urban
atmosphere: study of sources and ambient temperature effect on the gas/particle
concentration and distribution
ENVIRONMENTAL POLLUTION 133 (1): 147-156 JAN 2005
Times Cited: 25

54.

Tsangarakis C, Zaravinos IP, Stratakis M

146

Highly regioselective and diastereoselective photooxygenation of alpha-cyclogeranyl
derivatives
SYNLETT (12): 1857-1860 AUG 1 2005
Times Cited: 3
55.

Tsangarakis C, Stratakis M
Biomimetic cyclization of small terpenoids promoted by zeolite NaY: Tandem formation of
alpha-ambrinol from geranyl acetone
ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS 347 (9): 1280-1284 JUL 2005
Times Cited: 5

56.

Stratakis M
Oxyfunctionalization of alkenes by dye-sensitized intrazeolite photooxygenation
CURRENT ORGANIC SYNTHESIS 2 (2): 281-299 APR 2005
Times Cited: 4

57.

Tsiafoulis CG, Trikalitis PN, Prodromidis MI
Synthesis, characterization and performance of vanadium hexacyanoferrate as
electrocatalyst of H2O2
ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS 7 (12): 1398-1404 DEC 2005
Times Cited: 9

58.

Tsiafoulis CG, Florou AB, Trikalitis PN, et al.
Electrochemical study of ferrocene intercalated vanadium pentoxide xerogel/polyvinyl
alcohol composite films: Application in the development of amperometric biosensors
ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS 7 (7): 781-788 JUL 2005
Times Cited: 5

59.

Pantazis CC, Trikalitis PN, Pomonis PJ
Highly loaded and thermally stable Cu-containing mesoporous silica-active catalyst for the
NO plus CO reaction
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 109 (25): 12574-12581 JUN 30 2005
Times Cited: 7

60.

Petkov V, Parvanov V, Trikalitis P, et al.
Three-dimensional structure of nanocomposites from atomic pair distribution function
analysis: Study of polyaniline and (polyaniline)(0.5)V2O5 center dot 1.0H(2)O
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 127 (24): 8805-8812 JUN 22 2005
Times Cited: 7

61.

Trikalitis PN, Bakas T, Kanatzidis MG
Periodic hexagonal mesostructured chalcogenides based on platinum and [SnSe4](4-) and
[SnTe4](4-) precursors. Solvent dependence of nanopore and wall organization
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 127 (11): 3910-3920 MAR 23 2005
Times Cited: 8

62.

Tsiotis G, Samoilis G, Psaroulaki A, et al.
A proteomics approach to analyze paracitophorous phagolysosomes lsolated from vero cell
lines infected with Coxiella burnetii phase II
MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS 4 (8): S96-S96 Suppl. 1 AUG 2005
Times Cited: 0

63.

Tsirogianni E, Aivaliotis M, Karas M, et al.
Detection and characterisation of catechol 2,3-dioxygenase in an indigenous soil
Pseudomonad by MALDI-TOF MS using a column separation
BIODEGRADATION 16 (2): 181-186 MAR 2005
Times Cited: 1

64.

Lin SY, Guo H, Farantos SC
Resonances of CH2((a)over-tilde(1)A(1)) and their roles in unimolecular and bimolecular
reactions
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 122 (12): Art. No. 124308 MAR 22 2005
Times Cited: 6

147

65.

Mpourmpakis G, Froudakis GE, Andriotis AN, et al.
Carbon-nanotube tips with edge made of a transition metal
APPLIED PHYSICS LETTERS 87 (19): Art. No. 193105 NOV 7 2005
Times Cited: 2

66.

Mpourmpakis G, Froudakis GE, Andriotis AN, et al.
Role of Co in enhancing the magnetism of small Fe clusters
PHYSICAL REVIEW B 72 (10): Art. No. 104417 SEP 2005
Times Cited: 2

67.

Alifragis Y, Georgakilas A, Konstantinidis G, et al.
Response to anions of AlGaN/GaN high-electron-mobility transistors
APPLIED PHYSICS LETTERS 87 (25): Art. No. 253507 DEC 19 2005
Times Cited: 6

68.

Chaniotakis NA, Jurkschat K, Reeske G, et al.
Designing an arsenate-selective sensor based on the bis(dichloroorganostannyl)methane
derivative [Cl-2(4-n-C8H17-C6H4)Sn](2)CH2
ANALYTICA CHIMICA ACTA 553 (1-2): 185-189 NOV 30 2005
Times Cited: 0

69.

Vamvakaki V, Fournier D, Chaniotakis NA
Fluorescence detection of enzymatic activity within a liposome based nano-biosensor
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 21 (2): 384-388 AUG 15 2005
Times Cited: 11

70.

Sotiropoulou S, Chaniotakis NA
Tuning the sol-gel microenvironment for acetylcholinesterase encapsulation
BIOMATERIALS 26 (33): 6771-6779 NOV 2005
Times Cited: 7

71.

Chaniotakis NA, Alifragis Y, Georgakilas A, et al.
GaN-based anion selective sensor: Probing the origin of the induced electrochemical
potential
APPLIED PHYSICS LETTERS 86 (16): Art. No. 164103 APR 18 2005
Times Cited: 8

72.

Sotiropoulou S, Fournier D, Chaniotakis NA
Genetically engineered acetylcholine sterase-based biosensor for attomolar detection of
dichlorvos
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 20 (11): 2347-2352 MAY 15 2005
Times Cited: 18

73.

Alifragis Y, Konstantinidis G, Georgakilas A, et al.
Anion selective potentiometric sensor based on gallium nitride crystalline membrane
ELECTROANALYSIS 17 (5-6): 527-531 MAR 2005
Times Cited: 9

74.

Fouskaki M, Chaniotakis NA
Thick membrane, solid contact ion selective electrode for the detection of lead at picomolar
levels
ANALYTICAL CHEMISTRY 77 (6): 1780-1784 MAR 15 2005
Times Cited: 4

75.

Sotiropoulou S, Chaniotakis NA
Lowering the detection limit of the acetylcholinesterase biosensor using a nanoporous
carbon matrix
ANALYTICA CHIMICA ACTA 530 (2): 199-204 FEB 14 2005
Times Cited: 25

76.

Sotiropoulou S, Vamvakaki V, Chaniotakis NA
Stabilization of enzymes in nanoporous materials for biosensor applications
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 20 (8): 1674-1679 FEB 15 2005
Times Cited: 18

148

77.

