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Θέματα οργάνωσης σπουδών και μαθημάτων 
 

Άρθρο 1 
Τα μαθήματα κατανέμονται σε οκτώ (8) αυτοτελή ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ως μάθημα 

θεωρείται η διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου (ή μέρους αυτού) κατά τη διάρκεια ενός 

ακαδημαϊκού εξαμήνου. Τα Μαθήματα του Τμήματος διδάσκονται 3 ώρες ανά εβδομάδα. Σε 

κάθε μάθημα αντιστοιχούν πιστωτικές μονάδες (ECTS).  

 

Άρθρο 2 
Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες για 

διδασκαλία και 2 έως 3 εβδομάδες για εξετάσεις. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των 

ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τα 

προβλεπόμενα, το μάθημα αυτό θεωρείται ως μη διδαχθέν και δεν επιτρέπεται η εξέτασή 

του. 

Κατά το Χειμερινό εξάμηνο διδάσκονται τα μαθήματα των Α΄, Γ΄, Ε΄ και Ζ΄ εξαμήνων του 

Προγράμματος Σπουδών. Κατά το Εαρινό εξάμηνο διδάσκονται τα μαθήματα των Β΄, Δ΄, Στ΄ 

και Η΄ εξαμήνων του Προγράμματος Σπουδών.

 

Άρθρο 3 
Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά, σε κατ' επιλογήν υποχρεωτικά και σε 

(ελεύθερης) επιλογής. 

Η διαφορά ανάμεσα στα υποχρεωτικά και τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα είναι 

η ακόλουθη: τα υποχρεωτικά μαθήματα δεν αντικαθίστανται σε περίπτωση οριστικής 

αποτυχίας στις εξετάσεις και ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει και να επαναλάβει σε 

επόμενο εξάμηνο το μάθημα. Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, ύστερα από 

οριστική αποτυχία, μπορούν να αντικατασταθούν από άλλα μαθήματα της ίδιας κατηγορίας. 

Το τελευταίο ισχύει και για τα μαθήματα επιλογής. 

Για τη λήψη του πτυχίου απαιτούνται 57 μαθήματα και τουλάχιστον 240 ECTS. Οι 

φοιτήτριες/ές πρέπει να εξετασθούν στα 22 υποχρεωτικά μαθήματα και να επιλέξουν 16 κατ’ 

επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, 17 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 2 μαθήματα ξένης 

γλώσσας.  

Για τη συμπλήρωση των 16 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων ο φοιτητής πρέπει 

να επιλέξει τέσσερα μαθήματα από κάθε ενότητα: 1. Παιδαγωγική, 2. Κοινωνικών Επιστημών 
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στην Εκπαίδευση, 3. Θετικών Επιστημών και της Διδακτικής τους, 4. Λόγου, Τέχνης και 

Εκπαίδευσης.  

Για τη συμπλήρωση των 17 μαθημάτων ελεύθερης επιλογής ο φοιτητής μπορεί να 

επιλέξει είτε από τον πίνακα μαθημάτων ελεύθερων επιλογών, είτε από τον πίνακα των 

μαθημάτων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών, εφόσον αυτά δεν έχουν επιλεγεί ως κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικά.  

Κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και μαθήματα 

ελεύθερης επιλογής, που προσφέρονται στο εξάμηνο εγγραφής του καθώς και στα 

προηγούμενα αυτού. 

 

Άρθρο 4 

Δηλώσεις μαθημάτων 
        H δήλωση των μαθημάτων γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής είναι 

υποχρεωμένος να δηλώσει τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό.  

 Οι δηλώσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία ηλεκτρονικά, μέσα στις 

προαναφερθείσες προθεσμίες. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, απαιτείται ο φοιτητής να 

κάνει οριστική υποβολή δήλωσης, διαφορετικά δεν θα συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις 

των εξετάσεων.  

Ο φοιτητής δε δικαιούται να παραλάβει σύγγραμμα, ούτε να εξεταστεί σε μάθημα που 

δεν έχει συμπεριλάβει στη δήλωσή του. 

Ο φοιτητής που βρίσκεται σε κανονικό εξάμηνο σπουδών (Α΄-Η΄ εξάμηνο) πρέπει να 

συμπεριλάβει στη δήλωσή του τα υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου αυτού.  

Στα πρώτα έξι εξάμηνα ο φοιτητής δεν μπορεί να δηλώσει λιγότερα από έξι και 

περισσότερα από οκτώ μαθήματα σε κάθε εξάμηνο.  

Στο Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο ο φοιτητής δεν μπορεί να δηλώσει λιγότερα από ένα και 

περισσότερα από δέκα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο.  

Στη δήλωση μαθημάτων του Ζ΄ και Η΄ εξαμήνου ο φοιτητής πρέπει πρώτα να δηλώσει 

όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων, στα οποία έχει απορριφθεί ή τα 

οποία δεν είχε δηλώσει, και μετά να δηλώσει μαθήματα των εξαμήνων αυτών μέσα στα όρια 

του επιτρεπόμενου αριθμού μαθημάτων.  

