Κανονισμός Σεμιναρίων
Απόφαση Συνέλευσης 21-2-2022

1) Τα σεμινάρια του Τμήματος διεξάγονται στο Χειμερινό και στο Εαρινό εξάμηνο τις

2)

3)

4)

5)

Παρασκευές στις 10:00-11:00 π.μ. στην αίθουσα Α2 (ή σε άλλη ώρα και ημέρα που
ορίζεται στην αρχή κάθε εξαμήνου). Σε περίπτωση που ο ομιλητής για ειδικούς
λόγους (π.χ. βρίσκεται εκτός Ελλάδος και θα δώσει εξ’ αποστάσεως σεμινάριο)
θέλει να μιλήσει άλλη μέρα και ώρα, αυτό είναι δυνατό κατόπιν συνεννοήσεως. Η
ημέρα και η ώρα των σεμιναρίων επιλέχτηκε έτσι ώστε να μην απασχολείται
κανένας ΥΔ σε εργαστήριο του Τμήματος.
Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης είτε εξ’ αποστάσεως και όχι
υβριδικά (αν ο ομιλητής έρθει στο Τμήμα να δώσει το σεμινάριο, τότε θα είναι μόνο
δια ζώσης).
Η γλώσσα των σεμιναρίων είναι είτε η ελληνική είτε η αγγλική και οι διαφάνειες
του ομιλητή θα είναι στην αγγλική γλώσσα. Ο τίτλος και η περίληψη του σεμιναρίου
δίνεται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα όταν πρόκειται για Έλληνα
ομιλητή, διαφορετικά μόνο στην αγγλική γλώσσα.
Ομιλητές είναι Έλληνες και ξένοι Ακαδημαϊκοί και Ερευνητές, καθώς και
εκπρόσωποι από τη βιομηχανία και τους λοιπούς παραγωγικούς κλάδους της
χώρας. Επίσης, σεμινάριο μπορούν να δώσουν και μεταδιδακτορικοί ερευνητές
κατόπιν εισήγησης μέλους της επιτροπής Σεμιναρίων και με τη σύμφωνη γνώμη της
επιτροπής Σεμιναρίων.
Οι ΥΔ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια του Τμήματος βάσει του
ΦΕΚ Τεύχος B’ 4793/18.10.2021, σύμφωνα με τα παρακάτω:
a. Προκειμένου να πιστωθούν οι 4 π.μ. (ECTS) του εξαμήνου, είναι
υποχρεωτική η παρακολούθηση του 80% των σεμιναρίων που προσφέρονται
εκείνο το εξάμηνο (με ελάχιστο αριθμό παρακολούθησης τα 6 σεμινάρια
ανά εξάμηνο). Παράδειγμα: αν σε ένα εξάμηνο προσφέρονται 10 σεμινάρια
θα πρέπει ο ΥΔ να παρακολουθήσει τα 8 ενώ αν προσφέρονται 6, θα πρέπει
να παρακολουθήσει και τα 6.
b. Τα έκτακτα σεμινάρια (τα σεμινάρια που είναι εκτός του προκαθορισμένου
προγράμματος) δεν προσμετρούνται στα υποχρεωτικά (δεν λαμβάνονται
υπόψη στον συνολικό αριθμό των σεμιναρίων με βάση τον οποίο θα
υπολογίζεται ο αριθμός υποχρεωτικής παρακολούθησης). Παρόλα αυτά, η
παρακολούθησή ενός έκτακτου σεμιναρίου θα προσμετράται στον αριθμό
υποχρεωτικής παρακολούθησης.
c. Κάθε εξάμηνο η γραμματεία του Τμήματος Χημείας χορηγεί στην επιτροπή
Σεμιναρίων κατάλογο με τους ΥΔ που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν
τα σεμινάρια. Σε κάθε σεμινάριο, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Σεμιναρίων
από το αντίστοιχο Εργαστήριο που έχει προσκαλέσει τον ομιλούντα θα είναι
υπεύθυνος για τις παρουσίες των ΥΔ. Στο τέλος κάθε εξαμήνου η Επιτροπή
Σεμιναρίων υποβάλλει στη Γραμματεία το «παρουσιολόγιο».
d. Στα διαδικτυακά σεμινάρια ο/η ΥΔ πρέπει να παρακολουθεί το σεμινάριο
από το πανεπιστημιακό email του/της. Σε περίπτωση που το
παρακολουθούν σε κάποια αίθουσα του Πανεπιστημίου πολλοί ΥΔ μαζί, ένα

μέλος ΔΕΠ / ΕΔΙΠ / ΕΤΕΠ πρέπει να πάρει τις παρουσίες και να τις δώσει
στην Επιτροπή Σεμιναρίων.

