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Κανονιςμόσ λειτουργίασ θεςμοφ ακαδημαϊκοφ ςυμβοφλου 

 

Τμήμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ 

Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνών 

 

Άρκρο 1. Σκοπόσ και πεδίο εφαρμογισ 

Οι Ακαδθμαϊκοί Σφμβουλοι Σπουδϊν είναι μζλθ Δ.Ε.Π. του Τμιματοσ που ςυμβουλεφουν και 

υποςτθρίηουν, μζςω ςυναντιςεων που ορίηουν, ιδίωσ τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ με ςκοπό να 

διευκολυνκεί θ ζνταξι τουσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, ενθμερϊνουν, πλθροφοροφν και 

ςυμβουλεφουν όλουσ τουσ φοιτθτζσ ςε κζματα των ςπουδϊν τουσ και τθσ μετζπειτα 

επαγγελματικισ τουσ ςταδιοδρομίασ και καταβάλλουν ιδιαίτερθ υποςτθρικτικι φροντίδα για 

φοιτθτζσ που αντιμετωπίηουν ςοβαρζσ οικογενειακζσ, προςωπικζσ ι άλλεσ δυςχζρειεσ, οι 

οποίεσ εμποδίηουν τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ.  

Τα Μζλθ Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π και το λοιπό εν γζνει εκπαιδευτικό προςωπικό, το 

διοικθτικό προςωπικό, οι Διευκυντζσ των Εργαςτθρίων και ο Πρόεδροσ του Τμιματοσ, κακϊσ 

και οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ ςυνεργάηονται και υποςτθρίηουν τουσ 

Ακαδθμαϊκοφσ Συμβοφλουσ Σπουδϊν ςτο ζργο τουσ, ενϊ λαμβάνουν υπόψθ πλθροφορίεσ, 

παρατθριςεισ, υποδείξεισ και αιτιςεισ τουσ, για τυχόν ελλείψεισ, δυςλειτουργίεσ που 

δθμιουργοφν προβλιματα ςτουσ φοιτθτζσ και τυχόν προτάςεισ για τθν αντιμετϊπιςι τουσ.  

 

Άρκρο 2. Κατανομι των φοιτθτϊν ςτουσ ακαδθμαϊκοφσ ςυμβοφλουσ  

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδϊν (ΠΠΣ) 
Στθν αρχι του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ ορίηει δφο Ακαδθμαϊκοφσ 

Συμβοφλουσ Σπουδϊν από τον Τομζα Ιςτορίασ και δφο από τον Τομζα Αρχαιολογίασ και 

Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ. Τα ονόματα και τα ςτοιχεία επαφισ των Ακαδθμαϊκϊν Συμβοφλων 

αναφζρονται ςτον ετιςιο Οδθγό Σπουδϊν και ςτθν ιςτοςελίδα του τμιματοσ. 

Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΠΜΣ) και Διατμθματικά/Διϊδρυματικά ΠΜΣ 
Χρζθ Ακαδθμαϊκϊν Συμβοφλων αναλαβάνουν οι επόπτεσ/τριεσ των φοιτθτϊν/τριϊν, δθλαδι 

τα μζλθ ΔΕΠ του τμιματοσ ι (ςτθν περίπτωςθ των ΔΠΜΣ) των ςυνεργαηόμενων Τμθμάτων, 

που διδάςκουν ςτο πρόγραμμα και αναλαμβάνουν τθν εποπτεία των φοιτθτϊν/τριϊν που 

ειςάγονται κάκε χρόνο ςτο πρόγραμμα. 

Ο/Η Ακαδθμαϊκόσ Σφμβουλοσ Σπουδϊν κάκε φοιτθτι/τριασ ορίηεται από τθ Συντονιςτικι 

Επιτροπι του ΠΜΣ ι τθν Επιτροπι Προγράμματοσ Σπουδϊν του ΔΠΜΣ. Για τον οριςμό του 
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Ακαδθμαϊκοφ Συμβοφλου λαμβάνονται υπ’ όψιν τα ειδικότερα επιςτθμονικά ενδιαφζροντα 

του φοιτθτι ςτο πλαίςιο τθσ κατεφκυνςθσ που ζχει επιλζξει, όπωσ προκφπτουν από το 

βιογραφικό του ι/και τθ ςυηιτθςθ που ςυνοδεφει τθν προφορικι εξζταςθ για τθν ειςαγωγι 

ςτο πρόγραμμα. 

