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EIΣAΓΩΓH

 Kατά το δεύτερο εξάµηνο του 2000 διεξήχθη διαδικασία αξιολόγησης του Tµήµατος
Mαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Kρήτης. H διαδικασία περιελάµβανε α) συλλογή στοιχείων, β)
αποστολή ερωτηµατολογίων προς τους διδάσκοντες, τους εργαζοµένους, τους φοιτητές
(προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς) και τους αποφοίτους του Tµήµατος, γ) συλλογή και
στατιστική ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηµατολογίων, δ) προφορική επαφή της Eπιτροπής
Aυτοαξιολόγησης µε µέλη του Tµήµατος, ε) καταγραφή των αποτελεσµάτων και στ) αξιολόγηση
του Tµήµατος από Oµάδα Eξωτερικών Eµπειρογνωµόνων την οποία αποτελούσαν οι:
Prof. G. Frey, University of Essen, Germany
Καθ. Μ. Γρυλλάκης,  University of Maryland, U.S.A.
Καθ. Ι. Μοσχοβάκης, University of California, Los Angeles,  και Πανεπιστήµιο Αθηνών
Prof. A. Papadopoulos, Université de Strasbourg, France
∆ρ. Σ. Σηφάκης, Directeur de recherche, CNRS, France
 Tα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, ειδικά όπως αυτά διατυπώθηκαν από τους εξωτερικούς
εµπειρογνώµονες, παρατίθενται παρακάτω.

EΠIΣHMANΣH ΠPOBΛHMATΩN  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Mε βάση τα στοιχεία και τις επαφές που είχε η Eπιτροπή Aυτοαξιολόγησης επισήµανε τα
ακόλουθα προβλήµατα.
1. Tο σύστηµα εισαγωγής στα Eλληνικά Πανεπιστήµια οδηγεί στο γεγονός ότι ελάχιστοι µόνον
από τους φοιτητές του Tµήµατος ενδιαφέρονται για τα Mαθηµατικά και επέλεξαν ενσυνείδητα να
πραγµατοποιήσουν σπουδές σε αυτόν τον κλάδο.
2. Oι δυνατότητες για χορήγηση υποτροφιών στους µεταπτυχιακούς φοιτητές είναι αρκετά
περιορισµένες.
3. Eλάχιστες δυνατότητες υπάρχουν για χρηµατοδότηση έρευνας στα Mαθηµατικά.
4. Yπάρχουν αρκετές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδοµή, κυρίως όσον αφορά τους φοιτητές (πολύ
περιορισµένος αριθµός θέσεων εργασίας στα εκπαιδευτικά εργαστήρια, προβλήµατα αιθουσών,
έλλειψη ικανοποιητικού αναγνωστηρίου, ακατάλληλα γραφεία για µεταπτυχιακούς φοιτητές).
5. Tο θεσµικό πλαίσιο για τα AEI στην Eλλάδα δεν εξασφαλίζει αυτοτέλεια των Πανεπιστηµίων
και αποκλείει τη δυνατότητα στρατηγικού σχεδιασµού εκ µέρους των Πανεπιστηµίων και των
Tµηµάτων τους.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πέραν των στοιχείων, τα οποία περιέχονται στην Εκθεση Αυτοαξιολόγησης, η Οµάδα
Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων εζήτησε από την Επιτροπή Αυτοαξιολόγησης επί πλέον στοιχεία,
τα οποία παρατίθενται κατωτέρω.

Ερευνητικές επιχορηγήσεις προς µέλη του Τµήµατος κατά τα έτη 1995-1999

1.Reaction Diffusion Equations (Ι. Αθανασόπουλος)
Ερευνητικό δίκτυο χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ενωση
1/1/1994-30/6/1996, 50.000 ECU
2. Hyperbolic Conservation Laws (Ι. Αθανασόπουλος)
Ερευνητικό δίκτυο χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ενωση
1/10/1996-31/8/2000, 233.000 ECU
3. Viscosity solutions and their applications (Γ. Κοσιώρης)
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Ερευνητικό δίκτυο χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ενωση
1/4/1998-30/3/2001, 158.000 ΕURO
4. Numerical asymptotic study of high frequency wave fields in layered media with applications in
geophysical exploration (Γ. Κοσιώρης)
Ερευνητικό πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τον Λογαριασµό Ερευνών του Παν/µίου Κρήτης
1/4/1999-31/3/2001, 1.500.000 δρχ.
5. Euroconferences in Mathematics on Crete (Σ. Παπαδοπούλου)
Σειρά συνεδρίων χρηµατοδοτούµενη κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ενωση
1995-1999 175.000 ECU από την Ευρωπαϊκή Ενωση

