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Ενημέρωση για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
και τη διενέργεια των εξετάσεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Προς τους φοιτητές και διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Αγαπητές και αγαπητοί,
ως αποτέλεσμα της συστηματικής προετοιμασίας μας για την προσαρμογή της
εκπαιδευτικής λειτουργίας στα δεδομένα των μέτρων πρόληψης για την προστασία της
δημόσιας υγείας, καθώς και της προσπάθειας και ενεργού συμμετοχής διδασκόντων και
φοιτητών, η διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
θα ολοκληρωθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Με βάση τα σημερινά στοιχεία, όπως αυτά γίνονται διαθέσιμα από την Πολιτεία, η
πραγματοποίηση των εργαστηριακών μαθημάτων και των κλινικών ασκήσεων επιτρέπεται
να ξεκινήσει με φυσική παρουσία των φοιτητών από τις 25 Μαΐου. Προβλέπεται η
επαναλειτουργία των φοιτητικών εστιών για τη φιλοξενία των δικαιούχων φοιτητών των
κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων. Οι Γραμματείες των Τμημάτων θα πληροφορήσουν
εγκαίρως τους φοιτητές για τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξής τους.
Γίνεται συστηματική προσπάθεια να καταστρωθεί έως τα μέσα Μαΐου η διαδικασία
διενέργειας της εξεταστικής, η οποία να λαμβάνει υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τις
ακόλουθες παραμέτρους: α) την υγεία και την ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού,
β) την ποιότητα, την αξιοπιστία και το αδιάβλητο της εξεταστικής διαδικασίας, γ) το γεγονός
ότι σημαντικός αριθμός φοιτητών του ΠΚ έχει επιστρέψει στον τόπο μόνιμης διαμονής, και
δ) την ανάγκη για έγκαιρη αποφοίτηση των επί πτυχίω φοιτητών μας. Η διαδικασία αυτή θα
είναι ευέλικτη και δυναμική, και θα προσπαθεί να μειώσει κατά το δυνατόν την ανάγκη
μετακίνησης και φυσικής παρουσίας. Επί της αρχής δεν απορρίπτουμε κανένα τρόπο
εξέτασης τον οποίον ο διδάσκων θεωρεί ως πιο τελεσφόρο για το μάθημά του. Όπου
απαιτείται γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία, θα τηρηθούν τα μέτρα ασφάλειας που θα
προτείνει η αρμόδια Επιτροπή του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Το
πρόγραμμα θα ανακοινωθεί πριν τα τέλη Μαΐου και η εξεταστική προβλέπεται να αρχίσει
κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Οι Γραμματείες των Τμημάτων θα πληροφορήσουν
εγκαίρως τους φοιτητές για τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης της εξεταστικής.
Αγαπητοί φοιτητές και διδάσκοντες: η κατάσταση συνεχίζει να δημιουργεί
πολλαπλές δυσκολίες, αλλά η κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης απέδειξε ότι μπορεί να
την αντιμετωπίσει με την ευελιξία, την αλληλεγγύη, την αποτελεσματικότητα και την
προσήλωση στους κανόνες ποιότητας που χαρακτηρίζουν το Ίδρυμά μας. Το ίδιο θα
πράξουμε και τώρα, καθώς προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε το αξέχαστο αυτό Εαρινό
Εξάμηνο του 2020.
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