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  Προς:  τις Γραμματείες των Σχολών  
  του Πανεπιστημίου Κρήτης 
   
   (αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
    
                                              
 
                      
Θέμα: «Προσθήκη Ιδρυματικών μαθημάτων στα προσφερόμενα για το εαρινό εξάμηνο ακαδ.  

έτους 2021-2022». 
 
Σχετ: - η υπ’ αριθμ. 462η/17-6-2021 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης 
 
 

 
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 462η/17-6-2021 απόφαση της Συγκλήτου, εγκρίθηκε η 

θεσμοθέτηση «Ιδρυματικών μαθημάτων» ως εξής:  
• Τα μαθήματα αυτά θα καλύπτουν αντικείμενα που προωθούν δεξιότητες που αφορούν όλη 

την φοιτητική κοινότητα.  
• Στα μαθήματα θα μπορούν να εγγράφονται προπτυχιακοί φοιτητές/τριες ανεξαρτήτως 

Τμήματος/Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.  
• Η διαχείρισή τους θα γίνεται από τις Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών που υπηρετεί ο 

εκάστοτε διδάσκων.  
• Ο κατάλογος των μαθημάτων θα εγκρίνεται, πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, από 

επιτροπή που συμμετέχουν οι Κοσμήτορες και ο εκάστοτε Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων (Προεδρεύων).  
 
Έπειτα από την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής προτείνονται πιλοτικά τα παρακάτω 

προσφερόμενα προπτυχιακά μαθήματα (επισυνάπτονται τα περιγράμματα) για το τρέχον εαρινό 
εξάμηνο (2021-2022):   

 
• Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, διδάσκουσα Ελένη Δρακάκη του Τμήματος 

Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, με κωδικό  ΜΕΜ-343, Δευτέρα από 13:00 έως 
15:00, αίθουσα Τηλεκπαίδευσης στο Ρέθυμνο (Δ2Α) & αίθουσα τηλεκπαίδευσης Τμήματος 
Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Ηράκλειο.  

• Βιώσιμες Πόλεις , διδάσκων Βασίλειος Αράπογλου του Τμήματος Κοινωνιολογίας, με κωδικό: 
(δεν έχει εκδοθεί κωδικός), Παρασκευή από 9:00 έως 11:00, αίθουσα τηλεκπαίδευσης στο 
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Ρέθυμνο (Δ2Α) & αίθουσα τηλεκπαίδευσης Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών στο Ηράκλειο.  

 
Προκειμένου να προχωρήσει η έναρξη των προσφερόμενων Ιδρυματικών μαθημάτων για όλους 
τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω απαραίτητες 
αλλαγές:  

• Κοινό ωρολόγιο πρόγραμμα και για τις δύο πόλεις: 1) 9:00 έως 12:00, 2) 12: 00 έως 15:00, 
3) 15:00 έως 18:00 και 4) 18:00 έως 21:00. 

• Τα Ιδρυματικά μαθήματα θα γίνονται μόνο στις δύο πρώτες ζώνες (από 9:00 έως 15:00) 
καθώς απαιτείται η παρουσία Τεχνικού για τις αίθουσες Τηλεκπαίδευσης, μέχρι να βρεθεί 
λύση για την υποστήριξη Τεχνικών και για τις άλλες δύο ζώνες.  

• Τα Ιδρυματικά μαθήματα προστίθενται στο πρόγραμμα σπουδών όλων των Τμημάτων, ως 
μαθήματα ελεύθερης επιλογής και οι φοιτητές λαμβάνουν τις πιστωτικές μονάδες (ects) 
που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Σπουδών του Τμήματος από το οποίο προσφέρονται 
και δεν λαμβάνονται απαραίτητα υπόψιν στη λήψη πτυχίου. 
 

Στην διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινήσεις.     
 
  
                                                                                                   
 Μαρία Γιαννούλη 
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 του Πανεπιστημίου Κρήτης 
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