1.000.000 δρχ. από τη Γενική Γραµµατεία Ερευνας και Τεχνολογίας
1.500.000 δρχ. από το Υπουργείο Πολιτισµού

6. Θεωρία αριθµών και εφαρµογές (Ι. Αντωνιάδης)
Ερευνητικό πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τη Γενική Γραµµατεία Ερευνας και Τεχνολογίας
και από τον Λογαριασµό Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης
1/10/1996-30/9/1998, 1.900.000 δρχ.
7. Συναρτησιακή Ανάλυση και Κυρτή Γεωµετρία (Σ. Παπαδοπούλου)
Ερευνητικό πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τον Λογαριασµό Ερευνών του Παν/µίου Κρήτης
1/3/1999-29/2/2000, 3.000.000 δρχ.

Αριθµοί φοιτητών και αποφοίτων του Τµήµατος

Οι αριθµοί στον παρακάτω πίνακα δηλώνουν για κάθε ακαδηµαϊκό έτος τα εξής:
α) αριθµός πρωτοετών φοιτητών,
β) αριθµός εκείνων από τους φοιτητές που αναφέρονται στο α), οι οποίοι συνέχισαν τις σπουδές
τους και κατά το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος,
γ) αριθµός εκείνων που απεφοίτησαν κατά το αντίστοιχο ακαδηµαϊκό έτος.

                     α                                        β                                     γ
1990-91 100 77
1991-92 100 77
1992-93  90 75
1993-94  91 66 76
1994-95  91 56 77
1995-96  90 74 70
1996-97  90 63 65
1997-98 110 94 45
1998-99 126 76 61

BAΣIKA ΣYMΠEPAΣMATA AΞIOΛOΓHΣHΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

 Μετά τη µελέτη των στοιχείων και τις επαφές που είχε µε διδάσκοντες και φοιτητές του
Τµήµατος, η Οµάδα Eξωτερικών Eµπειρογνωµόνων κατέληξε στα εξής συµπεράσµατα.
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1. Γενικά

Η εντύπωση που απεκόµισε η Οµάδα Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων είναι ότι το Τµήµα
Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι ισχυρό στην έρευνα, αφιερωµένο στη διδασκαλία
και επιπλέον λειτουργεί σχετικά οµαλά, ιδιαίτερα σε σύγκριση µε πολλά άλλα τµήµατα σε
Ελληνικά Πανεπιστήµια. Υπάρχουν, βέβαια, προβλήµατα, µερικά απ’ αυτά πολύ σοβαρά, που
αναφέρονται στη συνέχεια µε έµφαση σ’ αυτά που επιδέχονται τοπικές λύσεις (από το Τµήµα ή το
Πανεπιστήµιο Κρήτης).

2. Το διδακτικό προσωπικό

Η κατανοµή του διδακτικού προσωπικού σε βαθµίδες, ερευνητικά ενδιαφέροντα και ηλικίες
κρίνεται καλή.

Υπάρχει αδυναµία στη Στατιστική, πράγµα που είναι κοινό φαινόµενο σε τµήµατα
Μαθηµατικών σε Ελληνικά Πανεπιστήµια.

Το διδακτικό προσωπικό είναι αφιερωµένο στην έρευνα και ισχυρό στις επιτεύξεις του. Οι
ερευνητικές δραστηριότητές του είναι υψηλού επιπέδου. Υπάρχουν ελάχιστα αδρανή στοιχεία.
'Ενα µεγάλο ποσοστό διακρίνεται διεθνώς, και αυτό είναι αξιοσηµείωτο και ισχυρό
χαρακτηριστικό για ένα σχετικά µικρό και νεανικό τµήµα. Πρόκειται για ένα δυναµικό τµήµα,
όπου η µεγάλη πλειοψηφία των µελών του κάνουν έρευνα µε αφοσίωση και επιτυχία.
Υπολογίζεται (συντηρητικά) ότι τουλάχιστον 14 από τα 26 µέλη ∆ΕΠ δηµοσιεύουν τακτικά σε
διεθνή περιοδικά που απαιτούν κρίση (refereeing),  και 6-8 ακόµη έχουν κάποια ερευνητική
δραστηριότητα.

