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1. Δομή Τμήματος 
Η ονομασία του Τμήματος είναι Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΤΠΤΕ). 
Το ΤΠΤΕ δεν είναι διαρθρωμένο σε Τομείς, ενώ διαθέτει τα παρακάτω θεσμοθετημένα 
Ερευνητικά Εργαστήρια:  

• Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς 

• Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης 

• Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων 

• Εργαστήριο Μουσειολογίας 

• Εργαστήριο Πολιτισμικών Πληροφορικών Συστημάτων 

• Εργαστήριο Τεχνολογιών Ιδιωτικότητας και Εφαρμογών Πληροφορικής στις 
Κοινωνικές Επιστήμες 

 

2. Τίτλος Σπουδών – Κατευθύνσεις 
Για τους/τις απόφοιτους/τες του ΤΠΤΕ, ο τίτλος σπουδών που απονέμεται είναι 
«απόφοιτος/η του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας». 
 

3. Μαθησιακά Αποτελέσματα  
Τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από την εφαρμογή του 
προγράμματος σπουδών, καθώς και το επίπεδο των προσόντων σε αντιστοίχισή του με 
εκείνα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου 
Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
 
Με την απόκτηση του πτυχίου ο/η κάτοχός του θα είναι σε θέση να:   

 

• Γνωρίζει τις βασικές αρχές προγραμματισμού λογισμικού υπολογιστών και 
σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων.  

• Γνωρίζει, αξιολογεί και επιλέγει κατάλληλες τεχνικές και τεχνολογίες πληροφορικής 
και επικοινωνιών για την προβολή πολιτιστικού αποθέματος. 

• Γνωρίζει τις βασικές αρχές θεωρίας πολιτισμού και επικοινωνίας και να τις συνδυάζει 
για τη μετάδοση πολιτιστικής πληροφορίας. 

• Γνωρίζει τις βασικές αρχές διατήρησης και διαχείρισης της υλικής και άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 

• Γνωρίζει και να σχεδιάζει τη δημιουργική παραγωγή ποιοτικού πολιτιστικού 
περιεχομένου με τις τεχνολογίες πληροφορικής και πολυμέσων. 

• Γνωρίζει τεχνολογίες και τεχνικές καταγραφής και επεξεργασίας εικόνας και ήχου με 
ψηφιακά μέσα". 

• Γνωρίζει πως να οργανώνει και αξιοποιεί δεδομένα μέσα σε ένα οπτικοακουστικό 
έργο.  

• Αντιλαμβάνεται το νόημα της πολιτιστικής πληροφορίας και τις βασικές αρχές 
οργάνωσης και διαχείρισής της. 

• Αναλύει τις απαιτήσεις σχεδίασης και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. 

• Κατανοεί  τις δυνατότητες σύνδεσης νέων τεχνολογιών και πολιτισμού μέσα στο 
πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου πολιτιστικής πληροφορικής. 

• Κατανοεί τους τρόπους με τους οποίους αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι με το ψηφιακό 
πολιτιστικό περιεχόμενο.  

• Κατανοεί τις δυνατότητες και προοπτικές της διεπιστημονικής σύνθεσης και 
συνεργασίας.  

• Αναλύει τις αλλαγές στις πολιτιστικές αξίες και συμπεριφορές και να προσαρμόζει 
την παρουσίαση, προβολή και  επικοινωνία τις πολιτιστικής πληροφορίας σε αυτές. 
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• Εφαρμόζει τις θεωρίες και τα μοντέλα μάθησης για τη  σχεδίαση, υλοποίηση και 
αξιολόγηση μαθησιακών σεναρίων και ψηφιακών εφαρμογών εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας. 

• Αξιοποιεί τις θεωρίες της επικοινωνίας και των ψηφιακών μέσων για την υλοποίηση 
οπτικοακουστικών έργων. 

• Αξιοποιεί τις θεωρίες της μουσειολογίας και μουσειοπαιδαγωγικής για την 
υλοποίηση εφαρμογών για μουσεία και συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς. 