 

Άρκρο 3. Κακικοντα Ακαδθμαϊκϊν Συμβοφλων  

O/Η Ακαδθμαϊκόσ Σφμβουλοσ Σπουδϊν μεςολαβεί ωσ προσ τα παρακάτω:  

 Υποςτθρίηει από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ ειςαγωγισ των φοιτθτϊν ςτο πρόγραμμα τόςο 

ωσ προσ τθν οργάνωςθ των ςπουδϊν τουσ και τθν επιλογι των μακθμάτων, όςο και 

κατά τθν εκπόνθςθ εργαςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Μεταπτυχιακισ 

Διπλωματικισ Εργαςίασ.  

 Ενθμερϊνει για τθν εν γζνει λειτουργία του Προγράμματοσ Σπουδϊν του Τμιματοσ, τθν 

οργάνωςθ του Οδθγοφ Σπουδϊν, τισ προςφερόμενεσ υποδομζσ, τισ εργαςτθριακζσ 

δομζσ και τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ των φοιτθτϊν ςε δράςεισ των εργαςτθρίων αλλά 

και ςε ερευνθτικά προγράμματα που εξελίςςονται ςτο Τμιμα.  

 Ενθμερϊνει για τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει το ΕΚΠΑ ςτουσ φοιτθτζσ του για τθν 

υποςτιριξθ των ςπουδϊν τουσ.  

 Παρζχει υποςτιριξθ για τον  προςδιοριςμό των βζλτιςτων ςυνδυαςμϊν μακθμάτων 

ςτο πλαίςιο του προςφερόμενου Προγράμματοσ Σπουδϊν, ϊςτε να επιλζξουν τα 

κατάλλθλα μακιματα, ανάλογα με τα προςωπικά τουσ ενδιαφζροντα, δεξιότθτεσ και 

ικανότθτεσ.  

 Παρακολουκεί τθν ακαδθμαϊκι πορεία των φοιτθτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 

κακοδιγθςθσ, με ςτόχο τθν ομαλι ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν. Παρζχει 

υποςτιριξθ ςτουσ φοιτθτζσ αναφορικά με τα ενδεχόμενα προβλιματα, τα οποία 

προκφπτουν είτε λόγω ελλιποφσ παρακολοφκθςθσ είτε λόγω των αποτελεςμάτων 

αξιολόγθςθσ ςτα επί μζρουσ μακιματα, τα οποία και είναι δυνατόν να ςυνιςτοφν 

εμπόδιο ςτθν ομαλι εξζλιξθ των ςπουδϊν τουσ.  

 Παρζχει υποςτιριξθ για τθ διαμόρφωςθ του ατομικοφ ςχεδιαςμοφ των φοιτθτϊν 

αναφορικά τόςο με τθ ςυνζχιςθ των ςπουδϊν τουσ ςε επόμενο επίπεδο όςο και με τθν 

επαγγελματικι τουσ εξζλιξθ, ςτθ βάςθ των ενδιαφερόντων τουσ, και ενθμερϊνει ωσ 

προσ τα προςφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα ςτο Τμιμα αλλά και τισ 

επαγγελματικζσ δυνατότθτεσ που μπορεί να ζχουν ωσ απόφοιτοι του ςυγκεκριμζνου 

Τμιματοσ. 
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Άρκρο 4. Τιρθςθ, Συμπλιρωςθ και Ανακεϊρθςθ Παρόντοσ Κανονιςμοφ  

O παρϊν Κανονιςμόσ του Ακαδθμαϊκοφ Συμβοφλου εγκρίκθκε από τθ Συνζλευςθ (ςυνεδρίαςθ 

8θ/24-1-2023) του Τμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ. 

 