Η ερευνητική ζωή του τµήµατος επιπλέον εµπλουτίζεται από
- εφτά ή οχτώ νέους µαθηµατικούς, σε θέσεις του Π.∆.407/80,
-µια ετήσια επίσκεψη για ένα-δύο µήνες από κάποιο διακεκριµένο µαθηµατικό, σε θέση
αφιερωµένη στη µνήµη του Στέλιου Πηχωρίδη,
-τα διεθνή συνέδρια που οργανώνονται από το Τµήµα κάθε καλοκαίρι στα Ανώγεια.

Τα µέλη ∆ΕΠ του τµήµατος είναι εξίσου αφιερωµένα στη διδασκαλία. Αυτό µαρτυρούν και
τα σχόλια των φοιτητών.

Ως σηµαντικό στοιχείο που τεκµηριώνει την οµαλή λειτουργία του Τµήµατος θεωρείται  η
πρόσφατη δηµιουργία του καινούργιου τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, η οποία
εγκρίθηκε µε πλειοψηφία 18 προς 1. Αυτό θεωρείται µια εκπληκτική ένδειξη της ικανότητας αυτού
του τµήµατος να εκφραστεί σχεδόν οµόφωνα, σε µια εξαιρετικά σηµαντική εξέλιξη µε θετικές
επιπτώσεις και προοπτικές αλλά όχι χωρίς κινδύνους για τη µαθηµατική κοινότητα του Ηρακλείου.

Εκτός από το θέµα του καινούργιου τµήµατος, ο πιο σηµαντικός κίνδυνος γι' αυτό το τµήµα
είναι οι ανησυχητικές, πρώτες ενδείξεις της <<αιµοµιξίας>> που κατατρέχει (και σε πολλές
περιπτώσεις καταστρέφει) τµήµατα σε όλες τις επιστήµες σε Ελληνικά πανεπιστήµια. Το
Πανεπιστήµιο Κρήτης βρίσκεται σε καλύτερη θέση από σχεδόν όλα τα άλλα σ' αυτό το θέµα,
επειδή είναι ακόµη <<νεανικό>>, και έτσι µόνο 3 από τα 26 µέλη ∆ΕΠ του τµήµατος
Μαθηµατικών έκαναν τις µεταπτυχιακές τους σπουδές στην Κρήτη. Από την άλλη µεριά:
- από τους 4 ∆ιδάκτορες Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης που έχουν θέσεις ∆ΕΠ, οι 3
βρίσκονται στο Ηράκλειο,
- από τους 8 ερευνητές σε θέσεις του Π.∆.407/80 στο Ηράκλειο φέτος,  οι 4 σπούδασαν στο
Ηράκλειο,
και
- από τους 10 καινούργιους µεταπτυχιακούς φοιτητές φέτος, οι 9 είναι απόφοιτοι του
Πανεπιστηµίου Κρήτης.
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Υπάρχει λοιπόν ο προφανής φόβος, καθώς το τµήµα παράγει περισσότερα διδακτορικά, να
δηµιουργηθούν ισχυρές πιέσεις για εσωτερικές προσλήψεις και µε το πέρασµα του χρόνου αυτό θα
αποτελέσει πρόβληµα.

Από τις πιο πρόσφατες 6 προσλήψεις µελών ∆ΕΠ στα τελευταία 5 χρόνια, δύο έχουν
διδακτορικό από την Κρήτη. Εξετάσθηκαν προσεκτικά αυτές οι εκλογές, και η Επιτροπή έκρινε ότι
ήταν απόλυτα δικαιολογηµένες.  Επίσης, καµµία από τις 3 εκλογές υποψηφίων που σπούδασαν στο
Ηράκλειο  δεν έγινε αµέσως µετά την απονοµή του διδακτορικού.