Η πτυχιακή εργασία δηλώνεται επιπλέον του μέγιστου αριθμού μαθημάτων ανά 

εξάμηνο.  
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Το μάθημα της ξένης γλώσσας δηλώνεται, από το δεύτερο έτος και μετά, επιπλέον του 

μέγιστου αριθμού μαθημάτων ανά εξάμηνο.  

Οι φοιτητές επί πτυχίω (Ε΄ έτους σπουδών και άνω) μπορούν να δηλώσουν μαθήματα 

χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Πρέπει να συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά στη δήλωσή τους 

τα υποχρεωτικά μαθήματα που χρωστούν.  

Οι φοιτητές σε τακτό χρονικό διάστημα οφείλουν να ενημερώνονται για τη βαθμολογία 

τους, ώστε τυχόν παραλείψεις βαθμών να ελέγχονται εγκαίρως. 

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο Π.Τ.Ν. ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις καθώς και 

οι φοιτητές που εγγράφονται στο Π.Τ.Ν. με μετεγγραφή στο Γ΄ Εξάμηνο και άνω δικαιούνται 

να δηλώνουν σε κάθε εξάμηνο μέχρι δύο (2) επιπλέον μαθήματα από ό,τι αναφέρεται στις 

προηγούμενες παραγράφους, με τον όρο ότι τα μαθήματα αυτά είναι μαθήματα 

προηγούμενων εξαμήνων. 

Ο φοιτητής θα πρέπει να εκτυπώνει και να φυλάσσει τη δήλωσή του μέχρι τη λήξη του 

εξαμήνου για να αποφεύγονται τυχόν προβλήματα. Εάν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από 

τους κανόνες των δηλώσεων, ο φοιτητής φέρει αποκλειστικά την ευθύνη και θα έχει τις 

προβλεπόμενες συνέπειες.   

Μετά την ηλεκτρονική αποστολή της δήλωσης μαθημάτων στη Γραμματεία και εφόσον 

ο φοιτητής δικαιούται να πάρει συγγράμματα, θα πρέπει να υποβάλλει στο σύστημα 

ΕΥΔΟΞΟΣ (http://eudoxus.gr) τη δήλωση συγγραμμάτων εντός των προθεσμιών που ορίζει 

κάθε φορά ο ΕΥΔΟΞΟΣ.  

Δεν καταχωρείται βαθμολογία σε μάθημα το οποίο δε δηλώθηκε κανονικά.  

Οι αιτήσεις για κατοχύρωση μαθημάτων γίνονται αμέσως μετά το πέρας της περιόδου 

των δηλώσεων μαθημάτων του εκάστοτε εξαμήνου.  

 

 

Άρθρο 5 

Εξετάσεις 
Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα εκφράζεται με την κλίμακα των ακεραίων αριθμών από 

το ένα (1) ως και το δέκα (10). 

Οι εξετάσεις κάθε μαθήματος διεξάγονται δύο φορές το χρόνο κατά τη διάρκεια τριών 

εξεταστικών περιόδων. Για τα μαθήματα του Χειμερινού εξαμήνου οι εξετάσεις γίνονται στην 

εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και για τα μαθήματα του Εαρινού εξαμήνου 

στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου. Οι εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου θεωρούνται 



 
 
 

7 
Κανονισμός Πιστοποίησης του ΠΠΣ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων     

επαναληπτικές και για τα δύο εξάμηνα. Φοιτητής που αποτυγχάνει σε ένα μάθημα έχει 

δικαίωμα να επανεξεταστεί σ' αυτό μόνον κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου. Αποτυχία και στην 

περίοδο αυτή, σημαίνει οριστική αποτυχία στο αντίστοιχο μάθημα.  

Επιπλέον για τους επί πτυχίω φοιτητές (Ε΄ έτους σπουδών και άνω) γίνονται 

επαναληπτικές εξετάσεις σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και τις εξεταστικές περιόδους, 

Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Ιουνίου. Στις εξετάσεις αυτές συμμετέχουν φοιτητές που 

έχουν ολοκληρώσει 8 εξάμηνα σπουδών και πέραν των μαθημάτων που δικαιούνται να 

δηλώσουν. 

Εάν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, μετά από 

απόφαση του κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή 

καθηγητών 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. 

 

Κανόνες εξετάσεων 

1. Οι εξεταζόμενοι απαγορεύεται να έχουν επάνω τους η  στα έδρανα, τσάντες, 

σημειώσεις, βιβλία ή  οποιοδήποτε άλλο υλικό  δεν έχει εγκριθεί  από  τον εξεταστή.  

2. Κατά  τη διάρκεια της εξέτασης, απαγορεύεται η κατοχή  κινητών τηλεφώνων και 

οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής (εκτός από  απλή  αριθμομηχανή).   

