ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 08-12-2015
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
Σήμερα 08-12-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική 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. Αναστάσιου Δροσόπουλου,
Αναπληρωτή Καθηγητή, μετά την υπ’ αριθμ. 50627/01-12-2015 όπως αυτή ανακοινοποιήθηκε με
την 51077/04-12-2015 πρόσκληση, προς συζήτηση των αναφερομένων σε αυτή θεμάτων.
Παρόντες οι κ.κ.
1. Αναστάσιος Δροσόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος
2. Απόστολος Υφαντής, Καθηγητής, Μέλος
3. Λουκάς Χαδέλλης, Καθηγητής, Μέλος
4. Λάμπρος Μπισδούνης, Καθηγητής, Μέλος
5. Ηλίας Σταθάτος, Καθηγητής, Μέλος
6. Βασίλειος Καψάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος
7. Δημήτριος Καρέλης, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
8. Νικόλαος Σχοινάς, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
9. Βασίλειος-Νεκτάριος Χαραλαμπάκος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος
10. Παναγιώτης Ράπτης, Ε.Τ.Π., Μέλος
Απόντες ήταν οι κ.κ. Πέτρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής, Μέλος, Γεώργιος Αντωνόπουλος
Καθηγητής Εφαρμογών, Μέλος, Γεώργιος Σουλιώτης, Καθηγητής Εφαρμογών, Μέλος. 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.
5.
6.
7.
8.
9.

Πτυχιακές εργασίες και πρακτική άσκηση φοιτητών.
Αναγνώριση μαθημάτων φοιτητή από κατατακτήριες.
Αναγνώριση μαθημάτων φοιτητή που εισήχθη με την κατηγορία 10%.
Έγκριση αμοιβαίας μετεγγραφής.
Αίτηση διαγραμμένου φοιτητή για επανεγγραφή.
Πρόταση τμήματος για προμήθεια εξοπλισμού από το Π.Δ.Ε.
Πρόταση αριθμού εισακτέων για το ακαδ. έτους 2016-17.
Εσωτερική αξιολόγηση τμήματος.
Εξοπλισμός τμήματος.

Θέμα 1ο: Πτυχιακές εργασίες και πρακτική άσκηση φοιτητών.
 Τα μέλη της συνέλευσης του τμήματος εγκρίνουν ομόφωνα τους πίνακες με την τοποθέτηση των
φοιτητών για πρακτική άσκηση κατά το μήνα Οκτώβριο 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
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πτυχιακής εργασίας.
Θέμα 2ο: Αναγνώριση μαθημάτων φοιτητή από κατατακτήριες.
Τα μέλη της συνέλευσης αφού έλαβαν υπόψη τους:
 την υπ’ αριθμ. 3963/05-02-2015 αίτηση του φοιτητή από κατάταξη κ. Σφυρή Αναστάσιου του
Γεωργίου, που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού,
σχετικά με αναγνώριση βαθμολογίας μαθημάτων που παρακολούθησε επιτυχώς στο τμήμα
Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ΣΕΛΕΤΕ Αθήνας,
 τις γραπτές εισηγήσεις, οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
παρόντος πρακτικού, των μελών Ε.Π. που διδάσκουν τα μαθήματα που αιτήθηκε για
απαλλαγή ο φοιτητής, σχετικά με την απαλλαγή ή μη του φοιτητή από την εξέταση των
μαθημάτων αυτών,
 την παράγραφο 9 του άρθρου 2 της αριθ. Φ1/192329/Β3 απόφασης (ΦΕΚ 3185 τ. Β΄
16/12/2013) περί διαδικασίας κατάταξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με
την οποία οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία
εξετάσθηκαν για την κατάταξή τους, αφού τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του
προγράμματος σπουδών του τμήματος.
ομόφωνα αποφασίζουν
 να κάνουν δεκτές τις εισηγήσεις, όπως κατατέθηκαν από τα μέλη Ε.Π.
 να απαλλάξουν τον φοιτητή από την εξέταση των μαθημάτων, Μαθηματικά Ι, Φυσική και
Ηλεκτροτεχνία Ι στα οποία εξετάσθηκε με επιτυχία κατά την διαδικασία των κατατακτήριων
εξετάσεων.
Θέμα 3ο: Αναγνώριση μαθημάτων φοιτητή που εισήχθη με την κατηγορία 10%.
Τα μέλη της συνέλευσης αφού έλαβαν υπόψη τους την υπ’ αριθμ. 49907/25-11-2015 αίτηση για
αναγνώριση μαθημάτων στα οποία είχε εξεταστεί επιτυχώς στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, του φοιτητή Γκέκα Κωνσταντίνου του Παύλου με Α.Μ. 7111,
ομόφωνα αποφασίζουν
την υποβολή ερωτήματος προς τον νομικό σύμβουλο του Ιδρύματος προκειμένου να υπάρξει
σχετική τεκμηριωμένη γνωμοδότηση.
Θέμα 4ο Έγκριση αμοιβαίας μετεγγραφής.
Τα μέλη της συνέλευσης αφού έλαβαν υπόψη τους:
 την αριθμ. 207358/ΓΔ6 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
3573/31-12-2014 τ. Β΄).
 την αριθμ. 181819/Ζ1 απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2462/16-11-2015 τ. Β΄)
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 την υπ’ αριθμ. 49137/19-11-2015 κοινή αίτηση των Γεωργάρα Γεώργιου του Ιωάννη
Α.Μ.7114 φοιτητή Α΄ εξαμήνου του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας και Αντωνακόπουλου Αθανάσιου του Νικολάου Α.Μ.: ΗΝ07565 φοιτητή
Α΄ εξαμήνου του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
ομόφωνα εγκρίνουν
την αμοιβαία μετεγγραφή των αιτούμενων φοιτητών καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει
ο νόμος, υπό την αίρεση ότι η αμοιβαία μετεγγραφή έχει εγκριθεί και από τη συνέλευση του
τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
Θέμα 5ο: Αίτηση διαγραμμένου φοιτητή για επανεγγραφή.
Τα μέλη της συνέλευσης αφού έλαβαν υπόψη τους την υπ’ αριθμ. 49412/23-11-2015 αίτηση του
διαγραμμένου φοιτητή Ρετσίνα Κωνσταντίνου του Μιχαήλ με Α.Μ. 4764 σχετικά με την
επανεγγραφή του στους φοιτητικούς καταλόγους του τμήματος
ομόφωνα αποφασίζουν
να εισηγηθούν αρνητικά στην αίτηση του εν λόγω φοιτητή καθώς δεν προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία.

