O șİıȝȩȢ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȪȜȠȣ ȈʌȠȣįȫȞ ıĲȠ ȉȝȒȝĮ ĭȣıȚțȒȢ

O θεσμός του Συμβούλου Σπουδών στο Τμήμα Φυσικής

ĲȘȢ ǼȜȑȞȘȢ ǺȓȖțĮ
ȁȑțĲȠȡĮ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ĭȣıȚțȒȢ

αυτών των συναντήσεων, ο Σύμβουλος Σπου- Σπουδών και εν γένει του Τμήματος, παρέχοδών προσπαθεί, κατά το δυνατόν, να δίνει ή ντας κατ΄ αυτό τον τρόπο μια διαδικασία αντινα προτείνει λύσεις στα τυχόν προβλήματα μετώπισής τους.
που ανακύπτουν. Ειδικότερα:
Όμως, για να μπορέσει να λειτουργήσει αποΕλένη Βίγκα
 Συζητά, πληροφορεί και συμβουλεύει τον τελεσματικά ο θεσμός αυτός, θα πρέπει να
Λέκτορας
φοιτητή σχετικά με το Πρόγραμμα Σπου- υπάρχει έντονο ενδιαφέρον εκ μέρους των
του Τμήματος Φυσικής
δών.
φοιτητών και υψηλή συμμετοχή τους στις εν
 Συζητά με τον φοιτητή την πορεία των Σπου- λόγω συναντήσεις. Δυστυχώς η εμπειρία των
Το Τμήμα της Φυσικής στο πλαίσιο βελτίωδών του και αναζητούν από κοινού λύσεις τελευταίων χρόνων έδειξε ότι ένα μικρό μόνο
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της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των
(προβλήματα με μαθήματα, εργαστήρια, προσκλήσεις των Συμβούλων Σπουδών και
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲİȡȘȢ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ ĲȦȞ ĳȠȚĲȘĲȫȞ ĲȠȣ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ ĲȦȞ ȞİȠİȚıİȡȤȠȝȑȞȦȞ
προβλημάτων των φοιτητών του, ιδιαίτερα
κ.α.).
αυτό μάλλον θα πρέπει να αποδοθεί στην
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των νεοεισερχομένων, έχει ενεργοποιήσει τα  Ενημερώνει τον φοιτητή και τον διευκολύνει έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με το ρόλο και
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μέρος και το παρόν ȤȡȠȞȚȐȢ
άρθρο.
ȈĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ
ıĲȩȤȦȞ,
ĮȡȤȒ țȐșİ ĮțĮįȘȝĮȧțȒȢ
ȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ țȐș
φοιτητών και καθηγητών του Τμήματος, ώστε  Ενθαρρύνει τον φοιτητή, κεντρίζοντας το Ειδικότερα, όπως συνάγεται από την στατιʌȡȦĲȠİĲȒ ĳȠȚĲȘĲȒ ȑȞĮ ȝȑȜȠȢ ǻǼȆ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȦȢ ȈȪȝȕȠȣȜȠȢ ȈʌȠȣįȫȞ ĲȠȣ. ȅ ȈȪȝȕȠȣȜȠȢ ȈʌȠȣįȫ
να εμπεδωθεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης
ενδιαφέρον του για τη Φυσική και συναφή στική επεξεργασία των ερωτηματολογίων των
ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓ
țĮȚ ıȣȝȕȠȣȜİȪİȚ ĲȠȣȢ ĳȠȚĲȘĲȑȢ ĲȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȝȑȤȡȚ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȦȞ ıʌȠȣįȫȞ ĲȠȣȢ
και οικειότητας. Πρόκειται για διεθνή θεσμό ο
επιστημονικά θέματα και γενικά προσπαθεί πρωτοετών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους,
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του. Ο Σύμβουλος Σπουδών παρακολουθεί και
ποιούν τα επιστημονικά ενδιαφέροντά του.
το Τμήμα Φυσικής ήταν η πρώτη επιλογή για
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ĲȠȞ ĳȠȚĲȘĲȒ ıȤİĲȚțȐ ȝİ
ĲȠ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ȈʌȠȣįȫȞ.
συμβουλεύει τους φοιτητές του από την έναρξη  Συζητά ακόμη και προσωπικές δυσκολίες την πλειοψηφία των νεοεισαχθέντων (60%), με
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ȖİȞȚțȐ ıȣȗȘĲȐ ȝĮȗȓ ĲȠȣ, ȫıĲİ Ƞ ĳȠȚĲȘĲȒȢ ȞĮ țȐȞİȚ ĲȚȢ İʌȚȜȠȖȑȢ ʌȠȣ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ İʌȚıĲȘȝȠȞȚț
ιδίων είτε των φοιτητών. Κατά την διάρκεια προβλημάτων λειτουργίας του Προγράμματος μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, παρέχοντας

