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Α' ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
Άρθρο 1 : Εγγραφή Νεοεισερχομένων1 

 
1. Η εγγραφή των νεοεισερχόμενων φοιτητών οι οποίοι εισάγονται στο Τμήμα ακολουθεί τις ισχύουσες διατάξεις για 

την εισαγωγή στα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις ημερομηνίες που ορίζονται από το 

Υπουργείο. Μετά την αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας των καταστάσεων των εγγεγραμμένων μέσω της 

προαναφερόμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής, ενεργοποιείται και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υπό την επίβλεψη της Γραμματείας. Οι ιδρυματικοί κωδικοί, που είναι απαραίτητοι 

για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου, αποστέλλονται στους/στις φοιτητές/τριες μέσω 

e-mail ή και SMS (βάσει των στοιχείων επικοινωνίας που δήλωσαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου), 

μόλις αποσταλούν τα στοιχεία τους από το εποπτεύον Υπουργείο. Σε αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

Πανεπιστημίου, οι εν λόγω φοιτητές/-τριες, θα πρέπει να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή τους 

προσκομίζοντας τα ακόλουθα :  

▪ Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

υπογεγραμμένη από τον/την φοιτητή/τρια. 

▪ Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.  

▪ Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.  

▪ Πιστοποιητικό γέννησης (μόνον για άρρενες για την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης). 

2. Για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας, νεοεισερχόμενος φοιτητής που δεν πραγματοποίησε την εγγραφή του εντός 

των προκαθορισμένων ημερομηνιών, δύναται να καταθέσει αίτηση προς το Τμήμα, στην οποία θα αναφέρεται ο 

λόγος μη πραγματοποίησης έγκαιρης εγγραφής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο και η οποία θα 

συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τον ανωτέρω λόγο. Η αίτηση του φοιτητή τίθεται 

προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση της εγγραφής επιτυγχάνεται μετά 

την εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την κατάθεση των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος με τρόπο και σε χρόνο που ανακοινώνεται από τη 

Γραμματεία.  

3. Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως 

φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

 
 
 

 

1 Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος και Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022/τ.Α΄) «Νέοι Ορίζοντες στα  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της 
ποιότητας, της λειτουργικότητας και της  σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις». 
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Άρθρο 2 : Διάρκεια Φοίτησης - Κανονική Φοίτηση – Μερική Φοίτηση2 

 
1. Η κατ’ ελάχιστον διάρκεια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος ορίζεται σε τέσσερα (4) 

Ακαδημαϊκά έτη, κατανεμημένα σε οκτώ (8) Ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

2. Σύμφωνα με την παρ. 1 και 2  του άρθρου 76 του Ν. 4957/ 2022 σχετικά με τη διάρκεια φοίτησης, η ανώτατη 

διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών 

εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) 

ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε πρόγραμμα σπουδών του οποίου ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ (8) 

ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι 

(6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά από τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, με την επιφύλαξη της 

επόμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος εκδίδει πράξη διαγραφής.  

3. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και τις αποφάσεις της Συγκλήτου 

καθορίζονται οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά για την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης 

χρονικής διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 για σοβαρούς λόγους υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή 

ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει 

συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.  

4. Σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4777/2021, όπως ισχύει με το άρθρο 76 του Ν. 4957/ 2022 , οι 

φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα, οι φοιτητές με αναπηρία, 

καθώς και οι αθλητές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο 

μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε 

πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητών και οκτώ (8) 

σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των δυο ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως 

μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς 

διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή  δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, 

ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.  

5. Οι φοιτητές που  συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το 

οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες 

και ολυμπιακούς αγώνες κωφών, δύναται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, μετά από αίτησή τους 

που εγκρίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής. 

6. Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό καθεστώς μερικής φοίτησης, κάθε εξάμηνο προσμετράτε ως μισό ακαδημαϊκό 

εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο από το 

ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών, εφαρμοζόμενης και στην 

περίπτωση αυτή της ανώτατης διάρκειας φοίτησης. Ο εσωτερικός κανονισμός του Α.Ε.Ι. δύναται να ορίζει 

περαιτέρω προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. 

7. Η αρμοδιότητα υπόκειται στον Πρόεδρο του Τμήματος και ο Κοσμήτορας της Σχολής, στην οποία υπάγεται το 

Τμήμα, είναι αρμόδιος για την εποπτεία της ορθής εφαρμογής. 
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2 Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος και Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022/τ.Α΄) «Νέοι Ορίζοντες στα  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της 
ποιότητας, της λειτουργικότητας και της  σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις». 

 

Άρθρο 3 : Κατατακτήριες Εξετάσεις και Εγγραφή μέσω Κατατακτηρίων Εξετάσεων3 

 
1. Η επιλογή των υποψηφίων με κατατακτήριες εξετάσεις πραγματοποιείται μέσω της συμμετοχής σε γραπτή 

εξέταση τριών (3) μαθημάτων, τα οποία ορίζει με απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματος. 

2. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζεται το εξάμηνο εισαγωγής, το οποίο δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 5ο εξάμηνο σπουδών. 

3. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος και συνοδεύονται από αντίγραφο 

Πτυχίου/Διπλώματος ή βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία, ενώ για 

πτυχιούχους Ιδρυμάτων εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον 

αρμόδιο φορέα. 

4. Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις 

δυνατότητές τους. Στην περίπτωση που επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά συνυποβάλλουν με τα 

δικαιολογητικά τους σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά 

σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν 

δύνανται να εξεταστούν γραπτώς. 

5. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου, ενώ οι κατατακτήριες 

εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου, κάθε Ακαδημαϊκού έτους (εκτός αλλαγών 

στις ημερομηνίες που προέρχονται από το Υπουργείο Παιδείας). Το υπόδειγμα της αίτησης, τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, τα εξεταζόμενα μαθήματα, η ύλη τους και το πρόγραμμα εξετάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος το Μάιο του προηγούμενου έτους. 

6. Οι επιτυχόντες φοιτητές των κατατακτηρίων εξετάσεων εγγράφονται σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη 

Γραμματεία του Τμήματος και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του. 

7. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των 

μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον στα μαθήματα αυτά έχουν βαθμό μεγαλύτερο 

ή ίσο του πέντε (5). Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να απαλλάξει τους κατατασσόμενους από την εξέταση 

μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος τα οποία διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα 

προέλευσης, με βάση τα περιγράμματα των αντίστοιχων μαθημάτων στο Π.Π.Σ. του Τμήματος προέλευσης. Η 

πληρότητα/επάρκεια αξιολογείται από την επιτροπή αναγνώρισης μαθημάτων στη βάση των προσκομισθέντων 

περιγραμμάτων σπουδών και εγκρίνεται από τη συνέλευση του τμήματος. Η απαλλαγή των μαθημάτων αφορά 

μόνο τα μαθήματα των δύο πρώτων ετών και όχι τα μαθήματα κατεύθυνσης. 

8. Για την απαλλαγή των μαθημάτων είναι απαραίτητη η προσκόμιση του περιγράμματος σπουδών των 

μαθημάτων από το τμήμα προέλευσης το χρονικό διάστημα της φοίτησης του φοιτητή. 

 
3 Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος 
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Άρθρο 4 : Χρονική Διάρκεια Ακαδημαϊκού Έτους4 

 
1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου. Το διδακτικό έργο κάθε 

ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό, των 

οποίων οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.  

2. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Παράταση της 

διάρκειας ενός εξαμήνου αποφασίζεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.  

3. Μετά το πέρας της διδασκαλίας κάθε εξαμήνου σπουδών ακολουθεί εξεταστική περίοδος, σε ημερομηνίες που 

καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα.  

4. Διακοπή εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η Σύγκλητος μπορεί, για εξαιρετικούς λόγους, να αποφασίζει τη διακοπή 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή και της διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος.  

5. Αναπληρώσεις μαθημάτων. Παραδόσεις που δεν γίνονται εξαιτίας συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του 

Τμήματος ή εκδηλώσεων των φοιτητών/-τριων πρέπει να αναπληρώνονται. Για τον σκοπό αυτό ο φοιτητικός 

σύλλογος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστο δύο μέρες νωρίτερα το Τμήμα, μέσω της γραμματείας. Οι 

αναπληρώσεις των παραδόσεων γίνονται με ευθύνη του αντίστοιχου διδάσκοντα και κατόπιν συνεννόησης με 

τους φοιτητές/-τριες. Ομοίως, ο/η διδάσκων/ουσα οφείλει να αναπληρώσει μάθημα που χάνει λόγω 

προγραμματισμένης άδειας απουσίας του ή ασθένειάς/έκτακτου κωλύματός του/ης, κατόπιν συνεννόησης με 

τους φοιτητές/-τριες. Αν, παρόλα αυτά, δεν συμπληρωθούν οι ώρες που αντιστοιχούν στις απαιτούμενες 

ελάχιστες εβδομάδες διδασκαλίας σε κάποιο μάθημα, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και συνεπώς δεν 

πραγματοποιούνται εξετάσεις και οι φοιτητές/τριες οφείλουν να επαναλάβουν το μάθημα. 

6. Σύμφωνα με το Άρθρο 65 περ 3 του  Ν. 4957/ 2022  οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής 

φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών 

ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής των επί πτυχίο φοιτητών στην εξεταστική είναι η δήλωση των μαθημάτων έστω 

και 1 φορά στο ηλεκτρονικό σύστημα. 

 

Άρθρο 5 : Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου5 

 
1. Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου ο φοιτητής υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, η οποία περιέχει τα 

μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει και να εξεταστεί στο συγκεκριμένο 

εξάμηνο. Οι δηλώσεις μαθημάτων υποβάλλονται εντός προθεσμίας που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο του 

Πανεπιστημίου. Η δήλωση μαθημάτων λειτουργεί επίσης και ως εγγραφή στο εξάμηνο. 

2. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων μαθημάτων, φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση, έχουν τη 

δυνατότητα εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση 
 

4 Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος και Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022/τ.Α΄) «Νέοι Ορίζοντες στα  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της 
ποιότητας, της λειτουργικότητας και της  σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις». 

5 Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος. 
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εκπρόθεσμης εγγραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονική δήλωση 

μαθημάτων, καθώς και τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Προβλήματα υγείας, σοβαροί 

οικογενειακά προβλήματα, τεχνικά προβλημάτων κλπ., τα οποία τεκμηριώνονται με αντίστοιχα επίσημα έγγραφα, 

αποτελούν λόγους αποδοχής της εκπρόθεσμης αίτησης δήλωσης μαθημάτων. 

