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Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος στην 

Συνεδρίαση 14 / 27-2-2020 (θέμα 4.5).   
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

  

  

  

1.Δομή Τμήματος  

Ονομασία Τμήματος   
  
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) της Σχολής Ανθρωπιστικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984 με το Π.Δ. ΠΔ 83/74 (ΦΕΚ 31/20-

03-1984, τ. Α΄)  και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1986.   

Το Τμήμα δεν είναι δομημένο σε Τομείς.  

 

Ονομασία Εργαστηρίων   
  
Τα θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος (ΦΕΚ 1255/28-6-2016, τ. Β΄) είναι 

τα ακόλουθα:  

• Εργαστήριο Γλωσσολογίας 

• Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής τους & Πολυμέσα 

• Εργαστήριο Καλλιτεχνικής & Πολιτισμικής Παιδείας 

• Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών 

• Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 

• Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση 

Επιπλέον των θεσμοθετημένων Ερευνητικών Εργαστηρίων, η Σχολή Τμήμα διαθέτει 

Εργαστήριο Πληροφορικής, κατάλληλα εξοπλισμένο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του 

Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.  

  

2.Τίτλος Σπουδών – Κατευθύνσεις  
Το Τμήμα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών,  

απονέμει τον τίτλο «Πτυχίο στις Επιστήμες της Αγωγής»..   

Ο απόφοιτος του Τμήματος μπορεί να αναφέρεται ως Παιδαγωγός ή Δάσκαλος.  
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3. Μαθησιακά Αποτελέσματα του Τίτλου Σπουδών  
Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα αποκτήσουν επιστημονικές, διδακτικές και γενικότερα 

διανοητικές μεθόδους και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν αφενός να κατανοήσουν την 

κοινωνική λειτουργία των επιστημών και των εκπαιδευτικών μηχανισμών και αφετέρου να 

προσδιορίσουν τις συντεταγμένες των επιστημών της αγωγής και να ασκήσουν τις 

δυνατότητες που τους παρέχουν, ώστε, ως επαγγελματίες του χώρου να είναι σε θέση να 

διαμορφώνουν περιβάλλοντα εργασίας, διαμορφώνοντας μαθησιακές συνθήκες που θα 

καταστήσουν δυνατή την καλλιέργεια και την πνευματική συγκρότηση όλων των παιδιών 

χωρίς διάκριση φυλής, έθνους, θρησκείας και κοινωνικής τάξης και  παράλληλα να ερευνούν 

και να αποτιμούν το πλαίσιο και της συνθήκες της εκπαιδευτικής και της μαθησιακής 

διαδικασίας. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διδασκαλία νέων διδακτικών αντικειμένων, (π.χ. 

περιβαλλοντική αγωγή, δίγλωσση εκπαίδευση, χρήση νέων τεχνολογιών), στη μεθοδολογία 

έρευνας και σε σύγχρονες προσεγγίσεις σε εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα. 

 

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων  
  

Το απονεμόμενο από το Τμήμα πτυχίο ανήκει στο επίπεδο (6) του Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

  

4.Προϋποθέσεις Απονομής Τίτλου Σπουδών  
Για την απόκτηση του τίτλου σπουδών απαιτείται η φοίτηση επί 8 εξάμηνα. Οι προϋποθέσεις 

απονομής πτυχίου καθορίζονται μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

   
5.Διαδικασία Εισαγωγής /Τρόποι  εγγραφής στο Τμήμα   
  

 Με πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις ή με άλλο τρόπο στη βάση της ισχύουσας 

νομοθεσίας.   

 

6.Ακαδημαϊκό Έτος / Εξάμηνα Σπουδών  
Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η  Αυγούστου του 

επομένου ημερολογιακού έτους.   

Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα σπουδών: το χειμερινό και το εαρινό. Οι 

ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων καθορίζονται με απόφαση της 

Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.   

Η παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις,  

προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, 
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δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και εγκρίνεται με απόφαση του Πρύτανη/της 

Πρυτάνισσας.   

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Αν 

για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε 

ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται, μετά από απόφαση 

Συνέλευσης, ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται. Τυχόν δε εξέταση του συγκεκριμένου 

μαθήματος είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.  

  

7.Πρώτη Εγγραφή  
Η φοίτηση στο Τμήμα αρχίζει με την πρώτη εγγραφή του φοιτητή / της φοιτήτριας. Η εγγραφή 

των  φοιτητών και φοιτητριών που εισάγονται,  πραγματοποιείται στην αρχή του χειμερινού 

εξαμήνου, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και αφορούν 

όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.   

Η εγγραφή των φοιτητών και φοιτητριών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (μετεγγραφές, 

κατατάξεις κ.ά.) πραγματοποιούνται κάτω από ειδικές προϋποθέσεις, με την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών τα οποία προβλέπονται από αντίστοιχες διατάξεις και σε προθεσμίες που 

ανακοινώνονται εγκαίρως.  

8.Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του φοιτητή & της φοιτήτριας  
Η ιδιότητα του φοιτητή ή της φοιτήτριας αποκτάται με την εγγραφή στο Τμήμα, αναστέλλεται 

προσωρινά,  κατά την περίοδο διακοπής φοίτησης (αναστολής σπουδών)  και διακόπτεται 

οριστικά με τη λήψη του πτυχίου ή με τη διαγραφή του/της.   

Οι φοιτητές και φοιτήτριες θεωρούνται ενήλικες ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

τους.   

Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια έχει δικαίωμα στις παροχές της Φοιτητικής Μέριμνας, για 

χρονικό διάστημα ίσο με τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου, 

προσαυξημένο κατά δύο (2) χρόνια, δηλαδή για έξι (6) συνολικά χρόνια.    

  

9.Ακαδημαϊκή (φοιτητική) ταυτότητα  
Οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για την έκδοση της ακαδημαϊκής 

ταυτότητας (πάσο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, 

http://academicid.gov.gr   

  

10.Διακοπή φοίτησης (αναστολή σπουδών)  
Οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους, τη 

φοίτησή τους για όσα εξάμηνα κρίνουν απαραίτητο (όχι όμως περισσότερα από τον ελάχιστο 

αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό 

πρόγραμμα σπουδών). Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά το χρόνο τυχόν διακοπής της 
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φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους 

ανωτέρας βίας.  

Η αίτηση διακοπής της φοίτησης (αναστολής σπουδών) που αφορά κατ’ ελάχιστον σε 

διάστημα ενός εξαμήνου, υποβάλλεται στην έναρξη του ακαδ. εξαμήνου κατά την περίοδο 

των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών/τριων ή ανανέωσης εγγραφών των φοιτητών/τριων 

των παλαιότερων ετών.   

   

11.Εγγραφή σε εξάμηνο / Δήλωση μαθημάτων  
Οι φοιτητές και φοιτήτριες υποχρεούνται στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε χρονική περίοδο που 

ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος, να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις εγγραφής στα 

μαθήματα τα οποία θα παρακολουθήσουν και στα οποία θα εξεταστούν.   

Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στα Πρόγραμματα Erasmus+ και “Διεθνής 

Κινητικότητα”, μπορούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μετακίνησής τους, να δηλώσουν 

και μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών  που έχουν δηλώσει κατά το παρελθόν (ΟΧΙ ΝΕΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ του τρέχοντος εξαμήνου, δηλ. μαθήματα που τα δηλώνουν  για πρώτη φορά), 

πέραν αυτών που θα αντιστοιχηθούν με τα μαθήματα τα οποία θα παρακολουθήσουν στο 

εξωτερικό (σύμφωνα με τη «Συμφωνία Μάθησης» που θα έχουν υπογράψει). Επιπλέον των 

μαθημάτων που δηλώνονται για πρώτη φορά σύμφωνα με τη συμφωνία μάθησης οι 

φοιτητές/τριες μπορούν να δηλώσουν και την Πτυχιακή Εργασία και την Πρακτική Άσκηση 

(υπό την προϋπόθεση ότι δεν συμπίπτουν χρονικά).    

Οι δηλώσεις μαθημάτων των νεοεισερχομένων φοιτητών/τριών υποβάλλονται μετά την 

εγγραφή τους στο Τμήμα και, σε κάθε περίπτωση, εντός των προθεσμιών, όπως εκάστοτε 

ισχύουν. Ειδικά και κατ’ εξαίρεση η Γραμματεία προβαίνει στις δηλώσεις μαθημάτων των 

πρωτοετών φοιτητών/τριών του Α’ (χειμερινού) εξαμήνου σπουδών.  

Δεν είναι δυνατό να προσέλθει σε εξετάσεις φοιτητής/τρια σε μάθημα για το οποίο δεν έχει 

υποβάλει δήλωση εγγραφής, στις αντίστοιχες περιόδους εγγραφής/ δήλωσης μαθημάτων.   

Η Ηλεκτρονική Δήλωση Μαθημάτων δίνει στο φοιτητή & τη φοιτήτρια το δικαίωμα:  

• Παρακολούθησης των σχετικών μαθημάτων και  εργαστηρίων  

• Παραλαβής των σημειώσεων και συγγραμμάτων για τα μαθήματα αυτά  

• Συμμετοχής στις εξετάσεις της 1ης και 2ης εξεταστικής περιόδου για τα εξαμηνιαία 

μαθήματα που επέλεξε   

Εκπρόθεσμη υποβολή Ηλεκτρονικής Δήλωσης Μαθημάτων δεν γίνεται δεκτή, παρά μόνο για 

ειδικούς λόγους.   

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο ελάχιστο 

αριθμό εξαμήνων, η εκ νέου δήλωση μαθημάτων τα οποία είχαν ήδη δηλώσει σε 

προηγούμενα εξάμηνα  δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εξέτασή τους στα μαθήματα αυτά, 

σύμφωνα με σχετική  απόφαση της Συνέλευσης.   
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Αρμόδιος/α για την πληροφόρηση πάνω σε θέματα δήλωσης μαθημάτων είναι η Γραμματεία 

του Τμήματος και ο/η Σύμβουλος Σπουδών του φοιτητή & της φοιτήτριας, όπως ορίζεται από 

τη Συνέλευση του Τμήματος.  

  

Προβλέψεις για φοιτητές/τριες  με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές 
ανάγκες  
  

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τον τρόπο εξέτασης φοιτητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.   

Συγκεκριμένα,    

Φοιτητές/τριες με αναπηρία ή ειδικές μαθησιακές ανάγκες όπως, δυσλεξία, δυσγραφία, 

δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής κλπ  

δύναται να εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ή με άλλης μορφής δοκιμασία,  κατά περίπτωση 

και ανάλογα με τις δυνατότητές τους, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησής τους στη 

Συνέλευση του Τμήματος, συνοδευόμενη από σχετική  γνωμάτευση  αρμόδιου Φορέα.  