• Σχεδιάζει και αναπτύσσει διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές, βάσεις δεδομένων, 
διαδικτυακούς τόπους, παιχνίδια, 3D γραφικά, ευφυή συστήματα. 

• Είναι ικανός/ή να σχεδιάσει και υλοποιήσει ψηφιακά  πολιτιστικά προϊόντα για 
οργανισμούς διαφόρων κατηγοριών. 

• Συνεργάζεται σε όλα τα στάδια που οδηγούν στην επιλογή, ανάλυση, επεξεργασία, 
παραγωγή και παρουσίαση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου. 

• Αναπτύσσει τεχνικές και μεθόδους, κυρίως με τη μορφή πολυμέσων, που να 
διευκολύνουν την πρόσβαση στην πολιτιστική πληροφορία. 

 
Όσον αφορά το επαγγελματικό καθεστώς, με το Πτυχίο ΤΠΤΕ ο/η απόφοιτος: 

 

• Κατέχει προσόντα διορισμού Κλάδου ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19) Πληροφορικής 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) – «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»). 

• Μπορεί να απασχολείται σε τομείς του Πολιτισμού στους οποίους χρησιμοποιούνται 
οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας καθώς επίσης και  σε 
όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την παραγωγή, δημιουργία, διακίνηση 
πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών, στη διοίκηση, στην εκπαίδευση, στον 
τουρισμό, καθώς και στα δρώμενα που συνδυάζονται με την καθημερινή αναψυχή, 
ιδίως δε στις επιχειρήσεις παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στον πολιτισμό 
(παρουσιάσεις στο διαδίκτυο, οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων), στις υπηρεσίες 
του Υπουργείου Πολιτισμού που ασχολούνται με τη διαχείριση, οργάνωση και 
ανάδειξη πολιτισμικών και πολιτιστικών δρωμένων, στους φορείς που 
απασχολούνται με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή 
πολιτισμικών δεδομένων (ΟΤΑ, περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες που 
ασχολούνται με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις), στις θεσμικές υπηρεσίες και 
διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις εταιρείες διαχείρισης (management) 
μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 
στις βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης, στα μουσεία και τις 
πινακοθήκες (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εκπαίδευση και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, εκδόσεις, τηλεματική), στη διαχείριση και ανάδειξη των μνημείων και 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε εκδοτικούς οίκους και σε υπηρεσίες που 
σχετίζονται με τον έντυπο και κυρίως τον ηλεκτρονικό τύπο, σε εταιρείες ή σταθμούς 
παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας και ήχου ως μοντέρ ή σκηνοθέτες. (Π.Δ. 
83/2000, ΦΕΚ 72, τ. Α΄). 

 
 

4. Προϋποθέσεις Απονομής Τίτλου Σπουδών 
Για την απόκτηση του τίτλου σπουδών απαιτείται η φοίτηση επί 8 εξάμηνα σπουδών και η 
συγκέντρωση συνολικά 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Στην περίπτωση που ο/η 
φοιτητής/τρια επιλέξει να εκπονήσει Πτυχιακή Εργασία, 10 μονάδες αντιστοιχούν στην 
επιτυχή εξέταση Πτυχιακής Εργασίας και 230 μονάδες στην επιτυχή εξέταση των υπολοίπων  
μαθημάτων.  
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5. Διαδικασία Εισαγωγής 
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 Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου.  
 
Η παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις,  
προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, 
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.α.) 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  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) ή επτά (7) συνολικά χρόνια για 
τετραετή και πενταετή προγράμματα σπουδών αντίστοιχα. 
 
Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια μπορεί να υποβάλει παράπονά/ συστάσεις  αναφορικά με τη 
λειτουργία του Τμήματος κατ’ αρχάς στο Σύμβουλο Σπουδών τους για όποιο πρόβλημα 
τους/τις απασχολεί. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, ο Σύμβουλος Σπουδών, προωθεί το 
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αίτημα/παράπονο στην Επιτροπή Φοιτητικών Παραπόνων (ΕΦΠ) που απαρτίζεται από 
τον/την Πρόεδρο του Τμήματος, ένα μέλος της Επιτροπής ΠΠΣ και ένα μέλος του 
Συντονιστικού του ΜΠΣ του Τμήματος. Η ΕΦΠ διαχειρίζεται, καταγράφει τυχόν παράπονα, τα 
εξετάζει, προτείνει λύσεις και ενδεχομένως παραπέμπει το θέμα σε επίπεδο ΓΣ του Τμήματος 
ή και σε ανώτερο επίπεδο (ΜΟ.ΔΙ.Π), εφ' όσον είναι απαραίτητο. 

 
Επιπλέον κάθε φοιτητής και φοιτήτρια μπορεί να υποβάλει παράπονά/ συστάσεις  
αναφορικά με τη λειτουργία του Τμήματος απευθείας στη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος σύμφωνα 
με την ισχύουσα διαδικασία όπως αναφέρεται στη διεύθυνση  
http://www.aegean.gr/παράπονα-συστάσεις. 
 
 

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 
φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους 
ανωτέρας βίας. 
 

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 στο Πρόγραμμα Erasmus+, δεν μπορούν (παρά μόνο με 
απόφαση Συνέλευσης), κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μετακίνησής τους, να δηλώσουν και 
μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών τους, πέραν αυτών που θα αντιστοιχηθούν με τα 
μαθήματα τα οποία θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό (σύμφωνα με τη «Συμφωνία 
Μάθησης» που θα έχουν υπογράψει). 
 
Οι δηλώσεις μαθημάτων των νεοεισερχομένων φοιτητών/τριών υποβάλλονται μετά την 
εγγραφή τους στο Τμήμα και, σε κάθε περίπτωση, εντός των προθεσμιών, όπως εκάστοτε 
ισχύουν. 
 
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  
 

http://www.aegean.gr/παράπονα-συστάσεις
http://academicid.gov.gr/
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Εκπρόθεσμη υποβολή Ηλεκτρονικής Δήλωσης Μαθημάτων δεν γίνεται δεκτή, παρά μόνο για 
ειδικούς λόγους και εφόσον υποβληθεί στη Συνέλευση σχετική αίτηση και εγκριθεί από 
αυτήν.  
 
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 αποτελεί προϋπόθεση για την εξέτασή τους στα μαθήματα αυτά, 
σύμφωνα με σχετική  απόφαση της Συνέλευσης. 
 
 
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. 
 
Οι φοιτητές που εμπίπτουν στις κατηγορίες ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες εξετάζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  
 
Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες του Τμήματος θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα 
δικαιολογητικά που καταθέτουν οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες 
όσον αφορά στον τρόπο εξέτασής τους, ύστερα από ενημέρωση της Γραμματείας. 
 
 

12. Δομή Προγράμματος Σπουδών 
Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά (Υ), κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικά (ΚΕΥ) και προαιρετικά (Π). 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 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 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.  
 

12.1 Προαπαιτούμενα μαθήματα 
Στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΠΤΕ υπάρχουν μαθήματα που ορίζονται ως προαπαιτούμενα 
για τη δήλωση άλλων μαθημάτων. Η λίστα των προσφερόμενων μαθημάτων και των 
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προαπαιτούμενων αυτών αναγράφεται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και δύναται να 
επικαιροποιηθεί στην αρχή του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους.  
 

12.2 Υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων 
Για την επιτυχή ολοκλήρωση συγκεκριμένων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του 
ΤΠΤΕ απαιτείται επιπλέον των κριτηρίων αξιολόγησης που τίθενται από τους/τις 
διδάσκοντες/σουσες στην αρχή του εξαμήνου και η υποχρεωτική παρακολούθηση του 
εργαστηριακού μέρους από τους/τις φοιτητές/τριες. Η λίστα των μαθημάτων αυτών 
αναγράφεται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και δύναται να επικαιροποιηθεί στην αρχή 
του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους. 
   

