
Κανονισμός λειτουργίας θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων και 
Ευφυών Υποδομών» 

 
 
Σκοπός 
 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο θεσμό του Ακαδημαϊκού 
Συμβούλου. 

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή (ΜΦ) ορίζεται  Ακαδημαϊκός Σύμβουλος (ΑΣ), ο 
οποίος έχει συνολικά την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας των 
σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.  

 
 
Ακαδημαϊκός Σύμβουλος 
 
Ως Ακαδημαϊκός Σύμβουλος (ΑΣ) ορίζεται από τη Συνέλευση, μετά από αίτηση του 
φοιτητή και πρόταση της ΣΕ, ένα μέλος ΔΕΠ διδάσκων του ΠΜΣ. Ο Ακαδημαϊκός 
Σύμβουλος έχει το ρόλο, και είναι το ίδιο πρόσωπο, με των Επιβλέποντα Καθηγητή 
(ΕΚ) που προβλέπεται στον Κανονισμό του ΠΜΣ. Έχει την ευθύνη καθοδήγησης του 
φοιτητή στην επιλογή μαθημάτων και υποστήριξης στα θέματα που τους/τις 
απασχολούν και σχετίζονται ή επηρεάζουν τις σπουδές και τη φοίτησή του.  

Για τον ορισμό ΑΣ, ο ενδιαφερόμενος φοιτητής συμπληρώνει ειδικό έντυπο επιλογής 
επιβλέποντος όπου εκφράζει την προτίμησή του και όπου καταχωρείται η σύμφωνη 
γνώμη του προτεινόμενου διδάσκοντος του προγράμματος. Ο ορισμός ΑΣ γίνεται το 
αργότερο εντός ενός μήνα από την έναρξη των μεταπτυχιακών μαθημάτων του πρώτου 
εξαμήνου σπουδών του φοιτητή. Μέχρι τον ορισμό του, χρέη επιβλέποντος ως προς 
την καθοδήγηση του φοιτητή για την επιλογή μαθημάτων εκτελεί το μέλος της 
Συντονιστικής Επιτροπής της ειδίκευσης που ακολουθεί ο ΜΦ. 

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα με αιτιολογημένη αίτησή του και για 
σοβαρούς λόγους να ζητήσει αλλαγή ΑΣ/ΕΚ, προτείνοντας νέο Σύμβουλο, του οποίου 
τη σύμφωνη γνώμη πρέπει να έχει εξασφαλίσει. Επίσης, ο ΑΣ έχει τη δυνατότητα, με 
αιτιολογημένη αίτησή του και για σοβαρούς λόγους, να ζητήσει απαλλαγή από τον 
ορισμό του. Επί των αιτήσεων αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος.  

 
Ρόλος του Ακαδημαϊκού Συμβούλου  
Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να απευθύνονται στον Ακαδημαϊκό τους Σύμβουλο/ 
Επιβλέποντα Καθηγητή για καθοδήγηση σε ζητήματα των σπουδών τους - οι 
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι θα πρέπει να ανταποκρίνονται άμεσα στα σχετικά αιτήματα 
των φοιτητών. 

Ειδικότερα: 



• Ενημερώνει τους φοιτητές για το περιεχόμενο όλων των μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, τις δυσκολίες και τους τρόπους αξιολόγησης. 

• Κατευθύνει τους φοιτητές στην επιλογή των καταλληλότερων κατά περίπτωση 
μαθημάτων, σε συνάρτηση με τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα 
κάθε φοιτητή. 

• Συζητά και κατευθύνει τους φοιτητές σχετικά με τις επιδόσεις τους στο ΠΜΣ. 
• Συμβουλεύει τους φοιτητές αναφορικά με την πιθανή επιλογή θέματος 

διπλωματικής εργασίας και αναλαμβάνει την επίβλεψη της. 
• Ενημερώνει τους φοιτητές για Διδακτορικές Σπουδές (στο Τμήμα, στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό). 
• Ενημερώνει τους φοιτητές για τις επαγγελματικές προοπτικές που έχουν μετά την 

ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών τους. 
• Αξιοποιεί μεθόδους σύγχρονης/ασύγχρονης επικοινωνίας για άμεση επαφή με τους 

φοιτητές που του έχουν ανατεθεί και για τον ορισμό συγκεκριμένων ωρών 
συζήτησης. 

• Ενθαρρύνει τους φοιτητές να επικοινωνούν μαζί του για οποιοδήποτε θέμα τους 
απασχολεί σχετικά με το ΠΜΣ που παρακολουθούν. 