Σε  όλη τη διάρκεια των σπουδών τους υπάρχει καθηγητής/τρια στον/στην οποίο/οποία 

μπορούν να απευθύνονται για να συζητούν τα προβλήματά τους και για τυχόν μεσολάβησή 

του/της στις Διοικητικές Υπηρεσίες και στις Πανεπιστημιακές Αρχές για την επίλυσή τους.   

12.Δομή Προγράμματος Σπουδών  
Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά (Υ) και κατ’ 

επιλογήν υποχρεωτικά (ΥΕ), επιλεγόμενα (Ε) και Πρακτική Άσκηση (ΠΡΑΚ). Τα πλήρη στοιχεία 

των μαθημάτων καταχωρούνται στα σχετικά περιγράμματα (σύμφωνα με το πρότυπο της 

ΑΔΙΠ), τα οποία και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.    

Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει μαθήματα / εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες.   

Τα μαθήματα κατανέμονται σε εξάμηνα, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών. 

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει μαθήματα / εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 

τουλάχιστον 30 πιστωτικές μονάδες.  

Η πλήρης υιοθέτηση του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών είναι σκόπιμη και 

ενδεδειγμένη. Όμως, το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών δεν δεσμεύει τους/τις  

φοιτητές/τριες ως προς τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο και, κατά 

συνέπεια, κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να καταρτίσει κατά την κρίση του/της το ατομικό 

του/της πρόγραμμα μαθημάτων, με τους περιορισμούς που απορρέουν από την κείμενη 

νομοθεσία, ή από τον παρόντα Κανονισμό ή από συναφείς αποφάσεις της Συγκλήτου ή της 

Συνέλευσης του Τμήματος.  

Τα πλήρη στοιχεία για τη δομή και το περιεχόμενο του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών 

περιλαμβάνονται στον Οδηγό Σπουδών, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος.   

Προαπαιτούμενα Μαθήματα  
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Ως προοαπαιτούμενα μαθήματα καθορίζονται μαθήματα μετά από απόφαση της Συνέλευσης 

του Τμήματος. 

Ειδικότερες προβλέψεις για κύκλους μαθημάτων, κατευθύνσεις, ροές κλπ.  

Το ΠΠΣ έχει, επίσης, δοµηθεί µε στόχο την οµαλή µετάβαση των φοιτητών/τριών από το 

γενικό στάδιο σπουδών στο ειδικό, μέσω της παρακολούθησης αρχικά μαθημάτων γενικών 

γνώσεων, τα οποία βαθμιαία διευρύνονται και εμβαθύνουν με στόχο την εξειδίκευση των 

φοιτητών/τριών στους τομείς των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα.  Πιο 

συγκεκριμένα, στα δύο πρώτα χρόνια οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν εισαγωγικά 

μαθήματα γενικών γνώσεων της παιδαγωγικής και των συναφών με αυτή γνωστικών 

αντικειμένων,  τα οποία καλύπτουν τις εξής τέσσερις θεματικές ενότητες: Παιδαγωγικών 

Επιστημών και Ψυχολογίας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών - 

Νέων Τεχνολογιών, Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Λαογραφίας, έξι (6) από τα οποία είναι 

προαπαιτούμενα για τα μαθήματα ειδίκευσης/εφαρμοσμένων γνώσεων στους παραπάνω 

τομείς (Πρακτικές Ασκήσεις). 

Στο τρίτο και στο τέταρτο έτος σπουδών διδάσκονται µαθήµατα εµβάθυνσης, καθώς και 

µαθήµατα που σχετίζονται µε τις εφαρµοσµένες γνώσεις διδακτικής  των γνωστικών 

αντικειμένων που διδάσκονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, στο τέταρτο έτος 

σπουδών παρέχεται στους φοιτητές/τριες η δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας. 

 

Οδηγός Σπουδών  
  

Ο Οδηγός Σπουδών επικαιροποιείται  από το Τμήμα μέχρι τον Σεπτέμβριο κάθε έτους και 

αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος. Πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως:  

α) το Πρόγραμμα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, το Ακαδημαϊκό 

Ημερολόγιο, την Πρακτική Άσκηση και γενικώς τα θέματα της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, β) 

διάφορες λειτουργικές πληροφορίες σχετικές με το Τμήμα (λειτουργία των Υπηρεσιών του,  

των Εργαστηρίων του κ.λπ.), γ) πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη του Παν/μιου, δ) 

πληροφορίες για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου/της Σχολής/του Τμήματος, ε) τη διαδικασία 

χορήγησης κοινωνικών παροχών προς τους/τις φοιτητές/τριες   (υποτροφίες, δάνεια, σίτιση, 

στέγαση, διδακτικά βιβλία και βοηθήματα κ.λπ.), στ) τα ονοματεπώνυμα και την ιδιότητα του 

Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος, ζ) τα ονοματεπώνυμα των Ομότιμων 

Καθηγητών/τριων  και όσων διετέλεσαν Καθηγητές/τριες, η) κάθε άλλη πληροφορία που 

κρίνει αναγκαία η Συνέλευση του Τμήματος.   

  

13.Διδακτικά Συγγράμματα  
Με την ολοκλήρωση των εγγραφών σε κάθε εξάμηνο, παρέχονται στους φοιτητές και τις 

φοιτήτριες δωρεάν διδακτικά συγγράμματα για τα μαθήματα τα οποία έχουν δηλώσει. Η 

ηλεκτρονική δήλωση /επιλογή συγγράμματος/μάτων ανά μάθημα υποβάλλεται από τους/τις 

φοιτητές/ριες, σε συγκεκριμένη προθεσμία, στην διεύθυνση www.eudoxus.gr. Μετά το 
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κλείσιμο της εφαρμογής από την Υπηρεσία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος 

«ΕΥΔΟΞΟΣ» του Υπουργείου, δεν είναι δυνατή η προμήθεια συγγραμμάτων.  

1. Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραμμάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο 

προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα ανά μάθημα, το οποίο προέρχεται από τα δηλωθέντα 

συγγράμματα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ και συντάσσεται ύστερα από 

εισηγήσεις των οικείων διδασκόντων /ουσών των μαθημάτων.  

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν δηλώσει το μάθημα δικαιούνται να επιλέξουν και να 

παραλάβουν δωρεάν ένα από τα δύο προτεινόμενα συγγράμματα.   

2. Κάθε διδάσκων και διδάσκουσα, κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων, 

διανέμει σε ηλεκτρονική μορφή σε όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εγγραφεί 

στο μάθημα αναλυτικό διάγραμμα μελέτης, το οποίο περιλαμβάνει τη διάρθρωση της ύλης 

του μαθήματος, σχετική βιβλιογραφία, άλλη τεκμηρίωση και συναφή πληροφόρηση.  

3. Το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων (σημειώσεις, παρουσιάσεις) που διδάσκουν 

οι Καθηγητές/τριες  όλων των βαθμίδων αναρτάται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική 

εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ιδρύματος, στην οποία ανά μάθημα έχουν πρόσβαση μόνο οι 

εγγεγραμμένοι σε αυτό φοιτητές.   

Προϋποθέσεις για παραλαβή δωρεάν συγγραμμάτων  
• Δεν πρέπει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια να έχει υπερβεί τα 2 έτη μετά την τυπική διάρκεια 

σπουδών, δηλαδή δεν πρέπει να έχει υπερβεί τα έξι (6) έτη σπουδών.  

• Δεν δικαιούται ο/η φοιτητής/φοιτήτρια συγγράμματα περισσότερα από τον αριθμό 

μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.  

• Για κάθε μάθημα δίνεται σύγγραμμα μόνο μία φορά. Δεν παρέχεται σε περίπτωση 

δήλωσης του μαθήματος πέραν της πρώτης φοράς.  

• Αν για οποιοδήποτε λόγο παραλάβει σύγγραμμα που δεν δικαιούται, ο φοιτητής ή η 

φοιτήτρια πρέπει να ενημερώσει άμεσα τη Γραμματεία του Τμήματος και να επιστρέψει 

το σύγγραμμα στο σημείο διανομής.  

  

14.Διεξαγωγή μαθημάτων  
Η διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών γίνεται σύμφωνα 

με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή από 

Μέλος/η του Τμήματος, πάντα σε συνεργασία με την Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατανομή των ωρών διδασκαλίας των 

μαθημάτων στις ημέρες της εβδομάδας, τους/τις Διδάσκοντες/ουσες, τις αίθουσες 

διδασκαλίας και ανακοινώνεται εγκαίρως από τη Γραμματεία.   

Το Τμήμα προκειμένου να γίνει αναπλήρωση διαλέξεων/εργαστηρίων κ.λπ. που δεν 

πραγματοποιήθηκαν τηρεί την ακόλουθη διαδικασία: Ο/Η Υπεύθυνος/η Διδάσκων/ουσα του 

μαθήματος ενημερώνει εγκαίρως την Γραμματεία και με άμεσο τρόπο τους/τις 

φοιτητές/τριες μέσω της ιστοσελίδα για την ημέρα και ώρα της αναπλήρωσης του μαθήματος 
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το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε. Η Γραμματεία κοινοποιεί αμέσως  σχετική Ανακοίνωση 

στους /στις φοιτητές/τριες.    

Σημειώνεται ότι στο εγκριθέν κατ’ έτος Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο από τη Σύγκλητο,  πλην των 

λοιπών,  εγκρίνεται  και περίοδος Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και Εξετάσεων Χειμερινού 

και Εαρινού Εξαμήνου,  διάρκειας της κάθε μιας περιόδου 4 εβδομάδων,   μία εκ των οποίων 

είναι ΚΕΝΗ εβδομάδα την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει το Τμήμα είτε  για αναπληρώσεις 

μαθημάτων είτε για εξετάσεις, ανάλογα με τις ανάγκες του.   

Προκειμένου να διδαχθεί ένα μάθημα επιλογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

θα πρέπει να έχει δηλωθεί από τουλάχιστον πέντε (5) φοιτητές/τριες. Αν ένα μάθημα 

δηλωθεί από λιγότερους/ες φοιτητές/τριες δίνεται η δυνατότητα στον/στην υπεύθυνο/η  

Διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος  εκτιμώντας τις περιστάσεις να εκφράσει την άποψή του 

στη Συνέλευση περί της διεξαγωγής ή μη του συγκεκριμένου μαθήματος και η Συνέλευση 

τελικώς θα αποφασίσει.   

Με απόφαση του/της διδάσκοντα/ουσας είναι δυνατό να καθοριστεί ως υποχρεωτική η 

συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε ορισμένες ειδικές μορφές εκπαιδευτικού έργου, όπως 

εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις και άλλα. Ο τρόπος ελέγχου της συμμετοχής των 

φοιτητών/τριών στις περιπτώσεις αυτές, καθώς και ο καθορισμός τυχόν ορίου απουσιών, 

καθορίζονται με ευθύνη του διδάσκοντα/ουσας.  