Klini A, Manousaki A, Anglos D, et al.
Growth of ZnO thin films by ultraviolet pulsed-laser ablation: Study of plume dynamics
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 98 (12): Art. No. 123301 DEC 15 2005
Times Cited: 3

78.

Henley SJ, Carey JD, Silva SRP, et al.
Dynamics of confined plumes during short and ultrashort pulsed laser ablation of graphite
PHYSICAL REVIEW B 72 (20): Art. No. 205413 NOV 2005
Times Cited: 6

79.

Pouli P, Melessanaki K, Giakoumaki A, et al.
Measuring the thickness of protective coatings on historic metal objects using nanosecond
and femtosecond laser induced breakdown spectroscopy depth profiling
SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY 60 (7-8): 1163-1171 AUG
31 2005
Times Cited: 12

80.

Stassinopoulos A, Das RN, Giannelis EP, et al.
Random lasing from surface modified films of zinc oxide nanoparticles
APPLIED SURFACE SCIENCE 247 (1-4): 18-24 JUL 15 2005
Times Cited: 6

81.

Chrissopoulou K, Anastasiadis SH, Giannelis EP, et al.
Dynamics under severe confinement in intercalated polymer layered silicates
nanocomposites.
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 229: U1124-U1124
138-PMSE Part 2 MAR 13 2005
Times Cited: 0

82.

Altintzi I, Chrissopoulou K, Anastasiadis SH, et al.
Controlling the miscibility of polyolefin/layered silicates nanocomposites by altering the
polymer/surface interactions.
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 229: U1127-U1127
152-PMSE Part 2 MAR 13 2005
Times Cited: 0

83.

Chrissopoulou K, Altintzi I, Anastasiadis SH, et al.
Controlling the miscibility of polyethylene/layered silicate nanocomposites by altering the
polymer/surface interactions
POLYMER 46 (26): 12440-12451 DEC 12 2005
Times Cited: 16

84.

Bronstein LM, Vamvakaki M, Kostylev M, et al.
Transformations of poly(methoxy hexa(ethylene glycol) methacrylate)-b-(2-(diethylamino)
ethyl methacrylate) block copolymer micelles upon metalation
LANGMUIR 21 (21): 9747-9755 OCT 11 2005
Times Cited: 4

85.

Frick B, Alba-Simionesco C, Dosseh G, et al.
Inelastic neutron scattering for investigating the dynamics of confined glass-forming liquids
JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 351 (33-36): 2657-2667 SEP 15 2005
Times Cited: 7

86.

Stassinopoulos A, Das RN, Giannelis EP, et al.
Random lasing from surface modified films of zinc oxide nanoparticles
APPLIED SURFACE SCIENCE 247 (1-4): 18-24 JUL 15 2005
Times Cited: 6

87.

Anastasiadis SV, Varman P, Vitter JS, et al.
Optimal lexicographic shaping of aggregate streaming data
IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS 54 (4): 398-408 APR 2005
Times Cited: 1

88.

Milios CJ, Kyritsis P, Raptopoulou CP, et al.

149

Di-2-pyridyl ketone oxime [(py)(2)CNOH] in manganese carboxylate chemistry:
mononuclear, dinuclear and tetranuclear complexes, and partial transformation of
(py)(2)CNOH to the gem-diolate(2-) derivative of di-2-pyridyl ketone leading to the formation
of NO3DALTON TRANSACTIONS (3): 501-511 2005
Times Cited: 22

150

2004
1.

Pinakoulaki E, Vamvouka M, Varotsis C
Resonance Raman detection of the Fe2+-C-N modes in heme-copper oxidases: A probe of
the active site
INORGANIC CHEMISTRY 43 (16): 4907-4910 AUG 9 2004
Times Cited: 2

2.

Pinakoulaki E, Ohta T, Soulimane T, et al.
Simultaneous resonance Raman detection of the heme a(3)-Fe-CO and Cu-B-CO species in
CO-bound ba(3)-cytochrome c oxidase from Thermus thermophilus - Evidence for a charge
transfer Cu-B-CO transition
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 279 (22): 22791-22794 MAY 28 2004
Times Cited: 7

3.

Ohta T, Pinakoulaki E, Soulimane T, et al.
Detection of a photostable five-coordinate heme a(3)-Fe-CO species and functional
implications of His384/alpha 10 in CO-bound ba(3)-cytochrome c oxidase from Thermus
thermophilus
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 108 (18): 5489-5491 MAY 6 2004
Times Cited: 6

4.

Koutsoupakis C, Pinakoulaki E, Stavrakis S, et al.
Time-resolved step-scan Fourier transform infrared investigation of heme-copper oxidases:
implications for O-2 input and H2O/H+ output channels
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOENERGETICS 1655 (1-3): 347-352 APR 12 2004
Times Cited: 7

5.

Koutsoupakis C, Soulimane T, Varotsis C
Probing the Q-proton pathway of ba(3)-cytochrome c oxidase by time-resolved Fourier
transform infrared spectroscopy
BIOPHYSICAL JOURNAL 86 (4): 2438-2444 APR 2004
Times Cited: 9

6.

Vassilikogiannakis G, Margaros I, Montagnon T
Biomimetic total synthesis of litseaverticillols B, E, I, and J and structural reassignment of
litseaverticillol E
ORGANIC LETTERS 6 (12): 2039-2042 JUN 10 2004
Times Cited: 10

7.

Vassilikogiannakis G, Margaros L, Tofi M
Olefin metathesis: Remote substituents governing the stereoselectivity of 11-membered-ring
formation
ORGANIC LETTERS 6 (2): 205-208 JAN 22 2004
Times Cited: 10

8.

Sun YB, Reuben P, Wenger L, et al.
Inhibition of calcium ohosphate-DNA co-precipitates induced cell death by phosphocitrate
salts
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 50 (9): S334-S334 Suppl. S SEP 2004
Times Cited: 0

9.

Demadis KD, Katarachia SD, Koutmos M
Crystal growth and characterization of zinc-(amino-tris-(methylenephosphonate)) organicinorganic hybrid networks and their inhibiting effect on metallic corrosion
INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS 8 (3): 254-258 MAR 2005
Times Cited: 13

10.