12.3 Διατμηματικά μαθήματα Σχολής 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος μπορούν να επιλέξουν μαθήματα (Υποχρεωτικά 
κατ’ Επιλογή) από την  ειδική κατηγορία μαθημάτων που προσφέρονται από τμήματα της 
Σχολής των Κοινωνικών Επιστημών και εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΠΤΕ 
(Διατμηματικά μαθήματα Σχολής). Τα μαθήματα αυτά μπορούν να τα δηλώσουν οι φοιτητές 
του ΤΠΤΕ χωρίς κανέναν αριθμητικό περιορισμό. Εμφανίζονται κανονικά μέσα στο 
πρόγραμμα σπουδών του ΤΠΤΕ  ανά ακαδημαϊκό έτος (και στην ηλεκτρονική γραμματεία – 
βάση δεδομένων) και με απόφαση της Συνέλευσης μπορεί να διαφοροποιούνται ανά 
ακαδημαϊκό έτος. 
 

12.4 Διατμηματικά μαθήματα άλλων Τμημάτων 
Επίσης οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος μπορούν να επιλέξουν μαθήματα 
(Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογή) από την  κατηγορία των Διατμηματικών μαθημάτων των 
υπόλοιπων Τμημάτων της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Μυτιλήνης, τα οποία προσφέρουν 
τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, και σε φοιτητές άλλων Τμημάτων, ως 
Διατμηματικά. Ο/η κάθε φοιτητής/τρια του Τ.Π.Τ.Ε. έχει δικαίωμα να συμπεριλάβει στα 
συνολικά μαθήματα του πτυχίου του/της έως τρία (3) μαθήματα αυτής της κατηγορίας. Η 
διαθεσιμότητα των μαθημάτων αυτής της κατηγορίας ορίζεται από τα οικεία τμήματα και η 
δήλωσή τους από τους φοιτητές / φοιτήτριες του Τ.Π.Τ.Ε. υπόκειται στους κανόνες (π.χ. 
περιορισμός αριθμού εγγραφομένων ή ορισμός προαπαιτούμενων μαθημάτων) που 
ορίζονται από το οικείο τμήμα του κάθε μαθήματος. 
 

12.5 Μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας 
Βάσει του θεσμικού πλαισίου, Ν. 4589/2019, Άρθρο 54, παρ. 4, εγκρίθηκε από τη ΓΣ του ΤΠΤΕ 
ομάδα  μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου 
κύκλου του ΠΠΣ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων - ως διατμηματικά - και ανταποκρίνονται 
στους τρεις (3) βασικούς άξονες όπως φαίνονται παρακάτω:  
 
Άξονας 1: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής (επιλογή ενός μαθήματος)   
- Παιδαγωγική Ψυχολογία - ΓΕΩ 450 (5 ECTS) (Τμήμα Γεωγραφίας)  
- Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης – 467 - (6 ECTS) (Τμήμα Κοινωνιολογίας) 
 
Άξονας 2: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας (επιλογή ενός μαθήματος) 
- Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία - 4ETΔE100 - (6 ECTS) (ΤΠΤΕ) 
- Συνεργατικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα και Μοντέλα Επικοινωνίας – 4ETΔE110 - (5 
ECTS)  (ΤΠΤΕ) 
- Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση - 4ETΔE104 - (5 ECTS)  (ΤΠΤΕ) 
 
Άξονας 3: Πρακτική άσκηση 
- Γενική Διδακτική - ΓΕΩ 350 -  (5 ECTS) (Τμήμα Γεωγραφίας) 
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Το ΤΠΤΕ θα χορηγεί «Βεβαίωση Πιστοποίησης της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» 
στους φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα παραπάνω μαθήματα. 
 