Σε περιπτώσεις μεγάλου αριθμού εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών σε ένα μάθημα ή σε 

περιπτώσεις ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του μαθήματος, έπειτα από εισήγηση του/της 

διδάσκοντα/ουσας και απόφαση της Συνέλευσης, το μάθημα μπορεί να διεξαχθεί σε 

επιμέρους τμήματα φοιτητών/τριών.  

15.Πτυχιακή Εργασία  
Προβλέψεις για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις ανάθεσης, εκπόνησης και αξιολόγησης  

πτυχιακών εργασιών  

Η δήλωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, η οποία έχει προαιρετικό χαρακτήρα και 

αντιστοιχεί σε 4 μαθήματα επιλογής, πραγματοποιείται κατά την έναρξη του Ζ΄ εξαμήνου και 

πιο συγκεκριμένα από τις 1 έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Στην περίπτωση παράτασης 

του χρόνου εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας απαιτείται εκ νέου αίτηση.    

 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να ξεκινήσουν την εκπόνηση Πτυχιακής 

Εργασίας οφείλουν να λάβουν γνώση του Κανονισμού Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας 

του Τμήματος.  

  

16.Εξετάσεις  
Ο/η υπεύθυνος/η του μαθήματος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τον προσδιορισμό του 

τρόπου ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών και φοιτητριών καθώς και της τελικής 

βαθμολογίας. Τα ακριβή χαρακτηριστικά της εξεταστικής διαδικασίας (αριθμός εξετάσεων, 

συχνότητα, τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών και 
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φοιτητριών, γραπτή ή προφορική εξέταση) προσδιορίζονται από τον/τη διδάσκοντα /ουσα 

στην αρχή του εξαμήνου και περιγράφονται στο περίγραμμα του μαθήματος.   

Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή του φοιτητή & της φοιτήτριας στην 

εξεταστική περίοδο του συγκεκριμένου εξαμήνου. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο 

μάθημα, ο φοιτητής / η φοιτήτρια μπορεί να επανεξεταστεί κατά την επαναληπτική 

εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας και στην επαναληπτική 

εξέταση κάποιου υποχρεωτικού μαθήματος, ο/η φοιτητής/ φοιτήτρια είναι υποχρεωμένος/η 

να το δηλώσει εκ νέου και να το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο.   

Οι φοιτητές/τριες που περάτωσαν την κανονική φοίτηση η οποία ισούται με τον ελάχιστο 

αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων σύμφωνα με το 

ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική 

περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδ. έτους σε όλα τα μαθήματα 

που οφείλουν ανεξάρτητα αν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο έπειτα από 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.   

Το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων καταρτίζεται ή από τη 

Γραμματεία ή από μέλος του Τμήματος (το οποίο ορίζεται από τη Συνέλευση) και σε 

συνεννόηση και με εκπρόσωπο του Συλλόγου Φοιτητών και Φοιτητριών και ανακοινώνεται 

εγκαίρως.   

Αν ο/η  φοιτητής/τρια  αποτύχει  τουλάχιστον τέσσερις φορές σε εξέταση ενός μαθήματος, 

εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του/της, σε επόμενη εξεταστική περίοδο, κατά την οποία 

προσφέρεται το μάθημα. Η εξέταση πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή 

καθηγητών/τριών των Τμημάτων της Σχολής, που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό 

αντικείμενο με αυτό του μαθήματος και ορίζονται από τον/την  Κοσμήτορα/ισσα. Από την 

Επιτροπή εξαιρείται ο/η διδάσκων/ουσα του μαθήματος. Η σχετική αίτηση του/της 

φοιτητή/τριας υποβάλλεται στη Γραμματεία της οικείας Σχολής, εντός του χρονικού 

διαστήματος ενός μηνός από την ημέρα ανακοίνωσης της βαθμολογίας του μαθήματος. 

Σημειώνεται ότι η μη προσέλευση στην εξέταση του μαθήματος δεν προσμετράται ως 

ανεπιτυχής προσπάθεια. Σε περίπτωση αποτυχίας και στην εν λόγω εξέταση, ο/η  

φοιτητής/τρια συνεχίζει τη φοίτησή του/της,  και αν υπάρξουν και πάλι τουλάχιστον τέσσερις 

αποτυχίες στο ίδιο μάθημα, έχει και πάλι δικαίωμα εξέτασης, σύμφωνα με την παραπάνω 

διαδικασία.   

Η κατοχύρωση μαθήματος σε φοιτητές/τριες που μετεγγράφονται από άλλο πανεπιστήμιο ή 

που κατατάσσονται ως πτυχιούχοι για τη λήψη και άλλου πτυχίου, είναι δυνατή,  εφόσον 

αυτοί/ές έχουν διδαχθεί το ίδιο ή αντίστοιχο μάθημα στο Τμήμα προέλευσης και έχουν 

εξεταστεί σε αυτό επιτυχώς. Η κατοχύρωση γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος υποδοχής, ύστερα από πρόταση του/της  αντιστοίχου/ης  διδάσκοντος/ουσας ή 

του τομέα του οικείου Τμήματος. Για τα εν λόγω μαθήματα, ως βαθμός κατοχυρώνεται 

εκείνος που είχε δοθεί στο Τμήμα προέλευσης, ενώ ως αριθμός διδακτικών μονάδων και 

πιστωτικών μονάδων κατοχυρώνεται ο προβλεπόμενος στο Πρόγραμμα Σπουδών του 

Τμήματος υποδοχής.  