Demadis KD, Baran P
Chemistry of organophosphonate scale growth inhibitors: two-dimensional, layered polymeric
networks in the structure of tetrasodium 2-hydroxyethyl-amino-bis(methylenephosphonate)
JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 177 (12): 4768-4776 DEC 2004
Times Cited: 5

151

11.

Neofofistou E, Demadis KD
Use of antiscalants for mitigation of silica (SiO2) fouling and deposition: fundamentals and
applications in desalination systems
DESALINATION 167 (1-3): 257-272 Sp. Iss. SI AUG 15 2004
Times Cited: 18

12.

Neofotistou E, Demadis KD
Silica scale inhibition by polyaminoamide STARBURST (R) dendrimers
COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 242
(1-3): 213-216 AUG 2 2004
Times Cited: 9

13.

Demadis K
Scale formation and removal
POWER 148 (6): 19-+ JUL-AUG 2004
Times Cited: 3

14.

Demadis KD, Neofotistou E
Inhibition and growth control of colloidal silica: Designed chemical approaches
MATERIALS PERFORMANCE 43 (4): 38-42 APR 2004
Times Cited: 8

15.

Demadis KD, Katarachia SD
Metal-phosphonate chemistry: Synthesis, crystal structure of calcium-amino-tris-(methylene
phosphonate) and inhibition of CaCO3 crystal growth
PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS 179 (3): 627-648
MAR 2004
Times Cited: 26

16.

Vrekoussis M, Kanakidou M, Mihalopoulos N, et al.
Role of the NO3 radicals in oxidation processes in the eastern Mediterranean troposphere
during the MINOS campaign
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 4: 169-182 FEB 3 2004
Times Cited: 24

17.

Toomes RL, van den Brom AJ, Kitsopoulos TN, et al.
Imaging the dynamics of reactions of chlorine atoms with methyl halides
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A 108 (39): 7909-7914 SEP 30 2004
Times Cited: 9

18.

Chestakov DA, Wu SM, Wu GR, et al.
Slicing using a conventional velocity map imaging setup: O-2, I-2, and I-2(+)
photodissociation
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A 108 (39): 8100-8105 SEP 30 2004
Times Cited: 16

19.

Bass MJ, Brouard M, Vallance C, et al.
The dynamics of the Cl+n-C4H10 -> HCl (v('),j('))+C4H9 reaction at 0.32 eV
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 121 (15): 7175-7186 OCT 15 2004
Times Cited: 9

20.

Rakitzis TP, Samartzis PC, Toomes RL, et al.
Measurement of Br photofragment orientation and alignment from HBr photodissociation:
Production of highly spin-polarized hydrogen atoms
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 121 (15): 7222-7227 OCT 15 2004
Times Cited: 20

21.

Toomes RL, Samartzis PC, Rakitzis TP, et al.
Slice imaging of H-atom photofragments: effects of the REMPI detection process on the
observed velocity distribution
CHEMICAL PHYSICS 301 (2-3): 209-212 JUN 21 2004
Times Cited: 17

22.

Murray C, Orr-Ewing AJ, Toomes RL, et al.

152

Imaging the quantum-state specific differential cross sections of HCl formed from reactions of
chlorine atoms with methanol and dimethyl ether
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 120 (5): 2230-2237 FEB 1 2004
Times Cited: 10
23.

Daphnomili D, Raptopoulou C, Terzis A, et al.
Spectroscopic and structural study of metal-metal bonded metalloporphyrinic derivatives: the
case of Rhodium-Indium
INORGANIC CHEMISTRY 43 (14): 4363-4371 JUL 12 2004
Times Cited: 1

24.

Raptopoulou C, Daphnomili D, Karamalides A, et al.
Perhalogenated porphyrinic derivatives with indium and thallium: the X-ray structures of
(beta-Cl4TPP)Tl(Cl), (beta-Cl4TPP)In(Cl) and (TpFTPP)Tl(Cl)
POLYHEDRON 23 (10): 1777-1784 JUN 17 2004
Times Cited: 2

25.

Baboukas E, Sciare J, Mihalopoulos N
Spatial, temporal and interannual variability of methanesulfonate and non-sea-salt sulfate in
rainwater in the Southern Indian Ocean (Amsterdam, Crozet and Kerguelen Islands)
JOURNAL OF ATMOSPHERIC CHEMISTRY 48 (1): 35-57 MAY 2004
Times Cited: 1

26.

Putaud JP, Raes F, Van Dingenen R, et al.
European aerosol phenomenology-2: chemical characteristics of particulate matter at
kerbside, urban, rural and background sites in Europe
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 38 (16): 2579-2595 MAY 2004
Times Cited: 130

27.

Kocak M, Kubilay N, Mihalopoulos N
Ionic composition of lower tropospheric aerosols at a Northeastern Mediterranean site:
implications regarding sources and long-range transport
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 38 (14): 2067-2077 MAY 2004
Times Cited: 23

28.

Schneider J, Borrmann S, Wollny AG, et al.
Online mass spectrometric aerosol measurements during the MINOS campaign (Crete,
August 2001)
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 4: 65-80 JAN 23 2004
Times Cited: 17

29.

Spyros A, Philippidis A, Dais P
Kinetics of diglyceride formation and isomerization in virgin olive oils by employing P-31 NMR
spectroscopy. Formulation of a quantitative measure to assess olive oil storage history
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 52 (2): 157-164 JAN 28 2004
Times Cited: 6

30.

Vougioukalakis GC, Orfanopoulos M
Photoinduced electron transfer reactivity of aza[60]fullerene: Three discrete functionalization
pathways with a single substrate
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 126 (49): 15956-15957 DEC 15 2004
Times Cited: 8

31.

Lykakis IN, Orfanopoulos M
Lone selectivity of the decatungstate-sensitized photooxidation of 1-substituted cycloalkenes
SYNLETT (12): 2131-2134 OCT 1 2004
Times Cited: 1

32.

Lykakis IN, Orfanopoulos M
Photooxidation of aryl alkanes by a decatungstate/triethylsilane system in the presence of
molecular oxygen
TETRAHEDRON LETTERS 45 (41): 7645-7649 OCT 4 2004
Times Cited: 9

153

33.

Vougioukalakis GC, Prassides K, Campanera JM, et al.
Open-cage fullerene derivatives with 15-membered-ring orifices
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 69 (13): 4524-4526 JUN 25 2004
Times Cited: 13

34.

