Απρίλιος 2008
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΣΗ ΦΠ2
Η Φοιτητική Παπάταξη Πληποφοπικήρ, κατά τη διάπκεια τος
τελεςταίος έτοςρ, έκανε τα εξήρ:
1. Άμερη, έγκσοη και έγκαιοη εμημέοχρη για όλα ςα ζηςήμαςα πξσ
ατξοξύμ ςξσπ τξιςηςέπ και με ρυεςικέπ αμακξιμώρειπ ρςξ
http://di.forums.gr
2. Ποαγμαςξπξίηρη ρειοάπ ρσμαμςήρεχμ με ςξμ σπεύθσμξ Ποξπςσυιακξύ
Ποξγοάμμαςξπ Σπξσδώμ κ. Ηεξδχοίδη όπξσ ςξσ παοξσριάραμε
αμαλσςικξύπ καςαλόγξσπ όλχμ ςχμ εογαριώμ όλχμ ςχμ εςώμ με
ρςόυξ ςημ ελάςςχρη ςξσ τόοςξσ εογαρίαπ.
3. Οοιρμόπ μελώμ ΔΕΠ για ςξ ρσμςξμιρμό ςχμ εογαριώμ ξύςχπ ώρςε
μα μημ εκκοεμξύμ πξλλέπ εογαρίεπ ςασςόυοξμα, για ςξ γεμικόςεοξ
ποξγοαμμαςιρμό ςξσπ και ςημ εκλξγίκεσρη ςξσ πξρξρςξύ
ρσμειρτξοάπ ςξσπ ρςξμ ςελικό βαθμό.
4. Απεμπλξκή ςηπ πςσυιακήπ εογαρίαπ από ςξ μάθημα «Διξίκηρη Έογχμ
και Τευμικέπ Σσγγοατήπ Δπιρςημξμικώμ Δκθέρεχμ» και παοξυή ςηπ
δσμαςόςηςαπ ρςξσπ τξιςηςέπ μα ςξ πεοάρξσμ ρςξ εαοιμό ενάμημξ.
5. Εμημέοχρη και διαταμείπ υειοιρμξί με ρύμερη και ρςήοινη ρςξμ
ποόεδοξ ςξσ Τμήμαςξπ για ςξ πξλύ ρημαμςικό θέμα ςχμ
επαγγελμαςικώμ δικαιχμάςχμ πξσ πήοε ςελικά αίρια ςοξπή.
Σσμευίζξσμε ςη μάυη απέμαμςι ρε κάθε είδξσπ μηυαμξοοατίεπ πξσ
επιυειοξύμ μα σπξβαθμίρξσμ ςα επαγγελμαςικά δικαιώμαςα ςχμ
απξτξίςχμ ςξσ ςμήμαςξπ.
6. Λαζική ρσμμεςξυή ρςημ παοάρςαρη διαμαοςσοίαπ για ςη διαρτάλιρη
ςηπ διπλήπ ενεςαρςικήπ ςξσ Σεπςεμβοίξσ και ςηπ ενεςαρςικήπ ςχμ επί
πςσυίχ ςξμ Θξύλιξ.
7. Καςάοςιρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ςηπ ενεςαρςικήπ ςξσ εαοιμξύ
εναμήμξσ 2006-2007, ςηπ διπλήπ ενεςαρςικήπ ςξσ Σεπςεμβοίξσ, και
ςηπ ενεςαρςικήπ ςξσ Φεβοξσαοίξσ με ςη ρσμμεςξυή όλχμ ςχμ
τξιςηςώμ.

