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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

1. Γενικά 

 

 Το Τμήμα Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας προσφέρει βασική και εφαρμοσμένη 

Γεωπονική εκπαίδευση και έρευνα με έμφαση στις σύγχρονες και καινοτόμες 

τεχνολογίες για την ποσοτική και ποιοτική βελτιστοποίηση της γεωργικής 

παραγωγής. 

 Το Τμήμα Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας θα αποτελέσει βασικό παράγοντα 

για την ορθολογική ανάπτυξη της γεωργίας, μέσω της ανάπτυξης και αξιοποίησης 

τεχνολογικών εφαρμογών αιχμής στον τομέα της αγροδιατροφής. 

 Οι φοιτητές του Τμήματος θα εξοικειώνονται με όλα τα επιστημονικά πεδία 

της γεωργικής παραγωγής όπως οι μέθοδοι και τα συστήματα καλλιέργειας, τα 

γεωργικά μηχανήματα, τη γεωργία ακρίβειας, κ.α..  

 Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας 

διασφαλίζει αφενός το γεωπονικό χαρακτήρα και τα επαγγελματικά δικαιώματα 

των αποφοίτων, καθώς και ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές στη 

Γεωργία. 

 

2. Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 

 

1. Τα ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και 

λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού 

έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. 

 

2. Τα μαθήματα και οι εξετάσεις διακόπτονται τις ακόλουθες ημερομηνίες: 

• χειμερινό εξάμηνο: την 28η Οκτωβρίου, τη 17η Νοεμβρίου, κατά τις διακοπές 
των Χριστουγέννων που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την 7η 
Ιανουαρίου και την 30η Ιανουαρίου. 

• εαρινό εξάμηνο: την Καθαρά Δευτέρα, την 25η Mαρτίου, κατά τις διακοπές του 
Πάσχα που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά, την 
Πρωτομαγιά και του Αγίου Πνεύματος. 

 την Παρασκευή που προηγείται και τη Δευτέρα που έπεται εθνικών εκλογών 
(βουλευτικών, ευρωεκλογών και τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης). 

 την ημέρα εορτασμού του πολιούχου της πόλης, στην οποία εδρεύει το Τμήμα. 
 

3. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο κάθε εξαμήνου περιέχει τουλάχιστον δεκατρείς (13) 

πλήρεις εβδομάδες για τη διδασκαλία των μαθημάτων του. Κάθε διδάσκων έχει την 

υποχρέωση της ουσιαστικής κάλυψης (και όχι της λογιστικής τακτοποίησής) όλης 

της διδακτέας ύλης σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματός του, 

εντός των προβλεπόμενων δεκατριών πλήρων διδακτικών εβδομάδων. Σε 
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περιπτώσεις απώλειας ωρών διδασκαλίας, λόγω έκτακτων περιστατικών, ο 

διδάσκων φροντίζει για την αναπλήρωσή τους. 

 

4. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις (3): του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, του 

Ιουνίου και η επαναληπτική του Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις του χειμερινού 

εξαμήνου αρχίζουν κατά κανόνα μία (1) εβδομάδα μετά την περάτωση των 

μαθημάτων του εξαμήνου, διαρκούν τρεις (3) εβδομάδες. Οι εξετάσεις του εαρινού 

εξαμήνου αρχίζουν κατά κανόνα μία (1) εβδομάδα μετά την περάτωση των 

μαθημάτων του εξαμήνου, διαρκούν δύο (2) εβδομάδες και λήγουν κατά κανόνα 

μέχρι τις 30 Ιουνίου. Η επαναληπτική εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου διαρκεί 

τρεις (3) εβδομάδες. Οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων, η διάρκεια, καθώς 

και τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση τους, για σοβαρούς λόγους, αποφασίζονται 

από τη Σύγκλητο. Η Συνέλευση του Τμήματος συγκεκριμενοποιεί το πρόγραμμα των 

εξετάσεων, προσδιορίζοντας τη συνολική διάρκεια των εξετάσεων, την ημερομηνία 

και τον τρόπο εξέτασης κάθε μαθήματος, το χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων, τις 

επιτηρήσεις και το αναρτά εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

5. Κάθε μάθημα εξετάζεται στο τέλος του εξαμήνου στο οποίο διδάχθηκε και 

επιπλέον στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου (εκτός αν προβλέπεται κάτι 

