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Αϋ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

Σρόποσ ςπουδϊν 

1. Ο πρϊτοσ κφκλοσ ςπουδϊν ςτο Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ, Υπολογιςτϊν και 

Τθλεπικοινωνιϊν τθσ Σχολισ Μθχανικϊν του Διεκνοφσ Ρανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ ςυνίςταται 

ςτθν παρακολοφκθςθ Ρρογράμματοσ Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΡΡΣ), το οποίο περιλαμβάνει 

μακιματα που αντιςτοιχοφν ςε τουλάχιςτον 300 πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS), διαρκεί τυπικά 

πζντε (5) ακαδθμαϊκά ζτθ και ολοκλθρϊνεται με τθν απονομι πτυχίου. Σε κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ 

ο/θ φοιτθτισ/τρια επιλζγει εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που αντιςτοιχοφν ςε 60 πιςτωτικζσ 

μονάδεσ (ECTS) (Ραρ.2β Άρκρο 30 ΝΟΜΟΣ 4009/2011). 

2. Οι ςπουδζσ του ΡΡΣ διεξάγονται με το ςφςτθμα των εξαμθνιαίων μακθμάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Χρονική διάρκεια - Διδακτικό ζργο 

1. Το ακαδθμαϊκό ζτοσ αρχίηει τθν 1θ Σεπτεμβρίου και λιγει τθν 31θ Αυγοφςτου του επόμενου  

ζτουσ. Το διδακτικό ζργο κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ διαρκρϊνεται χρονικά ςε δφο (2) 

ακαδθμαϊκά εξάμθνα, το χειμερινό και το εαρινό, με τισ ακριβείσ θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ 

τουσ να κακορίηονται από το Κδρυμα. Ωσ διδακτικό ζργο κεωρείται: α) θ αυτοτελισ διδαςκαλία 

ενόσ μακιματοσ, β) θ αυτοτελισ διδαςκαλία εξειδικευμζνων μακθμάτων εμβάκυνςθσ ςε μικρζσ 

ΕΓΚΙΘΗΚΕ (ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 29/24-11-2021) 
1θ ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ (ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5/2-2-2022) 
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ομάδεσ φοιτθτϊν/τριϊν, γ) οι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και θ εν γζνει πρακτικι εξάςκθςθ των 

φοιτθτϊν/τριϊν, δ) θ επίβλεψθ εργαςιϊν ι διπλωματικϊν εργαςιϊν και ε)  θ οργάνωςθ 

ςεμιναρίων ι άλλων ανάλογων εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων που αποςκοποφν ςτθν εμπζδωςθ 

και ςτθν εξζλιξθ των γνϊςεων των φοιτθτϊν/τριϊν. 

2. Το χρονικό διάςτθμα διδαςκαλίασ για κάκε εξάμθνο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο 13 πλιρεισ  

εβδομάδεσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. Μετά το πζρασ τθσ διδαςκαλίασ κάκε εξαμινου  

ςπουδϊν ακολουκεί θ εκάςτοτε εξεταςτικι περίοδοσ ενϊ κατά τον μινα Σεπτζμβριο κάκε 

ακαδθμαϊκοφ ζτουσ λαμβάνει χϊρα επαναλθπτικι εξεταςτικι περίοδοσ (που αφορά ςτα 

μακιματα που ζχουν διδαχκεί και ςτα δφο (2) εξάμθνα του προθγοφμενου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ). 

3. Αν για οποιονδιποτε λόγο ο αρικμόσ των εβδομάδων εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων που 

πραγματοποιικθκαν ςε ζνα μάκθμα είναι μικρότεροσ από τισ δεκατρείσ εβδομάδεσ, το μάκθμα 

κεωρείται ότι δεν διδάχκθκε και δεν εξετάηεται ςτθν εξεταςτικι περίοδο. 

4. Ραράταςθ τθσ διάρκειασ ενόσ εξαμινου επιτρζπεται μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ 

προκειμζνου να ςυμπλθρωκεί ο απαιτοφμενοσ ελάχιςτοσ αρικμόσ εβδομάδων διδαςκαλίασ (13 

εβδομάδεσ). Η εκάςτοτε παράταςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ δφο (2) εβδομάδεσ και γίνεται  με 

απόφαςθ του Ρρφτανθ, φςτερα από πρόταςθ τθσ Κοςμθτείασ τθσ Σχολισ και τθ ςχετικι ειςιγθςθ 

του Τμιματοσ. 

