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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ) 

 

Το Τμήμα Πληροφορικής ιδρύθηκε ως Τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) με το Προεδρικό 
Διάταγμα ΠΔ 200/91 (ΦΕΚ 78/30.5.91) και δέχεται φοιτητές/τρίες από το ακαδημαϊκό έτος 92-93. 
Από το ακαδημαϊκό έτος 95-96 είναι αυτοδύναμο και διοικείται από τη Συνέλευση του Τμήματος 
(ΣΤ). 
Με την αριθ. 3146/23-10-2017 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 3950/10-11-2017 τ.Β΄) ιδρύθηκαν στο τμήμα 
τρεις τομείς. Κάθε τομέας εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε συγκεκριμένα 
γνωστικά αντικείμενα και σε κάθε Τομέα εντάσσονται δύο (2) εργαστήρια:  
 
Α. Τομέας Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού  

 Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων και Ιστού (DataLab)-  https://datalab.csd.auth.gr/   

 Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων (ISL) –  
http://intelligence.csd.auth.gr/ 

Β. Τομέας Λογισμικού, Υλικού και Θεμελιώσεων  

 Εργαστήριο Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών (SWITCH) - 
http://switch.csd.auth.gr/  

 Εργαστήριο Στατιστικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρονικής Φυσικής  
(SAMEP) - http://samep.csd.auth.gr/ 

Γ. Τομέας Δικτύων Επικοινωνιών και Ανάλυσης Πληροφοριών  

 Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών (AIIA) -
http://www.aiia.csd.auth.gr/ 

 Εργαστήριο Δικτύων και Συστημάτων Επικοινωνιών (NetCom) - 
http://netcom.csd.auth.gr/ 

 
Ο βασικός στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) είναι να εφοδιάσει τους 
μελλοντικούς επιστήμονες της Πληροφορικής με ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε 
να μπορούν να αντιμετωπίσουν αργότερα, στο εργασιακό τους περιβάλλον, πολλαπλές δυσκολίες 
και απρόβλεπτες προκλήσεις που συνεχώς προκύπτουν σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία 
αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Καθώς η Πληροφορική επηρεάζει πλέον κάθε πτυχή της 
κοινωνικής επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, είναι καθοριστικό για έναν επιστήμονα να έχει 
τη δυνατότητα να ενημερώνεται, να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται ταχύτατα και συνεχώς στις 
πολύπλοκες ανάγκες της κοινωνίας και στις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας της πληροφορικής 
σε διεθνές επίπεδο. Για αυτόν το λόγο, το Τμήμα Πληροφορικής δίνει ιδιαίτερη σημασία στην 
καλλιέργεια ενός ισχυρού θεωρητικού υπόβαθρου με μαθήματα Επιστήμης, Τεχνολογίας και 
Μαθηματικών (Science, Technology, and Mathematics, STEM) και υποστηρίζει και ένα πλήθος 
εξειδικευμένων αντικειμένων της Πληροφορικής. Το τετραετές πρόγραμμα σπουδών είναι 
δομημένο με τέτοιον τρόπο ώστε στη διάρκεια των πρώτων πέντε εξαμήνων να κτίζονται ισχυρά 
θεωρητικά θεμέλια, ενώ στα επόμενα τρία εξάμηνα (6ο -8ο) να προσφέρεται μεγάλη δυνατότητα 
επιλογών που οδηγούν σε εξειδικεύσεις σε συγκεκριμένες επιστημονικές περιοχές οι οποίες 
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καλύπτουν τις σημαντικότερες τάσεις της Πληροφορικής και οδηγούν ομαλά είτε σε μεταπτυχιακές 
σπουδές είτε σε επαγγελματική δραστηριότητα.  

Το Τμήμα Πληροφορικής εξελίσσεται συνεχώς με συνεχείς αναμορφώσεις πτυχών του ΠΠΣ του με 

την τελευταία σημαντική αναμόρφωση να έχει γίνει μέσα στο 2019, λαμβάνοντας υπόψη τις 

αξιολογήσεις των φοιτητών/τριών, των αποφοίτων, των εξωτερικών αξιολογητών, αλλά και τις 

διεθνείς επιστημονικές τάσεις και εξελίξεις στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει.  

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ,  
 

έχοντας υπόψη 
1) Τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 6 περ. β΄, 31-34 και 80 παρ. 22 περ. γ΄ του ν. 4009/2011 για 

τη «δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν,  

2) Τις κανονιστικές αποφάσεις της Συγκλήτου του ΑΠΘ (https://qa.auth.gr/el/node/7356), όπως 
ισχύουν,  

3) Το αναμορφωμένο σε ορισμένες πτυχές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που ψηφίστηκε 
από τη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής κατά τη συνεδρίασή της με αριθμ. 328/3-4-
2019 και εγκρίθηκε, μετά από την με αριθ. πρωτ. 33604/22-7-2019 θετική εισήγηση της 
ΜΟΔΙΠ/ΑΠΘ, από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ κατά την με αριθ. 2999/22-7-2019 συνεδρίασή της, 
καθώς και τις με αριθ. συνεδρ. 304/9-5-18, 279/3-5-17, 278/5-4-17, 264/25-5-16, 263/13-4-16, 
254/14-7-15, 253/17-6-15 αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής, για τη 
συμπλήρωση σε ορισμένα σημεία του ως άνω αναμορφωμένου Προγράμματος Σπουδών, που 
εγκρίθηκαν, μετά από τις με αριθ. πρωτ. 2647/5-11-18, 2946/20-12-17, 25396/11-7-16 και 
32660/22-7-15 θετικές εισηγήσεις της ΜΟΔΙΠ/ΑΠΘ, από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ κατά τις με αριθ. 
2973/6&7-11-18, 2953/25-1-18 και 2929/19-7-16 συνεδριάσεις της.  

 
Αποφασίζει 

ότι από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020/2021 θα ισχύει ο παρακάτω Κανονισμός 

Προπτυχιακών Σπουδών όπως αυτός εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος με αριθ. 

Συνεδρίασης Σ351/14-2-2020 και αναθεωρήθηκε με την προσθήκη του Άρθρου 12 στη Συνέλευση 

με αριθ. Σ356/3-6-2020. 