3. Μετά το πέρας και των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, καμία εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων δεν γίνεται 

δεκτή από τη Γραμματεία. Οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο 

δεν έχουν δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων, τόσο στις κανονικές όσο και στις επαναληπτικές 

εξεταστικές περιόδους. 

4. Οι επανεγγραφές φοιτητών γίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

5. Χωρίς εκτυπωμένη ή αποθηκευμένη ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής δήλωσης εγγραφής και δήλωσης 

μαθημάτων ο φοιτητής δεν δικαιούται να επικαλεσθεί στη Γραμματεία του Τμήματος την υποβολή δήλωσής του. 

6. Για τη συμμετοχή του φοιτητή στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού έτους (το μήνα 

Σεπτέμβριο) δεν υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση και ο φοιτητής δικαιούται να εξετασθεί σε όλα τα μαθήματα που 

είχε επιλέξει με τις δηλώσεις του κατά τα δύο εξάμηνα του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους, εφόσον είχε 

αποτύχει ή δεν είχε εξετασθεί σε αυτά. 

 

Άρθρο 6 : Περιορισμοί Δήλωσης Μαθημάτων6 

 
1. Ο φοιτητής δύναται να επιλέξει προσφερόμενα μαθήματα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών με τον 

περιορισμό που προκύπτει από την ύπαρξη προαπαιτούμενων - εξαρτώμενων μαθημάτων (αλυσίδες 

μαθημάτων). Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των ωρών των μαθημάτων που μπορεί επιλέξει για παρακολούθηση 

ο φοιτητής δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά εβδομάδα, τις:  

▪ Τριάντα οκτώ (38) ώρες στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο αριθμό (8) των 

αναγκαίων για την απονομή τίτλου εξαμήνων του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί. 

 ▪ Πενήντα δύο (52) ώρες στην περίπτωση που ο φοιτητής έχει υπερβεί τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για 

την απονομή τίτλου εξαμήνων του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί.  

2.  Μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση από τη Σύγκλητο, μπορεί να τροποποιηθεί το 

συνολικό όριο των ωρών στη δήλωση μαθημάτων.  

3.  Οι πρωτοετείς φοιτητές, κατά την εγγραφή τους, επιλέγουν για παρακολούθηση υποχρεωτικά τα μαθήματα του 

Α’ (πρώτου) εξαμήνου σπουδών.  

4. Από την επόμενη περίοδο δηλώσεων υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μαθημάτων παρακολούθησης, 

σύμφωνα με τους περιορισμούς που ισχύουν. 

5. Οι φοιτητές δηλώνουν υποχρεωτικά τα μαθήματα του εξαμήνου σπουδών φοίτησης ή  μαθήματα που  οφείλουν 

από προηγούμενα μαθήματα χωρίς να υπερβούν το συνολικό όριο ωρών.  

 

6 Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος και Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022/τ.Α΄) «Νέοι Ορίζοντες στα  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της 
ποιότητας, της λειτουργικότητας και της  σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις». 
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6. Σύμφωνα με τη αρ.1/28-1-2020 ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής προκειμένου το 

Τμήμα  να εκπαιδεύει επιστήμονες,  γνώστες σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του επιστημονικού πεδίου της 

νοσηλευτικής επιστήμης» «Προσδιορίζεται ανώτατος αριθμός 100 φοιτητών που δύνανται να δηλώσουν έκαστο 

ΥΕ (υποχρεωτικό επιλογής) μάθημα ανά τυπικό εξάμηνο σπουδών. 

7. Μετά την ολοκλήρωση της αποδοχής των δηλώσεων μαθημάτων παρακολούθησης από τη Γραμματεία του 

Τμήματος, δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης, σε έως τρία (3) μαθήματα της υποβληθείσας δήλωσης 

μαθημάτων, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Γραμματεία. 

 
 

Άρθρο 7 : Αναγνωρίσεις Μαθημάτων7 

 
1. Οι φοιτητές δύνανται να αναγνωρίσουν μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) του προγράμματος σπουδών 

του οικείου Τμήματος, με βαθμό και πιστωτικές μονάδες (ECTS) αντίστοιχες του προγράμματος σπουδών του 

Τμήματος, στα οποία έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε ομοειδές ή μη Τμήμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (α’ κύκλου 

σπουδών), εφόσον η ύλη τους συμπίπτει με την ύλη μαθημάτων του Τμήματος. 

2. Η αναγνώριση είτε από μετεγγραφή είτε από κατατακτήριες εξετάσεις δεν μπορεί να αφορά μαθήματα πέρα 

αυτών των 4 πρώτων εξαμήνων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα, αναγνωρίζονται 

μόνο μαθήματα κορμού του προγράμματος σπουδών (2 πρώτα έτη). 

3. Η αναγνώριση μαθημάτων στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων πραγματοποιείται με απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος. 

4. Οι φοιτητές οι οποίοι μετακινήθηκαν για σπουδές σε Συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus, δύνανται να αναγνωρίσουν όλα τα μαθήματα από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, τα οποία 

έχουν δηλώσει και στα οποία έχουν εξεταστεί με επιτυχία, εφόσον η ύλη τους αντιστοιχεί στην ύλη μαθημάτων 

του Τμήματος φοίτησής τους. 

