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ΓραμματείαΣυγκλήτου

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου30

Πληροφορίες: Πηνελόπη Ελευθερίου

Τηλέφωνο: 210 368. 9765 Αρ. Πρωτ.: 1819029100/18-4-19

ΠΡΟΣ: -ΚοσμητείαΦιλοσοφικήςΣχολής

-Πρόεδροτου Τμήματος

Φιλοσοφίας,Παιδαγωγικήςκαι

Ψυχολογίας

-ΠρόεδροΤμήματοςΨυχολογίας

-ΥτυηρεσίαΚέντρο Λειτουργίας&

Διαχείρισης Δικτύου

ΚΟΙΝ: -Διεύθυνση Εκπαίδευσης και

Έρευνας

ΘΕΜΑ: Ορισμός προθεσμίας υποβολής δηλώσεων προτίμησης των φοιτητών

του Τμήματος Φ.Π.Ψ. για ένταξή τους από το ακαδημαϊκό έτος 2019-

2020 σε ένα από τα Τμήματα (α) Φιλοσοφίας, (β) Παιδαγωγικό Τμήμα

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (γ) Τμήμα Ψυχολογίας. /Κατάτμηση

Τμήματος Φ.Π.Ψ.

ΣΧΕΤ: Το 1819028549/15-4-19 έγγραφο.

Σας διαβιβάζουμε απόφαση της Συγκλήτου, της συνεδρίας της 17'̂ ^-4-
2019, που αφορά στο ανωτέρω θέμα, για να λάβετε γνώση και παρακαλούμε για

τις ενέργειες της αρμοδιότητάς σας.

Ο Υπεύθυνος της Υτιηρεσίας Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. παρακαλείται για την ανάρτηση της

διαβιβαζόμενης απόφασης στον ιστότοπο του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Φ.Π.Ψ.

(άρθρ. 16 ν. 4589/2019)

Ο ΑναπληρωτήςΠρύτανη

ΕρευνητικήςΠολιτικής και Ανάπτυξης

Εσωτερική διάνοufi

-ΓραμματείαΣυγκλήτου

ΘωμάςΣφηκόπουλος
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Απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου τηα συνεδρίαο tx]c 17-4-2019

(19*^ συνεδρία ακαδημαϊκού έτους 2018-19)

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ θέαα Ιο

Ορισμός προθεσμίας υποβολής δηλώσεων προτίμησης των φοιτητών του Τμήματος

Φ.Π.Ψ. για ένταξη τους από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε ένα από τα

Τμήματα (α) Φιλοσοφίας, (β) Παιδαγωγικό Τμήμα ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης (γ)

Τμήμα Ψυχολογίας. / Κατάτμηση Τμήματος Φ.Π.Ψ.

Η Σύγκλητος, λαμβάνοντας υπόψη:

> Τα αναγραφόμενα επί εγγράφου της Προέδρου του Τμήματος Φιλοσοφίας,

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας μεαρ. πρωτ. 1819028549/15-4-19

> Την παρ. 11 του άρθρ. 16 του ν. 4589/2019 η οποία ορίζει «11. Φοιτητές που

έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Φ.Π. Ψ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016,

2016-2017, 2017-2018 και όσοι εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,

εντάσσονται από την κατάτμηση σε ένα από τα Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικού

ΤμήματοςΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης ή Τμήματος Ψυχολογίας ως εξής:

α) οι φοιτητέα τnc κατεύθυνσπζ Φιλοσοφίαζ. που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά έτη

2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, εντάσσονται στο Τιιήαα Φιλοσοφίαα.

β) οι φοιτητέο τηα πaιδayωyικήc κατεύθυνσπζ. που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκά

έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, εντάσσονται στο Παιδανωνικό Tuma
ΑευτεοοβάθαιααΕκπαίδευστκ:.

γ) οι φοιτητέ€ τηα κατευθυνσηα Ψυνολονίαζ. που έχουν εισαχθεί τα ακαδημαϊκάέτη

2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, καθώς και οι Φθΐτητέ€ του Tumaτoc

Φ.Π. Ψ. που έγουν εισανθεί το ακαδηααϊκό έυοα 2017-2018 και όσοι εισάγονται το

ακαδηααϊκό έτοα 2018-2019 έχουν δικαίωαα να εντανθούν σε οποιοδήποτε από τα

δύο νέα Ταήαατα ή το Tuma Ψυγολονίαα.

