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Προς:

Όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης
της Χώρας:
‐ Γραφεία κ.κ. Πρυτάνεων των
Πανεπιστημίων
‐ Γραφεία κ.κ. Προέδρων των ΤΕΙ
‐ Γραφεία Διεθνών Σχέσεων & Ευρ/κών
Προγραμμάτων των Πανεπιστημίων
και των ΤΕΙ

Θέμα: Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαγωνισμό Αριστείας στη Διδασκαλία στο χώρο των Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Επιστημών
Σας ενημερώνουμε ότι το Κεντρικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο (CEU, ίδρυμα μεταπτυχιακών σπουδών με
έδρα τη Βουδαπέστη), στο πλαίσιο των ενεργειών του για την προώθηση της ποιοτικής διδασκαλίας στο
χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 ετών από την
ίδρυσή του, θέσπισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία στο χώρο των Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Επιστημών (European Award for Excellence in Teaching in the Social Sciences and
Humanities).
Στόχος του βραβείου είναι να συμβάλει στην αναγνώριση της αξίας της διδασκαλίας στην ανώτατη
εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προσεγγίσει εποικοδομητικά τον τομέα της έρευνας, η οποία
καταλαμβάνει εξέχουσα θέση στην πολιτική που ακολουθείται σήμερα στο χώρο της ανώτατης
εκπαίδευσης.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν, κατόπιν πρότασης του ονόματός τους, όλοι όσοι είναι εν
ενεργεία διδάσκοντες οποιασδήποτε βαθμίδας σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στο χώρο των
κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών στα κράτη του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
(http://www/ehea.info/members.aspx). Εξαιρούνται οι νυν ή πρώην διδάσκοντες του Κεντρικού
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Βουδαπέστης.
Οι υποψήφιοι για το βραβείο προτείνονται από μεμονωμένα μέλη ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων κρατών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, υπαλλήλους, εξωτερικούς
συνεργάτες, νυν ή πρώην φοιτητές των ιδρυμάτων αυτών.
Ο νικητής θα λάβει χρηματικό έπαθλο ύψους 5.000 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί από εξωτερικό
χορηγό σε συνεργασία με το Κεντρικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ονομάτων υποψηφίων, βάσει της διαδικασίας που
περιγράφεται αναλυτικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://20.ceu.hu/teaching‐award, ορίζεται η 15η
Οκτωβρίου 2011.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
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