 
Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Τρόπος σπουδών 
1. Ο πρώτος κύκλος σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΠΣ), το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 240 πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) και ολοκληρώνεται με την απονομή πτυχίου Πληροφορικής. Σε κάθε 
ακαδημαϊκό έτος ο/η φοιτητής/τρια επιλέγει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν 
σε 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) (Παρ.9 Άρθρο 19 ΝΟΜΟΣ 4521/2018).  

2. Οι σπουδές του ΠΠΣ διεξάγονται με το σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
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Χρονική διάρκεια - Διδακτικό έργο 
1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου 

έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο (2) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό, με τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και 
λήξης τους να καθορίζονται από το Ίδρυμα. Ως διδακτικό έργο θεωρείται: α) η αυτοτελής 
διδασκαλία ενός μαθήματος, β) η αυτοτελής διδασκαλία εξειδικευμένων μαθημάτων 
εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών/τριών, γ) οι εργαστηριακές ασκήσεις και η εν γένει 
πρακτική εξάσκηση των φοιτητών/τριών, δ) η επίβλεψη εργασιών ή πτυχιακών εργασιών και ε) 
η οργάνωση σεμιναρίων ή άλλων ανάλογων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν 
στην εμπέδωση και στην εξέλιξη των γνώσεων των φοιτητών/τριών.  

2. Το χρονικό διάστημα διδασκαλίας για κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο 13 πλήρεις 
εβδομάδες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Μετά το πέρας της διδασκαλίας κάθε εξαμήνου 
σπουδών ακολουθεί η εκάστοτε εξεταστική περίοδος ενώ κατά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε 
ακαδημαϊκού έτους λαμβάνει χώρα επαναληπτική εξεταστική περίοδος (που αφορά στα 
μαθήματα που έχουν διδαχθεί και στα δύο (2) εξάμηνα του προηγούμενου ακαδημαϊκού 
έτους).  

3. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που 
πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς εβδομάδες, το μάθημα 
θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται στην εξεταστική περίοδο.  

4. Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας (13 
εβδομάδες). Η εκάστοτε παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) εβδομάδες και γίνεται 
με απόφαση του Πρύτανη, ύστερα από πρόταση της κοσμητείας της σχολής και τη σχετική 
εισήγηση του Τμήματος. 

5. Οι φοιτητές/τριες που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα μπορούν 
να εγγράφονται ως φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους, που εγκρίνεται 
από την κοσμητεία της σχολής μετά από εισήγηση του Τμήματος. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις 
και η διαδικασία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θα ορισθούν στον Οργανισμό του 
ιδρύματος.  

6. Τα μαθήματα εκτός από τις δύο εξεταστικές περιόδους, διακόπτονται κατά τις επίσημες αργίες 
όπως ορίζονται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος. Οι αργίες περιλαμβάνουν τα 
διαστήματα από την παραμονή των Χριστουγέννων ως την επομένη των Θεοφανίων, από την 
Πέμπτη της Τυροφάγου ως και την επομένη της Καθαρής Δευτέρας και από τη Μεγάλη Δευτέρα 
ως την Κυριακή του Θωμά. Δε γίνονται μαθήματα και εξετάσεις τα Σαββατοκύριακα και στις 
παρακάτω γιορτές και επετείους:  

 Του Αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου)  

 Την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου  

 Την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου (17 Νοεμβρίου)  

 Των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου)  

 Του Ευαγγελισμού (25 Μαρτίου)  

 Η Πρωτομαγιά (1 Μαΐου) 

 Του Αγίου Πνεύματος (Κινητή εορτή)  
Επίσης παραδόσεις μαθημάτων  δεν γίνονται την ημέρα των φοιτητικών εκλογών.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Αναστολή Φοίτησης  

1. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν 4777 ΦΕΚ α 25/17-2-2021, άρθρο 34, παρ. 4), οι φοιτητές 
δύνανται, ύστερα από αίτησή τους προς την κοσμητεία της σχολής τους, να διακόψουν τη φοίτησή 
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τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται 
κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι. καθορίζονται η 
διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής της φοίτησης και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την 
αίτηση. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

Δήλωση εγγραφής - Δήλωση μαθημάτων εξαμήνου 
1. Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου, σε προθεσμίες που ανακοινώνονται ηλεκτρονικά από τη 

Γραμματεία του Τμήματος και δεν επιτρέπεται να παραταθούν παρά μόνο με ειδικά 
αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για εξαιρετικούς λόγους, ο/η 
φοιτητής/τρια οφείλει να υποβάλλει δύο δηλώσεις: α) ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής του/της 
στο εξάμηνο που διανύει χρονικά από την αρχική εγγραφή του στο Τμήμα, καθώς και β) 
ηλεκτρονική δήλωση που περιέχει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, τα οποία ο/η 
φοιτητής/τρια επιθυμεί να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σε 
περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής οι φοιτητές/τριες υποβάλουν αίτηση στη 
Γενική Συνέλευση του Τμήματος για εκπρόθεσμη δήλωση και η οποία εισηγείται αναλόγως.  

2. Μετά τη δήλωση των μαθημάτων αναγκαία είναι η ηλεκτρονική υποβολή και μιας τρίτης 
δήλωσης, της δήλωσης επιλογής συγγραμμάτων από το Σύστημα διανομής ΕΥΔΟΞΟΣ, για την 
οποία τίθεται ξεχωριστή προθεσμία από το Υπουργείο Παιδείας. Η τυχόν παράλειψη υποβολής 
της δήλωσης αυτής δεν αποκλείει τον/την φοιτητή/τρια από τις εξετάσεις, αλλά  μόνο από τη 
δωρεάν λήψη των συγγραμμάτων. Κατά την υποβολή της δήλωσης επιλογής συγγραμμάτων 
ο/η φοιτητής/τρια ζητά συγγράμματα μόνο για μαθήματα που έχει δηλώσει, ώστε να 
αποφεύγονται τυχόν περιπλοκές, π.χ. υποχρέωση επιστροφής συγγραμμάτων, αποκλεισμός 
του/της φοιτητή/τριας από το σύστημα διανομής κ.λπ..  

3. Η υποβολή των εκάστοτε δηλώσεων του/της φοιτητή/τριας πιστοποιούνται από τη Γραμματεία 
του Τμήματος με την προσκόμιση της σχετικής (έντυπης ή ηλεκτρονικής) απόδειξης της 
δήλωσης.   