Vougioukalakis GC, Angelis Y, Vakros J, et al.
[60]Fullerene supported on silica and gamma-alumina sensitized photooxidation of olefins:
Chemical evidence for singlet oxygen and electron transfer mechanism
SYNLETT (6): 971-974 MAY 6 2004
Times Cited: 1

35.

Vougioukalakis GC, Prassides K, Orfanopoulos M
Novel open-cage fullerenes having a 12-membered-ring orifice: Removal of the organic
addends from the rim of the orifice
ORGANIC LETTERS 6 (8): 1245-1247 APR 15 2004
Times Cited: 17

36.

Papadimitriou VC, Kambanis KG, Lazarou YG, et al.
Kinetic study for the reactions of several hydrofluoroethers with chlorine atoms
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A 108 (14): 2666-2674 APR 8 2004
Times Cited: 10

37.

Francesconi KA, Pergantis SA
Application of selected reaction monitoring tandem mass spectrometry to the quantitative
determination of an arsenic-containing nucleoside in a crude biological extract
ANALYST 129 (5): 398-399 2004
Times Cited: 10

38.

Pergantis SA, Miguens-Rodriguez M, Vela NP, et al.
Investigating the non-enzymatic methylation of arsenite by methylcobalamin B-12 using highperformance liquid chromatography on-line with inductively coupled plasma-mass
spectrometry
JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY 19 (1): 178-182 JAN 2004
Times Cited: 3

39.

Hatzakis NS, Smonou I
Enantioselectivity and diastereoselectivity in the transesterification of secondary alcohols
mediated by feruloyl esterase from Humicola insolens
TETRAHEDRON LETTERS 45 (13): 2755-2757 MAR 22 2004
Times Cited: 1

40.

Spyros A, Anglos D
Study of aging in oil paintings by 1D and 2D NMR spectroscopy
ANALYTICAL CHEMISTRY 76 (17): 4929-4936 SEP 1 2004
Times Cited: 8

41.

Mandalakis M, Stephanou EG
Wet deposition of polychlorinated biphenyls in the eastern Mediterranean
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 38 (11): 3011-3018 JUN 1 2004
Times Cited: 9

42.

Boy M, Petaja T, Dal Maso M, et al.
Overview of the field measurement campaign in Hyytiala, August 2001 in the framework of
the EU project OSOA
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 4: 657-678 APR 27 2004
Times Cited: 18

43.

Gogou A, Stephanou EG
Marine organic geochemistry of the Eastern Mediterranean: 2. Polar biomarkers in Cretan
Sea surficial sediments
MARINE CHEMISTRY 85 (3-4): 195-197 MAR 2004
Times Cited: 0

44.

Gogou A, Stephanou EG

154

Marine organic geochemistry of the Eastern Mediterranean: 2. Polar biomarkers in Cretan
Sea surficial sediments
MARINE CHEMISTRY 85 (1-2): 1-25 FEB 2004
Times Cited: 12
45.

Stratakis M, Sofikiti N, Baskakis C, et al.
Dye-sensitized intrazeolite photooxygenation of 4-substituted cyclohexenes. Remote
substituent effects in regioselectivity and diastereoselectivity (vol 45, pg 5433, 2004)
TETRAHEDRON LETTERS 45 (33): 6369-6369 AUG 9 2004
Times Cited: 0

46.

Stratakis M, Sofikiti N, Baskakis C, et al.
Dye-sensitized intrazeolite photooxygenation of 4-substituted cyclohexenes. Remote
substituent effects in regioselectivity and diastereoselectivity
TETRAHEDRON LETTERS 45 (28): 5433-5436 JUL 5 2004
Times Cited: 5

47.

Sofikiti N, Rabalakos C, Stratakis M
Efficient trapping of the intermediates in the photooxygenation of sulfides by aryl selenides
and selenoxides
TETRAHEDRON LETTERS 45 (7): 1335-1337 FEB 9 2004
Times Cited: 3

48.

Trikalitis PN, Ding N, Malliakas C, et al.
Mesostructured selenides with cubic MCM-48 type symmetry: Large framework elasticity and
uncommon resiliency to strong acids
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 126 (47): 15326-15327 DEC 1 2004
Times Cited: 9

49.

Triantafyllidis KS, Nalbandian L, Trikalitis PN, et al.
Structural, compositional and acidic characteristics of nanosized amorphous or partially
crystalline ZSM-5 zeolite-based materials
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 75 (1-2): 89-100 OCT 12 2004
Times Cited: 7

50.

Leontiou AA, Ladavos AK, Armatas GS, et al.
Kinetics investigation of NO plus CO reaction on La-Sr-Mn-O perovskite-type mixed oxides
APPLIED CATALYSIS A-GENERAL 263 (2): 227-239 JUN 10 2004
Times Cited: 8

51.

Hwang SJ, Iyer RG, Trikalitis PN, et al.
Cooling of melts: Kinetic stabilization and polymorphic transitions in the KInSnSe4 system
INORGANIC CHEMISTRY 43 (7): 2237-2239 APR 5 2004
Times Cited: 4

52.

Aivaliotis M, Corvey C, Tsirogianni I, et al.
Membrane proteome analysis of the green-sulfur bacterium Chlorobium tepidum
ELECTROPHORESIS 25 (20): 3468-3474 OCT 2004
Times Cited: 11

53.

Tsirogianni I, Aivaliotis M, Karas M, et al.
Mass spectrometric mapping of the enzymes involved in the phenol degradation of an
indigenous soil pseudomonad
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-PROTEINS AND PROTEOMICS 1700 (1): 117-123
JUL 1 2004
Times Cited: 6

54.

Tsirogianni I, Aivaliotis M, Tsiotis G
Protein and lipid composition of a vitellin isolated from eggs of Sparus aurata
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES 59 (1-2): 132134 JAN-FEB 2004
Times Cited: 0

55.

Aivaliotis M, Neofotistou E, Remigy HW, et al.

155

Isolation and characterization of an outer membrane protein of Chlorobium tepidum
PHOTOSYNTHESIS RESEARCH 79 (2): 161-166 2004
Times Cited: 3

56.

Qu ZW, Zhu H, Grebenshchikov SY, et al.
The Huggins band of ozone: A theoretical analysis
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 121 (23): 11731-11745 DEC 15 2004
Times Cited: 13

57.

