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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
 

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης 

που παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος, είναι το αποτέλεσμα συστηματικής εργασίας της Επιτροπής που 

ορίστηκε από το Τμήμα μας για να φέρει σε πέρας την εσωτερική αποτίμηση του ακαδημαϊκού και 

εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης τα τελευταία χρόνια. 

Το Τμήμα Μαθηματικών, το αρχαιότερο Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι σταθερά 

προσηλωμένο στις αρχές της αριστείας και στην παραγωγή επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου που 

να μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα στο αντίστοιχο έργο των πλέον αναγνωρισμένων Μαθηματικών 

Τμημάτων του εξωτερικού. Στα πλαίσια αυτά, η συνεχής αποτίμηση της πορείας του στον ακαδημαϊκό 

χώρο θεωρείται από το Τμήμα απαραίτητη και υλοποιείται τόσο με εσωτερικές όσο και με εξωτερικές, 

επίσημες, διαδικασίες.   

Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει με συστηματικό τρόπο την αίσθηση που έχουν τα μέλη του 

Τμήματος Μαθηματικών για τα δρώμενα στο Τμήμα μας τα τελευταία χρόνια και καταγράφει τα θετικά 

και ενδεχομένως προβληματικά σημεία, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά από τα μέλη του Τμήματος. Το 

Τμήμα μας είναι ανοικτό στην Ακαδημαϊκή κριτική και όχι μόνο δεν την φοβάται αλλά την επιζητεί, 

καθώς η πεποίθησή μας είναι ότι οι γνώμες και οι προτάσεις των ειδικών μόνο θετικά μπορούν να 

επηρεάσουν την αναπτυξιακή πορεία του Τμήματος. 

Από την θέση του Προέδρου του Τμήματος επιθυμώ να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής για 

το έργο που επιτέλεσαν, όλα τα μέλη του Τμήματος για την συνεργασία τους καθώς και την κ. 

Αικατερίνη Αποστολάκη-Παπαδουλάκη, μέλος της Γραμματείας του Τμήματος Μαθηματικών που 

επιμελήθηκε την παρούσα Έκθεση. 

 

Ηράκλειο, Δεκέμβριος 2009 

 

Μιχάλης Ταρουδάκης 

Καθηγητής 

Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών 
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1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 

 

1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας  

 

1.1.1. Σύνθεση Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ο.Μ.Ε.Α.) 

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ο.Μ.Ε.Α.) συγκροτήθηκε από την υπ’ αριθ. 

560/11-10-2007 Γενική Συνέλευση του Τμήματος και απαρτίζεται από τους: 

Συντονιστής:  

Αχιλλέας Τερτίκας, Καθηγητής 

Μέλη:  

Μιχαήλ Κολουντζάκης, Καθηγητής 

Αθανάσιος Φειδάς,  Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Βασίλειος Κλωνιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Αλέξανδρος Κουβιδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου ανέλαβε η Αικατερίνη Αποστολάκη-

Παπαδουλάκη.  

 

1.1.2. Συνεργασίες της Ο.Μ.Ε.Α. 

Η Επιτροπή συνεργάστηκε με τη διοίκηση του Τμήματος, το διδακτικό προσωπικό, 

τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σχετικά με την έκθεση 
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πραγματοποιήθηκαν εκτενείς συζητήσεις με τα μέλη του Τμήματος κυρίως σε προσωπική 

βάση και όχι σε οργανωμένες συναντήσεις. 

 

1.1.3. Πηγές και διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών  

Μοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε όλους τους προαναφερόμενους (επισυνάπτονται). 

Κατόπιν συλλέχθηκαν και η Επιτροπή τα μελέτησε (παρόλο που υπήρξε μικρή συμμετοχή 

προπτυχιακών φοιτητών) ενώ παράλληλα συμβουλεύτηκε τα αρχεία του Τμήματος και την 

ιστοσελίδα του. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε η παλαιότερη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 

(2000). 
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1.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που 

παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης.  

Δυστυχώς η συμμετοχή των προπτυχιακών φοιτητών στη συλλογή στοιχείων (μέσω των 

ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν σε ηλεκτρονική μορφή) υπήρξε σχεδόν μηδαμινή (των 

μεταπτυχιακών φοιτητών ήταν σχεδόν ικανοποιητική). Η συμμετοχή των υπολοίπων μελών 

του Τμήματος υπήρξε πολύ ικανοποιητική και η συμπαράσταση της διοίκησης του Τμήματος 

ουσιαστική.   

 

1.3. Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας.  

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της έκθεσης αξιολόγησης προέκυψαν σημεία 

βελτίωσης για τις επόμενες παρόμοιες προσπάθειες. Τα σημεία αυτά εστιάζονται σε θέματα 

τεχνικής φύσης (που επηρεάζουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα) αλλά και σε ουσιαστικές 

προτάσεις που προκύπτουν για την αξιοποίηση της αξιολόγησης. Διαπιστώθηκε, για 

παράδειγμα ότι η συλλογή στοιχείων μέσω ερωτηματολογίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 

κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους και εξ ολοκλήρου σε ηλεκτρονική μορφή, για 

διευκόλυνση της διαδικασίας. Μια πρόταση που συμβάλλει στη διάχυση της αξιολόγησης, 

είναι να υπάρχει διαρκώς μια ανώνυμη ηλεκτρονική θυρίδα παραπόνων, σχολίων και 

προτάσεων για τους φοιτητές του Τμήματος. 
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2. Παρουσίαση του Τμήματος  

 

2.1. Γεωγραφική θέση του Τμήματος. 

Το Τμήμα Μαθηματικών στην παρούσα φάση στεγάζεται στα κτήρια της Λεωφόρου 

Κνωσού, που ήταν οι παλαιότερες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο. 

Εκτιμάται ότι μέχρι το 2011 το Τμήμα θα έχει μεταφερθεί στα καινούρια κτήρια στις Βούτες 

Ηρακλείου.  

2.2. Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος.  

Το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε με το Προεδρικό 

Διάταγμα υπ’ αριθ. 654 «Περί ιδρύσεως Φυσικομαθηματικής Σχολής εις το Πανεπιστήμιο 

Κρήτης» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α, 241/10-9-1976. 

Το 1977 ξεκίνησε η λειτουργία του στις εγκαταστάσεις των Τεχνικών Σχολών στην Νέα 

Αλικαρνασσό. Το 1979 το Τμήμα Μαθηματικών μετεγκαταστάθηκε στα κτήρια των KEKATE 

στο Γιόφυρο. Τελικώς το 1983 μεταφέρθηκε στις σημερινές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 

Κρήτης κοντά στην Κνωσό. 

Το 1982 εκλέχθηκαν Καθηγητές με πρώτο τον Νικόλαο Πετρίδη που είχε ήδη αναλάβει 

καθήκοντα από το 1981. To Τμήμα Μαθηματικών - πρώτο από τα υπόλοιπα Ελληνικά 

Πανεπιστήμια - λειτούργησε εξαρχής με τον θεσμό των εξαμήνων σπουδών.   

Το 1984 άρχισε να λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το πρώτο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα στην Ελλάδα, σε Τμήμα Μαθηματικών - το οποίο θεσμοθετήθηκε το 1993. 

Συνεχίζοντας τις καινοτομικές πρωτοβουλίες, το 1998 – 1999 το Τμήμα πρότεινε την ίδρυση 

Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. 

Σήμερα, στο Τμήμα υπηρετούν 30 μέλη ΔΕΠ, 4 συμβασιούχοι διδάσκοντες, 5 άτομα 

διοικητικό προσωπικό και ένα μέλος Ε.Τ.Ε.Π. που ασχολείται με τα υπολογιστικά συστήματα 

των διδασκόντων, των μεταπτυχιακών φοιτητών, του διοικητικού προσωπικού καθώς και με 

τους servers του Τμήματος. 

 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2009 
 

11 

Κάθε χρόνο εισάγονται κατά τι λιγότεροι από 200 προπτυχιακοί φοιτητές. Με βάση τα 

στοιχεία του 2009 ο αριθμός των ενεργών φοιτητών σε όλα τα έτη είναι 1019. Ο δε αριθμός 

των φοιτητών που φοιτούν στο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα (κοινό με το Τμήμα 

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών) είναι 37, ενώ ο αριθμός των υποψηφίων διδακτόρων είναι 9. 

 

 

2.3. Σκοπός και στόχοι του Τμήματος 

Το Τμήμα Μαθηματικών από την αρχή προσανατολίσθηκε στην παροχή υψηλού 

επιπέδου εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τη συνεχή ερευνητική ενασχόληση των μελών του. 

Δεν υπάρχει απόκλιση των στόχων του Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα 

θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει, ούτε συντρέχει λόγος αναθεώρησής τους.  

Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος συνεχίζει να θεωρεί ότι ο σκοπός της είναι 

διττός. Δηλαδή γίνεται προσπάθεια να μεταδίδεται η γνώση μέσω της τυπικής και άτυπης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας ενώ παράλληλα παράγεται νέα γνώση, μέσω της διεξαγόμενης 

έρευνας. 

Όσον αφορά την παρεχόμενη εκπαίδευση, το διδακτικό προσωπικό προσπαθεί πάντα 

να μεταδώσει ουσιαστικές και σύγχρονες γνώσεις στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η φοιτητική κοινότητα που κάθε χρονιά εισέρχεται στο 

Τμήμα διαρκώς αλλάζει και το γεγονός αυτό επιτάσσει συνεχείς αλλαγές στον τρόπο που 

μεταδίδεται η γνώση.  

Η ερευνητική δραστηριότητα θεωρείται γενικά από το Τμήμα ως ύψιστης σημασίας 

και η επιθυμητή κατάσταση είναι ο κάθε διδάσκων να έχει συνεχή παρουσία στα ερευνητικά 

δρώμενα του τομέα του, διεθνώς.  

