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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στα Μαθηµατικά που προσφέρει το 
Πανεπιστήµιο Κρήτης αναµορφώθηκε πρόσφατα και λειτουργεί υπό τη νέα του µορφή 
από το ακαδηµαϊκό έτος 2002-03. Κατά την πρώτη φάση του το αναµορφωµένο 
πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε και από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και η Επιτροπή Αξιολόγησης 
συγκροτήθηκε για να αξιολογήσει την οργάνωση, την υλοποίηση, την ποιότητα και τις 
προοπτικές του προγράµµατος στο τέλος της πρώτης διετίας του, σε εκτέλεση του 
Πακέτου Εργασίας 7 της αρχικής πρότασης. Μέλη της Επιτροπής ήταν οι Κώστας 
∆αφέρµος, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Brown των Ηνωµένων Πολιτειών, Γιάννης 
Μοσχοβάκης, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Πανεπιστηµίου της 
California στο Los Angeles (UCLA) των Ηνωµένων Πολιτειών και Φρέδος Παπαγγέλου, 
Οµότιµος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου του Manchester της Βρετανίας. 
 
Η Επιτροπή επισκέφθηκε το Ηράκλειο από την 6η µέχρι την 9η Ιουλίου 2004 και είχε 
σειρά συναντήσεων (καθ’ οµάδες και κατ’ ιδίαν) µε πολυάριθµα µέλη του προσωπικού 
των δύο εµπλεκοµένων Τµηµάτων, περιλαµβανοµένων και στελεχών διορισµένων βάσει 
του Π.∆. 407, και µε φοιτητές (13 από τους 40 περίπου υποψήφιους για το 
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης και 3 από τους 12 υποψήφιους για το ∆ιδακτορικό 
∆ίπλωµα). Τα µέλη της Επιτροπής είχαν την ευκαιρία να µελετήσουν όσα στοιχεία 
τέθηκαν υπόψη τους σχετικά µε τη λειτουργία του προγράµµατος, τους κανονισµούς που 
το διέπουν, την ύλη που διδάσκεται κλπ. Η Επιτροπή εκφράζει και από τη θέση αυτή τις 
θερµές ευχαριστίες της για τη φιλοξενία που της επεδείχθη. 
 
 
TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ       
 
Η αναµόρφωση του προγράµµατος υπαγορεύθηκε από την ανάγκη εκσυγχρονισµού του 
και γίνεται σε µια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη µια σηµαντική 
διεύρυνση των µεταπτυχιακων σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήµια. Σήµερα που τα 
µαθηµατικά έχουν διεισδύσει σε πλείστους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, η 
ενεργός συµµετοχή των µαθηµατικών Τµηµάτων σ’ αυτή τη διαδικασία εκσυγχρονισµού 
αποβαίνει προς όφελος της µαθηµατικής επιστήµης στη χώρα µας και το αξιολογηθέν 
πρόγραµµα αξίζει να τύχει θερµότατης υποστήριξης από την πανεπιστηµιακή κοινότητα 
εντός και εκτός του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η Επιτροπή διαπίστωσε µε ικανοποίηση το 
ζωηρό ενδιαφέρον και τη θέληση του ακαδηµαϊκού προσωπικού να εργαστεί για την 
εδραίωση της επιτυχίας του νέου προγράµµατος. 
 
Προ του 2002 το πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών στα Μαθηµατικά προσφερόταν 
από το Τµήµα Μαθηµατικών, δεχόταν ολιγάριθµους  φοιτητές και είχε ως κύριο στόχο 
την προετοιµασία υποψηφίων για διδακτορικό δίπλωµα στα Θεωρητικά και 
Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά. Το αναµορφωµένο πρόγραµµα είναι διατµηµατικό και 
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προσφέρεται από το Τµήµα Μαθηµατικών και το Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών 
(το οποίο άρχισε τη λειτουργία του το 1999), µε την αρωγή µελών του Τµήµατος 
Οικονοµικών. Κύριοι (αλλά όχι αποκλειστικοί) στόχοι του είναι (α) η σηµαντική αύξηση 
του αριθµού των φοιτητών που στοχεύουν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος 
Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στα Μαθηµατικά και (β) ο εµπλουτισµός του προγράµµατος µε νέα 
σύγχρονα µαθήµατα εφαρµογών. Η Επιτροπή είχε εντολή να αξιολογήσει τον πρώτο 
κύκλο σπουδών, ο οποίος οδηγεί στην απόκτηση Μ∆Ε, και η αξιολόγηση περιορίζεται 
στον κύκλο αυτό. 
 
