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Α11. Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου 

 

Ως ακαδημαϊκός σύμβουλος κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή/μεταπτυχιακής φοιτήτριας 

στο ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης ορίζεται ένα 

μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ το οποίο διδάσκει στο 

Πρόγραμμα, κατά τρόπο ώστε τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ που διδάσκουν 

στο Πρόγραμμα να επιφορτίζονται αναλογικά με το έργο αυτό. Ο ορισμός των 

ακαδημαϊκών συμβούλων για κάθε εκπαιδευτική σειρά μεταπτυχιακών φοιτητών και 

φοιτητριών του Προγράμματος γίνεται με απόφαση της Συντονιστική Επιτροπής κατά 

την πρώτη συνεδρίασή της μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των πρωτοετών 

φοιτητών και φοιτητριών. 

Ο ρόλος του/της ακαδημαϊκού/ακαδημαϊκής συμβούλου είναι ακαδημαϊκός και όχι 

διοικητικός, δεν ταυτίζεται με την διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων του 

Προγράμματος (για τα οποία την επιστημονική ευθύνη φέρουν οι 

διδάσκοντες/διδάσκουσες) ή συγκεκριμένων κύκλων μαθημάτων του Προγράμματος 

(για τους οποίους την επιστημονική ευθύνη φέρουν οι υπεύθυνοι/υπεύθυνες κύκλων), 

και σκοπό έχει να βοηθήσει με πληροφόρηση και γνώμη σε ζητήματα συνολικής 

πορείας σπουδών των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στο πλαίσιο του 

Προγράμματος. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο/η ακαδημαϊκός/ακαδημαϊκή σύμβουλος κάθε μεταπτυχιακού 

φοιτητή/μεταπτυχιακής φοιτήτριας ειν́αι αρμοδ́ιος/αρμόδια να τον/την συμβουλευέι 

σε σχέση με :  

 τον κανονισμό σπουδών του Προγράμματος, και τις μαθησιακές διαδρομές 

που αυτός επιτρέπει 

 κριτήρια επιλογής μαθημάτων 

 κριτήρια επιλογής θέματος διπλωματικής εργασίας 

 ζητήματα που προκαλούν εμπόδια στην πορεία των σπουδών του φοιτητή/της 

φοιτήτριας 

 δυνατότητες παράτασης ή αναστολής σπουδών 

 υπηρεσίες που προσφέρονται από το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ και το 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στους/στις 

μεταπτυχιακούς/μεταπτυχιακές φοιτητές/ φοιτήτριες 
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 επαγγελματικές προοπτικές οι οποίες διανοίγονται από την επιτυχή φοίτηση 

στο ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης. 

Τα μέλη ΔΕΠ που έχουν ρόλο ακαδημαϊκού συμβούλου ενημερων́ουν άμεσα τον 

Διευθυντή / τη Διευθύντρια του Προγράμματος σχετικα ́με όποια θέματα κρίνουν ότι 

θα πρέπει να γνωρίζει, και τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος σε τακτή 

βάση, τουλαχ́ιστον μιά φορα ́ανα ́ακαδημαϊκο ́εξαμ́ηνο.  

Κάθε ακαδημαϊκός/ακαδημαϊκή σύμβουλος διαθετ́ει τις ηλεκτρονικες́ διευθυν́σεις των 

μεταπτυχιακών φοιτητων́/φοιτητριών τους οποίους/τις οποίες υποστηρίζει και 

παραμένει σε επικοινωνία μαζι ́ τους για θεμ́ατα των σπουδων́ τους σε συναντήσεις 

που πραγματοποιούνται ατομικά ή ομαδικά, στις ανακοινωμένες ημέρες και ώρες 

συνεργασίας του/της ακαδημαϊκού/ακαδημαϊκής συμβούλου ή σε άλλες επί τούτου 

οριζόμενες ημέρες και ώρες. Όλα τα μέλη ΔΕΠ που έχουν ρόλο ακαδημαϊκού 

συμβούλου στο Πρόγραμμα συμμετέχουν στις εξαμηνιαίες συναντήσεις υποδοχής των 

μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. 

Παράλληλα με τις παραπάνω προβλέψεις, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/μεταπτυχιακές 

φοιτήτριες καλούνται να επικοινωνούν με τον/την ακαδημαϊκό/ακαδημαϊκή σύμβουλό 

τους κατά την δική τους κρίση και πρωτοβουλία, φροντίζοντας να τον/την 

ενημερώνουν έγκαιρα για οποιοδήποτε ερώτημα ή δυσκολία τους/τις απασχολεί στην 

πορεία των σπουδών τους στο Πρόγραμμα, και να συνεργάζονται μαζί του/της 

προκειμένου να διευκρινίζουν και να αξιολογούν προσεκτικά τις δυνατότητες που 

έχουν για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η συνεργασία μεταπτυχιακού φοιτητή/μεταπτυχιακής 

φοιτήτριας και ακαδημαϊκού/ακαδημαϊκής συμβούλου διέπεται από το θεσμικό 

πλαίσιο του ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης, του 

Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, και από τις αξίες που απορρέουν από την ακαδημαϊκότητα. Στο πλαίσιο αυτό, 

ο ρόλος του/της ακαδημαϊκού/ακαδημαϊκής συμβούλου οριοθετείται στην παροχή 

διευκρινίσεων/καθοδήγησης και στη διατύπωση γνώμης, και οι τελικές αποφάσεις 

ανήκουν στον ίδιο/στην ίδια τον μεταπτυχιακό φοιτητή/τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια. 

 Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία του ακαδημαϊκού/της ακαδημαϊκής συμβούλου με 

τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες τους οποίους/τις οποίες 

υποστηρίζει διέπεται από τη νομοθεσιά για την προστασιά προσωπικων́ δεδομεν́ων 

των φοιτητων́/φοιτητριών και από υποχρεώση τηρ́ησης της εμπιστευτικοτ́ητας, η 

οποιά διατηρείται και μετά τη ληξ́η των καθηκον́των του/της συμβούλου. 
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