
Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης στην αριθ. 

15/15.02.2021 αποφάσισε τον ορισμό Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών (ΑΣΣ) για 

τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος, εισαγωγής 2020-2021, σύμφωνα με την 

παρακάτω λίστα.  

Επίσης αποφασίστηκε για όλους τους υπόλοιπους φοιτητές του Τμήματος να οριστεί 

ως ΑΣΣ ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος κ. Κωνσταντίνος Δικαίος.  

 

Ρόλος του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών (ΑΣΣ) 

 Ο ΑΣΣ επιλέγει τον τρόπο προσέγγισης και βοήθειας των φοιτητών που του 

ανατίθενται. Ο ΑΣΣ ενημερώνει και συμβουλεύει τους φοιτητές για όλα τα παρακάτω:  

• Υποστήριξη για τη διευκόλυνση των πρωτοετών φοιτητών στη μετάβασή τους από 

τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

• Περιεχόμενο μαθημάτων, συμμετοχή σε βιωματικά εργαστήρια, αξιοποίηση των 

υποδομών και τυχόν εργαστηρίων του Τμήματος, δυσκολίες, τρόπους 

αξιολόγησης μαθημάτων, ενθάρρυνση του φοιτητή να συμμετέχει σε προόδους, 

τεστ, σειρές ασκήσεων, ενισχυτική διδασκαλία με επιπλέον φροντιστήρια κ.λπ., 

που βοηθούν τον φοιτητή να κατανοήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία τα 

μαθήματα στα οποία δυσκολεύεται.  

• Περιεχόμενο υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής, καθορισμός της 

βέλτιστης σειράς, ελαχιστοποιώντας την αποτυχία στις εξετάσεις και συζήτηση με 

τον φοιτητή, ώστε να επιλέξει τα κατάλληλα μαθήματα ανάλογα με τα προσωπικά 

του ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις ικανότητές του.  

• Συζήτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων. 

• Επιλογή θέματος πτυχιακών ή άλλων εργασιών. 

• Μεταπτυχιακές σπουδές (στο Τμήμα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό).  

• Επαγγελματικές προοπτικές (ευκαιρίες σε δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο 

επάγγελμα, θέση εργασίας στο εξωτερικό).  

• Συζήτηση οποιουδήποτε οικογενειακού, προσωπικού ή άλλου θέματος, το οποίο 

δημιουργεί εμπόδια στις σπουδές. 



• Ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το Δ.Π.Θ. στους φοιτητές του 

(Φοιτητική μέριμνα, Συνήγορος του φοιτητή, ΔΑΣΤΑ, ΔΟΣΥΠ, Πρακτική 

Άσκηση).   

Ο Σύμβουλος Σπουδών ενημερώνει εγγράφως τη Συνέλευση του Τμήματος για την 

πρόοδο του θεσμού και μεταφέρει σε αυτήν τα προβλήματα που τίθενται από τους 

φοιτητές και αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος. Στην έκθεσή του μπορεί να 

επισημαίνει δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που δημιουργούν προβλήματα στους φοιτητές 

και να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά 

από τεκμηριωμένη αίτηση του φοιτητή ή του Συμβούλου Σπουδών μπορεί να οριστεί 

νέος Σύμβουλος Σπουδών. 

 

(ακολουθεί συνημμένα λίστα με ΑΕΜ των πρωτοετών φοιτητών του Πολιτικής 

Επιστήμης ανά διδάσκοντα, όπως έχει διαμορφωθεί μετά από την ολοκλήρωση των 

εγγραφών όλων των κατηγοριών). 

 

 

 

 