Η ενεργή φοιτητική κοινότητα στην πλειονότητά της αντιλαμβάνεται ότι βασικός 

στόχος μέσα στο Τμήμα είναι η μάθηση χρήσιμων πραγμάτων και η άντληση γνώσεων 

σημαντικών για την μελλοντική της απασχόληση. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι συχνά 

δυστυχώς η αντίληψη αυτή υποτάσσεται στην επιθυμία σύντομης λήψης του πτυχίου, η οποία 

μερικές φορές κατευθύνει τους φοιτητές σε επιλογές που δε βοηθούν τόσο στην απόκτηση 

ουσιαστικής γνώσης.  
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Οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει, σε μεγάλο βαθμό 

επιτυγχάνονται παρόλο που υπάρχουν παράγοντες που συχνά δρουν αποτρεπτικά ή 

ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή, όπως για παράδειγμα:  

 

Έλλειψη χρηματοδότησης έρευνας 

Υπάρχει μεγάλη έλλειψη πόρων και οργανωμένου συστήματος αξιολόγησης και 

χρηματοδότησης της έρευνας στην Ελλάδα (π.χ. σε ετήσια βάση). 

Σύστημα επιλογής φοιτητών 

Ως γνωστόν το σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια παρουσιάζει προβλήματα. Έτσι, 

συχνά στις επιλογές των μαθητών υπεισέρχονται τυχαίοι παράγοντες και τελικά καταλήγουν 

σε τμήματα που δεν είναι στις πρώτες προτιμήσεις τους. Μεγάλο ποσοστό φοιτητών 

εισάγονται στο Τμήμα Μαθηματικών με αυτό τον τρόπο. Μάλιστα αρκετοί από αυτούς δεν 

έχουν επιτύχει υψηλές βαθμολογίες στο μάθημα κατεύθυνσης. 

Γραφειοκρατία 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται, πιο σημαντικό ακόμη και από τη 

μειωμένη χρηματοδότηση, είναι η τρομακτική και παράλογη γραφειοκρατία και η 

καθυστέρηση που υπάρχει στη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Μερικά παραδείγματα 

ακολουθούν:  

 Οι πιστώσεις για συμβασιούχους διδάσκοντες ανακοινώνονται αρκετά μετά την 

έναρξη του εξαμήνου, με αποτέλεσμα να μην γίνεται σωστός προγραμματισμός των 

μαθημάτων και να μην μπορεί να εξασφαλισθεί η πρόσληψη των καλυτέρων (αφού 

μέχρι να ανακοινωθεί η πρόσληψή τους, έχουν δεχτεί άλλη θέση, συνήθως στο 

εξωτερικό).  

 



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2009 
 

13 

 Με το σύστημα διανομής βιβλίων που ισχύει αυτή τη στιγμή οι φοιτητές παίρνουν 

βιβλία λίγο πριν το τέλος του εξαμήνου. Αυτό δυσχεραίνει αφάνταστα την 

εκπαιδευτική διαδικασία.  

 Ο προϋπολογισμός υπόκειται σε περιορισμούς από το Ελεγκτικό Συνέδριο που είναι 

συχνά παράλογοι. Για παράδειγμα, δεν χορηγούνται υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς 

φοιτητές ακόμη κι αν υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα στον προϋπολογισμό του 

Τμήματος.  

 Οι διορισμοί νέων μελών ΔΕΠ καθυστερούν έως και ενάμισυ χρόνο να υλοποιηθούν. 

Αυτό επίσης λειτουργεί ανταγωνιστικά σε βάρος του Τμήματος (σε σχέση με τις 

σύντομες διαδικασίες άλλων Πανεπιστημίων του εξωτερικού). Δεν μπορούν επομένως 

να προσελκυσθούν ικανοί νέοι άνθρωποι με αυτόν τον περιορισμό. 

 

2.4. Διοίκηση του Τμήματος 

Οι επιτροπές που είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα είναι οι παρακάτω:  

Σπουδών και Προγράμματος Σπουδών 

Οικονομικών 

Βιβλιοθήκης 

Υπολογιστών & Ιστοσελίδας  

Χώρων 

Θερινού Σχολείου 

Επιλογής Διδασκόντων Π.Δ. 407 

Πολιτικής Τμήματος 

Διαλέξεων- Σεμιναρίων- Συντονισμού Επισκεπτών 

Ξένων Γλωσσών 
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Βραβείων 

Πρακτικής Άσκησης 

Μαθηματικών Διαγωνισμών 

Αξιολόγησης Τμήματος 

Δημοσίων Σχέσεων. 

 

Ο εσωτερικός κανονισμός του ΠΜΣ βρίσκεται υπό κατασκευή επί τη ευκαιρία της 

λήξης και αναμενόμενης ανανέωσης του προγράμματος. 

Το Τμήμα έχει Τομέα Ανάλυσης, Τομέα Γεωμετρίας-Άλγεβρας και Τομέα 

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-Στατιστικής. Η διάρθρωση αυτή έχει αποδειχθεί λειτουργική 

στα χρόνια λειτουργίας του Τμήματος. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι, σε αντίθεση με ότι 

συμβαίνει σχεδόν σε όλα τα άλλα Τμήματα στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν στεγανά μεταξύ των 

Τομέων, όσο τουλάχιστον επιτρέπει η νομοθεσία. Για παράδειγμα, παρόλο που κάθε ένα από 

τα προσφερόμενα μαθήματα αντιστοιχεί σε κάποιον Τομέα, δεν απαιτείται ο εκάστοτε 

διδάσκων να προέρχεται από τον συγκεκριμένο Τομέα. Συχνά μάλιστα συμβαίνει το 

αντίθετο, οπότε ενθαρρύνεται η εναλλαγή διδασκόντων στα διάφορα μαθήματα. 
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3. Προγράμματα Σπουδών   

     

3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

Το Πρόγραμμα Σπουδών ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στους στόχους του  

Τμήματος και τις επαγγελματικές απαιτήσεις των αποφοίτων. Πρόκειται για ένα ευέλικτο και 

δυναμικό Πρόγραμμα, που προσαρμόζεται σε τακτά  χρονικά  διαστήματα, ανάλογα με τις  

εκάστοτε συνθήκες. Το εξεταστικό σύστημα γενικά θεωρείται αξιόπιστο, όπως  

επιβεβαιώνεται και από  τα ερωτηματολόγια. 

Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εμπεριέχει μια διεθνή διάσταση, όπως 

άλλωστε επιτάσσει η σύγχρονη αντίληψη για τις Θετικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά. Το 

Τμήμα δέχεται μια συνεχή ροή από ξένους επιστήμονες που το επισκέπτονται. Οι πρακτικές 

αυτές αν μη τι άλλο βοηθούν στις διαδικασίες δράσης-ανάδρασης και διάχυσης των 

επιστημονικών επιτευγμάτων του τομέα. 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε 

πρόγραμμα πρακτικής άσκησης τόσο σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και σε 

άλλους φορείς. Το πρόγραμμα είχε μερική επιτυχία μέχρι τώρα καθώς δεν καλύπτονται όλες 

οι προσφερόμενες θέσεις από τους φοιτητές του Τμήματος.  

 

 3.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών. 

Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες. 
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Α. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μαθηματικά και Εφαρμογές τους» 

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν τα Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια συνειδητή 

επέκταση των μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών με αποτέλεσμα σήμερα 

να παρέχεται ένα πολυδιάστατο Πρόγραμμα (5 κατευθύνσεις) το οποίο αφενός προετοιμάζει 

τους φοιτητές για διδακτορικές σπουδές και αφετέρου τους εκπαιδεύει σε διάφορες, πιο 

εφαρμοσμένες κατευθύνσεις των Μαθηματικών. Τέλος, οι φοιτητές (πολλοί από τους οποίους 

είναι μετεκπαιδευόμενοι καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης) συχνά προσανατολίζονται στην 

κατεύθυνση των Μαθηματικών για την Εκπαίδευση. Σημειώνουμε με χαρά την προσέλευση 

στο Πρόγραμμά μας εξαιρετικών καθηγητών μέσης εκπαίδευσης για μετεκπαίδευση. 

Η δομή του προγράμματος παρουσιάζεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα http://web-

server.math.uoc.gr:1080/metaptyxiakes/odhgos/FylladioMetaptyxiakou.pdf. Επίσης στην 

παρούσα έκθεση επισυνάπτεται το πρόγραμμα σπουδών.  

Το εξεταστικό σύστημα θεωρείται αξιόπιστο, όπως επιβεβαιώνεται και από τα 

ερωτηματολόγια. 

Για την αποδοχή ενός υποψηφίου ως φοιτητή του Α' Κύκλου Μεταπτυχιακών 

Σπουδών συνεκτιµώνται τα ακόλουθα: 

 Ικανοποιητική επίδοση στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις που διενεργούνται άπαξ 

του έτους από το Τμήμα  ή, εναλλακτικώς, στις εξετάσεις GRE-Subject Test in 

Mathematics. 

 Συστατικές Επιστολές (τουλάχιστον δύο). 

 Συνέντευξη. 

Εξετάσεις: Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ασκήσεις Απειροστικού Λογισμού και βασικής 

Γραμμικής 'Αλγεβρας. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα (συνήθως την επομένη ημέρα) μίας 

επιπρόσθετης προαιρετικής εξέτασης σε θέματα επιλεγμένα από τις εξής περιοχές: Ανάλυση,  

Διαφορικές Εξισώσεις, Διαφορική Γεωμετρία, Λογική-Θ. Συνόλων, προκεχωρημένη Γραμμική 

'Αλγεβρα, 'Αλγεβρα-Θ. Αριθμών, Αριθμητική Ανάλυση, Πιθανότητες-Στατιστική. (Σε αυτό το 

προαιρετικό μέρος αναμένεται από τους εξεταζόμενους να ασχοληθούν με την επίλυση 

 

http://web-server.math.uoc.gr:1080/metaptyxiakes/odhgos/FylladioMetaptyxiakou.pdf
http://web-server.math.uoc.gr:1080/metaptyxiakes/odhgos/FylladioMetaptyxiakou.pdf
http://web-server.math.uoc.gr:1080/metaptyxiakes/odhgos/FylladioMetaptyxiakou.pdf
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προβλημάτων που ανήκουν μόνον σε ορισμένες από τις ανωτέρω περιοχές, αναλόγως με τα 

ενδιαφέροντά τους και την εν γένει μαθηματική παιδεία τους.) 