12.6 Συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ 
Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Τ.Π.Τ.Ε. μπορούν μέσω του προγράμματος Erasmus Studies να 
επισκεφθούν συνεργαζόμενο πανεπιστημιακό τμήμα του εξωτερικού για την 
παρακολούθηση μαθημάτων ή/και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Η αναγνώριση των 
μαθημάτων που εξετάστηκαν επιτυχώς στο εξωτερικό και η κατοχύρωσή τους για την 
απόκτηση πτυχίου γίνεται μετά από σχετική έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι φοιτητές / φοιτήτριες μπορούν επίσης μέσω του 
προγράμματος Erasmus Placement να κάνουν πρακτική εργασία σε φορέα του εξωτερικού. 
Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών στα προγράμματα Erasmus Studies/Placement και οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής ορίζονται από το Ίδρυμα. Για την καθοδήγηση των 
συμμετεχόντων φοιτητών και την υπογραφή των απαραίτητων εντύπων για τη μετακίνησή 
τους ορίζεται ως Τμηματικός Υπεύθυνος μέλος ΔΕΠ 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 
κλείσιμο της εφαρμογής από την Υπηρεσία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος 
«ΕΥΔΟΞΟΣ» του Υπουργείου, δεν είναι δυνατή η προμήθεια συγγραμμάτων. 
 

14. Διεξαγωγή μαθημάτων 
Η διδασκαλία των μαθημάτων διαρκεί 13 εβδομάδες ανά εξάμηνο. Σε περίπτωση που για 
λόγους ανωτέρας βίας ή προγραμματισμένης απουσίας του /της διδάσκοντος/σας δεν 
πραγματοποιείται κάποια από τις προγραμματισμένες διαλέξεις ή εργαστήρια (όπου 
προβλέπονται), με σχετική ανακοίνωση μέσω της Γραμματείας ενημερώνονται έγκαιρα οι 
φοιτητές και οι φοιτήτριες του μαθήματος. Επιπρόσθετα, ο/η διδάσκων/ουσα, σε 
συνεργασία με τη γραμματεία, προγραμματίζουν και ανακοινώνουν την ημερομηνία 
αναπλήρωσης της διάλεξης ή του εργαστηρίου. 
Σημειώνεται ότι για να προσφερθεί ένα μάθημα, ο ελάχιστος αριθμός εγγεγραμμένων 
φοιτητών ή φοιτητριών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5).  
 
Με απόφαση του/της διδάσκοντος/ουσας είναι δυνατό να καθοριστεί ως υποχρεωτική η 
συμμετοχή των φοιτητών/τριων 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. Διπλωματική ή Πτυχιακή Εργασία 
Η Πτυχιακή Εργασία (ΠΕ) είναι μάθημα Υποχρεωτικό Επιλογής που ισοδυναμεί με δέκα (10) 
ECTS. Η ΠΕ επιλέγεται μετά από συνεννόηση με τον/την διδάσκοντα/διδάσκουσα στο 7ο 
εξάμηνο, εφόσον ο φοιτητής ή η φοιτήτρια έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά 
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μαθήματα. Η Πτυχιακή Εργασία έχει διάρκεια τουλάχιστον 2 εξαμήνων (δηλώνεται στο 7ο ή 
μεταγενέστερο Χειμερινό ή Εαρινό Εξάμηνο Σπουδών, ενώ πρέπει να δηλωθεί και στο 
ακόλουθο Εαρινό ή Χειμερινό εξάμηνο) και αξιολογείται από τριμελή επιτροπή στη διάρκεια 
της εξεταστικής περιόδου ή σε διάστημα το πολύ 15 μέρες μετά τη λήξη της. Οι ΠΕ μπορούν 
να είτε ατομικές, είτε συλλογικές από ομάδα δύο ή τριών φοιτητών, με αντίστοιχη κατανομή 
φόρτου εργασίας.  
 
Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις ανάθεσης, εκπόνησης και 
αξιολόγησης  της ΠΕ αποτυπώνονται στον κανονισμό εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών που 
είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Επιπρόσθετα είναι μέρος του 
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού (βλ. παράρτημα «Κανονισμός Πτυχιακής 
Εργασίας»).  
 

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 
φοιτητριών) 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.  
 