4. Για τη συμμετοχή του/την φοιτητή/τρια στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο κάθε 
ακαδημαϊκού έτους (το μήνα Σεπτέμβριο) δεν υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση και ο/η 
φοιτητής/τρια δικαιούται να εξετασθεί σε όλα τα μαθήματα που είχε επιλέξει σύμφωνα με τις 
δηλώσεις του κατά τα δύο εξάμηνα του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους, εφόσον είχε 
αποτύχει ή δεν είχε εξετασθεί σε κάποιο/α από αυτά.  

5. Η δήλωση μαθημάτων του/της φοιτητή/τριας υπόκειται στους ακόλουθους κανόνες:  
(α) Οι φοιτητές/τριες που είναι μέχρι και το 8ο εξάμηνο (δηλαδή είναι εντός των τεσσάρων 
ετών σπουδών) πρέπει να δηλώσουν στην αρχή κάθε εξαμήνου έως ν+3 μαθήματα (όπου ν 
είναι ο αριθμός των μαθημάτων του εξαμήνου στο οποίο βρίσκονται) από αυτά που 
διδάσκονται στο συγκεκριμένο εξάμηνο. Πιο συγκεκριμένα, για τα πρώτα 5 εξάμηνα v=5, για 
το 6ο και 7ο εξάμηνο v=6, ενώ για το 8ο εξάμηνο ν=3 εάν ο/η φοιτητής/τρια έχει πάρει πτυχιακή 
αλλιώς ισχύει ν=6.  
(β) Η δήλωση των μαθημάτων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας https://students.auth.gr/. Από την 
ίδια ιστοσελίδα οι φοιτητές/τριες μπορούν να λαμβάνουν ενημέρωση για τη βαθμολογία τους 
στα μαθήματα στα οποία έχουν εξεταστεί.  
(γ) Τα μαθήματα που στοχεύουν στην απόκτηση Βεβαίωσης Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
Επάρκειας (ΒΠΔΕ) δεν προσμετρώνται για το πτυχίο και δεν συνυπολογίζονται στο πλήθος των 
ν+3 των μαθημάτων της δήλωσης του κάθε εξαμήνου. Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται από 
το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής σε τμήματα του ΑΠΘ για την απόκτηση του ΒΠΔΕ. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον Κανονισμό Βεβαίωσης Παιδαγωγικής και 
Διδακτικής Επάρκειας. 

https://students.auth.gr/
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(δ) Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει εξεταστεί ή έχει εξεταστεί ανεπιτυχώς σε 
μαθήματα των 5 πρώτων εξαμήνων, τότε η Γραμματεία αυτόματα χρεώνει μέχρι 5 
(οφειλόμενα) μαθήματα κορμού των αντίστοιχων εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού) τα οποία 
δηλώνονται με τη σειρά που εμφανίζονται στα εξάμηνα. Η διάταξη αυτή ισχύει για τους 
φοιτητές/τριες που βρίσκονται από 3ο έως το 8ο εξάμηνα φοίτησης και όχι για αυτούς/ές που 
είναι από το 9ο εξάμηνο και πάνω.  
(ε) Οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο πτυχίο (από το 9ο εξάμηνο και πάνω) μπορούν να 
δηλώσουν στην αρχή κάθε χειμερινού εξαμήνου έως έντεκα (11) προσφερόμενα μαθήματα 
χειμερινά ή εαρινά αρκεί τα μαθήματα των εαρινών εξαμήνων που θα συμπεριληφθούν στη 
δήλωση, να έχουν διδαχθεί και δηλωθεί σε προγενέστερη δήλωση μαθημάτων. Αντίστοιχα 
μπορούν να δηλώσουν στην αρχή κάθε εαρινού εξαμήνου έως έντεκα (11) προσφερόμενα 
μαθήματα χειμερινά ή εαρινά αρκεί τα μαθήματα των χειμερινών εξαμήνων που θα 
συμπεριληφθούν στη δήλωση, να έχουν διδαχθεί και δηλωθεί σε προγενέστερη δήλωση 
μαθημάτων. 

6. Οι δηλώσεις εγγραφής και συμμετοχής στα μαθήματα που επιλέγονται από τον/την 
φοιτητή/τρια για συγκεκριμένο κάθε φορά ακαδημαϊκό εξάμηνο καταχωρούνται από τη 
Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά στην ατομική  μερίδα του/της φοιτητή/τριας.  

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Διαμόρφωση μαθημάτων εξειδίκευσης (6ου-8ου εξαμήνου) 
1. Με βάση απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής στη συνεδρίασή της αριθ. 

328/3-4-2019 από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 καταργούνται οι κατευθύνσεις 
(υποστηρίζονταν έως το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019) και οι φοιτητές/τριες από το 6ο εξάμηνο-
και μετά μπορούν να επιλέγουν από τα μαθήματα που προσφέρονται ώστε να συμπληρώσουν 
τα απαραίτητα ECTS για τη λήψη του πτυχίου τους σύμφωνα με το νέο σύστημα οργάνωσης 
των μαθημάτων σε ομάδες που ονομάζονται ροές. Όλοι/Όλες οι φοιτητές/τριες ακολουθούν 
κοινό πρόγραμμα υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού μέχρι και το 5ο εξάμηνο. Τα μαθήματα 
των εξαμήνων 6ου – 8ου είναι προαιρετικά και δομούνται σε ροές μαθημάτων. Οι ροές είναι 
προσδιορισμένες ομάδες μαθημάτων που αφορούν είτε ένα επιστημονικό πεδίο είτε 
συνέργειες μεταξύ επιστημονικών πεδίων και οι οποίες προσανατολίζουν τους/τις 
φοιτητές/τριες στην επιλογή μαθημάτων που προσφέρονται σ’ αυτά τα εξάμηνα. Κάθε ροή 
συγκροτείται τουλάχιστον από 7 έως το πολύ 11 μαθήματα πυρήνα (που χαρακτηρίζονται ως 
«Υποχρεωτικά Κατ’ Επιλογή», ΥΚΕ). Ο αριθμός μαθημάτων πυρήνα (ΥΚΕ) από μία ροή που 
πρέπει να παρακολουθήσει ένας/μία φοιτητής/τρια, ώστε να μπορεί να την κατοχυρώσει είναι 
τουλάχιστον έξι (6).  
Πέραν των μαθημάτων πυρήνα κάθε ροή προτείνει και ένα πλήθος σχετικών-συναφών 
μαθημάτων (που χαρακτηρίζονται ως «Επιλογής», Ε), χωρίς περιορισμούς στον αριθμό, τα 
οποία δεν προσμετρώνται στην κατοχύρωση της ροής, αλλά είναι απαραίτητα στη 
συμπλήρωση των απαιτούμενων ECTS για τη λήψη του πτυχίου. Στο Παράρτημα Διπλώματος 
κάθε φοιτητή/τριας μπορεί να εμφανίζει μέχρι δύο (2) ροές ενώ για τη λήψη του πτυχίου είναι 
υποχρεωτική η κατοχύρωση τουλάχιστον μίας (1) ροής. Αν ο/η φοιτητής/τρια έχει 
κατοχυρώσει περισσότερες από 2 ροές, δύναται να επιλέξει με δήλωσή του/της ποιες δύο (2) 
θα εμφανίζονται στο Παράρτημα Διπλώματος. Στη σχεδίαση των ροών επιδιώχθηκε να μην 
υπάρχει επικάλυψη των μαθημάτων πυρήνα (δηλαδή, κοινά μαθήματα πυρήνα, ΥΚΕ) πάνω από 
50% μεταξύ 2 ροών, ενώ για τα συναφή μαθήματα δεν τέθηκε κάποιος περιορισμός.  

