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Η Επιτροπή Σπουδών και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΑΠΘ κατά την διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (1/9/2016 – 31/07/2017) συνεδρίασε οκτώ φορές με 

απαρτία των μελών της. 

 

Η απολογιστική θεματική συγκεντρώνεται περιληπτικά στις παρακάτω θεματικές: 

 
 ΔΡΑΣΕΙΣ 

1. Κατάθεση πρότασης προς τη Σύγκλητο του ΑΠΘ με θέμα: «Θέσπιση 

Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Διατριβής στο ΑΠΘ», η οποία και 

έγινε αποδεκτή (απόφαση Συγκλήτου αριθμ.189/23-1-2017) και 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ. αριθμ. 1191/4-4-2017. 

2. Διοργάνωση διημερίδας με θέμα: «Σπουδές στο ΑΠΘ και στον κόσμο τον 21ο 

αιώνα», στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2016, στο ΚΕΔΕΑ (Κέντρο Διάδοσης 

Ερευνητικών Αποτελεσμάτων) του ΑΠΘ. Κύριος στόχος της διημερίδας ήταν 

η ανάδειξη θεμάτων που μπορούν να υποστηρίξουν την ποιοτική 

αναβάθμιση των σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο ΑΠΘ. 

Βασικοί θεματικοί άξονες ήταν η ενεργητική μάθηση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, η μάθηση από απόσταση, η μάθηση ενηλίκων, η δια βίου 

μάθηση, η διδασκαλία σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, η διδασκαλία σε 

σύνδεση με την έρευνα και την αγορά εργασίας, η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, η TΠΕ στην εκπαίδευση, η βιωματική μάθηση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, τα υβριδικά/ή μικτά σενάρια διδασκαλίας και μάθησης και η 

διαμόρφωση νέων προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής. Συμμετείχαν πολλά 

μέλη ΔΕΠ και φοιτητές από τα περισσότερα Τμήματα του ΑΠΘ. Διεξήχθησαν 

3 στρογγυλές τράπεζες, παρουσιάστηκαν  28 εργασίες και εισηγήσεις και  η 

κεντρική ομιλία έγινε από τον καθηγητή του πανεπιστημίου του Harvard  κ.  

Χρήστο Μαντζώρο. 

3. Δημιουργία νέου σύγχρονου ψηφιακού Οδηγού Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων, ο οποίος περιέχει όλα τα τρέχοντα 

ΠΜΣ, Δια-Τμηματικά ΠΜΣ και Δια-Πανεπιστημιακά ΠΜΣ του ΑΠΘ. 

4. Προετοιμασία ενημερωτικού υλικού για την υποδοχή των φοιτητών, 

«Οδηγός Επιβίωσης» και κατάθεση πρότασης για αναβάθμιση της σχετικής 
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διαδικασίας  με τη δημιουργία app εφαρμογής, που θα βελτιώσει και θα 

επεκτείνει τη χρήση του. 

5. Διαχείριση Προγράμματος Ανταποδοτικών Υποτροφιών. 

6. Διαχείριση Υποτροφιών του θερινού προγράμματος ελληνικής γλώσσας και 

πολιτισμού. 

7. Επανεργοποίηση Υποτροφιών «Αριστοτέλης», τρίμηνης διάρκειας σε 

αλλοδαπούς/ές-αλλογενείς μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, 

υποψηφίους/ες διδάκτορες και νέους/ες ερευνητές/τριες Πανεπιστημίων 

της αλλοδαπής για τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας σε όλες τις Σχολές 

και τα Τμήματα του ΑΠΘ. 

 

 ΣΤΟΧΟΙ 

 

1. Η εποπτεία της εν λόγω Επιτροπής στη λειτουργία του Τμήματος Σπουδών, 

οδήγησε γρήγορα να αντιληφθούμε την αναγκαιότητα αναβάθμισης του 

Τμήματος Σπουδών και την ενσωμάτωση της Φοιτητικής Μέριμνας στις 

αρμοδιότητες του Τμήματος. Το αναβαθμισμένο Τμήμα Σπουδών θα 

συντονίζει κεντρικά όλα τα θέματα του Φοιτητολογίου, καθώς και των 

Τμημάτων/Υπηρεσιών/Δομών του ΑΠΘ που ασχολούνται με το/τη 

φοιτητή/τρια. Ενδεικτικά, υποτροφίες, σίτιση, στέγαση, υγειονομική 

περίθαλψη, προπτυχιακές σπουδές, μεταπτυχιακές σπουδές, εκπόνηση 

διδακτορικών διατριβών κ.ά. 

2. Κατάθεση πρότασης στη Σύγκλητο με θέμα: «Θέσπιση Εσωτερικού 

Κανονισμού Φοίτησης και Εξέτασης ΑΜΕΑ Φοιτητών/τριών ΑΠΘ». 

3. Κατάθεση πρότασης στη Σύγκλητο με θέμα: «Θέσπιση Εσωτερικού 

Κανονισμού Εξέτασης Φοιτητών/τριών ΑΠΘ». 

4. Αναζήτηση νέων τρόπων διδασκαλίας για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και 

των εκπαιδευτικών πρακτικών στο ΑΠΘ. 

5. Δημιουργία φόρουμ για την ανάδειξη των καλών εκπαιδευτικών πρακτικών. 
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Αλεξίου Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Φιλολογίας) 

Βέγλης Ανδρέας, Καθηγητής (Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ) 

Βλάχος Λουκάς, Καθηγητής (Τμήμα Φυσικής) 

Ζεμπεκάκης Παντελής, Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής) 

Θανούλη Ελευθερία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Κινηματογράφου) 

Παναγιωτίδης Χρήστος, Καθηγητής (Τμήμα Φαρμακευτικής) 

Παπαϊωάννου Νικόλαος, Καθηγητής (Τμήμα Κτηνιατρικής) 

Πασχαλίδης Συμεών, Καθηγητής (Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας) 

Τζεκάκη Μαριάννα, Καθηγήτρια (Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης) 

Χαΐτογλου Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής) 

Χρυσοβελίδου-Τουλούπη Ελένη, Προϊσταμένη του Τμήματος Σπουδών 

Δήμητρα Κούντη, Προϊσταμένη του Τμήματος Σπουδών 

 

 

 