GRE: Απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση της συμμετοχής τους στις ανωτέρω 

γραπτές εξετάσεις όσοι έχουν συμμετάσχει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας στις 

εξετάσεις του "GRE-Subject Test in Mathematics" και έχουν καταταγεί στο βαθμολογικώς 

ανώτερο 50%  όσων συμμετείχαν στην ίδια εξεταστική περίοδο.  

Συνέντευξη: Μετά τις εξετάσεις, καθένας από εκείνους τους υποψηφίους, οι 

οποίοι συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες για να επιλεγούν, περνά από μια 

συνέντευξη διενεργούμενη από τριμελή επιτροπή (που αποτελείται από διδάσκοντες των 

Τμημάτων Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών). 

Όπως γίνεται σαφές η επιλογή γίνεται με καθαρά ακαδημαϊκά κριτήρια και η διαδικασία 

κρίνεται ικανοποιητική. Αντιμετωπίζεται όμως πρόβλημα στην προσέλκυση φοιτητών από 

άλλα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και για αυτό το θέμα είναι υπό επαναξέταση. 

Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι η χρηματοδότηση των 

Μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι υποτροφίες του ΙΚΥ έχουν περιοριστεί σημαντικά καθώς 

επίσης τα τελευταία 4 χρόνια δεν υπάρχουν προγράμματα υποστήριξης μεταπτυχιακών 

σπουδών. Ας σημειωθεί ότι η διεθνής πρακτική (πχ στις Η.Π.Α.) είναι οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές στα Μαθηματικά, όπως και στις άλλες θετικές επιστήμες βασικής έρευνας, να 

χρηματοδοτούνται με μεταπτυχιακές υποτροφίες.  

Η ποιότητα σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος κρίνεται ικανοποιητική. Αυτό 

σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται στο υψηλό ερευνητικό επίπεδο των μελών ΔΕΠ των 

Τμημάτων καθώς επίσης και στις διεθνείς συνεργασίες που διατηρούν με ομάδες στα 

καλύτερα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Ουσιαστική 

συνεισφορά έχει ο θεσμός της θέσης «Πηχωρίδη». Στις θέσεις αυτές προσκαλούνται διεθνώς 

διακεκριμένοι επιστήμονες για ένα η δύο μήνες το χρόνο στο Τμήμα μας ως Επισκέπτες 

Καθηγητές. Στο διάστημα αυτό οι διακεκριμένοι επιστήμονες δίνουν μια σειρά διαλέξεων σε 

θέματα που άπτονται της ειδικότητά τους , στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και στα μέλη ΔΕΠ 

των Τμημάτων του Προγράμματος. Αναπτύσσονται με αυτόν τον τρόπο στενοί δεσμοί των 
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Μεταπτυχιακών φοιτητών και των μελών ΔΕΠ με τους Επισκέπτες Καθηγητές.  Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι Επισκέπτες που ήλθαν κατά το διάστημα 2002-2008:  

 A. Olevskii (Tel-Aviv), Σεπτέμβριος 2002. 

 Σ. Γαρουφαλίδης (Georgia), Ιούνιος 2003. 

 P. Gruber (Wien), Μάρτιος και Σεπτέμβριος 2004. 

 H. Brezis (Paris),  Ιούλιος 2004.  

 M. Waldschmidt (Paris), Αύγουστος και Σεπτέμβριος 2005 

 A. Carbery (Edinburgh), Νοέμβριος 2005. 

 G. van der Geer (Amsterdam),  Ιούνιος-Ιούλιος 2006. 

 M.T. Lacey (Georgia),  Ιούλιος 2006 (Lecture notes) 

 I. Ruzsa (Renyi Institute, Budapest), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2007 

 R.D. Lazarov (Texas), Μάιος-Ιούνιος 2008 

 Λ. Γραφάκος  (Missouri) Ιούνιος-Ιούλιος 2008 

Αναλυτικά στοιχεία των Επισκεπτών με τη θέση «Πηχωρίδη» παρουσιάζονται στην 

ιστοσελίδα  http://web-server.math.uoc.gr:1080/drasthriothtes/pixoridi/ 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.math.tau.ac.il/people/faculty_members.html
http://fourier.math.uoc.gr/%7Emk/olevskii/
http://www.math.gatech.edu/%7Estavros/
http://www.dmg.tuwien.ac.at/gruber/
http://math.cts.nthu.edu.tw/Mathematics/conf-PDE2000/H_Brezis.html
http://www.math.jussieu.fr/%7Emiw/aboutme.html
http://www.maths.ed.ac.uk/people/show/person/61
http://fourier.math.uoc.gr/%7Eseminar/051031-carbery/
http://www.science.uva.nl/%7Egeer/
http://www.math.gatech.edu/%7Elacey/
http://fourier.math.uoc.gr/%7Eseminar/060624-lacey/
http://front.math.ucdavis.edu/math.CA/0307008
http://www.math.bme.hu/akademia/ruzsa.html
http://fourier.math.uoc.gr/%7Eseminar/070922-ruzsa/
http://www.math.tamu.edu/%7Elazarov
http://www.math.missouri.edu/%7Eloukas/
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Β. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Οπτική και όραση» 

Στο Πρόγραμμα συμμετέχει το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και τα 

Τμήματα Φυσικής, Μαθηματικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής 

Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τη διοικητική ευθύνη του Προγράμματος έχει το 

Τμήμα Ιατρικής. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το ΕΠΕΑΕΚ και η πρώτη 

εξωτερική του αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2006. 

Δεκτοί γίνονται κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της 

αλλοδαπής, προερχόμενοι από Σχολές Θετικών Επιστημών, Ιατρικής και Πολυτεχνικών 

Σχολών καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ συναφών αντικειμένων. Ο αριθμός των μεταπτυχιακών 

φοιτητών που εγγράφονται κατ’ έτος δεν υπερβαίνει τους 16. 

Η δομή του Προγράμματος παρουσιάζεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα http://optics-

vision.med.uoc.gr/.  

Για την αποδοχή ενός υποψηφίου συνεκτιμώνται τα ακόλουθα: 

 Βαθμός πτυχίου 

 2 συστατικές επιστολές 

 Προσωπική συνέντευξη 

 Βιογραφικό σημείωμα  

 Δήλωση ενδιαφέροντος του υποψηφίου  

Μέσω του Προγράμματος αυτού υπάρχει σημαντική διάχυση μαθηματικής γνώσης σε 

αποφοίτους άλλων Τμημάτων και Σχολών των Πανεπιστημίων. 

 

 

 

 

 

 

 

http://optics-vision.med.uoc.gr/
http://optics-vision.med.uoc.gr/
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3.3. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους του 

Τμήματος και τις απαιτήσεις σταδιοδρομίας και ακαδημαϊκής καριέρας των αποφοίτων σε 

διεθνές επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης 

ήταν το πρώτο Τμήμα στην Ελλάδα που οργάνωσε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. 

Επιπλέον, ακολουθούνται διεθνή πρότυπα προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών στα 

μαθηματικά. Μέχρι σήμερα, έχουν απονεμηθεί 30 Διδακτορικά Διπλώματα. Ένας μεγάλος 

αριθμός διδακτόρων εξασφαλίζει θέσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών σε αξιόλογα 

Πανεπιστήμια του Εξωτερικού (οι 19 από τους 30). Δεκατρείς από αυτούς έχουν εκλεγεί σε 

θέσεις ΔΕΠ, σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού. 

Η ποιότητα του προγράμματος κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική και ανταποκρίνεται 

πλήρως στην ποιότητα και την ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Οι 

διεθνείς συνεργασίες που διατηρούν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με ομάδες σε κορυφαία 

Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ευρώπης και των ΗΠΑ δίνει μοναδικές για τα 

Ελληνικά δεδομένα  δυνατότητες. 

Η δομή του προγράμματος κρίνεται ικανοποιητική καθώς και το εξεταστικό σύστημα. 

Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής ακολουθείται η παρακάτω διεθνής πρακτική: Για 

να γίνει δεκτός στο πρόγραμμα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει στις προφορικές (τρία 

αντικείμενα) και στις γραπτές γενικές μεταπτυχιακές εξετάσεις.  

Η διαδικασία παρουσιάζεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα: http://web-

server.math.uoc.gr:1080/metaptyxiakes/gme/Kanonismos_gia_ypopsifious_didaktores.pdf 

Η οργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών είναι μια διαδεδομένη τακτική στο Τμήμα 

Μαθηματικών. Υλοποιούνται σε μόνιμη βάση 4 σεμινάρια (Ανάλυσης, Εφαρμοσμένης 

Ανάλυσης και Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων, Γεωμετρίας και Δυναμικών Συστημάτων) 

καθώς επίσης και άλλα περιστασιακά. Στα σεμινάρια αυτά κατά βάση μιλούν 

προσκεκλημένοι επισκέπτες από το Εξωτερικό και από την Ελλάδα, όπως επίσης και μέλη 

ΔΕΠ του Τμήματος και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Αναλυτική παρουσίαση των σεμιναρίων 

βρίσκεται στην ιστοσελίδα: http://www.math.uoc.gr/dept/seminars.html  

 

http://web-server.math.uoc.gr:1080/metaptyxiakes/gme/Kanonismos_gia_ypopsifious_didaktores.pdf
http://web-server.math.uoc.gr:1080/metaptyxiakes/gme/Kanonismos_gia_ypopsifious_didaktores.pdf
http://www.math.uoc.gr/dept/seminars.html
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Στις παραπάνω διαδικασίες ιδιαίτερη συνεισφορά έχουν και οι Επισκέπτες Καθηγητές 

με τη Θέση «Πηχωρίδη» που προαναφέρθηκαν.  
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4. Διδακτικό έργο 

 

4.1. Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού  

Το Τμήμα Μαθηματικών έχει θεσμοθετήσει εδώ και πολλά χρόνια την αξιολόγηση του 

διδακτικού έργου των καθηγητών από τους φοιτητές. Το έντυπο αξιολόγησης που 

χρησιμοποιείται επισυνάπτεται. Στο σχετικό ερώτημα 4 (Διεγείρει ο διδάσκων το ενδιαφέρον 

για το μάθημα;) ο μέσος όρος των απαντήσεων των φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο 2008-09 

είναι ο ακόλουθος:  51% πολύ,  41% μέτρια και 8% λίγο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού εξαρτάται συχνά από την δεκτικότητα των 

διδασκομένων. Στα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν από την επιτροπή αξιολόγησης και 

στα οποία απάντησε ένας πολύ μικρός αριθμός φοιτητών (όλοι εκ των οποίων δηλώνουν ότι 

ήταν στις  προτεραιότητές τους να σπουδάσουν μαθηματικά και, επίσης, οι μισοί περίπου εξ 

αυτών ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές) στο αντίστοιχο ερώτημα, το 25% απαντά 

ότι η προσφορά του διδακτικού προσωπικού στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι εξαιρετική, 

το 59% ότι είναι καλή και το 11% μέτρια. 

