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Ενδεικτικό Περιεχόμενο για τον Κανονισμό του ΠΠΣ  
  
 
ΤΜΗΜΑ …. 
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ …. 
 
Εγγραφές 
Ανανέωση Εγγραφής 
Κύκλος Σπουδών,  
Έναρξη, Διακοπή και Λήξη Μαθημάτων (Εβδομάδες διδασκαλίας) 
Οργάνωση Μαθημάτων - Προγράμματα Σπουδών 

 Τύποι μαθημάτων:  
υποχρεωτικά, κατ' επιλογήν υποχρεωτικά και επιλογής,  ποσοστό υποχρεωτικών 
κ.λ.π. προαπαιτούμενα    και εξαρτώμενα,   
αναφέρονται οι υποχρεώσεις  σε κατηγορίες μαθημάτων  
Μαθήματα προσφερόμενα από άλλα Τμήματα κλπ.  
Μαθήματα/διδασκαλία ξένων γλωσσών.  
ΟΧΙ αναλυτικά η οργάνωση του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο των 
μαθημάτων που αυτά παρουσιάζονται στον ΟΔΗΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
που επικαιροποιείται και αναθεωρείται κάθε έτος …   

 εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος συντάσσεται  κλπ όχι 
το ωρολόγιο πρόγραμμα (αυτό θα αναρτηθεί χωριστά στην ιστοσελίδα του ΠΠΣ)  

 Δήλωση μαθημάτων … π.χ. Ο φοιτητής μπορεί για κάθε διδακτικό εξάμηνο να 
καταρτίζει    το    ατομικό    του    πρόγραμμα    σπουδών,    το    οποίο περιλαμβάνει    τα    
μαθήματα    που    επιθυμεί    και    πρόκειται   να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο 
αυτό. …..,,, σύμφωνα με τον Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών …..Με ποιο τρόπο …. 
Δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής δήλωσης του;; ... 
Το σύνολο των ECTS s που δηλώνονται για τα μαθήματα του εξαμήνου και του έτους…  
δεν μπορεί να …. 
Δεν δηλώνονται μαθήματα, τα προαπαιτούμενα των οποίων δεν έχει παρακολουθήσει 
με επιτυχία ο φοιτητής….  

 Μορφές Διδασκαλίας, γενικά… 

 Διάρκεια Διδασκαλίας και Ασκήσεων 
Εξετάσεις  - Βαθμολογία Μαθημάτων 

 Εξεταστικές Περίοδοι Εξαμήνου ποιες είναι, ποιοι εχουν δικαίωμα να 
συμμετέχουν..  

 Πρόγραμμα Εξετάσεων- πότε ανακοινώνεται κλπ 

 διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων 

 Βαθμολογική Κλίμακα και βαθμολογία μαθημάτων; 
1. β) Ο βαθμός του εργαστηρίου ή του εργαστηριακού ή πρακτικού μέρους 
μικτού μαθήματος είναι, … 
2.  ή π.χ.  Η αξιολόγηση για την επίδοση του φοιτητή καθ' όλη τη 
διάρκεια του εξαμήνου σε κάθε μάθημα ή μέρος μαθήματος, που  
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παρέχεται με τη μορφή θεωρητικής διδασκαλίας γίνεται: 
π.χ. Από μία προαιρετική ενδιάμεση αξιολόγηση στη διάρκεια του διδακτικού 
εξαμήνου επί του …% τουλάχιστον της διδακτέας ύλης του αναλυτικού προγράμματος 
ή με την ανάθεση ατομικών ή συλλογικών εργασιών …… ή …. γραπτής αξιολόγησης η 
διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει π.χ, τη μία (1) ώρα., ή π.χ. από την τελική γραπτή 
εξέταση εφ' όλης της διδακτέας ύλης διάρκειας …3 ωρών με συντελεστή …π.χ. 60%, 
κλπ. Αν υπάρχουν τέτοιες γνικές κανονιστικές διατάξεις 
ΟΧΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ. Για κάθε Μάθημα παρουσιάζεται στο Περίγραμμα Μαθήματος.  
3. Οι ανακοινώσεις της βαθμολογίας γίνεται εντός ……ημερών (υπάρχει απόφαση 
του ΠΚ που μιλά για 15 ημέρες) . Ο  διδάσκων   καταθέτει   στο   Τμήμα   ….. . 