προβλέπεται κάτι διαφορετικό από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις). Η εξεταστέα 

ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει την ύλη που έχει ανακοινωθεί στους φοιτητές 

από την αρχή και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, σε συνδυασμό με τις πιθανές 

διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις που επιφέρει ο οικείος διδάσκων. Οι εξετάσεις 

διενεργούνται γραπτώς ή προφορικώς, κατά την κρίση του διδάσκοντος. Ο 

διδάσκων για τη βαθμολόγηση μπορεί να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές 

ασκήσεις. Ο Πρόεδρος, η Γραμματεία του Τμήματος και το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ για 

το πρόγραμμα των εξετάσεων, έχουν την ευθύνη του συντονισμού των εξετάσεων, 

από την άποψη καθορισμού των αιθουσών στις οποίες θα διεξαχθούν και της 

ακριβούς ώρας διεξαγωγής τους στις προκαθορισμένες ημερομηνίες. Εφόσον οι 

εξετάσεις διεξάγονται προφορικώς, η ακριβής κατανομή της διεξαγωγής τους μέσα 

στα χρονικά πλαίσια που καθορίζει το πρόγραμμα εξετάσεων είναι αρμοδιότητα 

του διδάσκοντος. 

 

6. Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό εξαμήνων και 

στη διάρκεια των οποίων έχουν δηλώσει τα μαθήματα με τα οποία συμπληρώνουν 

τον απαραίτητο αριθμό πιστωτικών μονάδων ή μαθημάτων που απαιτούνται για τη 

λήψη του πτυχίου, έχουν τη δυνατότητα να εξετάζονται σε όλες τις εξεταστικές 

περιόδους στα μαθήματα αυτά, ανεξάρτητα εάν διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό 

εξάμηνο. 
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3. Πρόγραμμα Σπουδών 

 

1. Το πρόγραμμα σπουδών του επόμενου ακαδημαϊκού έτους καταρτίζεται κάθε 

Απρίλιο από τη Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση ειδικής επιτροπής, 

η οποία ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος. 

Η ειδική επιτροπή για την κατάρτιση ή αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών 

συγκροτείται με απόφαση της 1ης Συνέλευσης Τμήματος του ακαδημαϊκού έτους. Η 

επιτροπή αυτή συγκροτείται κάθε Σεπτέμβριο με την έναρξη του ακαδημαϊκού 

έτους και έχει θητεία ένα έτος. Αποτελείται από 5 καθηγητές του Τμήματος και ένα 

εκπρόσωπο φοιτητών. Στην επιτροπή αυτή εκπροσωπούνται, κατά το δυνατόν, όλα 

τα επιστημονικά αντικείμενα του Τμήματος. 

Στο πρόγραμμα σπουδών αναφέρονται οι τίτλοι και το είδος των μαθημάτων 

(υποχρεωτικά, επιλεγόμενα, υποχρεωτικά επιλογής, φροντιστηριακά κ.λπ.), το 

όνομα του διδάσκοντος, τυχόν προαπαιτούμενα (άλλα μαθήματα, γλωσσικές 

γνώσεις), ο τρόπος αξιολόγησης, καθώς και μια περίληψη και μια ενδεικτική 

βιβλιογραφία για το κάθε μάθημα. Το πρόγραμμα σπουδών αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος στα ελληνικά και στα Αγγλικά και προαιρετικά σε 

οποιαδήποτε άλλη ξένη γλώσσα που θα αποφασίσει η Συνέλευση του Τμήματος. Το 

πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται και ενημερώνεται τακτικά από τη Συνέλευση του 

Τμήματος, ώστε να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις του και να εναρμονίζεται με τις 

επιστημονικές εξελίξεις στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, τις νέες ανάγκες 

της κοινωνίας καθώς και στις εν γένει εθνικές και διεθνείς εξελίξεις. Οι στόχοι, τα 

μαθησιακά αποτελέσματα, το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος, με τους τίτλους 

των διαλέξεων, εργαστηρίων, φροντιστηρίων, τον τρόπο αξιολόγησης και τη σχετική 

βιβλιογραφία αναγράφονται σαφώς στον Κανονισμό του Προγράμματος Σπουδών 

του Τμήματος. 