3. Δεν επιτρέπεται η έξοδος από  την αίθουσα κατά  την διάρκεια της εξέτασης, παρά  

μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από  τη σύμφωνη γνώμη του 

διδάσκοντα. Σ’ αυτή  την περίπτωση, σημειώνεται στο γραπτό  του εξεταζόμενου, το 

σημείο και η ώρα της εξόδου από  την αίθουσα και του γνωστοποιείται ότι ο 

εξεταστής μπορεί  να απαιτήσει συμπληρωματική  προφορική  εξέταση. Ο 

εξερχόμενος συνοδεύεται από  έναν επιτηρητή  

4. Ο έλεγχος της ταυτότητας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των διδασκόντων και των 

επιτηρητών. Ο εξεταζόμενος οφείλει να έχει μαζί  του την Ακαδημαϊκή του 

Ταυτότητα. Σε περίπτωση που δεν έχει Ακαδημαϊκή  Ταυτότητα, θα πρέπει να έχει 

μαζί  του την  Αστυνομική  του Ταυτότητα και προσφάτως εκδοθείσα Βεβαίωση 

Σπουδών από  τη Γραμματεία του Τμήματος. 

5. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να βρίσκονται στην προκαθορισμένη αίθουσα την 

προκαθορισμένη ώρα και να υπακούουν στις υποδείξεις των επιτηρητών.   

6. Δεν επιτρέπεται η έξοδος κανενός εξεταζόμενου πριν την παρέλευση μισής ώρας από  

τη διανομή των θεμάτων. 
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7. Κατά  τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται η συνομιλία, η συνεργασία η  έκθεση 

του γραπτού  στη θέα των συνεξεταζομένων.  

8. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στους κανόνες της εξέτασης και στις υποδείξεις των 

επιτηρητών, καθώς και σε περίπτωση αντιγραφής με οποιονδήποτε τρόπο, ο 

εξεταζόμενος μηδενίζεται και τουλάχιστον αποκλείεται από  την επόμενη εξέταση 

στο μάθημα αυτό.  

9. Ο εξεταστής έχει την διακριτική  ευχέρεια να λαμβάνει κάθε, κατά  την γνώμη του, 

πρόσθετο μέτρο που αποσκοπεί  στη πλήρη διασφάλιση του αδιάβλητου των 

εξετάσεων, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το κύρος και την «αξία»  του 

πτυχίου και το τελικό  συμφέρον των πτυχιούχων.  

 

Άρθρο 6  

Πτυχιακή εργασία 
Στους φοιτητές του Π.Τ.Ν. δίνεται η δυνατότητα υποβολής μιας πτυχιακής  εργασίας. Η 

πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική και στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 

αναφέρεται ότι ο φοιτητής εκπόνησε πτυχιακή εργασία καθώς και o τίτλος αυτής.  

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας μπορεί να δηλώνεται από το 2ο έτος και μετά με 

ειδικό έγγραφο που κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος και ηλεκτρονικά στη δήλωση 

μαθημάτων. Η εργασία αυτή είναι ατομική και εκπονείται με επιβλέποντα Καθηγητή και 

τριμελή Επιτροπή που ορίζει η Συνέλευση. Η πτυχιακή αντιστοιχεί σε οκτώ (8) ECTS και 

απαλλάσσει τον φοιτητή/φοιτήτρια από δύο κατ’ επιλογήν μαθήματα. Στην περίπτωση αυτή 

ο φοιτητής χρειάζεται 56 μαθήματα δηλωμένα για την απόκτηση πτυχίου, ένα εκ των οποίων 

είναι η πτυχιακή εργασία. 

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εργασίας ο φοιτητής/τρια αποσύρει τη δήλωση για 

πτυχιακή εργασία με έγγραφό του στη Γραμματεία του Τμήματος, το οποίο φέρει την 

υπογραφή του επιβλέποντα Καθηγητή και βεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση της απόσυρσης. 

 

Ο Οδηγός για την εκπόνηση και συγγραφή και πτυχιακής εργασίας παρατίθεται στο 

Παράρτημα Ι. 
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Άρθρο 7 

Πιστωτικές μονάδες ECTS και φόρτος εργασίας 
Οι πιστωτικές μονάδες ECTS εκφράζουν το φόρτο εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές 

για να επιτύχουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα 

περιγράφουν τι αναμένεται να ξέρει, να καταλαβαίνει και να είναι ικανός να κάνει ο 

εκπαιδευόμενος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας διαδικασίας μάθησης. Συνδέονται με 

περιγραφικούς δείκτες επιπέδων στο ευρωπαϊκό και στα εθνικά πλαίσια τίτλων 

σπουδών/προσόντων. Ο φόρτος εργασίας συνίσταται στο χρόνο που υπολογίζεται ότι 

χρειάζεται τυπικά να αφιερώσει ένας φοιτητής για να ολοκληρώσει όλες τις μαθησιακές 

δραστηριότητες (όπως είναι η παρακολούθηση παραδόσεων, τα σεμινάρια, οι εργασίες, η 

πρακτική άσκηση, η ανεξάρτητη ιδιωτική μελέτη και οι εξετάσεις) που απαιτούνται για την 

επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 60 πιστωτικές μονάδες ECTS 

αντιστοιχούν στο φόρτο εργασίας ενός ολόκληρου έτους τυπικής μάθησης πλήρους 

φοίτησης (ακαδημαϊκό έτος) και τα συναφή μαθησιακά αποτελέσματα. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, ο φόρτος εργασίας του φοιτητή κυμαίνεται από 1.500 έως 1.800 ώρες για ένα 

ακαδημαϊκό έτος, όπου μία πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες εργασίας. 