3. Το προπτυχιακό πρόγραµµα.

Το τµήµα αντιµετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβληµα προσέλκυσης φοιτητών που να
ενδιαφέρονται για τα µαθηµατικά:  οι φοιτητές τους (κατά µέσο όρο) έβαλαν το Τµήµα 18ο όταν
πήραν τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό σηµαίνει ότι ελάχιστοι απ' αυτούς ήθελαν να σπουδάσουν
Μαθηµατικά, και ακόµη λιγότεροι στο Ηράκλειο. Οι µισοί (περίπου) από τους πρωτοετείς δεν
επιστρέφουν για το δεύτερο έτος. Το πρόβληµα παρουσιάζεται σε όλα τα Τµήµατα Μαθηµατικών
έξω από την Αθήνα (και ακόµη και στην Αθήνα, σε µικρότερο βαθµό), και δεν έχει εύκολη λύση,
αλλά υπάρχουν προσπάθειες που µπορούν να γίνουν για να το ελαχιστοποιήσουν.

Το Πρόγραµµα Σπουδών είναι <<Αµερικανικής>> µορφής, µε λίγα υποχρεωτικά µαθήµατα
---µόνο 10 εξαµηνιαία µαθήµατα Μαθηµατικών,  µια Γλώσσα Προγραµµατισµού και από ένα
εξάµηνο Φυσική και κάποια ξένη γλώσσα--- και µια µεγάλη επιλογή από προαιρετικά µαθήµατα
που προσφέρονται κάθε εξάµηνο, 21 και 26 αντίστοιχα τον Χειµώνα και την 'Ανοιξη του 1998-99.
Επιπλέον, επιτρέπεται σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές να δηλώσουν µεταπτυχιακά
µαθήµατα, µια καλή πρακτική που δεν συνηθίζεται σε Τµήµατα Μαθηµατικών στην Ελλάδα.
 Γενικά, το Πρόγραµµα είναι ισχυρό, πλούσιο και επιτρέπει στον ενδιαφερόµενο φοιτητή να
αποκτήσει µια πρώτης τάξης µαθηµατική εκπαίδευση.

Οι φοιτητές δήλωσαν γενικά ευχαριστηµένοι µε την εµπειρία τους στο Ηράκλειο, και
ανέφεραν ειδικότερα ότι η διδασκαλία είναι υψηλής ποιότητας και οι καθηγητές τους είναι φιλικοί
και προσιτοί.

Μειονέκτηµα του προγράµµατος σπουδών είναι ότι κάποιο µάθηµα στη <<∆ιδακτική
Μαθηµατικών>> δεν έχει προσφερθεί για κάµποσα χρόνια.

Για την  προσέλκυση καλύτερων φοιτητών,  το Τµήµα πρέπει να διαφηµίσει το πρόγραµµα
που προσφέρει,  και να κάνει γνωστά όσο πιο πολύ γίνεται τα ιδιαίτερά του πλεονεκτήµατα.

4. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα

Από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, µόνο καλά πράγµατα ακούστηκαν για το πρόγραµµα
στο Ηράκλειο, µε γενικούς επαίνους για το εύρος του,  την αξία των Καθηγητών και το πως είναι
φιλικοί και προσιτοί.  'Ενα φυσικό παράπονο ήταν για τη γενική έλλειψη χρηµατικής υποστήριξης
για φοιτητές, σοβαρό πρόβληµα σε εθνικό επίπεδο χωρίς τοπική λύση.