 

2. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο διδακτικές 

περιόδους που ονομάζονται εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο, στα 

οποία κατανέμονται τα υποχρεωτικά και τα επιλεγόμενα μαθήματα του 

προγράμματος σπουδών.  

 

3. Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά και 

προαιρετικά ή επιλεγόμενα, τα δε τελευταία σε υποχρεωτικής και ελεύθερης 

επιλογής. Το σύστημα με το οποίο οι φοιτητές επιλέγουν τα μαθήματα 

υποχρεωτικής και ελεύθερης επιλογής από τα προσφερόμενα προαιρετικά ή 

επιλεγόμενα μαθήματα, καθώς και οι σχετικές προθεσμίες υποβολής των σχετικών 

δηλώσεων, καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Οι δηλώσεις μαθημάτων 

επέχουν θέση αίτησης εγγραφής στο αντίστοιχο εξάμηνο. 
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4.Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα αντιστοιχεί σε έναν ορισμένο αριθμό πιστωτικών 

μονάδων (ECTS), που καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Στο πρόγραμμα 

σπουδών περιλαμβάνεται και ο ελάχιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων που 

απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου. Η Συνέλευση του Τμήματος αποδίδει 

πιστωτικές μονάδες σε κάθε αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή 

δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών με βάση την εκτίμηση οικείων 

διδασκόντων ή υπευθύνων για το φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει 

κάθε φοιτητής για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων ή των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων που επιδιώκονται εκάστοτε με κάθε τέτοιο συγκεκριμένο στοιχείο 

ή δραστηριότητα, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού φόρτου εργασίας που 

απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός (1) ακαδημαϊκού έτους πλήρους 

φοίτησης και του ελάχιστου και ανώτατου ορίου πιστωτικών μονάδων, οι οποίες 

μπορούν να αποδοθούν συνολικά σε ένα πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι πιστωτικές μονάδες αποδίδονται 

σε κάθε μάθημα, πρακτική άσκηση, πτυχιακή ή διπλωματική εργασία, ξένη γλώσσα, 

σεμινάρια, εργαστήρια και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα σπουδών, για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αντικειμενικών στόχων 

ή μαθησιακών αποτελεσμάτων και εκφράζουν τον χρόνο, τον οποίο υπολογίζεται 

ότι χρειάζεται να δαπανήσει κατά μέσο όρο ένας φοιτητής για να επιτύχει τους 

στόχους ή τα αποτελέσματα αυτά. Οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε ένα 

εξάμηνο σπουδών είναι 30, ενώ για την περάτωση των σπουδών στα τμήματα 

τεταρτοετούς φοίτησης είναι 240, σε αυτά πενταετούς φοίτησης 300 και σε αυτά 

εξαετούς φοίτησης 360. Επίσης ο φόρτος εργασίας για κάθε πιστωτική μονάδα, 

είναι 25 με 30 ώρες. Περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος καθορίζονται στο 

Παράρτημα Διπλώματος.  

 

5. Κάθε άλλη λεπτομέρεια, σχετικά με τη διάρθρωση σπουδών του Τμήματος 

Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας, για παράδειγμα σχετικά με την αναλογία 

υποχρεωτικών και μη μαθημάτων, τον υποχρεωτικό ή μη χαρακτήρα της πρακτικής 

άσκησης, την οργάνωση του μαθήματος των ξένων γλωσσών και των 

πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών, τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των 

μαθημάτων, τα προσόντα και οι ειδικότητες του προσωπικού που απαιτούνται για 

την εφαρμογή και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του προγράμματος 

ορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών που εγκρίνεται από τη Συνέλευση του 

Τμήματος. 

Ο Κανονισμός Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει επίσης τις προϋποθέσεις για 

την απονομή τίτλου σπουδών, τις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων και των 

διδασκόντων από τους φοιτητές, τους τρόπους διασφάλισης του αδιάβλητου των 

εξετάσεων, τη διαδικασία χορήγησης υποτροφιών ανταποδοτικών ή μη, τους όρους 

υπό τους οποίους ο φοιτητής δεν δικαιούται τις πάσης φύσεως φοιτητικές παροχές, 
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ζητήματα τεχνολογικής και οικονομικής υποστήριξης του προγράμματος σπουδών, 

και τη διαδικασία εξέτασης φοιτητών με αποδεδειγμένη, πριν από την εισαγωγή 

τους στο Τμήμα, δυσλεξία ή άλλες αναπηρίες. 