Ο φοιτητής/τρια που έχει ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό εξαμήνων έχει 
το δικαίωμα να εξετάζεται επαναληπτικά, επιπλέον της εξεταστικής περιόδου του 
Σεπτεμβρίου, και κατά την περίοδο Ιανουαρίου−Φεβρουαρίου, και Ιουνίου σε μαθήματα τα 
οποία οφείλει από προηγούμενα εξάμηνα. Με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος αρ. 
11/10.05.2017 (Θέμα 4.1), έχει αποφασιστεί η διεξαγωγή Επαναληπτικών Εξεταστικών 
περιόδων (Ιανουαρίου/ Φεβρουαρίου και Ιουνίου) για τους επί Πτυχίω φοιτητές και 
φοιτήτριες, κατά τις οποίες θα προσφέρονται όλα τα μαθήματα του ΠΠΣ που διδάχθηκαν στο 
Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο του προηγούμενου και του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. 
Σημειώνεται ότι υπάρχει πρόβλεψη για μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους 
για τα οποία οι διδάσκοντες/ουσες δεν είναι διαθέσιμοι/ες λόγω επιστημονικής ή άλλης 
νόμιμης άδειας, να ορίζονται (με απόφαση της ΓΣ) διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος που 
θεραπεύουν συγγενή γνωστικά αντικείμενα και οι οποίοι/ες θα αναλάβουν να εξετάσουν και 
να βαθμολογήσουν τα εν λόγω μαθήματα. 
 
Το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων καταρτίζεται από τη 
Γραμματεία του Τμήματος 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 
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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/ες 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 
κατοχυρώνεται ο προβλεπόμενος στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος υποδοχής. 
 

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). Επιτυχής θεωρείται η εξέταση, εάν ο φοιτητής / η φοιτήτρια 
βαθμολογηθεί τουλάχιστον με το βαθμό πέντε (5.00). 
 

19. Βαθμός Πτυχίου  
Ο βαθμός πτυχίου προσδιορίζεται, εφόσον ο/η φοιτητής/ήτρια έχει συμπληρώσει τον 
ελάχιστο αριθμό διδακτικών και πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την λήψη 
πτυχίου. 
 
Για τον αριθμητικό υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε 
μαθήματος με ένα συντελεστή, ο οποίος ονομάζεται «συντελεστής βαρύτητας» του 
μαθήματος, το δε άθροισμα των επί μέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των 
συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων. 
 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κάθε μάθημα χαρακτηρίζεται από ένα αριθμό 
Διδακτικών Μονάδων και μονάδων ECTS (European Credit Transfer and Accumulation 
System). Οι Διδακτικές Μονάδες υπολογίζονται από τον αριθμό των ωρών διαλέξεων, 
φροντιστηρίων ή εργαστηρίων ανά εβδομάδα. Μία διδακτική μονάδα αντιστοιχεί σε 1 ώρα 
διάλεξης και 1 έως 3 ώρες φροντιστηρίου ή εργαστηρίου ανά εβδομάδα  
 



13 
 

Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού πτυχίου είναι ενιαίος για όλα τα ΑΕΙ της χώρας και 
καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ 141/Β3/2166, (ΦΕΚ 308 τ.β. 18. 
6.1987). Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε 
μαθήματος επί τον συντελεστή βαρύτητας 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: 
 

Διδακτικές Μονάδες Βαρύτητα 

1-2  1.0 

3-4 1.5 

Άνω των 4  2.0 

  
Ο βαθμός του πτυχίου προκύπτει από τον συνδυασμό εκείνο των 44 ελάχιστων 
απαιτούμενων μαθημάτων που δίνουν τον καλύτερο μέσο όρο. Όταν φοιτητής έχει περάσει 
περισσότερα από τα 44 ελάχιστα απαιτούμενα μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου τότε, στην 
αναλυτική βαθμολογία που συνοδεύει το πτυχίο θα φαίνονται τα 44 μαθήματα από τα οποία 
προέκυψε ο μέσος όρος της βαθμολογίας και, ξεχωριστά, ο κατάλογος των επιπλέον 
μαθημάτων που πέρασε με επιτυχία ο φοιτητής, αλλά δεν προσμετρήθηκαν για τον 
υπολογισμό του μέσου όρου. 
 