Άρθρο 8 : Αναγνωρίσεις Μαθημάτων από το πρόγραμμα ERASMUS8 

 
1. Οι φοιτητές δύνανται να αναγνωρίσουν μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) του προγράμματος σπουδών 

του οικείου Τμήματος, με βαθμό και πιστωτικές μονάδες (ECTS) αντίστοιχες του προγράμματος σπουδών του 

Τμήματος, στα οποία έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε ομοειδές ή μη Τμήμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής (α’ κύκλου 

σπουδών), εφόσον η ύλη τους συμπίπτει με την ύλη μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.  

2. Η επικύρωση της αντιστοιχίας των μαθημάτων πραγματοποιείται από τον τμηματικό υπεύθυνο που έχει οριστεί 

από τη Συνέλευση του Τμήματος. Συγκεκριμένα, η επικύρωση της αντιστοιχίας πραγματοποιείται σε δύο στάδια: 

 Πριν ο φοιτητής αναχωρήσει για το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, με βάση τη Συμφωνία Μάθησης (Learning 

Agreement), η οποία προετοιμάζεται και κατατίθεται από τον φοιτητή και υποβάλλεται προς έλεγχο και 

υπογραφή στον τμηματικό υπεύθυνο (προέγκριση). 

 

7 Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος. 

8 Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος. 
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 Αφού επιστρέψει από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής, όπου υποβάλλει αίτηση τελικής έγκρισης των 

αντιστοιχιών στη γραμματεία του Τμήματος, την οποία επικυρώνει εκ νέου ο τμηματικός υπεύθυνος και 

εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος (τελική έγκριση). 

 Τα μαθήματα που δεν θα αναγνωριστούν προστίθενται στο Παράρτημα Διπλώματος του φοιτητή. 

5. Οι εξερχόμενοι φοιτητές ERASMUS, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου απουσίας τους στο εξωτερικό, δεν 

υποχρεούνται σε υποβολή δηλώσεων μαθημάτων αλλά υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν ανανέωση 

εγγραφής. Δεν δικαιούνται, επίσης, να συμμετάσχουν στις εξετάσεις μαθημάτων (χειμερινή ή εαρινή εξεταστική 

περίοδος) του Προγράμματος Σπουδών που διδάσκονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου απουσίας τους. 

Δικαιούνται, ωστόσο, να εξεταστούν σε μαθήματα εμβόλιμης εξεταστικής, αν υπάρχει σχετική απόφαση της 

Συνέλευσης του τμήματος και εφόσον έχουν δηλώσει τα μαθήματα στο παρελθόν. 

 
 

Άρθρο 9 : Αναστολή Σπουδών – Διαγραφή9 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 76 του  Ν. 4957/ 2022  για μερική φοίτηση και διακοπή φοίτησης, οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από 

αίτησή τους προς τη Συνέλευση του Τμήματος , να διακόψουν τη φοίτησή τους. Η μέγιστη διάρκεια διακοπής σπουδών δεν 

δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν 

επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία.  Το διάστημα της αναστολής δεν προσμετράτε στην κανονική 

διάρκεια φοίτησης. Ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, η αναστολή φοίτησης αρχίζει να ισχύει από την 

έναρξη της διδασκαλίας του εξαμήνου που έπεται. 

2. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο 

το χρονικό διάστημα της αναστολής. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών, οι φοιτητές επανεντάσσονται 

στους ενεργούς φοιτητές του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής σπουδών ο φοιτητής δεν έχει, 

αυτοδίκαια, δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, καθώς και των παροχών που απορρέουν από 

τη φοιτητική του ιδιότητα. 

3. Οι φοιτητές δύνανται, ύστερα από αιτιολογημένη αίτησή τους προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος (π.χ. 

αιτία εγγραφής σε άλλο ακαδημαϊκό Τμήμα), να αιτηθούν τη διαγραφή τους από το Μητρώο των ενεργών φοιτητών 

του Τμήματος και να παραλάβουν άμεσα Πιστοποιητικό (Πράξη) Διαγραφής. 

9 Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος και Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022/τ.Α΄) «Νέοι Ορίζοντες στα  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της 
ποιότητας, της λειτουργικότητας και της  σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»... 

 

 

Άρθρο 10 : Ολοκλήρωση Σπουδών10 

 
1. Για τη λήψη του Πτυχίου ο φοιτητής του Τμήματος θα πρέπει αθροιστικά να έχει: 

 Εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων (υποχρεωτικών ή υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν) της 

κατεύθυνσης που έχει επιλέξει βάσει τους ισχύοντες κανόνες επιλογής μαθημάτων του προγράμματος 

σπουδών του Τμήματος 
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 Συμπληρώσει τις 240 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). 

2. Τα μαθήματα βαθμολογούνται στην αριθμητική κλίμακα του 10 (0 έως 10) με ακρίβεια δεκάτου της μονάδας 

(ένα δεκαδικό ψηφίο). 

3. Ο τελικός βαθμός του Πτυχίου υπολογίζεται με ακρίβεια εκατοστού (δύο δεκαδικά ψηφία). 

4. Ως ημερομηνία αποφοίτησης, αναγράφεται η ημερομηνία περάτωσης της τελευταίας υποχρέωσης του φοιτητή 

(εξέταση μαθήματος). 

5. Ο χαρακτηρισμός βαθμού του Πτυχίου των αποφοίτων του Τμήματος καθορίζεται ως εξής: - από 5,00 - 6,49 

«Καλώς» - από 6,50 - 8,49 «Λίαν καλώς» - από 8,50 - 10,00 «Άριστα». 

