EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
Παν/κό έτος 2020-2021
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Αθήνα, 16.04.2021
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Προς: τα μέλη της Συνέλευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλείσθε να προσέλθετε στη 21η συνεδρίαση της Συνέλευσης που θα γίνει την
Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 09.00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, με τα ακόλουθα
θέματα:
Ημερήσιας Διάταξης
Συνέλευσης
1. Περί εγκρίσεως αιτήματος παράλληλης απασχόλησης μέλους Δ.Ε.Π.
2. Περί εγκρίσεως διενέργειας Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος με
τηλεργασία.
3. Περί αλλαγής επιτροπής ενστάσεων για την επιλογή φοιτητών στο πρόγραμμα
«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ».
4. Περί επικαιροποίησης του κανονισμού του Τμήματος για το πρόγραμμα
«Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ».
5. Περί ορισμού ύλης κατατακτηρίων εξετάσεων π.ε.2021-2022.
6. Περί μαθημάτων που θα προσφερθούν στο Τμήμα μας από τα άλλα Τμήματα για
το π.ε.2021-2022.
7. Περί συγκροτήσεως επταμελούς εξεταστικής επιτροπής υποψηφίου διδάκτορα.
8. Περί αναστολής σπουδών υποψήφιου διδάκτορα.
9. Περί ορισμού επιτροπών για τη διεξαγωγή γενικών εξετάσεων υποψηφίων
διδακτόρων περιόδου Μαΐου 2021.
10. Περί εγκρίσεως καταλόγου μεταπτυχιακών μαθημάτων του Π.Μ.Σ.
«Μαθηματικά», για το π.ε.2021-2022 και αναθέσεις διδασκαλίας αυτών σε
αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και εξωτερικούς διδάσκοντες. –
Αιτήματα διδασκαλίας μαθημάτων στο πλαίσιο Ειδικών Θεμάτων.
11. Περί προκηρύξεως θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Π.Μ.Σ.
«Μαθηματικά» του Τμήματος Μαθηματικών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
βάσει του Άρθρου 4 του Κανονισμού Π.Μ.Σ.
12. Περί διαγραφής μεταπτυχιακής φοιτήτριας.
13. Περί ορισμού τριμελών εξεταστικών επιτροπών για εκπόνηση διπλωματικών
εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών.
14. Περί παρατάσεων χρόνου μεταπτυχιακών σπουδών.
15. Περί αναστολής χρόνου μεταπτυχιακών σπουδών.
16. Περί αναγνώρισεως μεταπτυχιακών μαθημάτων με τις αντίστοιχες βαθμολογίες
που αποκτήθηκαν από μεταπτυχιακούς φοιτητές προ της εγγραφής τους στο
Π.Μ.Σ.
17. Περί αλλαγής βαθμολογίας προπτυχιακών φοιτητών.
18. Περί αναγνώρισης μαθημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος ακαδημαϊκών
ανταλλαγών «Erasmus+».
19. Ανακοινώσεις.
Σημείωση:

Σε περίπτωση μη απαρτίας η
συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την

11.00 π.μ. την ίδια ημέρα και
στην ίδια αίθουσα, με οποιοδήποτε
αριθμό παρόντων (άρθρ.12 παρ.5 του
Ν.1268/82 όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 48 παρ.5 του Ν. 1404/83).
Το ανώτατο χρονικό όριο λήξης
της συνεδρίασης είναι στις 2 μ.μ.

Ο Πρόεδρος
του Τμήματος Μαθηματικών
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