ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 18-12-2015
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ THΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
Σήμερα 18-12-2015 ημέρα Παρασκευή 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. Αναστάσιου
Δροσόπουλου, Αναπληρωτή Καθηγητή, μετά την υπ’ αριθμ. 52953/18-12-2015 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. Γεώργιος Αντωνόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, Μέλος
11. Γεώργιος Σουλιώτης, Καθηγητής Εφαρμογών, Μέλος
12. Παναγιώτης Ράπτης, Ε.Τ.Π., Μέλος
Απών με αναρρωτική άδεια ήταν ο κ. Πέτρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής, 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. Πτυχιακές εργασίες και πρακτική άσκηση φοιτητών.
2. Αλλαγή ημερομηνίας έναρξης πρακτικής άσκησης φοιτητή

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 Νοέμβριο 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.
Θέμα 2ο: Αλλαγή ημερομηνίας έναρξης πρακτικής άσκησης φοιτητή.
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Τα μέλη της Συνέλευσης ομόφωνα εγκρίνουν την αλλαγή της ημερομηνίας έναρξης της πρακτικής
άσκησης του φοιτητή Γεωργιάδη Εμμανουήλ Α.Μ. 5633, σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής
πρακτικής άσκησης του τμήματος και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
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
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