Ένωση Διδασκόντων του Ιονίου Πανεπιστημίου
Μέλος της ΠΟΣΔΕΠ

Κέρκυρα, 1/3/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ‐ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Ένωση Διδασκόντων του Ιονίου Πανεπιστημίου (Ε.Δ.Ι.Π.) πρόκειται να διοργανώσει
ενημερωτική εκδήλωση – ημερίδα με θέμα τα προβλήματα των Περιφερειακών
Πανεπιστημίων. Η εκδήλωση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα την
Τρίτη 23 Μαρτίου 2010 και ώρα 17:00 σε χώρο που θα ανακοινωθεί και στοχεύει στην
ανάδειξη του συνόλου των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στη σύγχρονη
πραγματικότητα τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια, στην ιεράρχησή τους και στην
περαιτέρω συζήτηση που θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες προτάσεις – λύσεις. Η εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της ΠΟΣΔΕΠ.
Στα πλαίσια της προγραμματιζόμενης εκδήλωσης πρόκειται να προσκληθούν ως ομιλητές
συνάδελφοι που υπηρετούν σε Περιφερειακά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας.
Παράλληλα, η συμμετοχή τόσο των διδασκόντων του Ιονίου Πανεπιστημίου, όσο και του
διοικητικού – τεχνικού προσωπικού του στην παραπάνω εκδήλωση, κυρίως υπό μορφή
προτάσεων θεμάτων για συζήτηση σε αυτή τη φάση, αποτελεί σημαντικό παράγοντα
επιτυχίας της. Για το λόγο αυτό, το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ι.Π. το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα
δέχεται προτάσεις οι οποίες θα συμβάλουν στην διαμόρφωση μίας εποικοδομητικής –
ολοκληρωμένης συζήτησης που θα καταγράψει την πραγματικότητα και θα προτείνει
λύσεις για την ανάπτυξη των Περιφερειακών Ιδρυμάτων.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Βλάμος

Ο Γραμματέας
Ανδρέας Φλώρος

Ημερίδα: «Τα Προβλήματα των Ελληνικών Περιφερειακών
Πανεπιστημίων»
Τρίτη 23 Μαρτίου 2010, 17:00 – 20:00
Θέματα προς συζήτηση:
•

•

•

Α. Το Περιφερειακό Πανεπιστήμιο ως μοχλός ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας
o Ιστορικό Ίδρυσης Ελληνικών Περιφερειακών Πανεπιστημίων
o Ποιά είναι τα οφέλη και οι μηχανισμοί που μπορούν να τα επιτύχουν;
o Ποιά είναι η πραγματικότητα; Ποιά τα αίτια αυτής;
Β. Περιφερειακό Πανεπιστήμιο και ανθρώπινο δυναμικό
o Διδακτικό προσωπικό:
 Επανεκλογή σε κεντρικά Πανεπιστήμια
 Συχνά μετακινούμενο προσωπικό
 Πλήρωση Θέσεων ΔΕΠ – Διάθεση σχετικών πιστώσεων
 Πιστώσεις Συμβασιούχων ΠΔ407/80
o Φοιτητές:
 Ποιό το προφίλ τους;
 Ποιά τα κριτήρια επιλογής ενός Περιφερειακού Ιδρύματος;
 Μή μόνιμη διαμονή στην έδρα του Ιδρύματος
 Θέματα μετεγγραφών και συνέχισης σπουδών
o Θέματα αξιολόγησης Περιφερειακών Πανεπιστημίων
Γ. Περιφερειακό Πανεπιστήμιο και υποδομές
o Διασπορά – τί προβλήματα δημιουργεί;
o Ελλείψεις σε κτιριακές υποδομές και υποδομές βιβλιοθήκης, εξοπλισμού –
λογισμικού
o Διοικητικό / τεχνικό προσωπικό
 Διάθεση πιστώσεων για κάλυψη οργανικών θέσεων
o Θέματα χρηματοδότησης μέσω ερευνητικών προγραμμάτων

