Οργάνωση & κανονισµός σπουδών
Ειδικές ρυθµίσεις για το Τ.Ε.Ε.Π.Η.

(Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων Τµήµατος)
Ο αριθµός των διδακτικών µονάδων που πρέπει να συγκεντρώσει ένας/µία
φοιτητής/φοιτήτρια για να λάβει πτυχίο ανέρχεται σε 189.5, κατανέµεται δε ως
εξής:
• 126 διδακτικές µονάδες από τα 42 υποχρεωτικά µαθήµατα
• 36 διδακτικές µονάδες από τα 12 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα
• 27.5 διδακτικές µονάδες από την Πρακτική Κατάρτιση
Επιπλέον µε τη λήψη πτυχίου ένας/µία φοιτητής/φοιτήτρια συγκεντρώνει 240
πιστωτικές µονάδες ECTS.
2.
Στο Πρόγραµµα Σπουδών δεν προβλέπονται προς το παρόν προαπαιτούµενα
µαθήµατα. Το Ενδεικτικό Πρόγραµµα, πέραν της έννοιας της υπόδειξης της πλέον
ορθολογικής πορείας σπουδών προς τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες, έχει και
πρακτική σηµασία, αφ’ ενός µεν ως προς το κατά πόσον ένα µάθηµα διδάσκεται
κατά το χειµερινό ή κατά το εαρινό εξάµηνο, αφ’ ετέρου δε ως προς το ότι µόνο
για τα υποχρεωτικά µαθήµατα και τα µαθήµατα επιλογής του ίδιου εξαµήνου
σπουδών αποκλείονται οι συµπτώσεις ωρών διδασκαλίας στο ωρολόγιο
πρόγραµµα.
3.
Οι φοιτητές/φοιτήτριες µπορούν να επιλέξουν κατ’ επιλογήν µαθήµατα από το
εξάµηνο στο οποίο φοιτούν (εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρύθµιση). Οι
φοιτητές/φοιτήτριες δεν µπορούν να επιλέξουν σε ένα εξάµηνο σπουδών
περισσότερα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα από τα προβλεπόµενα κατά
το Ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών. Σε κάθε εξάµηνο η Γενική Συνέλευση του
Τµήµατος καθορίζει την προθεσµία υποβολής δηλώσεων για τα κατ’ επιλογήν
µαθήµατα.
4. Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 4ου έτους µπορούν είτε να εκπονήσουν πτυχιακή
εργασία, είτε να επιλέξουν τρία (3) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα. Η
πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί µε τρία (3) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα του
Προγράµµατος ∆ιδασκοµένων Μαθηµάτων.
5. Η Πρακτική Κατάρτιση αναπτύσσεται σε πέντε (5) ενότητες, συνοδεύεται δε από
Σεµινάρια, Μαθήµατα και Εργαστήρια, τα οποία διαχέονται στη διάρκεια των 6
εξαµήνων και τα οποία παρέχουν την αναγκαία θεωρητική υποδοµή για την
Πρακτική Άσκηση. Οι 5 ενότητες Πρακτικής Άσκησης, τα Σεµινάρια, τα Μαθήµατα
και τα Εργαστήρια απαρτίζουν το σύνολο των δραστηριοτήτων Πρακτικής
Κατάρτισης. Η επίδοση των φοιτητών/τριών στο Πρόγραµµα Πρακτικής Κατάρτισης
βαθµολογείται. Το σύνολο των δραστηριοτήτων Πρακτικής Κατάρτισης, παρέχει
στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες 24 συνολικά πιστωτικές µονάδες ECTS.
6. Στα αυτοτελή φροντιστηριακά µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών η
παρακολούθηση των φοιτητών/τριών είναι υποχρεωτική, σε αντίθεση µε την
παρακολούθηση των φροντιστηριακών ωρών ενός κανονικού µαθήµατος, η οποία
δεν είναι υποχρεωτική.
Οι φοιτητές/φοιτήτριες υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στην αρχή κάθε
7.
εξαµήνου για τα υποχρεωτικά µαθήµατα. Κατά την εξεταστική περίοδο
δικαιούνται να εξεταστούν, όχι µόνο σε υποχρεωτικά µαθήµατα του εξαµήνου,
αλλά και σε όσα (υποχρεωτικά) οφείλουν από προηγούµενα εξάµηνα. Ο µόνος
1.

περιορισµός που ισχύει είναι ότι δεν µπορούν να εξεταστούν σε υποχρεωτικά
µαθήµατα επόµενων εξαµήνων, από αυτό στο οποίο βρίσκονται.
8. Ένα µάθηµα για να θεωρείται διδαχθέν απαιτείται τουλάχιστον 13 εβδοµάδες
διδασκαλίας του .
Σε περίπτωση που ένα µάθηµα θεωρηθεί ότι δεν έχει διδαχθεί, δεν είναι δυνατόν
να δοθεί βαθµός στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες για το εν λόγω µάθηµα.
9. Σε ό,τι αφορά τις γραπτές εξετάσεις, οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν τη
δυνατότητα να ζητούν εξηγήσεις από τους διδάσκοντες για τα γραπτά τους και
γενικότερα για την αξιολόγηση και τη βαθµολόγησή τους κατά τις εξετάσεις. ∆εν
λαµβάνονται υπόψη και δεν βαθµολογούνται γραπτά φοιτητών/τριών σε φύλλα
χαρτιού τα οποία δεν είναι σφραγισµένα από τη Γραµµατεία του Τµήµατος.
10. Σε ό,τι αφορά τις κάθε µορφής εργασίες, κατά την παράδοσή τους οι
φοιτητές/φοιτήτριες υπογράφουν σε σχετική κατάσταση µε ευθύνη του αρµοδίου
διδάσκοντος. Η βιβλιογραφία, που δίνεται από τους διδάσκοντες στους/στις
φοιτητές/φοιτήτριες προκειµένου να ετοιµάσουν εργασίες, πρέπει οπωσδήποτε να
περιλαµβάνει έναν ικανό αριθµό βιβλίων, που θα είναι δυνατόν να βρίσκουν οι
φοιτητές/φοιτήτριες στη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος. Οι διδάσκοντες θα πρέπει να
µεριµνούν ώστε να υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος περισσότερα από
ένα αντίτυπα από τα σηµαντικότερα κατά τη γνώµη τους βιβλία που
περιλαµβάνονται στη βιβλιογραφία που δίνουν στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες.
12. Για τον υπολογισµό του βαθµού πτυχίου του Τ.Ε.Ε.Π.Η., λαµβάνονται υπόψη οι
βαθµοί όλων των µαθηµάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

