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γράμματα, διδακτορικά αλλά και
τρία διετή προγράμματα που αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση πρόκειται να προσφέρει από
τη νέα χρονιά το ΤΕΙ Κρήτης, ενώ
παράλληλα έχει δρομολογήσει 16
προγράμματα έρευνας στο πλαίσιο του
«Ερευνώ, καινοτομώ, δημιουργώ».

το μεταξύ, το ΤΕΙ στα Χανιά φιλοξενεί αυτές τις
ημέρες 27 καθηγητές από 18 διαφορετικές χώρες
που συμμετέχουν στις εργασίες της 5ης Εβδομάδας Erasmus+ με θέμα «Modern Topics in Electronics
and Applications».
Ειδικότερα για το θέμα των νέων προγραμμάτων σπουδών μιλώντας σε δημοσιογράφους ο πρύτανης του
ΤΕΙ Κρήτης Νίκος Κατσαράκης τόνισε ότι από τη
νέα ακαδημαϊκή χρονιά το Ίδρυμα θα προσφέρει
συνολικά 15 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών
εκ των οποίων τα 11 θα είναι δωρεάν και τα 4 με τέλη
φοίτησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με το
παρελθόν όπου η συντριπτική πλειονότητα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ήταν με τέλη φοίτησης
πλέον αποφασίστηκε να υπάρξει μια αντιστροφή της
κατάστασης ώστε να δίνεται η δυνατότητα και στους
οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές να τα παρακολουθούν. Ο κ. Κατσαράκης ανέφερε ακόμα ότι από το
σύνολο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων 4 από αυτά
είναι νέα προγράμματα.
Συνεχίζοντας ο πρύτανης του ΤΕΙ έκανε γνωστό ότι
είναι σε εξέλιξη η ακαδημαϊκή ολοκλήρωση πολλών
τμημάτων του Ιδρύματος με την παροχή και διδακτορικών τίτλων σπουδών καθώς 7 τμήματα επί συνόλου 13 τμημάτων έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν
φάκελο για διδακτορικές σπουδές.
«Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι γιατί το ΤΕΙ Κρήτης
όσον αφορά την έρευνα και τα ανταγωνιστικά προγράμματα είτε από την Ε.Ε. είτε του ΕΣΠΑ είτε εθνικά
προγράμματα είναι πρωτοπόρο», σημείωσε ο κ. Κατσαράκης και ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα το ΤΕΙ
θα ξεκινήσει να υλοποιεί 16 προγράμματα στο πλαίσιο
του «Ερευνώ, Καινοτομώ, Δημιουργώ».
«Είμαστε σε μια διαδικασία εξέλιξης του ΤΕΙ, σχετικά
με τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά, ενώ πολύ σύντομα θα ενεργοποιηθούμε και στα διετή προγράμματα
σπουδών που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση

Σ

Περισσότεροι από 300 φοιτητές έχουν παρακολουθήσει
τις 2 πρώτες ημέρες τις διαλέξεις που έδωσαν οι ξένοι καθηγητές
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.

αν υπάρχει προοπτική συνένωσης μεταξύ των Ιδρυμάτων, διευκρίνισε ότι οι συζητήσεις γίνονται σε
επίπεδο δυνατότητας συνεργασιών και τόνισε ότι τα
όποια αποτελέσματα θα παρουσιαστούν μετά από κάποιους μήνες αφού αυτή τη στιγμή η διαβούλευση
βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο.

Ο πρύτανης του ΤΕΙ Κρήτης Νίκος Κατσαράκης.

και ειδικότερα στους τομείς της γεωπονίας, της μηχανικής
και του τουρισμού», είπε ο κ. Κατσαράκης.
Παράλληλα υπογράμμισε ότι το ΤΕΙ Κρήτης βρίσκεται
σε επαφή με το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκειμένου να διερευνηθούν
δυνατότητες συνεργιών μεταξύ τους. «Στην Κρήτη
έχουμε ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις με το Πολυτεχνείο
Κρήτης και το Πανεπιστήμιο ώστε να δούμε πως θα
εξελιχθεί ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης στην
Κρήτης», σημείωσε ο κ. Κατσαράκης. Ερωτηθείς για το

ERASMUS +
Στο μεταξύ, στη Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών του
ΤΕΙ Κρήτης στα Χανιά, συνεχίζονται οι εργασίες για
την 5η Εβδομάδα Erasmus+ που ξεκίνησε στις 21 και
ολοκληρώνεται στις 26 Μαΐου κι έχει ως θέμα τις
σύγχρονες εξελίξεις στα ηλεκτρονικά και τις εφαρμογές.
Στο πλαίσιο των εργασιών του προγράμματος 27 καθηγητές από τις Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία,
Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία,
Μαρόκο, Ουγγαρία, Παλαιστίνη, Πολωνία, Πορτογαλία,
Σλοβενία, Τσεχία, και Τανζανία, πραγματοποιούν στα
Χανιά διαλέξεις και εργαστήρια σε θέματα που σχετίζονται
άμεσα με την επιστήμη και την τεχνολογία του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, ενώ συνολικά στο ΤΕΙ Κρήτης
(μαζί με το Ηράκλειο δηλαδή) φιλοξενούνται πάνω
από 100 καθηγητές από περίπου 40 χώρες.
«Το ΤΕΙ Κρήτης έχει μια μακρά παράδοση στο Erasmus
κι είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που έχει βραβευτεί
από την Ε.Ε. για τη δράση του από το 2000 έως το
2013», σημείωσε ο καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκρονικών
Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης στα Χανιά και ακαδημαϊκός
συντονιστής των διεθνών προγραμμάτων του Ιδρύματος
Γιάννης Καλιακάτσος. Ερωτηθείς αν διαπιστώνεται κάποια σημαντική διαφορά ανάμεσα στα ελληνικά και τα
ξένα ακαδημαϊκά ιδρύματα ο κ. Καλιακάτσος τόνισε
ότι η κύρια διαφορά εντοπίζεται στους πόρους που
διαχειρίζονται τα Ιδρύματα.
Συνεχίζοντας υπογράμμισε ακόμα ότι η συμμετοχή
των φοιτητών στις διαλέξεις που γίνονται είναι εντυπωσιακή, καθώς περισσότεροι από 300 προπτυχιακοί
και μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολούθησαν τις εργασίες
των 2 πρώτων ημερών.
Τέλος, ο κ. Καλιακάτσος έκανε γνωστό ότι από 1 έως 8
Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά μια ακόμα
δράση του προγράμματος Erasmus όπου φοιτητές από
6 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης θα παρακολουθήσουν
ένα εντατικό πρόγραμμα.