Το Μ∆Ε χωρίζεται τώρα σε πέντε κατευθύνσεις: 
 

(1) Θεωρητικά Μαθηµατικά. 
(2) Μαθηµατική Προσοµοίωση και Τεχνικές Υπολογισµών. 
(3) Επιχειρησιακά Μαθηµατικά. 
(4) Μαθηµατικά Θεµέλια Πληροφορικής και Εφαρµογές. 
(5) Μαθηµατικά για την Εκπαίδευση.   

 
Η κανονική διάρκεια σπουδών είναι διετής (µε ανώτατη διάρκεια 5 εξαµήνων) και κατ’ 
έτος εισάγονται στο πρόγραµµα περί τους 20 φοιτητές µετά από διήµερες εξετάσεις. Το 
πρόγραµµα απαιτεί υψηλό µαθηµατικό υπόβαθρο εκ µέρους των εισαγοµένων και είναι 
κατάλληλο για επιλεγµένους πτυχιούχους µαθηµατικών και παρεµφερών επιστηµών. ∆εν 
κρίνεται κατάλληλο για πτυχιούχους οικονοµικών επιστηµών χωρίς επιπρόσθετη 
µαθηµατική παιδεία. 
 
Οι µεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου συνίστανται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση σε 8 εξάµηνα µαθήµατα (µε επιλογές και περιορισµούς που καθορίζονται στους 
κανονισµούς) και εκπόνηση ∆ιπλωµατικής Εργασίας. 
 
Από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυµούν να προχωρήσουν στον δεύτερο κύκλο 
σπουδών για να αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωµα απαιτείται όχι µόνο να ικανοποιήσουν 
προϋποθέσεις ισοδύναµες περίπου µε την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου αλλά και να 
περάσουν από αυστηρή εξεταστική δοκιµασία η οποία ελέγχει τη δηµιουργική ικανότητά 
τους. Το Τµήµα Μαθηµατικών έχει µακρά παράδοση απονοµής διδακτορικών 
διπλωµάτων και πλείστοι διδάκτορές του έχουν διαπρέψει στην µετέπειτα σταδιοδροµία 
τους. 
 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
●  Το αναµορφωµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα έχει επιτύχει στον στόχο της αύξησης 
του αριθµού των µεταπτυχιακών φοιτητών. Σ’ αυτό έχει αναµφίβολα συµβάλει η 
δυνατότητα ειδίκευσης στις πέντε κατευθύνσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω αλλά και ο 
θαυµάσιος θεσµός του Θερινού Σχολείου για προπτυχιακούς φοιτητές, ο οποίος 
προβάλλει πανελλήνια όχι µόνο τα µαθηµατικά Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
αλλά και την µαθηµατική επιστήµη εν γένει µεταξύ των φοιτητών της χώρας. Το Θερινό 
Σχολείο, στο οποίο µετέχουν κάθε χρόνο περί τους 50 φοιτητές από διάφορα 
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πανεπιστήµια, αποτελεί µια χρήσιµη πηγή µεταπτυχιακών φοιτητών και αξίζει να 
υποστηριχθεί σθεναρά. 
 