5. Οι φοιτθτζσ/τριεσ που αποδεδειγμζνα εργάηονται τουλάχιςτον 20 ϊρεσ τθν εβδομάδα 

μποροφν να εγγράφονται ωσ φοιτθτζσ/τριεσ μερικισ φοίτθςθσ (Νόμοσ 4777/2021, ΦΕΚ 25/Αϋ/19-

2-2021, άρκρο 34 παρ.3), φςτερα από αίτθςι τουσ, που εγκρίνεται από τθν Κοςμθτεία τθσ Σχολισ 

μετά από ειςιγθςθ του Τμιματοσ. Οι ειδικότερεσ προχποκζςεισ και θ διαδικαςία για τθν 

εφαρμογι τθσ διάταξθσ αυτισ ορίηονται ςτον Οργανιςμό του ιδρφματοσ και τθν κείμενθ 

νομοκεςία. 

6. Τα μακιματα, εκτόσ από τισ δφο εξεταςτικζσ περιόδουσ, διακόπτονται κατά τισ επίςθμεσ 

αργίεσ  όπωσ ορίηονται από το ακαδθμαϊκό θμερολόγιο του Ιδρφματοσ. Οι αργίεσ περιλαμβάνουν 

τα διαςτιματα από τθν παραμονι των Χριςτουγζννων ωσ τθν επομζνθ των Θεοφανείων και από 

τθ Μεγάλθ Δευτζρα ωσ τθν Κυριακι του Θωμά. Δεν γίνονται μακιματα και εξετάςεισ τα 

Σαββατοκφριακα και ςτισ παρακάτω γιορτζσ και επετείουσ: 

 Τθν εκνικι εορτι τθσ 28θσ Οκτωβρίου 

 Τθν επζτειο τθσ εξζγερςθσ του Ρολυτεχνείου (17 Νοεμβρίου) 

 Τθν Κακαρά Δευτζρα (Κινθτι εορτι) 

 Τθν εκνικι εορτι τθσ 25θσ Μαρτίου 

 Τθν Ρρωτομαγιά (1 Μαΐου) 



3  

 Του Αγίου Ρνεφματοσ (Κινθτι εορτι) 

 Τθν θμζρα απελευκζρωςθσ των Σερρϊν (29 Ιουνίου) 

Επίςθσ, παραδόςεισ μακθμάτων δεν γίνονται τθν θμζρα των φοιτθτικϊν εκλογϊν. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Αναςτολή Φοίτηςησ 

1. Οι φοιτθτζσ δφνανται, φςτερα από αίτθςι τουσ προσ τθν Κοςμθτεία τθσ Σχολισ τουσ, να 

διακόψουν τθ φοίτθςι τουσ για χρονικι περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δφο (2) ζτθ. Η φοιτθτικι 

ιδιότθτα αναςτζλλεται κατά τον χρόνο διακοπισ τθσ φοίτθςθσ (Νόμοσ 4777/2021, ΦΕΚ 25/Αϋ/19-

2-2021, άρκρο 34 παρ.4). Με τον εςωτερικό κανονιςμό του Α.Ε.Ι. κακορίηονται θ διαδικαςία 

διαπίςτωςθσ τθσ διακοπισ τθσ φοίτθςθσ και τα δικαιολογθτικά που ςυνοδεφουν τθν αίτθςθ. Τα  

εξάμθνα αυτά δεν προςμετρϊνται ςτθ διάρκεια φοίτθςθσ. Οι φοιτθτζσ/τριεσ που αναςτζλλουν 

κατά τα ανωτζρω τισ ςπουδζσ τουσ, δεν ζχουν τθν φοιτθτικι ιδιότθτα κακ’ όλο το χρονικό διάςτθμα 

αναςτολισ των ςπουδϊν τουσ. Μετά τθ λιξθ τθσ αναςτολισ ςπουδϊν οι φοιτθτζσ/τριεσ 

επανζρχονται και εγγράφονται κανονικά ςτο Τμιμα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Δήλωςη εγγραφήσ - Δήλωςη μαθημάτων εξαμήνου 

