
 

Θεσμοθέτηση Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών (ΑΣΣ) του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & 

Γενετικής  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 

Ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών (ΑΣΣ) θα εφαρμοστεί στο Τμήμα Μοριακής 

Βιολογίας & Γενετικής από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος μεταξύ 

των φοιτητών και των διδασκόντων που θα εξυπηρετεί τη δημιουργία γέφυρας για την επικοινωνία των 

φοιτητών με τις δομές του Ιδρύματος. 

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών θα αναλαμβάνει την παρακολούθηση της πορείας μικρού αριθμού 

φοιτητών, η οποία θα διεξάγεται ομαλά και σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Η 

παρακολούθηση θα γίνεται με τακτική επικοινωνία με τους φοιτητές, με στόχο την εμψύχωση για 

βελτιστοποίηση της απόδοσής τους και την υποστήριξη για την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά τη 

διάρκεια της ακαδημαϊκής τους πορείας. Αποτέλεσμα της παραπάνω προσπάθειας θα είναι η βελτίωση 

της ακαδημαϊκής ζωής των προπτυχιακών φοιτητών με την ενίσχυση της προσωπικής επικοινωνίας με 

τους καθηγητές τους, οι οποίοι θα τους προσφέρουν υπεύθυνο συμβουλευτικό έργο και καθοδήγηση. 

 
Σχεδιασμός 
 

Η επίτευξη των στόχων του θεσμού προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών 

(φοιτητές, μέλη Δ.Ε.Π., Τμήμα/Ίδρυμα) στη σχετική διαδικασία. Ειδικότερα: 

 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ορίζει ένα μέλος Δ.Ε.Π. ως Συντονιστή των δράσεων και του 

οργανογράμματος του θεσμού ΑΣΣ. Ο Συντονιστής αναλαμβάνει την ισοκατανομή των πρωτοετών 

φοιτητών στα μέλη Δ.Ε.Π. που θα αποτελέσουν τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους Σπουδών τους από 

την έναρξη μέχρι το πέρας των σπουδών τους. Η κατανομή γίνεται με αλφαβητική αντιστοίχιση και 

επικυρώνεται από τη Γεν. Συνέλευση του Τμήματος στην αρχή του κάθε ακαδημαϊκού έτους. Έτσι 

κάθε πρωτοετής φοιτητής/-τρια θα ενημερώνεται από τη Γραμματεία για τον ΑΣΣ που του αντιστοιχεί.  

 Για την εγκαθίδρυση αποτελεσματικής επικοινωνίας πραγματοποιείται στον πρώτο μήνα από την 

επίσημη έναρξη του χειμερινού εξαμήνου συνάντηση ολόκληρης της ομάδας των φοιτητών με τον 

Ακαδημαϊκό Σύμβουλο Σπουδών, όπου γίνεται σχετική ενημέρωση για το θεσμό, τις δυνατότητές του 

και για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Οι κατ' ιδίαν συναντήσεις με κάθε φοιτητή/-τρια γίνονται μετά 

από αίτημα του φοιτητή/τριας. Κάθε ΑΣΣ έχει την ευχέρεια ορισμού του χρόνου που μπορεί να 

δέχεται συναντήσεις με φοιτητές και της διάρκειας των κατ’ ιδίαν συναντήσεων. 

 Το περιεχόμενο των συζητήσεων είναι απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα του/της φοιτητή/-τριας 

προστατεύονται από τον ΑΣΣ. Ο ΑΣΣ ενημερώνεται για τα προσωπικά δεδομένα του/της 

φοιτητή/τριας (π.χ. αναλυτική βαθμολογία) μόνο μετά από δική του/της άδεια παραχώρησης. Οι 

συζητήσεις με τον ΑΣΣ έχουν καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα, ενώ η τελική ευθύνη για τις 

αποφάσεις που λαμβάνουν οι φοιτητές/τριες επί ακαδημαϊκών ζητημάτων που τους απασχολούν 

είναι αποκλειστικά δική τους. 

 Σε περίπτωση προβλημάτων διεξαγωγής και οργανογράμματος (π.χ. άδειας, αποχώρησης ή 

αδυναμίας κάποιου μέλους ΔΕΠ να ασκήσει τα καθήκοντα του ως ΑΣΣ, επιθυμία φοιτητή/τριας για 

αλλαγή του ΑΣΣ κ.ά), αυτά θα εξετάζονται από το Συντονιστή ΑΣΣ και με ευθύνη του, οι προτεινόμενες 

λύσεις θα επικυρώνονται από τη Γεν. Συνέλευση.  



