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Πληροφορίες: ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Θεσσαλονίκη, 

  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 Τηλ. :    2310 995206    Fax:    2310 99 6772   
Αριθμ. Πρωτ.   e-mail: info@edlit.auth.gr 

Κτίριο :    Διοίκησης 

 

      
Αριθμ. Συν. 267     ΠΡΟΣ 

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 

    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 
   Την Πέμπτη, 18.10.2018 και ώρα 12.00. π.μ. στην αίθουσα 215 του παλαιού κτιρίου της  

   Φιλοσοφικής Σχολής συγκαλείται  Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας και  

   Παιδαγωγικής. 

        Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα  12.30 

        π.μ.  

 

                                                ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 
1. Έγκριση εγγραφής των αλλοδαπών - αλλογενών φοιτητών. 

 
2. Έγκριση εγγραφής με την κατηγορία τέκνων Ελλήνων Εξωτερικού 

3. Κατανομή  πίστωσης 0,30 για το Τμήμα μας για την πρόσληψη διδακτικού και 

εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας, ΙΔΟΧ (407) για το ακαδημαϊκό έτος 

2018-2019- Έγκριση για Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος-Ορισμός τριμελών 

επιτροπών.    

Αίτηση του κ. Παναγιώτη Δόικου για να διδάξει στο ΜΠΣ («Νευροεπιστήμη της 

Εκπαίδευσης») του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑΜΑΚ 

(πέντε τρίωρες διαλέξεις), κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-

2019. 

4. Αίτηση του κ. Φιλήμονα Παιονίδη για να διδάξει στο ΜΠΣ («Φιλοσοφία» Κατεύθυνση 

«Πολιτική Φιλοσοφία») του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του 

ΕΚΠΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. 

5. Αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Τσιούμη καθηγητή του Τμήματος μας για ένταξη του στον 

Τομέα Παιδαγωγικής. 

6. Αίτηση του του Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Α. 

Αιδίνη για ανάθεση στον κ. Κωνσταντίνο Τσιούμη, της διδασκαλίας των επιλεγόμενων 



μαθημάτων : α) Ιστορία της Μειονοτικής Εκπαίδευσης και β) Μειονοτική Εκπαιδευτική 

Πολιτική και Διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στη Θράκη, κατά το εαρινό εξάμηνο 

του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, με τρεις ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα για κάθε 

μάθημα.  

7. Αίτηση της κ. Ελένης Καλοκαιρινού, αναπληρώτριας καθηγήτριας του Τομέα 

Φιλοσοφίας του Τμήματος, για να κινηθεί η διαδικασία εξέλιξης της σε θέση 

καθηγήτριας, πρώτης βαθμίδας, με τροποποίηση του γνωστικού της αντικειμένου. 

8. Ορισμός εισηγητικών επιτροπών για τις αιτήσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. 

9. Ορισμός δύο (2) μελών για τη συγκρότηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του  

ΔΠΜΣ με τίτλο : «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους» 

10. Αιτήσεις – Υπομνήματα σχετικά με την πρόοδο υπό εκπόνησης διδακτορικών  

διατριβών σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Κανονισμού. 

11. Ορισμός δύο (2) μελών για τη συγκρότηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του 

ΔΠΜΣ με τίτλο : «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο 

σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον» 

12. Ανακοινώσεις-Αιτήσεις-Προτάσεις. 

 

 

 

 

 
 O Πρόεδρος 

 
 

Κωνσταντίνος Μπίκος 
Καθηγητής 

 