Η Επιτροπή δεν είχε  τη δυνατότητα να αξιολογήσει µε κάποια ακρίβεια τη γενική ποιότητα
των µεταπτυχιακών φοιτητών, αλλά το γεγονός ότι 9 από τους 10 καινούργιους φοιτητές φέτος
είναι απόφοιτοι του Πανεπιστηµίου Κρήτης και (περίπου) οι µισοί απ' αυτούς έγιναν δεκτοί <<µε
προϋποθέσεις>> υποδεικνύει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβληµα προσέλκυσης φοιτητών. Εξάλλου, το
καθηγητικό προσωπικό στο Ηράκλειο µπορεί εύκολα να εκπαιδεύσει πολύ περισσότερους
φοιτητές: Το Τµήµα έχει πολλούς δραστήριους ερευνητές που δεν επιβλέπουν κανέναν φοιτητή. Η
αναζήτηση καλών µεταπτυχιακών φοιτητών είναι, βέβαια, γενικό πρόβληµα, εµφανίζεται σε όλα
τα τµήµατα, και δεν έχει εύκολες λύσεις. ∆ιαφήµιση και προσπάθειες προβολής της αξίας του
τµήµατος οπωσδήποτε χρειάζονται. Η ιδιαιτερότητα της ύπαρξης δύο τµηµάτων Μαθηµατικών
µπορεί να βοηθήσει, αφού το σηµερινό κλίµα στη µεταπτυχιακή εκπαίδευση ευνοεί τα
<<διατµηµατικά>> προγράµµατα.
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Το θέµα της πρόσβασης ξένων φοιτητών στα Ελληνικά Πανεπιστήµια γενικά
προβληµατίζει, εφ’ όσον µε τον ισχύοντα νόµο οι µεταπτυχιακοί φοιτητές <<πρέπει να οµιλούν
Ελληνικά>>. Ο νόµος αναµένεται ότι θα αλλάξει, και στο συναγωνισµό που θα επακολουθήσει για
(λίγους αλλά καλούς) ξένους µεταπτυχιακούς φοιτητές, το πλεονέκτηµα που έχει η Αθήνα σε
σύγκριση µε τα <<περιφερειακά>> Πανεπιστήµια θα είναι πολύ µικρότερο, ίσως και µηδαµινό. Το
Πανεπιστήµιο Κρήτης µπορεί να προσελκύσει ξένους φοιτητές,  εξαιτίας της ερευνητικής
δραστηριότητας και διεθνούς φήµης του προσωπικού του· πάντως θα χρειαστεί και γι' αυτό
διαφήµιση και προβολή.

5. Υποδοµή και διοικητική υποστήριξη

'Οπως όλα τα τµήµατα σε Ελληνικά ιδρύµατα, το τµήµα έχει σοβαρές ανάγκες υποδοµής
και υποφέρει από σοβαρές ελλείψεις διοικητικής υποστήριξης.

6. Το Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών

Η δηµιουργία Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες
στη µαθηµατική κοινότητα του Ηρακλείου,  αλλά εµπεριέχει και κινδύνους, καθώς θα µπορούσε
να οδηγήσει σε διχογνωµίες και αντιπαραθέσεις. Μερικά από τα θετικά της στοιχεία είναι
προφανή:
- 'Εχει ήδη φέρει 100 καινούργιους (προπτυχιακούς) φοιτητές στο Πανεπιστήµιο Κρήτης,
καλύτερα προετοιµασµένους και µε µεγαλύτερη όρεξη να σπουδάσουν (Εφαρµοσµένα)
Μαθηµατικά από τους φοιτητές στο παραδοσιακό <<καθαρό>> τµήµα.
- Θα δηµιουργήσει τουλάχιστον 11 και µέχρι 21 καινούργιες θέσεις για µαθηµατικούς στο
Ηράκλειο.
- Θα ενισχυθούν τα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά, µία από τις πλέον δραστήριες περιοχές των
Μαθηµατικών στην εποχή µας, που ήδη έχει µια σοβαρή παρουσία στην Κρήτη.

Ισως η πιο σηµαντική προσφορά του καινούριου τµήµατος  είναι ότι το Πανεπιστήµιο
Κρήτης είναι τώρα το µοναδικό ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα που έχει δύο τµήµατα
Μαθηµατικών, ένα παραδοσιακό (<<καθαρό>>) Τµήµα Μαθηµατικών και ένα Τµήµα
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών.

Για να εκµεταλλευτεί η τοπική µαθηµατική κοινότητα  αυτή την ευκαιρία και να
δηµιουργήσει στο Ηράκλειο ένα µαθηµατικό κέντρο µε ισχυρή παρουσία στα διεθνή µαθηµατικά,
χρειάζονται συνεχείς και καλοπροαίρετες προσπάθειες από τα δύο τµήµατα να αποφύγουν
διαµάχες και να συνεργαστούν· εξίσου απαραίτητη είναι µια ευρεία και <<φιλελεύθερη>>
αντίληψη των Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών απ' αυτούς που θα επιλέξουν τα µέλη ∆ΕΠ του
καινούργιου τµήµατος.