1. Κατά τθν ζναρξθ κάκε εξαμινου, ςε προκεςμίεσ που ανακοινϊνονται θλεκτρονικά από τθ 

Γραμματεία του Τμιματοσ και δεν επιτρζπεται να παρατακοφν παρά μόνο με ειδικά 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ για εξαιρετικοφσ λόγουσ, ο/θ 

φοιτθτισ/τρια οφείλει να υποβάλει θλεκτρονικι διλωςθ που περιζχει τα μαθήματα του 

προγράμματοσ ςπουδϊν, τα οποία ο/θ φοιτθτισ/τρια επικυμεί να παρακολουκιςει κατά το 

ςυγκεκριμζνο ακαδθμαϊκό εξάμθνο. Η διλωςθ αυτι επζχει και κζςθ θλεκτρονικισ διλωςθσ 

εγγραφήσ του/τθσ ςτο εξάμθνο που διανφει χρονικά από τθν αρχικι εγγραφι του ςτο Τμιμα. Σε  

περίπτωςθ μθ υποβολισ ι εκπρόκεςμθσ υποβολισ οι φοιτθτζσ/τριεσ υποβάλλουν αίτθςθ ςτθ 

Συνζλευςθ του Τμιματοσ για εκπρόκεςμθ διλωςθ και θ οποία ειςθγείται αναλόγωσ. Σε 

περίπτωςθ μθ υποβολισ των ωσ άνω δθλϊςεων θ ςυμμετοχι του φοιτθτι ςτισ εξετάςεισ 

αποκλείεται. 

2. Χωρίσ εκτυπωμζνθ ι αποκθκευμζνθ θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ διλωςθσ εγγραφισ 

και διλωςθσ μακθμάτων ο φοιτθτισ δεν δικαιοφται να επικαλεςκεί ςτθ Γραμματεία του 

Τμιματοσ τθν υποβολι διλωςισ του. 

3. Μετά τθ διλωςθ των μακθμάτων αναγκαία είναι θ θλεκτρονικι υποβολι τθσ διλωςθσ 
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επιλογισ ςυγγραμμάτων από το Σφςτθμα διανομισ ΕΥΔΟΞΟΣ, για τθν οποία τίκεται ξεχωριςτι 

προκεςμία από το Υπουργείο Ραιδείασ. Η τυχόν παράλειψθ υποβολισ τθσ διλωςθσ αυτισ δεν 

αποκλείει τον/τθν φοιτθτι/τρια από τισ εξετάςεισ, αλλά μόνο από τθ δωρεάν λιψθ των 

ςυγγραμμάτων. Κατά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ επιλογισ ςυγγραμμάτων ο/θ φοιτθτισ/τρια ηθτά 

ςυγγράμματα μόνο για μακιματα που ζχει δθλϊςει, ϊςτε να αποφεφγονται τυχόν περιπλοκζσ, 

π.χ. υποχρζωςθ επιςτροφισ ςυγγραμμάτων, αποκλειςμόσ του/τθσ φοιτθτι/τριασ από το ςφςτθμα 

διανομισ κ.λπ.. 

4. Για τθ ςυμμετοχι του/τθν φοιτθτι/τρια ςτθν επαναλθπτικι εξεταςτικι περίοδο κάκε 

ακαδθμαϊκοφ ζτουσ (το μινα Σεπτζμβριο) δεν υποβάλλεται ξεχωριςτι διλωςθ και ο/θ 

φοιτθτισ/τρια δικαιοφται να εξεταςκεί ςε όλα τα μακιματα που είχε επιλζξει ςφμφωνα με τισ  

δθλϊςεισ του κατά τα δφο εξάμθνα του ςυγκεκριμζνου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, εφόςον είχε  

αποτφχει ι δεν είχε εξεταςκεί ςε κάποιο/α από αυτά. 