2. Οι φοιτητές/τριες δεν δηλώνουν ροές ούτε η Γραμματεία κρατά κάποιο σχετικό αρχείο. Μόνον 
εκ των υστέρων (δηλαδή, κατά τη λήψη του πτυχίου) ελέγχεται αν ο/η εν δυνάμει πτυχιούχος 
έχει παρακολουθήσει επαρκή αριθμό μαθημάτων πυρήνα (ΥΚΕ) μιας ροής ώστε να 
κατοχυρώσει τη ροή και να αναγραφεί η ροή στο Παράρτημα Διπλώματος που θα πάρει.  
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3. Για τους/τις φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ή 
νωρίτερα ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις που θεσπίστηκαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-
2014 & 2015-2016 για να καλύψουν θέματα που προέκυψαν με τις αλλαγές του προγράμματος 
σπουδών κατά τα αντίστοιχα έτη. Οι διατάξεις αυτές περιγράφονται στο Κεφάλαιο Δ’-
Μεταβατικές Διατάσεις, του παρόντος κανονισμού ΠΠΣ.   

 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Ενημέρωση φοιτητών/τριών- Επίλυση Προβλημάτων 

1. Για την ενημέρωση των φοιτητών/τριών σχετικά με το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του 
Τμήματος και τις βασικές αρχές του, το περιεχόμενο και τη σημασία των ΥΚΕ μαθημάτων, των 
μαθημάτων επιλογής των επιμέρους κατηγοριών στην αρχή του 6ου εξαμήνου γίνεται μια 
ενημερωτική παρουσίαση των ροών.   

2. Από τις ιστοσελίδες http://www.csd.auth.gr/ και https://elearning.auth.gr/ οι φοιτητές/τριες 
μπορούν να αντλούν πληροφορίες για διάφορα θέματα που αφορούν τα μαθήματα του ΠΠΣ 
(ύλη, πρόγραμμα διαλέξεων, εργασίες και εργαστήρια, διαφάνειες διαλέξεων, κ.α.).  

3. Ανακοινώσεις και πληροφορίες για το Τμήμα συνολικά μπορούν να αντληθούν και από τη 
σελίδα του Τμήματος στο Facebook, (https://www.facebook.com/csdauthgr/)  

4. Για κάθε θέμα που ανακύπτει αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών καθώς και τον κανονισμό 
σπουδών αρμόδια για την επίλυση του είναι η Συνέλευση του Τμήματος σε συνεργασία με την 
Επιτροπή Φοιτητικών Ζητημάτων (student-affairs@csd.auth.gr), η οποία εισηγείται σχετικά.  

 

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Ώρες διδασκαλίας - Πιστωτικές μονάδες ECTS (European Credit Transfer System) 

1. Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας κάθε μαθήματος όπως αναφέρεται στο 
Πρόγραμμα Σπουδών, αποτυπώνει τη συνολική διάρκεια ενασχόλησης του/της φοιτητή/τριας 
σε αίθουσα διδασκαλίας για το μάθημα αυτό (για παραδόσεις, φροντιστήρια, ασκήσεις, 
επαναλήψεις κ.λπ.) και δεν επιτρέπεται να παραβιάζεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα. Σε 
περίπτωση απουσίας του/της διδάσκοντα/ουσας (προγραμματισμένης ή απρόβλεπτης) θα 
πρέπει να γίνεται αναπλήρωση των ωρών του μαθήματος σε ημερομηνία και ώρα κοινά 
συμφωνημένη μεταξύ φοιτητών/τριών και διδάσκοντα/ουσας. 

2. Οι πιστωτικές μονάδες ECTS αντικατοπτρίζουν την ποσότητα εργασίας που απαιτεί κάθε 
μάθημα σε σχέση με τη συνολική απαιτούμενη ποσότητα ενασχόλησης του/της φοιτητή/τριας 
για την ολοκλήρωση ενός πλήρους ακαδημαϊκού έτους σπουδών στο ίδρυμα (δηλαδή, 
παρακολούθηση παραδόσεων, πρακτική άσκηση, σεμινάρια, φροντιστήρια, εργαστήρια, 
μελέτη στη βιβλιοθήκη και κατ’ οίκον, εξετάσεις ή άλλες δραστηριότητες αξιολόγησης). 
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) (ΦΕΚ 
1466/2007, Νο 5/ 89656/Β3 άρθρο 1,2,3), 60 πιστωτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο 
εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους σπουδών, και 30 πιστωτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το 
φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Μία πιστωτική μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 
ώρες φόρτου εργασίας με βάση την Ελληνική νομοθεσία.  

