
Έναρξη Σεμιναρίου Διδασκόντων
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνει την έναρξη
του Σεμιναρίου Διδασκόντων της Σχολής, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Σκοπός του θεσμού αυτού είναι να προάγει την αλληλογνωριμία, τον διάλογο και τη
συνεργασία μεταξύ των μελών της Σχολής. Στο πλαίσιο αυτού του σεμιναρίου,
διδάσκοντες/διδάσκουσες και υποψήφιοι/υποψήφιες διδάκτορες/διδακτόρισσες της Σχολής
παρουσιάζουν εισηγήσεις και συζητούν θέματα κατά προτίμηση διεπιστημονικού
ενδιαφέροντος, που άπτονται των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και ζητήματα
της επικαιρότητας, που συνιστούν προκλήσεις για τις κοινωνικές επιστήμες στην Ελλάδα
και διεθνώς.
Για να προαχθεί ο διεπιστημονικός διάλογος μεταξύ των διδασκόντων της Σχολής, την
εισήγηση κάθε ομιλητή/ομιλήτριας θα ακολουθεί κριτικός σχολιασμός από άλλην/άλλον
συνάδελφο, που έχει συναφή με το αντικείμενο της εισήγησης ερευνητικά ενδιαφέροντα ή
έργο. Οι εισηγήσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα τριάντα με σαράντα λεπτά,
αναμένεται να είναι προσιτές και σε ένα ευρύτερο κοινό μη ειδικών στο εκάστοτε
αντικείμενο, να θέτουν ανοικτά ερωτήματα και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του διαλόγου.
Στο παραπάνω πλαίσιο, λοιπόν, όσοι/όσες ενδιαφέρονται να εισηγηθούν τα ερευνητικά
τους ή άλλα ζητήματα στο Σεμινάριο Διδασκόντων, καλούνται να επικοινωνήσουν με
τους διοργανωτές του Σεμιναρίου, που υπογράφουν την παρούσα ανακοίνωση.

Το σεμινάριο διδασκόντων πραγματοποιείται ημέρα Τετάρτη στην αίθουσα Α2.2 του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Την ανακοίνωση της εκάστοτε εισήγησης, με την
ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της, συνοδεύει σύντομη περίληψη του περιεχομένου της
εισήγησης, η οποία πρέπει να κατατίθεται εγκαίρως από τους ομιλητές στους υπεύθυνους
διοργάνωσης του Σεμιναρίου.

Το Σεμινάριο εφέτος εγκαινιάζει η εισήγηση των συναδέλφων Μηνά Σαματά (Καθηγητής
Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), και Περικλή
Δράκου (Μέλος Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Κρήτης), με θέμα «Αντιλήψεις και στάσεις φοιτητών του Πανεπιστημίου
Κρήτης για την αντιγραφή στις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο: διαδικτυακή έρευνα 2015-
2016», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, στις 15:30. Την
εισήγηση θα σχολιάσει ο Μανόλης Δαφέρμος (Αναπληρωτής Καθηγητής Επιστημολογίας
της Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης). Κυκλοφορεί και η ξεχωριστή
ανακοίνωση με την περίληψη της εισήγησης.

Οι διοργανωτές του Σεμιναρίου Διδασκόντων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

Μανόλης Δαφέρμος (Τμήμα Ψυχολογίας)
Ελένη Φουρναράκη (Τμήμα Κοινωνιολογίας)


