
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟ 
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Σύμφωνα με τον Ν.4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ», οι 
εγγεγραμμένοι φοιτητές των τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας εντάσσονται 
αυτοδίκαια στο ΔΙΠΑΕ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 ορίζει ότι «οι προπτυχιακοί 
φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου 
υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος 
Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που 
απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα 
σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα, με τον 
περιορισμό της παραγράφου 1, με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του 
Τμήματος στο οποίο εντάσσονται, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα από το 
πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος ... Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 
15.9.2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της 
βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση 
του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση 
της αρχικής δήλωσης.»  
 
Διαδικασία ένταξης στο Πανεπιστημιακό Τμήμα 
 
Η βασική προϋπόθεση για την ένταξη ενός/μιας αποφοίτου του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΙ ΚΜ) στο νέο, 
5ετές ΠΠΣ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και 
Τηλεπικοινωνιών του ΔΙΠΑΕ είναι να έχει ολοκληρώσει ΠΛΗΡΩΣ τις υποχρεώσεις 
του/της προς το ΤΕΙ ΚΜ, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Πτυχιακής Εργασίας και 
της Πρακτικής Άσκησης, δηλαδή να έχει συγκεντρώσει 240 διδακτικές μονάδες 
(ECTS) και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του/της να βρίσκεται στα 
8+4 εξάμηνα των σπουδών του/της. Έπειτα, αντί να υποβάλλει αίτηση ορκομωσίας 
μπορεί να υποβάλλει, στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση ένταξης στο αντίστοιχο 
Πανεπιστημιακό Τμήμα του ΔΙΠΑΕ. 
 
Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι η αίτηση (υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις)  
υποβάλλεται έως τις 15.9.2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την 
ανάρτηση της βαθμολογίας στο τελευταίο μάθημα. Η αίτηση υποβάλλεται 
υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που έχει αναρτηθεί στο site του Τμήματος. 
 
Διαδικασία λήψης Διπλώματος Μηχανικού Πληροφορικής, Υπολογιστών και 
Τηλεπικοινωνιών του ΔΙΠΑΕ 
 

 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ ΚΜ που 
εντάσσονται, μετά από αίτησή τους, στο 5ετές ΠΣ του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙΠΑΕ, ακολουθούν 
έκτοτε όλους τους κανόνες του πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών που 
ισχύουν για τους υπόλοιπους φοιτητές του Τμήματος του ΔΙΠΑΕ. 

 



 Αρχικά, τους αναγνωρίζονται όλα τα υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα του 
ΠΣ ΤΕΙ τα οποία αντιστοιχίστηκαν σε μαθήματα του ΠΣ Πανεπιστημίου, με 
τον βαθμό που είχαν επιτύχει όπως αναφέρονται στην αναλυτική τους 
βαθμολογία, και κατατάσσονται στο 8ο εξάμηνο σπουδών. 

 
 Η Πτυχιακή Εργασία που έχουν εκπονήσει αντιστοιχίζεται σε 4 Μαθήματα 

Επιλογής του οικείου Τομέα, τα οποία δηλώνονται από τον φοιτητή κατά την 
αίτηση ένταξης και εγκρίνονται από τον Διευθυντή του οικείου Τομέα.  

 
 Η Πρακτική Άσκηση και τα μαθήματα ΔΟΝΑ (Διοίκησης, Οικονομίας, 

Νομοθεσίας, Ανθρωπιστικών Επιστημών) στο νέο πρόγραμμα σπουδών είναι 
προαιρετικά και για τον λόγο αυτό προσμετρώνται μεν στο πλήθος των ΠΜ 
αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη στην διαμόρφωση του τελικού βαθμού. 
Συνεπώς, οι φοιτητές αυτοί χρειάζεται να συμπληρώσουν συνολικά τις 325 
ΔΜ, αριθμός μεγαλύτερος των 300 ΔΜ που κατ’ελάχιστον απαιτούνται, για 
την λήψη του Διπλώματος Μηχανικού ΔΙΠΑΕ. 

 
 Πρέπει όλοι να εκπονήσουν Διπλωματική εργασία 30 ΔΜ (διδακτικών 

μονάδων) καθώς και να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 
τόσα μαθήματα όσα χρειάζονται για να συμπληρώσουν συνολικά τις 325 ΔΜ. 

