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ΠΡΟΣ: Το τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Παν. Πατρών 

   

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Υπουργείο Παιδείας 

 

ΑΠΟ: Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών 

 

ΘΕΜΑ: Έκθεση Επιτροπής 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17 Σεπτεµβρίου 2004 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Μετά από πρόσκληση του τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου 

Πατρών στις 12 και 13 Ιουλίου 2004 επισκέφθηκε το τµήµα επιτροπή αξιολόγησης 
του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος. Η επιτροπή αποτελείτο από τους: 

1) ∆ρ. Χρήστο Γεωργάκη καθηγητή και πρόεδρο του τµήµατος Χηµικής και 
Βιολογικής Μηχανικής στο Πανεπιστήµιο του Tufts, ΗΠΑ 

2) ∆ρ. Αντώνη Μπερή, καθηγητή στο τµήµα Χηµικών Μηχανικών στο 
Πανεπιστήµιο Delaware, ΗΠΑ 

1) ∆ρ. Ευάγγελο Γογγολίδη, ∆ιευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο 
Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος». 

Η επιτροπή είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει λεπτοµερείς παρουσιάσεις 
για την ροή και την πρόοδο του προγράµµατος ΕΠΕΑΚ του τµήµατος, και να 
συζητήσει εκτενώς µε πολλά από τα µέλη ∆ΕΠ του τµήµατος, καθώς και 
µεταπτυχιακούς φοιτητές. Η όλη επίσκεψη ήταν οργανωµένη άρτια από τον υπεύθυνο 
του προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ καθ. Ιωάννη Τσαµόπουλο. Η επιτροπή διαπίστωσε µε 
χαρά το υψηλό επίπεδο του µεταπτυχιακού προγράµµατος, και την εκπλήρωση των 
στόχων που τέθηκαν από την εγκεκριµένη πρόταση του ΕΠΕΑΕΚ του τµήµατος. 
Ακολουθούν γενικές και ειδικές διαπιστώσεις και βραχυπρόθεσµες και 
µακροπρόθεσµες προτάσεις για την βελτίωση και την διατήρηση της υψηλής στάθµης 
του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος.  

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  
Το επιστηµονικό διδακτικό προσωπικό του τµήµατος στο οποίο στηρίζεται το 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του τµήµατος είναι άριστης 
κατάρτισης όπως διαφαίνεται από τα βιογραφικά σηµειώµατά τους, τις διατριβές, και 
πολύ δραστήριο σε επιστηµονικές µελέτες µε πολυάριθµες δηµοσιεύσεις σε 
αναγνωρισµένου κύρους επιστηµονικά περιοδικά.  Πιο συγκεκριµένα, κατά την 
τελευταία πενταετία ο πολύ καλός ρυθµός επιστηµονικών δηµοσιεύσεων συνεχίσθηκε 
αµείωτος στο ύψος των 2.8 δηµοσιεύσεων ανά µέλος ∆ΕΠ.  Αυτός ο ρυθµός είναι ο 
πρώτος ανάµεσα σε όλα τα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Πατρών και ο πρώτος 
ανάµεσα σε όλα τα τµήµατα Χηµικών Μηχανικών της Ελλάδος ενώ και µέσα στην 
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Ευρώπη κατέχει µια από τις πρώτες θέσεις.  Επιπλέον, η συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά 
ερευνητικά προγράµµατα συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα υψηλή συµµετέχοντας σ’ ένα 
πολύ υψηλό ρυθµό εξωτερικής ερευνητικής χρηµατοδότησης που κρατήθηκε στα 
τελευταία πέντε έτη στο επίπεδο του ενός εκατοµµυρίου Ευρώ τον χρόνο.  Αυτή η 
χρηµατοδότηση σε συνδυασµό µε την οικονοµική ενίσχυση του ΕΠΕΑΕΚ επέτρεψε 
την συνέχιση κατά την τελευταία πενταετία ενός εξαίρετου µεταπτυχιακού 
προγράµµατος στην χηµική µηχανική.   

