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Άρθρο 1. Ο θεσμός του/της Ακαδημαϊκού/ής Συμβούλου ΣπουδώνΟ/Η Ακαδημαϊ�κό� ς/η�  Σύ� μβόύλός Σπόύδώ� ν  (ΑΣΣ) πρόβλέ�πέταϊ  ώς θέσμό� ς  στόν  Ν.4009/2011(ΦΕΚ Α 195, α� ρθρό 35), ό� πόύ αναγρα� φόνταϊ τα ακό� λόύθα: «Ο Σύ� μβόύλός Σπόύδώ� ν καθόδηγέϊ�καϊ ύπόστηρϊ�ζέϊ τόύς φόϊτητέ�ς στα πρόγρα� μματα σπόύδώ� ν τόύς. Μέ τόν Εσώτέρϊκό�  Κανόνϊσμό�κα� θέ  ϊδρύ� ματός  όρϊ�ζέταϊ  η  έκ  πέρϊτρόπη� ς  ανα� θέση  καθηκό� ντών  Σύμβόύ� λόύ  Σπόύδώ� ν  σέκαθηγητέ�ς καϊ ρύθμϊ�ζόνταϊ τα έϊδϊκό� τέρα σχέτϊκα�  θέ�ματα.».Τό  ρό� λό  τόύ/της  ΑΣΣ  μπόρέϊ�  να  αναλα� βέϊ  κα� θέ  μέ�λός  ΔΕΠ  τόύ  Τμη� ματός  Μηχανϊκώ� νΠληρόφόρϊκη� ς  καϊ  Υπόλόγϊστώ� ν,  ανέξαρτη� τώς  βαθμϊ�δας  καϊ  θέ�σης.  Οϊ  ΑΣΣ παρακόλόύθόύ� ντόύς/τϊς φόϊτητέ�ς/η� τρϊές πόύ αναλαμβα� νόύν από�  την αρχη�  μέ�χρϊ την πέρα� τώση τών σπόύδώ� ντόύς  μέ  στό� χό  την  παρόχη�  καθόδη� γησης  γϊα  την  έπϊ�τέύξη  όύσϊαστϊκώ� ν  έκπαϊδέύτϊκώ� ν,έπαγγέλματϊκώ� ν  καϊ  πρόσώπϊκώ� ν  στό� χών  τόύς.  Ο/Η  ΑΣΣ  πρόσφέ�ρέϊ  ακαδημαϊ�κη�σύμβόύλέύτϊκη� ,  ένημέ�ρώση καϊ πρότα� σέϊς έπϊ�λύσης τύχό� ν δύσκόλϊώ� ν πόύ αντϊμέτώπϊ�ζόύν όϊφόϊτητέ�ς/η� τρϊές καϊ έ�χόύν ώς απότέ�λέσμα τη μέϊ�ώση τών έπϊδό� σέώ� ν τόύς στα μαθη� ματα η�  τηνκαθύστέ�ρηση λη� ψης  πτύχϊ�όύ.  Μέ τόν θέσμό�  τόύ/της  ΑΣΣ,  τό Τμη� μα  έπϊδϊώ� κέϊ  να  κα� νέϊ  τϊςσπόύδέ�ς φϊλϊκέ�ς πρός τόν/τη φόϊτητη� /η� τρϊα καϊ να ένϊσχύ� σέϊ τό αϊ�σθημα δϊκαϊόσύ� νης.O  θέσμό� ς  τόύ  ΑΣΣ  έϊ�ναϊ  ύπόχρέώτϊκό� ς  καθώ� ς  θέώρέϊ�ταϊ  ό� τϊ  η  ακαδημαϊ�κη�  σύμβόύλέύτϊκη�μπόρέϊ� να σύμβα� λλέϊ σημαντϊκα�  στην έπϊτύχη�  όλόκλη� ρώση τών σπόύδώ� ν τών φόϊτητώ� ν/ρϊώ� ν.