Η βαθμολογία εισάγεται από τον /την διδάσκοντα/ουσα στο Φοιτητολόγιο σε χρονικό 

διάστημα που καθορίζεται κάθε φορά στην απόφαση της Συγκλήτου για την έγκριση του 



14  

  

Ακαδημαϊκού Ημερολογίου.  Σε περίπτωση αντιγραφής ή άλλου τρόπου φαλκίδευσης του 

αποτελέσματος των εξετάσεων, δεν ανακοινώνεται βαθμολογία και ο/η  υπεύθυνος/η  του 

μαθήματος ενημερώνει αμελλητί τον/την  Πρόεδρο και τη Συνέλευση του Τμήματος, 

προκειμένου να εξεταστεί τυχόν επιβολή πειθαρχικής ποινής.   

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας του Τμήματος, σε ό,τι αφορά στη διενέργεια των 

εξετάσεων των μαθημάτων, συμπληρώνεται από τον Ιδρυματικό Κανονισμό  (απόφαση 

Συγκλήτου) ο οποίος και υπερισχύει. 

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και η 

επαναληπτική του Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις διαρκούν έως και τέσσερις εβδομάδες. Η 

διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης αυτών 

καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.  

Λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικές με τον προγραμματισμό, τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τις 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τόσο των εξεταζόμενων όσο και των εξεταστών/τριών και 

την έκδοση των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει ο Ιδρυματικός Κανονισμός Διεξαγωγής 

Εξετάσεων (απόφαση Συγκλήτου υπ. αριθ. 28 / 28.9.2017)  καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία.  

  

17. Εξεταστικές περίοδοι  
Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και η 

επαναληπτική του Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις διαρκούν έως και τέσσερις εβδομάδες. Η 

διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης αυτών 

καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.  

Λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικές με τον προγραμματισμό, τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τις 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τόσο των εξεταζομένων όσο και των εξεταστών/τριών και 

την έκδοση των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει ο Ιδρυματικός Κανονισμός διεξαγωγής 

Εξετάσεων (απόφαση Συγκλήτου υπ. αριθ. 28 / 28.9.2017) καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία. 

 

18.Βαθμολογία  
Η βαθμολογία των επιδόσεων των φοιτητών και φοιτητριών ορίζεται με βάση τη δεκάβαθμη 

κλίμακα (0 έως 10), με ανάλυση ενός δεκαδικού ψηφίου. Επιτυχής θεωρείται η εξέταση, εάν 

ο φοιτητής / η φοιτήτρια βαθμολογηθεί τουλάχιστον με το βαθμό πέντε (5,0).  

  

19.Βαθμός Πτυχίου   
Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του τίτλου σπουδών καθορίζεται με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (όπως ισχύει κάθε φορά) η οποία 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   
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Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται ως σταθμικός μέσος όρος των βαθμών που συγκέντρωσε ο/η  

φοιτητής/τρια  σε όλα τα μαθήματα στα οποία εξετάσθηκε επιτυχώς και τα οποία 

θεωρούνται αναγκαία για την ολοκλήρωση των σπουδών του. Οι συντελεστές στάθμισης  

έχουν ως εξής:  

• Συντελεστής 1 για κάθε μάθημα στο οποίο αναλογούν μία ή δύο διδακτικές μονάδες.  

• Συντελεστής 1.5 για κάθε μάθημα στο οποίο αναλογούν τρεις ή τέσσερις διδακτικές 

μονάδες. 

• Συντελεστής 2 για την πτυχιακή εργασία και όσο μαθήματα αναλογούν με 

περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδες.  

Σε περίπτωση που ο/η  φοιτητής/τρια  συγκεντρώνει βαθμούς προαγωγής σε μαθήματα με 

περισσότερες από τις κατ’ ελάχιστο αναγκαίες διδακτικές μονάδες μπορεί, εφ’ όσον το 

επιθυμεί, να ζητήσει με εμπρόθεσμη γραπτή αίτησή του/της  την εξαίρεση των βαθμών που 

έλαβε σε ένα ή περισσότερα μαθήματα από τον υπολογισμό του γενικού βαθμού πτυχίου 

του.  

Ο βαθμός του πτυχίου συνοδεύεται από χαρακτηρισμό ως εξής: 

• Άριστα (βαθμός από 8.50 – 10.00) 

• Λίαν Καλώς: (βαθμός από 6.50 έως μικρότερο του 8.50) 

• Καλώς: (βαθμός ίσος ή μικρότερος του 6.50) 

 

Διδακτικές Μονάδες  
  

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα αντιστοιχεί σε έναν ορισμένο αριθμό διδακτικών μονάδων, που 

καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στα πλαίσια της ετήσιας 

αναθεώρησης του ΠΠΣ. Η διδακτική μονάδα αντιστοιχεί σε μία εβδομαδιαία ώρα 

διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο προκειμένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας μαθήματος και σε 

μία μέχρι τρεις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή εξάσκησης επί ένα εξάμηνο για το 

υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο.    

20.Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών  

   Μονάδων (ECTS)  
Με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS), 

το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος περιγράφεται με την απόδοση 

πιστωτικών μονάδων σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και 

δραστηριότητες που το συνθέτουν.    