 

6. Για εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων από διδάσκοντες, το Πρόγραμμα Σπουδών 

του Τμήματος μπορεί να περιλαμβάνει μαθήματα τα οποία διδάσκονται από άλλο 

Τμήμα της ίδιας Σχολής, ή άλλης Σχολής του Π.Θ. Οι λεπτομέρειες ορίζονται στον 

Κανονισμό Σπουδών.  

 

7. Ο κάθε διδάσκων καταρτίζει αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων που διδάσκει 

ανά εξάμηνο, κατανεμημένο στις δεκατρείς προβλεπόμενες διδακτικές εβδομάδες, 

στο οποίο αναφέρονται τα μαθησιακά αποτελέσματα, ο τρόπος εξέτασης, οι 

υποχρεώσεις των φοιτητών και μια πλήρης βιβλιογραφία. Τα εν λόγω αναλυτικά 

προγράμματα διανέμονται στους φοιτητές στην αρχή του εξαμήνου και αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

8. Η διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων ορίζεται στον 

Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος, εγκρίνεται από τη Συνέλευση και στη συνέχεια 

από την Κοσμητεία της Σχολής. Η διαδικασία γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Τα 

ερωτηματολόγια/φόρμες συμπληρώνονται στην αίθουσα Η/Υ του Τμήματος μία 

εβδομάδα πριν από τη λήξη του εξαμήνου παρουσία του υπευθύνου του 

εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης δεν παρίσταται 

ο διδάσκων που αξιολογείται. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον κάθε 

διδάσκοντα μετά τη λήξη των εξετάσεων.  

 

4. Οργάνωση της διδασκαλίας 

 

1. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα το 

οποίο συντάσσεται από αρμόδια επιτροπή του Τμήματος, και εγκρίνεται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ένα μήνα 

πριν από την έναρξη του εξαμήνου. Tο ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει την 

κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων μέσα στις πέντε εργάσιμες 

ημέρες της εβδομάδας, τους διδάσκοντες, καθώς και τις αίθουσες διδασκαλίας. Σε 

περίπτωση μαθήματος του προγράμματος σπουδών που διδάσκεται σε μεγάλο 

αριθμό φοιτητών είναι υποχρεωτική η διαίρεση των φοιτητών σε τμήματα των 

ογδόντα (80) κατά ανώτατο όριο φοιτητών και η ανάθεση διδασκαλίας του 

μαθήματος για κάθε τμήμα ή κλιμάκιο σε ένα καθηγητή του οικείου Τομέα (εφόσον 

υπάρχει). Όπου υπάρχει ανεπάρκεια αιθουσών για τη διαίρεση σε τμήματα ή όπου 

η διαίρεση αυτή θα επιβάρυνε υπερβολικά τους καθηγητές σε καθήκοντα 

διδασκαλίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, μπορεί, με απόφαση της 

Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, να εισάγεται εξαίρεση από τον κανόνα της 
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διαίρεσης σε τμήματα. Στην περίπτωση αυτή η σχετική απόφαση πρέπει να είναι 

ειδικά αιτιολογημένη και να τεκμηριώνεται πλήρως με παράθεση αντίστοιχων 

αριθμητικών δεδομένων που δικαιολογούν την εξαίρεση. Η διδασκαλία των 

μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Τα προαιρετικά ή επιλεγόμενα μαθήματα 

διδάσκονται, εφόσον δηλωθούν από έναν ελάχιστο αριθμό φοιτητών, ο οποίος 

καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από πρόταση της 

Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών. Σε περίπτωση που ένα μάθημα επιλογής δεν 

διδαχθεί λόγω του μικρού αριθμού των φοιτητών που το δήλωσαν, οι φοιτητές 

αυτοί μπορούν να υποβάλουν νέα δήλωση σε άλλο μάθημα επιλογής, έστω και 

εκτός της καθορισμένης προθεσμίας. 