Farantos SC, Lin SY, Guo H
A regular isomerization path among chaotic vibrational states of CH2((a)over-tilde(1)A(1))
CHEMICAL PHYSICS LETTERS 399 (1-3): 260-265 NOV 21 2004
Times Cited: 4

58.

Qu ZW, Zhu H, Tashiro M, et al.
The Huggins band of ozone: Unambiguous electronic and vibrational assignment
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 120 (15): 6811-6814 APR 15 2004
Times Cited: 13

59.

Andriotis AN, Mpourmpakis G, Froudakis GE, et al.
State-specific RKKY interaction in small magnetic clusters
PHYSICAL REVIEW B 70 (10): Art. No. 104421 SEP 2004
Times Cited: 0

60.

Andriotis AN, Mpourmpakis G, Froudakis GE, et al.
Magnetic enhancement and magnetic reduction in binary clusters of transition metal atoms
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 120 (24): 11901-11904 JUN 22 2004
Times Cited: 9

61.

Menon M, Richter E, Mavrandonakis A, et al.
Structure and stability of SiC nanotubes
PHYSICAL REVIEW B 69 (11): Art. No. 115322 MAR 2004
Times Cited: 38

62.

Muhlhauser M, Froudakis GE, Zdetsis A
An MRD-CI study of the electronic spectrum of Si3C3
JOURNAL OF MOLECULAR SPECTROSCOPY 223 (1): 96-100 JAN 2004
Times Cited: 1

63.

Chaniotakis NA, Alifragis Y, Konstantinidis G, et al.
Gallium nitride-based potentiometric anion sensor
ANALYTICAL CHEMISTRY 76 (18): 5552-5556 SEP 15 2004
Times Cited: 12

64.

Chaniotakis N, Jurkschat K, Muller D, et al.
Bis[di-n-alkyl(fluoro)stannyl]methanes, (R2FSn)(2)CH2 (R = n-octyl, n-dodecyl): Stable
fluoride-selective carriers
EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (11): 2283-2288 JUN 7 2004
Times Cited: 18

65.

Chaniotakis NA
Enzyme stabilization strategies based on electrolytes and polyelectrolytes for biosensor
applications
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 378 (1): 89-95 JAN 2004
Times Cited: 16

66.

Toth Z, Hopp B, Klebniczki J, et al.
Expansion velocities of 0.5 ps KrF excimer laser induced plasma by Doppler-shift analysis of
pump and probe measurements
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 79 (4-6): 1287-1290 SEP
2004
Times Cited: 1

156

67.

Bounos G, Athanassiou A, Anglos D, et al.
Product formation in the laser irradiation of doped poly(methyl methacrylate) at 248 nm:
Implications for chemical effects in UV ablation
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 108 (22): 7050-7060 JUN 3 2004
Times Cited: 0

68.

Papazoglou DG, Papadakis V, Anglos D
In situ interferometric depth and topography monitoring in LIBS elemental profiling of multilayer structures
JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY 19 (4): 483-488 APR 2004
Times Cited: 11

69.

Anglos D, Stassinopoulos A, Das RN, et al.
Random laser action in organic-inorganic nanocomposites
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS 21 (1): 208213 JAN 2004
Times Cited: 27

70.

Karaiskos E, deJoannis J, Anastasiadis SH, et al.
Random end-switching configurational bias Monte Carlo for long chain molecules
MACROMOLECULAR THEORY AND SIMULATIONS 13 (9): 762-770 DEC 1 2004
Times Cited: 2

71.

Anastasiadis SV, Sevcik KC, Stumm M
Shared-buffer smoothing of variable bit-rate streams
PERFORMANCE EVALUATION 59 (1): 47-72 JAN 2005
Times Cited: 1

72.

Vamvakaki M, Papoutsakis L, Katsamanis V, et al.
Micellization in pH-sensitive amphiphilic block copolymers in aqueous media and the
formation of metal nanoparticles
FARADAY DISCUSSIONS 128: 129-147 2005
Times Cited: 14

73.

Makris PE, Boutou AK, Triantafyllou A, et al.
Thromboembolic events (TEs): Epidemiological study I.
BLOOD 102 (11): 547A-548A 2010 Part 1 NOV 16 2003
Times Cited: 0

74.

Vamvakaki M, Papoutsakis L, Katsamanis V, et al.
Micellization and metal nanoparticle formation in pH-responsive amphiphilic block copolymers
in aqueous media.
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 226: U478-U478
130-PMSE Part 2 SEP 2003
Times Cited: 0

75.

Retsos H, Anastasiadis SH, Pispas S, et al.
Interfacial tension in binary polymer blends in the presence of block copolymers. 2. Effects of
additive architecture and composition
MACROMOLECULES 37 (2): 524-537 JAN 27 2004
Times Cited: 8

76.

Milios CJ, Stamatatos TC, Kyritsis P, et al.
Phenyl 2-pyridyl ketone and its oxime in manganese carboxylate chemistry: Synthesis,
characterisation, X-ray studies and magnetic properties of mononuclear, trinuclear and
octanuclear complexes
EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY (14): 2885-2901 JUL 19 2004
Times Cited: 29

77.

Papaefstathiou GS, Milios C, MacGillivray LR
A 2D metal-organic framework with two different rhombus-shaped cavities: a rare example of
a (4,4)-net with alternating metal and organic nodes
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 71 (1-3): 11-15 JUN 17 2004
Times Cited: 9

157

78.

Milios CJ, Kefalloniti E, Raptopoulou CP, et al.
2-Pyridinealdoxime [(py)CHNOH] in manganese(II) carboxylate chemistry: mononuclear,
dinuclear, tetranuclear and polymeric complexes, and partial transformation of (py)CHNOH to
picolinate(-1)
POLYHEDRON 23 (1): 83-95 JAN 1 2004
Times Cited: 33

79.

Milios CJ, Raptopoulou CP, Terzis A, et al.
Hexanuclear manganese(III) single-molecule magnets
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 43 (2): 210-212 2004
Times Cited: 65

158

2003
1.

Pinakoulaki E, Varotsis C
Time-resolved resonance Raman and time-resolved step-scan FTIR studies of nitric oxide
reductase from Paracoccus denitrificans: Comparison of the heme b(3)-Fe-B site to that of
the heme-Cu-B in oxidases
BIOCHEMISTRY 42 (50): 14856-14861 DEC 23 2003
Times Cited: 8

2.

