ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στου φοιτητές ότι, η συνέλευση του τμήματος (10η συνεδρίαση/23.06.2020)
αποφάσισε να ορίσει ως Συμβούλους Σπουδών κάθε έτους, για το ακαδημαϊκό έτος 20202021 τους κ.κ:
Π. Χατζηπαναγιώτου, Καθηγητή, Σύμβουλο 1ου έτους σπουδών
Γ. Παγουλάτο, Καθηγητή, Σύμβουλο 2ου έτους σπουδών
Α. Πλιάκο , Καθηγητή, Σύμβουλο 3ου έτους σπουδών
Σ. Βασιλάκη, Καθηγητή, Σύμβουλο 4ου έτους σπουδών

Οι φοιτητές του κάθε έτους θα μπορούν να επικοινωνούν με τους Σύμβουλους Σπουδών ,
ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΗΛΕΦ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Καθηγητής
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καθηγητής

Κτίριο Αντωνιάδου
(5ος όροφος)
Πατησίων 80,
4ος όροφος

2108203181

ΠΛΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Καθηγητής

Κτίριο Αντωνιάδου
(3ος όροφος)

2108203128

ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝ.
Καθηγητής

Κτίριο Αντωνιάδου
(5ος όροφος)

2108203189

Μέσω e mail
svasilak@aueb.gr
(α) κατόπιν e mail στο
gpag@aueb.gr με
απαραίτητη κοινοποίηση
στο tina@eliamep.gr ή
(β) κατευθείαν τηλεφωνικά
στο 210 7257 110 , 10:0018:00, κ. Τίνα
Αλυσσανδράκη για άμεση
επικοινωνία με τον κ.
Παγουλάτο ή για κλείσιμο
ραντεβού (τηλ. ή
zoom/skype)
Μέσω e mail
pliakos@aueb.gr κάθε
Τρίτη-Πέμπτη: 13.00-14.00.
Τρίτη 15:00-17:00, Τετάρτη
16:00-17:00 (Skype / MS
TEAMS) κατόπιν
συνεννόησης μέσω e mail
στο hatzip@aueb.gr

2108203358

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές ότι, ο σύμβουλος σπουδών έχει την υποχρέωση να
ενημερώνει, να συζητά και να συμβουλεύει τους φοιτητές/τριες σχετικά με:
-

τη δομή του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο Το περιεχόμενο των
μαθημάτων ώστε αυτοί να είναι ενήμεροι για θέματα όπως προαπαιτούμενα
μαθήματα, γνώσεις που απαιτούνται την παρακολούθηση συγκεκριμένων
μαθημάτων,

-

την παρακολούθηση φροντιστηρίων, συμμετοχή σε tutorials, εργαστήρια και
προόδους, με στόχο την καλύτερη κατανόηση και την επιτυχή συμμετοχή στις
εξετάσεις.

-

το περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής με στόχο την επιλογή μαθημάτων που είναι
πιο κοντά στα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του φοιτητή.

-

τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

-

την επιλογή θέματος διπλωματικής εργασίας.

-

τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό.

-

την επαγγελματικές προοπτικές και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας κατά
τη διάρκεια των σπουδών τους (πρακτική άσκηση )αλλά και μετά το πέρας αυτών

-

Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα η θέμα που θέτει ο φοιτητής/τρια που μπορεί να
σχετίζεται με τις σπουδές του ή να τις επηρεάζει.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2021
Από τη Γραμματεία

