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mμε αριθμ. πρωτ.

13119-10-2015

έγγραφο της Νομικής Επιτροπής,
με συνημμένη τη Γνωμοδότηση
αριθμ.
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ΑΡΙΣΊΌΤΕΛΕΙΟ

Ρ.

189112015,

β) Το με αριθμ. πpωτ.

3721/30-10-2015

ΠΡΟΣ
~Τους Κοσμήτορες των Σχολ ών

του Α.Π.Θ.
-Τοuς Πρσtδρους rων Τμημάτων
του Α.Π.Θ

ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ.

tγyραφο του ΓρσφεFου Πρυτανείας

Σας διαβιβάζουμε σε φωτ/φο τα (α-β) σχετικά, για ενημέρωσή σας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΉ
- Γραφεfο Πpυrανεiας
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EMHNIKH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΙΞΙΟ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ

Πληροφορίες: Μ. Μποuχουροι)δη

ΤΊΑΝΕΠ!ΣΤΗΜΙΟ

Τηλ.: 2310 991137, Fax: 2310 996893
e-mail: mmpouc:ho@rect.auth.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝ Ι ΚΗΣ

Kr1p10:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Θε<ισαλονrκη ,YJ-1D·20 15

Δ10!1<.ησης «Κ . Καροθεοδωp~»

Αprθμ Πρωτ. : 3ί2 1

ΠΡΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ:

α) Το με αριθμ. πρωτ. 13119-1()2015 (αριθμ. f.Ισερχ. πρωr. ΑΠΘ
3721120-10-2015) έγγρσφσ της
Νομικής Επιτροπής του
Πανεπιστημίου, με συνημμένη
rηvαριθμ. 189112015
Γνωμοδόrηση

- Τη Γενική Δrεύθυvση
Δισικηr1κώv Υπηρεσιώv

/Το Τμήμσ Λοrπού Προσωπικού
- Το Τμήμα Δασολογfας και
Φυσικού ΠερrβάΜσvτος
του Πσvεπιστημfου

Το με αριθμ. πρωτ. 299331510-2015 έγγραφό μας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

γ) Το με αρrθμ. πρωr.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

j3)

1369119-

6-2015 έγγραφο του Τμήματος
Δασολογίας και Φυσικού

Νομικι] Επιτρσπή

ΠF:ριβάλλοvτος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

του Πανεπιστημίου

Σας γνωρίζουμε 6τι ο Πρύτανης τσυ ΑΠΘ, έχοντας υπ6ψη τα σχετικά έγγραφα,
αποδέχθηκε το περιεχόμενο της Γνωμοδότησης αριθμ.

189112015

της Νομικής

Επιτροπής του Πανεπιστημfου, σvσφορικά σ) με τη δuνστ6τηrσ ή όχι ανάθεσης
συτοδιJναμου διδακτικού tργου σε μέλη ΕΔΙΠ και β) με τον «συτοδύvαμο» ή 6Χι
χαρακτήρα του διδακτικού έργου που επιτελείrσι σπό μέλος ΔΕΠ σε συνδιδασκαλ!α με
μt.λος ΕΔJΠ ή με άλλο μtλος ΔΕΠ.

Σας διαβFβάζουμε τη σχετική γνωμοδότηση για ενημέρωσf; σας και για τις δικές
Ο'ας ενέργειες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Με εκτίμηση

{l!_ε αντίγpσφο της vνωμοδότασαςJ

- Γρσφε;ο Αναπληρώτριας Πρύτανη

Ανθρώπινων Πόρων
~ Γραμμαrεfα Συγκλήτου

- Γραφεfο Πρυτσvεfας

·· Δικαστrκό

Γραφεfο

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ nΑΝΕnΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Το Γραφείο Πρυτανείας
του Πaνεn1στημίοv

~σσoλo'Lllir!

ο) Δυνατότητα ή όχι ανάθεσης συ1-οδύνομου διδακτικού έργου σε μέλη EΔln.