Άρθρο 2. Κατανομή των φοιτητών/ριών στους ΑΣΣΟ αρϊθμό� ς τών πρώτόέτώ� ν φόϊτητώ� ν/ρϊώ� ν ϊσόκατανέ�μέταϊ στόύς/στϊς ΑΣΣ. Η κατανόμη�  τώνφόϊτητώ� ν/ρϊώ� ν  γϊ�νέταϊ  αλφαβητϊκα�  στόύς/στϊς  ΑΣΣ.  Η  κατανόμη�  τών  φόϊτητώ� ν/ρϊώ� ν  πόύπρόκύ� πτέϊ  από�  τό  ύπό� λόϊπό  της  δϊαϊ�ρέσης  γϊ�νέταϊ  μέ  κλη� ρώση.  Σέ  πέρϊ�πτώση  απόύσϊ�αςτόύ/της ΑΣΣ σέ α� δέϊα, τα καθη� κόντα�  τόύ/της αναλαμβα� νέϊ πρόσώρϊνα�  α� λλό μέ�λός ΔΕΠ η�  ΕΔΙΠ.Κατα�  την α� σκηση τών καθηκό� ντών τόύς,  όϊ  ΑΣΣ όφέϊ�λόύν τα τηρόύ� ν  τη νόμόθέσϊ�α  γϊα τηνπρόστασϊ�α  τών  πρόσώπϊκώ� ν  δέδόμέ�νών  τών  φόϊτητώ� ν/ρϊώ� ν.  Η  ύπόχρέ�ώση  της  τη� ρησηςέμπϊστέύτϊκό� τητας σύνέχϊ�ζέταϊ καϊ μέτα�  τη λη� ξη τών καθηκό� ντών τόύς.Σέ πέρϊ�πτώση πόύ ό/η ΑΣΣ δέν ανταπόκρϊ�νέταϊ στα καθη� κόντα�  τόύ/της μέ τόν όφέϊλό� μένό γϊατόν θέσμό�  τρό� πό, ό/η φόϊτητη� ς/η� τρϊα μπόρέϊ�  να ζητη� σέϊ μέ αϊτϊόλόγημέ�νη καϊ τέκμηρϊώμέ�νηαϊ�τηση�  τόύ/της την αντϊκατα� σταση�  τόύ/της.
Άρθρο 3. Καθήκοντα Ακαδημαϊκών ΣυμβούλωνΟ ρό� λός τόύ/της ΑΣΣ αφόρα�  στό να ένημέρώ� νέϊ, να ύπόστηρϊ�ζέϊ καϊ να σύμβόύλέύ� έϊ τόύς/τϊς φόϊτητέ�ς/η� τρϊές γϊα τα παρακα� τώ, χώρϊ�ς όϊ ύπόδέϊ�ξέϊς τόύ/της να έ�χόύν ύπόχρέώτϊκό�  χαρακτη� ρα.
 Υπόστηρϊ�ζέϊ καϊ παρέ�χέϊ σύμβόύλέ�ς στόύς/στϊς πρώτόέτέϊ�ς φόϊτητέ�ς/η� τρϊές μέ σκόπό�  ναδϊέύκόλύνθέϊ� η μέτα� βαση�  τόύς από�  τη δέύτέρόβα� θμϊα στην τρϊτόβα� θμϊα έκπαϊ�δέύση.
 Ενημέρώ� νέϊ  τόύς/τϊς  φόϊτητέ�ς/η� τρϊές  σχέτϊκα�  μέ  τϊς  ύπηρέσϊ�ές  πόύ  τόύς  πρόσφέ�ρέϊ  τόΠανέπϊστη� μϊό Δύτϊκη� ς  Αττϊκη� ς  (Φόϊτητϊκη�  Μέ�ρϊμνα,  Πρό� σβαση,  Σύνη� γόρός τόύ Φόϊτητη� ,κ.α� ).
 Παρέ�χέϊ  σύμβόύλέ�ς  σχέτϊκα�  μέ  ζητη� ματα  δϊαχέϊ�ρϊσης  χρό� νόύ  καϊ  πρό� σβασης  στηνπληρόφό� ρηση.
 Υπόστηρϊ�ζέϊ τόύς/τϊς φόϊτητέ�ς/η� τρϊές σέ πρόβλη� ματα πρόσαρμόγη� ς κατα�  τη δϊα� ρκέϊα τώνσπόύδώ� ν τόύς.
 Παρέ�χέϊ  σύμβόύλέ�ς  γϊα  την  ακαδημαϊ�κη�  πρόσπα� θέϊα  τών  φόϊτητώ� ν/ρϊώ� ν  καθό� λη  τηδϊα� ρκέϊα τών σπόύδώ� ν τόύς.
 Παρέ�χέϊ  έξέϊδϊκέύμέ�νές σύμβόύλέ�ς  σέ φόϊτητέ�ς/η� τρϊές γϊα τό Πρό� γραμμα Πρόπτύχϊακώ� νΣπόύδώ� ν καϊ τόύς/τϊς καθόδηγέϊ�  σύ� μφώνα μέ τα ένδϊαφέ�ρόντα, τϊς δύνατό� τητές καϊ τϊςδέξϊό� τητέ�ς  τόύς,  έλαχϊστόπόϊώ� ντας  έ�τσϊ  τϊς πϊθανό� τητές απότύχϊ�ας  στϊς  έξέτα� σέϊς  η�  τηνπϊθανό� τητα μη όλόκλη� ρώσης τών σπόύδώ� ν τόύς.
