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Μία σύνοψη των

επιτυχιών και των

προτάσεών µας για το
Σύγχρονο ελληνικό

Πανεπιστήμιο

που αξίζουµε.



Δωρεάν παροχή λογισμικού Microsoft
Office και Teams σε όλους του
φοιτητές 

Προσαρμογή της εκπαιδευτικής
διαδικασίας στις συνθήκες της
πανδημίας COVID-19, καθώς και σε
ακραίες καιρικές συνθήκες

Λήψη μέτρων για πρόληψη της
διασποράς του ιού SARS-COV-2

Παράταση ισχύος Παλαιού
Προγράμματος Σπουδών

Τα μαθήματα που δίνουν οι φοιτητές
που εισάγονται στο Τμήμα μας με
κατατακτήριες εξετάσεις να
αναγνωρίζονται ως περασμένα

Καθιέρωση πτυχιακών εξεταστικών
ώστε οι επί πτυχίω φοιτητές να
μπορούν να δίνουν μαθήματα εαρινού
σε θερινό και αντιστρόφως.

Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας
του Αναγνωστηρίου από τις 9 το πρωί
έως τις 4 το απόγευμα.

Αύξηση του αριθμού μαθημάτων με
δυνατότητα αναβαθμολόγησης από 2
σε 4. 

Εγκατάσταση δωρεάν ασύρματου
δικτύου internet (wi-fi) στο χώρο της
σχολής (κυλικείο, αμφιθέατρα,
αναγνωστήριο).

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
Λεωφορείο Express εντός Πανεπιστηµιούπολης +
Επιστηµονικός προσδιορισµός ωρών αιχµής και
προσαρµογές σε αριθµό διελεύσεων και άνοιγµα Πυλών

ΥΓΙΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΘΕ
Προώθηση υιοθεσίας + Σύσταση Εθελοντικής Οµάδας
Μέριµνας για τα Αδέσποτα Ζώα + Οικονοµική ενίσχυση
για σίτιση

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σύσταση Ειδικής Επιτροπής +
Διοργάνωση σχετικών ενηµερωτικών ηµερίδων

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
Αύξηση µαθηµάτων µε δυνατότητα αναβαθµολόγησης
(4 σε 8) + Πολλαπλές εξετάσεις προόδου µε
µεγαλύτερο συντελεστή + Διαδραστικές εξετάσεις
εργαστηρίων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε κατάληξη
@biol.uoa.gr για φοιτητές + Δωρεάν πρόσβαση σε
επιστηµονικά περιοδικά (π.χ.Nature)

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΣΘΕ
Ενιαία πρόταση για διευκόλυνση πρόσβασης ΑµεΑ +
Χαρτογράφηση του κτιρίου (οπτικοακουστική
κατεύθυνση)

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ
Δηµιουργία νέων µαθηµάτων κορµού: Αγγλική
Βιολογική Ορολογία, Επιστηµονική Μεθοδολογία +
Μετατροπή Ιστορίας και Εξέλιξης της Βιολογίας σε
µάθηµα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ
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18 Μαΐου
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ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