ΘΕΜΑ:

β) «Αuτοδίινaμο9> ή όχι χσρσκτήρος του διδακτικού έργοv που επιτελείται αnό
μέλος ΔΕΠ, σε σuνδιδοοκολiο με μέλος ΕΔΙΠ ή με 6λλο μέλος Δεn .
ΣΧΕΠΚΑ:

σ) Το με σρ. nρωτ.

29933/5.10.15 έγγραφο του
nρωτ. 1369/19.6.15 iyγροφο rou

rραφεiοu Πρuravείσς.

β) Το με ορ .

Τμήματος Δaσολογiος και Φυσικού

Περ1βόλλοντος.

Γνωμοδότηση σρ.

1891

στο εpώτημο σp.

1816.

Κύριε Πρύτavη,

Σε σnόvrηση των πορanόνω σχετικών εγγράφων, ανοφορι~ό

a)

με τη δuνατόrητο ή όχι

1i

σvόθεοης σuτοδύνομοu δ1δοκτ1κού έpγοv σε μέλη ΕΔΙΠ καt β) με τον «aυτοδύνσμο»

χορaκτήpσ του δ1δοκτικοv έργου

όχι

nou εnιτελεiτσι σnό μέλος ΔΕΠ σε σuνδ1δσσκολίa με μέλος ΕΔΙΠ

ή με όλλ<.1 μέλος ΔΕn, θέτω υπόψη σος τa ακόλουθα:
Ι. Σύμφωνο με το όρθρο

16 nορ. 1 Ν. 4009/2011: «1. Το διδaκrικ6 κσι ερευνητικό ipγo σrα

ΑΕΙ. aακείτaι από τοuς κaθηyητές οι οποίοι διaιφίvοvτaι σε κ:aθηγqϊές πρώτης βαθμίδας
(κaθηyητές)τ avaπlιηρωτές κοθηγηrές και επίκοuρους κaθηγητές. Ως διδαιmκό έργα voε.iraι cιιιηJ

που

οplζετaι σrο άρθρο

31, ενώ το ερεuvητικό iργο περιλaμβόvει ιδiως τr; βσοική ιj

εφορμοσμέvη έρευvσ, τηv καθοδήγηση πρσπτυχιaκώv κaι μετanτυχιοκώv διπλ{ι)μaτικc/Jv εργσσιώ v

κaι διδοκτορικώv διοτpιβώv κaι ουμμετοχi; σε συvέόριa κοι ερευνητικό οεμιvόριο. ». Εξόλλοu, το

όρθρο 31 Ν. 4009/2011, ονοφερόμενο στο δ1δοκr1κό έργο πρώτου κύκλου <mο~ιοάηr, ορίζει ότι:
,,το διόaκrΊκό έργο κarσvέμετσι σs Dfoμr;vrσlσ μσθi;μοτa. Ως διδaκτrκό έpyo θεωρείτaι:

a)

η

t;Jυτοτειiιjς οιδCJσκaλι'a εvός μaθιjμaτος, β) rι auτοπ:λιjς διδaσκaλia μaθr;μaτωv εμβόθuvσης σε
μικρές ομάδες φοιτητών, y) οι φγaστηριοκές κaι κλιvrκές σσκl;σεις κσι η εν yέιιει πρaχ.τικrί
ε~όσκηοη των φοιτητώ~ δ) η επίβλεψη εργασιών ή δrπΑωμοπκcbv ερyσσιώv κσι ε) η ορyόvωσtι

σεμrvaρίωv ή ό'Μωv avόΛoyωv δρσσrηριοτήτωv που cπcσκοπούv στrιv εμπέδωοη τωv γvώσεωιι
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των φσιτητώ11. ». Τέλσr,, σrηv περίπτωση β' άρθρου 78 Ν . 4310/2014 προβλέπεται ότι τσ μέλη

