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Θεσσαλονίκη, 19/3/2019 

 
 

Προς: Τους Προέδρους των Τμημάτων του Α.Π.Θ. 

Θέμα: Ενημέρωση φοιτητών/τριών για την έρευνα του Παρατηρητηρίου Φοιτητών/τριών 

Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του ΑΠΘ 

Το Παρατηρητήριο Φοιτητών/τριών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του ΑΠΘ διεξάγει μια 

έρευνα με χρήση διαδικτυακού ερωτηματολογίου με κεντρικό στόχο τη συγκέντρωση υλικού 

σχετικού με την ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών/τριών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων 

και ειδικότερα σχετικά με τις ανάγκες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη 

φοίτησή τους στο Α.Π.Θ.   

Επίσης, επειδή όλοι/ες οι φοιτητές/τριες μπορεί σε κάποια φάση των σπουδών τους να 

αντιμετωπίσουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ανασταλτικό για την πρόοδο των σπουδών, 

παρακαλούμε να ενημερώσετε όλους τους φοιτητές/τριες, προπτυχιακούς/ές και 

μεταπτυχιακούς/ές να συμμετάσχουν στην έρευνα, ώστε να συλλέξουμε στοιχεία για τις 

ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της 

φοιτητικής ζωής στο ΑΠΘ. 

Για τη συμμετοχή όσων το δυνατόν  περισσοτέρων φοιτητών/τριών στην έρευνα, σας 

παρακαλούμε να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος σας την ανακοίνωση  που 

ακολουθεί. 

 

Με εκτίμηση, 

Η Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου 
 
 
 
 
 
 
 
Θέκλα Τσιτσώνη 
Καθηγήτρια ΑΠΘ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Πρόσκληση για συμμετοχή στην έρευνα του Παρατηρητηρίου Φοιτητών/τριών 

Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του ΑΠΘ 

Οι φοιτητές/τριες του ΑΠΘ προσκαλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα του 

Παρατηρητηρίου Φοιτητών/τριών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του ΑΠΘ και να 

συμπληρώσουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής 

και Δεοντολογίας του Α.Π.Θ.   

Η συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου θα συμβάλει στη συγκέντρωση υλικού σχετικού με τις 

ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν οι φοιτητές/τριες κατά τη 

φοίτησή τους στο Α.Π.Θ  καθώς επίσης και πληροφοριών για την επάρκεια των παρεχόμενων 

υποστηρικτικών δομών του ΑΠΘ.  

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών είναι εθελοντική και ανώνυμη και δεν έχει καμία επίπτωση 

στη σχέση τους με το Α.Π.Θ. Αν ξεκινήσουν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορούν, 

αν δεν θέλουν να συνεχίσουν, να διακόψουν τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε σημείο του 

ερωτηματολογίου.  Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί τόσο σε Η/Υ, όσο και σε 

κινητές συσκευές (tablet - smartphones). Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο: 

https://epolls.eu/auth 
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