ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης – Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών
Απολογισμός δράσεων 2012-2014 (συνεχιζόμενες στο επόμενο σχέδιο δράσης 2014-2016)
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Θέματα ηθικής και επαγγελματικής Δεοντολογίας

1.1.

Επαγγελματική δεοντολογία:
Δημιουργία κανονιστικών κειμένων

1.2.

Ηθική στη έρευνα : προώθηση και ανάπτυξη
των υπηρεσιών της Επιτροπής Δεοντολογίας της
Έρευνας του Π.Κ.
Ασφάλεια & Υγεία:

1.3.

Παρακολούθηση της εφαρμογής σχετικών
δράσεων πληροφόρηση/έλεγχος τήρησης
σχετικών κανόνων, εκπαίδευση).
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Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ερευνητών

2.1.

Δημιουργία κανονιστικών κειμένων /οδηγών
του Π.Κ.

Κώδικας Δεοντολογίας της Έρευνας (συνεδρίαση συγκλήτου 299/22-3-12 & τροποποίηση 312/21.3.2013)
Κανονισμός εφαρμογής ( Σ.Σ. 303/21-6-12 & τροποποίηση 312/21.3.13)
Συγκρότηση επιτροπής δεοντολογίας για την έρευνα (Σ.Σ.305/30-8-2012)
Εξειδίκευση διαδικασιών σε σχέση με την εφαρμογή των προβλέψεων στο ΚΔΕ.
http://www.elke.uoc.gr/committee/ethics.aspx
έχουν ήδη εξεταστεί 108 κλινικές μελέτες & 29 ερευνητικά πρωτόκολλα
/
Συγκρότηση Επιτροπών Ασφάλειας & ορισμός αρμοδιοτήτων (συν. πρυτανικού συμβουλίου 21/3-9-2013 & 24 31-10-2013)
Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων στις δυο πανεπιστημιουπόλεις
Πυροσβεστική υπηρεσία - θέματα πυρασφάλειας( Μάρτιος 2014)
ΟΑΣΠ- προστασία από σεισμό( Μάρτιος 14)
Πιστοποιημένο σεμινάριο βασικής υποστήριξης της ζωής & αυτόματης εξωτερικής απινίδωσης –Απρίλιος 2104).
Ανάρτηση ενημερωτικών φυλλαδίων/οδηγιών στις ιστοσελίδες των Ακαδ. τμημάτων (θέματα ασφάλειας & υγείας).
Πρώτες αναφορές για θέματα ασφάλειας από τις επιμέρους επιτροπές των Ακαδ. Τμημάτων

2.1.2.

Οδηγίες για λογοκλοπή

Σχετικά: 1.1.
οδηγίες για μισθώσεις έργου, κανονισμός υποτροφιών, Χρονοχρέωση προσωπικού
http://www.elke.uoc.gr/management/index.aspx
Υιοθέτηση σχετικών οδηγιών του τμήματος Ψυχολογίας ( όπου δεν υπάρχουν).
Ανάρτηση στις ιστοσελίδες των Ακαδ. Τμημάτων

2.1.3.

Ορισμός συνηγόρου φοιτητή

σε πλήρη λειτουργία

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
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Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

3.1

Κανονιστικά κείμενα
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Η θέση του Ερευνητή και το περιβάλλον εργασίας του.

4.1.

Θέσπιση βραβείου ερευνητή

Aποφ. Συγκλήτου 312/21-3-2013, έχουν γίνει ήδη 2 απονομές.

4.2.

Έναρξη προσπάθειας ανάπτυξης ενός
διαδικτυακού ευρετηρίου

Δημιουργία web εφαρμογής καταγραφής του ερευνητικού αντικειμένου (Sciences Classification)

4.8.

Ανάδειξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών
επιτευγμάτων των μελών του Π.Κ.

Προσπάθεια με παράλληλες δράσεις ( συμμετοχή στις κατατάξεις των πανεπιστημίων, διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας,
δημιουργία ερευνητικού ευρετηρίου κ.ά.)

Κανονισμός διάθεσης προϊόντων ( Σ.Σ.292 /29.9.11) και σχετικά παραρτήματα)
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