ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Ηράκλειο, 13 Ιουλίου 2021
Αρ. Πρωτ.13650/13-07-2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία
η διαδικασία της πιστοποίησης των παρεχόμενων
προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι περήφανο που έχουν πιστοποιηθεί και τα
17 Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει, εκ των οποίων
τα δέκα προηγούνται

ή ισοβαθμούν στην πρώτη θέση μεταξύ άλλων

ομοειδών προγραμμάτων σπουδών των άλλων ελληνικών ΑΕΙ. Και τούτο
γιατί η πιστοποίηση είναι μία διαδικασία που πραγματοποιείται θεσμικά
από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) της οποίας
αποστολή αποτελεί η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση.
Η πιστοποίηση διενεργείται με ενιαία κριτήρια και διαδικασίες σύμφωνα
με την εθνική νομοθεσία, τις αποφάσεις της ΕΘ.Α.Α.Ε. καθώς και τις
δεσμεύσεις της χώρας μας ως μέλους του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη
Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ESG 2015).
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Είναι μια αδιάβλητη διαδικασία που βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία
και πραγματοποιείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιστήμονες
από πανεπιστήμια και φορείς του εξωτερικού. Κάθε πρόγραμμα σπουδών
εξετάζεται και βαθμολογείται σε 10 θεματικούς άξονες που αφορούν την
πολιτική ποιότητας του προγράμματος και τις διαδικασίες συνεχούς
ανατροφοδότησής του, την επιστημονική του αρτιότητα αλλά και την
φοιτητοκεντρική του οργάνωση, τη διασύνδεσή του με την κοινωνία και
την απήχησή του στο επαγγελματικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον.
Η πιστοποίηση ενός προγράμματος σπουδών δίνει βαρύτητα στην
αξιολόγηση των ποιοτικών αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα στην
επίτευξη

των

στόχων

και

των

μαθησιακών

αποτελεσμάτων

του

προγράμματος. Η διαδικασία των πιστοποιήσεων ξεκίνησε για το
Πανεπιστήμιό μας τον Σεπτέμβριο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον
Μάρτιο του 2021. Οι αποφάσεις πιστοποίησης που εκδόθηκαν από την
ΕΘ.Α.Α.Ε. και για τα δεκαεπτά (17) Προγράμματα προπτυχιακών
σπουδών δίνουν επιπλέον πλεονέκτημα στους φοιτητές μας που θα πρέπει
να γνωρίζουν ότι η κατοχή πιστοποιημένου τίτλου σπουδών:
 αναβαθμίζει την αξία του τίτλου σπουδών και υποστηρίζει τη διεθνή
αναγνώρισή του,
 ενισχύει την κινητικότητα των πτυχιούχων και αυξάνει τις ευκαιρίες
απασχόλησης σε θέσεις εργασίας, όπου μπορεί και να αποτελεί
προϋπόθεση πρόσληψης και
 αποτελεί

διαβατήριο

για

τη

συνέχιση

των

σπουδών

σε

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Ευρώπης και διεθνώς,
όπου αξιολογείται θετικά.
Επιπρόσθετα πρέπει να αναφέρουμε ότι προηγήθηκε η αξιολόγηση από
την ΕΘ.Α.Α.Ε. του ίδιου του Πανεπιστημίου Κρήτης με τη διαδικασία
πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

(ΕΣΔΠ) του πανεπιστημίου μας. Τον Ιούνιο του 2019 επιτροπή εξωτερικών
εμπειρογνωμόνων από ξένα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, εξέτασε και
βεβαίωσε ότι το
προκαθορισμένα,

Πανεπιστήμιο Κρήτης ανταποκρίνεται πλήρως στα
διεθνώς

αποδεκτά

και

εκ

των

προτέρων

δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες δίνοντας
ιδιαίτερη βαρύτητα στo ότι:
 Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει θεσπίσει σαφείς και καθορισμένους
στόχους για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας
των προγραμμάτων σπουδών, της έρευνας και των υποστηρικτικών
υπηρεσιών του Ιδρύματος,
 Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει αποτελεσματική οργάνωση και
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σχεδιάζει την πολιτική του για
τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,
 Το Πανεπιστήμιο Κρήτης εφαρμόζει αυτή την πολιτική και
παρακολουθεί τεκμηριωμένα την βελτίωση της ποιότητας.
Με αίσθημα ευθύνης αλλά και τη δέσμευσή μας για τη συνεχή διασφάλιση
της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, τα μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το προσωπικό μαζί με τους
φοιτητές μας αλλά και τους

αποφοίτους μας, θα συνεχίσουμε να

εργαζόμαστε ώστε το Πανεπιστήμιο Κρήτης να συνεχίσει την πορεία
αριστείας του τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο.
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