Κατά την διάρκεια του δευτέρου ΕΠΕΑΕΚ επιτελέσθηκε βελτίωση στα 
µεταπτυχιακά µαθήµατα τόσο στην ύλη όσο και στην παρουσίαση µε την προσθήκη 
καινούργιων µέσων διδασκαλίας (µέσω υπολογιστών, κλπ).  Επίσης έγινε  
προσπάθεια να αναπτυχθούν ενεργά µέσα (µε λογισµικά, κλπ) έτσι ώστε να γίνει πιο 
ενεργητική η συµµετοχή των σπουδαστών στα µαθήµατα. 

Η διαχείριση του προγράµµατος του ΕΠΕΑΕΚ ήταν καθ’ όλα υποδειγµατική.  
Παρ’ όλο που οι περιορισµένοι πόροι δεν επέτρεψαν την χρηµατοδότηση 
µεγαλύτερων εργαστηριακών οργάνων (όπως ήταν αρχικά προγραµµατισµένα), εν 
τούτοις µε πλήρως διαφανή τρόπο αποφασίσθηκε η απόκτηση περισσότερων 
µικρότερων οργάνων τα οποία βοήθησαν  το µεταπτυχιακό πρόγραµµα. 

Η προσφορά υποψηφίων διδακτόρων στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα ήταν 
αρκετά ικανοποιητική σαν αποτέλεσµα της καλής οργάνωσης και διαφήµισης του 
προγράµµατος.  Όµως, παρ’ όλο που σαν αποτέλεσµα της καλής προσφοράς και του 
ικανοποιητικού τρόπου επιλογής των υποψηφίων προσλήφθηκαν αρκετοί 
µεταπτυχιακοί σε ικανοποιητικό αριθµό για την επαρκή στελέχωση του 
µεταπτυχιακού προγράµµατος και παρ’ όλο ότι ανάµεσα σ΄ αυτούς είναι και αρκετοί 
µη µηχανικοί, εν τούτοις η ακαδηµαϊκή ποικιλία µεταξύ των µεταπτυχιακών 
φοιτητών είναι µικρή.  Οι περισσότεροι προέρχονται από το ίδιο το Τµήµα ή το πολύ 
από το ίδιο πανεπιστήµιο.  Η επιτροπή θεωρεί ότι θα βοηθούσε πολύ στην διάδοση 
καινούργιων ιδεών και στην ανάπτυξη ενός ακόµα καλύτερου επιστηµονικού 
περιβάλλοντος και στην περαιτέρω καλυτέρευση της φήµης του µεταπτυχιακού 
προγράµµατος εάν συµµετείχαν σ’ αυτό περισσότεροι φοιτητές από άλλα 
πανεπιστήµια, ή δυνατόν και από πανεπιστήµια του εξωτερικού.  

Παρ’ όλο που ελαττώθηκε σε σχέση µε πριν (σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
προηγούµενης επιτροπής αξιολόγησης) η υποχρέωση των µεταπτυχιακών φοιτητών 
για επικουρικό έργο κρίνεται ακόµα ως απαιτητική µε αρνητικό αποτέλεσµα στην 
απόδοση των φοιτητών στην έρευνα.  

3. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
3.1. ΠΕ1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ  ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ  

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.  

Η επιτροπή κρίνει ότι έγινε µια καλή προσπάθεια για την χρήση σύγχρονων 
ηλεκτρονικών µέσων διδασκαλίας σε ορισµένα µαθήµατα, και καλό είναι αυτή να 
επεκταθεί και σε περισσότερα. Επίσης έγινε αναβάθµιση και των σχετικών 
σηµειώσεων προς τους φοιτητές. Θα είναι αρκετά χρήσιµο για το τµήµα να εξετασθεί 
η δυνατότητα χρήσης του λογισµικού “Blackboard” ή αντίστοιχου στην ηλεκτρονική 
επικοινωνία διδασκόντων και σπουδαστών σε κάθε µάθηµα. (Επιτυχές) 
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3.2. ΠΕ2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.  