İȞįȚĮĳȑȡȠȞĲȐ ĲȠȣ.
¾
ȈȣȗȘĲȐ ĮțȩȝȘ țĮȚ ʌȡȠıȦʌȚțȑȢ įȣıțȠȜȓİȢ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȚȢ ıʌȠȣįȑȢ ĲȠȣ.
īİȞȚțȐ ȠȚ ĳȠȚĲȘĲȑȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȚıșȐȞȠȞĲĮȚ İȜİȪșİȡȠȚ ȞĮ ıȣȗȘĲȠȪȞ ıİ ȠȚțİȓȠ țȜȓȝĮ ȝİ ĲȠȞ ȈȪȝȕȠȣȜ
ȈʌȠȣįȫȞ ĲȠȣȢ, ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ șȑȝĮ ĲȘȢ ĮțĮįȘȝĮȧțȒȢ ȗȦȒȢ ĲȠȣȢ ĮʌĮıȤȠȜİȓ.
Ǽȟ ȓıȠȣ ȩȝȦȢ ıȘȝĮȞĲȚțȒ İȓȞĮȚ țĮȚ Ș ĮȞȐįȡĮıȘ ʌȠȣ įȑȤȠȞĲĮȚ ȠȚ ȈȪȝȕȠȣȜȠȚ ȈʌȠȣįȫȞ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĮȣĲȒȢ ĲȘ
ıȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ, țĮșȩıȠȞ ĮȣĲȒ ȠįȘȖİȓ ıĲȘȞ ĮȞȐįİȚȟȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠ
ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȈʌȠȣįȫȞ țĮȚ İȞ ȖȑȞİȚ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ, ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȢ țĮĲǯ ĮȣĲȩ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ȝȚĮ įȚĮįȚțĮıȓ
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢ ĲȠȣȢ.
ǵȝȦȢ, ȖȚĮ ȞĮ ȝʌȠȡȑıİȚ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ Ƞ șİıȝȩȢ ĮȣĲȩȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȑȞĲȠȞ
İȞįȚĮĳȑȡȠȞ İț ȝȑȡȠȣȢ ĲȦȞ ĳȠȚĲȘĲȫȞ țĮȚ ȣȥȘȜȒ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȠȣȢ ıĲȚȢ İȞ ȜȩȖȦ ıȣȞĮȞĲȒıİȚȢ. ǻȣıĲȣȤȫȢ
İȝʌİȚȡȓĮ ĲȦȞ ĲİȜİȣĲĮȓȦȞ ȤȡȩȞȦȞ ȑįİȚȟİ ȩĲȚ, ȑȞĮ ȝȚțȡȩ ȝȩȞȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȦȞ ĳȠȚĲȘĲȫȞ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚ
ʌȡȠıțȜȒıİȚȢ ĲȦȞ ȈȣȝȕȠȪȜȦȞ ȈʌȠȣįȫȞ țĮȚ ĮȣĲȩ ȝȐȜȜȠȞ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠįȠșİȓ ıĲȘȞ ȑȜȜİȚȥȘ İȞȘȝȑȡȦıȘ
ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȠ ȡȩȜȠ țĮȚ ĲȚȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ʌȡȠıĳȠȡȐȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ʌȚșĮȞȩȞ ȓıȦȢ ıĲȘ ȝȘ İȟȠȚțİȓȦıȘ ĲȦȞ ʌȡȦĲȠİĲȫ
ıĲȘȞ
ȤȡȒıȘ
ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ
ĮȜȜȘȜȠȖȡĮĳȓĮȢ.
ȉȠ țİȞȩ
ʌȡȠıʌĮșİȓ
ȞĮ țĮȜȪȥİȚ
țĮĲȐ
ȑȞĮ ȝȑȡȠȢ țĮȚ Ĳ
ΣχήμαĮȣĲȩ
2. Κατανομή
των προθέσεων,
για την μετά
το πτυχίο
Σχήμα
1. Κατανομή
της πρώτης επιλογής
των νεοειαπασχόληση, των νεοεισαχθέντων φοιτητών στο Τμήμα Φυσαχθέντων
φοιτητών στο Τμήμα Φυσικής (ακαδημαϊʌĮȡȩȞ
ȐȡșȡȠ.
κό έτος 2011 – 2012).