 

 

4.2. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας 

Η ποιότητα της διδασκαλίας είναι εφάμιλλη με αυτήν πολλών από τα κορυφαία 

Πανεπιστήμια του κόσμου, όπου έχει φοιτήσει και εργαστεί σχεδόν το σύνολο του 

προσωπικού (ΔΕΠ και επισκέπτες διδάσκοντες). 

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας όμως, αυτή 

βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα, με βάση τα διεθνή δεδομένα, και η αιτία του φαινομένου 

έγγειται κυρίως σε ασυμβατότητες ανάμεσα στο τι είδους γνώσεις παρέχει το Τμήμα και το τι 

ζητούν οι φοιτητές. Πιό συγκεκριμένα, οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να  ενταχθούν σε 

τρείς κατηγορίες, ως πρός την προδιάθεσή τους για σπουδές στο Τμήμα Μαθηματικών: Α) 

Φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα Μαθηματικά, έχουν καλές επιδόσεις σε αυτά κατά τα 

προηγούμενα στάδια της εκπαίδευσής τους και θέλουν να έχουν επαγγελματική 
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σταδιοδρομία σχετική με το αντικείμενο αυτό, Β) Φοιτητές οι οποίοι είχαν μέτριες επιδόσεις 

προηγουμένως στα Μαθηματικά, με μέτριο ενδιαφέρον, οι οποίοι κάνουν τις σπουδές τους 

κυρίως γιά λόγους εξεύρεσης εργασίας και Γ)  Φοιτητές οι οποίοι είχαν χαμηλές επιδόσεις 

προηγουμένως στα Μαθηματικά, με χαμηλό ενδιαφέρον γιά το αντικείμενο, οι οποίοι δεν 

έχουν κατασταλάξει ως προς τους εργασιακούς στόχους τους και εισήχθησαν στο Τμήμα 

Μαθηματικών με τη συλλογιστική της "εις άτοπο απαγωγής", συχνά και υπό την πίεση του 

περιβάλλοντός τους (συχνά της οικογένειας). 

 

 Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στην Κατηγορία Α είναι υψηλή, συγκρίσιμη 

με άλλα κορυφαία Πανεπιστήμια:  Πολλοί από αυτούς τους φοιτητές συνεχίζουν με 

μεταπτυχιακές σπουδές, στην Ελλάδα ή σε γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού, 

γίνονται ερευνητές κ.λ.π. και έχουν εν γένει επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία 

(με τα κοινά κριτήρια αλλά και με  τα δικά τους, όπως συνάγεται από τις απαντήσεις 

αποφοίτων σε έρευνα που έκανε το Τμήμα). 

 

 Η αποτελεσματικότητα στην Κατηγορία Γ είναι χαμηλή. Πολλοί από αυτούς τους 

φοιτητές δεν φοιτούν ουσιαστικά, δηλ. δεν παρουσιάζονται στις αίθουσες 

διδασκαλίας,  εμφανίζονται μόνο σε εξετάσεις στις οποίες συχνά προσπαθούν να  

εξαπατήσουν τον διδάσκοντα (π.χ. με αντιγραφή)  και κατά κανόνα δεν τελειώνουν 

ποτέ τις σπουδές τους ή τις τελειώνουν μετά από μεγάλο διάστημα (άνω των 6-7 ετών). 

 

 Πολλές από τις προσπάθειες του Τμήματος και των διδασκόντων αφορούν την 

Κατηγορία Β. Μέτρα όπως:  

ι) Ολοήμερο εργαστήριο, (σε βασικά μαθήματα των δύο πρώτων ετών), 

ιι) Εβδομαδιαίες συναντήσεις (μικρών ομάδων φοιτητών με έναν διδάσκοντα, με 

σκοπό την επίλυση ασκήσεων σε βασικά μαθήματα του πρώτου έτους) και  

ιιι) Προσφορά όσο γίνεται περισσοτέρων μαθημάτων κατ' επιλογήν,   

εξυπηρετούν κυρίως την βοήθεια των φοιτητών της Κατηγορίας αυτής στη ροή 

σπουδών, την εκπαίδευσή τους και την ενθάρρυνση μίας θετικής προδιάθεσης 
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("αγάπης") προς το αντικείμενο (Μαθηματικά). Εκτιμάται ότι η επιτυχία του Τμήματος 

στο θέμα αυτό είναι κορυφαία για τα ελληνικά δεδομένα και συγκρίνεται με μερικά 

από τα μεγαλύτερα και γνωστότερα Πανεπιστήμια του εξωτερικού (πολλά από αυτά 

έχουν ιδιαιτέρως υψηλά δίδακτρα). 

 

 

4.3. Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου 

Η οργάνωση και η εφαρμογή του διδακτικού έργου γίνεται κατά τα διεθνή πρότυπα. 

 

 

4.4. Εκπαιδευτικά βοηθήματα 

Τα βοηθήματα προσφέρουν πολύ ουσιαστική βοήθεια. Τα βοηθήματα που 

χρησιμοποιούνται στο Τμήμα Μαθηματικών είναι κυρίως μεταφρασμένα βιβλία που έχουν 

χρησιμοποιηθεί ως βοηθήματα διδασκαλίας σε κορυφαία Πανεπιστήμια τού εξωτερικού. 

Ουσιαστική βοήθεια σε αυτήν την προσπάθεια έχουν προσφέρει εδώ και πολλά χρόνια οι 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (Π.Ε.Κ.). Αρκετοί καθηγητές τού Τμήματος έχουν 

διατελέσει Επιστημονικοί Υπεύθυνοι τέτοιων εκδόσεων τόσο στις Π.Ε.Κ όσο και, πιο 

πρόσφατα, σε επιστημονικές σειρές άλλων εκδοτικών οίκων (π.χ. Leader books). 

Χρησιμοποιούνται, επίσης, ευρέως σημειώσεις που έχουν συγγράψει μέλη του Τμήματός,  οι 

οποίες βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες τους και είναι προσαρμοσμένες  

στην ύλη του οδηγού σπουδών του μαθήματος. (Σημειωτέον ότι, κατά πολυετή παράδοση του 

Τμήματος, η συγγραφή σημειώσεων από τους διδάσκοντες του Τμήματος γίνεται χωρίς καμία 

επιβάρυνση προς το Πανεπιστήμιο και όλες διατίθενται δωρεάν προς τους πάντες.) Επίσης, 

χρησιμοποιούνται επιλεγμένα βοηθήματα συναδέλφων από άλλα Πανεπιστήμια της 

Ελλάδας. Στα μεταπτυχιακά και προχωρημένα μαθήματα χρησιμοποιείται κυρίως διεθνώς 

καθιερωμένη ξενόγλωσση βιβλιογραφία. 
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4.5. Μέσα και υποδομές 

Ένα μεγάλο πρόβλημα στο Τμήμα ήταν και σε κάποιο βαθμό είναι ακόμη οι κακές 

κτηριακές εγκαταστάσεις σε συνδυασμό με την μέχρι πρόσφατα ανυπαρξία φύλαξής τους. 

Αυτό στο παρελθόν είχε ως συνέπεια τα κτήρια του Πανεπιστημίου να μετατρέπονται σε 

θύλακα ναρκομανών και εμπόρων ναρκωτικών. Τελικώς κατά το τελευταίο διάστημα έχει 

αρχίσει να βελτιώνεται η κατάσταση με πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού φύλαξης και με 

κατάλληλες επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο. Προφανώς με τέτοιες συνθήκες είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να εξοπλιστούν οι αίθουσες με σύγχρονα βοηθήματα διδασκαλίας. Η 

υπολογιστική υποδομή του  Τμήματος  είναι, εν γένει επαρκής,  πάσχει όμως σοβαρότατα από 

καιρού εις καιρόν με τις μαζικές κλοπές ηλεκτρονικών υπολογιστών που γίνονται λόγω του 

προαναφερθέντος προβλήματος και επίσης από έλλειψη επαρκούς τεχνικού προσωπικού 

(υπάρχει μόνο ένα άτομο για όλο το Τμήμα που, παρά τις πολλές του ικανότητες, δεν 

επαρκεί). Τέλος, οι περισσότεροι καθηγητές στο Τμήμα διατηρούν ιστοσελίδες των 

μαθημάτων που διδάσκουν. 

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ως προς την συλλογή  βιβλίων που διαθέτει κρίνεται 

καλή. Πρόβλημα υπάρχει στην δικτυακή συνδρομή των περιοδικών λόγω των γνωστών 

προβλημάτων χρηματοδότησης του πανελλήνιου δικτύου. Η λύση στο παραπάνω πρόβλημα 

είναι, προφανώς, η διασφάλιση πόρων για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου, που 

αποτελεί σημαντικότατο βοήθημα στην ερευνητική δραστηριότητα των μελών του Τμήματος.  

Σοβαρότατο πρόβλημα, επίσης, υπάρχει με το περιορισμένο ωράριο λειτουργίας τής 

βιβλιοθήκης. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι ευθύνη της διοίκησης του Πανεπιστημίου.  

 

 

4.6. Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων  

Η αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων είναι μη ικανοποιητική. Σύμφωνα με τα 

πρόσφατα στοιχεία της Γραμματείας του Τμήματος, το σύνολο των ενεργών φοιτητών 

ανέρχεται στους 1114 ενώ το σύνολο των μελών ΔΕΠ στους 30. Επομένως η αναλογία είναι 

1/37. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ ο αριθμός των εισαχθέντων φοιτητών έχει αυξηθεί 
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κατά 42%, τα μέλη ΔΕΠ έχουν αυξηθεί μόνον κατά 4 (που αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 

15%).  