ΔΕΠ nλήρσυς σnασχόλησης υnοχpεούντσι «β. ιιο πaρσόι'&Jυγ πρσπrυχισκά κaι μπaπ7ί.ι,'(ιaκ(ι
μcιθr}μοτσ~ κaθώς κσι vo c'Jιόόσκουv σε φρCJ•./τισrrjρισ ιj σεμιvάρrα,. σε εργασri;ριο rj cl1vικiς;
ατaγμ~vο στσ ΙΊρόγρομμσ Σnοuδώv του Τμήματος. <.'Πσ οποίο ovrjκoυv

rj σε d-i~o 7"'μιjμο ή σε

Πρϊη,ιρομμσ Ιησυόώv rσυ οικε/ου A.EL/ κοτ' ε.Λόχrστο όριο έξι (6) ώρες εβδσμαόιaiως 01 ώρεζ
t:βδομσό!aι'ος διδοt(ίικιfς οπaοχ6Ληοης τωv μεΛώv Δ.Ε.ι7. πΛιjρό(fζ απaοχόΛησr;ς δl)vOV7·oι Η:1

aυξavσvτar το ποιlιί καrά δύο (2) ώρες, μόvο μπό οπό σχrΓΙJ(iς aπσφόσυr; τωγ σρι.ιοδι'ωv
opyavωv. ,\).

Πεpaιτέρ<ι>, σύμφωνο με το άρθpο 29 nσρ. 2α Ν. 4009/2011: <(a) Τα μέ).η τ.ης ιι:a1τ;~ψ.Jιaς
τσu Ερyσcπr;ρrοκού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δf.Π.) επιτdούv φyοστιzοιcικό -- εφσρμοο-μivσ

διδaκrικό έργσ στa Α.Ε.1 1 το σπσίο σvvίστaτοι κοτό κύριο Λόrv στη όιεξσyωγή φyσ(πr;ριαι;γJv και
Νiιvικώv aσκήσεωv,. καθώς επίσr;ς και σπ; όιε,,Υιyωy;ιj .ιΊρσκτrκώv σσκrjσεω v σισ πe."όίο .εφaρμογrjς
rωv tJtκεlωv επιοτr;μώv. Στοιις κοτόχους διδακτορικοιί δτnΛ ώματος μπορεί

va

σvaτίθετοt

διδσκπκό iργο, διδοσκaι!Jσ μαθημάτων εμβόθυvοτ;ς σε μικρές ομόδες φσι rηπδv κσι eπiβΑεψη

nτuχιaκciJv ιj aι\Αωv Ερyσσιώv,. υπό τηv έπcnτειa των καθηγητών της ο,χολιjς. -'-'. Μ.λωσrε,
σrην na pάypoφo 3Α του ίδιου άρθρου (η onoiσ npοστέθ ηκε με το άρθρο 39 nσp . 27 Ν.

4186/2013) n ροβλέnετα1 ότ1 : «Με aπόφaσrι τιl( .ΣuyκΛrjrou, η οποίο εκδι'όεraι μετό οπό θσrjγηοη
της Συvέι1ευσης

τοιι οιιι.είσυ

Τμrjματος μπορε/

Εργaσrηριaκού Διδακnι(()ύ Προσωπικού {ΕΔLΠ)

vσ σvaτίθc;-ar στο μέλη

της κστηγορίaς

.. .. . αυτοδύναμο διδακ:τιl(ό έpyo.)>,

Τtλος, το όρθρο 10 παρ. 6 Ν. 4009/2011 αναθέτει στη Συνέλευση του Τμ ήματος. μσαξι)

άλλων αρμοδιοτιiτωv, κα1 «γ. τοv ορισμό rωv διδοσκόvτωv rωv μοθημόrω~ι- rου προyράμμ(!τος
σποuδώw.

ΙΙ. 1 . Αnό ης nσροnονω δ1ατόξεις προκύπτει ότι το μέλη ΕΔJΠ, unό την εnonπia των
καθηγητών της Σχολής.. επιτελούν εργαστηριακό

-- εφαρμοσμένο δ ~δcι(rικ:ό έργο, ·ro σηοίο

οννίοτστσι κατά κύρtο λόγο στη διεξαγωγή ερyσστηριοκών, κλινικών και nρα κ:τι κ:ών σσκήσεωv, ε.νώ
στους ~ςστόχοuς δ 1δακτοpικού διnλιοματος μπορεi

va σvcηiθ.ετσι και δ1δοκτ~κό έργο, !'\σθώς και η

επ i βλεψη nrυχιακ<.ίΝ ή άλλων εργασιών. Αnό ης ίδιες διατάξεις npοκύ1lτει, α κόμη, όη εiνα 1 διιvατr)
η ανάθεση σε μέλη ΕΔΙΠ και c~υτοδύναμου διδακnκού έργοu με απόφαση της .Συγκλήτου,
ύστερο οπό ε1σήγηση της Συνέλευσης του οι~<εlου Τμήματος. Είνα1 nρaφdνΕς ότ1, 011ς nεριnϊc;)σε:ι<;
αυτές, οι ώpες του εntτελούμενοu αnό μέλη ΕΔΙΠ διδσκηκού έργου nροσμετρώντοι στο διδaκηκι)
έργο των τελεuτοiων.

2. Εφόσον δεν ορίζεται δ1aφορετ1 κά στο νόμο ή στον Εσωτερικό Κcvονι σμό Σnουδι~v του
οικείου

Τμήματος,

προο π οθέσε1 ς τοu

η

«σuνδιδασκαλiα»

Εσωτερ1κού

επιτρέπεται

υπό

Κανονισμού Σπουδών του

τις

τυχόν

ορ ι ζόμ.ε:νες·

Τμήματος κα ι

ε~δ1κόπ~)ες

υ nό τηv

rψ οφavή

nρσϋnόθεση όrι, κατό τον ορισμό των σuνδιδασκόvτων σvγκειφιμέvοv μαθήμ ατος, π ρσσδι οpiζε:ται,

anC. τη Συνέλευση του Τμήματοc,, και το μερ iδ10 εpγασiσς του κάθε δ1δάσκοντος.. έτσι ώστε το
μερίδιο α υτό να μnορεJ νο συνυnολογiζtrσι σrov διδσκrικό φόρτο του κόθε δrδόσκοvrος.
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3. Στις nερ1πτώσεις nου, στο πλαίσιο της διδασκαλίας ορισμένου (λ.χ. εξόωpου ) μαθ ήματος,
onoia έχει ανατεθεί σε καθηγητή ή λέκτορα του Τμήμmος, διεξάγεται t-:01 (λ.χ . δiω ρη )

εργαστηριακή όσκηση από μέλος ΕΔΙΠ, υπό Την επίβλεψη του ως άνω καθηγητή ή λέκτορα, οι
ώρες της εργαστηριακής άσκησης nou δεν συνιστούν «αυτοδύναμο διδακτικό έ ργο», δεν

nροσμετ-ρώvται υπέρ τοu συγκεκριμένου κοθηγητή ή λέκτορa και, όpσ , 0 1 ι~pες τ η ς σχετι κής
διδασκαλiας δεν είναι δυνατό νο προσμειρηθούν κα ι στον χρόνο δ1δασ1<σλίο<.; του τελευταί ου (βλ.
με

ap. 1875/2015

γνωμοδότηση της Νομικής Εnιτροnής).

4. Περοπέpω, ότον, με αnόψαση της Συγκλήτου, ύστερα οπό εισήγηση της Συνέλευσης
του οικείου Τμήματος, αvaτiθεται σε μέλος ΕΔΙΠ «ουτοδίινομο όιδακτιιςό έργο», αυτό μ nopεi να

aνατiθετοι με rη μορφή «συνδrδασκολίσς~ με μέλος ΔΕΠ. Στην nερίrπωση αυτή, θα nρέ11ε1 να
κσθορiζονται τα καθήκοντα του κόθε διδάσκοντος κοι η κατανομή των ωρών της διδασκαλίας, οι
οποίες θα

θεωρούνται y1a τον κάθε διδόσκοVίο (μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ) ως «αυτοδύναμο δι δσκτι ιςό

έpγο». Εξάλλου, με την ίδιο προϋπόθεση, \~ουτοδύvαμο» θα πρέnε1

va θς:ωρεiτα1 και το δ ιδσΚϊικό

ξ:ργο που εn1τελεiτα1 με τη μορφή «συvδιδασκαλiας)> σnό μέλη ΔΕΠ.
Ι1Ι. Συμnερaσμcτικά:

α} Εiνσι δυναrή η ονόθεση «aυτοδύvσμου διδακτικού έργου>~ σε μέλος ΕΔΙΠ με αrιόφοση π1ς
Συγκλήτου ύστεpσ οπό εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.

β) Η «συνδιδσσκαλίa» μέλους ΔΕΠ με μέλος ΕΔΙΠ ή με όλλσ μέλος ΔΕΠ μ nορεi να θεωρηθεί
<cαuτοδύναμο διδ<.JΙ(ΓΙΚό έργο» γιο κάθε διδάσκοντα κατά το μερίδιο του επιτελούμενο υ δ1δaκτ1κο1)
έργου.
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Διδακτικό έργο
Το διδακτικό

θεωρείται :

έργο κατανέμεται

α)

διδασκαλία

η

αυτοτελής

μαθημάτων

εργαστηριακές

και

σε εξαμηνιαία

διδασκαλία

εμβάθυνσης

μαθήματα. Ως

ενός

σε

κλινικές ασκήσεις και

μαθήματος,

μικρές
η

ομάδες

διδακτικό έργο

β)

.η

αυτοτελής

φοιτητών,

γ)

εν γένει πρακτική εξάσκηση

οι
των

φοιτητών, δ) η επίβλεψη εργασιών ή διπλωματικών εργασιών και ε) η οργάνωση
σεμιναρίων

ή

άλλων

ανάλογων

δραστηριοτήτων

που

αποσκοπούν

στην

εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών.
Άρθρο
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Πρόγραμμα σπουδών

1. α)

Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ'

επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους,
τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε
μορφής

επιτελούμενο

αλληλεξάρτηση

των

διδακτικό

μαθημάτων.

έργο,

και

Περιέχει,

τη

χρονική

επίσης,

τα

αλληλουχία

προσόντα

και

ή
τις

ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτούνται για την εφαρμογή
του και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του.

β) Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάθε
πρόγραμμα

σπουδών

περιέχει

επίσης

τα

μαθησιακά

αποτελέσματα

και

τα

προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος σπουδών, καθώς
και από κάθε ε πί μέρους μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική
άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό, τις :Πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με τα
οριζόμενα

στη

Φ.5/89656/83/13.8.2007

απόφαση

του

Υπουργού

Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β ' 1466), καθώς και το επίπεδο των προσόντων σε
αντιστοίχησή του με εκείνα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, του Ευρωπαι ο κού
Πλαισίου

Προσόντων Δια

Ευρωπαι ο κού
απόδοση

Χώρου

πιστωτικών

Βίου

Μάθησης και

Ανώτατης
μονάδων

του

Εκπαίδευσης.
σε

κάθε

Πλαισίου
Αρμόδια

εκπαιδευτική

Προσόντων του
όργανα

για

την

δραστηριότητα

του

προγράμματος σπουδών είναι η κοσμητεία της οικείας σχολής,

ύστερα από

εισήγηση της συνέλευσης του οικείου τμήματος σε περίπτωση προγράμματος
προπτυχιακών σπουδών, και t=)-Ι@e:μητεία της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών,
ύστερα

από

εισήγηση

της

οικε ίας

ομάδας

διδασκόντων

σε

περίπτωση

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

2.

Το

κατά

την

παράγραφο

1

περιεχόμενο

του

προγράμματος

σπουδών

καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον πέντε
καθηγητές της σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου και συγκροτείται από τον

κοσμήτορα

και,

εφόσον

δεν

πρόκειται

για

νέο

πρόγραμμα

σπουδών,

το

διευθυντή του τμήματος ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι.,
από τους οικείους κοσμήτορες. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών
εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της ή των κοσμητειών και
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