Θέμα 6ο : Πρόταση τμήματος για προμήθεια εξοπλισμού από το Π.Δ.Ε.
Η αρχική πρόταση του τμήματος για προμήθεια εξοπλισμού από το Π.Δ.Ε. που είχε ετοιμαστεί τον
περασμένο Σεπτέμβριο 2014 είχε ύψος 79500 € ενώ το ποσόν που αναλογούσε στο τμήμα ήταν
62500 €. Ο Πρόεδρος του τμήματος ελαττώνει το αίτημά του κατά 7000 € και άλλα μέλη έχουν
ετοιμάσει και αυτά αντίστοιχες περικοπές. Με την συγκέντρωση όλων των μετατροπών, τα μέλη
του τμήματος
ομόφωνα αποφασίζουν
την προώθηση της πρότασης στην αρμόδια Κοσμητεία της Σχολής.
Θέμα 7ο : Πρόταση αριθμού εισακτέων για το ακαδ. έτους 2016-17.
Τα μέλη της Συνέλευσης αφού έλαβαν υπόψη τους:
1. το υπ’ αριθμ. Φ.251/194558/Α5/01-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
2. ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
3. την εμπειρία των πρόσφατων ακαδημαϊκών ετών και ιδιαίτερα του τρέχοντος,
4. τις υφιστάμενες υποδομές του τμήματος,
5. το περιορισμένο πλήθος των μελών τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικού τεχνικού
προσωπικού και διοικητικού προσωπικού του τμήματος,
6. τις ελάχιστες ανάγκες του τμήματος σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό,
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7. την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του τμήματος (Δεκέμβριος 2013), με βάση την οποία το
τμήμα θα πρέπει να επιμείνει στον ισχυρό εργαστηριακό χαρακτήρα της εκπαίδευσης που
παρέχει, ο οποίος αποτελεί ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα και θα πρέπει να βελτιωθεί η
αναλογία διδασκόντων/φοιτητών.
μετά από διαλογική συζήτηση,
ομόφωνα προτείνουν
ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών του τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 να είναι εκατόν
είκοσι (120), με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός μελών έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού θα
διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα, που προσεγγίζει τους δεκαέξι (16) πανεπιστημιακούς
υπότροφους ή/και συνεργάτες (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης), κατά μέσο όρο για τα δύο
ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Θέμα 8ο : Εσωτερική αξιολόγηση τμήματος.
Ο Πρόεδρος του τμήματος αναλαμβάνει να οργανώσει την διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης του
τμήματος για αυτό το ακαδημαϊκό έτος. Τα μέλη
ομόφωνα αποφασίζουν
την αρχή της διαδικασίας την ερχόμενη εβδομάδα.
Θέμα 9ο : Εξοπλισμός τμήματος.
Ανοικτή συζήτηση για κάλυψη ουσιωδών και άμεσων λειτουργικών αναγκών του τμήματος υπό την
παρούσα κατάσταση χρηματοδότησης. Θα γίνει καταγραφή των αναγκών και προσπάθεια με
διαφόρους τρόπους για την ικανοποίησή τους.

Μετά από τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και
υπογράφεται το πρακτικό.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Αναστάσιος Δροσόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Κων/νος - Γεράσιμος Ακτύπης

4

