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ΕΞ’ ΑΠΟΣΑΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Σο Σμιμα Περιβάλλοντοσ, εφαρμόηοντασ τα
μζτρα και τισ μεκόδουσ που όριςε το Ιόνιο
Πανεπιςτιμιο για τθν εξ’ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ, προςζφερε τα μακιματα του
Προγράμματοσ πουδϊν του από 23-32020 με ςφγχρονεσ και αςφγχρονεσ μορφζσ
διδαςκαλίασ.
Η προςαρμογι του τμιματοσ ςτθν εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ λόγω Covid19
ζγινε άμεςα. υγκεκριμζνα, κάνοντασ χριςθ
τθσ ιδρυματικισ πλατφόρμασ αςφγχρονθσ
τθλεκπαίδευςθσ opencourses.ionio.gr και
των δωρεάν πλατφόρμων τθλεδιάςκεψθσ
Zoom και Webex, απζδωςε ςτο 100% τα
μακιματα, με ςφγχρονο εξ’ αποςτάςεωσ
τρόπο, ςυνεχίηοντασ να προςφζρει υψθλοφ
επιπζδου εκπαίδευςθ ςτο αντικείμενο του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ μζςα από μια
διεπιςτθμονικι - διακεματικι προςζγγιςθ.
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
Σο Σμιμα Περιβάλλοντοσ υιοκετεί τον κεςμό
των Ακαδθμαϊκϊν υμβοφλων. Ο κεςμόσ αυτόσ
διευκολφνει τουσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ να
ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ με τον πιο
ορκολογικό και πιο αποδοτικό τρόπο και
ςτοχεφει ςτθ μείωςθ και επίλυςθ των
προβλθμάτων
που
είναι
δυνατόν
να
παρουςιαςτοφν ςτθ διάρκεια των ςπουδϊν.
Οι Aκ. φμβουλοι, ορίηονται κάκε ζτοσ για κάκε
νεοειςερχόμενο φοιτθτι και τουσ βοθκοφν να
ορίςουν τθ βζλτιςτθ ςειρά με τθν οποία κα
λάβουν τα μακιματά τουσ, ελαχιςτοποιϊντασ
τθν αποτυχία ςτισ εξετάςεισ, να επιλζξουν
κατεφκυνςθ, τα απαραίτθτα κατ’ επιλογι
υποχρεωτικά μακιματα και τα πιο ταιριαςτά
μακιματα ελεφκερθσ επιλογισ, ςφμφωνα με τα
ενδιαφζροντά, τισ δυνατότθτζσ και τισ
δεξιότθτζσ τουσ. Οι Ακ. φμβουλοι κα πρζπει να
παραπζμπουν τουσ φοιτθτζσ ςτουσ αντίςτοιχουσ
κακθγθτζσ ανάλογα με το μάκθμα ςτο οποίο
μπορεί να αντιμετωπίηουν κάποιο πρόβλθμα.
Είναι ςτθν ευχζρεια του φοιτθτι να αξιοποιιςει
τον κεςμό όςο καλφτερα μπορεί. Όλοι οι
προπτυχιακοί φοιτθτζσ, ανεξάρτθτα από ζτοσ
φοίτθςθσ, καλοφνται να αξιοποιιςουν τον
κεςμό του ςυμβοφλου κακθγθτι για να
επιλφςουν
όποιεσ
δυςκολίεσ
τυχόν
παρουςιαςτοφν, ιδιαίτερα κατά τον βαςικό
κφκλο των ςπουδϊν τουσ.

Ιόνιο Πανεπιςτήμιο
Τμήμα Περιβάλλοντοσ
Μ. Μινώτου-Γιαννοποφλου
Παναγοφλα
29100 Ζάκυνθοσ
Ελλάδα
+302695021050
secr_envi@ionio.gr
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NEA ΜΕΛΗ ΔΕΠ
Σο Σμιμα Περιβάλλοντοσ αποκτά δφο νζα και αξιόλογα
μζλθ ΔΕΠ.

Διορισμός του κ. Παναγιωτάρα
Ο κ. Διονφςιοσ Παναγιωτάρασ διορίηεται ςε κζςθ
επίκουρου κακθγθτι με γνωςτικό αντικείμενο «Γεωχθμικζσ
Διεργαςίεσ και Εφαρμογζσ Διαχείριςθσ Ρφπων».

Εκλογή του κ. Κυρίτση
Ο κ. Αναςτάςιοσ Κυρίτςθσ εκλζγεται ςε κζςθ επίκουρου
κακθγθτι με γνωςτικό αντικείμενο «Ηλεκτροπαραγωγά
υςτιματα από Ηλιακι και Αιολικι Ενζργεια».
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