 
Άρθρο 11 : Διαδικασία Απονομής Τίτλου Σπουδών11 

 
1. Προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία απονομής Τίτλου Σπουδών, οι φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν 

σχετική αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος, ενώ για τη συμμετοχή τους στην Τελετή Καθομολόγησης, 

οφείλουν να έχουν προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματος: 

 Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης, όπου θα αναφέρεται ότι: α. δεν υπάρχει καμία 

οφειλή σε συγγράμματα της Βιβλιοθήκης. 

 Την Κάρτα Σίτισής τους, εφόσον διαθέτουν, Το Ακαδημαϊκό Βιβλιάριο Υγείας τους, εφόσον διαθέτουν, 

 Την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα, αν έχει εκδοθεί. 

2. Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος βεβαίωση 

επιτυχούς περάτωσης σπουδών, η οποία επέχει θέση αντιγράφου Πτυχίου, ενώ η χορήγηση του Πτυχίου 

απονέμεται μετά την Τελετή Καθομολόγησης. 

 
 

 

10 Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος. 

11 Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος. 
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Άρθρο 12 : Καθομολόγηση - Τύπος Πτυχίου12 

 
1. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής προκειμένου να παραλάβουν Πτυχίο δίνουν την καθιερωμένη 

καθομολόγηση. Η καθομολόγηση δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών, είναι 

όμως αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του Πτυχίου. 

2. Η καθομολόγηση γίνεται σε ειδική τελετή τρεις (3) φορές το χρόνο μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων σε 

συγκεκριμένες περιόδους, ενώπιον του Αντιπρύτανη ή του Κοσμήτορα ως εκπροσώπου του Πρύτανη, και του 

Προέδρου του Τμήματος, των Διευθυντών των Τομέων και των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. 

3. Το κείμενο της καθομολόγησης των προπτυχιακών φοιτητών όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής έχει ως εξής: «Τελειώνοντας τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής οφείλω και ταυτόχρονα 

επιθυμώ να διαβεβαιώσω ενσυνείδητα όλους τους φορείς του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος ότι θα υπηρετώ και θα 

θεραπεύω τις αξίες, τις τέχνες και την επιστήμη των οποίων έγινα γνώστης. Με ανοιχτό πνεύμα θα μελετώ και θα 

αποδέχομαι κριτικά όλες τις εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και τον πολιτισμό και με αταλάντευτη 

βούληση θα εντάσσω το ειδικό στο γενικό συμφέρον, ως υπεύθυνος πολίτης, για το καλό της Πατρίδας μας, 

σεβόμενος πάντα το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους». 

 

Άρθρο 13 : Παράρτημα Διπλώματος13 

 
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, το Τμήμα μπορεί να χορηγήσει στο φοιτητή Παράρτημα Διπλώματος 

(Diploma Supplement), στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα. Το Παράρτημα Διπλώματος αποτελεί συνοδευτικό 

και επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τον επίσημο Τίτλο Σπουδών. 

 

Άρθρο 14 : Δομή Προγράμματος Σπουδών - Κατηγορίες Μαθημάτων14 

 
1. Το ΠΠΣ οδηγεί σε τίτλο σπουδών επιπέδου 6 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και το Εθνικό 

Πλαίσιο Προσόντων 
 

 

12 Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος. 

13 Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος. 

14 Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος. 
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2. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής περιλαμβάνει: α. Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), 

είναι τα μαθήματα υποδομής και τα βασικά μαθήματα της Νοσηλευτικής, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τους 

φοιτητές του Τμήματος. β. Μαθήματα Ειδικού Υπόβαθρου (ΜΕΥ), είναι μαθήματα εξαμήνων που πλαισιώνουν τις 

βασικές γνώσεις σε κάθε εξάμηνο. γ. Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ), είναι μαθήματα που εστιάζονται στις 

ξεχωριστές νοσηλευτικές ειδικότητες. 

3. Η συνέλευση του τμήματος μπορεί να ορίσει προαπαιτούμενα μαθήματα, μετά από εισήγηση της επιτροπής 

προγράμματος σπουδών 

4. Η δομή του ΠΠΣ παρουσιάζεται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και είναι αναρτημένος στην 

ιστοσελίδα του τμήματος. 

5. Όλα τα μαθήματα του Π.Π.Σ. αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο αριθμό Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν τη σχετική βαρύτητα και τον φόρτο εργασίας των διαφόρων μαθημάτων. Τα μαθήματα και οι 

πιστωτικές μονάδες αυτών παρουσιάζονται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, ο οποίος είναι 

αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος. 

 

Άρθρο 15 : Πρακτική Άσκηση15 

 
1. Οι φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης πραγματοποιούν  6μηνη Πρακτική Άσκηση σε 

Δομές Υγείας, υποχρεωτική  για τη λήψη του πτυχίου τους , με ημερομηνία έναρξης Οκτώβριο ή Απρίλιο 

εκάστοτε  ημερολογιακού έτους.  

2. Οι φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης παρακολουθούν το Υποχρεωτικό Μάθημα 

«Κλινική Νοσηλευτική Ι» και «Κλινική Νοσηλευτική ΙΙ (Πρακτική Άσκηση)» καθώς αποτελεί την ολοκλήρωση 

της κλινικής εκπαίδευσης των φοιτητών/τριων στην επιστήμη της νοσηλευτικής. Η «Κλινική Νοσηλευτική ΙΙ» 

(Πρακτική Άσκηση) διαρκεί δύο (2) μήνες, είναι μάθημα του 8ου Εξαμήνου, με 16 ECTS, και με βαθμολόγηση. 