 

2. Τα μαθήματα και ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων τα οποία μπορεί να 

παρακολουθήσει ένας φοιτητής ανά εξάμηνο καθορίζεται από τον Κανονισμό 

Σπουδών του Τμήματος. 

 

3. Στην αρχή κάθε εξαμήνου και μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από τη Συνέλευση 

του Τμήματος και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες, οι φοιτητές 

υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος δήλωση που περιέχει τα μαθήματα του 

προγράμματος σπουδών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Εξέταση γίνεται 

μόνο σε μάθημα που έχει κατά τα ως άνω δηλωθεί, κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. 

Η δήλωση μαθημάτων γίνεται με τους περιορισμούς που ορίζονται στον οικείο 

κανονισμό σπουδών και υπέχει θέση αίτησης εγγραφής στο αντίστοιχο εξάμηνο.  

 

4. Η γραμματεία του Τμήματος την επόμενη εργάσιμη μέρα από τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων, αποστέλλει στον αντίστοιχο διδάσκοντα τον 

κατάλογο των φοιτητών ανά μάθημα, ο οποίος παράγεται από το λογισμικό 

ηλεκτρονικής Γραμματείας. Εξέταση γίνεται μόνο σε μάθημα που έχει δηλωθεί, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι φοιτητές που δεν 

έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν 

γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαμήνου και, εάν παρά ταύτα 

συμμετείχαν σε αυτές, η επίδοσή τους δε βαθμολογείται και, εάν παρά ταύτα 

βαθμολογήθηκαν, ο βαθμός επιτυχίας που τυχόν έλαβαν δεν λαμβάνεται υπόψη 

και δεν καταχωρείται σε καμία εξεταστική περίοδο. 

Εξαιρέσεις επιτρέπονται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος και έγκριση από την Κοσμητεία της Σχολής.  

Η κατά το παρόν άρθρο δήλωση μαθημάτων δεν αποτελεί προϋπόθεση για την 

εξέταση φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό 

εξαμήνων και στη διάρκεια των οποίων έχουν δηλώσει τα μαθήματα με τα οποία 

συμπληρώνουν τον απαραίτητο αριθμό διδακτικών μονάδων ή μαθημάτων που 

απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. 
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5. H παρακολούθηση των σεμιναρίων και εργαστηριακών ασκήσεων μπορεί να είναι 

υποχρεωτική για τους φοιτητές, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Τυχόν 

παρεκκλίσεις και οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους αναφέρονται ρητά στον 

Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος. 

 

6. Κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει 

καθήκοντα Συμβούλου Σπουδών στους καθηγητές, ώστε να επιτυγχάνεται η 

ακαδημαϊκή εξέλιξη του κάθε φοιτητή. Λεπτομέρειες που αφορούν στον ορισμό, 

στη θητεία κ.λπ. του συμβούλου σπουδών καθορίζονται από τον Κανονισμό 

Σπουδών του Τμήματος. Ο Σύμβουλος Σπουδών, σε συνεργασία με την υπηρεσία 

στήριξης φοιτητών, συμβουλεύει και υποστηρίζει, ιδίως τους πρωτοετείς φοιτητές, 

με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης συμβουλεύει και ενημερώνει όλους τους φοιτητές 

σε θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους 

σταδιοδρομίας και καταβάλλει ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα για φοιτητές που 

αντιμετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες στην 

επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. 

 

7. Όλα τα μέλη ΔΕΠ και ο πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούνται να συνεργάζονται 

και να υποστηρίζουν τους Συμβούλους Σπουδών στο έργο τους και να λαμβάνουν 

υπόψη παρατηρήσεις, υποδείξεις, συστάσεις και αιτήσεις τους. Οι Σύμβουλοι 

Σπουδών ενημερώνουν εγγράφως τη Συνέλευση του Τμήματος για το έργο και τη 

δραστηριότητά τους τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, μία φορά το μήνα 

Δεκέμβριο και μία φορά το μήνα Μάιο. Στην έκθεσή τους οι Σύμβουλοι Σπουδών 

μπορεί να επισημαίνουν δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που δημιουργούν προβλήματα 

στους φοιτητές και να προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπισή τους. 