Η ύπαρξη πολλών µεταπτυχιακών φοιτητών οδηγεί στη δηµιουργία µιας συγκροτηµένης 
µεταπτυχιακής κοινότητας η οποία βοηθάει στη συντήρηση του ενδιαφέροντος των 
φοιτητών για τις σπουδές τους και επί πλέον παρέχει στους διδάσκοντες τη δυνατότητα 
να προσφέρουν περισσότερα προχωρηµένα µαθήµατα σε µια εποχή που οι προπτυχιακές 
σπουδές έχουν υποβαθµιστεί. Η κοινότητα αυτή αποτελεί και πηγή υποψηφίων για 
διδακτορικά διπλώµατα. Ήταν ευχάριστη διαπίστωση της Επιτροπής ότι οι περισσότεροι 
φοιτητές που ρωτήθηκαν σχετικά κατά τη συνάντηση µ’ αυτούς δήλωσαν (ανεξάρτητα 
από κατεύθυνση) ότι ο κύριος παράγοντας που τους ώθησε να συνεχίσουν τις 
µαθηµατικές σπουδές τους ήταν ότι «τους άρεσαν τα µαθηµατικά». 
 
●  Στον δεύτερο στόχο του, αυτόν του εµπλουτισµού του περιεχοµένου µε επιπρόσθετες 
σύγχρονες εφαρµογές των µαθηµατικών, το νέο προγραµµα έχει επιτελέσει ένα 
σηµαντικό βήµα αλλά στην υλοποίηση δεν έχει ακόµα τον ίδιο βαθµό επιτυχίας σ’ όλες 
τις κατευθύνσεις και χρειάζεται να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, όπως επισηµαίνουµε 
στα επί µέρους σχόλια παρακάτω. 
 
Οι πέντε κατευθύνσεις είναι λογικά επιλεγµένες και η Επιτροπή δεν προτείνει αλλαγές 
κατευθύνσεων. Βασίζει το σκεπτικό της στο ότι αξίζει να υπάρχουν προγράµµατα σε 
περιοχές όπου υπάρχει αξιόλογη ζήτηση αλλά και εκεί όπου υπάρχει αξιόλογο δυναµικό 
προσφοράς. Η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των τεσσάρων πρώτων κατευθύνσεων θα 
εξαρτηθεί και από τον βαθµό σύνδεσής τους µε τις προσδοκίες των ικανότερων 
υποψηφίων που επιθυµούν να επιδοθούν σε ερευνητικό έργο. 
 
●  Ένας τρίτος ιδρυτικός στόχος του προγράµµατος ήταν να γίνουν τα µαθηµατικά 
Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης «πόλος έλξης φοιτητών της ευρύτερης περιοχής». 
∆ύο χρόνια λειτουργίας είναι πολύ λίγος χρόνος για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος αλλά η 
Επιτροπή φρονεί ότι ο στόχος αυτός δεν µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τη λήψη 
συγκεκριµένων µέτρων και την ανάληψη πραγµατικής προσπάθειας προς αυτή την 
κατεύθυνση. Τίθεται επί πλέον το ερώτηµα του αν είναι ή όχι εφικτός αυτός ο στόχος 
χωρίς την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στη διδασκαλία. 
 
●  Η µαθηµατική στάθµη πολλών µαθηµάτων για τα οποία ενηµερώθηκε η Επιτροπή 
είναι υψηλή και το πρόγραµµα παρέχει γερά µαθηµατικά θεµέλια για όσους επιθυµούν 
περαιτέρω καλλιέργεια των µαθηµατικών. Στις συζητήσεις της Επιτροπής µε το 
ακαδηµαϊκό προσωπικό εκφράσθηκε και η άποψη ότι το βάθος ορισµένων µαθηµάτων 
ίσως είναι υπερβολικό για µερίδα φοιτητών. Ο προβληµατισµός είναι γνώριµος και µόνο 
η πείρα µπορεί να δείξει πού πρέπει να τοποθετηθεί ο πήχυς. 
 