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 Αναγνώρϊ�ζέϊ φόϊτητέ�ς/η� τρϊές μέ ϊδϊαϊ�τέρές έκπαϊδέύτϊκέ�ς ανα� γκές καϊ παρέ�χέϊ σύμβόύλέ�ςγϊα τϊς κατα� λληλές δϊαδϊκασϊ�ές καϊ ύπηρέσϊ�ές ύπόστη� ρϊξης.
 Κατέύθύ� νέϊ  τόύς/τϊς  φόϊτητέ�ς/η� τρϊές σέ  αρμό� δϊές  ύπηρέσϊ�ές  γϊα ζητη� ματα πόύ τόύς/τϊςαπασχόλόύ� ν ό� ταν αύτό�  κρϊ�νέταϊ απαραϊ�τητό.
 Παρέ�χέϊ  σύμβόύλέ�ς  γϊα  ζητη� ματα  σταδϊόδρόμϊ�ας  καϊ  δύνατό� τητές  απόρρό� φησης  στηναγόρα�  έργασϊ�ας σέ σύνέργασϊ�α μέ τϊς αντϊ�στόϊχές ύπηρέσϊ�ές τόύ Πανέπϊστημϊ�όύ Δύτϊκη� ςΑττϊκη� ς.
 Παρέ�χέϊ  έξέϊδϊκέύμέ�νές  σύμβόύλέ�ς  σέ  φόϊτητέ�ς/ρϊές  γϊα  Πρόγρα� μματα  Μέταπτύχϊακώ� νΣπόύδώ� ν (στό Τμη� μα, στην Ελλα� δα καϊ στό Εξώτέρϊκό� ).Γένϊκό� τέρα, όϊ φόϊτητέ�ς/η� τρϊές μπόρόύ� ν να σύζητόύ� ν μέ τόν/την ΑΣΣ όπόϊόδη� πότέ θέ�μα τηςακαδημαϊ�κη� ς τόύς ζώη� ς τόύς απασχόλέϊ�, π.χ. δύσκόλϊ�ές μέ μαθη� ματα, έργαστη� ρϊα, θέ�ματα πόύαφόρόύ� ν στόν Κανόνϊσμό�  Σπόύδώ� ν, έπϊλόγη�  μαθημα� τών, η�  ακό� μη καϊ πρόσώπϊκέ�ς δύσκόλϊ�ές(όϊκόγένέϊακα�  θέ�ματα, πρόσώπϊκα�  θέ�ματα, πρόβλη� ματα ύγέϊ�ας κτλ.) πόύ δημϊόύργόύ� ν έμπό� δϊαστϊς σπόύδέ�ς τόύς.Ο/Η ΑΣΣ, κατα�  τη δϊα� ρκέϊα της πρώ� της σύνα� ντησης, σύμπληρώ� νέϊ καρτέ�λα μέ τα πρόσώπϊκα�στόϊχέϊ�α  τόύ/της  φόϊτητη� /η� τρϊας  (όνόματέπώ� νύμό,  ΑΜ,  δϊέύ� θύνση μό� νϊμης  καϊ  πρόσώρϊνη� ςκατόϊκϊ�ας,  τηλέ�φώνα καϊ  λόϊπα�  στόϊχέϊ�α).  Στην καρτέ�λα μπόρόύ� ν  να πρόστέθόύ� ν  καϊ  ό� πόϊαα� λλα στόϊχέϊ�α ό/η ΑΣΣ κρϊ�νέϊ κατα�  πέρϊ�πτώση απαραϊ�τητα, έφό� σόν βέ�βαϊα ό/η φόϊτητη� ς/η� τρϊαέπϊθύμέϊ�  να  τα  αναφέ�ρέϊ  (γένϊκό� τέρη  όϊκόγένέϊακη�  κατα� σταση,  ϊδϊαϊ�τέρα  ένδϊαφέ�ρόντα,μέλλόντϊκέ�ς έπϊδϊώ� ξέϊς, πρόβλη� ματα ύγέϊ�ας κλπ.). Η καρτέ�λα κα� θέ φόϊτητη� /η� τρϊας θέώρέϊ�ταϊέμπϊστέύτϊκό�  έ�γγραφό, τη φύ� λαξη καϊ έύθύ� νη τόύ όπόϊ�όύ έ�χέϊ απόκλέϊστϊκα�  καϊ μό� νό ό/η ΑΣΣ η�ό/η όρϊζό� μένός/η αντϊκαταστα� της/ρϊα�  τόύ.
Άρθρο 4. Αλλαγή Ακαδημαϊκού/ής ΣυμβούλουΣέ έξαϊρέτϊκέ�ς πέρϊπτώ� σέϊς καϊ έφό� σόν σύντρέ�χόύν σόβαρόϊ�  λό� γόϊ,  έ�νας/μϊ�α φόϊτητη� ς/η� τρϊαμπόρέϊ� να ζητη� σέϊ την αλλαγη�  τόύ ΑΣΣ. Ο/Η φόϊτητη� ς/η� τρϊα πόύ έπϊθύμέϊ� να κα� νέϊ αλλαγη�  ΑΣΣπρέ�πέϊ  να  κα� νέϊ  σχέτϊκη�  αϊ�τηση  στη  Γραμματέϊ�α  τόύ  Τμη� ματός  στην  όπόϊ�α  να  έξηγέϊ�  τόύςλό� γόύς πόύ έπϊθύμέϊ�  αύτη�  την αλλαγη� . Δϊαφόρέτϊκα� , αν τό θέ�μα έϊ�ναϊ έμπϊστέύτϊκό� , μπόρέϊ�  νααπέύθύνθέϊ�  στόν/στην  Πρό� έδρό  τόύ  Τμη� ματός.  Η  δύνατό� τητα  ϊκανόπόϊ�ησης  τόύ  αϊτη� ματόςτόύ/της φόϊτητη� /η� τρϊας έξέτα� ζέταϊ καϊ απόφασϊ�ζέταϊ από�  τη Σύνέ�λέύση τόύ Τμη� ματός.
Άρθρο 5. Επικοινωνία με τον/την Ακαδημαϊκό/ή ΣύμβουλοΤό  Τμη� μα  ένημέρώ� νέϊ  μέ  ανακόϊ�νώση  στην  ϊστόσέλϊ�δα  τόύ  τόύς/τϊς  ΑΣΣ  καϊ  τόύς/τϊςφόϊτητέ�ς/η� τρϊές μέ τόύς/τϊς όπόϊ�όύς/ές θα σύνέργα� ζόνταϊ. Σύμπληρώματϊκα� , όϊ ΑΣΣ αναρτόύ� νστό πρόσώπϊκό�  τόύς  πρόφϊ�λ  στην ϊστόσέλϊ�δα τόύ Τμη� ματός  τϊς  ώ� ρές σύνέργασϊ�ας  τόύς μέτόύς/τϊς φόϊτητέ�ς/η� τρϊές.Αρχϊκα� ,  όϊ ΑΣΣ πραγματόπόϊόύ� ν μϊ�α πρώ� τη σύνα� ντηση (σύνα� ντηση ύπόδόχη� ς) μέ την όμα� δατών πρώτόέτώ� ν φόϊτητώ� ν/ρϊώ� ν πόύ έ�χόύν αναλα� βέϊ, η όπόϊ�α σύνϊστα� ταϊ να πραγματόπόϊέϊ�ταϊμέ�σα στόν πρώ� τό μη� να από�  την έπϊ�σημη έ�ναρξη τόύ χέϊμέρϊνόύ�  έξαμη� νόύ.Οϊ  φόϊτητέ�ς/η� τρϊές  ένθαρρύ� νόνταϊ  να  έπϊκόϊνώνόύ� ν  τακτϊκα�  μέ  τόν/την  ΑΣΣ τόύς,  έϊ�τέ  δϊαζώ� σης έϊ�τέ δϊαδϊκτύακα�  κατό� πϊν σύνέννό� ησης. Οϊ σύναντη� σέϊς μπόρόύ� ν να πραγματόπόϊόύ� νταϊτό� σό  ατόμϊκα� ,  μέ  κα� θέ  φόϊτητη� /η� τρϊα,  ό� σό  καϊ  όμαδϊκα� ,  γϊα  τη  σύζη� τηση  θέμα� τών  κόϊνόύ�ένδϊαφέ�ρόντός.
Άρθρο 6. Τήρηση, Συμπλήρωση και Αναθεώρηση Παρόντος ΚανονισμούΟ παρώ� ν Κανόνϊσμό� ς έγκρϊ�θηκέ από�  τη Σύνέ�λέύση τόύ Τμη� ματός Μηχανϊκώ� ν Πληρόφόρϊκη� ς καϊΥπόλόγϊστώ� ν  καϊ  μπόρέϊ�  να  σύμπληρώθέϊ�,  τρόπόπόϊηθέϊ�  η�  αναθέώρηθέϊ�  μέ  από� φαση  τηςΣύνέ�λέύσης τόύ Τμη� ματός.
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