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1. Εισαγωγή 
Ο θεσµός του Ακαδηµαϊκού Συµβούλου ή Συµβούλου Σπουδών προβλέπεται στον Νόµο 
4009/2011 (ΦΕΚ 195/ 6-9-2011) περί «Δοµής, λειτουργίας, διασφάλισης της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». Πιο συγκεκριµένα, στο 
άρθρο 35 προσδιορίζεται ο ρόλος του Συµβούλου Σπουδών, ο οποίος «καθοδηγεί και 
υποστηρίζει τους φοιτητές στα Προγράµµατα Σπουδών τους». Παράλληλα, το Τµήµα 
Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης (ΑΒΣΠ) θεωρεί τον 
συγκεκριµένο θεσµό αναπόσπαστο κοµµάτι των εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τις φοιτήτριες 
και τους φοιτητές του, ο οποίος συµβάλλει σηµαντικά στη µάθηση και την ανάπτυξή τους.  

Η ρύθµιση ειδικών θεµάτων του θεσµού, καθώς και ο ορισµός Ακαδηµαϊκών Συµβούλων 
αποτελεί αρµοδιότητα της Συνέλευσης του Τµήµατος ΑΒΣΠ. 

2. Oι Αξίες του Θεσµού του Ακαδηµαϊκού Συµβούλου 
Το Τµήµα ΑΒΣΠ ενστερνίζεται πλήρως τις επτά βασικές αξίες1 της Διεθνούς Κοινότητας 
Ακαδηµαϊκής Συµβουλευτικής (NACADA)2 που διέπουν την άσκηση της ακαδηµαϊκής 
συµβουλευτικής και οι οποίες είναι σε πλήρη σύµπνοια µε τις αξίες που πρεσβεύει συνολικά το 
Τµήµα και καθοδηγούν τις ενέργειες όλων των µελών του: ειλικρινές ενδιαφέρον, δέσµευση, 
ενδυνάµωση, συµπερίληψη, ακεραιότητα, επαγγελµατισµός και σεβασµός. 

Η παροχή ακαδηµαϊκών συµβουλευτικών υπηρεσιών από τα µέλη του Τµήµατος ΑΒΣΠ γίνεται µε 
γνώµονα την προσέγγιση της Καταξιωτικής Συµβουλευτικής (Appreciative Advising)3, η οποία 
προσδιορίζεται ως η «σκόπιµη, συνεργατική πρακτική της υποβολής θετικών, ανοικτών 
ερωτηµάτων που βοηθούν τους φοιτητές να βελτιστοποιήσουν τις εκπαιδευτικές τους εµπειρίες 
και να εκπληρώσουν τα όνειρα, τους στόχους και τις δυνατότητές τους4.»  

Η Καταξιωτική Συµβουλευτική έχει έξι φάσεις5: 

α. Καθησυχασµός (disarm): αποµάκρυνση του φόβου που µπορεί να έχουν οι φοιτήτριες/ές 
να συναντηθούν µε την/τον Ακαδηµαϊκό τους Σύµβουλο και η εγκαθίδρυση καλής σχέσης 
µεταξύ φοιτήτριας/ή-Συµβούλου. 

β. Ανακάλυψη (discover): στη φάση αυτή συνεχίζεται η προσπάθεια ανάπτυξης σχέσης 
µεταξύ της/του φοιτήτριας/ή και της/του Ακαδηµαϊκού Συµβούλου και η/ο Σύµβουλος 
µαθαίνει, µέσω ανοικτών θετικών ερωτηµάτων, ποια είναι τα δυνατά σηµεία, οι 
ικανότητες και οι δεξιότητές της/του. 

γ. Ονειροπόληση (dream): στη φάση αυτή η/ο Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος προσπαθεί να 
ανακαλύψει τις ελπίδες και τα όνειρα της/του φοιτήτριας/ή για το µέλλον. 

δ. Σχεδιασµός (design): η/ο Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος µαζί µε τη/τον φοιτήτρια/ή συν-
δηµιουργούν ένα σχέδιο για την εκπλήρωση των προσδοκιών και των στόχων της/του. 

