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Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου 

Σύμφωνα με το άρθρο 35 (Νόμος 4009_2011 ΦΕΚ Α 195), ο θεσμός του ακαδημαϊκού συμβούλου 
σπουδών συμβάλει στην καθοδήγηση και υποστήριξη των φοιτητών κατά την συμμετοχή τους στα 
προγράμματα σπουδών. Το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του 
θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου, που είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του τμήματος 
(https://ds.uth.gr/study-advisor/ ), παρέχει τη δυνατότητα ακαδημαϊκής συμβουλευτικής στους φοιτητές 
του. Ο κανονισμός και η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου σπουδών στο διδακτικό προσωπικό, 
ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 24/22-9-2021 απόφαση της γενικής συνέλευσης του τμήματος.  
 
Κανονισμός Λειτουργίας (https://ds.uth.gr/study-advisor/)  
 
Η ακαδημαϊκή συμβουλευτική συνιστά μια υπηρεσία υποστήριξης φοιτητών με σκοπό: 

• την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς για την ομαλή ένταξη και πορεία τους στην ανώτατη 
εκπαίδευση, 

• την ενημέρωσή τους για τη λειτουργία του Ιδρύματος, και 

• την υποστήριξη φοιτητών με ειδικές ανάγκες ή φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επιτυχή 
περάτωση των σπουδών τους. 

 
Κάθε φοιτητής/τρια με την εισαγωγή του στο Τμήμα έχει τον προσωπικό του/της σύμβουλο σπουδών 
που ορίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος εκ του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. 
 
Οι σύμβουλοι σπουδών καθοδηγούν τους φοιτητές ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τον πιο 
αποδοτικό τρόπο και βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στη 
διάρκεια αυτών. Ειδικότερα βοηθούν τους φοιτητές: 

• να διαχειριστούν το φόρτο μαθημάτων ώστε να πάρουν την γνώση που αυτά παρέχουν, ελαχιστοποιώντας 
ταυτόχρονα τυχόν αποτυχίες στις εξετάσεις, 

• να επιλέξουν μαθήματα ελεύθερης επιλογής και επιπρόσθετα προγράμματα, 

• να επιλέξουν πρακτική άσκηση και θέμα πτυχιακής εργασίας σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις 
δυνατότητες και τις δεξιότητές τους, 

• να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί και επηρεάζει τις σπουδές τους. 
 

Κατά την διάρκεια των συναντήσεων, οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συζητούν με τον σύμβουλο 
σπουδών τους οποιοδήποτε θέμα της ακαδημαϊκής τους ζωής τους απασχολεί ή ακόμη και προσωπικές 
δυσκολίες, και τα οποία μπορεί να επηρεάζουν τις σπουδές τους. Το περιεχόμενο των συζητήσεων είναι 
απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα του φοιτητή προστατεύονται από τον σύμβουλο σπουδών. Σε 
κάθε περίπτωση, η τελική ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων ανήκει αποκλειστικά σε κάθε μεμονωμένο/η 
φοιτητή/τρια. 
 
Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με τον σύμβουλο σπουδών τους τουλάχιστον μια φορά το 
εξάμηνο για να συζητήσουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και την πρόοδό τους. Έκτακτες συναντήσεις 
μπορούν να πραγματοποιούνται όταν είναι αναγκαίο προκειμένου να συζητηθεί μείζον θέμα που αφορά 
τους φοιτητές. 
 

https://ds.uth.gr/study-advisor/
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Σε περίπτωση απουσίας ενός μέλους ΔΕΠ για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του τμήματος 
αναθέτει στους φοιτητές νέο σύμβουλο σπουδών. Στην περίπτωση που ένας φοιτητής αισθάνεται ότι 
δεν έχει επαρκή ανταπόκριση από τον ακαδημαϊκό σύμβουλο που του αντιστοιχεί, απευθύνεται 
απευθείας στον Πρόεδρο του Τμήματος. 
 
Για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία η διαδικασία θα υποστηρίζεται ηλεκτρονικά από το 
πληροφοριακό σύστημα e-class που επιτρέπει την ασύγχρονη επικοινωνία φοιτητή και σύμβουλου 
σπουδών. Τυχόν άλλοι τρόποι επικοινωνίας θα καθοριστούν από τον εκάστοτε σύμβουλο σπουδών. 
 
Το “μάθημα” στο eClass είναι:  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΨΣ 
 https://eclass.uth.gr/courses/DS_U_144/  
  
 
Αναλυτική περιγραφή  
 
Ανάθεση ακαδημαϊκού συμβούλου σε φοιτητές 
 

Ο πρόεδρος του τμήματος ενημερώνει, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, το διδακτικό 

προσωπικό που αναλαμβάνει καθήκοντα ακαδημαϊκού συμβούλου. Η γραμματεία του τμήματος 

ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους νεοεισερχόμενους φοιτητές πως έχει οριστεί ο 

ακαδημαϊκός τους σύμβουλος για όλη τη χρονική περίοδο των σπουδών τους, υπενθυμίζοντάς τους τη 

δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας μαζί τους, που προσφέρει η πλατφόρμα eclass. 

