
«Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ CIVIS»

Καθ. Δημήτριος Καραδήμας, 
Επιστημονικός Υπεύθυνος CIVIS, Αντιπρύτανης 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής 
Μέριμνας ΕΚΠΑ



Aix-Marseille Université, France (coordinator)

National and Kapodistrian University of Athens, Greece 

University of Bucharest, Romania

Université libre de Bruxelles, Belgium 

Universidad Autonoma de Madrid, Spain 

Sapienza Università di Roma, Italy  

Stockholm University, Sweden  

University of Tübingen, Germany  

University of Glasgow, United Kingdom  

Paris Lodron University of Salzburg

Τα Πανεπιστήμια-μέλη του CIVIS

Παν/μιο Γλασκώβης (συνδεδεμένο 

μέλος-associated partner από το 

Δεκέμβριο 2020) & το Παν/μιο

του Salzburg  (inclusion approved 

by Board of Rectors) από το 

Σεπτέμβριο 2021.



Οι Εννέα Τομείς Εργασίας του CIVIS 

Το έργο του CIVIS έχει κατανεμηθεί σε 9 τομείς-πακέτα εργασίας (Work Packages). Κάθε πακέτο εργασίας 
συντονίζεται από ένα μέλος-Παν/μιο της συμμαχίας. Όλα τα Παν/μια συμμετέχουν στα εκάστοτε πακέτα 
εργασίας.

➢WP1 (AMU), WP2 (AMU & ULB): Διακυβέρνηση, διοίκηση και διαχείριση- To ΕΚΠΑ  

➢WP3: «Ανοικτά Εργαστήρια» σχετίζεται με την επιρροή του CIVIS σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο (CIVIS local engagement and territorial impact-Open Labs) και έχει ως στόχο την ίδρυση και την 
ανάπτυξη Ανοιχτών Εργαστηρίων που θα φέρουν σε επαφή τα δέκα Πανεπιστήμια του CIVIS με τους 
Κοινωνικούς Εταίρους τους, μέσα από συνεργασίες που αφορούν στην εκπαίδευση, την έρευνα και την 
καινοτομία και οι οποίες θα ωφελήσουν τις τοπικές κοινωνίες. (Συντονιστής UAM)

➢WP4: Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Θεματικές Ενότητες του CIVIS (CIVIS European Hubs) και αποσκοπεί 
στη δημιουργία και ανάπτυξη διεπιστημονικών θεματικών ενοτήτων εκπαίδευσης και έρευνας που θα 
θεραπεύσουν τα εξής αντικείμενα: (Συντονιστής SU)

-HUB 1: Κλίμα, περιβάλλον και ενέργεια (Climate, environment and energy) (Συντονιστής SU)
-HUB 2: Κοινωνία, πολιτισμός, ιστορική κληρονομιά (Society, culture, heritage) (Συντονιστές ΕΚΠΑ & EKUT, 
το ΕΚΠΑ έχει την προεδρία από τον Οκτώβριο του 2021)
-HUB 3: Υγεία (Health) (Συντονιστής SUR)
-HUB 4: Πόλεις, περιφέρειες, κινητικότητα (Cities, territories and mobilities) (Συντονιστής ULB)
-HUB 5: Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός (Digital and technological transformation)- Δεν έχει 
εκκινήσει ακόμα



Οι Εννέα Τομείς Εργασίας του CIVIS 

➢WP5: «CIVIS, μια γέφυρα ανάμεσα στις χώρες της Μεσογείου και της Αφρικής» (CIVIS, a bridge towards
the Mediterranean and African Regions) και αποσκοπεί στην ανάπτυξη συνεργασιών με χώρες της 
Μεσογείου και της Αφρικής. (Συντονιστής EKUT)

➢WP6: Κινητικότητα φοιτητών, ακαδημαϊκών, διοικητικού προσωπικού (Συντονιστής ΕΚΠΑ)

➢WP7: Aριστεία στη διδασκαλία εντός του CIVIS (CIVIS Teaching Excellence) και αποσκοπεί στην 
προαγωγή της αριστείας στη διδασκαλία και τη μάθηση. Tο ΕΚΠΑ συμμετέσχε σε όλες τις δράσεις που 
προτάθηκαν και συνέβαλε στη συλλογή στοιχείων για τη διδασκαλία στο CIVIS, χαρτογραφώντας τα 
ξενόγλωσσα ΠΠΣ και ΠΜΣ και τα ξενόγλωσσα μαθήματά του, καθώς και συλλέγοντας και προωθώντας 
πληροφορίες για τις καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές (innovative pedagogies) και τη χρήση της 
ψηφιακής κινητικότητας (virtual mobility) και την ενίσχυση της πολυγλωσσίας. (Συντονιστής BU)

➢WP8: Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση (Quality assessment and evaluation). (Συντονιστής SUR)

➢WP9: Έχει ως θέμα τη «βιωσιμότητα και τη διάδοση των επιτευγμάτων» (Sustainability and 
dissemination) και αποσκοπεί στη διαμόρφωση της ταυτότητας του CIVIS, στην περαιτέρω ανάπτυξη και 
λειτουργία του και στη διάδοση και γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του. (Συντονιστής ULB)