Η Πρακτική Άσκηση αυτή δύναται τα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου του 

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.–ΕΣΠΑ «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών/Σπουδαστών.  

1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι φοιτητές που συμπλήρωσαν τα έτη κανονικής φοίτησης μπορούν 

να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν την κλινική τους εκπαίδευση στο μάθημα «Κλινική Νοσηλευτική 

ΙΙ (Πρακτική Άσκηση)» και κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου. 

2. Ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, προέρχεται από τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του 

Τμήματος και έχει ως αντικείμενο τη γενική εποπτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας της πρακτικής άσκησης 

στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, τον συντονισμό των Εποπτών Πρακτικής Άσκησης και των φορέων 

υποδοχής.  

3. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία αποτελείται από μέλη τρία  Δ.Ε.Π. του Τμήματος, στην οποία 

προΐσταται ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, με αντικείμενο την αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών που 

επιθυμούν να διεξάγουν πρακτική άσκηση, εάν αυτή δεν είναι υποχρεωτική, τον συντονισμό των 

δραστηριοτήτων που αφορούν στην πρακτική άσκηση φοιτητών, την επίλυση προβλημάτων, τη σύνταξη και 

υποβολή ετήσιας έκθεσης για την υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης προς τη 
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Συνέλευση του Τμήματος, καθώς και την υποβολή εισηγήσεων για την τροποποίηση του προγράμματος 

σπουδών σε ό,τι αφορά τα θέματα πρακτικής άσκησης. 

4.  Ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης είναι αρμόδιος για την καθοδήγηση και υποστήριξη των φοιτητών καθ’ όλη 

τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης σε φορείς υποδοχής, την επικοινωνία με τους φορείς υποδοχής για την 

επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων 

5. Οι φοιτητές που διεξάγουν πρακτική άσκηση, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Εθνικού Οργανισμού 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-

ΕΦΚΑ) (πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών - Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.), 

σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (Α’ 48) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος, το κόστος 

της οποίας βαρύνει αποκλειστικά τον φορέα υποδοχής. 

6. Μέσω του Προγράμματος ERASMUS+ δύναται να πραγματοποιηθεί Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό, οι 

φοιτητές απευθύνονται στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Τμήματος για  τα Ευρωπαϊκά  Προγράμματα και στο 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

7. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών ορίζονται στον Κανονισμό 

Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο οποίος εγκρίνεται και αναθεωρείται από τη 

Σύγκλητο.  

8. Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών σχετικά με την Πρακτική Άσκηση λειτουργεί διαδικτυακός 

τόπος μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου https://praktiki.uniwa.gr/. 

 

 
 
 
 

 

15 Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος και Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022/τ.Α΄) «Νέοι Ορίζοντες στα  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της 
ποιότητας, της λειτουργικότητας και της  σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».... 



13 | Σ ε λ ί δ α 

 

 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

SCHOOL OF HEALTH AND CARING SCIENCES 
NURSING DEPARTMENT 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/10/2022 ΕΚΔΟΣΗ : 1.0 

 

 

 

Β' ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
Άρθρο 16 : Εκπαιδευτικοί Στόχοι και Μέθοδοι Διδασκαλίας16 

 
1. Η διδασκαλία αποβλέπει στη δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων των φοιτητών Νοσηλευτικής μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων διαδικασιών εκπαίδευσης. Επίσης  

αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών στη χρήση νέων τεχνολογιών για την εφαρμογή τους στην κλινική 

φροντίδα του ασθενούς, τη διασύνδεση της Νοσηλευτικής επιστήμης με τη θεωρία και την εφαρμογή αυτής στην 

κλινική πράξη, και τη χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της νέας γνώσης στην καθημερινή κλινική 

πρακτική. 

2. Η εκπαιδευτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω 

μορφές: α) Η θεωρητική ή από έδρας διδασκαλία μαθήματος, παρουσιάζει εποπτικά μια ευρεία περιοχή ενός 

γνωστικού αντικειμένου και τον σχετικό μ’ αυτή επιστημονικό προβληματισμό. Τμήμα της διδασκαλίας αυτής 

μπορεί να περιλαμβάνει και διαλέξεις, σενάρια φροντίδας, διαδραστική διδασκαλία και ομαδική εργασία για την 

κατανόηση και την εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων. β) Οι εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται σε 

μικρές ομάδες φοιτητών με μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων και ασκήσεις προσομοίωσης στα εργαστήρια 

του Τμήματος υπό την πλήρη εποπτεία και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η κλινική άσκηση 

πραγματοποιείται σε κλινικούς χώρους και σε άλλες δομές υγείας υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού 

προσωπικού και εργαζομένων με σκοπό την  εφαρμογή των γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων των φοιτητών, την 

καλλιέργειας της συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών στην κλινική πράξη, την καλλιέργεια της επικοινωνίας με τους 

ασθενείς και το συγγενικό περιβάλλον και την ανάπτυξη της  διεπαγγελματικής συνεργασίας με άλλους 

επαγγελματίες υγείας. 

3. Η διδασκαλία μαθημάτων με αντικείμενο εφαρμοζόμενο στην πράξη συμπεριλαμβάνει την εξάσκηση των 

φοιτητών στην επίλυση πρακτικών παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης. 

