Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης στρατηγικής για την εφαρμογή των αρχών της Ευρωπαϊκής Χάρτας και του Κώδικα Δεοντολογίας του Ερευνητή.
(απόφαση Συγκλήτου 271/17-12-2009)
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης με βάση τις ακόλουθες αρχές
την υποχρέωσή του να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
1 εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων του κώδικα ηθικής και
δεοντολογίας έρευνας που πρόσφατα ψήφισε
2 την ανάγκη για ενημέρωση των ερευνητών για τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις τους
3 την ανάγκη για συστηματική καθοδήγηση και υποστήριξη των
ερευνητών για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας
την διαπίστωση ότι το πανεπιστήμιο πρέπει να αναπτύξει πολιτικές

4 και οριζόντιες υπηρεσίες για να δημιουργήσει ένα σαφές και
ελκυστικό ερευνητικό περιβάλλον με στόχο την αριστεία

την παραδοχή ότι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ερευνητών

5 αποτελεί έναν από τους βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους του
πανεπιστημίου και θα πρέπει να υποστηριχθεί και αναπτυχθεί
αναλόγως

Ανάπτυξη και Εφαρμογή
Επανεκτίμηση
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Θέματα Ηθικής και Επαγγελματικής Δεοντολογίας
Αποσαφήνιση των ακολουθούμενων πρακτικών στο επίπεδο του
1.1
ιδρύματος
Yποστήριξη για την πλήρη λειτουργία της Επιτροπής Δεοντολογίας
1.2
Έρευνας σε επίπεδο ιδρύματος
Επισκόπιση των ακολουθούμενων πρακτικών σε θέματα
υποστήριξης και εκπαίδευσης των ερευνητών και εντοπισμός
1.3
καλών πρακτικών και δυνατοτήτων
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ερευνητών

2.1

Προετοιμασία ενημερωτικού οδηγού που αφορά στα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις των ερευνητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (με
σχετική παράθεση στην ιστοσελίδα του ιδρύματος)

Πνευματική Ιδιοκτησία
Δημιουργία σαφούςπλαισίου συνεργασίας με "τρίτους" σε ότι
3.1
αφορά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Επανεξέταση του
κανονισμού διάθεσης προϊόντων πνευματικής ιδοκτησίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης (Ειδικός Λογαριασμός) και των
3.2
ακολουθούμενων πρακτικών
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας : προετοιμασία σύντομου και
κατανοητού οδηγού (με σχετική παράθεση στην ιστοσελίδα του
3.3
ιδρύματος)
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας:: ανάπτυξη σχετικών
3.4
υποστηρικτικών δομών
Θέση του Ερευνητή και Ερευνητικό Περιβάλλον
4.1
4.2

Σαφής διατύπωση της ερευνητικής στρατηγικής του πανεπιστημίου
Ανάπτυξη ερευνητικού αποθετηρίου του πανεπιστημίου

4.3

Εξέταση του ορισμού του ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης σε
σχέση με τον ορισμό που δίνεται από την ευρωπαική επιτροπή

4.4

Δημιουργία συστηματική και στοχευμένης πληροφόρησης για
δυνατότητες χρηματοδότησης έρευνας

4.5

Δημιουργία υποστηρικτικής δομής για την κατάθεση ερευνητικών
προγραμμάτων και τη διαχείριση τους (ΕΛΚΕ Help Desk)

4.6

4.7
4.8
4.9

4.10

4.11

4.12
4.13

Αναβάθμιση υπηρεσιών σε επίπεδο ιδρύματος για την υποστήριξη
της κινητικότητας των εισερχόμενων και εξερχόμενων ερευνητών
(ΕURAXESS Help-Desk)
Θέσπιση ειδικών βραβείων για μεταπτυχιακούς φοιτητές (π.χ. για
την καλύτερη δημοσίευση)
Θέσπιση ειδικών βραβείων για διαδακτικό προσωπικό του
πανεπιστημίου για σημαντικές επιδόσεις (διδασκαλίας,
δημοσίευση, βράβευση ερευνητικού προγράμματος
Επανεξέταση του Εσωτερικού Κανονισμού Χρηματοδότησης
Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ειδικός Λογαριασμός)
Διερεύνηση της δυνατότητας οικονομικής ενίσχυσης των νέων
ερευνητών σε συνδυασμό με την μείωση των εκπαιδευτικών τους
υποχρεώσεων για το πρώτο χρόνο απασχόλησής τους στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Διερεύνηση της δυνατότητας οικονομικής ενίσχυσης συνδυαστικά
από διάφορες πηγές χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου Κρήτης
για την ανάπτυξη και συντήρηση ερευνητικών υποδομών και
δραστηριοτήτων
Επισκόπιση των όρων εργασίας των ερευνητών στο πανεπιστήμιο
Κρήτης, των δυνατοτήτων και των επιλογών που προσφέρονται
μέσα από το θεσμικό πλαίσιο, σε ότι αφορά την κοινωνική τους
ασφάλιση
Δημιουργία σχετικού ενημερωτικού εντύπου

Ερευνητική Κατάρτιση και Επαγγελματική Επιμόρφωση
Παρακολούθηση του πλαισίου διδακτορικής εκπαίδευσης και
5.1
υιοθέτηση καλών πρακτικών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ανάδειξη ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και επαγγελματικής
5.2
σταδιοδρομίας
Περιοδική αξιολόγηση της επαγγελματικής απόδοσης των
5.3
ερευνητών
Αξιολόγηση
Ενσωμάτωση της πολιτικής για την διαχείριση των ανθρώπινων
πόρων στην Έρευνα στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του
6.1
ιδρύματος
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