5. Η διλωςθ μακθμάτων του/τθσ φοιτθτι/τριασ υπόκειται ςτουσ ακόλουκουσ κανόνεσ: 

(α) Οι φοιτθτζσ/τριεσ πρζπει να δθλϊςουν ςτθν αρχι κάκε εξαμινου ζωσ ν+3 μακιματα (όπου ν 

είναι ο αρικμόσ των μακθμάτων του εξαμινου ςτο οποίο βρίςκονται) από αυτά που 

πρόςφερονται ςτο ςυγκεκριμζνο εξάμθνο.  

(β) Ο φοιτθτισ υποχρεοφται να δθλϊςει κατά προτεραιότθτα: 

 πρϊτα τα μακιματα προθγουμζνων ετϊν (αντίςτοιχου εξαμινου, ιτοι χειμερινοφ κατά το 

χειμερινό και εαρινοφ κατά το εαρινό) ςτα οποία ζχει αποτφχει,  

 μετά να ςυμπλθρϊςει τθ διλωςι του με μακιματα του τρζχοντοσ εξαμινου των 

ςπουδϊν του και μζχρι το μζγιςτο των εννζα (9) μακθμάτων, και τζλοσ 

 μακιματα επιλογισ επόμενων ετϊν εφόςον ζχει καλφψει τισ προθγοφμενεσ δφο 

απαιτιςεισ και βρίςκεται ςε εξάμθνο μεγαλφτερο ι ίςο του 5ου.  

(γ) Η διλωςθ των μακθμάτων γίνεται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ https://egram.cm.ihu.gr/. Από τθν  ίδια 

ιςτοςελίδα οι φοιτθτζσ/τριεσ μποροφν να λαμβάνουν ενθμζρωςθ για τθ βακμολογία τουσ ςτα 

μακιματα ςτα οποία ζχουν εξεταςτεί. 

6. Οι δθλϊςεισ εγγραφισ και ςυμμετοχισ ςτα μακιματα που επιλζγονται από τον/τθν 

φοιτθτι/τρια για ςυγκεκριμζνο κάκε φορά ακαδθμαϊκό εξάμθνο καταχωροφνται από τθ 

Γραμματεία του Τμιματοσ θλεκτρονικά ςτθν ατομικι μερίδα του/τθσ φοιτθτι/τριασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Κατηγορίεσ μαθημάτων 

1. Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν υποςτθρίηει 72 μακιματα εκ των οποίων τα 40 είναι 
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υποχρεωτικά μακιματα κορμοφ, 27 είναι επιλογισ υποχρεωτικά μακιματα και 5 είναι 

προαιρετικά μακιματα Γενικισ Ραιδείασ. Επίςθσ, ςτο τελευταίο (10ο εξάμθνο) οι φοιτθτζσ 

εκπονοφν υποχρεωτικά Διπλωματικι Εργαςία, ενϊ από το 4 ζτοσ των ςπουδϊν τουσ μποροφν 

προαιρετικά να επιλζξουν να πραγματοποιιςουν και Ρρακτικι Άςκθςθ ςτθν Βιομθχανία. Για τθ 

λιψθ του πτυχίου του ο/θ φοιτθτισ/τρια πρζπει να παρακολουκιςει με επιτυχία 54 μακιματα 

και να εκπονιςει Διπλωματικι Εργαςία. Τα μακιματα κατανζμονται και υποςτθρίηονται ανάλογα 

με τθ ςυγγζνεια του γνωςτικοφ τουσ αντικειμζνου από τουσ οικείουσ Τομείσ του Τμιματοσ. 

2. Τα υποχρεωτικά μακιματα, είναι αυτά που ο κάκε φοιτθτισ πρζπει οπωςδιποτε να 

παρακολουκιςει, ενϊ τα κατ’ επιλογιν υποχρεωτικά αφοροφν ςτθν επιλογι μακθμάτων από 

ζναν κατάλογο με περιςςότερα. Τα μακιματα επιλογισ επιλζγονται από τουσ φοιτθτζσ με βάςθ 

τα προςωπικά τουσ επιςτθμονικά ενδιαφζροντα και τθν εξειδίκευςθ που κζλουν να λάβουν κατά 

τισ ςπουδζσ τουσ.  

