ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 09-07-2015
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
Σήμερα 09-07-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Συνέλευση
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας, στο Γραφείο του Προέδρου του τμήματος Δρ. Λάμπρου Μπισδούνη, Καθηγητή,
μετά την υπ’ αριθμ. 26787/07-07-2015 πρόσκληση όπως αυτή ανακοινοποιήθηκε στο ορθό με την
υπ’ αριθμ. 27083/08-07-2015 πρόσκληση, προς συζήτηση των αναφερομένων σε αυτή θεμάτων.
Παρόντες οι κ.κ.
1. Λάμπρος Μπισδούνης, Καθηγητής, Πρόεδρος
2. Πέτρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής, Μέλος
3. Απόστολος Υφαντής, Καθηγητής, Μέλος
4. Λουκάς Χαδέλλης, Καθηγητής, Μέλος
5. Ηλίας Σταθάτος, Καθηγητής, Μέλος
6. Αναστάσιος Δροσόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος
7. Δημήτριος Καρέλης, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
8. Βασίλειος Καψάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
9. Νικόλαος Σχοινάς, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
10. Βασίλειος-Νεκτάριος Χαραλαμπάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
11. Γεώργιος Αντωνόπουλος, Καθηγητής Εφαρμογών, Μέλος
12. Παναγιώτης Ράπτης, Ε.Τ.Π., Μέλος
Απών ήταν ο κ. Υφαντής Απόστολος, Καθηγητής, Μέλος της Συνέλευσης για λόγους υγείας.
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο αναπληρωτής προϊστάμενος της γραμματείας Κων/νος-Γεράσιμος
Ακτύπης.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία άρχισε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1.
2.
3.
4.

Πρακτική άσκηση και πτυχιακές εργασίες φοιτητών.
Τροποποίηση διδακτικών συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2015-16.
Προμήθεια λογισμικού ασφάλειας.
Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων και επιτροπής υποβοήθησης καταγραφής προσόντων
επιστημονικών-εργαστηριακών συνεργατών ακαδ.έτους 2015-16.

Θέμα 1ο: Πρακτική άσκηση και πτυχιακές εργασίες φοιτητών
− Τα μέλη της συνέλευσης του τμήματος εγκρίνουν ομόφωνα τους πίνακες με την τοποθέτηση των
φοιτητών για πρακτική άσκηση κατά το μήνα Μάιο του έτους 2015, που κατέθεσε η επιτροπή
πρακτικής άσκησης και οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
παρόντος πρακτικού.
− Τα μέλη της Συνέλευσης του τμήματος εγκρίνουν ομόφωνα την παρουσίαση των πτυχιακών
εργασιών των φοιτητών του τμήματος, όπως φαίνεται στις προσκλήσεις για εξέταση, οι οποίες
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού, δεδομένου ότι
τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως: υποβολή μέσω πρωτοκόλλου στο τμήμα μετά
από έγκριση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, ορισμός ημερομηνίας μέσα στο χρόνο μαθημάτων
και παρουσίαση ενώπιον τριμελούς επιτροπής στην οποία συμμετείχε ο εισηγητής κάθε
πτυχιακής εργασίας.
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Θέμα 2ο: Τροποποίηση διδακτικών συγγραμμάτων ακαδ. έτους 2015-16.
Τα μέλη της συνέλευσης του τμήματος αφού έλαβαν υπόψη:
1.
2.
3.

την υπ’ αριθμ. Φ.1/76244/Β3/30-6-2010 Υ.Α.,
την υπ’ αριθμ. Φ./12/11324/Β3/28-01-2011 εγκύκλιο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.& Θ.,
τα πρακτικά των Συνελεύσεων των Τομέων Μαθημάτων Υποδομής και Αυτοματισμού και
Ηλεκτρονικών Συστημάτων, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
παρόντος πρακτικού,
μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα αποφασίζουν

να εγκρίνουν τις προτάσεις των Συνελεύσεων των Τομέων περί τροποποίησης διδακτικών
συγγραμμάτων των μαθημάτων «Μαθηματικά ΙΙΙ», «Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ» και
«Ηλεκτρολογικό Σχέδιο» και να συνταχθεί κατάλογος των προτεινόμενων συγγραμμάτων για τα
μαθήματα του προγράμματος σπουδών που πρόκειται να διδαχθούν κατά το ακαδ. έτος 2015-16.
Θέμα 3ο: Προμήθεια λογισμικού ασφάλειας.
Τα μέλη της Συνέλευσης του τμήματος αφού έλαβαν υπόψη τους την υπ’ αριθμ. 24421/22-6-2015
αίτηση του κ. Χαδέλλη Λουκά καθηγητή του τμήματος, σχετικά με προμήθεια λογισμικού
ασφάλειας Security check Pro J3X για το server του εργαστηρίου που υποστηρίζει την ιστοσελίδα
του τμήματος, ομόφωνα εγκρίνουν το αίτημα του προαναφερόμενου εκπαιδευτικού.
Θέμα 4ο: Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων και επιτροπής υποβοήθησης καταγραφής
προσόντων επιστημονικών-εργαστηριακών συνεργατών ακαδ.έτους 2015-16.
α. ορίζεται τριμελή επιτροπή για την αξιολόγηση των υποψηφίων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών του ακαδ. έτους 2015-16, αποτελούμενη από τα τακτικά μέλη Ε.Π. του τμήματος:
Βλαχόπουλο Πέτρο, Καθηγητή,
Καρέλη Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή,
Σχοινά Νικόλαο, Επίκουρο Καθηγητή,
οι οποίοι θα αναλάβουν το έργο της εισήγησης προς τη Συνέλευση του τμήματος, σχετικά με την
αξιολόγηση των επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών.
β. να ορίσουν επιτροπή υποβοήθησης για την καταγραφή των προσόντων των υποψηφίων συνεργατών για το ακαδ. έτος 2015-16, αποτελούμενη από όλα τα μέλη Ε.Π. του τμήματος, πλην των
μελών της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης.
Μετά από τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και
υπογράφεται το πρακτικό.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Λάμπρος Μπισδούνης
Καθηγητής

Κων/νος - Γεράσιμος Ακτύπης
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