4. Για τη συμπλήρωση και τον εμπλουτισμό του διδακτικού έργου κάθε Τομέας, μόνος ή, σε συνεργασία με άλλους 

Τομείς, μπορεί να οργανώνει σεμινάρια χωρίς πιστωτικές μονάδες με σκοπό την καλλιέργεια της ενεργού 

συμμετοχής των φοιτητών, της ικανότητας ομαδικής εργασίας, της διαλογικής συζήτησης και άλλων 

επιστημονικών δεξιοτήτων. 

5. Διάρκεια Διδασκαλίας. i. Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων,  
 

 

16 Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος και Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022/τ.Α΄) «Νέοι Ορίζοντες στα  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της 
ποιότητας, της λειτουργικότητας και της  σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».
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και φροντιστηριακών ασκήσεων, ορίζεται σε σαράντα πέντε (45΄) λεπτά της ώρας μετά τη λήξη της οποίας 

ακολουθεί διάλειμμα, μέχρι δέκα πέντε (15΄) λεπτών.  

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης (με κυριότερη αυτή του Ms Teams) αποτελούν βασικό 

εργαλείο για την επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών, τον χωρισμό των φοιτητών σε ομάδες, τη 

διακίνηση πληροφοριών, πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού κλπ. 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4957/ 2022 που αφορά τη Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η εκπαιδευτική 

διαδικασία δύναται να διεξάγεται με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποκλειστικά 

στις ακόλουθες περιπτώσεις:  α) παροχής διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, που 

διεξάγεται με τη συμμετοχή Καθηγητών από ιδρύματα της αλλοδαπής ή Συνεργαζόμενων Καθηγητών β) σε 

ανωτέρα βία ή έκτακτες συνθήκες, όπου δεν καθίσταται δυνατή η διά ζώσης διεξαγωγή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας ή η χρήση των υποδομών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) για τη διεξαγωγή των 

εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του. γ) οργάνωσης μαθημάτων εμβάθυνσης και 

φροντιστηριακών ασκήσεων, πέραν των υποχρεωτικών ωρών διδακτικού έργου ανά μάθημα. Η οργάνωση 

μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης αφορά σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που από τη φύση τους δύνανται να 

υποστηριχθούν με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δεν εμπεριέχουν πρακτική, εργαστηριακή 

ή κλινική εξάσκηση των φοιτητών, που για τη διεξαγωγή τους απαιτείται η συμμετοχή των φοιτητών με φυσική 

παρουσία. 

7. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (eclass)  αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό ανά μάθημα, το οποίο δύναται να 

περιλαμβάνει σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις, ενδεικτικές λύσεις αυτών, καθώς και βιντεοσκοπημένες 

διαλέξεις, εφόσον τηρείται η κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το πάσης φύσεως 

εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται αποκλειστικά για εκπαιδευτική χρήση των φοιτητών και προστατεύεται από τον ν. 

2121/1993 (Α’ 25), εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. 

8. Με αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις οργάνωσης 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η μονάδα του Α.Ε.Ι. που 

αναλαμβάνει την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας, ζητήματα σχετικά με την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων όσων συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό 

ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

 

Άρθρο 17: Αξιολόγηση της Επίδοσης των Φοιτητών17 

 
1. Τη γενική ευθύνη εύρυθμης διεξαγωγής των εξετάσεων, έχει ο Πρόεδρος του Τμήματος, ο οποίος μεριμνά 

έγκαιρα για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον ορισμό εποπτών, την καταλληλόλητα των χώρων, τη διαθεσιμότητα 

των υλικών και μέσων και γενικότερα για το αδιάβλητο των εξετάσεων. 

2. Η Συνέλευση Τμήματος συντάσσει το «Κανονισμό Εξετάσεων» που ορίζει τη διαδικασία οργάνωσης των 

εξετάσεων και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών, των διδασκόντων και των επιτηρητών 

προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή διεξαγωγή τους και να κατοχυρωθεί: 
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 Η ισότιμη μεταχείριση των εξεταζόμενων. 

 Το κύρος και η αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας. 

 Η προσωπική και επιστημονική αξιοπρέπεια διδασκόντων, επιτηρητών/ τριων και φοιτητών/τριων. 

3. Ο Κανονισμός Εξετάσεων είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

4. Βαθμολογική Κλίμακα. Τα μαθήματα βαθμολογούνται στην αριθμητική κλίμακα του 10 (0 έως 10) με ακρίβεια 

δεκάτου της μονάδας (ένα δεκαδικό ψηφίο). Η κλίμακα βαθμολόγησης είναι i.  από 5,00 - 6,49 «Καλώς», 

ii.από 6,50 - 8,49 «Λίαν καλώς», iii. από 8,50 - 10,00 «Άριστα». 

5) Βαθμός Πτυχίου. Ο τελικός βαθμός του Πτυχίου/Διπλώματος ισούται με το πηλίκο του αθροίσματος 

των γινομένων βαθμών μαθημάτων επί Πιστωτικών Μονάδων [Βαθμός μαθήματος x Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 

μαθήματος] προς το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 

6. Διόρθωση μη Ορθής Βαθμολογίας. Η εκ παραδρομής καταχώρηση μη ορθής βαθμολογίας σε κάποιον φοιτητή 

διορθώνεται από τον διδάσκοντα κατόπιν εισήγησής του προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Άλλου 

είδους αναβαθμολόγηση δεν είναι δυνατή. 