3. Οι ECTS μονάδες κατοχυρώνονται για κάθε μάθημα, υποχρεωτικό ή κατ’ επιλογήν καθώς και 
για την Πρακτική Άσκηση και πτυχιακή εργασία εφ’ όσον αποτελούν τμήμα του προγράμματος 
σπουδών του τμήματος. Οι πιστωτικές μονάδες κατοχυρώνονται όταν το μάθημα/ πρακτική 
άσκηση /πτυχιακή έχει ολοκληρωθεί και όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις έχουν δοθεί με 
επιτυχία.  

http://www.csd.auth.gr/
https://elearning.auth.gr/
https://www.facebook.com/csdauthgr/
mailto:student-affairs@csd.auth.gr
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ΑΡΘΡΟ 8ο 

Διδασκαλία - Μαθησιακά αποτελέσματα 
1. Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών (ΥΕΚ) και επιλογής (Ε) 

μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες 
περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο. 

2. Κάθε διδάσκων/ουσα οφείλει να διανέμει σε όλους τους/τις φοιτητές/τριες, που έχουν 
εγγραφεί στο μάθημα, κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων αναλυτικό διάγραμμα 
μελέτης το οποίο περιλαμβάνει τη διάρθρωση της ύλης του μαθήματος, σχετική βιβλιογραφία, 
άλλη τεκμηρίωση και συναφή πληροφόρηση.  

3. Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(https://proson.eoppep.gr/el), το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην απόκτηση μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και προσόντων, που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος σπουδών, 
καθώς και από κάθε επί μέρους μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση, 
που περιλαμβάνεται σε αυτό. Οι πιστωτικές μονάδες, καθώς και το επίπεδο των προσόντων 
που αποκτούνται, θα πρέπει να είναι σε αντιστοίχιση με εκείνα του Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

Συγγράμματα και βοηθήματα 
1. Το διδακτικό έργο συμπληρώνεται με αντίστοιχα διδακτικά συγγράμματα έντυπα ή 

ηλεκτρονικά βιβλία (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης 
πρόσβασης), καθώς και έντυπες ή ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές σημειώσεις, που 
ανταποκρίνονται κατά τρόπο ολοκληρωμένο στο γνωστικό αντικείμενο ενός μαθήματος και 
καλύπτουν ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και του περιεχομένου του μαθήματος. 

2. Τα διδακτικά συγγράμματα εγκρίνονται κατ’ έτος από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο 
κατάλογος των διδακτικών συγγραμμάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα προτεινόμενο 
διδακτικό σύγγραμμα ανά (υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο) μάθημα, το οποίο προέρχεται από τα 
δηλωθέντα συγγράμματα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) ΕΥΔΟΞΟΣ και 
συντάσσεται ύστερα από εισηγήσεις των Τομέων των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων για 
κάθε μάθημα.  

3. Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το διδακτικό σύγγραμμα, που επιθυμούν 
να τους χορηγηθεί, μέσα από τη λίστα προτεινόμενων συγγραμμάτων του κάθε μαθήματος 
στην ιστοσελίδα http://eudoxus.gr/. Δεν χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα 
για μαθήματα που οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν για δεύτερη φορά, ενώ τους έχει ήδη 
χορηγηθεί δωρεάν σύγγραμμα.  

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

Οδηγός σπουδών - Αξιολόγηση από τους/τις φοιτητές/τριες 
1. Όλες οι αλλαγές των προηγούμενων άρθρων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

(www.csd.auth.gr/), στο σημείο που αυτή αναφέρεται στον Οδηγό Σπουδών.  
2. Κάθε εξάμηνο, πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτητές/τριες έχουν το 

δικαίωμα και την υποχρέωση να αξιολογούν τα μαθήματα και τους/τις διδάσκοντες /ουσες με 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ http://qa.auth.gr) και 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

 
 

https://proson.eoppep.gr/el
http://eudoxus.gr/
http://www.csd.auth.gr/
http://qa.auth.gr/
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Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Εξετάσεις -Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών 

1. Το χρονικό διάστημα διδασκαλίας για κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο 13 πλήρεις 
εβδομάδες. Μετά το πέρας της διδασκαλίας κάθε εξαμήνου σπουδών ακολουθεί εξεταστική 
περίοδος μέγιστης χρονικής διάρκειας 3 εβδομάδων, κατά την οποία εξετάζονται τα μαθήματα 
που διδάχθηκαν στο εξάμηνο αυτό. Επιπλέον, κατά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού 
έτους λαμβάνει χώρα επαναληπτική εξεταστική περίοδος μέγιστης χρονικής διάρκειας 4 
εβδομάδων, κατά την οποία εξετάζονται όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν κατά τα δύο 
προηγούμενα εξάμηνα του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους.  

2. Η αξιολόγηση της επίδοσης του/της φοιτητή/τριας αλλά και της τάξης συνολικά, σε κάθε 
μάθημα καθορίζεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα και μπορεί να στηρίζεται σε οποιοδήποτε 
συνδυασμό γραπτών εξετάσεων, προφορικών εξετάσεων, εργασιών ή εργαστηριακών 
ασκήσεων βάσει τελικής εξέτασης μετά τη λήξη του εξαμήνου.  

3. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με νόμο ή Υπουργική Απόφαση, οι τελικές εξετάσεις 
διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού ή του εαρινού εξαμήνου για τα 
μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα.  

4. Ο/Η φοιτητής/τρια δικαιούται να εξεταστεί στα δηλωθέντα εκ μέρους του μαθήματα και των 
δύο εξαμήνων, πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο.  

5. Αν ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα (Ν.4009/2011 

αρθρ.33, παρ 10), με απόφαση του κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή 
επιτροπή καθηγητών/τριών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό 
αντικείμενο και ορίζονται από τον κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της 
εξέτασης διδάσκων/ουσα.  

6. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεώνεται να το 
επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα.  

7. Οι διδάσκοντες/ουσες, λαμβάνουν ειδική μέριμνα για την προφορική εξέταση φοιτητών με 
αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο Ίδρυμα δυσλεξία ή με σοβαρά κινητικά 
προβλήματα ή με προβλήματα όρασης που δυσχεραίνουν ουσιωδώς τη συμμετοχή τους σε 
γραπτές εξετάσεις, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα/ουσα 
μετά από συζήτηση με τον/την φοιτητή/τρια και ανάλογα με το είδος του μαθήματος. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

Κανόνες Δεοντολογίας 
1. Βασικό κανόνα δεοντολογίας για τους/τις φοιτητές/τριες αποτελεί η αποφυγή της λογοκλοπής 

κατά τη διαδικασία εκπόνησης των εργασιών που τους ανατίθενται κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους. Η λογοκλοπή αποτελεί ευθεία παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας, και η διαπίστωσή της συνεπάγεται σοβαρές πειθαρχικές παραβάσεις 
για τους φοιτητές που υποπίπτουν στο παράπτωμα αυτό. 