 

Σε περίπτωση απουσίας ενός μέλους ΔΕΠ για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. λόγω εκπαιδευτικής άδειας, 

κλπ.), η συνέλευση του τμήματος αναθέτει στους φοιτητές του απουσιάζοντος συμβούλου έναν νέο 

ακαδημαϊκό σύμβουλο. 

 

Ο φοιτητής δύναται να ζητήσει αλλαγή του ακαδημαϊκού του συμβούλου (σε εξαιρετικές περιπτώσεις) 

εξηγώντας τους λόγους για την αίτησή του αυτή (π.χ. αισθάνεται ότι δεν έχει επαρκή ανταπόκριση από 

τον σύμβολο) στον Πρόεδρο του Τμήματος. Η δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματος εξετάζεται κατά 

περίπτωση.  

 
Κατανομή φοιτητών σε ακαδημαϊκούς συμβούλους 
 
Η κατανομή των φοιτητών στους ακαδημαϊκούς συμβούλους ορίζεται αλφαβητικά ως εξής: 
Α → Γερογιάννης Βασίλειος, Β-Γ →Σάββας Ηλίας, Δ-Ε → Λάμψας Πέτρος 
Ζ-Η → Λιόλιος Νικόλαος, Θ-Ι → Καρέτσος Γεώργιος, Κ → Σαμαράς Νικόλαος 
Λ-Μ → Αδάμ Γεώργιος, Ν-Ξ → Κακαρόντζας Γεώργιος, Ο-Π → Χαραλάμπους Ονούφριος 
Ρ → Κόκκορας Φώτιος, Σ → Ξενάκης Απόστολος, Τ → Χαϊκάλης Κων/νος 
Υ-Φ → Ιατρέλλης Όμηρος, Χ → Αβραμούλη Δήμητρα, Ψ-Ω → Κουτσονικόλα Βασιλική 
 
Σε περίπτωση αλλαγής του πλήθους των ακαδημαϊκών συμβούλων, ο πρόεδρος του τμήματος 
ενημερώνει τα μέλη της γενικής συνέλευσης για τις αναπροσαρμογές στο πλήθος των υποστηριζόμενων 
φοιτητών ανά σύμβουλο. Η γραμματεία του τμήματος κοινοποιεί στους φοιτητές με ηλεκτρονικό μήνυμα 
τις νέες αλλαγές.    
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Συμβουλευτικό έργο - Περιγραφή 
 
Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος δύναται να επικοινωνεί με κάθε φοιτητή που έχει αναλάβει είτε κατά την 
έναρξη του εξαμήνου είτε μετά την ολοκλήρωση ενός εξαμήνου. Κάθε φοιτητής μπορεί να επικοινωνήσει 
ασύγχρονα μέσω της πλατφόρμας eclass, κατ' ιδίαν με τον σύμβουλό του. Το περιεχόμενο των 
συζητήσεων είναι απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα του φοιτητή προστατεύονται από τον 
ακαδημαϊκό σύμβουλο. Στο τελευταίο έτος σπουδών, ο σύμβουλος ενημερώνει τον φοιτητή για τα 
θέματα που μπορούν να εππηρεάσουν την επαγγελματική του σταδιοδρομία ώστε ο φοιτητής να 
διαμορφώσει την καλύτερη δυνατή αντίληψη για την επαγγελματική του ζωή. 
 
Ειδικότερα το έργο του ακαδημαϊκού συμβούλου δρα πάντα υποστηρικτικά προς τους φοιτητές. Οι  
σπουδές οφείλουν να ολοκληρώνονται βάσει του χρονοδιαγράμματος του αναλυτικού προγράμματος 
σπουδών, αλλά όταν εμφανίζονται τυχόν προσωπικά προβλήματα ο ακαδημαϊκός σύμβουλος μπορεί να 
υποδεικνύει στους φοιτητές το βέλτιστο τρόπο για την επίτευξη των ατομικών τους στόχων σε κάθε 
επίπεδο των σπουδών τους. Όταν διαπιστώνονται διάφορα προβλήματα που επηρεάζουν αρνητικά την 
επίδοση των φοιτητών (π.χ. απουσίες, κακή απόδοση, εγκατάλειψη σπουδών κλπ.), ο ακαδημαϊκός 
σύμβουλος μπορεί μετά από συζήτηση με τον  φοιτητή να ορίσει από κοινού την ιδανική, ανάλογα  με 
τις συνθήκες πορεία μελέτης με στόχο ομαλή ολοκλήρωση των σπουδών, σύμφωνα πάντα με τα 
ενδιαφέροντά και τις δυνατότητές του κάθε φοιτητή. 
 
Παράλληλα, οι φοιτητές ενθαρρύνονται να έρθουν σε επικοινωνία και με φορείς του πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας όπως η PROSVASI (https://prosvasi.uth.gr) που έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα τη 
διερεύνηση ενδεχόμενων δυσκολιών μάθησης λόγω αναπηρίας ή άλλων παραγόντων.       
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