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Το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 υπήρξε έτος με πολλές ιδιαιτερότητες, στις οποίες
εντάσσονται μεταξύ άλλων η ψήφιση του ν. 4589/2019 με τον οποίο ιδρύθηκαν
στη Σχολή μας δύο νέα ακαδημαϊκά Τμήματα – Τμήμα Μαθηματικών και Τμήμα
Φυσικής-, οι αποχωρήσεις από τις θέσεις Προεδρίας Τμημάτων αξιόλογων
συναδέλφων με τους οποίους η συνεργασία μας υπήρξε άριστη, αλλά και ο
διορισμός ή η μετακίνηση νέων συναδέλφων.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους

για το πνεύμα συνεργασίας και το

ακαδημαϊκό ήθος που ανέδειξαν σε όλες τις προσπάθειες που κατέβαλε η
Κοσμητεία για την πρόοδό της.
Θερμές ευχαριστίες στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό διοικητικό και τεχνικό προσωπικό της
Σχολής Θετικών Επιστημών και των Ακαδημαϊκών Τμημάτων της.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στο σύνολο των Πρυτανικών αρχών και ιδιαίτερα στον
Πρύτανη Καθηγητή κ. Ζήση Μαμούρη για την άριστη συνεργασία μας και την υποστήριξή
τους.

Σύνοψη Απολογισμού ακαδημαϊκού έτους 2018-19.

Η Κοσμητεία πραγματοποίησε συνολικά 10 Συνεδριάσεις και ο Κοσμήτορας έχει
εκπροσωπήσει τη Σχολής σε όλες σχεδόν τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων που
προβλέπει ο νόμος (Σύγκλητος, Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών).
Στις ανωτέρω συνεδριάσεις της Κοσμητείας πάρθηκαν συμμετοχικές αποφάσεις για την
διαμόρφωση των νέων Τμημάτων και των προγραμμάτων σπουδών της ΣΘΕ. Έγινε
προγραμματισμός για τα κοινά μαθήματα μεταξύ των Τμημάτων (βάσει των διατάξεων του
Άρθρου 18, παρ. β, ε, θ του Ν. 4485/2017) και κατατέθηκε ενιαία πρόταση για την
Διδακτική και Παιδαγωγική επάρκεια των Τμημάτων.
Ξεκίνησε η διαδικασία για τον προγραμματισμό των νέων θέσεων ΔΕΠ (βάσει του Άρθρου
18, παρ. γ, η του Ν. 4485/2017) και περιμένουμε από το Ακ. Τμήματα τους
προγραμματισμούς τους. Μέχρι στιγμής το Τμήμα Μαθηματικών έχει κάνει τον σχετικό
προγραμματισμό.
Στο χωροταξικό-κτιριακό θέμα,

έγινε προσπάθεια για εξεύρεση λύσης για το κτιριακό

πρόβλημα των παλιών και των νέων τμημάτων. Τελικά καταλήξαμε σε πρόταση που
κατατέθηκε στην Κοσμητεία.
Προκηρύχθηκαν και τηρήθηκαν οι διοικητικές διαδικασίες για την εκλογή Προέδρου και
Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής.
Ανανεώθηκε η ιστοσελίδα της Σχολής Θετικών Επιστημών, στην οποία αναρτήθηκε και το
νέο σύστημα για το «Πρόγραμμα αιθουσών» που αφορά τις κρατήσεις αιθουσών και
διαμοιρασμό των χώρων της Σχολής. Επίσης έγινε αναμόρφωση της ιστοσελίδας του ΔΠΜΣ
«Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική»
Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, με το Κρατικό
Πανεπιστήμιο της Μόσχας – MSU (Lomonosov), με κύριο σκοπό τη συνεργασία σε θέματα
Παιδαγωγικών και Διδακτικής.
Προκειμένου να στηριχθεί διοικητικά η Γραμματεία του ΔΠΜΣ στο διαχείριση των
οικονομικών, ανατέθηκαν παράλληλα καθήκοντα
υπάλληλο της Σχολής.
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