3. Πςα μακιματα χαρακτθρίηονται Ρροαιρετικά δεν ςυμμετζχουν ςτον βακμό πτυχίου, οφτε 

ςτα ςυνολικά ECTS, αλλά εμφανίηονται ξεχωριςτά ςτθν αναλυτικι και ςτο Ραράρτθμα 

Διπλϊματοσ ωσ μακιματα που παρακολοφκθςε και πζραςε, ι/και εκδίδεται από το ςφςτθμα 

χωριςτι βεβαίωςθ για αυτά. Εκτόσ από τα Ρροαιρετικά, όλα τα μακιματα μζχρι και το 5ο 

εξάμθνο είναι Υποχρεωτικά. 

4. Στο 6ο εξάμθνο τα 5 πρϊτα μακιματα είναι Υποχρεωτικά (Υ) και ο φοιτθτισ κα πρζπει να 

διαλζξει κι ζνα (1) από τα υπόλοιπα τρία Επιλογισ Υποχρεωτικά (ΕΥ). Στο 7ο εξάμθνο ιςχφει το 

ίδιο, δθλαδι τα 5 πρϊτα μακιματα είναι Υποχρεωτικά (Υ) και ο φοιτθτισ κα πρζπει να διαλζξει κι 

ζνα (1) από τα υπόλοιπα τρία Επιλογισ Υποχρεωτικά (ΕΥ). Στο 8ο και το 9ο εξάμθνο όλα τα 

μακιματα είναι επιλογισ. Ο φοιτθτισ μπορεί να διαλζξει ςε κάκε εξάμθνο οποιαδιποτε ζξι (6) 

από τα προςφερόμενα μακιματα. Σθμειϊνεται ότι δεν υπάρχουν κατευκφνςεισ. Οι φοιτθτζσ 

διαλζγουν όποιο επιλογισ μάκθμα κζλουν χωρίσ επιλογι κατεφκυνςθσ. 

5. Για να μπορεί να αναλάβει ζνασ/μία φοιτθτισ/τρια κζμα διπλωματικισ εργαςίασ κα 

πρζπει να ζχει περάςει τα 4/5 των απαιτοφμενων μακθμάτων για τθ λιψθ πτυχίου. 

6. Η προαιρετικι Ρρακτικι Άςκθςθ ςτο επάγγελμα είναι διάρκειασ 3 μθνϊν και για να τθν 

ξεκινιςει ο/θ αςκοφμενοσ/θ φοιτθτισ/τρια κα πρζπει να ζχει περάςει τα 3/5 των απαιτοφμενων 

μακθμάτων για τθ λιψθ του πτυχίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Ενημζρωςη φοιτητϊν/τριϊν- Επίλυςη Προβλημάτων 

1. Για τθν ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν ςχετικά με το πρόγραμμα προπτυχιακϊν ςπουδϊν 
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του Τμιματοσ και τισ βαςικζσ αρχζσ του, το περιεχόμενο και τθ ςθμαςία των μακθμάτων, των 

μακθμάτων επιλογισ των επιμζρουσ κατθγοριϊν ςτθν αρχι του 6ου εξαμινου γίνεται μια 

ενθμερωτικι παρουςίαςθ των ροϊν. 

2. Ανακοινϊςεισ και πλθροφορίεσ για το Τμιμα ςυνολικά μποροφν να αντλθκοφν και από τθ 

ςελίδα του Τμιματοσ (http://ict.ihu.gr/). Από αυτιν και από τθν ιςτοςελίδα 

https://elearning.cm.ihu.gr/ οι φοιτθτζσ/τριεσ μποροφν να αντλοφν πλθροφορίεσ για διάφορα 

κζματα που αφοροφν τα μακιματα του ΡΡΣ (φλθ, πρόγραμμα διαλζξεων, εργαςίεσ και 

εργαςτιρια, διαφάνειεσ διαλζξεων, κ.α.). 

3. Για κάκε κζμα που ανακφπτει αναφορικά με το πρόγραμμα ςπουδϊν κακϊσ και τον 

κανονιςμό  ςπουδϊν αρμόδια για τθν επίλυςθ του είναι θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ. 