 

8. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκπόνησης και αξιολόγησης διπλωματικών ή 

άλλων πτυχιακών εργασιών ρυθμίζονται με αποφάσεις του Τμήματος και 

περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος. 

 

5. Διαδικασία Αξιολόγησης Φοιτητών 

 

1. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται με βάση την τελική εξέταση 

μετά τη λήξη του εξαμήνου. Ο τρόπος εξέτασης (γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, 

εργασίες, εργαστηριακές ασκήσεις, ενδιάμεση εξέταση) αποφασίζεται από τον κάθε 

διδάσκοντα και αναφέρεται με σαφήνεια στην ιστοσελίδα του κάθε Τμήματος.  

Σε περιπτώσεις φοιτητών με αναπηρίες εφαρμόζονται οι ακόλουθες γενικές οδηγίες 

που αφορούν στη διεξαγωγή των εξετάσεων. Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές που: 
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 έχουν οπτικές αναπηρίες μπορούν να εξεταστούν προφορικά ή γραπτά στον 

κώδικα ανάγνωσης και γραφής Braille, με τη χρήση υπολογιστή ή άλλης 

υποστηρικτικής τεχνολογίας, 

 έχουν κινητική αναπηρία των άνω άκρων μπορούν να εξετάζονται προφορικά, 

 έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, 

δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία μπορούν να εξεταστούν 

προφορικά, ή γραπτά με βοηθό γραφής 

 έχουν προβλήματα λόγου και ομιλίας εξετάζονται γραπτά, 

 είναι στο φάσμα του αυτισμού εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, 

 είναι κωφοί ή βαρήκοοι εξετάζονται γραπτά (όλες οι οδηγίες δίνονται γραπτά), 

ή προφορικά εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιημένο διερμηνέα Ελληνικής 

Νοηματικής Γλώσσας. 

 

Γενικές αρχές που διέπουν όλα τα παραπάνω :  α) η διάρκεια εξέτασης πρέπει να 

ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του φοιτητή, β) ο χώρος εξέτασης πρέπει να 

είναι προσβάσιμος (φωτισμός, καθίσματα), γ) τα θέματα εξετάσεων πρέπει να 

δίνονται σε προσβάσιμη μορφή, και δ) η εξέταση μπορεί να γίνει με εναλλακτικούς 

τρόπους, όπως εξέταση σε τμήματα της ύλης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, 

θέματα πολλαπλής επιλογής αντί ανοιχτού τύπου. 

 

Σε περίπτωση αποτυχίας του φοιτητή περισσότερες από τρεις φορές σε ένα 

μάθημα, με απόφαση του Κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του στην 

Γραμματεία του Τμήματος, από τριμελή επιτροπή καθηγητών της Σχολής, οι οποίοι 

έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον Κοσμήτορα 

ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο 

υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. 

 

2. H επίδοση στα μαθήματα εκτιμάται με τους βαθμούς που δίνονται κατά τη 

διαδικασία ελέγχου των γνώσεων. Κάθε μάθημα είτε είναι εξαμηνιαίο, είτε κλινικό, 

είτε διπλωματική εργασία, βαθμολογείται αυτοτελώς. Οι βαθμοί που δίνονται 

κυμαίνονται από μηδέν (0) μέχρι δέκα (10), με διαβαθμίσεις μισής μονάδας. 

Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το πέντε (5) και οι μεγαλύτεροί του. 

Ο βαθμός του πτυχίου συνοδεύεται από χαρακτηρισμό ως εξής: 

•Άριστα, για βαθμό από 8,50 (συμπεριλαμβανομένου) έως 10,00. 

•Λίαν καλώς, για βαθμό από 6,50 (συμπεριλαμβανομένου) έως 8,50 (μη 

συμπεριλαμβανομένου). 

•Καλώς, για βαθμό από 5,00 έως 6,50 (μη συμπεριλαμβανομένου). 

 

3. Τα γραπτά φυλάσσονται υποχρεωτικά και με επιμέλεια του υπεύθυνου του 

μαθήματος για δώδεκα (12) μήνες. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού τα γραπτά 
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παύουν να έχουν ισχύ και καταστρέφονται, εκτός αν εκκρεμεί σχετική ποινική, 

πειθαρχική ή οποιαδήποτε διοικητική διαδικασία. 

