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Συνάντηση επιτροπής ΠΠΣ 1/20.12.2018

Παρόντες: Χ. Βαγγέλης, Α. Γεωργόπουλος, Β. Γκίκας, Χ. Ιωαννίδης, Κ. Καράντζαλος, Ρ. Κορακίτης, Δ.
Παπακωνσταντίνου, Ι. Σπυροπούλου, Α. Στρατηγέα, Β. Τσιχριντζής, Γ. Φώτης.

Περιληπτικά Πρακτικά
Ο ΑΓ κάνει μια εισαγωγή για τον στόχο της Επιτροπής ΠΠΣ, θεωρώντας ως δεδομένες τις βασικές
αρχές, δηλαδή (1) το ενιαίο πενταετές Δίπλωμα, (2) τον εκσυγχρονισμό των σπουδών για την
δυνατότητα των αποφοίτων να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις και (3) την εκμετάλλευση
και τονισμό των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού στην
ελληνική και διεθνή σκηνή.
Ο ΡΚ, ως ο προηγούμενος πρόεδρος της επιτροπής ΠΠΣ, παρουσιάζει το έργο της επιτροπής τα
προηγούμενα χρόνια και καταθέτει το από 25.05.2017 έγγραφο με τα συνοπτικά συμπεράσματα από
τις εργασίες της επιτροπής ΠΠΣ για το προηγούμενο διάστημα.
Ακολουθεί ανταλλαγή απόψεων για τον καθορισμό των βασικών αρχών του ΠΠΣ.
Ο ΧΙ, ως Κοσμήτορας, συστήνει την διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων για ενδεχόμενες αλλαγές,
ώστε να εγκριθούν εύκολα από την Σύγκλητο. Ζήτησε οι συνεδριάσεις της επιτροπής ΠΠΣ να είναι
ανοιχτές και οι προσκλήσεις των συνεδριάσεων να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής (Ε.
Σιδηροπούλου). Συνέστησε να ληφθούν υπόψη οι αναπτυξιακοί άξονες, που έχουν συζητηθεί μέχρι
τώρα, χωρίς να αποτελούν απαράβατους κανόνες. Εφόσον αποφασιστεί μείωση των μαθημάτων,
κυρίως επιλογής, αυτό πρέπει να τεκμηριωθεί πλήρως.
Ο ΒΓ θεωρεί ότι το ΠΠΣ πρέπει να είναι συνεκτικό, με προοπτική για τον σύγχρονο ΑΤΜ. Δεν πρέπει
να απεμπλακεί το ΠΠΣ από τους αναπτυξιακούς άξονες, αλλά η επιτροπή ΠΠΣ θα εργαστεί
ανεξάρτητα. Το βασικό κείμενο αρχών που ενδεχομένως θα συνταχθεί, να τύχει της έγκρισης της ΓΣ
της ΣΑΤΜ και σε κάθε περίπτωση τα βήματα ενδεχόμενων αλλαγών πρέπει να είναι προσεκτικά.
Η ΑΣ θεωρεί ότι οι άξονες έχουν συζητηθεί αρκετές φορές και η Σχολή θα καταλήξει σε κάποιους
πλησίον αυτών που αναφέρονται στο υπό διαβούλευση κείμενο. Θα πρέπει να προσεχθεί η σχέση
των προσφερόμενων μαθημάτων με τα επαγγελματικά δικαιώματα, ασχέτως του πρόσφατου ΠΔ.
Επίσης θεωρεί ότι για τις όποιες αλλαγές πρέπει να υπάρχει εξαντλητική συζήτηση και πειθώ προς
όλες τις πλευρές. ΟΙ ανοιχτές συνεδριάσεις της επιτροπής θα βοηθήσουν σε αυτό.
Ο ΒΤ συμφωνεί με τα αναφερθέντα για τα επαγγελματικά δικαιώματα
Η ΙΣ συμφωνεί για τα προσεκτικά βήματα της εισαγωγής των ενδεχόμενων αλλαγών και εντοπίζει δύο
ειδών αλλαγές. Εύκολες και δύσκολες.
Ο ΚΚ συμφωνεί για την σταδιακή πρόοδο των εργασιών της επιτροπής ΠΠΣ και κάθε βήμα θα πρέπει
να έχει την έγκριση της ΓΣ της ΣΑΤΜ. Θεωρεί ότι υπάρχουν δύο προσεγγίσεις, εκ των άνω και εκ των
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κάτω. Η πρώτη ξεκινά με τον καθορισμό του επιτρεπόμενου φόρτου και συμπληρώνει τα μαθήματα
του ΠΠΣ, ενώ η δεύτερη ξεκινά με τον καθορισμό και την περιγραφή των γνώσεων του αποφοίτου. Σε
κάθε περίπτωση θα πρέπει να καθοριστεί και το περιεχόμενο των μαθημάτων και συστήνει οι
συναντήσεις της επιτροπής να είναι πολύ συχνές, ακόμα και εβδομαδιαίες.
Ο ΧΒ εκφράζει παράπονο για την μη ενημέρωση των μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ για την συνεδρίαση αυτή και
ζητεί την εκπροσώπηση αυτής της κατηγορίας προσωπικού στις συνεδριάσεις της επιτροπής.
Εκφράζει την διαφωνία του με την άποψη ότι το ΠΠΣ είναι παρωχημένο, δεδομένου ότι εξελίσσεται
το περιεχόμενο των μαθημάτων και επίσης εκφράζει την αντίρρησή του για την συρρίκνωση του
αριθμού των μαθημάτων, ειδικά των επιλογής.
Ο ΓΦ συμφωνεί με την πρόταση για συχνές συναντήσεις της επιτροπής και τονίζει ότι πρέπει η
επιτροπή να ασχοληθεί και με τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων.
Ο ΔΠ τόνισε την ανάγκη διάχυσης των συζητήσεων της επιτροπής ΠΠΣ.
Ακολούθησε σύντομη ανταλλαγή απόψεων με κάποιες δευτερολογίες των παρόντων μελών και ο ΑΓ
συνόψισε την πρώτη συνεδρίαση στα εξής:
1. Θα πρέπει να καθοριστεί η φυσιογνωμία του αποφοίτου ΑΤΜ με τονισμό των συγκριτικών
του πλεονεκτημάτων
2. Θα ακολουθηθεί μια εκ των άνω προσέγγιση, δηλαδή να προσδιοριστεί ο φόρτος εργασίας
και να εξεταστεί αν τα μαθήματα θα εξακολουθήσουν να είναι 4 ωρών ή θα αυξηθούν οι
ώρες τους (π.χ. σε 8 εβδομαδιαίως) με ταυτόχρονη μείωση των αντικειμένων ανά εξάμηνο.
3. Θα εξεταστούν και ενδεχομένως θα αναθεωρηθούν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες
4. Θα επιδιωχθεί η ουσιαστική εισαγωγή της πληροφορικής και του προγραμματισμού σε όλα,
ει δυνατόν, τα μαθήματα
5. Θα περιγραφούν οι επιθυμητές γνώσεις των αποφοίτων
6. Θα εξεταστεί η εισαγωγή σεμιναριακών μαθημάτων για την πρακτική χρήση συγκεκριμένων
λογισμικών
Οι συνεδριάσεις της επιτροπής ΠΠΣ θα πραγματοποιούνται Πέμπτες στις 09:30 στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Τομέα Τοπογραφίας (α’ όροφος κτ. Λαμπαδαρίου) και οι επόμενες τρεις
συγκεκριμένα καθορίστηκαν για τις Πέμπτες 10, 24 και 31 Ιανουαρίου 2019.
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