σικής (ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012).
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Σχήμα 3. Κατανομή του βαθμού απολυτηρίου των νεοεισαχθέντων φοιτητών στο Τμήμα Φυσικής (ακαδημαϊκό έτος 2011
– 2012).
την αναγκαία πληροφόρηση, ώστε ο φοιτητής
να βρει αυτό που τον αντιπροσωπεύει και που
θα του δώσει μελλοντικά την επιθυμητή επαγγελματική διέξοδο.
Oι Σύμβουλοι Σπουδών του Τμήματος Φυσικής για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 είναι τα

Σχήμα 4. Κατανομή των κατευθύνσεων στο Τμήμα Φυσικής
που γνωρίζουν οι πρωτοετείς φοιτητές (ακαδημαϊκό έτος
2011 – 2012)

μέλη ΔΕΠ: Βίγκα, Βουγιατζής, Βουρουτζής,
Γιώτη, ∆ηµητρακόπουλος, ∆όνη, Ιωαννίδου,
Κατσικίνη, Κιοσέογλου, Κορδάς, Λιόλιος,
Λιούτας, Μανωλοπούλου, Μελέτη, Μελετλίδου, Μουστακίδης, Μπαλής, Σαββίδης,
Σαµαράς Θ., Σαµψωνίδης, Σκόκος, Στεργι-

ούλας, Στούλος, Στούµπουλος, Τουρπάλη,
Τσιγάνης, & Παυλίδου. Η κ. Ελένη Βίγκα
είναι πρόεδρος της Επιτροπής Υποδοχής
Πρωτοετών του Τμήματος Φυσικής για το
ακαδημαϊκό έτος 2011-12, με μέλη τις κ. Χ.
Μελέτη και Μ. Γιώτη.

ȈȤȒȝĮ 2ȀĮĲĮ
ʌȠȣ ȖȞȦȡȓȗȠȣ
2011 – 2012)

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Π.Θ.
Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου
Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας
και Παιδαγωγικής ΑΠΘ

ȈȤȒȝĮ 2ȀĮĲĮȞȠȝȒ ĲȦȞ ț
ʌȠȣ ȖȞȦȡȓȗȠȣȞ ȠȚ ʌȡȦĲȠ
2011 – 2012)