Από τις επαφές της Επιτροπής µε προσωπικό και φοιτητές έγινε φανερό ότι εν γένει οι 
διδάσκοντες επιδίδονται µε αφοσίωση στο έργο τους, είναι προσιτοί στους φοιτητές και 
τους βοηθούν µε ευσυνειδησία. 
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●  Η ευελιξία είναι αρετή σ’ αυτό το επίπεδο σπουδών, η υπερβολική ευελιξία όµως είναι 
δυνατό να οδηγήσει σε χαλαρότητα και ασύνδετες επιλογές (όπως µπορεί να συµβεί στην 
κατεύθυνση των Θεωρητικών Μαθηµατικών). Το πρόγραµµα εµφανίζει σε κάποιες 
περιοχές και το αντίστροφο πρόβληµα. Ενώ φαινοµενικά υπάρχει στην υποβληθείσα 
πρόταση πληθώρα µαθηµάτων, στην πράξη λίγα απ’ αυτά είναι δυνατό να προσφερθούν 
λόγω ελλείψεων προσωπικού αλλά λόγω και της ανάγκης να επαναλαµβάνονται τα κύρια 
µαθήµατα κάθε χρόνο προς όφελος της νέας οµάδας εισαγοµένων φοιτητών. Ειδικά στην 
κατεύθυνση των Επιχειρησιακών Μαθηµατικών (για την οποία περισσότερα σχόλια 
γίνονται παρακάτω) υπάρχει σοβαρή έλλειψη επιλογών ειδίκευσης (πέραν των 
εισαγωγικών µαθηµάτων), η οποία επισηµάνθηκε και από τους φοιτητές. 
 
●  Κατά την πρώτη διετία δεν αξιοποιήθηκαν καθόλου τα στελέχη του Π.∆. 407, ούτε και 
έγινε χρήση προπτυχιακών µαθηµάτων για να καλυφθούν µερικές από τις ελλείψεις, 
όπως υπάρχει πρόνοια στην αρχική πρόταση. 
 
●  Η ετήσια αξιολόγηση της προόδου κάθε φοιτητή είναι ένα πολύ αξιέπαινο στοιχείο 
του προγράµµατος αλλά η Επιτροπή διαπίστωσε µια αβεβαιότητα εκ µέρους των 
φοιτητών για τα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις αυτές. 
 
●  Στη σφαίρα της υποδοµής η Επιτροπή διαπίστωσε καθυστερήσεις στην ανανέωση του 
εργαστηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία βρίσκεται µεν σε εξέλιξη αλλά 
κινείται µε βραδείς ρυθµούς. 
 
 
ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  
 

1. Θεωρητικά Μαθηµατικά. (Εισαχθέντες: 6 το 2002, 3 το 2003.) 
 

            Τα απαιτούµενα µαθήµατα κρίνονται κατάλληλα για τον τοµέα αυτό και η 
προσφορά επαρκής. Η κατανοµή επιλογών όµως είναι τέτοια ώστε να οδηγεί σε 
χαλαρότητα και ανοµοιογένεια. 
 

2. Μαθηµατική Προσοµοίωση και Τεχνικές Υπολογισµών. (Εισαχθέντες: 4 το 2002,  
3 το 2003.) 

 
            Στην Επιτροπή διευκρινίστηκε ότι ο όρος «προσοµοίωση» χρησιµοποιείται εδώ 
µε την έννοια της «προτυποποίησης» (µοντελοποίησης) και όχι την έννοια της 
simulation, η οποία αποδίδεται συχνά µε τον όρο αυτό στα ελληνικά αλλ’ απουσιάζει 
από το πρόγραµµα. Με αυτή τη διευκρίνιση, κρίνεται και εδώ κατάλληλο το πρόγραµµα. 
Η κάλυψη, έστω και σύντοµα, µίας ή δύο ακόµη περιοχών µοντελοποίησης κατά την 
επόµενη διετία θα ήταν ευεργετική. 
 

3. Επιχειρησιακά Μαθηµατικά. (Εισαχθέντες: 3 το 2002, 7 το 2003.) 
 
            Η κατεύθυνση αυτή (η οποία ερµηνεύεται ως business mathematics) εµφανίζει 
ζήτηση για ευνόητους λόγους αλλά η υλοποίησή της κατά τα πρώτα δύο χρόνια ήταν 
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ελλιπής λόγω ελλείψεων προσωπικού, οι οποίες είχαν ως συνέπεια ελλείψεις στην 
προσφορά επιλογών για ειδίκευση στο σχετικό αντικείµενο. Χαρακτηριστικά, ενώ ένας 
από τους στόχους της κατεύθυνσης αυτής είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε τα 
µαθηµατικά προβλήµατα που ανακύπτουν «στη διοίκηση επιχειρήσεων, την 
χρηµατοοικονοµία, την επιχειρησιακή έρευνα, τον αναλογισµό, την επιστήµη των 
αποφάσεων κ.α.», τα προβλήµατα αυτά εµφανίσθηκαν σε υπερβολικά περιορισµένο 
βαθµό στο προσφερθέν πρόγραµµα. Στην τωρινή του µορφή το πρόγραµµα παρέχει µια 
καλή µαθηµατική βάση αλλά µόνο ως εφαλτήριο για περαιτέρω ειδίκευση στο µέλλον. 
Οι προοπτικές πληρέστερης υλοποίησης του προγράµµατος στα επόµενα δύο χρόνια 
είναι καλές, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή. 
 