 
1 NACADA Academic Advising Core Competencies Guide (PG23) (Abridgement) διαθέσιµο στο: 
https://nacada.ksu.edu/Portals/0/Resources/Pillars/Abridged%20NACADA%20Academic%20Advising%20Cor
e%20Competencies%20Guide.pdf  
2 https://nacada.ksu.edu/ 
3 Bloom, J. , Hutson, B. and He, Y. (2008). The Appreciative Advising Revolution. Champaign, IL: Stipes 
Publishing. 

4 ό.π. 

5 ό.π., σελ. 25-26 
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ε. Επίτευξη (deliver): το σχέδιο τίθεται σε εφαρµογή και ο ρόλος της/του Ακαδηµαϊκού 
Συµβούλου είναι να παρέχει υποστήριξη σε περίπτωση που αντιµετωπιστούν εµπόδια. 

στ. Μη-συµβιβασµός (don’t settle): η/ο Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος προσκαλεί τις 
φοιτήτριες/ές να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και τις/τους υποστηρίζει 
σε αυτή τους τη διαδροµή. 

3. Ρόλος και Αρµοδιότητες του Ακαδηµαϊκού Συµβούλου 
Ρόλος του Ακαδηµαϊκού Συµβούλου είναι να συµβουλεύει τις/τους φοιτήτριες/ές για τον 
σχεδιασµό της ακαδηµαϊκής τους πορείας και προόδου, για τον προγραµµατισµό των σπουδών 
και για άλλες ακαδηµαϊκές δραστηριότητες, ώστε να λάβουν αποφάσεις που αφορούν στους 
ατοµικούς εκπαιδευτικούς τους στόχους. Αναλυτικότερα, η/ο Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος: 

• Δίνει συµβουλές σε φοιτήτριες και φοιτητές ατοµικά ή και στο πλαίσιο οµάδας ως προς 
τις βασικές ακαδηµαϊκές απαιτήσεις, επιλογή µαθηµάτων, πολιτικές, διεργασίες και 
διαδικασίες του Τµήµατος ΑΒΣΠ και πόρους του Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου που 
µπορούν να αξιοποιήσουν. 

• Βοηθά στην προσαρµογή των φοιτητριών/ών στη νέα τους ζωή µέσα στο Πανεπιστήµιο. 

• Διασαφηνίζει τη σχέση µεταξύ του Προγράµµατος Σπουδών και των δυνατοτήτων 
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας και αποκατάστασης. 

• Bοηθά τις/τους φοιτήτριες/ές να προσδιορίσουν και να αναπτύξουν ένα ρεαλιστικό σχέδιο για 
την ακαδημαϊκή τους πορεία, με βάση τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους. 

• Bοηθά τις/τους φοιτήτριες/ές να αναπτύξουν ένα ρεαλιστικό µακροπρόθεσµο σχέδιο για 
τη συνέχιση των σπουδών τους και για την επαγγελµατική τους πορεία. 

• Διατηρεί εµπιστευτικό αρχείο συναντήσεων µε τους συµβουλευόµενους (βλ. Φύλλο 
Συνάντησης στο Παράρτηµα του παρόντος). 

• Ενηµερώνει και παραπέµπει, αν χρειαστεί, τις/τους φοιτήτριες/ές σε άλλα µέλη της 
ακαδηµαϊκής κοινότητας, καθώς και σε άλλες διαδικασίες ή υπηρεσίες του Τµήµατος 
ΑΒΣΠ ή του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, για θέµατα που δεν άπτονται της δικής 
της/του αρµοδιότητας (π.χ. Διεργασία διαχείρισης παραπόνων/ενστάσεων φοιτητών, 
Συνήγορος του Φοιτητή Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής κ.λπ.). 

4. Υποχρεώσεις Φοιτητριών/των  
Η σχέση µεταξύ της/του φοιτήτριας/ή και της/του Ακαδηµαϊκού Συµβούλου ποικίλει από άτοµο 
σε άτοµο. Ιδανικά, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα αναπτύξουν µια καθοδηγητική σχέση µε όλα 
τα µέλη του Τµήµατος ΑΒΣΠ, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Ωστόσο, ως προς την/τον 
επίσηµα ανατεθειµένη/ο Ακαδηµαϊκό Σύµβουλο, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές πρέπει να 
φροντίζουν για τα εξής: 

• Να έχουν ενηµερωθεί για το πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Ακαδηµαϊκού Συµβούλου, 
καθώς και των λοιπών κανονισµών και κανόνων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και 
του Τµήµατος ΑΒΣΠ. 