8. Σημαμςική και σπεύθσμη ρσμμεςξυή ρςημ επιςοξπή για ςη διαμόοτχρη
ςξσ ποξγοάμμαςξπ ςηπ ενεςαρςικήπ ςξσ ςοέυξμςξπ εναμήμξσ.
9. Δμημέοχρη για ρεμιμάοια, ρσμέδοια, διαλένειπ, ημεοίδεπ, σπξςοξτίεπ
και εσκαιοίεπ για εογαρία.
10. Σσμάμςηρη με ςξ διεθύμξμςα ρύμβξσλξ ςξσ ΟΑΣΑ για ςιπ
ρσγκξιμχμίεπ πξσ ενσπηοεςξύμ ςημ Παμεπιρςημιξύπξλη. Καςόπιμ
έγιμε ασςξφία ςξσ ΟΑΣΑ ρςξ ςμήμα μαπ και καςαςέθηκε ποόςαρη
εμίρυσρηπ ςηπ γοαμμήπ 250 ποξπ ςξ Παμεπιρςήμιξ.
11. Μεγαλύςεοη δσμαςή επίρπεσρη ςηπ διαμξμήπ ςχμ ρσγγοαμμάςχμ με
πίερη ρςη γοαμμαςεία και μεςατξοά ςχμ καςαρςάρεχμ ρςα
βιβλιξπχλεία.
12. Εμημέοχρη για ςξ πξσ μπξοεί μα βοει κάπξιξπ ςα βιβλία ςξσ
εναμήμξσ.
13. Ιαςαγγελία για ςα μαθήμαςα πξσ υάθηκαμ ρςημ αουή ςξσ εαοιμξύ
εναμήμξσ 2006-2007.
14. Δημιξσογία και δημξριξπξίηρη ποξςάρεχμ για ςημ παμεπιρςημιακή
εκπαίδεσρη.
15. Λήφη
ποχςξβξσλίαπ
για
ςη
δημιξσογία
ςοάπεζαπ
μαγμηςξρκξπημέμχμ διαλένεχμ: http://lessons.sokosnet.com
16. Σσμέυιρη ςξσ αγώμα για ςημ ποξάρπιρη ςξσ δημξρίξσ και δχοεάμ
υαοακςήοα ςξσ παμεπιρςημίξσ.
17. Δμημέοχρη για ςιπ αιςήρειπ για ςξ μεςαπςσυιακά ποόγοαμμα ςξσ
ςμήμαςξπ καθώπ και για ςξσπ επιςσυόμςεπ.
18. Ποόςαρη (και απόταρη) ρςξ Δ.Σ. για επέκςαρη ςξσ ρσρςήμαςξπ
ςηλεμεςάδξρηπ ρςξ αμτιθέαςοξ. Λεςατέοαμε ςημ απόταρη ρςη
διξίκηρη ςξσ ςμήμαςξπ και αμαμέμξσμε ςα ρυεςικά κξμδύλια για ςημ
σλξπξίηρή ςηπ. Ιαςαθέραμε επίρηπ αίςημα για ςημ επέκςαρη ςξσ
ρσρςήμαςξπ ρςιπ αίθξσρεπ Ε και ΣΤ.
19. Εηςήραμε ςημ άμερη επιρκεσή ςξσ ρσρςήμαςξπ ςηλεμεςάδξρηπ
διαλένεχμ ρςημ Α’ Αίθξσρα όπχπ και έγιμε.

20. Εναρτάλιρη ςηπ δσμαςόςηςαπ επαμενέςαρηπ ρςξ μάθημα «Αμάπςσνη
Λξγιρμικξύ».
21. Έμςξμη διαμαοςσοία για κλειδχμέμα/κλειρςά εογαρςήοια και
διαςύπχρη αιςήμαςξπ για επέκςαρη ςξσ χοαοίξσ λειςξσογίαπ ςξσπ.
22. Απξκάλσφη και δημξριξπξίηρη ςξσ ζηςήμαςξπ πξσ ποξέκσφε με ςημ
παοξλίγξμ πεοικξπή ςηπ διαμξμήπ ρημειώρεχμ από ςιπ δχοεάμ
παοξυέπ ςξσ τξιςηςή.
23. Πίερη ρςη γοαμμαςεία για βελςίχρη ςχμ παοευόμεμχμ ποξπ ςξσπ
τξιςηςέπ σπηοεριώμ.
24. Σςήοινη ρςη ρσυμή διεναγχγή γεμικώμ ρσμελεύρεχμ.
25. Έμαονη ςχμ διαδικαριώμ μξμιμξπξίηρηπ ςχμ ποξγοαμμάςχμ
ενεςαρςικήπ πξσ θα ξλξκληοχθξύμ μόλιπ αμξίνξσμ ξι μέξι υώοξι.
26. Πίερη ρςξσπ διδάρκξμςεπ για άμερη αμαγγελία (και καςαυώοηρη) ςχμ
απξςελερμάςχμ και ρυεςική εμημέοχρη ςχμ τξιςηςώμ.
27. Λαζική ρσμμεςξυή ρςημ παοάρςαρη διαμαοςσοίαπ για ςη διάοκεια ςηπ
ενεςαρςικήπ ςξσ Φεβοξσαοίξσ και εναρτάλιρη 3,5 εβδξμάδχμ και
μιαπ κεμήπ ποιμ ςημ ενέςαρη.
28. Σςήοινη και ποξώθηρη ςξσ ρσρςήμαςξπ ερχςεοικήπ ανιξλόγηρηπ.
Δπαμαλειςξσογία ςξσ για 4 μαθήμαςα ςξσ ποξηγξσμέμξσ έςξσπ πξσ
δεμ είυαμ ανιξλξγηθεί.
29. Έγιμαμ κάπξια ποώςα βήμαςα για ςη βελςίχρη ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ
«Ζλεκςοξμικήπ» (ποξρθήκη διδάρκξμςα, ρύμδερη ςξσ μαθήμαςξπ με
ςξ eclass κλπ). Σύμδερη με ςξ eclass ποαγμαςξπξιήθηκε και για ςξ
μάθημα «Ζλεκςοξμική ΘΘ».
30. Μικοέπ και μεγάλεπ παοεμβάρειπ για ςημ ξμαλόςεοη διεναγχγή ςχμ
μαθημάςχμ (παοαςάρειπ εογαριώμ, επικαλύφειπ χοξλξγίξσ
ποξγοάμμαςξπ, ξογάμχρη εογαρςηοίχμ, εμημέοχρη για ενέςαρη,
αμακξίμχρη ύληπ, αλλαγή ρσγγοάμμαςξπ κςλ.)
31. Σςήοινη ςχμ ποχςξβξσλιώμ ςξσ ςμήμαςξπ για «εσαιρθηςξπξίηρη» ρε
ρυέρη με ςημ ηλεκςοξμική αμακύκλχρη.
32. Άμερη εμημέοχρη και επιδιόοθχρη ςξσ χοξλξγίξσ ποξγοάμμαςξπ.

