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Στόχοι του μαθήματος:
Το μάθημα στοχεύει στο να βοηθήσει τους φοιτητές:
 Να εισαχθούν στην κουλτούρα, κλίμα και ήθος της ακαδημαϊκής ζωής.
 Να γνωρίσουν το ίδρυμα στο οποίο φοιτούν και να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες, τις
διαδικασίες, τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη φοιτητική τους
ιδιότητα.
 Να μυηθούν στις απαραίτητες δεξιότητες μελέτης, έρευνας, επικοινωνίας και συγγραφής σε
πανεπιστημιακό επίπεδο.
 Να εξασκηθούν στην έλλογη και αποτελεσματική διαχείριση των υποχρεώσεων που συνοδεύουν
τη φοίτηση τους στο πανεπιστήμιο.
 Να αναπτύξούν τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να δρουν και να
μαθαίνουν αυτόνομα, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χρόνο και τα συναισθήματά τους και
να μπορέσουν ως εκ τούτων να επωφεληθούν τα μέγιστα από τη φοιτητική ζωή.

Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα καταστούν ικανοί:
 να αποτείνονται στην κατάλληλη υπηρεσία και να απευθύνονται στα κατάλληλα πρόσωπα για
επίλυση των διαφόρων ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής
(λ.χ. χρήση βιβλιοθήκης, δημιουργία λογαριασμών ηλ. ταχυδρομείου, πληρωμή διδάκτρων,
επιλογή μαθημάτων, προσωπικά ή άλλα προβλήματα)
 να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που τους παρέχει το πανεπιστήμιο (intranet, βιβλιοθήκη, βάσεις
δεδομένων)
 να εφαρμόζουν τις διαδικασίες εγγραφής σε μαθήματα
 να ερμηνεύουν τα διαγράμματα προόδου(paths) και να επιλέγουν τα κατάλληλα μαθήματα.
 να οργανώνουν αποτελεσματικά το χρόνο τους για να ανταποκρίνονται στις φοιτητικές,
επαγγελματικές, οικογενειακές και προσωπικές τους υποχρεώσεις.
 να τηρούν και οργανώνουν σημειώσεις από διαλέξεις και βιβλιογραφία.
 να συγκεντρώνουν και οργανώνουν δεδομένα από βιβλιογραφική έρευνα.
 να συγγράφουν επιστημονικές εργασίες.






να ορίζουν και αποφεύγουν τη λογοκλοπή.
να χρησιμοποιούν τις βασικές αρχές του συστήματος βιβλιογραφικών αναφορών του
Aμερικανικού Ψυχολογικού Συνδέσμου (ΑPA style).
να οργανώνουν και εκτελούν αποτελεσματικές παρουσιάσεις ενώπιων ακροατήριων.

Περιεχόμενο του μαθήματος
Το μάθημα οργανώνεται στη βάση δύο αξόνων:
1. Το Πανεπιστήμιο και η πανεπιστημιακή ζωή:
Η πανεπιστημιακή κουλτούρα και ζωή, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών, το ακαδημαϊκό
ημερολόγιο, οι διοικητικές υπηρεσίες, οι φοιτητικοί όμιλοι, ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης.
2. Δεξιότητες μελέτης:
Διαχείριση και οργάνωση του χρόνου, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, αναγνώριση και διαχείριση των
συναισθημάτων, κοινωνικές δεξιότητες, παρακολούθηση διαλέξεων, τήρηση σημειώσεων,
βιβλιογραφική έρευνα, έρευνα στο διαδίκτυο, χρήση της βιβλιοθήκης, αποτελεσματική ανάγνωση,
οργάνωση και κωδικοποίηση δεδομένων από βιβλιογραφική έρευνα, συγγραφή επιστημονικής
εργασίας, τεχνικές αποτελεσματικών παρουσιάσεων ενώπιων ακροατηρίων, συνεργασία με
συμφοιτητές.

Διδακτικές μέθοδοι
Διαλέξεις, Συζητήσεις, Παρουσιάσεις, Συνεργατική Εργασία σε ομάδες, Πρακτικές ασκήσεις, Ατομικές
και Συνεργατικές Εργασίες-projects.

Μέθοδοι Αξιολόγησης
Ενεργός και ποιοτική συμμετοχή στο μάθημα- Ατομικό Πορτφόλιο Μαθήματος- Φύλλα εργασίαςΕρωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης- Σημειώσεις από βιβλιογραφία- Αναθεώρηση παρουσίασης
και αναστοχασμός- Προσχέδιο –Πρώτη Γραφή Μελέτης- Μελέτη-Επιστημονικό δοκίμιο-Τελική
Εξέταση.
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