 Κάθε ΑΣΣ κρατά προσωπικό αρχείο συναντήσεων με τους φοιτητές και ενημερώνει τον Συντονιστή 

για προβλήματα που τίθενται από αυτούς και αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος. Με το τέλος της 

ακαδημαϊκής χρονιάς ή/και όποτε κρίνεται σκόπιμο, ο Συντονιστής οργανώνει στο πλαίσιο της Γενικής 

Συνέλευσης του Τμήματος σχετική συζήτηση, όπου αξιολογείται η εμπειρία της εφαρμογής του 

θεσμού, διατυπώνονται τυχόν δυσλειτουργίες ή ελλείψεις, και προτείνονται μέτρα για την 

αντιμετώπισή τους ή αλλαγές στον Κανονισμό. Ο Συντονιστής ΑΣΣ είναι υπεύθυνος για τις σχετικές 

τροποποιήσεις καθώς και για τη σύνταξη του αναθεωρημένου Κανονισμού. 
 
Καθήκοντα Συμβούλου Καθηγητή 
 

 Ο ρόλος του ΑΣΣ είναι καταρχήν συμβουλευτικός σε ό,τι αφορά στην ακαδημαϊκή πορεία του/της 
φοιτητή/-τριας και δεν αφορά θέματα διοικητικής διεκπεραίωσης των σπουδών (π.χ. θέματα 
γραμματειακής υποστήριξης) ή προσωπικά ζητήματα (εκτός ειδικών περιπτώσεων, βλέπε 
παρακάτω). 

 Ο ΑΣΣ καλείται, μέσα από τη συζήτηση, να παρακολουθεί τις εν γένει επιδόσεις και την πορεία 
του/της φοιτητή/-τριας και να τον/την ενθαρρύνει για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των 
προσωπικών και επαγγελματικών του/της στόχων. 

 Ο ΑΣΣ ανακατευθύνει τον/την φοιτητή/-τρια στις Υπηρεσίες του Ιδρύματος που διευκολύνουν τη 

φοιτητική ζωή και παρέχουν ειδικές πληροφορίες και στήριξη (π.χ. Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής 

Στήριξης Φοιτητών, Γραφείο Διασύνδεσης, Υπεύθυνος Καθηγητής Erasmus/Πρακτικής άσκησης στο 

Τμήμα κλπ).  

 Ο ΑΣΣ ενημερώνει στην αρχή του έτους στην επίσημη ιστοδελίδα του Τμήματος ή/και με 

ηλεκτρονικό μήνυμα τους φοιτητές που έχει αναλάβει, σχετικά με τις μέρες και ώρες που μπορεί να 

δέχεται συναντήσεις.  

 Ο ΑΣΣ είναι διαθέσιμος για την πραγματοποίηση έκτακτων συναντήσεων με τους φοιτητές που έχει 

αναλάβει, για την παροχή συμβουλευτικής βοήθειας και ανακατεύθυνσης σε ειδικούς, σε 

περιπτώσεις αντιμετώπισης προσωπικών προβλημάτων που επηρεάζουν τις σπουδές τους, εφόσον 

τούτο ζητηθεί μετά από συνεννόηση, και όταν κρίνεται σκόπιμο. 

 

Καθήκοντα φοιτητών 

Οι φοιτητές καλούνται να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο θεσμό με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, 

ζητώντας την αρωγή του ΑΣΣ για τις ανησυχίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο των 

σπουδών τους και κρατώντας τον ενήμερο αναφορικά με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους και τις 

τυχόν ατασθαλίες που προκύπτουν. Έχουν δικαίωμα να ζητούν τη βοήθεια του ΑΣΣ όποτε το κρίνουν 

οι ίδιοι απαραίτητο και στο πλαίσιο του χρόνου που τους έχει υποδειχθεί, χωρίς να κάνουν 

κατάχρηση του θεσμού. Οφείλουν από τη μεριά τους να τηρούν την παρουσία τους στις 

προγραμματισμένες συναντήσεις με τον ΑΣΣ τους και να τις προετοιμάζουν κατάλληλα ώστε αυτές 

να είναι ανταποδοτικές. 