Χρήση πιστωτικών μονάδων ECTS 

Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται σε τίτλους σπουδών ή ολοκληρωμένα 

προγράμματα σπουδών, καθώς επίσης και στις εκπαιδευτικές συνιστώσες τους (όπως 

ενότητες μαθημάτων, μεμονωμένα μαθήματα, εκπόνηση πτυχιακής ή πτυχιακής εργασίας, 

πρακτική άσκηση και εργασία στο εργαστήριο). Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων που 

αποδίδονται σε κάθε συνιστώσα βασίζεται στη βαρύτητά της από την άποψη του φόρτου 

εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές, ώστε να επιτύχουν τα μαθησιακά αποτελέσματα σε 

πλαίσιο τυπικής εκπαίδευσης. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων απονέμεται πάντα όταν 

ο φοιτητής σημειώσει προβιβάσιμη βαθμολογία και δεν προσαρμόζεται ποτέ βάσει του 

επιπέδου επίδοσης του φοιτητή. Οι πιστωτικές μονάδες ECTS δεν εκφράζουν το πόσο καλά 

ο φοιτητής ικανοποίησε τις προϋποθέσεις για την απονομή των πιστωτικών μονάδων. Η 

ποιότητα της επίδοσης του φοιτητή εκφράζεται από το ιδρυματικό ή εθνικό σύστημα 

βαθμολόγησης. 
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Άρθρο 8 

Παράρτημα Διπλώματος 
Το Παράρτημα Διπλώματος είναι το προϊόν μιας κοινής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της UNESCO/CEPES. Τέθηκε σε πλήρη 

δοκιμαστική εφαρμογή και τα συμπεράσματα  απέδειξαν ότι είχε επιτυχία. Το Παράρτημα 

Διπλώματος είναι ένα προσάρτημα στον πρωτότυπο 

τίτλο που παρέχει βασική, αμερόληπτη πληροφόρηση για τη φύση, το επίπεδο 

και το καθεστώς οποιουδήποτε τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Αποκαλύπτει τις κρυμμένες λεπτομέρειες των τίτλων σπουδών. Προωθεί την διαφάνεια στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και διευκολύνει την αναγνώριση, την κινητικότητα, την πρόσβαση 

και τη διά βίου μάθηση. Προσφέρει καθαρό όφελος στους πολίτες, εργοδότες και 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα προβλήματα αναγνώρισης  γίνονται όλο και περισσότερο 

δύσκολα, καθώς τα εθνικά συστήματα αξιολόγησης και οι εκπαιδευτικές δομές απαιτούν 

διαρκή ενημέρωση κάτω από την επίδραση μιας ταχείας οικονομικής, πολιτικής και 

τεχνολογικής αλλαγής. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά από μόνα τους δεν παρέχουν επαρκή 

πληροφόρηση. Είναι αδύνατο να υπολογισθεί το επίπεδο και η λειτουργία ενός τίτλου χωρίς 

την κατάλληλη πληροφόρηση. Το Παράρτημα Διπλώματος σχεδιάστηκε σαν αποτελεσματικό 

επινόημα που εξοικονομεί χρόνο, χρήματα και εργασία, συμβάλλοντας θετικά  στην επίλυση 

θεμάτων ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης. 

Το Π.Τ.Ν. χορηγεί παράρτημα διπλώματος για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 

2014-2015 και εξής. 

 

Άρθρο 9 
Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα περιλαμβάνουν διαλέξεις ή φροντιστηριακές 

ασκήσεις ή σεμινάρια ή εργαστήρια ή συνδυασμό αυτών. Στις παραδόσεις/διαλέξεις 

παρουσιάζεται εποπτικά μια περιοχή του γνωστικού αντικειμένου και ο σχετικός μ' αυτήν 

προβληματισμός. Οι φροντιστηριακές ασκήσεις αποσκοπούν στην παροχή ή εμπέδωση 

βασικών ή γενικών γνώσεων και γίνονται, κατά το δυνατόν, σε μικρές ομάδες φοιτητών. Στα 

σεμινάρια οι διδασκόμενοι, με τις οδηγίες του διδάσκοντος, ερευνούν ένα ειδικό θέμα με τη 

βοήθεια της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας. Στα εργαστήρια γίνονται εφαρμογές της 

θεωρητικής διδασκαλίας. 
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Άρθρο 10 

Θέματα αξιολόγησης φοιτητών 
Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών σε κάθε μάθημα γίνεται με γραπτή ή 

προφορική ή γραπτή και προφορική εξέταση κατά την κρίση του διδάσκοντος. 