2. Απαγορεύεται ρητά η χρήση αποσπασμάτων, πηγαίου κώδικα, λύσεων ή ιδεών από άλλες 
πηγές χωρίς πλήρη αναφορά σε αυτές. Τα παραπάνω συνιστούν λογοκλοπή και αποτελούν 
σοβαρό εκπαιδευτικό ατόπημα. 

3. Σε περίπτωση που στοιχειοθετείται παράπτωμα λογοκλοπής, η Συνέλευση του Τμήματος 
δύναται να επιβάλει ποινή που μπορεί να σχετίζεται με τη βαθμολογία ή την απαίτηση 
επανυποβολής της εργασίας ή την επανεξέταση με τρόπο που θα οριστεί από τον/την 
υπεύθυνο/η καθηγητή/ καθηγήτρια του μαθήματος. 

4. Η παράδοση εργασίας που έχει εκπονηθεί από τρίτο πρόσωπο συνιστά απάτη και αποτελεί 
πειθαρχικό παράπτωμα του/της φοιτητή/τριας. 
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5. Απαγορεύεται ρητά και αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα η μη αυτοπρόσωπη παρουσία 
του/της φοιτητή/τριας και η αντικατάστασή του με άλλο πρόσωπο για την εκπλήρωση 
συγκεκριμένης εξεταστικής δοκιμασίας που έχει ορισθεί στο πλαίσιο διδακτικής διαδικασίας 
και αναφέρεται στην αξιολόγηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των φοιτητών. Οι 
φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια υλοποίησης οποιασδήποτε εξεταστικής 
διαδικασίας να επιδεικνύουν τη φοιτητική τους ταυτότητα ή άλλο έγκυρο δημόσιο έγγραφο, 
μέσω του οποίου αποδεικνύεται η ιδιότητά τους, είτε στον υπεύθυνο της εξεταστικής 
διαδικασίας, είτε σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν για τη διεκπεραίωσή της. 

6. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εξεταστικής διαδικασίας απαγορεύεται ρητά η κάθε μορφής 
αντιγραφή, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα για απάντηση στα ερωτήματα της εξέτασης και η 
χρήση κάθε είδους βοηθημάτων, σημειώσεων και ηλεκτρονικών μέσων για το σκοπό αυτό, 
εφόσον δεν προβλέπονται από τον εξεταστή και τη διαδικασία αξιολόγησης των γνώσεων 
του/της φοιτητή/τριας. 

7. Για τα παραπάνω πειθαρχικά παραπτώματα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος επιβολή 
κυρώσεων (από έγγραφη επίπληξη έως αποκλεισμό από συμμετοχή στις εξετάσεις για επόμενα 
εξάμηνα). 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο 

Βαθμολογία – Προϋποθέσεις για Λήψη πτυχίου 
1. Οι διδάσκοντες/ουσες οφείλουν να παραδίδουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα 

αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων, γραπτών ή/και προφορικών ενιαία στον ίδιο πίνακα, 
για κάθε μάθημα το αργότερο εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της 
εξέτασης.  

2. Σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών το αποτέλεσμα του ελέγχου των γνώσεων 
του/της φοιτητή/τριας εκφράζεται αριθμητικά με βαθμούς από μηδέν (0) έως δέκα (10) 
χρησιμοποιώντας και ένα δεκαδικό ψηφίο (π.χ. 5,5). Στους πίνακες των αποτελεσμάτων η 
αποτυχία σημειώνεται με βαθμούς από μηδέν (0) έως τέσσερα και μισό (4,5) και η επιτυχία με 
βαθμούς από πέντε (5) έως δέκα (10). 

3. Για να λάβει κάποιος πτυχίο απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους: (α) Να έχει 
περάσει τα 25 μαθήματα κορμού του τρέχοντος Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) 
ή τα αντίστοιχά τους μαθήματα κορμού παλαιότερων ΠΠΣ, όπως αυτά ορίζονται στις 
μεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού).  
(β) Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πτυχιακή εργασία. Για να παραδώσει ένας/μία 
φοιτητής/τρια την πτυχιακή εργασία του/της θα πρέπει να έχει περάσει τα 4/5 των 
απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου.  
(γ) Να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστο 240 ECTS. Το πτυχίο εκδίδεται βάσει των 240 ECTS και ο 
φοιτητής δικαιούται να εξετασθεί σε δυο επιπλέον επιλεγόμενα μαθήματα ο βαθμός των 
οποίων θα αντικαθιστά χαμηλότερους βαθμούς άλλων επιλεγόμενων μαθημάτων. 
(δ) Να έχει κατοχυρώσει τουλάχιστον μία (1) ροή.  

4. Τα ECTS των μαθημάτων καταγράφονται σύμφωνα με την τιμή που είχαν στην εξεταστική κατά 
την οποία το μάθημα εξετάστηκε επιτυχώς, από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 και μετά. Για 
μαθήματα που εξετάστηκαν επιτυχώς πριν το ακαδημαϊκό έτος 2012-13, ισχύουν τα ECTS του 
οδηγού σπουδών του έτους 2012-13.  

5. Εφόσον ο/η φοιτητής/τρια ακολουθεί το σύστημα των κατευθύνσεων, θα πρέπει να έχει 
εκπληρώσει τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου της κατεύθυνσής του/της με βάση τις αντίστοιχες 
μεταβατικές διατάξεις του Άρθρου 18 παρακάτω.  

 
ΑΡΘΡΟ 14ο 

Υπολογισμός βαθμού πτυχίου 
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1. Ο βαθμός του πτυχίου για όσους φοιτητές/τριες έχουν εισαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-
11 και μετά καθορίζεται από τις διατάξεις της ΥΑ Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ1466/Β’/2007) και 
υπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας ίσο με τον ακριβή αριθμό των πιστωτικών μονάδων 
ECTS κάθε μαθήματος, σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση:  
Βαθμός Πτυχίου = (Βαθμός Μαθήματος 1 x ECTS Μαθήματος 1 + Βαθμός Μαθήματος 2 x ECTS 
Μαθήματος 2 + …+ Βαθμός Πτυχιακής Εργασίας x ECTS Πτυχιακής Εργασίας)/Συνολικός 
Αριθμός ECTS του Πτυχίου του συγκεκριμένου πτυχιούχου.  