• Ο γενικός βαθμός πτυχίου «Καλώς» χαρακτηρίζει τους βαθμούς από 5,00 μέχρι και 6,49 
(συμπεριλαμβανομένου). 

• Ο γενικός βαθμός «Λίαν καλώς» χαρακτηρίζει τους βαθμούς από 6,50 μέχρι και 8,49 
(συμπεριλαμβανομένου). 

• Ο γενικός βαθμός «Άριστα» χαρακτηρίζει τους βαθμούς από 8,50 μέχρι 10. 
 

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 
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 
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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. 
 

22. Αξιολόγηση μαθήματος/διδάσκοντα-σας 
Οι διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων/ουσών από τους 
φοιτητές/τριες, ακολουθούν πλήρως τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας 
της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 

23. Σύμβουλος Σπουδών 
Ως Σύμβουλος Σπουδών κάθε φοιτητή/τριας ορίζεται από το πρώτο εξάμηνο των σπουδών 
τους από τη Συνέλευση του Τμήματος, ένα από τα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τμήματος από τη 
Συνέλευση. Ο/Η Σύμβουλος Σπουδών παρέχει στο/στη  φοιτητή/τρια την αναγκαία 
συμπαράσταση για να αντεπεξέλθει 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. 
 

24. Πρακτική Άσκηση 
Βασικό τμήμα της φοίτησης αποτελεί η διεξαγωγή Θερινής Πρακτικής Άσκησης (ΘΠΑ), είτε 
κατά το τρίτο (3ο), είτε κατά το τέταρτο (4ο) έτος σπουδών. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική 
δραστηριότητα που συμβάλει ιδιαιτέρως στην απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης και 
εμπειρίας. Η  Θερινή Πρακτική Άσκηση (ΘΠΑ) είναι μάθημα Υποχρεωτικό κατ' επιλογή (ΥΕ). 
Στόχος είναι το μάθημα αυτό να συμβάλλει τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων 
και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, 
όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. 
Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης, εκπόνησης και αξιολόγησης  της ΘΠΑ 
αποτυπώνονται στον κανονισμό ΘΠΑ (βλ. παράρτημα «Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης»). 
 

25. Γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
Οι φοιτητές λαμβάνουν βεβαίωση για τα ακόλουθα μαθήματα που προσφέρονται στο τρέχον 
ΠΠΣ ή σε παλιότερο ΠΠΣ του Τμήματος:  

1. Βάσεις Δεδομένων  
2. Τεχνολογίες Διαδικτύου (ή Δικτυακά Πολυμέσα παλιότερα) 
3. Προγραμματισμός Ι (ή Προγραμματισμός Η/Υ παλιότερα) 
4. Προγραμματισμός ΙΙ 
5. Προγραμματισμός ΙΙΙ 
6. Εισαγωγή στους Αλγόριθμούς και τον Προγραμματισμό 
7. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (ή Εισαγωγή στην Πληροφορική ή Εργαστήριο 

Πληροφορικής παλιότερα)  
8. Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων (ή Εισαγωγή στους Αλγόριθμούς και τον 

Προγραμματισμό)  
9. Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ 
10. Επεξεργασία Εικόνας (ή Χαρτογραφική Εικόνα παλιότερα) 
11. Τεχνολογίες Πολυμέσων (ή Διαδραστικά Πολυμέσα παλιότερα) 
12. Τεχνολογία Λογισμικού  
13. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ι 
14. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙΙ 
15. Ζητήματα Βάσεων Δεδομένων 
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16. Τεχνολογίες Διαδικτύου 
17. Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής ( ή Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής 

παλιότερα) 
18. Γραφικά Υπολογιστών (ή Γραφικά-Προσομοίωση Κίνησης παλιότερα)  
19. Εικονική Πραγματικότητα 
20. Εξόρυξη δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό 
21. Τεχνητή Νοημοσύνη 
22. Τρισδιάστατα Γραφικά με Υπολογιστή 
23. Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό (ή Τεχνολογίες και Προγραμματισμός στον 

