ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
1. Γενικά
Οι Ακαδημαϊκοί/ές Σύμβουλοι Σπουδών είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του
Τμήματος που προσφέρουν εθελοντικά την εμπειρία που έχουν αποκομίσει σε

θέματα

εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας. Οι Ακαδημαϊκοί/ές σύμβουλοι σπουδών παρέχουν καθοδήγηση
για

την

ανάπτυξη

και

την

επίτευξη

ουσιαστικών

εκπαιδευτικών,

επαγγελματικών και

προσωπικών στόχων.
Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει, με τυχαίο τρόπο,
καθήκοντα Ακαδημαϊκού/ής Συμβούλου Σπουδών (ΑΣΣ) για κάθε νεοεισαγόμενο/η φοιτητή/τρια
στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Ο αριθμός των πρωτοετών φοιτητών/τριών ισοκατανέμεται
μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Ο/Η ΑΣΣ ενός/μιας φοιτητή/τριας παραμένει ο/η ίδιος/α
μέχρι την περάτωση των σπουδών του/της. Σε περίπτωση απουσίας του/της ΑΣΣ για μεγάλο
χρονικό διάστημα (π.χ. εκπαιδευτική άδεια, πρόβλημα υγείας), η Συνέλευση αναθέτει τους/τις
φοιτητές/τριες

του/της

εν

λόγω

ΑΣΣ

σε

άλλον/η

διδάσκοντα/ουσα

ή

άλλους/ες

διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος. Η διαδικασία

επαναλαμβάνεται, μετά την ολοκλήρωση

εισαγωγής φοιτητών/τριών ειδικών κατηγοριών,

για όσους/ες φοιτητές/τριες εγγράφηκαν

αργότερα στο Τμήμα. Το Τμήμα ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο (μέσω ανακοινώσεων,
ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ιστοσελίδας) τους/τις φοιτητές/τριες για τους/τις ΑΣΣ με τους/τις
οποίους/ες θα συνεργάζονται, το ρόλο των ΑΣΣ, τις ημέρες και ώρες επικοινωνίας μαζί τους.
Μετά από τεκμηριωμένη αίτηση του/της φοιτητή/τριας ή του/της ΑΣΣ προς τη Συνέλευση του
Τμήματος, μπορεί να οριστεί νέος/α ΑΣΣ.

2. Ρόλος του/της Ακαδημαϊκού/ής Συμβούλου Σπουδών
O/H ΑΣΣ μεσολαβεί, μέσα από συζήτηση και με σεβασμό στις προσωπικές ανάγκες και επιλογές των
φοιτητών/τριών, ως προς τα παρακάτω:
α)

Υποστηρίζει

δευτεροβάθμια

την
στην

αποτελεσματικότερη
τριτοβάθμια

μετάβαση

εκπαίδευση, ειδικά

των
στην

φοιτητών/τριών
περίπτωση

των

από

τη

πρωτοετών

φοιτητών/τριών.
β) Ενημερώνει για την εν γένει λειτουργία του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του
Τμήματος, την οργάνωση του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος, τις προσφερόμενες υποδομές,
τις εργαστηριακές δομές και τη δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών/τριών σε δράσεις των
εργαστηρίων αλλά και σε ερευνητικά προγράμματα που εξελίσσονται στο Τμήμα.
γ) Ενημερώνει για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Τμήμα
στους/στις φοιτητές/τριές του για την υποστήριξη των σπουδών τους.
δ) Ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους σε προσφερόμενες δραστηριότητες, ώστε να υποστηρίζεται
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πρόοδός

τους

στα

μαθήματα,

καθώς

και

για

τη
1

συστηματική

συνεργασία

με

τους/τις διδάσκοντες/ουσες τόσο στο πλαίσιο διδακτικών και

ερευνητικών δράσεων όσο και στην εκπόνηση και συγγραφή εργασιών.
ε) Παρέχει υποστήριξη για τον προσδιορισμό των βέλτιστων συνδυασμών μαθημάτων στο
πλαίσιο του προσφερόμενου Προγράμματος Σπουδών, ώστε να επιλέξουν τα κατάλληλα
μαθήματα, ανάλογα με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, δεξιότητες και ικανότητες.
ζ) Παρακολουθεί την ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών/τριών κατά τη διάρκεια της περιόδου
καθοδήγησης. Με στόχο την ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών,

παρέχει

υποστήριξη στους/τις φοιτητές/τριες αναφορικά με τα ενδεχόμενα προβλήματα, τα οποία
προκύπτουν είτε λόγω ελλιπούς παρακολούθησης είτε λόγω των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
στα επί μέρους μαθήματα, τα οποία και είναι δυνατόν να συνιστούν εμπόδιο στην ομαλή εξέλιξη
των σπουδών τους.
η) Κατευθύνει σε θέματα υποτροφιών και παρέχει υποστήριξη για τη διαμόρφωση του ατομικού
σχεδιασμού των φοιτητών/τριών αναφορικά, τόσο με τη συνέχιση των σπουδών τους σε
μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο όσο και με την επαγγελματική τους εξέλιξη, στη βάση των
ενδιαφερόντων τους, και ενημερώνει ως προς τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα στο
Τμήμα αλλά και τις επαγγελματικές δυνατότητες που μπορεί να έχουν ως απόφοιτοι/ες του
συγκεκριμένου Τμήματος.
θ) Συμβουλεύει σε επιστημονικό επίπεδο για συμμετοχή σε ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια κ.λπ.
Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του/της, ο/η ΑΣΣ συνεργάζεται με τον/την Πρόεδρο,
τους/τις διδάσκοντες/ουσες και το προσωπικό του Τμήματος για τη διευθέτηση ζητημάτων που
προκύπτουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του/της.
Ο/Η ΑΣΣ συντάσσει ετήσια έκθεση αναφοράς για τη ροή της διαδικασίας και τα τυχόν
προβλήματα/δυσλειτουργίες που διατυπώνονται από τους/τις φοιτητές/τριες και αφορούν στη
λειτουργία του Τμήματος/Ιδρύματος. Η έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή

Σπουδών &

Ακαδημαϊκών Θεμάτων και την ΟΜ.Ε.Α., οι οποίες, κατά το πέρας κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς,
εισηγούνται

από

κοινού

στη

Συνέλευση

του

Τμήματος

προτάσεις

διαχείρισης

των

προβλημάτων.

3. Επικοινωνία με τον/την Ακαδημαϊκό/η Σύμβουλο Σπουδών
Ο/Η ΑΣΣ δημιουργεί κατάλογο με τις ιδρυματικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις των φοιτητών/τριών
την ευθύνη των οποίων ανέλαβε στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του/της και ρυθμίζει την
επικοινωνία

μαζί

τους

(είτε

δια

ζώσης

είτε

τηλεφωνικά

είτε

διαδικτυακά).

Επιπλέον,

συμπληρωματικά ως προς την ανάρτηση των ωρών συνεργασίας στην ιστοσελίδα του Τμήματος,
τις αναγράφει και στον Πίνακα Ανακοινώσεών του/της. Οι συναντήσεις μπορούν

να

πραγματοποιούνται τόσο ατομικά, με κάθε φοιτητή/τρια, όσο και ομαδικά, για τη συζήτηση
θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.
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