2. Για τους/τις φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ισχύουν 
οι διατάξεις της ΥΑ Φ.141/Β3/2166/87, όπως συμπληρώθηκαν με την ΥΑ Φ.141/Β3/2457/88 και 
σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 8/1.3.96, δηλαδή: 
πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος με ένα συντελεστή βαρύτητας που καθορίζεται 
με βάση τις Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) του μαθήματος και το άθροισμα των επιμέρους 
γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων. Οι 
συντελεστές βαρύτητας κυμαίνονται από 1.0 έως 2.0 και υπολογίζονται ως εξής: μαθήματα με 
2 ΔΜ έχουν συντελεστή βαρύτητας 1.0. Μαθήματα με 3 ή 4 ΔΜ έχουν συντελεστή βαρύτητας 
1.5 και μαθήματα με περισσότερες από 4 ΔΜ έχουν συντελεστή βαρύτητας 2.0. Ο συντελεστής 
βαρύτητας της πτυχιακής εργασίας είναι 4.5.  

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Παράρτημα Διπλώματος 

1. Το Τμήμα Πληροφορικής χορηγεί Παράρτημα Διπλώματος σε όλους τους/τις αποφοίτους του. 
Το Παράρτημα Διπλώματος αποτελεί επεξηγηματικό έγγραφο με πληροφορίες σχετικές με τη 
φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των 
σπουδών, καθώς και έναν Πίνακα Κατάταξης της βαθμολογίας των πτυχιούχων με βάση τις 
βαθμολογίες των αποφοίτων των δύο προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών. Σκοπός του είναι να 
συμβάλει στη διαφάνεια και να διευκολύνει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση 
του τίτλου σπουδών του/της αποφοίτου ιδιαίτερα εκτός των συνόρων της χώρας προέλευσης.  

2. Το Παράρτημα Διπλώματος δεν υποκαθιστά τον τίτλο σπουδών αλλά επισυνάπτεται σε αυτόν 
και εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην 
αγγλική γλώσσα.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
Κατοχυρώσεις μαθημάτων 

1. Οι φοιτητές/τριες που προέρχονται από μετεγγραφές ή κατατάξεις μπορούν να κατοχυρώνουν 
τα ECTS των μαθημάτων που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και διδάσκονται και στο 
Τμήμα Πληροφορικής, χωρίς βαθμό, με κατάθεση σχετικής αίτησης στη Γραμματεία του 
Τμήματος. Θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν την ύλη του μαθήματος και πιστοποιητικό από 
το Τμήμα προέλευσης, όπου θα φαίνεται ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα. Τα 
παραπάνω δεν ισχύουν για τους κατατασσόμενους από (πρώην) ΑΤΕΙ ή ανώτερες σχολές 
(Αποφάσεις ΓΣ 2/10.10.95 και 8/1.3.96). Επιπρόσθετα, με απόφαση της ΓΣ (333/19-6-2019 ) του 
Τμήματος ο/η κάθε φοιτητής/τρια θα ζητά μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της 
να γίνονται κατοχυρώσεις και στην αίτηση του/της θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα μαθήματα 
για τα οποία ζητείται κατοχύρωση. Το άθροισμα των μαθημάτων που κατοχυρώνει ο/η κάθε 
φοιτητής/τρια δεν πρέπει να ξεπερνά το 25% των μαθημάτων για την ολοκλήρωση σπουδών 
(δηλ. 60 ECTS, στα οποία συμπεριλαμβάνονται για τους κατατασσόμενους και τα 3 μαθήματα 
στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους). 
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2. Φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ ανταλλαγής φοιτητών/τριών, σε 
εκτέλεση σύμβασης που συνάπτει το ΑΠΘ με το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού το οποίο τους 
υποδέχεται για να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή Πρακτική Άσκηση, πρέπει, 
με αίτησή τους που υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος πριν μεταβούν στο 
Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, να ζητήσουν την αναγνώριση των μαθημάτων που έχουν 
επιλέξει με προϋπόθεση την επιτυχή ολοκλήρωση τους  στο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, και 
εφόσον τα μαθήματα αυτά κριθούν από τους αρμόδιους καθηγητές/τριες (διδάσκοντες/ουσες 
τα αντίστοιχα μαθήματα) ως ισοδύναμα –από άποψη διδασκόμενης ύλης και πιστωτικών 
μονάδων– με μαθήματα που διδάσκονται στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος προγράμματος 
σπουδών. Στα αναγνωριζόμενα με τον τρόπο αυτό μαθήματα δεν μπορούν να πιστωθούν 
περισσότερες πιστωτικές μονάδες (ECTS) από αυτές που προβλέπονται για τα αντίστοιχα 
μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Στην περίπτωση κατά την 
οποία ορισμένα από τα εν λόγω μαθήματα δεν αναγνωρισθούν ως ισοδύναμα με την 
παραπάνω διαδικασία, παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους/νες φοιτητές/τριες 
να ζητήσουν τα μαθήματα αυτά να αναγνωρισθούν ως μαθήματα Επιλογής, και αυτά 
πιστώνονται με τα ECTS του μαθήματος του Πανεπιστημίου του εξωτερικού, αντικαθιστώντας 
έτσι ένα ή περισσότερα από τα προσφερόμενα μαθήματα Επιλογής. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
τα μαθήματα που εξετάστηκαν επιτυχώς στο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού καταχωρούνται 
μόνο στο Παράρτημα Διπλώματος χωρίς να προσμετρώνται στον υπολογισμό του βαθμού 
πτυχίου. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των μαθημάτων και της 
Πρακτικής Άσκησης από το πρόγραμμα ERASMUS+ παρέχεται στο αντίστοιχο κανονισμό του 
Τμήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
Διαδικτυακή πύλη (Portal) αποφοίτων 

Στη διεύθυνση http://grads.csd.auth.gr/ λειτουργεί η διαδικτυακή πύλη (portal) των αποφοίτων 
του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, που έχει στόχο τη συνέχιση της επαφής του Τμήματος με 
τους αποφοίτους του.  
 
 

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
Ισχύς και εφαρμογή 

 
1. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 
Οι φοιτητές/-τριες που ως το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 δήλωσαν 
κατευθύνσεις είναι οι τελευταίοι/-ες που ακολουθούν το σύστημα των κατευθύνσεων. Αυτοί/-ές 
μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με βάση το σύστημα των κατευθύνσεων εφόσον το 
επιθυμούν (και να αναγραφεί η μείζονα και η ελάσσονα κατεύθυνση στο Παράρτημα Διπλώματος) 
είτε να μεταβούν στο σύστημα των ροών (και να αναγραφούν οι ροές στο Παράρτημα 
Διπλώματος).  
 
2. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020  
Οι φοιτητές/-τριες που ως το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 δήλωσαν 
κατευθύνσεις είναι οι τελευταίοι/-ες που ακολουθούν το σύστημα των κατευθύνσεων. Αυτοί/-ές 
μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με βάση το σύστημα των κατευθύνσεων εφόσον το 
επιθυμούν (και να αναγραφεί η μείζονα και η ελάσσονα κατεύθυνση στο Παράρτημα Διπλώματος) 

http://grads.csd.auth.gr/
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είτε να μεταβούν στο σύστημα των ροών (και να αναγραφούν οι ροές στο Παράρτημα 
Διπλώματος).  
Οι καθιερωμένες κατευθύνσεις ήταν τέσσερις: «Πληροφοριακά Συστήματα», «Δίκτυα-
Επικοινωνίες- Αρχιτεκτονική Συστημάτων», «Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη» και 
«Τεχνολογίες Μάθησης».  
Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε:  

• τουλάχιστον 10 μαθήματα ΥΕΚ της κατεύθυνσης «Πληροφοριακά Συστήματα», που 
προσφέρονται στα εξάμηνα από 6ο έως και 8ο  

• τουλάχιστον 10 μαθήματα ΥΕΚ της κατεύθυνσης «Δίκτυα-Επικοινωνίες-Αρχιτεκτονική 
Συστημάτων» , που προσφέρονται στα εξάμηνα από 6ο έως και 8ο  

• 6 ΥΚ της κατεύθυνσης και επιπλέον σε τουλάχιστον 2 από τα 4 ΥΕΚ που προσφέρει η 
κατεύθυνση «Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη»  

• στα 6 ΥΚ μαθήματα που προσφέρει η κατεύθυνση «Τεχνολογίες Μάθησης», σε 4 από 8 ΥΕΚ 
της κατεύθυνσης, που προσφέρονται στα εξάμηνα από 6ο έως και 8ο. 

Από το ακαδ. έτος 2018-2019 παρέχεται η δυνατότητα αναγραφής στην αναλυτική βαθμολογία των 
πτυχιούχων και 2ης-ελάσσονος κατεύθυνσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο/η φοιτητής/τρια, 
πέραν της κύριας κατεύθυνσής του, να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον 5 (πέντε) μαθήματα από μία 
άλλη κατεύθυνση. Σχετικές αιτήσεις αναγραφής της ελάσσονος κατεύθυνσης στην αναλυτική 
βαθμολογία των πτυχιούχων κατατίθενται στην Γραμματεία την περίοδο υποβολής αιτήσεων 
ορκωμοσίας.  
Στα εξάμηνα 6 – 8 έγιναν και οι παρακάτω αλλαγές σε προαιρετικά μαθήματα στο Πρόγραμμα 
Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:  

i). Μετονομασία του μαθήματος Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ σε “Μαθηματική 
Μοντελοποίηση” και επικαιροποίηση περιεχομένου. 

ii). Μετονομασία του μαθήματος Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ σε “Συνδυαστική και Απαρίθμηση”.  

iii). Μετονομασία μαθήματος Κινητά Δίκτυα και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε “Ανάπτυξη 
Εφαρμογών Κινητών Συσκευών” και επικαιροποίηση περιεχομένου  

iv). Εισαγωγή τεσσάρων (4) νέων μαθημάτων, (i) “Στατιστική Υπολογιστική”, (ii) “Κβαντική 
Υπολογιστική”, (iii) “Μικροεπεξεργαστές” και (iv)  “Ρομποτικός Έλεγχος”. 

 
3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018  
Λόγω της κατάργησης των μαθημάτων του 8ο εξαμήνου «Απόδοση Υπολογιστικών Συστημάτων» 
και «Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία», τα μαθήματα δεν θα εξετάζονται από την 
εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2018 και εφεξής.  
Όποιος φοιτητής/τρια έχει εξεταστεί επιτυχώς σε ένα ή και τα δύο από τα καταργηθέντα 
μαθήματα, δεν δικαιούται να δηλώσει εκ νέου το προσφερόμενο στο 8ο εξάμηνο μάθημα 
«Απόδοση Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων».  
 
4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015-2016  
Δεν υπάρχει υποχρέωση εξέτασης σε συγκεκριμένα μαθήματα που είχαν χαρακτηριστεί ως ΥΚ και 
στο μεταξύ εμφανίζονται ως ΥΕΚ στις κατευθύνσεις «Πληροφοριακά Συστήματα», «Ψηφιακά 
Μέσα- Υπολογιστική Νοημοσύνη» και Τεχνολογίες Μάθησης  
Κατεύθυνση «Δίκτυα-Επικοινωνίες-Αρχιτεκτονική Συστημάτων». Οι φοιτητές/τριες που επέλεξαν 
την κατεύθυνση έως και το Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015, ακολουθούν τις απαιτήσεις λήψης 
πτυχίου του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015.  
Το μάθημα «Συστήματα Οπτικών Επικοινωνιών» αντιστοιχεί στο προγενέστερο μάθημα 
«Τεχνολογίες Υλοποίησης Οπτικών Επικοινωνιών»  
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Φοιτητές/τριες που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο προγενέστερο μάθημα «Τεχνολογίες 
Υλοποίησης Οπτικών Επικοινωνιών» δεν μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματα «Συστήματα 
Οπτικών Επικοινωνιών» και «Φωτονική Τεχνολογία»  
 
5. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΈΤΟΥΣ 2013-2014  
Οι μεταβατικές διατάξεις του έτους 2013-2014 μπορούν να αναζητηθούν στους οδηγούς σπουδών 
των προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών.  


