
 

  



Ο Σύμβουλος Σπουδών (ΣΣ) είναι ένα μέλος ΔΕΠ που καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές 

κατά τη φοίτησή τους. 

1. Κάθε πρωτοετής φοιτητής ανατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος σε ένα μέλος ΔΕΠ, 

βάσει προσέλευσης για εγγραφή, και αυτό το μέλος ΔΕΠ ορίζεται ΣΣ του συγκεκριμένου 

φοιτητή 

2. Το σύνολο των φοιτητών που εγγράφονται κατανέμονται στο σύνολο των μελών ΔΕΠ 

3. Κατά την έναρξη του Ακαδημαϊκού έτους, η Γραμματεία του Τμήματος αποστέλλει στα μέλη 

ΔΕΠ έναν κατάλογο με το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει 

δοθεί από το Πανεπιστήμιο, στους φοιτητές που το συγκεκριμένο μέλος ΔΕΠ αναλαμβάνει 

ως ΣΣ 

4. Το μέλος ΔΕΠ προγραμματίζει συνάντηση με τους φοιτητές που ανέλαβε ως ΣΣ μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο εντός ενός μηνός από τα λήξη της περιόδου 

εγγραφών 

5. Στα θέματα που συζητούνται στην πρώτη συνεδρία φοιτητή-μέλους ΔΕΠ περιλαμβάνουν 

τουλάχιστον αυτά που αναφέρονται στο Δελτίο Συμβούλου Σπουδών (Παράρτημα I), το 

οποίο ο φοιτητής παραδίδει υπογεγραμμένο στον ΣΣ μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας 

6. Κατά την πρώτη συνάντηση του φοιτητή με τον ΣΣ καθορίζονται επίσης οι λεπτομέρειες του 

προγραμματισμού των επόμενων τακτικών και έκτακτων συνεδριών, οι οποίες συνεχίζονται 

έως και την ολοκλήρωση τουλάχιστον του 6ου εξαμήνου σπουδών 

7. Μετά την πρώτη τους συνάντηση, οι συνεδρίες φοιτητή και ΣΣ εστιάζονται στην πρόοδο του 

φοιτητή και στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τις σπουδές του. 

8. Αντικατάσταση του ΣΣ από άλλο μέλος ΔΕΠ θα γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του 

Τμήματος μετά από εισήγηση του ΣΣ, με γνώμονα την πρόοδο του φοιτητή 

9. Τα ζητήματα που οι ΣΣ διαπιστώνουν ότι απασχολούν τακτικά τους φοιτητές σε σχέση με τις 

σπουδές τους, θα συζητούνται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος με σκοπό την 

αντιμετώπισή τους. Ο ΣΣ οφείλει να ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για την 

αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόζονται 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής 

Παραγωγής στα: 

- 210 529 4414 / skarats@aua.gr (κα. Σοφία Καρατσομπάνη) και  

- 210 529 4426 / mgauci@aua.gr (κα. Μαρία Γαουτσή) 
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