Αν και δεν παρατέθηκαν λεπτοµερή στοιχεία για εργαστηριακά µαθήµατα, εν 
τούτοις παρατέθηκαν λεπτοµερή στοιχεία για τον εξοπλισµό που αποκτήθηκε στα 
πλαίσια του ΕΠΕΑΚ, ώστε να αναβαθµιστούν τα συγκεκριµένα µαθήµατα. Εποµένως 
κρίνεται ότι το ΠΕ2 είναι σε καλό δρόµο. Παρουσιάστηκε από τους καθηγητές η 
δυσκολία για την αγορά εξοπλισµού λόγω της γραφειοκρατίας του ΕΠΕΑΕΚ, των 
καθυστερήσεων εκταµίευσης, και της αλλαγής του αρχικού προϋπολογισµού.  Έτσι η 
κριτική των µελών της επιτροπής γιατί δεν αγοράστηκε ένα µεγάλο όργανο για το 
τµήµα αλλά πολλά µικρά, εξηγήθηκε από τις παραπάνω δυσκολίες. (Επιτυχές) 

3.3. ΠΕ3 ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.  

Η επιτροπή θεωρεί το πακέτο αυτό υποδειγµατικό και πολύ επιτυχηµένο. 
(Επιτυχές) 

3.4. ΠΕ4 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΩΡΩΝ 
∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Αναφέρθηκε από τους καθηγητές ότι οι διαλέξεις έχουν χαµηλή προσέλευση. 
Προτάθηκε από την επιτροπή να γίνει υποχρεωτική η παρουσία των µεταπτυχιακών 
σπουδαστών σαν µέρος του µαθήµατος «ερευνητική µεθοδολογία», τουλάχιστον σε 
ένα ποσοστό των διαλέξεων. Προτάθηκε  επίσης να αραιώσουν οι διαλέξεις π.χ. ανά 
δύο εβδοµάδες και να τονωθεί ο θεσµός µε σταθερή ηµέρα και ώρα διαλέξεων, όταν 
αυτό είναι εφικτό. (Επιτυχές) 

3.5. ΠΕ5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. 

Το πακέτο αυτό κρίνεται επιτυχές, αν και η σχετική χρηµατοδότηση ήταν 
µικρή. (Επιτυχές) 

3.6. ΠΕ6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.  

Έχει γίνει πραγµατικά πολύ καλή δουλειά στον τοµέα αυτόν. Το πακέτο είναι 
πολύ επιτυχές. Στο µέλλον καλό είναι να γίνουν και επαφές για αξιολόγηση από την 
Ελληνική ή ξένη βιοµηχανία. (Επιτυχές) 

3.7. ΠΕ7 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 

Τα φυλλάδια του τµήµατος που εκτυπώθηκαν µε χρηµατοδότηση του 
ΕΠΕΑΕΚ είναι πραγµατικά πολύ καλά, ενώ η αναβάθµιση του δικτυακού τόπου του 
τµήµατος είναι σε καλό σηµείο. Προτάθηκε σε µελλοντικές εκδόσεις και στον 
δικτυακό τόπο να αναφέρεται και ο εξοπλισµός του τµήµατος σε όργανα µεγάλης 
αξίας. (Επιτυχές) 

3.8. ΠΕ8: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Το πακέτο αυτό κρίνεται επιτυχές µε δεδοµένο τον σχετικά µικρό 
προϋπολογισµό. (Επιτυχές)  



Page 4 of 7 

4. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
Η επιτροπή κατέληξε σε δύο κατηγορίες προτάσεων, βραχυπρόθεσµες και 

