
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Σας θυμίζω ότι από το Φθινόπωρο του  2018 έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια αναμόρφωσης του 

Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής μας. Μέχρι τα μέσα Μαΐου 2021, που έγινε 

η τελευταία συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής ώστε να «κάνει την άσκησή του και ο 1ος 

Τομέας», είχαμε κάνει μερικά πολύ σημαντικά βήματα, όπως την διαμόρφωση και ψήφιση από 

την ΓΣ της ΣΑΤΜ-ΜΓ των βασικών αρχών του νέου ΠΠΣ και τον καθορισμό και έγκριση από την 

ΓΣ της ΣΑΤΜ-ΜΓ των νέων υποχρεωτικών μαθημάτων αλλά και της κατανομής τους στα 7 

πρώτα εξάμηνα σπουδών. Εκκρεμούν ο καθορισμός των ροών, ο ορισμός των μαθημάτων 

επιλογής και η κατανομή τους στα δύο τελευταία εξάμηνα σπουδών (8ο και 9ο).  

Σας θυμίζω ότι οι γνωστικές περιοχές «Σχεδιασμός τους Χώρου», «Υδατικοί Πόροι» και 

«Συγκοινωνιακή Τεχνική» είχαν προτείνει μαθήματα επιλογής για ενδεχόμενες ροές στο 

γνωστικό τους αντικείμενο.  Εκκρεμούσαν οι αντίστοιχες προτάσεις από τον 1ο Τομέα, για τα 

βασικά αντικείμενα των αποφοίτων μας που κατά γενική ομολογία αποτελούν και τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα των αποφοίτων της Σχολής. Έτσι, για 2 μήνες πριν τις διακοπές και 4 

μήνες περίπου από τον Σεπτέμβριο ο 1ος Τομέας συνεδρίασε περίπου 25 φορές (!!) με ευθύνη 

των διευθυντών του (κ.κ. Β. Γκίκα και Χ. Πότσιου) και κατέληξε σε μια ολοκληρωμένη πρόταση 

γενικής προσέγγισης του ΠΠΣ που βασίστηκε στις βασικές αρχές, στις τελευταίες αποφάσεις 

της Επ. ΠΠΣ και στις διαβουλεύσεις που έγιναν. 

Συνημμένη σας αποστέλλω την πρόταση, όπως διαμορφώθηκε, σε ένα αρχείο Excel. Στο 

δεύτερο φύλλο του αρχείου είναι συγκεντρωμένα όλα τα επιλογής μαθήματα όπως 

προτάθηκαν από τους τομείς (συνολικά 50). 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της συνημμένης πρότασης είναι: 

1. Περαιτέρω μείωση των απαιτούμενων μαθημάτων για λήψη Διπλώματος σε 55 από 

61 (μείωση 10%), Αυτά αναλύονται σε 46 υποχρεωτικά (ήδη ψηφισμένα), 8 μιας ροής 

και 1 ελεύθερο 

2. Μείωση των συνολικά προσφερόμενων μαθημάτων από 117+ σε 96, δηλαδή μείωση 

18% 

3. Συνολικά 5 διαθέσιμες ροές, από τις οποίες ο φοιτητής επιλέγει μία (20%). 

4. Κάθε ροή προσφέρει 5 υποχρεωτικά μαθήματα και δύο ομάδες (καλάθια) των 6 

μαθημάτων από τα οποία κάθε φοιτητής επιλέγει 3 (3/6, 50%) 

5. Καταβλήθηκε προσπάθεια οι ροές να διακρίνονται από διεπιστημονικότητα, ώστε να 

γίνεται ορθολογική εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των φοιτητών και 

μετέπειτα αποφοίτων της Σχολής. 

6. Η Πρακτική Άσκηση είναι διαθέσιμη σε όλες τις ροές και σε όλα τις ομάδες 

μαθημάτων, ώστε να μην αποκλείεται κανείς από την επιλογή της.  

Ζητήματα για απόφαση: 

1. Αν η Διπλωματική πρέπει αυστηρά να επιλέγεται από την ροή που έχει ακολουθήσει ο 

φοιτητής 

2. Αν η Πρακτική Άσκηση πρέπει να γίνεται σε συναφές με την ροή αντικείμενο 

3. Η κατανομή των μαθημάτων που προτάθηκαν από 2ο και 3ο Τομέα σε εξάμηνα 

Ανδρέας Γεωργόπουλος 

 