 Αναβαθμολόγηση μαθημάτων 

 Βαθμολόγηση Κατατακτηρίων 
Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας 
1. Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος;;; ή δεν είναι υποχρεωμένος …να εκπονήσει 
πτυχιακή εργασία με θέμα, που ….. 
Πτυχιακή εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης εκτός ΠΚ;;;, ύστερα από 
απόφαση ….. Τμήματος;;. Τις προϋποθέσεις ανάθεσης πτυχιακών εργασιών και κάθε 
σχετικό θέμα καθορίζει …. 
2. Ποιος αναλαμβάνει την επίβλεψη … πόσες πτυχιακές εργασίες μπορεί να 
επιβλέψει ….….. 
3. ………………. Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί σε μέλη ;;;….. 
4. Για να ανατεθεί σε φοιτητή πτυχιακή εργασία, πρέπει αυτός να 
βρίσκεται στο τελευταίο έτος σπουδών;;  
5. Πως βαθμολογείται; … .. 
Βαθμός Πτυχίου, Ανακήρυξη Πτυχιούχων 

Ο βαθμός πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση…. δύο (2) δεκαδικών  /  τελειόφοιτος 
του ΠΚ ανακηρύσσεται πτυχιούχος όταν ………. /  αναβαθμολόγηση και ανακήρυξη 
πτυχιούχου…  

Βεβαιώσεις και Τίτλοι Σπουδών 
1. Στους φοιτητές του ΠΠΣ …..  του ΠΚ χορηγούνται τα ακόλουθα πιστοποιητικά και 
τίτλοι σπουδών: 
α) …..  
β) ….. 
γ) Πτυχίο 
δ) Παράρτημα διπλώματος 
2. …… 
Ο τύπος του πτυχίου καθορίζεται … 
Ο χαρακτηρισμός βαθμού του πτυχίου των αποφοίτων του ΠΚ 
καθορίζεται ως εξής: α) από 5,00-6,49 «καλώς», β) από 6,50-8,49 «λίαν καλώς», γ) 
από 8,50-10 «άριστα»  
3. Το Παράρτημα διπλώματος …… 
 
 
Εκπόνηση Προγράμματος σε Ιδρύματα της Αλλοδαπής 

Σπουδές ERASMUS+ ή άλλων συμφωνιών 
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Θα πρέπει να αναφερθούν  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ : 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΜΗΝΕΣ : 
ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ECTS….  
Πληροφορίες για τη ροή των διαδικασιών και τα έντυπα βρίσκονται στον Οδηγό 
Erasmus+  
 
Πρακτική Άσκηση (ERAMSUS+) 
Θα πρέπει να αναφερθούν  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ : 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ:  
ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ECTS….  
Πληροφορίες για τη ροή των διαδικασιών και τα έντυπα βρίσκονται στον Οδηγό 
Erasmus+ 
 
 
Πρακτική Άσκηση (ΕΣΠΑ) σε φορείς εντός της Ελλάδας 
Θα πρέπει να αναφερθούν  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ : 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ: 
ΜΟΡΦΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ECTS….  
Πληροφορίες για τη ροή των διαδικασιών και τα έντυπα βρίσκονται στον Οδηγό 
Πρακτικής Άσκησης  
 
 
Φιλοξενούμενοι Φοιτητές 
Φοιτητές που μετακινούνται στα πλαίσια προγραμμάτων συνεργασίας, εγγράφονται 
ως φιλοξενούμενοι φοιτητές. Τί δικαιώματα έχουν για όσο χρόνο διαρκεί η 
φοίτηση τους… σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας. …… 
Εισερχόμενοι για Σπουδές 
Εισερχόμενοι για Πρακτική Άσκηση 
Πληροφορίες για τη ροή των διαδικασιών και τα έντυπα βρίσκονται στον Οδηγό 
Σπουδών και Πρακτικής Άσκησης για φιλοξενούμενους φοιτητές. 
 
 
Λογοκλοπή 
 
Πρόγραμμα Διδακτικής Επάρκειας 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Κανονισμοί για Σπουδές στο εξωτερικό, ή Πρακτική Άσκηση στο 
εξωτερικό / εσωτερικό  ή εκπόνηση πτυχιακής εργασίας ή κανονισμός λογοκλοπής 
κλπ μπορεί να αποτελούν διακριτούς κανονισμούς του Τμήματος. 
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