 
 
Ειδικότερα, από τα μαθήματα πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσουν με επιτυχία: 
 
Α. Υποχρεωτικά για όλους τα μαθήματα: 
 
Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στα 
παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα. 
 

κωδικός 
μαθήματος 

Εξάμηνο Μάθημα 
Χαρακτη-

ρισμός 
Ωρες ΔΜ ECTS 

ΠΛΥ01043 
1 Λογική Σχεδίαση 

ΜΓΥ 
(Y) 

3 5 5 

ΠΛΥ05063 
5 

Ευφυή Συστήματα 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΜΕΥ 
(Y) 

3 5 5 

ΠΛΥ1001Κ 
10 Διπλωματική Εργασία ME (Y)  30 30 

 
 
Β. Υποχρεωτικά μαθήματα που μπορεί να διαφέρουν από φοιτητή σε φοιτητή:  
Το 5ετές πρόγραμμα σπουδών έχει επίσης, πέντε υποχρεωτικά μαθήματα στο 6ο και 
πέντε στο 7ο εξάμηνο σπουδών. Ο φοιτητής/ η φοιτήτρια πρέπει να παρακολουθήσει 
και να εξεταστεί επιτυχώς σε όσα από τα μαθήματα αυτά δεν έχει περάσει το 
αντίστοιχό τους στο ΠΣ του ΤΕΙ. Με άλλα λόγια, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις 
του για το Δίπλωμα Μηχανικού του ΔΙΠΑΕ ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα πρέπει να έχει 
παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα παρακάτω μαθήματα. Τα 
μαθήματα είναι: 
 



κωδικός 
μαθήματος 

εξάμηνο Μάθημα 
Χαρακτη-

ρισμός 
Ωρες ΔΜ ECTS 

ΠΛΥ06011 
6 

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 
ΙΙ 

ΜΕ 
(Y) 

4 5 5 

ΠΛΥ06023 
6 

Προηγμένα Ψηφιακά 
Συστήματα  

ΜΕ 
(Y) 

4 5 5 

ΠΛΥ06032 
6 

Μεθοδολογία 
Προγραμματισμού 

ΜΕ 
(Y) 

4 5 5 

ΠΛΥ06043 
6 

Αυτόματος & Ευφυής 
Έλεγχος Συστημάτων 

ΜΕ 
(Y) 

4 5 5 

ΠΛΥ06052 
6 

Ειδικά Θέματα Βάσεων 
Δεδομένων 

ΜΕ 
(Y) 

4 5 5 

ΠΛΥ07011 
7 Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 

ΜΕ 
(Y) 

4 5 5 

ΠΛΥ07023 
7 

Προγραμματισμός 
Μικροελεγκτών 

ΜΕ 
(Y) 

4 5 5 

ΠΛΥ07032 
7 Τεχνολογία Λογισμικού 

ΜΕ 
(Y) 

4 5 5 

ΠΛΥ07041 
7 

Ασφάλεια & Διαχείριση 
Δικτύων 

ΜΕ 
(Y) 

4 5 5 

ΠΛΥ07052 
7 

Προγραμματιστικές 
Εφαρμογές Στο Διαδίκτυο 

ΜΕ 
(Y) 

4 5 5 

 
Γ. Μαθήματα Επιλογής. Τις πιστωτικές μονάδες ECTS που υπολείπονται για την 
συμπλήρωση των 295 ECTS (θα λάβει άλλες 30 από τη Διπλωματική, ώστε να 
φτάσει τις 325), ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα πρέπει να τις συμπληρώσει με μαθήματα 
Επιλογής που προσφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου και για τα 
οποία δεν έχει επιτυχή βαθμολογία στο αντίστοιχό τους από το ΠΣ του ΤΕΙ.  
 
 
 
Σημειώνεται ότι, τα μαθήματα στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και 
Τηλεπικοινωνιών που θα διδαχθούν και θα εξεταστούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-
20 είναι αυτά του Α΄ Εξαμήνου (χειμερινό) και του Β΄ Εξαμήνου (εαρινό), σύμφωνα με 
το πρόγραμμα μαθημάτων. Η διδασκαλία και ο ακριβής χρόνος διάθεσης των 
υπολοίπων μαθημάτων θα εξαρτηθεί από τους διατιθέμενους πόρους και θα 
αποφασισθεί από τη Διοίκηση του Ιδρύματος.  
 


