270 Χημείας Κρήτης (Ηράκλειο)
Σκοπός
Επιστήμη της Χημείας αποτελεί μια θεμελιώδη παραγωγική δύναμη στην οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη μιας χώρας. Η επιτυχία της Χημείας στην
υλοποίηση αυτών των στόχων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παρεχομένη εκπαίδευση και την ερευνητική δραστηριότητα που συντελούνται στα
Πανεπιστήμια και σε πολλά άλλα παρεμφερή ιδρύματα. Επίσης, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τα οράματα των δασκάλων και των ερευνητών που έχουν
αφιερωθεί στην διεύρυνση και διάδοση της γνώσης, καθώς και στην εφαρμογής της γνώσης με ένα καινοτόμο, παραγωγικό και ωφέλιμο τρόπο. Εξαρτάται
όμως και από την αρμονική συνεργασία και τη πρόθυμη συμπαράσταση του κράτους.
Η επιστημονική κοινότητα της Χημείας στον ελληνικό χώρο συνεχίζει να πιστεύει ότι η αμοιβαία ισχυροποίηση της χημικής εκπαίδευσης και της χημικής
έρευνας μπορεί να παίξει ένα ρόλο-κλειδί στην ανάπτυξη της χώρας και να προσφέρει σημαντικές καινοτομίες που θα υποστηρίζουν την καλύτερη
ποιότητα ζωής, θα προστατεύουν τη δημόσια υγεία, και θα δημιουργήσουν καινούργιες πηγές πλούτου για την Ελλάδα. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει
στρέψει την προσοχή του και το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Το Τμήμα Χημείας ιδρύθηκε το 1985. Οι πρώτες εκλογές για την επιλογή Διδακτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) έγιναν στις 4 Απριλίου 1984.
Ο κύριος στόχος του Τμήματος είναι η εκπαίδευση και η έρευνα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε σύγχρονα θέματα Χημείας. Η οργάνωση των
μεταπτυχιακών Σπουδών και η Ερευνητική Υλικοτεχνική Υποδομή ήταν το πρώτο μέλημα του νεοσυσταθέντος Τμήματος. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι πρώτοι
πέντε μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Χημείας, οι οποίοι επιλέχθηκαν κατόπιν γραπτών εξετάσεων το 1985, ξεκίνησαν μεταπτυχιακές σπουδές σχεδόν
αμέσως μετά την ίδρυση του τμήματος και δύο χρόνια ενωρίτερα από την υποδοχή των πρώτων προπτυχιακών φοιτητών. Το Τμήμα στεγάσθηκε στα κτίρια
της Λεωφόρου Κνωσού, όπου παραμένει και σήμερα.
Στις επόμενες εκλογές που έγιναν στις 11 Ιουνίου 1986, το Τμήμα ενισχύθηκε σημαντικά με νέες ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Συγχρόνως
το Τμήμα άρχισε να στελεχώνεται με Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) και προσωπικό γραμματείας. Σήμερα το Τμήμα Χημείας αριθμεί
22 μέλη ΔΕΠ (και 2 υπό διορισμό), 5 επιστημονικούς συνεργάτες, 2 μεταδιδακτορικούς ερευνητές, 12 Ε.Τ.Ε.Π.. Επίσης, το πρόγραμμα προπτυχιακών
σπουδών του τμήματος παρακολουθούν 300 περίπου φοιτητές και το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 145 μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Μεταξύ των ποικίλων δραστηριοτήτων του Τμήματος Χημείας μεγάλη έμφαση δόθηκε στην ύψιστη ακαδημαϊκή αναγνώριση Χημικών Επιστημόνων που
έχουν συμβάλλει διεθνώς στην εξέλιξη της σύγχρονης Χημείας. Το Τμήμα Χημείας έχει αναγορεύσει σε Επίτιμους Διδάκτορες τους Παγκοσμίου φήμης
Καθηγητές : Werner Stum, Jean Marie Lehn (Νόμπελ Χημείας 1987), George Olah (Νόμπελ Χημείας 1994), Albert Cotton και Κυριάκος Νικολάου.
Η αυξανόμενη επιτυχία του Τμήματος οφείλεται κυρίως στην υψηλού επιπέδου πρωτοποριακή έρευνα η οποία εκτελείται από το Διδακτικό Ερευνητικό
Προσωπικό και στην ικανότητα να ενσωματώνει τις επιστημονικές ανακαλύψεις στα προγράμματα σπουδών.
Για την εκπαιδευτική και ερευνητική οργάνωση του Tμήματος Xημείας, οι διδάσκοντες και οι εργαστηριακοί τεχνικοί κατανέμονται σε 5 τομείς:
Tομέας Φυσικοχημείας
Tομέας Oργανικής Xημείας
Tομέας Aνόργανης Xημείας
Tομέας Xημείας Περιβάλλοντος και Aναλυτικής Xημείας
Tομέας Bιοχημείας

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να

