ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τκήκαηνο Γεσινγίαο Α.Π.Θ. (20-5-11)
Tν Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην ζηελ θαηεγνξία ησλ Γεσεπηζηεκψλ γηα ην
2011 ζχκθσλα κε ηελ παγθφζκηα θαηάηαμε (QS World University Rankings)
βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ 100-150 ζέζεσλ. Η θαηάηαμε καο απηή έξρεηαη σο κηα πνιχ
ερεξή απάληεζε ζηνπο θχθινπο πνπ κέρξη πξηλ απφ ιίγεο εκέξεο δηέξξεαλ ζηνλ ηχπν
πηζαλή ζπγρψλεπζε ή θαηάξγεζε ηνπ Τκήκαηνο κεηαμχ πνιιψλ άιισλ.
Σπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεχκαηα ην Τκήκα Γεσινγίαο ηνπ
Α.Π.Θ. εκθαλίδεηαη λα βξίζθεηαη ζην «θφθθηλν ζηα ππφ ζπγρψλεπζε ηκήκαηα !»,
θαηά ηα ζρέδηα ηνπ Υπνπξγείνπ ΠΓΒΜΘ θαη κάιηζηα σο ην κνλαδηθφ κεηαμχ ησλ 42
ελ ιεηηνπξγία ηκεκάησλ ηνπ Α.Π.Θ. ρσξίο λα εληάζζεηαη ζε θαλέλα απφ ηα αζαθή
θξηηήξηα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο. Τέηνηεο «δηαξξνέο», θήκεο θαη δεκνζηνγξαθηθέο
πιεξνθνξίεο ηαιαλίδνπλ ηα παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο θαη δεκηνπξγνχλ έλα θάθηζην
ςπρνινγηθφ θιίκα, θαιιηεξγψληαο ην έδαθνο γηα ηε κεγάιε «αιιαγή», πνπ πιήηηεη
αλεπαλφξζσηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε.
Θα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη ην Τκήκα Γεσινγίαο ηνπ Α.Π.Θ.
παξνπζηάδεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κνλαδηθή πνιπζρηδή δξάζε εληφο θαη εθηφο ησλ
ηεηρψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ, παξέρνληαο πςειφ επηζηεκνληθφ, εξεπλεηηθφ,
εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ έξγν. Τν Τκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. απνηειεί έλα ηκήκα
κε ππνδεηγκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ Πξνπηπρηαθψλ θαη Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ θαη
απνζαθεληζκέλνπο εδψ θαη δεθαεηίεο επηζηεκνληθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο,
αθνχ ππεξεηεί κηα απφ ηηο Βαζηθέο Δπηζηήκεο, ηε Γεσινγία, ηνπ θχθινπ ησλ
«Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ». Δπίζεο ιεηηνπξγεί δχν πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ
Σπνπδψλ, ην έλα εθ ησλ νπνίσλ απνλέκεη ηίηινπο ζπνπδψλ ζηηο «Γεωεπιστήμες και το
Περιβάλλον», ελψ ην δεχηεξν ζηε «Μεηεσξνινγία, Κιηκαηνινγία θαη Αηκνζθαηξηθφ
Πεξηβάιινλ».Απφθνηηνη ηνπ Τκήκαηνο ππεξεηνχλ κε επηηπρία ζήκεξα ζε
πνιπάξηζκνπο θνξείο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο, εξεπλεηηθά θέληξα θαη εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Δμσηεξηθνχ.
Τν Τκήκα ζπκκεηέρεη ζην πξνπηπρηαθφ δηδαθηηθφ πξφγξακκα άιισλ
Τκεκάησλ. Δπηπιένλ ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο θαη ζε άιινπο ηνκείο φπσο ε
δηνξγάλσζε δηαηκεκαηηθψλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε πξνψζεζε ηεο
δηεπηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο ζην Παλεπηζηήκην. Σπλδηνξγαλψλεη επίζεο
ζε δηεζλέο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Σπνπδψλ «Αξραηνκεηξία θαη Νέεο Τερλνινγίεο
ζηελ Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά».