Η ένταξη γίνεται ύστερα από δήλωση ποοτίαησηα που υποβάλλει ο Φοιτητύα και δεν

ανακαλείται και απόφαση της Συγκλήτου. Η δήλωση υποβάλλεται πριν τις 31 Ιουλίου

2019 μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση τηο Συνκλήτου. η οποία

δηαοσιεύεται τουλάγιστον εξήντα (60) ημέρεα ποιν την έναοίη τηα ποοθεσ^αα στην

ιστοσελίδα του ιδούαατοο και του Tumaτoc Φ.Π.Ψ. Οι φοιτητές διατηρούν την

εκπαιδευτική τους κατάσταση σε σχέση με τα υπολειπόμενα εξάμηνα σπουδών. Με

πράξη του Προέδρου Τμήματος υποδοχής, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης

Τμήματος, γίνεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του

Φ.Π. Ψ. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής»

> Την παρ. 12 του άρθρ. 16 του ν. 4589/2019 η οποία ορίζει «12. Όσοι φοιτητές

έγουν εισανθεί έω€ και το ακαδηααϊκό έτοα 2013-2014 και όσοι από τουα Φοιτητές

της παοανοάφου 11 δεν υποβάλουν εαποόθεσμα δήλωση προτίμησης, ολοκληρώνουν

το πρόγραααα σπουδών του Τμήματος Φ.Π. Ψ. και λαμβάνουν το αντίστοιγο πτυγίο.
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Η εκπαιδευτική λειτουργία τον Τμήματος Φ.Π. Ψ. συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την

αποφοίτηση των φοιτητών αυτών. Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζεται ποιο από τα

δύο νέα Τμήματα είναι αρμόδιο yia την ολοκλήρωση του προγράμματος σπονδών τον

Τμήματος Φ.Π. Ψ., την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και

πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση "πιστοποιητικών και

βεβαιώσεων σε αποφοίτους τον Τμήματος Φ.Π.Ψ. Στο Τμήμα αυτό περιέρχεται και

το αρχείο του Τμήματος Φ.Π. Ψ., όσον αφορά φοιτητικά θέματα, μετά την παύση της

διοικητικής λειτουργίας τον, σύμφωνα με την παράγραφο 8.»

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Οοί^ει την προθεσμία υποβολή€ δήλωσης πpoτίμησηc από Τετάρτη 19 Ιουνίου

έως και Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 εκ μέρους των φοιτητών του Τμήματος

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικήςκαι Ψυχολογίαςπροκειμένουνα ενταχθούν σε ένα εκ των

Τμημάτων: (α) Φιλοσοφίας (β) Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και (γ)

Ψυχολογίας.

2. Τη δημοσίευση (αρμοδίως) της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ

και του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.

Η Σύγκλητος τέλος, μετά πρόταση της Πρόεδρου του Τμήματος Φ.Π.Ψ., ορίζει το

Παιδαγωγικό Tufiua Δευτεοοβάθαιαα Εκπαίδευσης ως το αρμόδιο Τμήμα για την

ολοκλήρωσητου προγράμματοςσπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ., την παροχή τίτλων

σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικώνκαι πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη

χορήγηση πιστοποιητικώνκαι βεβαιώσεωνσε αποφοίτουςτου ΤμήματοςΦ.Π.Ψ., στο

οποίο Τμήμα (ΠαιδαγωγικόΤμήμα ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης)περιέρχεταικαι το

αρχείο του Τμήματος Φ.Π.Ψ., όσον αφορά φοιτητικά θέματα μετά την παύση της

διοικητικής λειτουργίας του (31-8-2019) σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθ. 16 του ν.

4589/2019.

Αθήνα, 17-4-2019

Ο ΑναπληρωτήςΠρύτανη

ΕρευνητικήςΠολιτικής και Ανάπτυξης

Θωμάς Σφηκόπουλος

Σελίδα 3 από 3