Διάγραμμα 1: Εξέλιξη των εισαχθέντων φοιτητών του Τμήματος 
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Διάγραμμα 2: Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος 
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4.7. Σύνδεσης διδασκαλίας με την έρευνα             

Το Τμήμα Μαθηματικών είναι προσανατολισμένο στην έρευνα και αυτό 

αντανακλάται και στην διδασκαλία.  Σε προπτυχιακό επίπεδο,  οι φοιτητές οι οποίοι  

ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές   μπορούν δια μέσου του ευέλικτου προγράμματος 

σπουδών να παρακολουθήσουν ειδικότερα μαθήματα επιλογής όπου τους δίδεται η 

δυνατότητα επαφής με σύγχρονες ιδέες των μαθηματικών, όπως επίσης, και ορισμένα 

μεταπτυχιακά μαθήματα. Έχουμε, επί πλέον, θεσμοθετήσει για όσους φοιτητές το επιθυμούν 

την συγγραφή πτυχιακής εργασίας. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού τους διπλώματος οι φοιτητές, πέρα από την παρακολούθηση των 

μεταπτυχιακών μαθημάτων, πρέπει να συγγράψουν μεταπτυχιακή εργασία. Αυτή η 

διαδικασία, για όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να συνεχίσουν σε εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής, αποτελεί το πρώτο στάδιο μύησης στην έρευνα και πολλές φορές καταλήγει και σε 

ερευνητικά αποτελέσματα.        

 

 

4.8. Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα εσωτερικού - εξωτερικού και με το 

κοινωνικό σύνολο 

Το Τμήμα δεν έχει εκπαιδευτικές συνεργασίες αλλά κυρίως ερευνητικές, με 

εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και εξωτερικού. Μέλη του Τμήματος συνεργάζονται 

στενά με το τοπικό παράρτημα της Ελληνικής  Μαθηματική Εταιρίας (Ε.Μ.Ε.) και έχουν 

προσφέρει τις υπηρεσίες τους στην εκπαίδευση μαθητών για τους Πανελλήνιους 

Μαθηματικούς διαγωνισμούς πού διοργανώνει η Ε.Μ.Ε. Επίσης, πριν 2 χρόνια, στα πλαίσια 

του εορτασμού των 30 χρόνων από την ίδρυση του Τμήματος,  διοργανώθηκαν εξαιρετικές 

εκδηλώσεις στην πόλη του Ηρακλείου που τις παρακολούθησε μεγάλο πλήθος πολιτών. 
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4.9. Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού και φοιτητών 

Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα του Δ.Ε.Π., αλλά όχι ικανοποιητική για τους 

προπτυχιακούς φοιτητές. Για το τελευταίο ευθύνεται, εκτός των άλλων, η ελλειπής 

χρηματοδότηση των μετακινούμενων φοιτητών, όπως επίσης, και ο περιορισμένος αριθμός 

ιδρυμάτων του εξωτερικού με τα οποία υπάρχει σύμβαση μετακίνησης. 
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5. Ερευνητικό έργο 

 

5.1. Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος 

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι προσανατολισμένο στην 

έρευνα. Η προαγωγή της έρευνας συνολικά, και ιδιαίτερα την τελευταία εξαετία, είναι πολύ 

ικανοποιητική σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα. Στο σύνολό τους, τα μέλη ΔΕΠ έχουν 

τακτική ερευνητική παραγωγή, όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα στοιχεία. Επιπλέον, 

τα μέλη ΔΕΠ επιδιώκουν και επιτυγχάνουν να δημοσιεύουν τα ερευνητικά τους 

αποτελέσματα σε πολύ υψηλού επιπέδου αναγνωρισμένα περιοδικά. Αυτό αποτελεί ασφαλή 

ένδειξη για την καλή ποιότητα του παραγόμενου ερευνητικού έργου. Πέρα από τις 

δημοσιεύσεις, τα μέλη ΔΕΠ παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους 

δραστηριότητας δίνοντας διαλέξεις σε σεμινάρια  και συνέδρια, τόσο στο εσωτερικό όσο και 

στο εξωτερικό.  

Σχεδόν κάθε μέλος ΔΕΠ ακολουθεί ένα μακρόχρονο ερευνητικό σχέδιο που έχει 

καταστρώσει. Το κυριότερο κίνητρο για την προαγωγή της έρευνας στο Τμήμα Μαθηματικών 

είναι η αφοσίωση των μελών του στην Επιστήμη, αφού δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κίνητρα 

και η χρηματοδότηση είναι από ελλειπής έως ανύπαρκτη. Η ελλειπής χρηματοδότηση μαζί με 

τον μικρό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών που εκπονούν διδακτορικές διατριβές είναι δύο 

αδύνατα σημεία του Τμήματος στον τομέα της έρευνας και συνδέονται στενά. Αυτή η 

αδυναμία συνδέεται με την ανυπαρξία οργανωμένης ερευνητικής χρηματοδότησης στη 

βασική έρευνα γενικά και ιδιαίτερα στα Μαθηματικά.  
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5.2. Ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα 

Όπως φαίνεται από την ποιότητα των αποτελεσμάτων και των δημοσιεύσεων, τα 

ερευνητικά σχέδια των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών εξελίσσονται πολύ καλά. Το 

ποσοστό των μελών ΔΕΠ που αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες υπερβαίνει το 80%. Σε 

αρκετές από αυτές συμμετέχουν ερευνητές από άλλα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα 

του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η ερευνητική δραστηριότητα στο Τμήμα θα μπορούσε να 

διευκολυνθεί αν χρηματοδοτούνταν επαρκώς. Ιδιαίτερα, η ύπαρξη περισσότερων 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών υποτροφιών θα προσέλκυε και θα διευκόλυνε σημαντικά 

έναν μεγαλύτερο αριθμό ταλαντούχων νέων πτυχιούχων να εκπονήσουν διδακτορικές 

διατριβές στο Τμήμα.   

 

5.3. Ερευνητικές υποδομές 

Οι διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές του Τμήματος Μαθηματικών αποτελούνται 

κυρίως από την βιβλιοθήκη και τα υπολογιστικά συστήματα και εργαστήρια. Σύμφωνα με τα 

διεθνή δεδομένα θεωρούνται επαρκείς. Η βιβλιοθήκη του Τμήματος συμμετέχει στο Δίκτυο 

Ελληνικών Βιβλιοθηκών. Προβληματική παρουσιάζεται κατά καιρούς η (ηλεκτρονική) 

πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά μέσω του Δικτύου (Heal Link) λόγω των 

καθυστερήσεων στη χρηματοδότηση της σχετικής δυνατότητας από την Πολιτεία κεντρικά.  

 

5.4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού του 

Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία    

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων/μέλος ΔΕΠ είναι πολύ ικανοποιητικός όπως φαίνεται 

από τα επισυναπτόμενα στοιχεία. Επίσης, η ποιότητά τους συνολικά βρίσκεται σε πολύ καλό 

επίπεδο σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, και είναι στην πρώτη θέση ως προς αυτό το 
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κριτήριο μεταξύ των Τμημάτων Μαθηματικών της χώρας, όπως προκύπτει από ανεξάρτητες 

διεθνείς πηγές. 

 

5.5. Βαθμός αναγνώρισης της έρευνας 

Ο αριθμός των αναφορών/μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών είναι πολύ 

ικανοποιητικός για τα διεθνή δεδομένα. Αυτό προκύπτει από ανεξάρτητες διεθνείς πηγές. 

Σε κατάταξη των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που πραγματοποιήθηκε και 

δημοσιεύτηκε το 2007 από το Centre for Higher Education Development (CHE), το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης κατέκτησε ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο στα Μαθηματικά. Η 

έρευνα αφορούσε τις Θετικές Επιστήμες και τα κριτήρια ήταν τα παρακάτω:  

 

1. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων την περίοδο 1997-2004. 

2. Ο αριθμός των αναφορών κανονικοποιημένων με βάση διεθνή πρότυπα.  

3. Ο αριθμός προγραμμάτων Marie Curie που διεκπεραιώνονται στα τμήματα. 

4. Ο αριθμός των μελών ΔΕΠ που έχουν βραβεία ή τις περισσότερες αναφορές. 

Τα Πανεπιστήμια κατατάχτηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια με 

χαρακτηρισμούς «χρυσό», «αργυρό» και «χάλκινο» μετάλλιο. Χάλκινο μετάλλιο σημαίνει 

επίπεδο πάνω από τον μέσο όρο των Πανεπιστημίων που αξιολογήθηκαν. Στον κατάλογο 

των κορυφαίων Πανεπιστημίων στην αντίστοιχη επιστήμη αναφέρονται μόνο όσα παίρνουν 

τουλάχιστον ένα αργυρό μετάλλιο σε κάποιο από τα παραπάνω κριτήρια.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τις έρευνας, από τα ελληνικά πανεπιστήμια μόνο το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης (μόνο στα Μαθηματικά) και το Ε.Μ.Π. (Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο) πήραν διακρίσεις. Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης πήρε 

ένα αργυρό μετάλλιο στο κριτήριο των αναφορών και ένα χάλκινο μετάλλιο στο κριτήριο 

των δημοσιεύσεων. Συνολικά 129 Πανεπιστήμια εμφανίζονται στον κατάλογο των 

κορυφαίων της Ευρώπης στον τομέα των Μαθηματικών. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

βρίσκονται στο διαδίκτυο (http://www.excellenceranking.org/eusid/EUSID).  
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5.6. Ερευνητικές συνεργασίες  

Οι ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος Μαθηματικών κρίνονται ικανοποιητικές. 