µακροπρόθεσµες.  Οι πρώτες συνίστανται από µία σειρά µέτρων που µπορούν να 
παρθούν άµεσα και στόχο έχουν µία άµεση περαιτέρω ενίσχυση του µεταπτυχιακού 
προγράµµατος χωρίς να απαιτηθεί προς τούτο µία ιδιαίτερα µεγάλη προσπάθεια.  Το 
µειονέκτηµα είναι ότι µε τέτοιες ενέργειες δεν είναι δυνατόν κανείς να περιµένει 
θεαµατικά αποτελέσµατα και κυρίως µία αποτελεσµατική αντιµετώπιση 
διαφαινοµένων µελλοντικών κινδύνων του µεταπτυχιακού προγράµµατος.  Η 
επιτροπή έχοντας διαβλέψει τέτοιους κινδύνους, όπως διαµορφώνονται από τις 
διεθνείς συνθήκες της µοντέρνας χηµικής µηχανικής έρευνας µέσα στα πλαίσια της 
οποίας έως τώρα ευρίσκεται το µεταπτυχιακό πρόγραµµα της σχολής, θεώρησε 
υποχρέωσή της να παραθέσει και µία σειρά µακροπροθέσµων, θεσµικών προτάσεων 
σαν ένα πρώτο βήµα προς αντιµετώπιση προβλεπόµενων µελλοντικών προβληµάτων.  
Αν και οι δυσκολίες που υπάρχουν στην εφαρµογή τέτοιων προτάσεων στην πράξη 
είναι οµολογουµένως µεγάλες, εν τούτοις εκτιµάται ότι τα πλεονεκτήµατα µίας 
έγκαιρης αντιµετώπισης των κινδύνων που παραµονεύουν να υπονοµεύσουν την 
διεθνή θέση του Τµήµατος είναι πολλαπλά.  Εποµένως, θα ήταν ευχής έργο εάν το 
Τµήµα έδινε ιδιαίτερη σηµασία σ’ αυτές τις µακροπρόθεσµες προτάσεις. 

5. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
5.1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ   

Τα µαθήµατα κορµού αποτελούν χωρίς αµφιβολία τη ραχοκοκαλιά γύρω από 
την οποία χτίζεται όλο το µεταπτυχιακό πρόγραµµα.  Ιδιαίτερα για τους χηµικούς 
µηχανικούς και ιδιαίτερα για την σηµερινή εξελικτική εποχή µε τις νέες εφαρµογές 
ένα δυνατό και συνεπές πρόγραµµα κορµού µέσω του οποίου κανείς µπορεί να 
προσδιορίσει τι είναι χηµική µηχανική (και, κατά συνέπεια, µπορεί κανείς να 
ξεχωρίσει το µεταπτυχιακό πρόγραµµα χηµικής µηχανικής από άλλα µεταπτυχιακά 
προγράµµατα) θεωρείται πολύ σηµαντικό.  Ένα κύριο στοιχείο αυτού του 
προγράµµατος πρέπει να είναι µία διασφαλισµένη ποιότητα και ένα συγκεκριµένο, 
οµοιόµορφο για όλους τους σπουδαστές περιεχόµενο.  Παίρνοντας σαν παράδειγµα 
αυτές ακριβώς τις αρχές (που κατά κανόνα επίσης τηρούνται από τις µεγαλύτερες 
σχολές χηµικών µηχανικών στον κόσµο) θεωρούµε ότι: 

1. Τα µαθήµατα κορµού πρέπει να περιορισθούν στα 3 βασικά:  Θερµοδυναµική, 
Φαινόµενα Μεταφοράς και Ανάλυση και Σχεδιασµός Χηµικών 
Αντιδραστήρων. 

2. Αυτά τα τρία βασικά µαθήµατα πρέπει να είναι όλα υποχρεωτικά σε όλους. 

3. Αυτά τα τρία βασικά µαθήµατα πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο απαιτήσεων 
(εργασίες και τελική εξέταση) όπου οι σπουδαστές πρέπει να εξασφαλίζουν 
ένα δεδοµένο ελάχιστο µέσο όρο βαθµολογίας που θα επιτυχαίνουν µέσα σε 
ένα δεδοµένο µέγιστο αριθµό προσπαθειών.  