7. Συστάσεις

Η Οµάδα Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων απηύθυνε προς το Τµήµα τις παρακάτω
συστάσεις:

1. Σε εκλογές µελών ∆ΕΠ και για θέσεις του Π.∆.407/80, πρέπει να προτιµάται η πρόσληψη
εξωτερικών υποψηφίων. Συγκεκριµένα, η εκλογή υποψηφίου µε διδακτορικό από την
Κρήτη πρέπει να αιτιολογείται µε ενδείξεις ότι ο εκλεγείς είναι σηµαντικά (όχι οριακά)
ισχυρότερος των άλλων υποψηφίων. Σε εκλογές µελών ∆ΕΠ, αυτές οι ενδείξεις πρέπει να
συνοδεύονται από εξωτερικές  αποτιµήσεις.

2. Εκτός από τελείως έκτακτες περιπτώσεις (που πρέπει να καταγράφονται στα πρακτικά της
εκλογής), διδάκτορες του Πανεπιστηµίου Κρήτης δεν πρέπει να εκλέγονται σε θέσεις ∆ΕΠ
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χωρίς προϋπηρεσία 2-3 ετών σε άλλο ανώτατο ίδρυµα, στην Ελλάδα ή (κατά προτίµηση)
στο εξωτερικό.

3. Μεγαλύτερες προσπάθειες πρέπει να γίνουν, ώστε µαθήµατα άλλων τµηµάτων (και
ιδιαίτερα µαθήµατα πληροφορικής) να είναι ανοικτά στους φοιτητές του Τµήµατος
Μαθηµατικών.

4. Το Τµήµα πρέπει να προσφέρει πληροφορίες για επαγγελµατικό προσανατολισµό
πτυχιούχων Τµηµάτων Μαθηµατικών, µε την οργάνωση ανοικτών <<συναντήσεων
επαγγελµατικής ενηµέρωσης>>  (ιδιαίτερα για πρωτοετείς) και την δυνατότητα
προσωπικών <<συµβουλευτικών συνεντεύξεων>> για τους τελειόφοιτους.

5. Το Τµήµα πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον ένα εξαµηνιαίο µάθηµα κάθε χρόνο στη
<<∆ιδακτική των Μαθηµατικών>>, όχι τόσο για να παρουσιάσει κάποια γενική <<θεωρία
διδακτικής>>, αλλά για να διδάξει ειδικές µεθόδους παρουσίασης αρχών, τεχνικών και
αποτελεσµάτων των Μαθηµατικών σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου.  Το µάθηµα αυτό
πρέπει να συνδυαστεί µε <<πρακτική διδασκαλία>> σε κάποιο τοπικό Γυµνάσιο ή Λύκειο.
∆εν συστήνονται προσλήψεις ειδικά στον κλάδο της <<διδακτικής>>, εκτός βέβαια αν
παρουσιαστεί κάποιο συγκεκριµένο άτοµο που ενδιαφέρεται να έρθει στο Ηράκλειο και
είναι ιδιαίτερα διακεκριµένο σ' αυτή την ερευνητική περιοχή. 'Ισως είναι
αποτελεσµατικότερο να κινηθεί το ενδιαφέρον κάποιου µέλους ∆ΕΠ, γνωστού για τις
διδακτικές του ικανότητες, στη <<διδασκαλία των διδασκόντων>>, και επίσης να
αναζητηθεί βοήθεια από εξαίρετους καθηγητές µέσης εκπαίδευσης.

6. Να ιδρυθεί µια θέση <<Επισκέπτη Καθηγητή Μέσης Εκπαίδευσης>>, στην οποία να
προσλαµβάνεται κάθε χρόνο κάποιος πεπειραµένος Καθηγητής  (ή Καθηγήτρια)
Μαθηµατικών σε Λύκειο ή Γυµνάσιο, µε την υποχρέωση να βοηθήσει στη διδασκαλία της
∆ιδακτικής των Μαθηµατικών και στην πληροφόρηση και παροχή συµβουλών σε φοιτητές
που ενδιαφέρονται για καριέρα στη Μέση Εκπαίδευση.