Παγκόσμιο Ιστό παλιότερα)  
24. Προγραμματισμός Εφαρμογών Πολυμέσων Ι 
25. Προγραμματισμός Εφαρμογών Πολυμέσων ΙΙ 
26. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών ( ή Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ 

παλιότερα) 
27. Κινητές Τεχνολογίες (ή Εφαρμογές Κινητής Τεχνολογίας) 
28. Ζητήματα Ιδιωτικότητας και Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε Πολιτιστικούς Οργανισμούς 
29. Συστήματα Διαχείρισης Στον Παγκόσμιο Ιστό 
30. Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός  
31. Ασφάλεια Δεδομένων στην Κοινωνία της Πληροφορίας 
32. Θεωρία και Σχεδιασμός Ψηφιακών Παιχνιδιών 
33. Πληροφοριακά Συστήματα 

 

26. Υποτροφίες - Βραβεία 
Κάθε χρόνο προκηρύσσεται μεγάλος αριθμός υποτροφιών για όλα τα γνωστικά αντικείμενα 
σπουδών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Στις προκηρύξεις αναφέρονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών. 
 
 Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία 
Φοιτητικής Μέριμνας και στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
προκειμένου να ενημερωθούν για τα κριτήρια χορήγησης των υποτροφιών και τη διαδικασία 
υποβολής σχετικών αιτήσεων. 
 
Το Τμήμα, επιπλέον, έχει θεσμοθετήσει το βραβείο «Άριστης Επίδοσης» για τους/τις 
πρωτεύσαντες/σες προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, ως  συμβολική πράξη αναγνώρισης της 
Αριστείας και το οποίο απονέμεται ετησίως σε τρεις φοιτητές/τριες του Τμήματος βάσει των 
επιδόσεών τους. 
 

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. 
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28. Ειδικοί κανονισμοί  
Οι Ειδικοί κανονισμοί του Τμήματος που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού ως 
Παράρτημα είναι οι παρακάτω:  
1. Οδηγός Σπουδών ΤΠΤΕ  
2. Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης  
3. Κανονισμός Πτυχιακής Εργασίας 
4. Κανονισμός Ερευνητικών Εργαστηρίων  

α. Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων  
β. Εργαστηρίου Τεχνολογιών Ιδιωτικότητας και Εφαρμογών Πληροφορικής στις 
Κοινωνικές Επιστήμες  

5. ΦΕΚ Ίδρυσης Ερευνητικών Εργαστηρίων (αφορά τα Θεσμοθετημένα Ερευνητικά 
Εργαστήρια του Τμήματος)  

6. Ιδρυματικός Κανονισμός διεξαγωγής Εξετάσεων (απόφαση Συγκλήτου υπ. αριθ. 28 / 
28.9.2017) 

7. Κανονισμός δανεισμού εξοπλισμού (XA-Σπάθης) 
α. Κανονισμός δανεισμού εξοπλισμού για εσωτερικό  
β. Κανονισμός δανεισμού εξοπλισμού για εξωτερικό 

8. Ιδρυματικός Κανονισμός Erasmus+ (απόφαση Συγκλήτου υπ. αριθ. 16 / 19.02.2020) 
9. Ιδρυματικός Κανονισμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών (απόφαση Συγκλήτου υπ. 

αριθ. 28 / 28.9.2017) 
 

Οι ειδικοί κανονισμοί που διέπουν και περιγράφουν τη λειτουργία του Τμήματος αναρτώνται 
στην Ιστοσελίδα του Τμήματος 
 

29. Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
Η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτεί Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
(Επιτροπή ΠΠΣ) από μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος με ετήσια θητεία. Η Επιτροπή ΠΠΣ 
εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος αλλαγές στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
ώστε να βελτιωθεί ή να εκσυγχρονισθεί το επίπεδο των σπουδών. 
 

30. Τήρηση και αναθεώρηση του παρόντος Κανονισμού 
Ο παρών Κανονισμός μπορεί να συμπληρωθεί, τροποποιηθεί ή αναθεωρηθεί με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος. 
 