Σταύρος Αυγολούπης
Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ
ǻǿǼȆǿȈȉǾȂȅȃǿȀȅ ȀǼȃȉȇȅ ǹȇǿȈȉȅȉǼȁǿȀȍȃ ȂǼȁǼȉȍȃ ǹ.Ȇ.Ĭ.
Στη συνεδρίασή της την 6-7-2011, η η επίδραση αυτή της Αριστοτελικής
τη και προβολή σε διεθνή κλίμακα
του Αριστοτελικού έργου, σε ένα
Σύγκλητος του ΑΠΘ, ύστερα από έν-ĲȦȞ σκέψης ύστερα από μία πορεία είκοσι
πέντεȈĳİȞįȩȞȘ-ȂȑȞĲȗȠȣ
αιώνων, να δίνει το παρόν στην
εύρος θεμάτων που καλύπτουν το
θερμη εισήγηση του Πρύτανη καθη-ǻȒȝȘĲȡĮȢ
φάσμα των βασικών κλάδων φιλογητή Γιάννη Μυλόπουλου, αποφάσισεȀĮșȘȖȒĲȡȚĮȢ
εμβάθυνση
και
κατανόηση
σύγχρονων
ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ĭȚȜȠıȠĳȓĮȢ țĮȚ ȆĮȚįĮȖȦȖȚțȒȢ ǹȆĬ
σοφίας, ανθρωπιστικών σπουδών,
την ίδρυση στο Αριστοτέλειο Πανεπι- εννοιών, ιδεών και προβλημάτων, ως
νομικών / πολιτικών επιστημών, φυστήμιο Θεσσαλονίκης «Διεπιστημονι-țĮȚ πυλώνων του πολιτισμού σε οικουμεσικών και μαθηματικών επιστημών,
νική ǹȣȖȠȜȠȪʌȘ
κλίμακα.
κού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών»ȈĲĮȪȡȠȣ
Το Κέντρο
αυτό φέρει
τον τίτλο
«Διε-ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ
επιστημών
(ΔΙΚΑΜ) για τη μελέτη και διεθνήȀĮșȘȖȘĲȒ
ĲȠȣ ȆĮȚįĮȖȦȖȚțȠȪ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ
ǻȘȝȠĲȚțȒȢ
ǹȆĬ υγείας και τεχνολογικών
επιστημών.
προβολή της Αριστοτελικής Φιλο- πιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών
Μελετών» προκειμένου να τονισθεί ο β. Η εξειδίκευση προπτυχιακών και
σοφίας.
ıȣȞİįȡȓĮıȒ ĲȘȢ της
ĲȘȞ 6-7-2011,
Ș ȈȪȖțȜȘĲȠȢ
ȪıĲİȡĮ Įʌȩ ȑȞșİȡȝȘ
İȚıȒȖȘıȘ
Πρόκειται για μια πράξη αναγνώρι-ȈĲȘ χαρακτήρας
καινοτόμου
διεπι- ĲȠȣ ǹȆĬ,
μεταπτυχιακών
φοιτητών
στηĲȠȣ
με-ȆȡȪĲĮȞȘ
țĮșȘȖȘĲȒ
ț.
īȚȐȞȞȘ
ȂȣȜȩʌȠȣȜȠȣ,
ĮʌȠĳȐıȚıİ
ĲȘȞ
ȓįȡȣıȘ
ıĲȠ
ǹȡȚıĲȠĲȑȜİȚȠ
ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ
ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ
σης του στενού δεσμού που συνδέει στημονικής προσέγγισης του Αριλέτη του έργου του Αριστοτέλη σε
«ǻȚİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȠȪ ȀȑȞĲȡȠȣ ǹȡȚıĲȠĲİȜȚțȫȞ ȂİȜİĲȫȞ» (ǻǿȀǹȂ) ȖȚĮ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ țĮȚ įȚİșȞȒ ʌȡȠȕȠȜȒ ĲȘȢ
στοτελικού
έργου,
κάτι
το
οποίο
το