Η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα 

σπουδών  του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι δυνατή. Οι 

πιστωτικές μονάδες αποδίδονται με βάση το φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει 
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κάθε φοιτητής &  φοιτήτρια για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους του προγράμματος 

(την επιτυχή ολοκλήρωση προγραμματισμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών με συγκεκριμένα 

μαθησιακά αποτελέσματα).  

21.Απονομή Πτυχίου  
Η απονομή των πτυχίων γίνεται στο πλαίσιο ειδικής τελετής, η οποία αποκαλείται 

“καθομολόγηση των πτυχιούχων”, και οργανώνεται μετά τη λήξη των εξεταστικών περιόδων. 

Η “καθομολόγηση” είναι επίσημη πράξη-δήλωση με την οποία ο/η απόφοιτος/η παρέχει, 

αυτοπροσώπως τη διαβεβαίωση για την προσήλωσή του/της στην επιστήμη και στις αρχές 

που διδάχθηκε στο Ίδρυμα.   

Η καθομολόγηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του έγγραφου πτυχιακού 

τίτλου. Η συμμετοχή σε αυτήν προϋποθέτει την υποβολή σχετικής αίτησης εκ μέρους του/της 

φοιτητή/τριας, καθώς και βεβαιώσεων από τις Υπηρεσίες του Ιδρύματος, όπως η Βιβλιοθήκη, 

η Φοιτητική Μέριμνα, κ.ά., ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει τακτοποιήσει όλες τις τυχόν 

εκκρεμότητες που έχει έναντι αυτών. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και μέχρι την 

καθομολόγηση, ο/η απόφοιτος μπορεί να λάβει την ειδική Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών 

καθώς και τη Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας που εκδίδονται από τη Γραμματεία, ύστερα 

από αίτησή του/της, για κάθε νόμιμη χρήση.  

Το Πτυχίο συνοδεύεται από Παράρτημα Διπλώματος. Επίσης, ο /η απόφοιτος /-η, εφόσον 

έχουν παρακολουθήσει τα απαιτούμενα μαθήματα, μπορούν να αιτηθούν από τη 

Γραμματεία του Τμήματος Πιστοποιητικό Γνώσης Χειρισμού Η/Υ.    

22.Αξιολόγηση μαθήματος/διδάσκοντα-σας  
Το Τμήμα είναι εναρμονισμένο με τις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων και των 

διδασκόντων/ουσών από τους φοιτητές/τριες, που ακολουθούνται οριζόντια για τα Τμήματα 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ.   

23.Σύμβουλος Σπουδών  
Ο/Η Σύμβουλος Σπουδών παρέχει στο/στη  φοιτητή/τρια την αναγκαία συμπαράσταση για 

να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των σπουδών του/της στο πανεπιστήμιο. Η συμπαράσταση 

αυτή εκδηλώνεται με τη συνεργασία σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των 

ενδιαφερόντων του/της φοιτητή/τριας, ώστε η επιστημονική και επαγγελματική του/της 

εξειδίκευση να προσαρμόζεται βαθμιαία στην προσωπικότητά του/της και τις υποκειμενικές 

και αντικειμενικές δυνατότητές του/της και αντίστροφα.  

Όλοι οι διδάσκοντες/ουσες  μπορούν να ορισθούν Σύμβουλοι Σπουδών. Οι Σύμβουλοι 

Σπουδών των φοιτητών/τριών  του Α΄ & Β΄ εξαμήνου, ορίζονται, κατόπιν απόφασης της 

Συνέλευσης,  από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις πρώτες εβδομάδες του χειμερινού 

εξαμήνου, κατανέμοντας με αλφαβητική σειρά τους  εισακτέους ισομερώς στα Μέλη ΔΕΠ 

του Τμήματος. Οι φοιτητές/τριες  των επόμενων εξαμήνων έχουν την δυνατότητα να 

επιλέγουν το Σύμβουλό τους ελεύθερα, από το σύνολο του Διδακτικού Προσωπικού του 

Τμήματος, με σχετική ηλεκτρονική δήλωση που υποβάλλουν στην αρχή του χειμερινού 

εξαμήνου που πρόκειται να παρακολουθήσουν.  
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24.Πρακτική Άσκηση  
Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα οργανώνεται στα παρακάτω δύο επίπεδα που είναι: 

α. Το «κλασικό» πρόγραμμα Πρακτικής άσκησης (μη Χρηματοδοτούμενο).  

β. Η χρηματοδοτούμενη Πρακτική Άσκηση, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. 

Το «κλασικό» πρόγραμμα Πρακτικής άσκησης (μη Χρηματοδοτούμενο) οργανώνεται  στις 

παρακάτω τέσσερις φάσεις: 

1.Γενική Φάση 

2. Α Φάση  

3. Β Φάση 

4. Γ Φάση. 

Συγκεκριμένα, η Πρακτική Άσκηση ξεκινά με την έναρξη των σπουδών στο Τμήμα (Γενική 

Φάση) και ολοκληρώνεται στο όγδοο εξάμηνο σπουδών με τις Πρακτικές Ασκήσεις Γ’ φάσης 

των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων (ειδικών διδακτικών). 

Η πρώτη είναι μία διαδικασία γενικής φάσης που στόχος της είναι να εξοικειωθούν οι 
φοιτητές/τριες με το παιδαγωγικό περιβάλλον των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης σε όλες του τις λειτουργικές εκφάνσεις, μέσα από την ενεργό παρουσία και 
συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο κανονισμός των πρακτικών ασκήσεων 
γενικής φάσης καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, που είναι και το 
αρμόδιο όργανο για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει κατά την πορεία υλοποίησή τους. 

