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Τροποποίηση κανονισµού υποτροφιών της 313ης/16-05-2013 Τακτικής Συνεδρίασης της
Συγκλήτου

Ανακοινώνεται στη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Κρήτης από την Αναπληρώτρια Πρύτανη Καθηγήτρια Ελένη
Παπαδάκη η εισήγησή της σχετικά µε πρόταση τροποποίησης του κανονισµού υποτροφιών της
313ης/16.05.2015 συνεδρίασης της Συγκλήτου, που κατατέθηκε µε την απόφαση της υπ΄αριθµ. 91/29-04-2015
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών και το υπ΄αριθµ. πρωτ.:
301/11.05.2015 έγγραφο του Προέδρου του παραπάνω Τµήµατος.
Τα εν λόγω έχουν ως ακολούθως:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ι) Εισήγηση Καθηγήτριας Ελένης Παπαδάκη, Αναπληρώτριας Πρύτανη
Με αφορµή την πρόσφατη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Οικονοµικών
(11/5/2015) σύµφωνα µε την οποία:
«Στην υπ’ αριθ. 91/29-4-15 Γ.Σ,Ε.Σ. του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών συζητήθηκε ο Κανονισµός
Υποτροφιών του Ειδικού Λογαριασµού και επισηµάνθηκε η παρακάτω παράλειψη, τη διόρθωση της οποίας
προτείνουν οµόφωνα τα µέλη της Γ.Σ.Ε.Σ. Πιο συγκεκριµένα, ο Κανονισµός Υποτροφιών προσδιορίζει, µεταξύ
άλλων, τα κριτήρια παροχής υποτροφιών σε µεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και νέους
ερευνητές. Ένα από τα αναφερόµενα κριτήρια είναι η ποιότητα του ερευνητικού έργου των υποψηφίων
υποτρόφων [Κριτήριο Β.2(δ) και Κριτήριο Γ.1(β)]. Ως µέτρο της ποιότητας ορίζεται ο συντελεστής απήχησης.
Παραδόξως, ο Κανονισµός Υποτροφιών περιορίζει τη χρήση του συντελεστή αυτού µόνο για την περίπτωση των
Φυσικών Επιστηµών και των Επιστηµών Υγείας. ∆εδοµένου ότι ο εν λόγω συντελεστής χρησιµοποιείται
ευρύτατα και στις Οικονοµικές Επιστήµες, τα µέλη της Γ.Σ.Ε.Σ. επιθυµούν οι Οικονοµικές Επιστήµες να
συµπεριληφθούν µαζί µε τις Φυσικές Επιστήµες και τις Επιστήµες Υγείας στη λίστα των επιστηµών που κάνουν
χρήση του συντελεστή απήχησης ως κριτηρίου αξιολόγησης»,
Προτείνεται τροποποίηση των εδαφίων Β2δ και Γ1β του κανονισµού υποτροφιών της 313ης/16-05-2013
Συνεδρίας της Συγκλήτου, στον οποίο στηρίζεται ο κανονισµός υποτροφιών του Ειδικού Λογαριασµού, ως εξής:
Κριτήρια Επιλογής
Ο αριθµός και η ποιότητα (συντελεστής απήχησης, αριθµός βιβλιογραφικών αναφορών, άλλοι δείκτες ανάλογα
µε το πεδίο της Επιστήµης) των εργασιών που έχει συγγράψει, δηµοσιεύσει ή/και ανακοινώσει σε επιστηµονικά
περιοδικά και συνέδρια ο υποψήφιος. Θα δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στη σειρά του υποψηφίου ανάµεσα στους
συγγραφείς των εργασιών, στον αριθµό των συγγραφέων στις εργασίες και στο είδος του συνεδρίου (τοπικό,
πανελλήνιο, διεθνές).
Ελένη Παπαδάκη
Αναπληρώτρια Πρύτανη
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ακολουθεί συζήτηση µεταξύ των µελών όπου γίνονται αναφορές σε δείκτες και κριτήρια που αφορούν τα
διάφορα Τµήµατα.
Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Κρήτης, λαµβάνοντας υπόψη την προαναφερόµενη εισήγηση της
Αναπληρώτριας Πρύτανη κ. Ελένης Παπαδάκη µετά την απόφαση της υπ΄αριθµ. 91/29-4-2015 συνέλευσης του
Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών, τις προηγηθείσες αποφάσεις της Συγκλήτου σχετικά µε τον κανονισµό
υποτροφιών, καθώς και τις απόψεις και προτάσεις που ακούστηκαν κατά τη συζήτηση, επίσης τις
αποφασίζει και εγκρίνει
την τροποποίηση των εδαφίων Β2δ και Γ1β του κανονισµού υποτροφιών της 313ης /16-05-2013 συνεδρίας
της Συγκλήτου ως εξής:
«Κριτήρια Επιλογής
Ο αριθµός και η ποιότητα (ενδεικτικά συντελεστής απήχησης, αριθµός βιβλιογραφικών αναφορών, άλλοι
δείκτες και κριτήρια ανάλογα µε το πεδίο της Επιστήµης) των εργασιών που έχει συγγράψει, δηµοσιεύσει
ή/και ανακοινώσει σε επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια ο υποψήφιος. Θα δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στη
σειρά του υποψηφίου ανάµεσα στους συγγραφείς των εργασιών, στον αριθµό των συγγραφέων στις εργασίες
και στο είδος του συνεδρίου (τοπικό, πανελλήνιο, διεθνές)».
Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στον Ειδικό Λογαριασµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

Ακριβές απόσπασµα
Ρέθυµνο,
Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένου της
Γραµµατείας της Συγκλήτου
Ιωάννα Τζανταρολάκη