• Να κατανοούν και να πληρούν τις προϋποθέσεις φοίτησης και παρακολούθησης των 
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µαθηµάτων. 

• Να κατανοούν ότι οι ίδιες/οι είναι τελικά υπεύθυνοι των επιλογών που κάνουν στο πλαίσιο 
των σπουδών τους. 

• Να επικοινωνούν εκ των προτέρων µε την/τον Ακαδηµαϊκό τους Σύµβουλο µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για να κανονίσουν τις µεταξύ τους συναντήσεις, εφόσον 
έχουν ενηµερωθεί για τις ηµέρες και ώρες διαθεσιµότητάς της/του. 

• Να είναι συνεπείς ως προς την ώρα προσέλευσής τους στις προγραµµατισµένες 
συναντήσεις και να ενηµερώνουν εγκαίρως, σε περίπτωση που δεν µπορούν να 
παραβρεθούν. 

5. Ορισµός Ακαδηµαϊκών Συµβούλων 
Κάθε Μάιο η Συνέλευση του Τµήµατος ΑΒΣΠ ορίζει δύο µέλη του διδακτικού προσωπικού ως 
Ακαδηµαϊκούς Συµβούλους για τις/τους νεοεισερχόµενες/ους φοιτήτριες/ές, η/ο οποία/ος 
παραµένει, κατά κανόνα, Σύµβουλός τους µέχρι το πέρας των σπουδών τους στο Τµήµα 
ΑΒΣΠ.  

Τα ονόµατα των διδασκόντων που ορίζονται κάθε φορά ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του 
Τµήµατος και οι φοιτήτριες/ές ενηµερώνονται σχετικά και κατά τη συνάντηση υποδοχής-
καλωσορίσµατός τους.  

Παράλληλα, στην ίδια συνεδρίαση ορίζεται Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος και η/ο αναπληρώτρια/ής 
αυτού ειδικά για τις/τους φοιτήτριες/ές µε αναπηρία (ΦµεΑ), τα ονόµατα των οποίων 
ανακοινώνονται, επίσης, στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. 

Οι ορισµένοι Ακαδηµαϊκοί Σύµβουλοι αναρτούν ώρες συναντήσεων στην προσωπική τους 
ιστοσελίδα. 

6. Αλλαγή Ακαδηµαϊκού Συµβούλου 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν σηµαντικοί λόγοι µπορεί να ζητηθεί αλλαγή 
Ακαδηµαϊκού Συµβούλου, είτε από τη/τον φοιτήτρια/ή είτε από την/τον Ακαδηµαϊκό Σύµβουλο.  

Η/ο φοιτήτρια/ής που επιθυµεί να ανατεθεί σε άλλην/ον Ακαδηµαϊκό Σύµβουλο πρέπει να 
υποβάλει αιτιολογηµένο αίτηµα στη Γραµµατεία του Τµήµατος ΑΒΣΠ, µέσω της ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Ask a Librarian. Το αίτηµα θα εξετάζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος 
ΑΒΣΠ, η οποία θα αποφασίζει σχετικά και θα ενηµερώνει την/τον αιτούσα/ούντα. 

Αναλόγως, η/ο Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος υποβάλλει αίτηµα για ανάθεση κάποιας/ου 
φοιτήτριας/ή σε άλλην/ον Σύµβουλο στη Συνέλευση του Τµήµατος, η οποία αποφαίνεται 
σχετικά. 
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7. Παράρτηµα: Υπόδειγµα Φύλλου Συνάντησης 
 

 
Ακαδηµαϊκή Συµβουλευτική: Φύλλο Συνάντησης 

 
Στοιχεία Φοιτήτριας/τή 

Ονοµατεπώνυµο:  
ΑΜ:  
Email:  
Τηλέφωνο:  
Τρέχον εξάµηνο φοίτησης:  
  
Ηµεροµηνία συνάντησης:  
 

Πρακτικά Συνάντησης 
 

Ονοµατεπώνυµο Ακαδηµαϊκού 
Συµβούλου: 

 

Υπογραφή: 
 

 