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με τοǹȡȚıĲȠĲİȜȚțȒȢ
συνάρτηση με τους αντίστοιχους
ĭȚȜȠıȠĳȓĮȢ.
Σταγειρίτη φιλόσοφο, του οποίου φέ- καθιστά μοναδικό στο είδος του, όχι
κλάδους των ανωτέρω επιστημών,
ȝȚĮελλαδικό
ʌȡȐȟȘ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ
ĲȠȣ και
ıĲİȞȠȪ
ʌȠȣ ıȣȞįȑİȚ
μόνο ȖȚĮ
στον
χώρο, αλλά
σε įİıȝȠȪκαθώς
ρει το όνομα, καθώς βέβαια και τηςȆȡȩțİȚĲĮȚ
και ĲȠηǹȡȚıĲȠĲȑȜİȚȠ
κατάρτισηȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ
ειδικών ȝİ ĲȠ
ȈĲĮȖİȚȡȓĲȘ ĳȚȜȩıȠĳȠ, ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĳȑȡİȚ ĲȠ ȩȞȠȝĮ, țĮșȫȢ ȕȑȕĮȚĮ țĮȚ ĲȘȢ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ĲȘȢ ĲİȡȐıĲȚĮȢ ıȘȝĮıȓĮȢ
αναγνώρισης της τεράστιας σημασίαςĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
διεθνές
επίπεδο. Το Κέντρο υπάγεται
ερευνητών.
ĲȠȣ, İȞȩȢ ȑȡȖȠȣ ʌȠȣ ȐıțȘıİ ĮįȚȐȜİȚʌĲȘ İʌȓįȡĮıȘ ıĲȘȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȘ įȚĮȞȩȘıȘ. ȈȣȞİȤȓȗİȚ, ȐȜȜȦıĲİ,
του έργου του, ενός έργου που άσκη-Ș İʌȓįȡĮıȘ
στη Σύγκλητο
του
ΑΠΘ.
Αντικείμενο
του ΔΙΚΑΜ
είναι: ȞĮ įȓȞİȚ ĲȠ ʌĮȡȩȞ
ĮȣĲȒ ĲȘȢ ǹȡȚıĲȠĲİȜȚțȒȢ ıțȑȥȘȢ ȪıĲİȡĮ Įʌȩ ȝȓĮ ʌȠȡİȓĮ İȓțȠıȚ
ʌȑȞĲİ ĮȚȫȞȦȞ,
σε αδιάλειπτη επίδραση στην ανθρώ-ıĲȘȞΣκοπός
του
είναι:
α. Η țĮȚ
μελέτη
του Αριστοτελικού
έργου
İȝȕȐșȣȞıȘ
țĮȚΔΙΚΑΜ
țĮĲĮȞȩȘıȘ
ıȪȖȤȡȠȞȦȞ İȞȞȠȚȫȞ, ȚįİȫȞ
ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ,
ȦȢ ʌȣȜȫȞȦȞ ĲȠȣ
ʌȠȜȚĲȚıȝȠȪ
α. Η διεπιστημονικού
χαρακτήρα μελέπινη διανόηση. Συνεχίζει, άλλωστε,ıİ ȠȚțȠȣȝİȞȚțȒ
ως βασικού πυλώνα της πολιτιστιțȜȓȝĮțĮ.
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ȉȠ ȀȑȞĲȡȠ ĮȣĲȩ ĳȑȡİȚ ĲȠȞ ĲȓĲȜȠ «ǻȚİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩ ȀȑȞĲȡȠ ǹȡȚıĲȠĲİȜȚțȫȞ ȂİȜİĲȫȞ» ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ
ĲȠȞȚıșİȓ Ƞ ȤĮȡĮțĲȒȡĮȢ ĲȘȢ țĮȚȞȠĲȩȝȠȣ įȚİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ ĲȠȣ ǹȡȚıĲȠĲİȜȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ, țȐĲȚ ĲȠ
ȠʌȠȓȠ ĲȠ țĮșȚıĲȐ ȝȠȞĮįȚțȩ ıĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ, ȩȤȚ ȝȩȞȠ ıĲȠȞ İȜȜĮįȚțȩ ȤȫȡȠ, ĮȜȜȐ țĮȚ ıİ įȚİșȞȑȢ İʌȓʌİįȠ. ȉȠ
http://phenomenon.physics.auth.gr
ȀȑȞĲȡȠ ȣʌȐȖİĲĮȚ ıĲȘ ȈȪȖțȜȘĲȠ ĲȠȣ ǹȆĬ.

φαινόμενον

ȈțȠʌȩȢ ĲȠȣ ǻǿȀǹȂ İȓȞĮȚ:

