
Στη Γενική Συνέλευση της Σχολής στις 9 Φεβρουαρίου, στο θέμα της Ημερήσιας 

Διάταξης “3.8. Αιτήματα Σπουδαστών ενόψει της έναρξης του Εαρινού Εξαμήνου”, οι 

εκλεγμένοι εκπρόσωποι των σπουδαστών ΓΣ έθεσαν προς συζήτηση τα κάτωθι θέματα: 

 

Αιτήματα Εκπροσώπων στην ΓΣ της ΣΕΜΦΕ (09/02/2023) 
1. Επανεξετάσεις Φοιτητών 
Διατυπώνεται αίτημα επανεξέτασης όσων εγγεγραμμένων φοιτητών δεν κατάφεραν να 
προσέλϑουν στις εξετάσεις επειδή ήταν αποκλεισμένοι λόγω κακοκαιρίας. 
 

2. Ενημέρωση σελίδων Helios 
Διατυπώνεται αίτημα να ενημερωϑούν πλήρως όλες οι σελίδες όλων των μαϑημάτων στο 
Helios. Πιο συγκεκριμένα, οι σελίδες των μαϑημάτων ϑα πρέπει να περιέχουν κατ’ 
ελάχιστον: 

• Τα ονόματα των διδασκόντων του μαϑήματος 
• Τα e-mail των διδασκόντων του μαϑήματος 
• Τις ώρες γραφείου των διδασκόντων του μαϑήματος 
• Την ύλη του μαϑήματος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά 
• Τις μέρες, ώρες και αίϑουσες διδασκαλίας του μαϑήματος το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο 

Επιπλέον, τα όποια αρχεία υπάρχουν στην σελίδα ϑα πρέπει να είναι κατάλληλα 
οργανωμένα σε φακέλους. Οι φοιτητές είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν, αν χρειαστεί. 
 

3. Ενημέρωση ιστοσελίδας ΣΕΜΦΕ 
Διατυπώνεται αίτημα να ενημερωϑεί η ιστοσελίδα της ΣΕΜΦΕ, ώστε να περιέχει 
ενημερωμένα στοιχεία. 
Πιο συγκεκριμένα: 

1. Να ενημερωϑεί η σελίδα των Επιτροπών της ΣΕΜΦΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 
2. Να ενημερωϑούν οι σελίδες των μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ της ΣΕΜΦΕ, ώστε να 

συμπεριλαμβάνουν: 
• Τα μαϑήματα/εργαστήρια που διδάσκονται στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο 
• Τις ώρες υποδοχής των Σπουδαστών στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο 

 

4. Ασκήσεις/Εργασίες 
Εκφράζεται παράκληση να υπάρξει προσπάϑεια ανάϑεσης προαιρετικών εργασιών και 
ασκήσεων από τους διδάσκοντες, οι οποίες ϑα δίνουν μπόνους στον τελικό βαϑμό των 
φοιτητών. Ο σκοπός είναι να μην κρίνεται ο τελικός βαϑμός αποκλειστικά από την επίδοση 
των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις. Επιπλέον, ϑα ενισχυϑεί η ενασχόληση των φοιτητών 
με το μάϑημα μέσα στο εξάμηνο και ϑα βελτιωϑεί επίδοση τους στην τελική εξέταση. 
Επιπλέον, ενδέχεται να αυξηϑεί και το ποσοστό των φοιτητών που παρακολουϑούν τα 
μαϑήματα. Η παρούσα παράκληση επισημαίνεται και στην Έκθεση Πιστοποίησης 
της Σχολής. 
 

5. Σεμινάρια/Ημερίδες/Workshops 
Εκφράζεται το ενδιαφέρον των φοιτητών για την διεξαγωγή Σεμιναρίων, Ημερίδων και 
Workshops σε ϑέματα που καλύπτουν το ευρύ φάσμα της ΣΕΜΦΕ. Είναι επιθυμητή η 
διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων τόσο από την Σχολή, όσο και σε συνεργασία/συνεννόηση 
με ομάδες φοιτητών (όπως η Young Minds), οι οποίες μπορούν να προσφέρουν 
υποστηρικτικό έργο. Ομιλητές μπορεί να συμπεριλαμβάνουν καλεσμένους από το 
εξωτερικό, από άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας, Καθηγητές/ΕΔΙΠ της ΣΕΜΦΕ ή του ΕΜΠ 
γενικότερα, μεταδιδακτορικούς, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς και ακόμη και 
προπτυχιακούς, ανάλογα με τις δυνατότητες και την φύση της κάϑε εκδήλωσης. 
 

Οι Εκπρόσωποι των Φοιτητών ΣΕΜΦΕ 

 



Επί των ανωτέρω αιτημάτων των εκλεγμένων εκπροσώπων των σπουδαστών η Γενική 

Συνέλευση απεφάσισε: 

1. Οι σπουδαστές, οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στις εξε-

τάσεις λόγω των καιρικών συνθηκών, θα επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες των 

αντιστοίχων μαθημάτων, ώστε να καθορισθεί ο τρόπος και η ημερομηνία εξέτασής 

τους. 

2. Οι σελίδες του Helios να ενημερωθούν ώστε να συμπεριλαμβάνουν επικαιρο-

ποιημένα στοιχεία σύμφωνα με το αίτημα των εκπροσώπων των σπουδαστών. 

3.  Η ιστοσελίδα της Σχολής θα ενημερωθεί σύμφωνα με τα ζητηθέντα. 

4. Η μη εξάρτηση του τελικού βαθμού από μία και μόνο μία εξέταση έχει τεθεί και από 

τη επιτροπή Πιστοποίησης τους Προγράμματος Σπουδών της Σχολής. Ήδη σε πολλά 

μαθήματα ο βαθμός προκύπτει από συνεκτίμηση είτε ενδιαμέσων εξετάσεων, είτε 

ασκήσεων είτε άλλων τρόπων αξιολόγησης. Η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη, 

σε σχέση με παλαιότερα έτη, και οι διδάσκοντες ενθαρρύνονται να προχωρήσουν 

σε περαιτέρω μείωση της βαρύτητας της τελικής εξέτασης στον τελικό βαθμό, πάντα 

σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθήματος. 

5. Η Σχολή οργανώνει ήδη ενημερωτικές ημερίδες και έχει σχεδιασθεί η πραγματο-

ποίηση τεσσάρων επί πλέον ημερίδων κατά το εαρινό εξάμηνο (μία από κάθε Τομέα 

της Σχολής). Επί πλέον πρωτοβουλίες και προτάσεις μπορούν να τίθενται υπ’ όψιν 

της Διοίκησης και θα μελετώνται κατά περίπτωση. 

 

 

 


