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ΠΑΝΕΠ ΣΤΗΜ Ο ΔΥΤ
ΔΟ

ΗΣ ΑΤΤ

ΗΣ

ΟΥΣΑ ΕΠ ΤΡΟΠΗ

ΣΥ ΕΔ ΑΣΗ 3/5-02-2019
Απόσπασμα ρακτικού
Στο Αιγάλεω, σήμερα 5-02-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Διοίκησης της ανεπιστημιούπολης 2, του ανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής ( . άλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω) προσήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, τα
παρακάτω μέλη της Διοικούσας Επιτροπής που συγκροτήθηκε με τις με αριθμ. α.
38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε. . 117/6-03-2018, τ. Υ. .Δ.Δ.) Απόφαση Συγκρότησης και
β. 163494/Ζ1/2-10-2018 (Φ.Ε. . 577/9-10-2018, τ. Υ. .Δ.Δ.) Τροποποίησης αυτής του
Υπουργού αιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσια του . 4521/2018 (Φ.Ε. .
38/2-03-2018, τ. Α΄) μετά τη με αριθμ. πρωτ. 4282/1-02-2019 ρόσκληση του ροέδρου της
Διοικούσας Επιτροπής του ανεπιστημίου Δυτικής Αττικής :
1.

ωνσταντίνος

ουτζούρης

ρόεδρος

2.

Δήμος Τριάντης

αθηγητής, Αντιπρόεδρος

3.

Βασιλική Αργυροπούλου

αθηγήτρια,

έλος

αθηγήτρια,

έλος

4.

αρία Βενετίκου

5.

Αντώνιος υπάρος

6.

Γραμματή άντζιου

αθηγήτρια,

7.

Γεώργιος ολυχρονόπουλος

αθηγητής,

8.

Ελένη Τουρνά

αθηγήτρια,

9.

Δημήτριος Τσελές

αθηγητής,

έλος

αθηγητής,

έλος

Αναπλ. αθηγητής,

10. Αριστοτέλης Τύμπας

έλος

έλος
έλος
έλος

Απουσίαζαν τα μέλη κ. κ. Σάββας Βασιλειάδης αθηγητής, ωάννης Ευδοκιμίδης αθηγητής,
λεομένης ικονόμου μότιμος αθηγητής, Αντώνιος ωυσίδης μότιμος αθηγητής και
ωστής Χατζημιχάλης αθηγητής.
Στη συζήτηση του θέματος μετέχει η
κα. ικολέττα αγγανιά.

ροϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης Σπουδών,

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η κα Αθηνά ηγάκη, ροϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης
Συγκλήτου και ρυτανικού Συμβουλίου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ακαδημαϊκών ργάνων.
Στη συνεδρίαση μετέχει και ο Αναπληρωτής
ροϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ικονομικών, ρογραμματισμού και Ανάπτυξης, Δρ Γεώργιος απαδόπουλος.
ΘΕ ΑΤΑ Η Ε ΗΣ ΑΣ Δ ΑΤΑ ΗΣ
......................................................................................................................................................
Θ έ μ α 25ο : «Αίτημα Φοιτητών του ανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που λοκληρώνουν τον
ρώτο ύκλο Σπουδών Τμήματος Τ.Ε. .».
.......................................................................................................................................................
./..
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Σελίδα 2 της ράξης 3/5-02-2019 της Διοικούσας Επιτροπής