Πολλά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συνεργάζονται με μέλη ΔΕΠ και ερευνητές άλλων τμημάτων 

του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και το Τμήμα 

Επιστήμης Υπολογιστών, όσο και με μέλη ΔΕΠ άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων. Επίσης, 

ένας μικρός αριθμός μελών ΔΕΠ συνεργάζονται στενά με το Ινστιτούτο Υπολογιστικών 

Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας Ερευνας, με το οποίο έχει αναπτυχθεί 

μακροχρόνια συνεργασία που έχει οδηγήσει στην εκπόνηση πολυάριθμων ερευνητικών 

προγραμμάτων, στα οποία συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ, καθώς και μεταπτυχιακοί και 

προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος. Υπάρχουν, τέλος, συνεργασίες με ερευνητές από 

Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης και των Η.Π.Α. Οι ερευνητικές 

συνεργασίες του Τμήματος υφίστανται παρά την έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης και θα 

μπορούσαν να αναπτυχθούν παραπέρα αν αυτή αυξανόταν.  

  

5.7. Διακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου  

Αρκετά από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών κατέχουν εξέχουσα θέση στην 

ερευνητική περιοχή τους. Ιδιαίτερα κάποια από τα νεώτερα μέλη θεωρούνται πολλά 

υποσχόμενα από την διεθνή μαθηματική κοινότητα. Τεκμήριο αποτελούν οι δημοσιεύσεις σε 

πολύ υψηλού επιπέδου περιοδικά και οι αναφορές άλλων ερευνητών στο έργο τους. 

Επιπλέον, τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ είναι κριτές για την δημοσίευση ερευνητικών εργασιών 

σε περιοδικά. Επίσης μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι εκδότες (editors) σε κορυφαία διεθνή 

επιστημονικά περιοδικά της περιοχής τους. 
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5.8. Βαθμός συμμετοχής των φοιτητών στην έρευνα 

Η συμμετοχή ορισμένων μεταπτυχιακών φοιτητών στις ερευνητικές δραστηριότητες 

του Τμήματος Μαθηματικών είναι πολύ ικανοποιητική. Αδύνατο σημείο αποτελεί η σχετική 

μείωση του αριθμού των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος και ιδιαίτερα ο μικρός 

αριθμός αυτών που εκπονούν διδακτορικές διατριβές. 
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6. Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) 

φορείς 

Το Τμήμα Μαθηματικών υπήρξε ανέκαθεν ανοικτό στην τοπική κοινωνία συνολικά 

αλλά και σε συγκεκριμένους φορείς της. Το Τμήμα διοργάνωσε στο παρελθόν εκδηλώσεις 

ανοικτές στο ευρύ κοινό που στόχευαν στην εκλαΐκευση σημαντικών μαθηματικών 

προβλημάτων και στο άνοιγμα της μαθηματικής επιστήμης σε μεγάλες ομάδες του 

πληθυσμού (2000 – Διεθνές Έτος Μαθηματικών, 2008 – 30 Χρόνια του Τμήματος 

Μαθηματικών) και στοχεύει να συνεχίσει την τακτική του αυτή και στο άμεσο μέλλον. 

Διακεκριμένοι ερευνητές των μαθηματικών και των εφαρμογών τους που θα καλούνται από 

το Τμήμα, έχοντας να προσφέρουν σημαντικές γνώσεις στο ευρύ κοινό, θα προσφέρουν 

διαλέξεις σε κατάλληλους χώρους εκτός Πανεπιστημίου. H ανταπόκριση του κοινού μέχρι 

τώρα ήταν εντυπωσιακή και ενθαρρυντική για το μέλλον. 

Ειδικότερα, στον χώρο της δευτεροβάθμιας μαθηματικής εκπαίδευσης, το Τμήμα 

διατηρεί στενές σχέσεις με την Μαθηματική Εταιρία, στηρίζοντας τα πρόσθετα μαθήματα 

που δίδει σε ενδιαφερόμενους μαθητές/μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 

θέλουν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς, αφού σε αυτά διδάσκουν μέλη του Τμήματος, ενώ 

παρακολουθεί από κοντά τους διαγωνισμούς σε Εθνικό Επίπεδο. Παράλληλα, το Τμήμα 

Μαθηματικών συνεργάζεται με τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στέλνοντας 

στα σχολεία για πρακτική άσκηση στον τομέα εκπαίδευσης πολλούς φοιτητές κατ΄ έτος και 

στηρίζοντας την κατεύθυνση της Διδακτικής των Μαθηματικών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Έτσι έχει δώσει την δυνατότητα σε καθηγητές Γυμνασίων και Λυκείων να διευρύνουν την 

εκπαίδευσή τους λαμβάνοντας πτυχίο “Master” στα Μαθηματικά για την Εκπαίδευση, 

βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα του καθηγητικού δυναμικού. Η δράση αυτή θα συνεχίσει να 

αναπτύσσεται και στην επόμενη τετραετία. 

Σε ό,τι αφορά την συνεργασία με παραγωγικούς φορείς, το Τμήμα Μαθηματικών 

υπήρξε πρωτοπόρο καθώς συμμετείχε από το 1998 στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 

φοιτητών σε φορείς εκτός παιδαγωγικής κατεύθυνσης με στόχο να έρθουν οι παραγωγικοί 

φορείς κοντά στους φοιτητές μας, να εκτιμήσουν τις δυνατότητές τους αλλά και την 
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ετοιμότητα ένταξης στον παραγωγικό τομέα μετά την αποφοίτησή τους. Στα πλαίσια αυτά το 

Τμήμα διοργάνωσε και σειρά ημερίδων προσέγγισης του παραγωγικού τομέα στις οποίες 

αναπτύχθηκαν πολλές χρήσιμες απόψεις σχετικά με την δυνατότητα απορρόφησης των 

αποφοίτων μας σε παραγωγικούς φορείς. Ειδικότερα το Τμήμα Μαθηματικών συνεργάστηκε 

με Τράπεζες, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, Εταιρίες Πληροφορικής, την 

Μετεωρολογική Υπηρεσία, Ερευνητικά Κέντρα, κ.α. 

Τέλος μεμονωμένα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών, που όμως εκφράζουν την 

πολιτική του Τμήματος σε ό,τι αφορά την σύνδεση με την τοπική κοινωνία, συμμετέχουν σε 

επιτροπές του Πανεπιστημίου ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν ως στόχο την σύσφιξη 

των σχέσεων της τοπικής κοινωνίας με το Πανεπιστήμιο σε παραγωγικό, πολιτιστικό και 

μορφωτικό επίπεδο. Αποτέλεσμα της δράσης αυτής είναι η ανάληψη από το Πανεπιστήμιο 

Κρήτης αναπτυξιακών έργων με την συμμετοχή μελών του Τμήματος Μαθηματικών, αλλά 

και μεγάλες κοινές εκδηλώσεις πολιτιστικού ή αθλητικού χαρακτήρα (μουσικές παραγωγές – 

συναυλίες – αθλητικοί αγώνες) που συνδιοργανώνονται από το Τμήμα Μαθηματικών ή το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
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7. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

Το Τμήμα Μαθηματικών βλέπει στο μέλλον και η στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης 

υπαγορεύεται από την πορεία αυτή. Στα πλαίσια αυτά, θεωρεί ότι οι άξονες στρατηγικής 

ανάπτυξης ορίζονται από τους εξής στόχους : 

7.1. Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος με την προσθήκη 

νέων μαθημάτων σε σύγχρονα θέματα μαθηματικών και την αναδιάρθρωση του συστήματος 

των ομάδων των υποχρεωτικών μαθημάτων και των μαθημάτων επιλογής. Η αναμόρφωση 

κρίνεται αναγκαία με δεδομένη πλέον την επικράτηση της έννοιας της διεπιστημονικότητας 

στις Θετικές Επιστήμες που καθιστούν τα μαθηματικά ως το απαραίτητο υπόβαθρο κάθε 

θετικής επιστήμης και όχι μόνο. Περιοχές όπως τα βιομαθηματικά, τα μαθηματικά στις 

διαγνωστικές ιατρικές τεχνικές, τα μαθηματικά ως βάση της δημιουργίας μοντέλων ίασης και 

αποκατάστασης παθήσεων στην ιατρική, τα μαθηματικά για το περιβάλλον και την βιώσιμη 

ανάπτυξη, τα οικονομικά μαθηματικά, τα μαθηματικά στην μελέτη των νευροεπιστημών και 

της ψυχολογίας, είναι μερικές μόνο από τις νέες περιοχές ανάπτυξης της μαθηματικής 

επιστήμης και συνακόλουθα της εκπαίδευσης που επιβάλλουν σε ένα μαθηματικό Τμήμα την 

εισαγωγή νέων ομάδων μαθημάτων και την αναμόρφωση των υπαρχόντων προς την 

κατεύθυνση της στήριξης των εφαρμογών με ισχυρά και αυστηρά δομημένα μαθηματικά 

εργαλεία. Συνεπώς, η παράλληλη ανάπτυξη της θεωρητικής και της εφαρμοσμένης 

κατεύθυνσης στο Τμήμα θα πρέπει να γίνει παράλληλα και ισοβαρώς. Επίσης, λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν τις ανάγκες των νέων φοιτητών σε μαθησιακή υποστήριξη μελετάται η προσθήκη 

νέων βασικών μαθημάτων και η αναδιάρθρωση της ύλης, ώστε οι φοιτητές να αισθάνονται 

άνετα στην εξέλιξη των σπουδών τους. Η εισαγωγή κατευθύνσεων στο Τμήμα μελετάται 

επίσης. Τέλος το Τμήμα στοχεύει στην ενδυνάμωση των εργαστηριακών μαθημάτων με 

προτεραιότητα στην χρήση υπολογιστικών εργαλείων ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν 

οικειότητα με τις σύγχρονες υπολογιστικές τεχνολογίες. 
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7.2. Ενδυνάμωση της συνεργασίας του με άλλα Τμήματα στα πλαίσια 

Διατμηματικών και πιθανώς Διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης και έρευνας. 

