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Θέμα: «Πρόσκληση συμμετοχής για την υλοποίηση της δράσης τυποποιημένων σεμιναρίων  

διδακτικής Τμήματος σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΜΟ.ΔΙ.Π. » 
 
Σχετ.: Απόφαση 284η/27-4-2021 τακτικής συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου 
 
 
Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,  
 
έπειτα από την ολοκλήρωση της προηγούμενης αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
ζητήθηκε η διοργάνωση τυποποιημένων σεμιναρίων διδακτικής για όλο το Διδακτικό 
Προσωπικό του Ιδρύματος. 
 
Στο πλαίσιο αυτό η Συντονιστική Επιτροπή του ΓΡΑΔΙΜ – TotT@UOC  σας προσκαλεί να 
συμμετέχετε στην ετήσια συνάντηση με τίτλο «Αναμόρφωση προγράμματος σπουδών και 
ανάδειξη της εμπλοκής των φοιτητών/τριων κατά τη διάρκεια της  διδακτικής ώρας», η 
οποία θα διεξαχθεί για κάθε Τμήμα χωριστά. Το θέμα θα αναπτυχθεί από τη σκοπιά του 
διδάσκοντος, του εξωτερικού αξιολογητή και του φοιτητή.  
 
Εισηγητές της συνεδρίας θα είναι ο κ. Ιωάννης Παυλίδης Επίκουρος Καθηγητής του 
Τμήματος Χημείας  και η κα. Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts μέλος ΕΕΠ του Τμήματος 
Χημείας, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του TotT@UOC.  
 
Για την οργάνωση και πραγματοποίηση της δίωρης συνάντησης, παρακαλούμε να 
ενημερώσετε όλα τα μέλη του Τμήματός σας, που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ), και να μας ενημερώσετε για το ποια από τις 
παρακάτω ημερομηνίες και ώρες είναι η καταλληλότερη για την υλοποίηση της δίωρης 
συνάντησης.   
Πέμπτη, 03/02/2022 & ώρες από 9:00 έως 15:00 
Παρασκευή, 4/2/2022  & ώρες από 9:00 έως 15:00 
Δευτέρα, 7/2/2022 & ώρες από 9:00 έως 13:00 
Τρίτη, 8/2/2022 & ώρες από 10:00 έως 15:00 
Τετάρτη, 9/2/2022 & ώρες από 9.00 έως 15.00  

           
     Ρέθυμνο, 13 Ιανουαρίου 2022 
     Αριθμ. Πρωτ.:  527 
 
 

       ΠΡΟΣ:  
τους Προέδρους και τους Αντιπροέδρους  των 
Ακαδημαϊκών  Τμημάτων  
του Πανεπιστημίου Κρήτης     
 

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
τις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων   
του Πανεπιστημίου Κρήτης     



 
 

 
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (Γάλλος) 74100 Ρέθυμνο, Τηλ.: 28310-77946,   

e-mail: dir-education.uoc.gr 

 
Σας υπενθυμίζουμε ότι καθώς η δράση αυτή έχει ενταχθεί στον στρατηγικό σχεδιασμό του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (απόφαση 284η/27-4-2021 στην τακτική συνεδρία του 
Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 2ο) και συμμορφώνεται με τις υποδείξεις εξωτερικών 
αξιολογητών, αποτελεί μέρος της πιστοποίησης για τη αξιολόγηση των Τμημάτων και κατ’ 
επέκταση του Ιδρύματος. Ως εκ τούτου η ενεργή συμμετοχή όλων των μελών του Τμήματος 
που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία  είναι απαραίτητη.  
 
 
 

Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Έρευνας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
 

Μαρία Γιαννούλη 
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