Koutsoupakis C, Soulimane T, Varotsis C
Ligand binding in a docking site of cytochrome c oxidase: A time-resolved step-scan
Fourier transform infrared study
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 125 (48): 14728-14732 DEC 3 2003
Times Cited: 12

3.

Pinakoulaki E, Vamvouka M, Varotsis C
The active site structure of heme a(3)(3+)-C N-Cu-B(2+) of cytochrome aa(3) oxidase as
revealed from resonance Raman scattering
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 107 (36): 9865-9868 SEP 11 2003
Times Cited: 4

4.

Koutsoupakis C, Soulimane T, Varotsis C
Docking site dynamics of ba(3)-cytochrome c oxidase from Thermus thermophilus
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 278 (38): 36806-36809 SEP 19 2003
Times Cited: 6

5.

Vassilikogiannakis G, Stratakis M
Biomimetic total synthesis of litseaverticillols A, C, D, F, and G: Singlet-oxygen-initiated
cascades
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 42 (44): 5465-5468 2003
Times Cited: 15

6.

Demadis KD
Water treatment's 'Gordian Knot'
CHEMICAL PROCESSING 66 (5): 29-34 MAY 2003
Times Cited: 8

7.

Demadis KD
Structure and in vivo anticalcification properties of a polymeric calcium-sodiumphosphocitrate organic-inorganic hybrid
INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS 6 (5): 527-530 MAY 2003
Times Cited: 4

8.

Tsigaridis K, Kanakidou M
Global modelling of secondary organic aerosol in the troposphere: a sensitivity analysis
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 3: 1849-1869 OCT 31 2003
Times Cited: 57

9.

Bass MJ, Brouard M, Vallance C, et al.
The dynamics of the Cl+C2H6 -> HCl(v ',j ')+C2H5 reaction at 0.24 eV: Is ethyl a
spectator?
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 119 (14): 7168-7178 OCT 8 2003
Times Cited: 23

10.

Rakitzis TP, Samartzis PC, Toomes RL, et al.
Spin-polarized hydrogen atoms from molecular photodissociation
SCIENCE 300 (5627): 1936-1938 JUN 20 2003
Times Cited: 25

11.

Toomes RL, Kitsopoulos TN
Rotationally resolved reaction product imaging using crossed molecular beams
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 5 (12): 2481-2483 2003
Times Cited: 17

159

12.

Tsikalas GK, Coutsolelos AG
Synthesis and characterization of a new asymmetric bis-porphyrinato lanthanide complex
presenting mixed hydrophilic-hydrophobic properties and its precursor form
INORGANIC CHEMISTRY 42 (21): 6801-6804 OCT 20 2003
Times Cited: 2

13.

Davoras EM, Coutsolelos AG
Efficient biomimetic catalytic epoxidation of polyene polymers by manganese porphyrins
JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 94 (1-2): 161-170 FEB 1 2003
Times Cited: 8

14.

Smolik J, Zdimal V, Schwarz J, et al.
Size resolved mass concentration and elemental composition of atmospheric aerosols over
the Eastern Mediterranean area
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 3: 2207-2216 DEC 9 2003
Times Cited: 14

15.

Bardouki H, Berresheim H, Vrekoussis M, et al.
Gaseous (DMS, MSA, SO2, H2SO4 and DMSO) and particulate (sulfate and
methanesulfonate) sulfur species over the northeastern coast of Crete
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 3: 1871-1886 OCT 31 2003
Times Cited: 13

16.

Kniveton DR, Todd MC, Sciare J, et al.
Variability of atmospheric dimethylsulphide over the southern Indian Ocean due to changes
in ultraviolet radiation
GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES 17 (4): Art. No. 1096 OCT 10 2003
Times Cited: 1

17.

Sciare J, Cachier H, Oikonomou K, et al.
Characterization of carbonaceous aerosols during the MINOS campaign in Crete, JulyAugust 2001: a multi-analytical approach
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 3: 1743-1757 OCT 16 2003
Times Cited: 17

18.

Sander R, Keene WC, Pszenny AAP, et al.
Inorganic bromine in the marine boundary layer: a critical review
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 3: 1301-1336 SEP 10 2003
Times Cited: 51

19.

Markaki Z, Oikonomou K, Kocak M, et al.
Atmospheric deposition of inorganic phosphorus in the Levantine Basin, eastern
Mediterranean: Spatial and temporal variability and its role in seawater productivity
LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY 48 (4): 1557-1568 JUL 2003
Times Cited: 21

20.

Salisbury G, Williams J, Holzinger R, et al.
Ground-based PTR-MS measurements of reactive organic compounds during the MINOS
campaign in Crete, July-August 2001
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 3: 925-940 JUL 3 2003
Times Cited: 28

21.

Berresheim H, Plass-Dulmer C, Elste T, et al.
OH in the coastal boundary layer of Crete during MINOS: Measurements and relationship
with ozone photolysis
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 3: 639-649 JUN 5 2003
Times Cited: 18

22.

Sciare J, Bardouki H, Moulin C, et al.
Aerosol sources and their contribution to the chemical composition of aerosols in the
Eastern Mediterranean Sea during summertime
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS 3: 291-302 FEB 27 2003
Times Cited: 29

160

23.

Vigli G, Philippidis A, Spyros A, et al.
Classification of edible oils by employing P-31 and H-1 NMR spectroscopy in combination
with multivariate statistical analysis. A proposal for the detection of seed oil adulteration in
virgin olive oils
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 51 (19): 5715-5722 SEP 10
2003
Times Cited: 28

24.

Stefanaki I, Foufa E, Tsatsou-Dritsa A, et al.
Ochratoxin A concentrations in Greek domestic wines and dried vine fruits
FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS 20 (1): 74-83 2003
Times Cited: 48

25.

Vougioukalakis GC, Chronakis N, Orfanopoulos M
Addition of electron-rich aromatics to azafullerenium carbocation. A stepwise electrophilic
substitution mechanism
ORGANIC LETTERS 5 (24): 4603-4606 NOV 27 2003
Times Cited: 5

26.

Vougioukalakis GC, Orfanopoulos M
Functionalization of azafullerene C59N. Radical reactions with 9-substituted fluorenes
TETRAHEDRON LETTERS 44 (48): 8649-8652 NOV 24 2003
Times Cited: 4

27.