Οι επόμενες τρεις φάσεις (Α, Β και Γ) πραγματοποιούνται σε μαθήματα σύμφωνα με το 
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Κάθε μάθημα πρακτικής άσκησης εμπεριέχει την επιτυχή 
περάτωση προαπαιτούμενου μαθήματος που αναφέρεται στο κεφάλαιο προαπαιτούμενα του 
παρόντος κανονισμού. 

Το δεύτερο επίπεδο Πρακτικής Άσκησης αποτελεί καινοτόμα διαδικασία πρακτικών 
ασκήσεων, χρηματοδοτούμενη μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Για τα κριτήρια και την 
διαδικασία επιλογής και λοιπές παραμέτρους υλοποίησής της οι φοιτητές και φοιτήτριες που 
επιθυμούν να λάβουν μέρος στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 
οφείλουν να λάβουν γνώση του σχετικού κανονισμού. 

  

25.Γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Γνώσης Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  οι 

φοιτητές/τριες  οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τουλάχιστον  

(4) μαθήματα που χαρακτηρίζονται ως μαθήματα πληροφορικής. τα μαθήματα αυτά 

καθορίζονται μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος   
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26.Υποτροφίες - Βραβεία  
Το Τμήμα δεν έχει θεσμοθετημένες υποτροφίες παρόλα αυτά οι φοιτητές/τριες του Τμήματος 

διεκδικούν υποτροφίες που έχει θεσμοθετήσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (π.χ. Υποτροφία 

«Όμηρου Κοντούλη», Βραβεία Αριστείας) με κριτήριο την επίδοση στις σπουδές. Επιπλέον, 

οι φοιτητές που διακρίνονται σε κάθε έτος σπουδών μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες 

από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και για πληροφορίες που αφορούν υποτροφίες 

συστήνεται στους φοιτητές/τριες να απευθύνονται στην Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών & 

Φοιτητικής Μέριμνας.  

  

27.Συστατικές Επιστολές  
Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να ζητήσουν συστατικές επιστολές απευθείας από 

έναν/μία ή περισσότερους/ες διδάσκοντες/ουσες της επιλογής τους. Η θετική ανταπόκριση 

σε σχετικό αίτημα αποτελεί δικαίωμα του διδάσκοντος/ουσας. Το κείμενο της συστατικής 

επιστολής εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του συντάκτη/τριά της και είναι αυστηρώς 

απόρρητο. Σε κάθε περίπτωση, ο φοιτητής/φοιτήτρια που ενδιαφέρεται να λάβει συστατική 

επιστολή, οφείλει να εφοδιάσει τον/τη διδάσκοντα/ουσα με τα απαιτούμενα, κατά 

περίπτωση, έντυπα και να τον/την πληροφορήσει για το σκοπό που θα υπηρετήσουν οι 

αιτούμενες συστάσεις, για τις διευθύνσεις των παραληπτών/τριων κ.λπ.  

28.Ειδικοί κανονισμοί   
Η ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης εξαρτάται από μια σειρά ειδικών κανονισμών που αφορούν στις διάφορες 

συνιστώσες της.   

Οι κανονισμοί αυτοί αναθεωρούνται περιοδικά ώστε να εξακολουθούν να ανταποκρίνονται 

στις μεταβαλλόμενες ανάγκες ενός ζώντος οργανισμού όπως το Πανεπιστήμιο.  

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπως και το Π.Τ.Δ.Ε., έχοντας σαν βασική αρχή τη διαφάνεια και 

την εξωστρέφεια, δίνουν πλήρη προσβασιμότητα στους κανονισμούς αυτούς μέσω των 

ιστοσελίδων τους.  

Οι ειδικοί κανονισμοί του Πανεπιστημίου Αιγαίου (όπως, π.χ. ο Ιδρυματικός Κανονισμός 

διεξαγωγής Εξετάσεων) βρίσκονται στο ειδικό Διαδικτυακό Αποθετήριο Εσωτερικών 

Κανονισμών της ιστοσελίδας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.  

Αντίστοιχα, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης διατηρεί ένα Αποθετήριο 

Εσωτερικών Κανονισμών, στο οποίο είναι προσβάσιμοι (μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος) 

διάφοροι εσωτερικοί κανονισμοί της ακαδημαϊκής μονάδας, όπως   

• Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (το παρόν κείμενο)  

• Κανονισμοί Λειτουργίας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών  

• Κανονισμοί Ερευνητικών Εργαστηρίων  

• Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας  

• Κανονισμός Πρακτικών Ασκήσεων  
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Οι παραπάνω κανονισμοί μπορούν να αναθεωρούνται, συμπληρώνονται ή καταργούνται 

ανάλογα με τις αποφάσεις της Συνέλευσης Τμήματος, η οποία μέσω της Επιτροπής 

Δημοσιότητας δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση του αποθετηρίου και τη 

δημοσιοποίηση.  

    

29.Τήρηση και αναθεώρηση του παρόντος Κανονισμού  
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης δεσμεύεται να τηρεί τον παρόντα 

Κανονισμό, ο οποίος μπορεί να συμπληρωθεί, τροποποιηθεί ή αναθεωρηθεί με απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος.  

Το Τμήμα δεσμεύεται για την άμεση ενημέρωση και δημοσιοποίηση του παρόντος 

Κανονισμού όποτε οι αποφάσεις της Συνέλευσης Τμήματος επιφέρουν κάποια τροποποίηση 

στις διατάξεις του.  