4. Για σπουδαστές που έρχονται µε άλλο πτυχίο εκτός Χηµικού Μηχανικού, 
πρέπει να υπάρχει µια εναλλακτική σειρά (2;) εισαγωγικών µαθηµάτων που 
θα παίρνουν πριν να πάρουν τα µαθήµατα κορµού.  Σε αντάλλαγµα, αυτοί οι 
σπουδαστές θα µπορούνε να απαλλάσσονται από την υποχρέωση να παίρνουν 
2 µαθήµατα γενικής κατηγορίας. 
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5.2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

Να γίνει υποχρεωτική η παρουσία των µεταπτυχιακών σπουδαστών στα 
Σεµινάρια σαν µέρος του µαθήµατος «ερευνητική µεθοδολογία», τουλάχιστον όσον 
αφορά σε ένα ποσοστό των διαλέξεων. Επίσης, µπορούν να αραιώσουν οι διαλέξεις 
π.χ. ανά δύο εβδοµάδες και να τονωθεί ο θεσµός µε σταθερή ηµέρα και ώρα 
διαλέξεων, όταν αυτό είναι εφικτό. 

5.3. ΠΑΚΕΤΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ  

Τα µαθήµατα ειδίκευσης που προσφέρονται στο τµήµα κρίνονται ως επαρκή 
σε αριθµό.  Μία καλύτερη οµοιοµορφία παρουσίασης και απαιτήσεων είναι 
επιθυµητή.  Περαιτέρω, συνιστάται µία µεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής πού µπορεί 
εύκολα να επιτευχθεί αν επιτραπεί στους σπουδαστές να έχουν και άλλες επιλογές 
ανάµεσα σε διαλεγµένα µαθήµατα που προσφέρονται σε άλλα µεταπτυχιακά 
προγράµµατα. Το τµήµα µπορεί να διατηρεί κατάλογο τέτοιων µαθηµάτων που 
πρέπει να ενηµερώνεται ταχτικά.  Οι σπουδαστές θα µπορούσαν να έπαιρναν τέτοια 
µαθήµατα ενδεχοµένως και στην θέση κάποιου µαθήµατος γενικής κατεύθυνσης.   

6. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
6.1. ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

Η άριστη επιστηµονική και ερευνητική ποιότητα του τµήµατος Χηµικών 
Μηχανικών του Πανεπιστηµίου της Πάτρας είναι έµµεσα συνδεδεµένη µε το εξαίρετο 
σύνολο το καθηγητικού και γενικότερου επιστηµονικού προσωπικού της. Αυτή η 
µοναδική ποιότητα χρειάζεται να διατηρηθεί και στο µέλλον γιατί αποτελεί ιδιαίτερα 
δηµιουργική πηγή για τη χώρα στο 21ο αιώνα, τον αιώνα της γνώσης σαν 
παραγωγικής δύναµης πιο σηµαντικής και από το κεφάλαιο.  Το προϊόν του 
µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών είναι οι νέες ιδέες, υπό µορφή διδακτορικών 
διατριβών, επιστηµονικών δηµοσιεύσεων και διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, και οι νέοι 
επιστήµονες ερευνητές.  Η ποιότητα και η ποσότητα τέτοιου παραγωγικού έργου 
είναι και καλύτερη και περισσότερη από όση είναι δυνατό να απορροφήσει η 
Ελληνική αγορά.  Ένδειξη αυτού το γεγονότος είναι ότι η σχολή έχει στραφεί στην 
«ενδο-καθηγητοποίηση» των καλύτερων της διδακτορικών αποφοίτων, µια και άλλα 
Ελληνικά Πανεπιστήµια και Βιοµηχανίες δεν ενδιαφέρθηκαν αρκετά ή δεν είχαν το 
οικονοµικό κίνητρο να τους προσελκύσουν στις δικές τους αγκαλιές ή παραγωγικές 
διαδικασίες. Μπορούµε λοιπόν να συµπεράνουµε ότι υπάρχει µια ανισορροπία 
µεταξύ των δυνατοτήτων παραγωγής επιστηµονικού έργου και αποφοίτων από το 
µεταπτυχιακό πρόγραµµα της σχολής και τις ανάγκες της Ελληνικής αγοράς πράγµα 
που ίσως συµβαίνει και σε πολλούς άλλους κλάδους και προγράµµατα.  Η ανισορροπία 
αυτή δεν µπορεί να υπάρχει επ’ αόριστον, και δύο είναι τα πιθανά ενδεχόµενα: 