Τν Τκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ εηζξνή πφξσλ πξνο
ην Παλεπηζηήκην θαζψο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαηαηάζζεηαη ζηαζεξά κεηαμχ ηεο
5εο θαη 10εο ζέζεο ζην ζχλνιν ηνπ Α.Π.Θ. ζηνλ ηνκέα αλάιεςεο θαη πινπνίεζεο
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ. Αλ θαη ζρεηηθά νιηγνκειέο
ηκήκα κε πεξηνξηζκέλν εηήζην πξνυπνινγηζκφ, παξνπζηάδεη ζεκαληηθή εξεπλεηηθή
δξαζηεξηφηεηα κε πιήζνο επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ, δηνξγάλσζε δηεζλψλ
ζπλεδξίσλ, ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο επηηξνπέο, fora θ.ά. Η ζπγθινληζηηθή επηηπρία ησλ
Γεσεπηζηεκψλ ζηε ρψξα καο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηεθκεξηψλεηαη απφ ην
γεγνλφο φηη, ε Διιάδα θαηέρεη ηελ 15ε ζέζε ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν θαη ηελ 31ε

παγθνζκίσο, φζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζηελ ελφηεηα ησλ
Γεσεπηζηεκψλ, ζέζεηο πνπ θαηαθηήζεθαλ θαη κε ηε ζπκβνιή ηνπ Τκήκαηφο καο
Η θνηλσληθή πξνζθνξά ηνπ Τκήκαηνο είλαη επίζεο ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή
ηφζν κέζσ ηνπ ελεξγνχ θαη ζπκβνπιεπηηθνχ ηνπ ξφινπ ζε εθαξκνζκέλα έξγα
εζληθήο ζεκαζίαο (π.ρ. Δζληθφο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υδξνγνλαλζξάθσλ, Γήκνη,
ΓΔΗ, Δγλαηία Οδφο, Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο θ.ά.), φζν θαη κέζσ ησλ επηκέξνπο
κνλάδσλ ηνπ φπσο ηα Μνπζεία Οξπθηνινγίαο θαη Γεσινγίαο-Παιαηνληνινγίαο πνπ
ππνδέρνληαη θαη επηκνξθψλνπλ θάζε ρξφλν πιεηάδα καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ην
Μεηεσξνινγηθφ Δπηζηεκνληθφ Κέληξν Οιχκπνπ θαζψο θαη ην Σεηζκνινγηθφ Σηαζκφ
Θεζζαινλίθεο πνπ εληάζζεηαη ζην Δζληθφ Γίθηπν Σεηζκνγξάθσλ γηα ηελ κειέηε ηεο
ζεηζκηθφηεηαο ηεο ρψξαο θαη ηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία, πξνζθέξνληαο ζεκαληηθφ
θνηλσληθφ έξγν.
Ιδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία εθκεηάιιεπζεο βηνκεραληθψλ ορυκτψλ και
κεηαιιεπκάησλ, πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο βηνκεραλίαο, ζε πνιιά απφ ηα νπνία
είλαη πινχζηα ε ρψξα καο, ελψ νηθνλνκηθνί ιφγνη νδεγνχλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
θαη ηελ παηξίδα καο λα μαλαζρεδηάζνπλ ηελ έξεπλα θαη ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο ε
ζπκβνιή ηεο γεσινγίαο θαη ηνπ γεσιφγνπ αλαβαζκίδεηαη θαη θξίλεηαη απαξαίηεηε.
Πηζηεχνπκε φηη αθνχζηεο ή εθνχζηεο δηαξξνέο πξνζέζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ
ΠΓΒΜ ζηνλ Τχπν, αθελφο κελ δείρλνπλ παληειή άγλνηα ησλ ζεκάησλ απφ απηνχο
πνπ εηζεγνχληαη θαηαξγήζεηο ηέηνησλ Τκεκάησλ, αθεηέξνπ δε δεκηνπξγνχλ
αλαζηάησζε ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Τκεκάησλ.
Οη καζεηέο πνπ ζα ζπκπιεξψζνπλ ζχληνκα ην κεραλνγξαθηθφ δειηίν
πξνηίκεζεο ζρνιψλ γηα εηζαγσγή ζηα ΑΔΙ θαη πνπ πξαγκαηηθά ελδηαθέξνληαη γηα ηηο
γεσεπηζηήκεο θαη ηηο αγαπνχλ, λα δειψζνπλ ηα Τκήκαηα Γεσινγίαο πνπ πξνζθέξνπλ
πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε αγλνψληαο αλππφζηαηεο θήκεο.
Ωρ ππορ ηην αναγκαιόηηηαρ ζςνέσιζηρ ηος έπγος ηος Τμήμαηορ
Γεωλογίαρ ζςμθωνούν ομόθωνα η Σύγκληηορ και ηο Ππςηανικό Σςμβούλιο ηος
ΑΠΘ. και ζςγσαίποςν για ηη διάκπιζή ηος ζηην παγκόζμια καηάηαξη ηων 150
καλύηεπων διεθνώρ Τμημάηων ζηο σώπο ηων Γεωεπιζηημών. Η πνιηηηθή εγεζία
ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο έρεη ηελ κεγάιε ππνρξέσζε λα μεθαζαξίζεη ην ζνιφ ηνπίν
πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε.

