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Θεσσαλονίκη 2 /2/2016 

 

Προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΑΠΘ 

 

Θέµα: Πληροφορίες σχετικά µε το διατµηµατικό µάθηµα στο ΑΠΘ ‘’Εισαγωγή στις Σπουδές 

Φύλου’’ - Εαρινό εξάµηνο / Ακαδηµαϊκό έτος 2015-16 

Η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ  διοργανώνει κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2015/16 (στο χειµερινό και στο 

εαρινό εξάµηνο) το µάθηµα  ‘’Εισαγωγή στις Σπουδές Φύλου’’.  

Στη συνέχεια υπάρχουν ορισµένες συνοπτικές πληροφορίες του µαθήµατος για ενηµέρωση των φοιτητών /τριών 

και για τον τρόπο δήλωσής του  

(στην ιστοσελίδα της Επιτροπής https://www.auth.gr/committee/1073   και στο Facebook υπάρχει το αναλυτικό 

περίγραµµα και το ωρολόγιο πρόγραµµα του µαθήµατος για το εαρινό εξάµηνο του έτους 2015 -16).  

 

• Συνοπτικά στοιχεία του µαθήµατος 

Ακαδηµαϊκό έτος 2015/16 /Εαρινό εξάµηνο 

ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στις Σπουδές Φύλου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ε-68 στο Πρόγραµµα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής 

Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Γ’ & Δ’ -στο Πρόγραµµα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής 

Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ).  Για τα άλλα τµήµατα στο ΑΠΘ δεν υπάρχει περιορισµός εξαµήνων. 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ. 

Το µάθηµα  ‘’Εισαγωγή στις Σπουδές Φύλου’’ είναι επιλεγόµενο συλλογικό ‘’Διατµηµατικό µάθηµα Φύλου και 

Ισότητας’’  που είναι ανοικτό σε όλους /ες φοιτητές/τριες του ΑΠΘ (στο βαθµό που το πρόγραµµα σπουδών του 

τµήµατός τους επιτρέπει ελεύθερες επιλογές από άλλα τµήµατα). Έχει τυπικά και µόνον κωδικό του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) στο ΑΠΘ και την επιστηµονική ευθύνη έχει η Δήµητρα 

Κογκίδου, Καθηγήτρια στο ΠΤΔΕ.  

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΟΥ  

& ΙΣΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ. 
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• Δήλωση του µαθήµατος 

Η δήλωση του µαθήµατος θα γίνεται σε ειδικό έντυπο στη Γραµµατεία του Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής 

Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) (στον 2ο όροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής) έτσι ώστε να καταρτισθεί το φοιτητολόγιο 

του µαθήµατος. Έτσι θα καταστεί δυνατή η διανοµή συγγράµµατος και η σύνδεση του φοιτητολόγιου µε το µάθηµα 

στο elearning.  

Οι δηλώσεις του µαθήµατος θα γίνουν από 29/02/2016  έως 11/03/2016 και στις ώρες 12:00 -13:00. 

 

 Αντίγραφο αυτού του εντύπου θα δίνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες για να το προσκοµίσουν στη 

Γραµµατεία του Τµήµατός τους. 

 

 

Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία  

 

Η διεύθυνση επικοινωνίας µε την Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ είναι: isotita-comm@auth.gr  

 

 

 

Εκ µέρους της  Επιτροπής Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ 

 

Δήµητρα Κογκίδου 

Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης  

Πρόεδρος της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας  στο  Α.Π.Θ 

 

 
 

 

 

 

 