1. Η ποιότητα και ποσότητα του επιστηµονικού προϊόντος του 
µεταπτυχιακού προγράµµατος να κατέβει-µειωθεί και να προσαρµοστεί 
στης ανάγκες της Ελληνικής αγοράς.  

2. Το τµήµα να αποφασίσει να µεγαλώσει την αγορά προς την οποία το 
παραγωγικό της έργο απευθύνεται. Η διεύρυνση αυτή µπορεί να γίνει είτε 
προς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή ή 
και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αυτή η διεύρυνση συνεπάγεται την 
προσέλκυση µεταπτυχιακών σπουδαστών από χώρες πέραν της Ελλάδος 
και την απορρόφηση των αποφοίτων και των ερευνητικών αποτελεσµάτων 
και από αυτές. 
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Η γνώµη της παρούσας επιτροπής είναι ότι η δεύτερη εκδοχή είναι η πιο 
επιθυµητή, και πράγµατι αναγκαία για να διατηρηθεί η στάθµη της σχολής στο παρόν 
επίπεδο.  Η επιτροπή δεν είναι σε θέση να υποδείξει στη Σχολή ποιες είναι οι 
αναγκαίες αποφάσεις για να γίνει πιο σίγουρη η δεύτερη από τις δύο παραπάνω 
εκδοχές. Ένα µόνο είναι πρόδηλο, ότι δεν είναι δυνατό να επιτύχει κανείς ένα 
άνοιγµα σε µεγαλύτερες αγορές αν δεν καθιερωθεί µια γλώσσα παραδόσεων των 
µεταπτυχιακών µαθηµάτων και της συγγραφής των διδακτορικών διατριβών πιο 
ευρείας χρήσης από την Ελληνική. Για µας η προφανής τέτοια γλώσσα είναι η 
Αγγλική.  

Η επιτροπή γνωρίζει ότι υπάρχουν πολλά γραφειοκρατικά και κοινωνικά 
εµπόδια για να επιτευχθεί ένα τέτοιο άνοιγµα. Όµως το αποτέλεσµα των 
προσπαθειών για να γίνει πιο πιθανή η δεύτερη από τις παραπάνω εκδοχές είναι πολύ 
σηµαντικό για να ενεργοποιήσει αρκετούς στο τµήµα προς αυτή την κατεύθυνση. 
Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από άλλες διασταυρωµένες πληροφορίες και 
από προσωπική γνώση, η επιτροπή συµφωνεί µε το Τµήµα ότι η ακτινοβολία του 
µεταπτυχιακού προγράµµατος είναι Ευρωπαϊκού και παγκοσµίου κύρους. Για να 
διατηρηθεί αυτό το κύρος, πρέπει το µεταπτυχιακό έργο του Τµήµατος να έχει 
ευρύτερο ορίζοντα, πέραν της Ελλάδος.  