4. Μαθηµατικά Θεµέλια Πληροφορικής και Εφαρµογές. (Εισαχθέντες: 3 το 2002,          
0 το 2003.) 

 
            Παρά τη µικρή ζήτηση, η κατεύθυνση αυτή είναι άξια υποστήριξης, πρώτον διότι 
τα ειδικευµένα µαθήµατα που περιλαµβάνει είναι κατάλληλα και για φοιτητές άλλων 
κατευθύνσεων και δεύτερον διότι πρόσφατες ευνοϊκές εξελίξεις στην πρόσληψη 
σχετικού προσωπικού δηµιουργούν καλές προοπτικές για το µέλλον. 
 

5. Μαθηµατικά για την Εκπαίδευση. (Εισαχθέντες: 4 το 2002, 5 το 2003.) 
 
            Η κατεύθυνση αυτή προορίζεται κυρίως για εκπαιδευτικούς (ή µέλλοντες 
εκπαιδευτικούς) της µέσης παιδείας και είναι χρησιµότατη για τον κλάδο. Αυτό όµως 
αποτελεί και τη µεγάλη αδυναµία της διότι οι υποψήφιοι, λόγω των περιστάσεων της 
σταδιοδροµίας τους, δεν είναι εν γένει εξίσου δυνατοί στα µαθηµατικά µε τους 
υποψήφιους των άλλων κατευθύνσεων. Η Επιτροπή εισηγείται παρακάτω τον χωρισµό 
αυτής της κατεύθυνσης από τις υπόλοιπες. 
 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται τα ακόλουθα. 
 

1. Για την πληρέστερη υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος, ιδιαίτερα της 
τρίτης κατεύθυνσης, να αξιοποιηθούν και στελέχη διορισµένα βάσει του Π.∆. 
407, µερικά από τα οποία εξέφρασαν προθυµία να συνεισφέρουν. 

 
2. Για τον ίδιο σκοπό να γίνει χρήση, όπου κρίνεται αναγκαίο, προχωρηµένων και 

ενισχυµένων προπτυχιακών µαθηµάτων (όπως π.χ. του µαθήµατος των 
µαθηµατικών της χρηµατοοικονοµικής το οποίο δεν προσφέρθηκε καθόλου στους 
µεταπτυχιακούς φοιτητές) και µαθηµάτων µελέτης. Το άρθρο 6 της υπουργικής 
απόφασης προνοεί ενδεχόµενη χρήση προπτυχιακών µαθηµάτων. 

 
3. Για πληρέστερη κάλυψη εφαρµογών να εισαχθούν «µισά» µαθήµατα διµήνου, 

δύο από τα οποία θα ισοδυναµούν µε ένα µάθηµα εξαµήνου. Η ιδέα αυτή ηγέρθη 
και από µέλη του προσωπικού και είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη και για τον 
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επιπρόσθετο λόγο ότι για µερικά θέµατα ένα ολόκληρο εξάµηνο µάθηµα 
τεσσάρων ωρών την εβδοµάδα µε επί πλέον ασκήσεις µέχρι δύο ωρών δυνατόν 
να είναι υπερβολικό. 

 
4. Να συγγραφεί ο Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών που προνοείται στο 

άρθρο 12 της υπουργικής απόφασης και ένας διεξοδικός Οδηγός Σπουδών, ο 
οποίος να ενηµερώνει τους φοιτητές µε σαφήνεια για όλες τις πτυχές του 
προγράµµατος και για το τι αναµένεται από αυτούς. Ιδιαίτερα πρέπει να 
καταγραφούν µε τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια παρερµηνείας τα κριτήρια 
βάσει των οποίων κρίνεται ως «µη ικανοποιητική» η απόδοση ενός φοιτητή και 
προτείνεται η διακοπή των σπουδών του. 