CIVIS Εκπαιδευτικεσ 
δραΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕς-

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 
Το ΕΚΠΑ στις 
Εκπαιδευτικές 
Δράσεις του CIVIS



Συνολική απεικόνιση των εκπαιδευτικών δράσεων του CIVIS που συντονίζει και συμμετέχει 
ως εταίρος το ΕΚΠΑ (WPs 4, 5, 6, 7)

WP/ Council

Συνολικός 
αριθμός 
εγκεκριμένων 
προτάσεων 

Συνολικά 
εγκεκριμένες 
προτάσεις του 
ΕΚΠΑ

Το ΕΚΠΑ ως 
Συντονιστής

Το ΕΚΠΑ ως 
εταίρος

HUB 1 - Environment, Climate, Energy 25 9 4 5

HUB 2 - Society, Culture, Heritage 25 15 4 11

HUB 3 - Health 51 48 15 33

HUB 4 - Cities Territories Mobility 13 2 0 2

WP5 - Africa Mediterranean Cooperation 6 6 3 3

WP6 - Mobility (students short term mobility) 44 22 8 14

WP7 - Virtual Courses 8 3 2 1

Σύνολο: 172 105 36 69



Το ΕΚΠΑ στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

Ανά σχολή/τμήμα:
Συνολικά σε 105 κοινές εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετέχουν 106 ακαδημαϊκοί
Το ΕΚΠΑ ως Συντονιστής:
36 εκπαιδευτικές δράσεις από 29 Ακαδημαϊκούς του ΕΚΠΑ
Το ΕΚΠΑ ως εταίρος εκπαιδευτικών προτάσεων:
Σε 69 προτάσεις με την συμμετοχή 77 Ακαδημαϊκών του ΕΚΠΑ

➢Από το ΕΚΠΑ συμμετέχουν ως εταίροι συνολικά 23 Τμήματα σε κοινές 
εκπαιδευτικές προτάσεις του CIVIS, εκ των οποίων, τα 13 Τμήματα ως 
συντονιστές.

➢Το συντονισμό του HUB 2 με θεματική «Κοινωνία, Πολιτισμός, Ιστορική 
Κληρονομιά» έχει αναλάβει το ΕΚΠΑ από κοινού με το Πανεπιστήμιο του 
Tübingen της Γερμανίας.



Προτάσεις για θεσμικές αλλαγές • «Οι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις 
υπαγωγής των επιλεγόμενων μαθημάτων στο 
πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του 
Τμήματος (ιδίως συγγράμματα και απόδοση 
πιστωτικών μονάδων) συμπεριλαμβάνονται 
στην απόφαση αναθεώρησης του 
Προγράμματος Σπουδών των οικείων 
Τμημάτων, το οποίο, για να διευκολυνθεί η 
ένταξη των μαθημάτων αυτών, δύναται να 
αναθεωρείται και πριν από την έναρξη του 
εαρινού εξαμήνου». 

• Έως σήμερα έχουν υπογραφεί από το ΕΚΠΑ 2 
συμφωνίες για συν-επίβλεψη διδακτορικών 
προγραμμάτων με το Πανεπιστήμιο Sapienza 
της Ρώμης και το Πανεπιστήμιο της 
Μασσαλίας Aix- Marseille.

• Αποτύπωση των επιτυχώς ολοκληρωμένων 
εκπαιδευτικών δράσεων από τους φοιτητές 
στο Παράρτημα του Πτυχίου τους.



Προτάσεις για θεσμικές αλλαγές

• Ανάλυση των διαθέσιμων νομικών μορφών για τη νέα 
νομική υπόσταση του CIVIS και «επιτρέπεται το ΕΚΠΑ να 
συμμετέχει σε Διεθνή Ένωση Μη Κερδοσκοπικού Σκοπού 
(AISBL Association Internationale Sans But Lucratif)
διεπόμενη από το βελγικό δίκαιο και εδρεύουσα στο Βέλγιο».

• Επίσημο έγγραφο από το ΕΚΠΑ στο Γενικό Γραμματέα του 
Υπ. Παιδείας για τις αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές που 
πρέπει να γίνουν για την άρση των εμποδίων στην 
συμμετοχή του ΕΚΠΑ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του 
CIVIS. 



Το ΕΚΠΑ θα διοργανώσει το μεγαλύτερο ετήσιο event του CIVIS το Μάϊο του 2022 (18-20 Mαΐου) τις 

“Global CIVIS Days”, που θα  αποτελέσει σημείο συνάντησης για όλους τους φορείς, τους 

ακαδημαϊκούς, τους φοιτητές, το διοικητικό προσωπικό, τους ερευνητές, αλλά και διακεκριμένους 

επιστήμονες, κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών 

από όλη την Ευρώπη. Εκτός από τις εργασίες των ομάδων δράσης του CIVIS, θα υπάρχουν και 

συζητήσεις ανοικτές για το κοινό με έμφαση σε ευρύτερες θεματικές σχετικά με την κοινωνία, τον 

πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά, όπου ήδη έχει αναπτυχθεί σημαντικό έργο.



CIVIS 2.0



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!