7. Διαφάνεια στη Βαθμολόγηση. Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) 

φορές σε ένα μάθημα, δύναται να εξετάζεται μετά από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. με το ίδιο 

ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, η οποία ορίζεται από τον Κοσμήτορα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης 

διδάσκων. Η αξιολόγηση από την τριμελή επιτροπή της παρούσας πραγματοποιείται οποτεδήποτε εντός του 

ακαδημαϊκού έτους. Βαθμολόγηση Μεικτού Μαθήματος. Ο βαθμός που απονέμεται σε μάθημα το οποίο 

περιλαμβάνει θεωρητικό και εργαστηριακό/πρακτικό μέρος, δεν διαχωρίζεται. Για τα μαθήματα αυτά, ο φοιτητής 

θεωρείται προακτέος εφόσον συγκέντρωσε πέντε (5) τουλάχιστον μονάδες στον τελικό βαθμό, όπως προκύπτει 

από τις επιμέρους επιτευχθείσες βαθμολογίες με τη βαρύτητα που ορίζεται από τον υπεύθυνο διδάσκοντα στο 

περίγραμμα του μαθήματος. 

8. Βελτίωση Βαθμολογίας. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί 

επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι 

φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου 

μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου σε καθορισμένες 

ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης 

βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. 

Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από 

τους δύο. 
 

 

17 Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος. 
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Άρθρο 18 : Αξιολόγηση των Διδασκόντων από τους Φοιτητές18 

 
Μετά τη συμπλήρωση της 8ης εβδομάδας διδασκαλίας κάθε εξαμήνου οι φοιτητές προβαίνουν σε αξιολόγηση των 

διδασκομένων σε αυτούς μαθημάτων και των διδασκόντων προς τον σκοπό της βελτίωσης του επιπέδου των 

σπουδών, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου. 

 

Άρθρο 19: Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών 19 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4957/ 2022, που αφορά το Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών, τα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής οργανώνουν πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας 

φοιτητών, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου στα οποία πραγματοποιείται 

η εισαγωγή φοιτητών μέσω πανελλήνιων εξετάσεων.  Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί σε προγράμματα σπουδών 

πρώτου κύκλου Τμήματος Α.Ε.Ι. (Τμήμα προέλευσης) και δεν έχουν υπερβεί το ελάχιστο όριο φοίτησης, όπως 

αυτό καθορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του προγράμματος σπουδών, δύνανται να υποβάλουν αίτηση να 

παρακολουθήσουν μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου 

Τμήματος άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής (Τμήμα υποδοχής). Η κινητικότητα δύναται να πραγματοποιείται προς 

ομοειδή ή μη ομοειδή προγράμματα σπουδών Τμημάτων άλλων Α.Ε.Ι. και η διάρκεια της φοίτησης ανέρχεται σε 

χρονικό διάστημα ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι φοιτητές κατά το χρονικό διάστημα της φοίτησής τους στο 

πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών του 

Α.Ε.Ι. υποδοχής και δικαιούνται να αξιολογούνται στα μαθήματα και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες σύμφωνα 

με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και τον εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος. Αν το 

πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής είναι ομοειδές με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

προέλευσης, προσμετράται υποχρεωτικά το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer and 

Accumulation System - ECTS), που αντιστοιχούν σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα οποία 

αξιολογήθηκε επιτυχώς ο φοιτητής, εφόσον ο φοιτητής δεν έχει ήδη αξιολογηθεί επιτυχώς στα ίδια ή αντίστοιχα 

μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες από το Τμήμα προέλευσης. Αν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

υποδοχής δεν είναι ομοειδές με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης του φοιτητή, η επιτυχής 

αξιολόγηση σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ακαδημαϊκού εξαμήνου για το οποίο υπεβλήθη 

η αίτηση παρακολούθησης, δύναται να συνυπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών και να 

προσμετράται το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που αυτές αποδίδουν με απόφαση της Συνέλευσης 

του Τμήματος προέλευσης.  

9. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης, κατόπιν αίτησης του φοιτητή, εγκρίνεται ή απορρίπτεται 

η προσμέτρηση των πιστωτικών μονάδων για την απονομή πτυχίου, οι οποίες είτε αφορούν σε μαθήματα ή 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες ομοειδούς προγράμματος σπουδών για τις οποίες έχει ήδη αξιολογηθεί ο φοιτητής 

στο Α.Ε.Ι. προέλευσης είτε υπερβαίνουν το ποσοστό. Τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα 

οποία έχει αξιολογηθεί επιτυχώς ο φοιτητής στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας και δεν προσμετρώνται 

για τη λήψη πτυχίου, καθώς και ο αριθμός των πιστωτικών τους μονάδων, αναγράφονται υποχρεωτικά στο 
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παράρτημα του πτυχίου. Το δικαίωμα κινητικότητας δύναται να ασκείται μία (1) φορά έως την ολοκλήρωση του 

προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου και την απονομή του τίτλου σπουδών από το Α.Ε.Ι. προέλευσης.  Για 

κάθε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου ο ανώτατος αριθμός των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο 

πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο καθορίζεται στο δέκα τοις εκατό (10%) του 

συνολικού αριθμού των εισακτέων, όπως αυτός ισχύει κάθε ακαδημαϊκό έτος. Με απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να μεταβάλλεται ο ανώτατος αριθμός της παρούσας. 

 

18 Εσωτερικός Κανονισμός Ιδρύματος 

19 Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022/τ.Α΄) «Νέοι Ορίζοντες στα  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και 
της  σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις». 
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