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Θέμα 5ο:
5.7

Θεσμικά
Καθορισμός ομάδας μαθημάτων για την πιστοποίηση της Παιδαγωγικής
και Διδακτικής Επάρκειας στους φοιτητές/τριες του Τμήματος
Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη :
o
Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
o
Τη διάταξη του άρθρου 1 του Π.Δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46
έως 49 του Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του
«Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»,
o
Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και
Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου
Αθηνών,
Γεωπονικού
Πανεπιστημίου
Αθηνών,
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό
Ταμείο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 13/29.01.2019, τ. Α΄) σύμφωνα με τις οποίες …4. Η
παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται: α) Με βεβαίωση που χορηγείται από
Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων
του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας
μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του
προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα
μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραμμα σπουδών,
το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν
τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των
αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα
αυτά κατ’ έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος
χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που
ολοκλήρωσαν, καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων. Τα μαθήματα
προσφέρονται δωρεάν…
o
Την προφορική εισήγηση της Πρυτάνισσας, σε συνέχεια της εισήγησης της υπ΄ αριθμ.
68/27.03.2019 συνεδρίασης της συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας θέμα 4.4
«Ομάδα μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή
στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά τα οποία
μαθήματα προσφέρονται στο ΠΠΣ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων - ως διατμηματικά και ανταποκρίνονται στους βασικούς άξονες της πιστοποίησης της Παιδαγωγικής και
Διδακτικής Επάρκειας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας»,
καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα
αποφασίζει
και εγκρίνει την απόφαση της 68/27.03.2019 συνεδρίασης της συνέλευσης του Τμήματος
Κοινωνιολογίας θέμα 4.4 περί Καθορισμού ομάδας μαθημάτων για την πιστοποίηση της
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους φοιτητές/τριες του Τμήματος Κοινωνιολογίας
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
Άξονας 1: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής (επιλογή του ενός από τα δύο)
1.1. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης – 467 - (6 ECTS)
1.2. Κοινωνική Ψυχολογία Ι – 217 - (6 ECTS)
Άξονας 2: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας.
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2.1. Διδακτική της Κοινωνιολογίας – 477 - (6 ECTS)
Άξονας 3: Πρακτική άσκηση.
3.1. Επαγγελματικός Προσανατολισμός/Πρακτική Άσκηση – 340 - (6 ECTS)
Ακολούθως, καλείται το Τμήμα Κοινωνιολογίας για τις περαιτέρω ενέργειες. Η παρούσα
απόφαση κοινοποιείται στην Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