Ήδη το Τμήμα Μαθηματικών συνεργάζεται με τα Τμήματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, 

Ιατρικής, Φυσικής και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών σε κοινά μεταπτυχιακά 

προγράμματα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Επίσης συνεργάζεται σε ερευνητικό αλλά και 

εκπαιδευτικό επίπεδο με το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας και Έρευνας. Η συνεργασία αυτή θα διατηρηθεί αλλά θα καταβληθεί 

προσπάθεια να διευρυνθεί με τη συμμετοχή και άλλων Τμημάτων με τα οποία διαφαίνεται 

πλέον πιθανή και ενδεχομένως αναγκαία συνεργασία σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό 

επίπεδο, όπως τα Τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών, Βιολογίας και Οικονομικών. Ήδη 

μελετάται ένα πρότυπο πρόγραμμα συνεργασίας σε προπτυχιακό επίπεδο με όλα τα 

Τμήματα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών υπό την αιγίδα της Σχολής που 

θα κατατεθεί ως πρόταση αναμόρφωσης της διεπιστημονικής εκπαίδευσης στο Υπουργείο 

Παιδείας. Τέλος η συνεργασία με τα Μαθηματικά Τμήματα των Πανεπιστημίων του 

εξωτερικού με τα οποία είχε ξεκινήσει συνεργασία σε επίπεδο προγραμμάτων ανταλλαγής 

(μελών ΔΕΠ, και φοιτητών) όπως το ERASMUS θα καταβληθεί προσπάθεια να διευρυνθεί με 

την μελέτη των συνθηκών υπό τις οποίες μπορεί να ξεκινήσει η παροχή κοινής 

μεταπτυχιακής εκπαίδευσης (κοινά Masters ή/και Διδακτορικά). 

 

7.3. Ανάπτυξη ενός σύγχρονου Μεταπτυχιακού Προγράμματος  

προσαρμοσμένου στις σύγχρονες μαθησιακές και ερευνητικές απαιτήσεις ενός νέου 

μαθηματικού ερευνητή. Το κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με το Τμήμα Εφαρμοσμένων 

Μαθηματικών θα αναθεωρηθεί, ενώ είναι υπό συζήτηση η δημιουργία ενός αυτοτελούς 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Μαθηματικών που θα δίνει την δυνατότητα 

στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τα Μαθηματικά, να 

επιλέξουν να εκπαιδευθούν σε νέες ερευνητικές κατευθύνσεις των Μαθηματικών. 
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7.4. Συνεχής αξιολόγηση. Πιστό στις αρχές διασφάλισης ποιότητας το Τμήμα 

Μαθηματικών υπήρξε ανέκαθεν θετικό στην εξωτερική αξιολόγηση με ακαδημαϊκά κριτήρια 

που εξασφαλίζουν ότι η αξιολόγηση θα αποδώσει πιστά την υπάρχουσα κατάσταση στο 

Τμήμα και θα δώσει κατευθύνσεις για το μέλλον. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει 

αξιολογηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ, όπως επίσης το Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών έχει αξιολογηθεί δύο φορές ενώ συνολικά το Τμήμα έχει αξιολογηθεί 

ακόμη μια φορά. Τέλος ελπίζει ότι θα έχει την ευκαιρία να αξιολογηθεί με αντίστοιχους 

όρους και στο αμέσως επόμενο διάστημα. 
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8.  Διοικητικές Υπηρεσίες και Υποδομές 

 

8.1. Διοικητικές Υπηρεσίες  

Το Τμήμα Μαθηματικών στελεχώνεται με έξι (6) διοικητικούς υπαλλήλους που 

ασχολούνται με τα εσωτερικά θέματα του Τμήματος  ενώ για την διεκπεραίωση των γενικών 

υποθέσεων συνεργάζονται με τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Από τους 

υπαλλήλους αυτούς ο ένας (1) προΐσταται των υπηρεσιών, οι δύο (2) απασχολούνται στην 

Φοιτητική Γραμματεία και οι υπόλοιποι δύο (2) στην Γραμματεία του Προέδρου και των 

Τομέων - ενώ αναλαμβάνουν και ειδικούς ρόλους σε θέματα γενικότερης λειτουργίας του 

Τμήματος (Οικονομικά, θέματα εκλογών, τεχνικά ζητήματα κ.λ.π.) Τέλος ένας (1) υπάλληλος 

υποστηρίζει το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Μαθηματικά και 

Εφαρμογές τους» των Τμημάτων Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Το 

μέγεθος του Τμήματος δικαιολογεί απόλυτα την παραπάνω στελέχωση η οποία είναι η 

απολύτως ελάχιστη για την ομαλή λειτουργία του Τμήματος. Η σχέση των μελών ΔΕΠ και 

των φοιτητών με την Γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος κρίνεται ικανοποιητική. 

Σε ό,τι αφορά την υποστήριξη του Τμήματος από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου τα πράγματα είναι ικανοποιητικά έως μέτρια. Ο λόγος ενδεχομένως να 

αναζητηθεί στην υποστελέχωση των Υπηρεσιών, αν και κάποιες φορές η ποιότητα των 

διοικητικών υπαλλήλων δεν συμβαδίζει με τη θέση στην οποία έχουν τοποθετηθεί. Επίσης 

ορισμένες φορές σημειώνεται απροθυμία συνεργασίας από ορισμένες υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου με αποτέλεσμα να μην υλοποιούνται άμεσα και αποτελεσματικά σχετικά 

αιτήματα. Αναμφίβολα απαιτείται αλλαγή στην νοοτροπία και στον τρόπο λειτουργίας και 

οργάνωσης των Υπηρεσιών αυτών ώστε να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών.  
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8.2. Υποδομές  

 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το Τμήμα Μαθηματικών στεγάζεται στα 

προκατασκευασμένα κτήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Κνωσό. Το Τμήμα 

καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ορόφου, ενώ διαθέτει μερικές υποδομές 

(λίγα γραφεία και εργαστήρια) στο υπόγειο της πτέρυγας Γ. Οι χώροι είναι πεπαλαιωμένοι 

και ανεπαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες του Τμήματος. Οι αίθουσες διδασκαλίας 

βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση, δεν διαθέτουν ούτε τα στοιχειώδη ηλεκτρονικά 

εποπτικά μέσα, ενώ η φθορά του χρόνου έχει τα σημάδια της παντού (σε έδρανα, έδρες 

διδασκόντων ακόμη και στους πίνακες). Μία πρόσφατη ανακαίνιση των αιθουσών 

διδασκαλίας οδήγησε σε βελτίωση των εδράνων, ωστόσο σε πολλές αίθουσες οι νέες φθορές 

είναι ήδη αισθητές. 

Το Τμήμα Μαθηματικών διαθέτει δύο εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών με 

εξοπλισμό μέσης ηλικίας. Το ένα εργαστήριο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και 

πρόσφατα ανακαινίσθηκε αισθητικά και λειτουργικά με πρωτοβουλία και με προσωπική 

δουλειά μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος και του μέλους Ε.Τ.Ε.Π., ενώ το δεύτερο απευθύνεται σε 

προπτυχιακούς φοιτητές. Τα εργαστήρια οριακά πλέον ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 

Τμήματος.  

Σημειώνεται εν προκειμένω ότι υπάρχει πρόβλεψη για την μετακίνηση του Τμήματος 

στα νέα κτήρια της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών στην περιοχή 

«Γιοφυράκια» Βουτών. Τα κτήρια βρίσκονται στο στάδιο της ανέγερσης με προβλεπόμενο 

έτος αποπεράτωσης το 2010 και πιθανό το 2011. Συνεπώς εντός της επόμενης τετραετίας το 

Τμήμα θα μεταφερθεί στα νέα κτήρια οπότε θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για νέο εξοπλισμό 

συμβατό με τα εργαστήρια, τις αίθουσες και τα γραφεία και βοηθητικούς χώρους των νέων 

κτηρίων. Μέχρι την μετακίνηση του Τμήματος στα νέα κτήρια θα απαιτηθεί σταδιακός 

εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος εξοπλισμού και αντικατάσταση του φθαρμένου.  
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9. Συμπεράσματα 

 

9.1. Θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος 

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης άρχισε να λειτουργεί το 1977 και 

είναι ακόμα σχετικά μικρό, με 30 μέλη ΔΕΠ. Διεθνείς ποιοτικές μελέτες το έχουν αναδείξει ως 

το καλύτερο της χώρας στον τομέα της έρευνας. Ηταν το πρώτο που εισήγαγε, ήδη από την 

ίδρυσή του, διεθνή επιστημονικά πρότυπα τόσο στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές 

σπουδές, όσο και στις προσλήψεις και εξελίξεις μελών ΔΕΠ, όπου είναι προσηλωμένο σε 

αυστηρά αξιοκρατικές διαδικασίες. Οι επιδόσεις του Τμήματος στην έρευνα είναι ιδιαιτέρως 

ικανοποιητικές. 

Γενικά, το Τμήμα αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που έχουν όλα τα ελληνικά 

Πανεπιστήμια, όπως για παράδειγμα τη γραφειοκρατεία και το ασφυκτικό νομικό πλαίσιο 

που διέπει την λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης. Οι υπάρχουσες κτιριακές υποδομές 

είναι απαρχαιωμένες. Αναμένεται οτι η μεταφορά του Τμήματος στα καινούργια κτίρια της 

Πανεπιστημιούπολης του Ηρακλείου θα βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση στον τομέα των 

υποδομών. 

Το Τμήμα διαθέτει ένα ευέλικτο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και έχει 

καθιερώσει την αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές εδώ και 20 χρόνια. 

Ευρισκόμενο σε μεγάλη απόσταση από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης αδυνατεί να προσελκύσει ικανό αριθμό από πολύ καλούς προπτυχιακούς 

φοιτητές. Επιπλέον, η προετοιμασία από τη μέση εκπαίδευση των εισαγομένων φοιτητών δεν 

είναι επαρκής, όχι τόσο όσο αφορά τις γνώσεις τους, αλλά όσο αφορά την κριτική τους σκέψη 

και την ανάπτυξη των αναλυτικών και συνθετικών ικανοτήτων τους.  

Το Τμήμα  Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ήταν το πρώτο που λειτούργησε 

οργανωμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών από το 1984 με μεγάλη επιτυχία. Την 

τελευταία πενταετία όμως δεν προσελκύει ταλαντούχους μεταπτυχιακούς φοιτητές από όλη 
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την Ελλάδα στον ίδιο βαθμό με παλαιότερα. Η έλλειψη υποτροφιών είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα προβλήματα του Τμήματος.  