6.2. ΆΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ   

Την τελευταία δεκαετία η Βιολογία έχει κάνει τροµερά άλµατα προόδου. Ένα από 
αυτά τα άλµατα είναι η επιτυχία του προγράµµατος ‘Human Genome’. Ένα άλλο 
άλµα προόδου είναι η συνεχής προσπάθεια να µετασχηµατιστεί η Βιολογία από µια 
περιγραφική και ποιοτική σε µια ποσοτική και αναλυτική επιστήµη. Σαν αποτέλεσµα 
αυτών και άλλων αλµάτων προόδου πάρα πολλά τµήµατα Χηµικής Μηχανικής, και 
εν γένει οι Πολυτεχνικές Σχολές, πολλών διεθνών, ιδιαίτερα δε των Αµερικανικών, 
Πανεπιστηµίων έχουν στρέψει την προσοχή τους προς την νέα κατεύθυνση της 
Βιολογικής Μηχανικής η και της Βιοιατρικής Μηχανικής.  

Επειδή η µέση ηλικία το πληθυσµού των πιο ανεπτυγµένων οικονοµικά χωρών 
έχει αυξηθεί, και θα συνεχίζει να αυξάνεται, η σηµασία της φαρµακευτικής 
βιοµηχανίας έχει αυξηθεί και, κατά πολλούς, έχει υποσκιάσει τη σηµασία της χηµικής 
βιοµηχανίας, η οποία όλο και περισσότερο µεταφέρει τις νέες της παραγωγικές 
µονάδες στην Άπω Ανατολή.  Αυτό το άνοιγµα θα έπρεπε να συµπεριλάµβανε την 
απόφαση του Τµήµατος να αφιερώσει τις επόµενες τρεις µε πέντε καθηγητικές θέσεις 
στη γνωστική περιοχή της Βιολογικής Μηχανικής και να επιδιώξει συνεργασίες µε τη 
Σχολή Βιολογίας στο ίδιο ή και σε άλλα Πανεπιστήµια. Το Τµήµα θα πρέπει να δει 
ποιοι τοµείς της βιολογικής µηχανικής µπορεί να έχουν βιοµηχανικές εφαρµογές και 
στην Ελλάδα, που έχει για παράδειγµα µια σηµαντική βιοµηχανία τροφίµων.  Για  ένα 
Τµήµα που προπορεύεται και στον Ελληνικό και στον Ευρωπαϊκό κύκλο σπουδών 
της Χηµικής Μηχανικής, ένα άνοιγµα προς τη Βιολογική Μηχανική θα επιβεβαίωνε 
την πρωτοποριακή του θέση.  

6.3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Στο Τµήµα υπάρχουν δραστηριότητες στην µελέτη φαινόµενων στο µοριακό 
επίπεδο, π.χ. στη κατάλυση, ηλεκτροχηµεία, επιστήµη και τεχνολογία επιφανειών, και 
εφαρµοσµένη φυσικοχηµεία.  Αυτές οι αξιολογότατες επιστηµονικές δραστηριότητες 
επεκτείνονται σε σηµαντικά θέµατα τεχνολογίας όπως στη εφαρµοσµένη κατάλυση. 
Όµως θα µπορούσαν να είναι ένα ξεκίνηµα για περισσότερες ερευνητικές 
δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή της νάνο-τεχνολογίας, και σε πιθανό 
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συνδυασµό µε το προτεινόµενο άνοιγµα σε Βιολογική Μηχανική, σε θέµατα Νανο-
βιοτεχνολογίας. Ήδη σηµαντικοί ερευνητικοί φορείς της Ελλάδας συµµετέχουν σε 
Ευρωπαϊκό δίκτυο Νανο-βιοτεχνολογίας.  

6.4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ 

Η επιτροπή συµφώνησε ότι οποιαδήποτε επιπλέον συνεργασία µε τα διάφορα 
Ερευνητικά Ινστιτούτα, είτε δίπλα στο ΕΙΧΗΜΥΘ είτε απανταχού, θα συντελούσε 
πολύ θετικά στο ερευνητικό πρόγραµµα του Τµήµατος και στην ευρύτερη 
εκπαίδευση των µεταπτυχιακών της σπουδαστών.  

Η επιτροπή 
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