33. Δμημέοχρη για όλα ςα ζηςήμαςα ςχμ σπό μεςαγοατή τξιςηςώμ και
πίερη για ςημ αμακξίμχρη ςηπ ςελικήπ απόταρηπ.
34. Δμημέοχρη ςχμ 1ξ εςώμ για ςξ οόλξ ςξσ Σσλλόγξσ Φξιςηςώμ και ςη
λειςξσογία ςξσ.
35. Παοέμβαρη ρςξμ σπεύθσμξ Ποξπςσυιακώμ Σπξσδώμ για ςημ Αμάλσρη Θ
και πίερη για ςη διεναγχγή τοξμςιρςηοίχμ ρςξ μάθημα όπχπ και
έγιμε από ςξμ κ. Λπξσμπξύλη.
36. Ποόςαρη και πίερη ρςξ διεσθσμςή ςξσ Α’ Τξμέα ξύςχπ ώρςε μα
ποξρτεοθεί ςξ μάθημα «Σσμαοςηριακόπ Ποξγοαμμαςιρμόπ» όπχπ
και έγιμε.
37. Σσυμή αμαμέχρη ςηπ ιρςξρελίδαπ ςξσ Σσλλόγξσ.
38. Σςήοινη ςηπ ποξρπάθειαπ ςχμ τξιςηςώμ για ςημ επαμαλειςξσογία ςηπ
ςοάπεζαπ
παλαιώμ
θεμάςχμ
ενεςάρεχμ
ρςξ
http://di.forum.sokosnet.com
39. Δμημέοχρη για ελεύθεοα μαθήμαςα.
40. Δμημέοχρη για ςιπ απξτάρειπ ςχμ ρσμεδοιάρεχμ ςχμ Γ.Σ. και Δ.Σ.
Τμήμαςξπ και Τξμέχμ καθώπ και ςηπ Σσγκλήςξσ.
41. Λεςατξοά ςξσ Ποξγοαμμαςιρμξύ Σσρςήμαςξπ ρςξ 7ξ ενάμημξ για μα
μημ είμαι ςασςόυοξμα με ςημ Αμάπςσνη Κξγιρμικξύ.
42. Σςήοινη ςηπ ποόςαρηπ για ςημ ποξρθήκη ςχμ μαθημάςχμ «Ιαιμξςξμία
και Δπιυειοημαςικόςηςα» και «Δίκςσα Δπικξιμχμιώμ ΘΘ».
43. Διαμξμή ςχμ εογαρςηοιακώμ ξδηγώμ ςηπ «Κξγικήπ Συεδίαρηπ» ρςξ
γοατείξ ςξσ Σσλλόγξσ.
44. Παοέμβαρη για μα μξιοαρςξύμ ξι μέεπ ρημειώρειπ ςξσ μαθήμαςξπ
«Λαθημαςικά Πληοξτξοικήπ» ρςξσπ τξιςηςέπ πξσ ςξ υοχρςξύραμ.
45. Παοέμβαρη για ςη διαμξμή ςχμ εογαριώμ ςξσ μαθήμαςξπ «Σύγυοξμη
Δσοχπαψκή Θρςξοία» μέρχ e-mail.
46. Έγκαιοη εμημέοχρη για ςιπ αμαβξλέπ ενεςάρεχμ πξσ ποξέκσφαμ.

