ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΘΟΥΣΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΕΤ
Αγαπητά μέλη του τμήματος ΒΕΤ, αισθανόμαστε την ανάγκη μετά από τέσσερα χρόνια στην Προεδρία
του Tμήματος να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλατε όλο αυτό το
διάστημα και τη βοήθεια που μας παρείχατε. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να παρουσιάσουμε ένα
σύντομο απολογισμό του έργου που συντελέστηκε τα τέσσερα αυτά χρόνια. Είναι γεγονός ότι, το
τελευταίο διάστημα, η συζήτηση για την ένταξη του Tμήματος σε σχολή προκάλεσε έντονους
κραδασμούς στο τμήμα. Πιστεύουμε όμως ότι το Tμήμα, διαθέτει εξαιρετικό προσωπικό και κατά
συνέπεια θα ξεπεράσει τα όποια προβλήματα και θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία. Ευχόμαστε στη
νέα Πρόεδρο, καλή συνέχεια στο έργο της.
1. Ακαδημαϊκή λειτουργία - Πρόγραμμα σπουδών
- Τροποποίηση και ανανέωση του προγράμματος σπουδών.
- Υιοθέτηση του συστήματος ECTS.
- Το τμήμα αξιολογήθηκε από την ΑΔΙΠ τον Ιούνιο 2011 με ιδιαίτερα ικανοποιητικά
αποτελέσματα.
- Σχετική αύξηση των μονάδων εισαγωγής για τρία συνεχόμενα έτη. Η διαφορά της βάσης
εισαγωγής του ΒΕΤ με τα άλλα συναφή τμήματα μειώθηκε κατά 900-1200 μονάδες.
2. Υλικοτεχνική υποδομή
i. Ένταξη στο ΕΣΠΑ και έναρξη των εργασιών ανέγερσης του «Πολυδύναμου Κτηρίου 4η
εφαρμογή» για τη στέγαση του ΒΕΤ. Η ολοκλήρωση του κτηρίου προβλέπεται τον
Οκτώβριο 2014.
ii. Το Λαμπρειάδειο κληροδότημα παραχώρησε στο Πανεπιστήμιο το οίκημα της
ομώνυμης σχολής στα Άνω Πεδινά, με σκοπό την εγκατάσταση ερευνητικού Σταθμού
Πεδίου του τμήματος.
iii. Παραχώρηση και εξοπλισμός 2 εργαστηρίων στα προκατασκευασμένα Ε1 και Ε4 για την
εγκατάσταση των εργαστηρίων Βιοχημείας και ΝευροΑνοσολογίας.
iv. Απόφαση της Συγλήτου για ανέγερση 2ου κτηρίου του ΒΕΤ σε συνεργασία με το ΙΒΕ,
αξιοποιώντας υπάρχουσα μελέτη που έχει εκπονήσει το ΙΤΕ. Η απόφαση ελήφθει το
Δεκέμβριο 2011. Δεν έχουν δρομολογηθεί ακόμη η διαδικασίες για ένταξη στο ΕΣΠΑ,
για αυτό και θα πρέπει να ενταθεί η συνεργασία του τμήματος με την Πρυτανεία το
επόμενο διάστημα προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος αυτός.
3. Σύνδεση με την τοπική κοινωνία
i. Το ΒΕΤ οργάνωσε ημερίδα για τη λίμνη με θέμα «Βιοποικιλότητα και Παραγωγικότητα
στη Λίμνη Παμβώτιδα».
ii. Συνδιοργάνωση με άλλους φορείς εκδηλώσεων με περιβαλλοντικό περιεχόμενο.
iii. Ο Σταθμός Πεδίου στα Άνω Πεδινά δίνει δυνατότητες για σύνδεση του τμήματος με
την τοπική κοινωνία των Ζαγοροχωρίων.
4. Εκλογές πέντε νέων, και εξελίξεις οκτώ μελών ΔΕΠ με αξιολογικά κριτήρια.

5. Έκδοση οδηγού σπουδών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
6. Ανανέωση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας.
Γ. Θυφρονίτης

Θ. Μιχαηλίδης

Αν. Καθηγητής

Αν. Καθηγητής