Πρόσθετο κριτήριο της τελικής επίδοσης του φοιτητή στα μαθήματα είναι και η ειδική 

εργασία που ορίζεται από το διδάσκοντα και αφορά τις παραδόσεις ή τις ασκήσεις. 

Στα σεμινάρια η επίδοση του φοιτητή κρίνεται από την ποιότητα της γραπτής εργασίας 

και την ενεργό συμμετοχή του στο σεμινάριο. Η τελική εξέταση δεν αίρει την υποχρέωση 

συγγραφής σεμιναριακής εργασίας και συμμετοχής στις εργασίες του σεμιναρίου. 

Άλλες τυχόν διαδικασίες (π.χ. ενδιάμεσες δοκιμασίες) μπορούν να καθορίζονται από το 

Τμήμα, ύστερα από εισήγηση του διδάσκοντος. 

Ο προαγωγικός βαθμός (5-10) που λαμβάνει ένας φοιτητής σε ένα μάθημα είναι 

οριστικός, δηλαδή ο φοιτητής δεν έχει τη δυνατότητα να εξεταστεί ξανά στο μάθημα για 

βελτίωση αυτού του βαθμού. 

 

Άρθρο 11 

Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου (για παλαιά προγράμματα 
σπουδών) 

Ο φοιτητής για να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να αποκτήσει πτυχίο πρέπει να 

συμπληρώσει 8 (οκτώ) τουλάχιστον εξάμηνα σπουδών.  

Οι υποχρεώσεις του φοιτητή για την απόκτηση πτυχίου ανάλογα με το ακαδ. έτος 

εισαγωγής του στο Τμήμα είναι οι εξής: 

Εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2017-2018 και μετά   

Αναλυτικές πληροφορίες για τους εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2017-2018 είναι διαθέσιμες 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση https://ecedu.uoi.gr/wp-

content/uploads/2019/12/odigospoudon17-18.pdf . 

 

Εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2016-2017 και μετά  

Αναλυτικές πληροφορίες για τους εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2017-2018 είναι διαθέσιμες 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση https://ecedu.uoi.gr/wp-

content/uploads/2019/12/O_Sp_2016_17.pdf .  
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Εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2015-2016 και μετά  

Αναλυτικές πληροφορίες για τους εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2017-2018 είναι διαθέσιμες 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση https://ecedu.uoi.gr/wp-

content/uploads/2019/12/study_guide_2015-16.pdf .  

 

Εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2014-2015 και μετά  

α) Ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 165 (εκατόν εξήντα πέντε) δ.μ. 

✔ 75 δ.μ. που αντιστοιχούν στα 25 υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος 

Σπουδών (75=25Χ3). 

✔ 45 δ.μ. που αντιστοιχούν στα 15 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (45=15Χ3). 

(Στην περίπτωση που ο φοιτητής θα εκπονήσει πτυχιακή εργασία απαλλάσσεται από 

δύο (2) κατ’ επιλογήν μαθήματα). 

✔ 45 δ.μ. που αντιστοιχούν στα 15 μαθήματα ελεύθερης επιλογής του προγράμματος 

σπουδών (45=15Χ3). 

Εισαχθέντες το ακαδ. Έτος 2008-2009 μέχρι και το 2013-1204  

α) Ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 165 (εκατόν εξήντα πέντε) δ.μ. 

✔ 60 δ.μ. που αντιστοιχούν στα 20 υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος 

Σπουδών (60=20Χ3). 

✔ 45 δ.μ. που αντιστοιχούν στα 15 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (45=15Χ3). 

(Στην περίπτωση που ο φοιτητής θα εκπονήσει πτυχιακή εργασία απαλλάσσεται από 

δύο (2) κατ’ επιλογήν μαθήματα). 

✔ 60 δ.μ. που αντιστοιχούν στα 20 μαθήματα ελεύθερης επιλογής του Προγράμματος 

Σπουδών (60=20Χ3). 

Εισαχθέντες από το ακαδ. έτος 1999-2000 μέχρι και το 2007-2008 

α) Ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 165 (εκατόν εξήντα πέντε) δ.μ. 

▪ 96 δ.μ. που αντιστοιχούν στα 32 υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος 

Σπουδών (96=32Χ3). 

▪ 69 δ.μ. που αντιστοιχούν σε 23 κατ’ επιλογήν μαθήματα (στην περίπτωση που ο 

φοιτητής θα εκπονήσει πτυχιακή εργασία απαλλάσσεται από δύο (2) κατ΄ επιλογήν 

μαθήματα). Από τα 23 κατ’ επιλογήν μαθήματα τα οκτώ (8) μπορούν να είναι και 

σεμιναριακά κατ’ επιλογήν μαθήματα. 

[Για τους φοιτητές που κατά το ακαδ. έτος 2002 -2003 εγγράφονται στο τέταρτο έτος 

(εισαχθέντες 1999-2000) ο αριθμός των σεμιναριακών μαθημάτων μπορεί να είναι δύο (2), 

για τους φοιτητές που εγγράφονται στο τρίτο έτος (εισαχθέντες 2000-2001) ο αριθμός των 
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σεμιναριακών μαθημάτων μπορεί να είναι τέσσερα (4), και για τους φοιτητές που 

εγγράφονται στο δεύτερο έτος (εισαχθέντες 2001-2002) μπορεί να είναι έξι (6)]. 

β) Ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς ή να απαλλαγεί νομίμως από τα δύο επίπεδα 

ξένης γλώσσας (βλ. άρθρο 10). 

γ) Σύμφωνα με την αποφ. Φ.14 Ι/Β3/2457/1988. 

Εάν ένας φοιτητής έχει βαθμολογηθεί σε περισσότερα από τον απαιτούμενο για τη λήψη 

του πτυχίου αριθμό μαθημάτων, μπορεί αυτός να μη συνυπολογίσει για την εξαγωγή του 

βαθμού του πτυχίου τους βαθμούς ενός αριθμού μαθημάτων κατ’ επιλογήν, με την 

προϋπόθεση ότι οι δ.μ. που αντιστοιχούν στα εναπομείναντα μαθήματα είναι ίσος με τον 

απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό δ.μ. για τη λήψη του πτυχίου. 

Όταν ο αριθμός των δ.μ. είναι μεγαλύτερος του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού δ.μ. 

για τη λήψη του πτυχίου και ο αριθμός όμως των μαθημάτων στα οποία αντιστοιχούν αυτές 

είναι ο ελάχιστος που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου, τότε στην περίπτωση αυτή θα 

υπολογιστούν οι βαθμοί όλων των μαθημάτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των δ.μ. 

 

Εισαχθέντες τα ακαδ. έτη 1993-94 έως και 1998-99 

Ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει 162 δ.μ. 

▪ 96 δ.μ. που αντιστοιχούν στα 32 υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος 

Σπουδών (96=32Χ3). 

▪ 9 δ.μ. που αντιστοιχούν στα 6 μαθήματα: Μουσική Ι-VI (9=6Χ1,5). 

▪ 9 δ.μ. που αντιστοιχούν στα 6 μαθήματα: Εικαστικά Ι-VI (9=6Χ1,5). 

▪ 9 δ.μ. που αντιστοιχούν στα 3 μαθήματα ξένης γλώσσας (9=3Χ3). 

▪ 39 δ.μ. που αντιστοιχούν σε 13 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (39=13Χ3). 

Εισαχθέντες το ακαδ. έτος 1992-93 

Ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει 162 δ.μ.: 

▪ 96 δ.μ. που αντιστοιχούν στα 32 υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος 

Σπουδών 

▪ 12 δ.μ. που αντιστοιχούν στα 4 μαθήματα: Μουσική Ι-IV (12=4Χ3). 

▪ 12 δ.μ. που αντιστοιχούν στα 4 μαθήματα: Εικαστικά Ι-IV (12=4Χ3). 

▪ 9 δ.μ. που αντιστοιχούν στα 3 μαθήματα ξένης γλώσσας (9=3Χ3). 

▪ 33 δ.μ. που αντιστοιχούν σε 11 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (33=11Χ3). 

 

Εισαχθέντες το ακαδ. έτος 1991-92 και πριν 

Ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει 162 δ.μ.: 
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▪ 96 δ.μ.  που αντιστοιχούν στα 32 υποχρεωτικά μαθήματα (96=32Χ3). 

▪ 18 δ.μ που αντιστοιχούν στα 6 μαθήματα: Μουσική Ι-VI (18=6Χ3). 

▪ 18 δ.μ που αντιστοιχούν στα 6 μαθήματα :Εικαστικά Ι-VI (18=6Χ3). 

▪ 9 δ.μ που αντιστοιχούν στα 3 μαθήματα ξένης γλώσσας (9=3Χ3). 

▪ 21 δ.μ. που αντιστοιχούν στα 7 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (21 = 7Χ3). 

 

Άρθρο 12  

Ξένη Γλώσσα 
Ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε δύο ή 

τρία μαθήματα ξένης γλώσσας ανάλογα με το έτος εισαγωγής του (βλ. παρακάτω). Η ξένη 

γλώσσα επιλέγεται από το φοιτητή και μπορεί να είναι μια από τις: Αγγλικά, Γαλλικά, 

Γερμανικά. Τα μαθήματα που θα εξεταστεί ο φοιτητής αφορούν στην ξένη γλώσσα την οποία 

επέλεξε και μόνο (π.χ. δεν υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστεί επιτυχώς σε ένα μάθημα 

Αγγλικών και σε ένα μάθημα Γαλλικών). Τα μαθήματα ξένης γλώσσας μπορούν να δηλωθούν 

σε οποιοδήποτε εξάμηνο στη διάρκεια σπουδών του φοιτητή και αντιστοιχούν σε δύο (2) 

ECTS. 