47. Δμημέοχρη για ςα δικαιώμαςα
πσοόπληκςχμ τξιςηςώμ.

και

ςιπ

διεσκξλύμρειπ

ςχμ

48. Δμημέοχρη για ςξ διδαρκαλείξ νέμχμ γλχρρώμ ςξσ ΔΙΠΑ.
49. Πίερη -εμ μέρχ θέοξσπ- για ςημ καςαυώοηρη ςχμ βαθμώμ ςχμ
ελεσθέοχμ μαθήμαςχμ ρςη γοαμμαςεία.
50. Σσμμεςξυή ρςημ εκδήλχρη ποξπ ςιμήμ ςξσ ατσπηοεςήραμςα κ.
Ηεξτάμξσπ.
51. Παοέμβαρη
ςμήμαςξπ.

για

ςη
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ςξσ
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52. Παοέμβαρη για ςημ αμςικαςάρςαρη ςχμ πσοξρβερςήοχμ.
53. Διαςύπχρη αιςήμαςξπ, μέρχ ςξσ ποξέδοξσ ςξσ Τμήμαςξπ, ρςημ
ςευμική σπηοερία ςξσ Παμεπιρςημίξσ για μα γίμει διάβαρη τξιςηςώμ
με διαγοάμμιρη ρςξ δοόμξ ρςη ρςάρη ςξσ 250 ένχ από ςξ ςμήμα
Πληοξτξοικήπ καθώπ και επαμάληφη ςξσ αιςήμαςξπ για αμαπηοική
οάμπα. Τξ αίςημα σιξθεςήθηκε και θα σλξπξιηθεί.
54. Λεςατξοά αιςήμαςξπ ςχμ Ισποίχμ τξιςηςώμ για ενέςαρη ςχμ
μαθημάςχμ ρε άλλεπ μέοεπ ξύςχπ ώρςε μα μπξοξύμ μα φητίρξσμ ρςιπ
εθμικέπ εκλξγέπ. Τξ αίςημα έγιμε δεκςό από ςη Γ.Σ. ςξσ ςμήμαςξπ.
55. Σςήοινη ςηπ ποξρπάθειαπ για διξογάμχρη εκπαιδεσςικήπ εκδοξμήπ.
56. Δναρτάλιρη διεσοσμέμχμ υοξμικώμ διαρςημάςχμ για ςη διεναγχγή
ςηπ επεουόμεμηπ ενεςαρςικήπ.
57. Σσγκέμςοχρη υοήριμχμ ποξγοαμμάςχμ και ρημειώρεχμ για ςξσπ
τξιςηςέπ ρςξ γοατείξ ςξσ Σσλλόγξσ.

ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΦΠ2 ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ

1. Σσμέυιρη όλχμ ςχμ παοαπάμχ ποξρπαθειώμ.
2. Δνξοθξλξγιρμόπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρπξσδώμ.
3. Δλάςςχρη ςξσ τόοςξσ εογαρίαπ.
4. Ηέρπιρη ςχμ πςσυιακώμ ενεςαρςικώμ για ςιπ ξπξίεπ τέςξπ
ρσμμεςείυαμε ρςημ αομόδια επιςοξπή και πιρςεύξσμε πχπ είμαρςε πιξ
κξμςά από πξςέ.
5. Βελςίχρη ποξβλημαςικώμ μαθημάςχμ όπχπ
Ζλεκςοξμική, ςα Δίκςσα Θ, ξι Πιθαμόςηςεπ κ.α.

η

Αμάλσρη

6. Άμερη εγκαςάρςαρη και υοήρη ςχμ μέχμ εογαρςηοίχμ.
7. Άμερη μεςατξοά ςηπ διδαρκαλίαπ ρςξσπ μέξσπ υώοξσπ.
8. Διαρτάλιρη ςξσ δημόριξσ και δχοεάμ υαοακςήοα ςηπ παιδείαπ.
9. Ιαςξυύοχρη ςχμ επαγγελμαςικώμ μαπ δικαιχμάςχμ.
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η