 

4. Tα αποτελέσματα των εξετάσεων καταγράφονται από το διδάσκοντα στο 

ηλεκτρονικό σύστημα της γραμματείας μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από 

την εξέταση.  

 

5. Μαθήματα στα οποία ο φοιτητής δεν έλαβε προβιβάσιμο βαθμό, υποχρεούται να 

τα επαναλάβει ή, εφόσον είναι κατ' επιλογή, και να τα αντικαταστήσει, εάν αυτό 

προβλέπεται από τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος. Ειδικά και μόνο το 

εργαστήριο εξαμηνιαίου μαθήματος κατοχυρώνεται και δεν επαναλαμβάνεται η 

εργαστηριακή άσκηση, εάν η παρακολούθηση αυτή κρίθηκε επιτυχής. Για τον τρόπο 

υπολογισμού του βαθμού του πτυχίου εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. 

 

6. Στους φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα σε πανεπιστήμια της 

αλλοδαπής, στο πλαίσιο διεθνών ανταλλαγών, αναγνωρίζεται ως χρόνος 

πραγματικής φοίτησης ο χρόνος του προγράμματος του άλλου πανεπιστημίου και 

εφόσον έχουν εξεταστεί, η αντίστοιχη βαθμολογία, μετατρεπόμενη στην 

προαναφερόμενη βαθμολογική κλίμακα που ισχύει στο Π.Θ., σύμφωνα με τη 

σχετική εκπαιδευτική συμφωνία και το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας που 

προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Η βαθμολογία μαθημάτων σε 

πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να αποδεικνύεται με πρωτότυπο επίσημο 

έγγραφο του αλλοδαπού πανεπιστημίου, το οποίο φέρει τη σχετική βεβαίωση 

(Apostille) που προβλέπεται από τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις. Η αντιστοίχιση 

της βαθμολογίας εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

 

7. Για όσους μετεγγράφονται ή κατατάσσονται από άλλα Α.Ε.Ι. ή από άλλα Τμήματα 

του Π.Θ. σε επόμενο του πρώτου εξάμηνο, η Συνέλευση του Τμήματος στο οποίο 

μετεγγράφονται ή κατατάσσονται αναγνωρίζει ως επιτυχώς εξετασθέντα τα 

μαθήματα στα οποία ο μετεγγραφόμενος ή κατατασσόμενος έχει εξεταστεί 

επιτυχώς στο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα από το οποίο προέρχεται, εφόσον τα μαθήματα αυτά 

ανήκουν στο ίδιο ή παρόμοιο γνωστικό αντικείμενο με μαθήματα που διδάσκονται 

στο Π.Θ. ή στο Τμήμα υποδοχής. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας και οι αντίστοιχες αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του 

Π.Θ. ή του Τμήματος που υποδέχεται τον μετεγγραφόμενο ή κατατασσόμενο 

φοιτητή. 

 

8.Για τη μορφή του Τίτλου Σπουδών, και του Παραρτήματος Διπλώματος, 

ακολουθούνται οι ισχύουσες αποφάσεις του ιδρύματος. 
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6. Αξιολόγηση Διδακτικής Ικανότητας Καθηγητών 

 

Η διδακτική ικανότητα των καθηγητών αξιολογείται από τους φοιτητές στο οποίο 

διδάσκουν. Η αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας αποτελεί στοιχείο που 

συνεκτιμάται στις διαδικασίες κρίσης για εκλογή ή εξέλιξη των καθηγητών. Για τη 

διδακτική ικανότητα υποψηφίων καθηγητών που προέρχονται από άλλο 

πανεπιστήμιο της χώρας το στοιχείο της αξιολόγησης αυτής ζητείται από το 

πανεπιστήμιο από το οποίο προέρχεται. Η διδακτική ικανότητα των άλλων 

υποψηφίων αξιολογείται με βάση δύο δοκιμαστικά μαθήματα από τους φοιτητές 

των αντίστοιχων τάξεων, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Τα θέματα επιλέγονται από τον 

οικείο Τομέα (εφόσον υπάρχουν) ή διαφορετικά από τη Συνέλευση του Τμήματος 

και γνωστοποιούνται τρεις (3) ημέρες πριν από κάθε μάθημα στους υποψήφιους. 