 

Εισαχθέντες το ακαδ. έτος 1999-2000 και μετά 

Η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

λήψη πτυχίου, αλλά οι βαθμοί τους δεν συνυπολογίζονται στο βαθμό του πτυχίου. Ο 

φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε δύο μαθήματα ξένης γλώσσας, τα οποία για κάθε 

γλώσσα, είναι τα εξής: 

Αγγλικά: Αγγλική Ορολογία και Κείμενα της Προσχολικής Αγωγής Ι και Αγγλική Ορολογία 

και Κείμενα της Προσχολικής Αγωγής ΙΙ. Τα μαθήματα Αγγλικά Ι και Αγγλικά ΙΙ προσφέρονται 

σε όλους τους φοιτητές ως προπαρασκευαστικά για τα υποχρεωτικά μαθήματα Αγγλική 

Ορολογία και κείμενα της Προσχολικής Αγωγής Ι και Αγγλική Ορολογία και κείμενα της 

Προσχολικής Αγωγής ΙΙ. 

Γαλλικά: Γαλλικά Μεσαίοι ΙΙ και Γαλλικά Επάρκεια. 

Γερμανικά: Γερμανικά Μεσαίοι ΙΙ και Γερμανικά Επάρκεια. 

Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να απαλλαχθεί από το ένα ή και τα δύο μαθήματα ξένης 

γλώσσας με βάση πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας, ως εξής: 

α) για τα μαθήματα Αγγλικής γλώσσας. 
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▪ με πιστοποιητικό γνώσης επιπέδου Β2 (καλή γνώση) από το μάθημα: Αγγλική 

Ορολογία και Κείμενα της Προσχολικής Αγωγής Ι, 

▪ με πιστοποιητικό γνώσης επιπέδου Γ1/C1 (πολύ καλή γνώση) & Γ2/C2 (άριστη) από 

τα μαθήματα: Αγγλική Ορολογία και Κείμενα της Προσχολικής Αγωγής Ι & ΙΙ, (πλήρης 

απαλλαγή). 

β) για τα μαθήματα Γαλλικής γλώσσας. 

▪ με DELF I από τα μαθήματα: Γαλλικά Μεσαίοι ΙΙ, 

▪ με DELF II από τα μαθήματα: Γαλλικά Μεσαίοι ΙΙ και Γαλλικά Επάρκεια (πλήρης 

απαλλαγή). 

γ) για τα μαθήματα Γερμανικής γλώσσας 

▪ με Kleines Sprach-Diplom από τα μαθήματα: Γερμανικά Μεσαίοι ΙΙ 

▪ Grosses Sprach Diplom από τα μαθήματα: Γερμανικά μεσαίοι ΙΙ και Γερμανική 

Επάρκεια (πλήρης απαλλαγή). 

 

Η διαδικασία απαλλαγής από τα μαθήματα ξένης γλώσσας είναι η εξής: 

▪ Ο φοιτητής υποβάλλει στο διδάσκοντα το πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (ή 

επικυρωμένο αντίγραφό του). 

▪ Ο διδάσκων, σε συνεργασία με το υπεύθυνο μέλος, δημιουργούν κατάσταση ανά 

μάθημα με τα στοιχεία των υπό απαλλαγή φοιτητών, την οποία συνυπογράφουν. 

▪ Οι καταστάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία μαζί με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

 

Εισαχθέντες το ακαδ. έτος 1998-99 και πριν. 

Τα μαθήματα ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτικά και οι βαθμοί τους συνυπολογίζονται 

στο βαθμό του πτυχίου. 

Ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε τρία μαθήματα ξένης γλώσσας, τα οποία, 

για κάθε ξένη γλώσσα, είναι τα εξής: 

Αγγλικά: Αγγλικά ΙΙ και Αγγλική Ορολογία και Κείμενα της Προσχολικής Αγωγής Ι & ΙΙ (Το 

μάθημα Αγγλικά Ι προσφέρεται σε όλους τους φοιτητές ως προπαρασκευαστικό για τα 

υποχρεωτικά μαθήματα).  

Γαλλικά: Γαλλικά μεσαίοι Ι, Γαλλικά μεσαίοι ΙΙ και Γαλλικά επάρκεια. 

Γερμανικά: Γερμανικά μεσαίοι Ι, Γερμανικά Μεσαίοι ΙΙ και Γερμανικά Επάρκεια. 

Δεν υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής από τα μαθήματα ξένης γλώσσας με 

πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας. 
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Άρθρο 13  

Πρακτική άσκηση    
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών στα νηπιαγωγεία, είναι υποχρεωτική και γίνεται στo 

πλαίσιο των μαθημάτων Διδασκαλία-Εφαρμογές Ι και ΙΙ, καθ' όλο το διάστημα των σπουδών 

από το Γ' εξάμηνο, με την καθοδήγηση και συνεργασία αποσπασμένων στο Τμήμα 

εκπαιδευτικών. Παράλληλα, γίνονται εξειδικευμένες Πρακτικές Ασκήσεις στα πλαίσια και 

άλλων μαθημάτων σύμφωνα με το περίγραμμα μαθημάτων του Οδηγού Σπουδών οι οποίες 

είναι υποχρεωτικές για τους φοιτητές.  