 

9.2. Ευκαιρίες αξιοποίησης θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από 

τα αρνητικά σημεία 

Οι καλές επιδόσεις στην έρευνα και η εκλογή εξαίρετων επιστημόνων σε θέσεις ΔΕΠ 

μέσα από αυστηρά αξιοκρατικές διαδικασίες αποτελούν πολύ θετικά στοιχεία του Τμήματος 

που πρέπει να διατηρηθούν, ώστε να συνεχίσει να προσελκύει υψηλού επιπέδου επιστήμονες 

από το εσωτερικό και το εξωτερικό.  

Από την άλλη μεριά, η αδυναμία προσέλκυσης καλών προπτυχιακών φοιτητών είναι 

δύσκολο να διορθωθεί μόνο από το Τμήμα, γιατί οφείλεται αφ’ ενός σε κοινωνικούς και 

οικονομικούς λόγους, και αφ’ ετέρου στην συνολική δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Είναι λοιπόν μάλλον απίθανο να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση στο προσεχές μέλλον. 

Ενδεχομένως, οι αλλαγές στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, που αποτελούν 

αντικείμενο μελέτης την τελευταία χρονική περίοδο, να έχουν κάποια θετικά αποτελέσματα, 

όταν εφαρμοστούν. 

Το ίδιο ισχύει και για την μειωμένη ελκυστικότητα του μεταπτυχιακού/διδακτορικού 

προγράμματος, που οφείλεται κυρίως στην έλλειψη υποτροφιών. Η ανανέωση του 

μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος ενδεχομένως να επιδράσει θετικά στο επίπεδο 

αυτό. 
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10. Προτάσεις της επιτροπής αξιολόγησης 

 

Φοιτητικά Θέματα 

 Ελάττωση εισαγομένων φοιτητών. Να έχει το Τμήμα αποφασιστικό λόγο στον τρόπο 

επιλογής των φοιτητών και να υπάρχει ευχέρεια μετακίνησης των φοιτητών από και 

προς συγγενή αντικείμενα. 

 Έμφαση στη διαφήμιση (online) του Τμήματος στους τελειόφοιτους του Λυκείου. Για 

παράδειγμα θα μπορούσε εκ των προτέρων να προσφέρεται υποτροφία, εφ’ όσον αυτό 

επιτραπεί διαδικαστικά, σε άτομα που πήγαν πολύ καλά σε διαγωνισμό της ΕΜΕ. 

 Μεγαλύτερη προσπάθεια για να βρεθούν υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

 

Θέματα Διδασκόντων 

 Το Τμήμα θα πρέπει να βρει τρόπους να αναδείξει και να ανταμείψει την ενασχόληση 

με την έρευνα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να διοργανώνει κάθε 1-2 χρόνια ένα 

διήμερο στο οποίο θα παρουσιάζουν τα μέλη του την έρευνά τους. Θα μπορούσε 

επίσης να επιβραβεύει, έστω και ηθικά, τις ερευνητικές διακρίσεις των μελών του. 

 Οι θέσεις επισκεπτών θα πρέπει να είναι γνωστές και να αποφασίζονται πριν τη λήξη 

του εαρινού εξαμήνου. Οι θέσεις αυτές, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί 

πάρα πολύ, θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα, όχι τόσο της κάλυψης διδακτικών 

αναγκών, αλλά της ενίσχυσης της κινητικότητας των νέων επιστημόνων, κατά τη 

διεθνή επιστημονική πρακτική. 
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 Διαπιστώνεται ότι το περιβάλλον εργασίας των διδασκόντων (κυρίως οι αίθουσες 

διδασκαλίας και οι κοινόχρηστοι χώροι στο Πανεπιστήμιο) είναι πολύ 

υποβαθμισμένο. Θεωρείται σημαντικό ο χώρος εργασίας τους να μη δυσχεραίνει το 

έργο τους. 

 

Διοικητικά Θέματα 

 Να επιταχυνθεί ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Τμήματος. Για παράδειγμα, 

στις εκλογές  μελών ΔΕΠ όλα τα υποστηρικτικά στοιχεία να υποβάλλονται σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

 Να προστεθεί τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο στην υποστήριξη των υπολογιστικών 

συστημάτων του Τμήματος. 
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11. Πίνακες 

 

Πίνακας 11-1. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και 

αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ)  

 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Πτυχιούχοι Τμήματος 22 34 25 42 30 10 9 

Πτυχιούχοι άλλων 

Τμημάτων 

19 18 10 12 7 1 2 

Προσφερόμενες θέσεις 50 50 50 50 50 50 50 

Εγγραφέντες 22 23 16 18 12 11 11 

Απόφοιτοι 11 3 9 12 14 12 8 

 

Πίνακας 11-2. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και 

αποφοίτων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών  

 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Πτυχιούχοι Τμήματος 7 1 2 3 1 2 1 

Πτυχιούχοι άλλων 

Τμημάτων 

1      1 

Προσφερόμενες θέσεις        

Μέση διάρκεια 

σπουδών αποφοίτων 

5 5 5 5 5 5 5 

Απόφοιτοι 1 2 1 1 5 2 2 
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Πίνακας 11-3. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος  

      2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Καθηγητές  Σύνολο***  5 7 6 7 8 8 9 

   Από εξέλιξη*   2  1 1  1 

   Νέες προσλήψεις*         

   Συνταξιοδοτήσεις*   1      

   Παραιτήσεις*         

Αναπληρωτές 

Καθηγητές  

Σύνολο  15 14 13 12 10 10 9 

   Από εξέλιξη*         

   Νέες προσλήψεις*   1      

   Συνταξιοδοτήσεις*         

   Παραιτήσεις*     1    

Επίκουροι Καθηγητές  Σύνολο***  3 5 7 6 7 9 9 

   Από εξέλιξη*         

   Νέες προσλήψεις*  1 2 2  1 2  

   Συνταξιοδοτήσεις*         

   Παραιτήσεις*     1    

Λέκτορες/Καθηγητές 

Εφαρμογών  

Σύνολο***  1 1 1 1 1 1 1 

   Νέες προσλήψεις*         

   Συνταξιοδοτήσεις*         

   Παραιτήσεις*         

Μέλη ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ  Σύνολο  2 2 2 3 1 1 1 

Διδάσκοντες επί 

συμβάσει**  

Σύνολο  223 202 81 101 8 8 8 

Τεχνικό προσωπικό 

εργαστηρίων  

Σύνολο  4 2 1 1 1 1 1 

Διοικητικό προσωπικό Σύνολο  3 4 5 5 7 5 5 

* Αναφέρεται στο τελευταίο έτος  

** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε 
μετρώνται δύο συμβάσεις)  

***Περιλαμβάνονται και τα παλαιότερα μέλη ΔΕΠ 

1Περιλαμβάνονται 2 συμβάσεις-προσλήψεις μέσω ΕΠΕΑΕΚ 

2Περιλαμβάνεται σύμβαση μικρής διάρκειας  

3Περιλαμβάνονται δύο συμβάσεις μικρής διάρκειας 
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Πίνακας 11-4. Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών  

   2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Προπτυχιακοί  611* 600* 777* 743* 875* 907* 945* 
Μεταπτυχιακοί  23 40 55 34 38 26 28 
Διδακτορικοί  13 11 10 14 13 11 10 

* Δεν περιλαμβάνει λιμνάζοντες 

Πίνακας 11-5. Εξέλιξη των εισαχθέντων (.εγγραφέντων) προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος  

   2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Εισαγωγικές 
εξετάσεις  

123 113 132 109 98 107 134 130 147 

Μετεγγραφές 16 12 14 15 7 4 6 6 11 

Κατατακτήριες 
εξετάσεις  

2 2 1 4 5 5 3 1 5 

Άλλες 
κατηγορίες 
( ί ) 

- - - - - - - 4 2 

Σύνολο  141 127 147 128 110 116 143 141 165 

   

Πίνακας 11-6 Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών  

Κατανομή Βαθμών (%) 

 Έτος Αποφοίτησης  
Άριστα 

Λίαν 
Καλώς 

Καλώς 
(Σύνολο 

αποφοίτων) 

Μέσος όρος Βαθμολογίας 

 

2001-2002  3 26 45 74 0,67 

2002-2003  1 40 32 73 0,66 

2003-2004  - 43 29 72 0,63 

2004-2005  1 42 45 88 0,66 

2005-2006  - 40 38 78 0,66 

2006-2007 2 26 32 60 0,66 

2007-2008 4 32 35 71 0,66 

Σύνολο  11 249 256 516 - 

 

 



   48                                                                                         Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2009 
 
Πίνακας 11-7 Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και 

διάρκεια σπουδών  

 Διάρκεια σπουδών (χρόνια)  

 Έτος εισαγωγής 4 5 6 7 8 9 Σύνολο 
Αποφ. 

Εγγρα-
φέντες* 

Δεν έχουν 
αποφοιτήσει 

Ποσοστό 
Αποφ. 

2000-2001 10 39 26 7 5 1+ 88 94 6 94 

2001-2002  20 26 8 14 2+  70 88 18 80 

2002-2003  14 17 18 14+   63 94 31 67 

2003-2004  13 23 6+    42 93 51 45 

2004-2005  12 9+     21 88 67 24 

2005-2006  10+      10 101 91 10 

2006-2007      -                        

*Έχουν αφαιρεθεί οι μετεγγραφές από το Πανεπιστήμιο Κρήτης 

To σύμβολο + σημαίνει ότι τα στοιχεία αφορούν μέχρι και την ορκωμοσία της 24/7/2009 ενώ εκκρεμούν οι 
υπόλοιπες 

 

Από τον παραπάνω πίνακα και από το διάγραμμα 3 που ακολουθεί φαίνεται ότι 

ποσοστό 94% των εγγραφέντων φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2000-2001 έχουν ήδη 

αποφοιτήσει ενώ η πλειοψηφία των φοιτητών (ποσοστό άνω του 50%) αποφοιτούν το πολύ 

μετά από 6 χρόνια σπουδών. 

Διάγραμμα 3: Ποσοστό αποφοίτων σε σχέση με τους εγγραφέντες 

Ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2000-2001
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Ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2001-2002
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