Vakros J, Panagiotou G, Kordulis C, et al.
Fullerene C-60 supported on silica and gamma-alumina catalyzed photooxidations of
alkenes
CATALYSIS LETTERS 89 (3-4): 269-273 SEP 2003
Times Cited: 4

28.

Lykakis IN, Lestakis S, Orfanopoulos M
9,10-Dicyanoanthracene photosensitized oxidation of aryl alkanols: evidence for an
electron transfer mechanism
TETRAHEDRON LETTERS 44 (33): 6247-6251 AUG 11 2003
Times Cited: 5

29.

Lykakis IN, Tanielian C, Orfanopoulos M
Decatungstate photocatalyzed oxidation of aryl alkanols. Electron transfer or hydrogen
abstraction mechanism?
ORGANIC LETTERS 5 (16): 2875-2878 AUG 7 2003
Times Cited: 10

30.

Papadimitriou VC, Prosmitis AV, Lazarou YG, et al.
Absolute reaction rates of chlorine atoms with CF3CH2OH, CHF2CH2OH, and
CH2FCH2OH
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A 107 (19): 3733-3740 MAY 15 2003
Times Cited: 14

31. Anderson SL, Pergantis SA
Sequential hydride generation/pneumatic nebulisation inductively coupled plasma mass
spectrometry for the fractionation of arsenic and selenium species
TALANTA 60 (4): 821-830 JUL 4 2003
Times Cited: 18
32. Rizos AK, Spandidos DA, Krambovitis E
Light scattering characterization of synthetic MUC-1 peptides and their behavior in dilute
solution
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE 12 (4): 559-563 OCT 2003
Times Cited: 2
33. Aivaliotis M, Samolis P, Neofotistou E, et al.
Molecular size determination of a membrane protein in surfactants by light scattering
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES 1615 (1-2): 69-76 SEP 2 2003
Times Cited: 7

161

34. Hatzakis NS, Daphnomili D, Smonou I
Ferulic acid esterase from Humicola Insolens catalyzes enantioselective transesterification
of secondary alcohols
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS B-ENZYMATIC 21 (4-6): 309-311 FEB 17 2003
Times Cited: 11
35. Spyros A
Characterization of unsaturated polyester and alkyd resins using one- and two-dimensional
NMR spectroscopy
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE 88 (7): 1881-1888 MAY 16 2003
Times Cited: 6
36. Stephanou EG, Mandalakis M, Apostolaki M
Transport and atmospheric processes PCBs in the subtropical atmosphere of Eastern
Mediterranean
GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA 67 (18): A447-A447 Suppl. 1 SEP 2003
Times Cited: 0
37. Stephanou EG, Gogou A, Tsapakis M
Evaluation of atmospheric transport as source of biogenic and anthropogenic organic
compounds in marine sediment of Eastern Meediterranean
GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA 67 (18): A448-A448 Suppl. 1 SEP 2003
Times Cited: 0
38. Mandalakis M, Stephanou EG
High-resolution gas chromatography-tandem mass spectrometry: A sensitive analytical
technique suitable for the study of atmospheric processes of polychlorinated biphenyls and
dibenzo-p-dioxins/furans
CHIMIA 57 (9): 505-508 2003
Times Cited: 2
39. Tsapakis M, Stephanou EG
Collection of gas and particle semi-volatile organic compounds: use of an oxidant denuder to
minimize polycyclic aromatic hydrocarbons degradation during high-volume air sampling
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 37 (35): 4935-4944 NOV 2003
Times Cited: 22
40. Tsapakis M, Stephanou EG, Karakassis I
Evaluation of atmospheric transport as a nonpoint source of polycyclic aromatic
hydrocarbons in marine sediments of the Eastern Mediterranean
MARINE CHEMISTRY 80 (4): 283-298 FEB 2003
Times Cited: 18
41. Sofikiti N, Stratakis M
An indirect method for the oxidation of aryl phosphites to phosphates and aryl selenoxides to
selenones
ARKIVOC : 30-35 Part 6 2003
Times Cited: 2
42. Stratakis M, Kalaitzakis D, Stavroulakis D, et al.
Remarkable change of the diastereoselection in the dye-sensitized ene hydroperoxidation of
chiral alkenes by zeolite confinement
ORGANIC LETTERS 5 (19): 3471-3474 SEP 18 2003
Times Cited: 11
43. Stratakis M, Rabalakos C, Mpourmpakis G, et al.
Ene hydroperoxidation of isobutenylarenes within dye-exchanged zeolite Na-Y: Control of
site selectivity by cation-arene interactions
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 68 (7): 2839-2843 APR 4 2003
Times Cited: 9
44. Froudakis GE, Stratakis M
A DFT study on the interaction of Li+ and Na+ with alkyl-substituted ethenes
EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY (2): 359-364 JAN 2003

