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1. Γενικά 

Με βάση το άρθρο 35 (Ν. 4009/2011 - ΦΕΚ Α 195/06.09.2011), «Ο σύμβουλος 
σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους. 
Με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται η εκ περιτροπής ανάθεση 
καθηκόντων συμβούλου σπουδών σε καθηγητές και ρυθμίζονται τα ειδικότερα 
σχετικά θέματα». 

Πρόκειται για ένα θεσμό υποχρεωτικό, στόχος του οποίου είναι η ομαλότερη ένταξη 
των φοιτητών στο Τμήμα Γεωπονίας, η διευκόλυνση της ακαδημαϊκής ζωής τους 
εντός και εκτός του Ιδρύματος, καθώς επίσης και η προετοιμασία τους για την αγορά 
εργασίας. 

 

 

2. Διάρθρωση – Λειτουργία του Θεσμού του Ακαδημαϊκού Συμβούλου 
Σπουδών 

Το τμήμα Γεωπονίας έχει ενεργοποιήσει τον θεσμό του Σύμβουλου Σπουδών. Κατά 
την έναρξη κάθε Ακαδημαϊκού έτους και εντός δύο εβδομάδων από την επίσημη 
έναρξη του εξαμήνου γίνεται κατανομή των φοιτητών ισοβαρώς στα ενεργά μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος και οι λίστες γνωστοποιούνται στους φοιτητές. Η ισομερής 
κατανομή φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ, θα μπορεί να διορθώνεται ετησίως, με την 
αντιστοίχιση λιγότερων ή περισσότερων πρωτοετών φοιτητών. Μερίμνει των 
Συμβούλων και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου οργανώνεται η πρώτη συνάντησή του με 
το σύνολο των φοιτητών προκειμένου να τους ενημερώσει για τον Θεσμό και για 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος.  

Ο Σύμβουλος ενημερώνει για τις ώρες που μπορεί να δέχεται κατ’ ιδίαν τους 
φοιτητές. Οι συναντήσεις μπορεί να είναι ατομικές, αλλά και ομαδικές όταν 
υπάρχουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Σε κάθε εξάμηνο συστήνεται να γίνονται 
τουλάχιστον δύο (2) συναντήσεις με κάθε φοιτητή, ιδανικά στην αρχή και το τέλος 
κάθε εξαμήνου. 

Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει Συντονιστή για την σωστή λειτουργία του Θεσμού, 
η θητεία του οποίου ορίζεται στα δύο (2) Ακαδημαϊκά έτη. Ο Συντονιστής 
αναλαμβάνει την κατανομή των φοιτητών στα ενεργά μέλη ΔΕΠ, αλλά και την 
επιμέλεια για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν. Σε περίπτωση που 
κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια τεκμηριωμένα επιθυμεί αλλαγή Συμβούλου, ο 
Συντονιστής εξετάζει το θέμα και προτείνει λύση, η οποία επικυρώνεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος. Επιπρόσθετα, ο Συντονιστής έχει την ευθύνη για τον 
εντοπισμό δυσλειτουργιών, ελλείψεων και αστοχιών, προτείνοντας λύσεις στη 
Συνέλευση του Τμήματος. Ο ίδιος είναι υπεύθυνος για τις σχετικές  τροποποιήσεις, 
καθώς και για τη σύνταξη του αναθεωρημένου Κανονισμού. 
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3. Αρμοδιότητες Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών 

Οι Σύμβουλοι Σπουδών ανήκουν στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος. 
Αποστολή τους είναι να κατευθύνουν τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσης τους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και τις δικές 
τους κλίσεις, καθώς και να τους βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων κατά την 
διάρκεια της φοίτησης και εν τέλει στην καλύτερη προσαρμογή τους στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ενδεικτικά, ο Σύμβουλος: 

 Βοηθάει τον φοιτητή να ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 Συζητά, πληροφορεί και συμβουλεύει τον φοιτητή για το Πρόγραμμα 
Σπουδών 

 Συζητά με τον φοιτητή την πορεία των Σπουδών του και αναζητούν από 
κοινού λύσεις στα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζει ο φοιτητής 

 Βοηθάει στην επιλογή εξειδικευμένων μαθημάτων 

 Βοηθάει στην επιλογή θέματος πτυχιακής μελέτη 

 Τον ενημερώνει για επαγγελματικές προοπτικές και δυνατότητες για 
μεταπτυχιακές σπουδές και τον βοηθά να κάνει επιλογές και σε θέματα 
επαγγελματικής αποκατάστασης 

 Ενημερώνει τον φοιτητή για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το ΕΛΜΕΠΑ 

Ο Σύμβουλος Σπουδών ενημερώνει τον Συντονιστή και αυτός με τη σειρά του 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. 