ΘΕ

Α 25ο

Η Διοικούσα Επιτροπή του ανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 3 και των παρ. 2 και 5 του άρθρου 5 του
. 4521/2018 (Φ.Ε. . 38/2-03-2018, τ. Α΄) : «Ίδρυση ανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
Άλλες Διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του .4009/2011 (Φ.Ε. . 195/06-09-2011, τ. Α΄) : «Δομή, ειτουργία,
Διασφάλιση της οιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
δρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του και ιδίως
το άρθρο 32, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 33, τα άρθρα 70 έως 72, καθώς και το δεύτερο
εδάφιο της περ. δ΄ της παρ.12 του άρθρου 80.
3. Τις διατάξεις του . 4485/2017 (Φ.Ε. . 114/04-08-2017, τ. Α΄) : « ργάνωση και
ειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, υθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» και
ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 10.
4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε. . 117/6-03-2018, τ. Υ. .Δ.Δ.) : «Σύσταση –
Συγκρότηση – ρισμός ελών της Διοικούσας Επιτροπής του ανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής / αθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του
δρύματος».
5. Τη με αριθμ. 163494/Ζ1/2-10-2018 (Φ.Ε. . 577/9-10-2018, τ. Υ. .Δ.Δ.) : «Τροποποίηση
της αριθμ. 38008/Ζ1/06-03-2018 υπουργικής απόφασης, με θέμα «Σύσταση-Συγκρότησηρισμός μελών της Διοικούσας Επιτροπής του ανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/ αθορισμός
των επιμέρους αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του δρύματος» (Υ. .Δ.Δ.117).
6. Τη με αριθμ. 214688/Ζ1/13-12-2018 (Φ.Ε. . 5648/14-12-2018, τ. Β΄) : « αράταση των
ροβλεπόμενων στο Άρθρο 3 του . 4521/2018 (Α΄38) Θητειών του Συνόλου των
ροσωρινών ργάνων του ανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
7. Τις Αιτήσεις των φοιτητών του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων
ληροφόρησης της Σχολής Διοικητικών, ικονομικών και οινωνικών Επιστημών του
ανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι οποίοι αιτούνται την παρακολούθηση του
ανεπιστημιακού ροπτυχιακού ρογράμματος Σπουδών του Τμήματος.
8. Την ράξη 1/11-01-2019 (Θέμα 4ο) της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχειονομίας,
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων ληροφόρησης της Σχολής Διοικητικών, ικονομικών
και οινωνικών Επιστημών του ανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με «Αιτήσεις
Φοιτητών που Εισήχθησαν το Ακαδημαϊκό Έτος 2012 – 2013».
9. Το με αριθμ. πρωτ. Τμ.Αρχ.Βιβλ.Συστ. ληρ. ΑΔΑ 3633/29-01-2019 έγγραφο του
Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων ληροφόρησης της Σχολής
Διοικητικών, ικονομικών και οινωνικών Επιστημών του ανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, σχετικά με «Αιτήματα Φοιτητών Εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2012 – 2013».
10. Τα εγκεκριμένα ροπτυχιακά ρογράμματα Σπουδών Τ.Ε. . των Ακαδημαϊκών Τμημάτων
των Σχολών των δύο συγχωνευθέντων πρώην δρυμάτων, Τ.Ε. . Αθήνας και Α.Ε. . ειραιά
Τ.Τ.
11. Τα εγκεκριμένα ροπτυχιακά ρογράμματα Σπουδών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των
Σχολών του ανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
12. Το γεγονός ότι, φοιτητές των δύο πρώην συγχωνευθέντων δρυμάτων, Τ.Ε. . Αθήνας και
Α.Ε. . ειραιά Τ.Τ., δύναται με Υπεύθυνη Δήλωση τους να δηλώσουν εάν επιθυμούν να
λάβουν τυχίο ανεπιστημίου ή να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών τους ως
Τ.Ε. .
13. Τη διευκόλυνση των φοιτητών στην ολοκλήρωση των σπουδών τους
14. Τη σχετική προφορική εισήγηση του Αντιπροέδρου, κ. Δήμου Τριάντη αθηγητή, κατόπιν
εντολής του ροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

./..
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Σελίδα 3 της ράξης 3/5-02-2019 της Διοικούσας Επιτροπής

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,

διευκρινίζει ότι
1.
οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, των δύο πρώην συγχωνευθέντων δρυμάτων, Τ.Ε. . Αθήνας και
Α.Ε. . ειραιά Τ.Τ., δηλαδή όσοι κατά την 2-03-2018, ημερομηνία έναρξης ισχύος του
. 4521/2018 (Φ.Ε. . 38/2-03-2018, τ. Α΄) δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες από
το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις τους για τη λήψη τυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στα
Ακαδημαϊκά Τμήματα του ανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
2.
οι φοιτητές που κατά την έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019 έχουν υπερβεί τη
διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μ ό ν ο το
δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε. .
3.
το Ακαδημαϊκό Έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου
έτους
4.
το διδακτικό έργο κάθε Ακαδημαϊκού Έτους διαρθρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα
και
5.
κάθε φοιτητής, κατά την έναρξη κάθε Ακαδημαϊκού Εξαμήνου, εγγράφεται στο Ακαδημαϊκό
Τμήμα της αντίστοιχης Σχολής στην οποία φοιτά, και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει

./..
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Σελίδα 4 της ράξης 3/5-02-2019 της Διοικούσας Επιτροπής

κατόπιν αυτών
Α.
αποφασίζει ομόφωνα
όλοι οι φοιτητές με Ακαδημαϊκό Έτος εισαγωγής 2012 – 2013, οι οποίοι κατά τη λήξη του
Ακαδημαϊκού Έτους 2017 – 2018 έχουν ολοκληρώσει τη διάρκεια των εξαμήνων που
απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών τους, σύμφωνα με το ενδεικτικό ροπτυχιακό
ρόγραμμα Σπουδών του Ακαδημαϊκού Τμήματός τους, προσαυξανόμενο κατά τέσσερα (4)
εξάμηνα, ήτοι δώδεκα (12) εξάμηνα σπουδών, καθώς και όσοι φοιτητές έχουν Ακαδημαϊκό
Έτος εισαγωγής προγενέστερο του 2012 – 2013, έχουν το δικαίωμα να ολοκληρώσουν
α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά και μ ό ν ο τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε. .
.......................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, περί ώρα 15:00 μ.μ. και εφόσον δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς
συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ω ΣΤΑ Τ

Σ

ΥΤΖ Υ ΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗ Α ΗΓΑ Η