162

Times Cited: 8
45. Stratakis M, Rabalakos C, Sofikiti N
Selective deoxygenation of aryl selenoxides by triaryl phosphites. Evidence for a concerted
transformation
TETRAHEDRON LETTERS 44 (2): 349-351 JAN 6 2003
Times Cited: 5
46. Stratakis M, Stavroulakis M, Sofikiti N
Thermal transformation of monoterpenes within thionin-supported zeolite Na-Y. Acidcatalyzed or electron transfer-induced?
JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY 16 (1): 16-20 JAN 2003
Times Cited: 6
47. Pantazis CC, Trikalitis PN, Pomonis PJ, et al.
A method of synthesis of silicious inorganic ordered materials (MCM-41-SBA-1) employing
polyacrylic acid-C(n)TAB-TEOS nanoassemblies
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 66 (1): 37-51 NOV 18 2003
Times Cited: 9
48. Trikalitis PN, Petkov V, Kanatzidis MG
Structure of redox intercalated (NH4)(0.5)V2O5 center dot mH(2)O xerogel using the pair
distribution function technique
CHEMISTRY OF MATERIALS 15 (17): 3337-3342 AUG 26 2003
Times Cited: 9
49. Giannakas AE, Vaimakis TC, Ladavos AK, et al.
Variation of surface properties and textural features of spinel ZnAl2O4 and perovskite
LaMnO3 nanoparticles prepared via CTAB-butanol-octane-nitrate salt microemulsions in the
reverse and bicontinuous states
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 259 (2): 244-253 MAR 15 2003
Times Cited: 22
50. Karakassides MA, Gournis D, Bourlinos AB, et al.
Magnetic Fe2O3-Al2O3 composites prepared by a modified wet impregnation method
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 13 (4): 871-876 2003
Times Cited: 6
51. Alexiou M, Tsivikas I, Dendrinou-Samara C, et al.
High nuclearity nickel compounds with three, four or five metal atoms showing antibacterial
activity
JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 93 (3-4): 256-264 JAN 15 2003
Times Cited: 21
52. Remigy HW, Aivaliotis M, Ioannidis N, et al.
Characterization by mass spectroscopy of a 10 kDa c-554 cytochrome from the green sulfur
bacterium Chlorobium tepidum
PHOTOSYNTHESIS RESEARCH 78 (2): 153-160 2003
Times Cited: 1
53. Farantos SC, Filippou E, Stamatiadis S, et al.
The excited states of Sr+CO: photofragmentation spectra and ab initio calculations
CHEMICAL PHYSICS LETTERS 379 (3-4): 242-247 SEP 26 2003
Times Cited: 1
54. Azzam T, Schinke R, Farantos SC, et al.
The bound state spectrum of HOBr up to the dissociation limit: Evolution of saddle-node
bifurcations
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 118 (21): 9643-9652 JUN 1 2003
Times Cited: 6
55. Prosmiti R, Farantos SC
Periodic orbits and bifurcation diagrams of acetylene/vinylidene revisited
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 118 (18): 8275-8280 MAY 8 2003

163

Times Cited: 6
56. Mavrandonakis A, Froudakis GE
From pure carbon to silicon-carbon nanotubes: An ab-initio study
NANO LETTERS 3 (11): 1481-1484 NOV 2003
Times Cited: 28
57. Mpourmpakis G, Froudakis GE, Andriotis AN, et al.
Fe encapsulation by silicon clusters: Ab initio electronic structure calculations
PHYSICAL REVIEW B 68 (12): Art. No. 125407 SEP 15 2003
Times Cited: 36
58. Froudakis GE, Schnell M, Muhlhauser M, et al.
Pathways for oxygen adsorption on single-wall carbon nanotubes
PHYSICAL REVIEW B 68 (11): Art. No. 115435 SEP 15 2003
Times Cited: 17
59. Mpourmpakis G, Froudakis GE, Andriotis AN, et al.
Understanding the structure of metal encapsulated Si cages and nanotubes: Role of
symmetry and d-band filling
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 119 (14): 7498-7502 OCT 8 2003
Times Cited: 24
60. Moschou EA, Chaniotakis NA
Ion-partitioning bulk membrane CHEMFET as highly sensitive calcium probe
ELECTROANALYSIS 15 (15-16): 1276-1280 SEP 2003
Times Cited: 0
61. Fouskaki M, Karametsi K, Chaniotakis NA
Method for the determination of water content in sultana raisins using a water activity probe
FOOD CHEMISTRY 82 (1): 133-137 JUL 2003
Times Cited: 0
62. Geniatakis E, Fouskaki M, Chaniotakis NA
Direct potentiometric measurement of nitrate in seeds and produce
COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS 34 (3-4): 571-579 2003
Times Cited: 1
63. Sotiropoulou S, Gavalas V, Vamvakaki V, et al.
Novel carbon materials in biosensor systems
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS 18 (2-3): 211-215 MAR 2003
Times Cited: 53
64. Sotiropoulou S, Chaniotakis NA
Carbon nanotube array-based biosensor
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 375 (1): 103-105 JAN 2003
Times Cited: 120
65. Fouskaki M, Sotiropoulou S, Koci M, et al.
Morpholinoethanesulfonic acid-based buffer system for improved detection limit and stability
of the fluoride ion selective electrode
ANALYTICA CHIMICA ACTA 478 (1): 77-84 FEB 12 2003
Times Cited: 7
66. Makris PE, Papamichos S, Tsoukas D, et al.
The effect of the environmental changes in deaths caused by malignancies or by
thromboembolic diseases (TDs).
BLOOD 102 (11): 110B-110B 4147 Part 2 NOV 16 2003
Times Cited: 0
67. Makris PE, Boutou AK, Boukas A, et al.
Malignancies and thromboembolic events (TEs): Epidemiological comparison of their
incidence among hospitalized patients during the last 50 years.
BLOOD 102 (11): 116B-116B 4172 Part 2 NOV 16 2003
Times Cited: 0

164

68. Anglos D, Stassinopoulos A, Das RN, et al.
Random laser action in organic-inorganic nanocomposites
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS 21 (1): 208213 JAN 2004
Times Cited: 27
69. Anastasiadis SH, Retsos H, Pispas S, et al.
Smart polymer surfaces
MACROMOLECULES 36 (6): 1994-1999 MAR 25 2003
Times Cited: 37
70. McGillivray L, Milios CJ, Papaefstathiou GS
Layered metal-organic frameworks based on a ligand derived from a templated-directed
solid-state organic synthesis
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 225: U66-U67 369INOR Part 2 MAR 2003
71. Milios CJ, Raptopoulou CP, Terzis A, et al.
Di-2-pyridyl ketone oxime in 3d-metal carboxylate cluster chemistry: a new family of mixedvalence (Mn2Mn2III)-Mn-II complexes
INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS 6 (8): 1056-1060 AUG 2003
Times Cited: 18
72. Papaefstathiou GS, Keuleers R, Milios CJ, et al.
The hexakis(N,N '-dimethylurea)cobalt(II) cation: A flexible building block for the construction
of hydrogen bonded networks
ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION B-A JOURNAL OF CHEMICAL
SCIENCES 58 (1): 74-84 JAN 2003
Times Cited: 2
73. Milios CJ, Kefalloniti E, Raptopoulou CP, et al.
Octanuclearity and tetradecanuclearity in manganese chemistry: an octanuclear
manganese(II)/(III) complex featuring the novel [Mn-8(mu(4)-O)(2)(mu(3)-OH)(2)](14+) core
and [(Mn10Mn4O4)-Mn-II-O-III(O2CMe)(20){(2-py)(2)C(OH)O}(4)] (2-py=2-pyridyl)
CHEMICAL COMMUNICATIONS (7): 819-821 2003
Times Cited: 47

165