7. Να τυπωθεί και να διανεµηθεί ευρέως σε Λύκεια και Πανεπιστηµιακά Τµήµατα Φυσικών
Επιστηµών και σε Πολυτεχνεία, σε όλη την Ελλάδα,  ένα ελκυστικό φυλλάδιο (brochure)
που να προβάλλει τις σπουδές Μαθηµατικών στο Ηράκλειο και ιδιαίτερα το
χαρακτηριστικό πλεονέκτηµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης που το ξεχωρίζει από τα άλλα
τριτοβάθµια ιδρύµατα στην Ελλάδα: είναι τώρα το µόνο Ελληνικό ανώτατο ίδρυµα που έχει
Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών δίπλα στο παραδοσιακό Τµήµα (καθαρών)
Μαθηµατικών,  έτσι που οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν µια εκπαίδευση
που είναι ισχυρή και πλούσια και στα καθαρά και στα εφαρµοσµένα µαθηµατικά.

8. Να ενταθούν οι προσπάθειες αναζήτησης χρηµατικής υποστήριξης για µεταπτυχιακούς
φοιτητές, προς όλες τις κατευθύνσεις, και µε το <<κυνήγι>> ελληνικών και ευρωπαϊκών
προγραµµάτων.

9. Τα δύο τµήµατα Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών πρέπει να οργανώσουν
κοινά διδακτορικά και Μ.∆.Ε. (Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης, M.Sc.) προγράµµατα,
σε συγκεκριµένα θέµατα που αφορούν καθαρά και εφαρµοσµένα µαθηµατικά µαζί.
Παρόµοια διατµηµατικά προγράµµατα πρέπει να οργανωθούν επίσης µε τη συνεργασία
άλλων τµηµάτων  (Φυσική, Πληροφορική, κ.λπ.).

10. Τα Τµήµατα Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών πρέπει να οργανώνουν κάθε
χρόνο ένα ή περισσότερα <<Καλοκαιρινά Προγράµµατα Σπουδών>> (Summer Schools),
για 'Ελληνες και ξένους φοιτητές, στα Αγγλικά, και σε ειδικά θέµατα στα καθαρά και
εφαρµοσµένα µαθηµατικά όπου υπάρχει τοπική ερευνητική δραστηριότητα· τα
προγράµµατα αυτά πρέπει να διαφηµίζονται όσο καλύτερα γίνεται έξω από την Ελλάδα,
στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή.

11. Πρέπει να ενισχυθεί η υπολογιστική υποδοµή (computer facilities) και να επεκταθεί η
διοικητική της υποστήριξη, ώστε το διδακτικό και επιστηµονικό προσωπικό να έχει
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ικανοποιητική πρόσβαση σε συµβουλές και τεχνική βοήθεια, ιδιαίτερα σε σχέση µε τη
χρήση υπολογιστών για διδασκαλία.

12. Στην επιλογή του προσωπικού του καινούργιου τµήµατος, πρέπει τα εφαρµοσµένα
µαθηµατικά να κατανοούνται µε την ευρύτερη δυνατή έννοια, που συµπεριλαµβάνει τα
διακριτά όπως και τα συνεχή µαθηµατικά, και που εκτείνεται από τη δηµιουργία προτύπων
(model building) για <<πραγµατικές>> εφαρµογές στη µηχανική,  βιολογία, οικονοµικά,
κ.λ.π., µέχρι ερευνητικές περιοχές ανάµεσα στα καθαρά και τα εφαρµοσµένα.

13. Μετακινήσεις µελών ∆ΕΠ από το παλιό στο καινούργιο Τµήµα πρέπει να γίνονται µόνο µε
εκλογή και διορισµό σε καινούργιες θέσεις· και οι θέσεις που θα µείνουν κενές µ' αυτό τον
τρόπο στο παλιό τµήµα πρέπει να προκηρύσσονται µε το ευρύτερο δυνατό γνωστικό
αντικείµενο, ώστε να προσελκύουν στο Πανεπιστήµιο Κρήτης τους καλύτερους
µαθηµατικούς στα καθαρά και στα εφαρµοσµένα µαθηµατικά.

Φεβρουάριος 2000


