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Προς
Τα μέλη του Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π.,
Στελέχη Γραμματειών και
φοιτήτριες/φοιτητές
των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής,
Φαρμακευτικής και Οδοντιατρικής
Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.
ΘΕΜΑ: Βραβεία Αριστείας Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Στις 22 Μαρτίου 2019 έληξε η προθεσμία υποβολής των προτάσεων και της
κατάθεσης στοιχείων και αμέσως ακολούθησε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία
αξιολόγησής τους για την απονομή των Βραβείων Αριστείας της Σχολής Επιστημών Υγείας
Α.Π.Θ. του έτους 2019 (περίοδος 2017‐2018).
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και επί της διαδικασίας, αναφέρουμε τα εξής:
1. Υποβλήθηκαν στοιχεία ή προτάθηκαν 208 περιπτώσεις συναδέλφων και συνεργατών
της Σ.Ε.Υ. με αξιοσημείωτες επιδόσεις. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 40,15% επί
του συνόλου των 518 μελών του Δ.Ε.Π., που υπηρετούν σήμερα σε όλα τα Τμήματα
της Σχολής και σηματοδοτεί, αφενός το υψηλό επίπεδο των στελεχών της και
αφετέρου ενδιαφέρον να αναδειχθούν οι έννοιες «αξία» και «αριστεία».
Είναι αυτονόητο, ότι η κάθε διαδικασία βράβευσης πρέπει να αφορά όχι
γενικά στους πολύ καλούς, αλλά τους καλύτερους μεταξύ αυτών, για να μην
αποδομηθεί η σημασία της. Ωστόσο, κρίθηκε σκόπιμη η διεύρυνση του αριθμού των
υπό βράβευση σε ορισμένες κατηγορίες. (π.χ. : Στα βραβεία με κριτήριο το ύψος των
ερευνητικών κονδυλίων το 2018, αντί να επιλεγούν μόνο οι πέντε πρώτοι στο Τμήμα
Ιατρικής, θα τιμηθούν, τελικά, όσοι παρουσιάζουν ύψος κονδυλίων 30.000,00 € και
άνω./Στα βραβεία με κριτήριο τον IF κατά το 2018, αντί να επιλεγούν μόνο οι πέντε
πρώτοι στο Τμήμα Ιατρικής, θα τιμηθούν τελικά, όσοι παρουσιάζουν IF μεγαλύτερο
του 20,0).
2. Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν στάθηκε εφικτό να προσκομιστούν επαρκή στοιχεία,
διαφοροποιούνται οι αποδέκτες των Βραβείων. (π.χ.: Βραβεία με κριτήριο τις
περισσότερες ώρες διδασκαλίας σε ξένες γλώσσες – προγράμματα ERASMUS).
3. Υπάρχουν περιπτώσεις συναδέλφων με υψηλές επιδόσεις, παράλληλα, σε
διάφορους τομείς, που θα τύχουν της δέουσας τιμής σε κάθε περίπτωση που
διακρίθηκαν.
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Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σας διαβεβαιώνουμε για την προσπάθεια της Κοσμητείας της Σ.Ε.Υ. του Α.Π.Θ. για
αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση. Ωστόσο, επειδή ο όγκος των στοιχείων που έτυχαν
επεξεργασίας, ελέγχων και αξιολόγησης ήταν μεγάλος και υπάρχει πιθανότητα κάποιας
λανθασμένης εκτίμησης, παράληψης ή λάθους (ονοματεπώνυμο, επιστημονικό αντικείμενο
κ.ά), σας επισυνάπτουμε τον πλήρη κατάλογο των υπό βράβευση προς υποβολή τυχόν
παρατηρήσεων, οι οποίες παρακαλούμε να κατατεθούν εγγράφως στη Γραμματεία της
Κοσμητείας μέχρι και την Τρίτη 16 Απριλίου 2019.
Στη συνέχεια, θα σας κοινοποιηθεί ο οριστικός κατάλογος των υπό βράβευση, που
θα τιμηθούν σε ειδική εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών της
Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 και ώρα 19:30
(θα σταλεί πρόσκληση).

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ
Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.
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