 
5. Η πέµπτη κατεύθυνση να γίνει χωριστό Μ∆Ε µε τον πλήρη τίτλο «Μεταπτυχιακό 

∆ίπλωµα Ειδίκευσης στα Μαθηµατικά για την Εκπαίδευση» (ή «Μ∆Ε στη 
∆ιδακτική των Μαθηµατικών») και οι άλλες τέσσερεις κατευθύνσεις να 
παραµείνουν ως κατευθύνσεις του «Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στα 
Μαθηµατικά». Αυτό θα επιτρέψει ουσιαστικές αλλαγές, όπως π.χ. την απάλειψη 
από την πέµπτη κατεύθυνση µαθηµάτων τα οποία είναι εµφανώς πέραν των 
δυνάµεων των υποψηφίων της κατεύθυνσης αυτής. 

 
6. Να απαιτείται από τους εκπαιδευτικούς που γίνονται δεκτοί στην παραπάνω 

κατεύθυνση να εξασφαλίζουν τουλάχιστον ένα έτος εκπαιδευτικής άδειας από 
τον εργοδότη τους. 

 
7. Να εισαχθεί η δυνατότητα φοίτησης µερικού χρόνου (part time), τουλάχιστον 

στην πέµπτη κατεύθυνση. 
 

8. Να περιορισθεί η υπερβολική χαλαρότητα επιλογών στην πρώτη κατεύθυνση και 
να µειωθεί η ανοµοιογένεια απαιτήσεων µε την υιοθέτηση για κάθε κατεύθυνση 
τριών υποχρεωτικών µαθηµάτων µε επιλογές, ελεύθερες ή από λίστες, ανάλογα 
µε την κατεύθυνση. 

 
9. Για κάθε φοιτητή να ορίζεται από τη στιγµή της εισαγωγής του στο πρόγραµµα 

ένας Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος, ο οποίος να παρακολουθεί την επιµέλεια, πρόοδο 
και επίδοση του φοιτητή και να έχει τη σηµαντική αρµοδιότητα να εγκρίνει τα 
µαθήµατα επιλογής που αποφασίζει να παρακολουθήσει ο φοιτητής. Το τελευταίο 
είναι χρήσιµο και για εκπαιδευτικούς λόγους αλλά και γιατί θα περιορίσει 
ενδεχόµενη χαλαρότητα σε κλάδους εφαρµογών, η οποία δυνατόν να επιτρέπει 
αποφοίτηση χωρις ουσιαστική «ειδίκευση». 

 
10. Εάν τα Τµήµατα επιθυµούν πράγµατι να γίνουν «πόλος έλξης φοιτητών της 

ευρύτερης περιοχής», να µελετήσουν διεξοδικά και να αποφασίσουν τη 
στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν και να αναλάβουν τις απαραίτητες 
πρωτοβουλίες. Ενδεχοµένως οι προοπτικές να είναι πολύ περιορισµένες χωρίς 
την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στα µαθήµατα. 
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11. Να γίνει µεγαλύτερη προσπάθεια να υλοποιηθεί η πρόθεση των οργανωτών 
(όπως περιέχεται στο Πακέτο Εργασίας 4 της αρχικής πρότασης) να προβαίνουν 
σε τακτική εξαµηνιαία εσωτερική αξιολόγηση της πορείας του προγράµµατος και 
ενδεχόµενη προσαρµογή του. 

 
Εν κατακλείδι η Επιτροπή συγχαίρει τα δύο Τµήµατα για την πρωτοβουλία 
αναµόρφωσης του προγράµµατος και τα παροτρύνει να συνεχίσουν µε αµείωτο 
ενθουσιασµό το έργο αυτό. 
 
 
Κώστας ∆αφέρµος 
 
 
Γιάννης Μοσχοβάκης 
 
 
Φρέδος Παπαγγέλου  

  
 


