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Προς τους πρωτοετείς φοιτητές 
Του ΤΜΒΓ 
 

Θέμα: «Θεσμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών στο ΤΜΒΓ» 

 

Αγαπητοί φοιτητές, 

Από φέτος ξεκινάει να εφαρμόζεται στο Τμήμα μας ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών 
(ΑΣΣ) για τους πρωτοετείς φοιτητές. 

Ο θεσμός του ΑΣΣ αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ εσάς των φοιτητών και εμάς των διδασκόντων και 
θα εξυπηρετεί τη δημιουργία γέφυρας για την επικοινωνία σας με τις δομές του Ιδρύματος. 

Ο ΑΣΣ αναλαμβάνει την παρακολούθηση της πορείας μικρού αριθμού φοιτητών (φέτος 5 
φοιτητές/μέλος ΔΕΠ), η οποία θα διεξάγεται ομαλά και σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών 
σας. Η παρακολούθηση θα γίνεται με τακτική επικοινωνία μαζί σας, με στόχο την εμψύχωση για 
βελτιστοποίηση της απόδοσής σας και την υποστήριξη για την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά τη 
διάρκεια της ακαδημαϊκής σας πορείας. Η συγκεκριμένη προσπάθεια έχει ως στόχο τη βελτίωση της 
ακαδημαϊκής σας ζωής μέσω της ενίσχυσης της επικοινωνίας, προσφέροντάς σας συμβουλευτικό έργο 
και καθοδήγηση. 

Στη συνημμένη λίστα αναγράφονται τα ονόματά σας και ο αντίστοιχος Καθηγητής που θα αναλάβει 
τον ρόλο του ΑΣΣ για τον καθένα σας. Παρακαλώ να επικοινωνήσετε με τον ΑΣΣ και να δώσετε τα 
στοιχεία σας, έτσι ώστε να μπορεί να προγραμματιστεί μια συνάντηση. Παρακαλώ λάβετε υπόψη και 
σεβαστείτε ότι κάποιοι Καθηγητές ενδέχεται να λείπουν με άδεια ή να έχουν υπερβολικό φόρτο για 
κάποιο χρονικό διάστημα και ίσως να καθυστερήσει να πραγματοποιηθεί κάποια συνάντηση. 

Ευχόμαστε ο νέος θεσμός να αξιοποιηθεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και να έχει ανταποδοτικά 
αποτελέσματα στην ακαδημαϊκή σας ζωή. 

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος 

Αν. Καθ. Αικατερίνη Χλίχλια 