Την επιστημονική ευθύνη της πρακτικής άσκησης έχει ο διδάσκων του οικείου 

μαθήματος.  

Ο Οδηγός Πρακτικών Ασκήσεων παρατίθεται στο Παράρτημα IΙ. 

 

Άρθρο 14 

Γενικές μεταβατικές διατάξεις για το πρόγραμμα σπουδών 
Οι φοιτητές ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών που ισχύει κατά το ακαδημαϊκό έτος 

εγγραφής τους στο Π.Τ.Ν. 

 Όταν ένα υποχρεωτικό μάθημα καταργείται: όσοι το είχαν υποχρεωτικό σύμφωνα με το 

Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθούν και το είχαν δηλώσει, αλλά το χρωστούν, διατηρούν 

το μάθημα ως υποχρεωτικό και η Συνέλευση του Τμήματος καθορίζει τον τρόπο εξέτασής 

του ή τους δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός αντίστοιχου μαθήματος.  

 Όταν ένα μάθημα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό ή ελεύθερης επιλογής καταργείται: όσοι 

το είχαν δηλώσει, αλλά το χρωστούν, το αντικαθιστούν με άλλο μάθημα της ίδια κατηγορίας.  

 Όταν ένα υποχρεωτικό μάθημα γίνεται κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό ή ελεύθερης 

επιλογής: όσοι το είχαν υποχρεωτικό σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθούν 

διατηρούν το μάθημα ως υποχρεωτικό. 

 Όταν ένα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα ή ελεύθερης επιλογής γίνεται 

υποχρεωτικό: όσοι το είχαν δηλώσει και είχαν εξεταστεί με επιτυχία σ’ αυτό το 

κατοχυρώνουν στην αντίστοιχη κατηγορία.  

 Ο φοιτητής για να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να αποκτήσει πτυχίο πρέπει να 

συμπληρώσει 8 (οκτώ) τουλάχιστον εξάμηνα σπουδών. Κάθε φοιτητής μέχρι το πέρας των 

σπουδών, του ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών του ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής του 

και τις αντίστοιχες  προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου. 
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Άρθρο 15 

Βαθμός πτυχίου 
Ο βαθμός του πτυχίου είναι το πηλίκο του κλάσματος με αριθμητή το άθροισμα των 

γινομένων των βαθμών μαθημάτων με τα αντίστοιχα ECTS και παρανομαστή το άθροισμα 

των ECTS, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Αν ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς σε περισσότερα κατ’ επιλογήν μαθήματα από τα 

προβλεπόμενα, έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει το βαθμό του πτυχίου του, αν δηλώσει μέσα 

στα πλαίσια των τακτικών προθεσμιών που θα ορίσει η Γραμματεία κάποιο/α από τα 

επιπλέον κατ’ επιλογήν μαθήματα των οποίων ο βαθμός δε θέλει να συνυπολογιστεί στο 

βαθμό του πτυχίου. Η δήλωση αυτή συνυποβάλλεται με την αίτηση λήψης πτυχίου. 

 

Άρθρο 16 

Διαδικασία λήψης πτυχίου - Ορκωμοσία 
Η ορκωμοσία των φοιτητών και η απονομή πτυχίων γίνεται τρεις φορές σε κάθε 

ακαδημαϊκό έτος με το πέρας των αντίστοιχων εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου, Ιουνίου 

και Σεπτεμβρίου. Η ακριβής ημερομηνία ορκωμοσίας ανακοινώνεται από τη Γραμματεία, 

τουλάχιστον, δέκα ημέρες πριν την ορκωμοσία. Ο φοιτητής που συγκεντρώνει τις 

προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου οφείλει να υποβάλει στη Γραμματεία αίτηση μαζί με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, σε προθεσμίες που ανακοινώνει η Γραμματεία του Τμήματος. Η 

διαδικασία ορκωμοσίας ακολουθεί τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Η ορκωμοσία δεν αποτελεί συστατικό τύπο της επιτυχούς αποπεράτωσης των σπουδών, 

είναι όμως αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του Πτυχίου [Υ.Α. αρ. 22444/Β1/2005 

(ΦΕΚ 310/10-3-2005 τ. Β΄)]. 

 

Άρθρο 17 

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι σπουδών 
 Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ανατίθενται καθήκοντα συμβούλων 

σπουδών στα μέλη ΔΕΠ για ένα ακαδημαϊκό έτος. Έργο των συμβούλων σπουδών είναι η 

καθοδήγηση και η παροχή κατευθύνσεων και συμβουλών στους φοιτητές και σπουδαστές 

για την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.  
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O Κανονισμός για τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο Σπουδών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

 

Άρθρο 18 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 
Οι αποσπασμένοι στο Τμήμα εκπαιδευτικοί συμβάλλουν στην Πρακτική Άσκηση των 

φοιτητών, στη στήριξη του διδακτικού και ερευνητικού έργου των μελών του Τμήματος. Οι 

μορφές στήριξης του διδακτικού έργου ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 

και όπως ο νόμος ορίζει.  

 

 


