
Από τις προπτυχιακές σπουδές μεχρι το διδακτορικό: Η Julia 

Sishchuk συντονίζει τα προγράμματα σπουδών EURECA-PRO 

"Ευρωπαϊκές σπουδές στην υπεύθυνη κατανάλωση και 

παραγωγή" 

 

 

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Υπεύθυνης Κατανάλωσης και Παραγωγής EURECA-

PRO η Julia Sishchuk είναι υπεύθυνη για τη δέσμη εργασίας Εκπαίδευση και 

προγράμματα σπουδών. Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα με τίτλο "Ευρωπαϊκές 

σπουδές στην υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή" διοργανώνονται από την 

ομάδα EURECA-PRO στο TU Bergakademie Freiberg. Το αργότερο τον Σεπτέμβριο 

του 2021, οι πρώτοι διδακτορικοί φοιτητές από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια θα 

ξεκινήσουν το διδακτορικό πρόγραμμα "Ευρωπαϊκές σπουδές στην υπεύθυνη 

κατανάλωση και παραγωγή". 

Πες μας Julia, ποια συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών προβλέπονται; 

Η εισαγωγή του νέου διδακτορικού προγράμματος "Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Υπεύθυνη 

Κατανάλωση και Παραγωγή" βρίσκεται ήδη σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Σε λίγους μήνες 

αναμένουμε να υποδεχτούμε τους πρώτους διδακτορικούς φοιτητές από διάφορους κλάδους. 

Στη συνέχεια, τα πρώτα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στο 

περιεχόμενο του Responsible Consumption and Production (RCP) προγραμματίζονται για το 

χειμερινό εξάμηνο του 2022.  

7 συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, 6 χώρες - 1 ενιαίο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Ποια 

είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για την οργάνωση των νέων προγραμμάτων σπουδών; 

Το TU Bergakademie Freiberg είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη των προσφορών σπουδών. 

Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να δημιουργηθούν οι συνθήκες-πλαίσιο ώστε τα νέα προγράμματα 

να μπορούν να ενσωματωθούν ουσιαστικά στη διδασκαλία και την έρευνα σε όλα τα 

πανεπιστήμια-εταίρους και να αναγνωριστούν τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα όλων των 

φοιτητών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι δομές και οι κανονισμοί είναι διαφορετικοί σε 

κάθε χώρα, σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα. Εντοπίσαμε περίπου 600 ενότητες με 

περιεχόμενο RCP σε όλα τα συνεργαζόμενα πανεπιστημία. Αυτή η συλλογή ενοτήτων είναι 

διαθέσιμη στους φοιτητές για να σχεδιάσουν το ατομικό τους πρόγραμμα σπουδών. Τα 

υποχρεωτικά μαθήματα θα μειωθούν στο ελάχιστο. Οι σπουδαστές αποφασίζουν επίσης για 

τον τόπο σπουδών και τα μαθήματα που θα παρακολουθούν μέσω διαδικτύου.  

Ποια είναι τα καθήκοντά σας στην πορεία προς τα κοινά προγράμματα σπουδών; 

Είμαι υπεύθυνη για την έγκαιρη ανάπτυξη ιδεών και μέτρων στον τομέα των κοινών 

προγραμμάτων σπουδών. Εξασφαλίζω την επικοινωνία μεταξύ των αντίστοιχων 

εκπαιδευτικών επαφών των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων και της ομάδας EURECA-

PRO. Επίσης διασφαλίζω ότι τα κοινά προγράμματα σπουδών μπορούν να υλοποιηθούν 

όπως έχουν προγραμματιστεί.  

Ποιες άλλες δυνατότητες προσφέρονται στους ενδιαφερόμενους φοιτητές; 

Μια κοινή σειρά διαλέξεων όλων των εταίρων στην ενότητα "Υπεύθυνη κατανάλωση και 

παραγωγή" (RCP) έχει ήδη ξεκινήσει τον Απρίλιο. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε το πρώτο 

summer school για τον Σεπτέμβριο του 2021. Άλλες προσφορές περιλαμβάνουν εκπαίδευση 

σε ξένες γλώσσες για τις γλώσσες των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων ή χωρών. 

https://tu-freiberg.de/en/international/registration-lecture-series


Πες μας κάτι για τον εαυτό σου, ποια ήταν η καριέρα σας;  

Πριν από την ένταξή μου στο EURECA-PRO ως Task Manager, εργάστηκα στον τομέα της 

διαπολιτισμικής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Μεταλλείων της Αγίας Πετρούπολης, μεταξύ 

άλλων ως συντονίστρια του γερμανο-ρωσικού φόρουμ πρώτων υλών. Στα καθήκοντά μου 

περιλαμβανόταν επίσης η συμμετοχή σε συμφωνίες διπλών πτυχίων και "κοινών πτυχίων" 

σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Έχω διδακτορικό στις γερμανικές σπουδές 

και, ως εκ τούτου, χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να συνεισφέρω την εμπειρία μου στο 

EURECA-PRO Alliance από το Φράιμπεργκ. 


