
Κανονισμός Αναγνώρισης Μαθημάτων 

από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών 

της Σχολής Μηχανικών 

Σύμφωνα με την απόφαση 12/21-4-2021 (Θέμα 5
ο
) της Συνέλευσης του Τμήματος, 

φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα και που έχουν αποδεδειγμένα διδαχθεί και 

εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους σε Πανεπιστήμιο της ημεδαπής 

κάποια μαθήματα, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του 

Προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών 

και Τηλεπικοινωνιών, έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την αναγνώρισή τους, 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται παρακάτω. 

 

Η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια καταθέτει μια αίτηση στη Γραμματεία του 

Τμήματος, στην οποία αναγράφει τα μαθήματα τα οποία θέλει να αναγνωρίσει καθώς 

και την αντιστοιχία μαθημάτων που επιθυμεί. Επισυναπτόμενα στην αίτηση, ο 

φοιτητής καταθέτει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας από το Τμήμα προέλευσης. 

2. Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Προέλευσης, με περιγραφή του 

μαθήματος για το οποίο αιτείται την αναγνώριση (π.χ. με αναλυτικό 

περίγραμμα μαθήματος από τον οδηγό σπουδών του τμήματος προέλευσης, 

κατά προτίμηση των χρόνων σπουδών του αιτούντος). 

Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορούν να αναγνωριστούν είναι 16 (30% του 

συνόλου για την λήψη πτυχίου). Ο βαθμός που θα λαμβάνει ο φοιτητής στην 

περίπτωση αναγνώρισης του μαθήματος θα είναι ο ίδιος με τον βαθμό που είχε λάβει 

και στο αντίστοιχο μάθημα του Τμήματος προέλευσής του.  

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο μάθημα του Τμήματος προέλευσης για την 

αναγνώριση περισσοτέρων του ενός μαθημάτων στο Τμήμα υποδοχής.  

Για την αναγνώριση του μαθήματος ο υπεύθυνος διδάσκων δύναται να συνεκτιμήσει 

την ακαδημαϊκή βαρύτητά του σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς 

Ακαδηµαϊκών Μονάδων (ECTS). 

Εάν ο φοιτητής συμμετάσχει σε εξέταση του μαθήματος στο Τμήμα, τότε χάνει 

αυτομάτως το δικαίωμα αίτησης για αναγνώρισή του και εάν έχει ήδη καταθέσει 

αίτηση, η διαδικασία αναγνώρισης διακόπτεται αυτομάτως.  

Δεν προβλέπεται αναγνώριση μαθημάτων, για το οποία δεν υπήρξε  προβιβάσιμος 

βαθμός στις κατατακτήριες εξετάσεις. 

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και απαραίτητων δικαιολογητικών για την 

αναγνώριση μαθημάτων από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ανακοινώνεται ανά έτος 

από το Τμήμα. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 23 του εσωτερικού κανονισμού του 

ΔΙΠΑΕ (Τεύχος B΄ 4889/06.11.2020) που παρατίθεται παρακάτω. 



 
Άρθρο 23 (Τεύχος B΄ 4889/06.11.2020) 

«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

1. Οι φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος δύνανται να 

αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν αποδεδειγμένα διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα 

προέλευσής τους σε Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε 

μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό σπουδών του οικείου Τμήματος. Το σύνολο των 

αναγνωριζόμενων μαθημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνόλου των μαθημάτων του 

Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους φοιτητές που 

μετεγγράφονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

2. Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ., πραγματοποιείται με απόφαση 

της Συνέλευσης του Τμήματος και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των 

ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο κατά τα ανωτέρω 

Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους. 

3. Για τον σκοπό αυτό, ο/η φοιτητής/ρια υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα 

μαθήματα από τα οποία ζητά να απαλλαγεί. Για την ένταξή του σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της 

εγγραφής του, ο/η φοιτητής/ρια οφείλει να υποβάλει σχετικό αίτημα αμέσως μετά την εγγραφή του και 

για το σύνολο των μαθημάτων και απαιτούμενων δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν αλλαγή 

εξαμήνου. 

4. Ειδικότερα, ο/η φοιτητής/ρια υποβάλλει έγγραφη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής 

μαζί με πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας επικυρωμένο από τη Γραμματεία του Τμήματος 

προέλευσης, συνοδευόμενο από την αναλυτική ύλη των μαθημάτων που έχει διδαχθεί και των 

εργαστηρίων στα οποία έχει ασκηθεί. Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά προωθούνται 

στον/την υπεύθυνο/η διδάσκοντα/ουσα, ο/η οποίος/α εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος για 

την αναγνώριση ή μη των μαθημάτων ή και ασκήσεων στον/ην αιτούντα/ούσα φοιτητή/ρια» 


