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Αγαπητοί αναγνώστες,
Το τρίτο τεύχος του περιοδικού μας για
το ακαδημαϊκό έτος 2009 - 2010 που διαβάζετε σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή,
περιλαμβάνει θέματα που εντάσσονται
στην εκπαίδευση, στην έρευνα και την καινοτομία, και κλείνει με ενδιαφέρουσα ειδησεογραφία και με απόψεις - σχόλια κρίσεις.
Παρουσιάζονται το νέο «μεταπτυχιακό
πρόγραμμα στη Λογιστική & Ελεγκτική»
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, το
πρόγραμμα της ΣΕΥΠ στα πλαίσια του
Leonardo da Vinci για την «ανάπτυξη σχέσης βοήθειας με πληθυσμιακές ομάδες σε
εγκατάλειψη» και οι «εκπαιδευτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες του Φωτοβολταϊκού Πάρκου του Ιδρύματος».
Στην ενότητα της έρευνας, υπάρχουν ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για τα επιτεύγματα του ΤΕΙ Κρήτης της τελευταίας
δεκαπενταετίας στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και πληροφορίες για τις ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται
στο Ίδρυμα.
Περιλαμβάνεται επίσης μελέτη που
αφορά στο «ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη και στις κλιματικές αλλαγές» και οι τελευταίες δράσεις του ερευνητικού προγράμματος HiPER- πυρηνική σύντηξη με
laser – με σημαντικότερη την παρουσίαση
από το ΤΕΙ Κρήτης στην αρμόδια Επιτροπή
Έρευνας της Βουλής. Τέλος, μπορείτε να
ενημερωθείτε για θέματα καινοτομίας, τα
οποία αναφέρονται στην «τρισδιάστατη τηλεόραση 3D-TV» και στη «βελτιστοποίηση
Δικτύων Τεχνολογίας DVB-S2».
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Ανατρέχοντας στην ειδησεογραφία, θα
βρείτε τα τελευταία νέα για ορκωμοσία και
νέους πτυχιούχους, για την έκθεση εικαστικών έργων, για τις εκδηλώσεις τις ημέρας
περιβάλλοντος, για τη Σύνοδο Προέδρων
για διεθνή συνέδρια, καθώς και τα πορίσματα Επιστημονικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης για το κόκκινο σκαθάρι που
αποτελεί απειλή για τα φοινικοειδή.
Ενδιαφέροντα θέματα περιλαμβάνει η
ενότητα «Σχόλια – Απόψεις – Κρίσεις». Η
τρέχουσα οικονομική κρίση καθιστά επίκαιρες τις σχετικές απόψεις συναδέλφων οι
οποίοι προτείνουν λύσεις με την «αξιοποίηση εναλλακτικού μοντέλου ανάπτυξης» ή
με την «ποικιλομορφία ως σανίδα σωτηρίας για τις επιχειρήσεις». Με τίτλο «Χτίζοντας μνήμες στο μέλλον» παρουσιάζεται
μελέτη για αειφόρο ανάπτυξη με σύστημα
αδιάλειπτης παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος
στον Άη Στράτη, το φορτωμένο με μνήμες
μικρό νησί του ΒΑ Αιγαίου. Τέλος περιλαμβάνεται πρόταση για την «κατάργηση των εισακτέων εαρινού εξαμήνου ως άρση
κοινωνικής ανισότητας» και άρθρο για το
σκάκι.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι
προσδοκούμε να συνεισφέρετε με τις δικές
σας ιδέες ή να συμβάλετε με οποιονδήποτε
άλλο πρόσφορο τρόπο στις επόμενες εκδόσεις του περιοδικού μας.
Καλή ανάγνωση και καλές διακοπές.
Για τη Συντακτική Επιτροπή
Βασίλης Ζαχαρόπουλος, Καθηγητής
Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης

