ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Είναι γνωστό πως εδώ και αρκετά χρόνια το Τμήμα Ψυχολογίας λόγω
της παρουσίας περιορισμένου αριθμού μελών ΔΕΠ και κυρίως λόγω της
αυξημένης αναλογίας φοιτητών προς διδάσκοντες ταλανίζεται από τη
δυνατότητα του να προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών όπως
οραματίζονται τα μέλη του.
Παράλληλα συχνά προβάλλεται από πολλούς φοιτητές ως πρόβλημα το
θέμα της προσφοράς περιορισμένου αριθμού σεμιναρίων /
εργαστηρίων. Χωρίς να παραγνωρίζεται η αντικειμενική δυσχέρεια
ορισμένες φορές να προσφερθεί ένας επαρκής αριθμός σεμιναρίων και
εργαστηρίων θα πρέπει να επισημανθούν ορισμένα πράγματα:
1. Το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 έμειναν κενές περίπου 40 θέσεις
στα σεμινάρια και εργαστήρια λόγω μη προσέλευσης ή αποχώρησης
φοιτητών που αρχικά προσήλθαν και δήλωσαν συμμετοχή σε αυτά.
Αυτές οι θέσεις αντιστοιχούν σε 2 πλήρη σεμινάρια ή στον πλήρη
διδακτικό φόρτο ενός συμβασιούχου διδάσκοντα για ένα εξάμηνο!
2. Το φαινόμενο αυτό επαναλήφθηκε (σε μικρότερη έκταση) και
στο προηγούμενο χειμερινό εξάμηνο αφού παρέμειναν κενές 14 θέσεις.
3. Σημειώνεται ακόμα πως το προηγούμενο εξάμηνο 9 φοιτητές
απευθύνθηκαν σε μέλη της Επιτροπής Σπουδών για να μπορέσουν να
βρουν σεμινάριο ή εργαστήριο και να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο
αριθμό. Παρά ταύτα οι 7 εξ αυτών αρνήθηκαν τη λύση που τους
προτάθηκε!
4. Δυστυχώς το φαινόμενο αυτό φαίνεται να επαναλαμβάνεται
και στο τρέχον εξάμηνο καθώς -χωρίς να έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο
σχετικός έλεγχος σε όλα τα σεμινάρια και εργαστήρια- φαίνεται από τα
μέχρι στιγμής στοιχεία να προκύπτει πως υπάρχουν τουλάχιστον 19
θέσεις κενές.
5. Συνεπώς φαίνεται οξύμωρο ότι κάποιοι εξακολουθούν να
διαμαρτύρονται για την απουσία επαρκούς αριθμού σεμιναρίων και
εργαστηρίων. Σημειώνεται πως στο τρέχον εξάμηνο προσφέρονται
συνολικά 21 σεμινάρια και εργαστήρια (3 εξ αυτών από μέλη άλλων
Τμημάτων).
6. Τέλος θα θέλαμε να σημειώσουμε πως ο έλεγχος δηλώσεων σε
αυτά είναι ιδιαίτερα δυσχερής και η καταπόνηση της Γραμματείας
τεράστια με τη συνεχή αλλαγή προτιμήσεων εκ μέρους πολλών
φοιτητών του Τμήματος.
Εκτιμάμε ως Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών πως το φαινόμενο αυτό
θα πρέπει να σταματήσει και πρόθεση μας είναι να σταματήσει.
Ευελπιστούμε πως όταν ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος όλων των
δηλώσεων ο κάθε καλοπροαίρετος συζητητής θα αντιληφθεί την
αντιφατικότητα πολλών συμπεριφορών.