 

 

Βϋ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Ώρεσ διδαςκαλίασ - Πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS (European Credit Transfer System) 

1. Ο αρικμόσ των ωρϊν εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ κάκε μακιματοσ όπωσ αναφζρεται ςτο 

Ρρόγραμμα Σπουδϊν, αποτυπϊνει τθ ςυνολικι διάρκεια εναςχόλθςθσ του/τθσ φοιτθτι/τριασ ςε 

αίκουςα διδαςκαλίασ για το μάκθμα αυτό (για παραδόςεισ, φροντιςτιρια, αςκιςεισ, 

επαναλιψεισ κ.λπ.) και δεν επιτρζπεται να παραβιάηεται από τον/τθν διδάςκοντα/ουςα. Σε 

περίπτωςθ απουςίασ του/τθσ διδάςκοντα/ουςασ (προγραμματιςμζνθσ ι απρόβλεπτθσ) κα πρζπει 

να γίνεται αναπλιρωςθ των ωρϊν του μακιματοσ ςε θμερομθνία και ϊρα κοινά ςυμφωνθμζνθ 

μεταξφ φοιτθτϊν/τριϊν και διδάςκοντα/ουςασ. 

2. Οι πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS αντικατοπτρίηουν τθν ποςότθτα εργαςίασ που απαιτεί κάκε 

μάκθμα ςε ςχζςθ με τθ ςυνολικι απαιτοφμενθ ποςότθτα εναςχόλθςθσ του/τθσ φοιτθτι/τριασ  για 

τθν ολοκλιρωςθ ενόσ πλιρουσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ ςπουδϊν ςτο ίδρυμα (δθλαδι, 

παρακολοφκθςθ παραδόςεων, πρακτικι άςκθςθ, ςεμινάρια, φροντιςτιρια, εργαςτιρια, μελζτθ 

ςτθ βιβλιοκικθ και κατ’ οίκον, εξετάςεισ ι άλλεσ δραςτθριότθτεσ αξιολόγθςθσ). Σφμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Μεταφοράσ Ριςτωτικϊν Μονάδων (ECTS) (ΥΑ Φ5/89656/Β3 ΦΕΚ 

Β'/1466/13.8.2007 άρκρο 1, 2, 3), 60 πιςτωτικζσ μονάδεσ αντιπροςωπεφουν τον φόρτο εργαςίασ 

ενόσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ ςπουδϊν, και 30 πιςτωτικζσ μονάδεσ αντιπροςωπεφουν τον φόρτο 

εργαςίασ ενόσ ακαδθμαϊκοφ εξαμινου. Μία πιςτωτικι μονάδα ECTS αντιςτοιχεί ςε 25 - 30 ϊρεσ 
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φόρτου εργαςίασ με βάςθ τθν ελλθνικι νομοκεςία. 

3. Οι ECTS μονάδεσ κατοχυρϊνονται για κάκε μάκθμα, υποχρεωτικό ι κατ’ επιλογιν κακϊσ και  

για τθν Ρρακτικι Άςκθςθ και διπλωματικι εργαςία εφ’ όςον αποτελοφν τμιμα του προγράμματοσ 

ςπουδϊν του Τμιματοσ. Οι πιςτωτικζσ μονάδεσ κατοχυρϊνονται όταν το μάκθμα / πρακτικι  

άςκθςθ / διπλωματικι ζχει ολοκλθρωκεί και όλεσ οι απαιτοφμενεσ εξετάςεισ ζχουν δοκεί με   

επιτυχία. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Διδαςκαλία - Μαθηςιακά αποτελζςματα 

1. Το πρόγραμμα ςπουδϊν περιζχει τουσ τίτλουσ των υποχρεωτικϊν και επιλογισ μακθμάτων, 

το περιεχόμενό τουσ, τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ τουσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται το 

κάκε μορφισ επιτελοφμενο διδακτικό ζργο. 

2. Η διδαςκαλία των μακθμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνου του εργαςτθριακοφ του μζρουσ, 

οργανϊνεται με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ μετά από πρόταςθ των οικείων Τομζων 

ςε τμιματα με ίςθ κατά το δυνατόν κατανομι των φοιτθτϊν και με κριτιρια που ορίηονται κατά 

περίπτωςθ (όπωσ ενδεικτικά και όχι αποκλειςτικά: θ αλφαβθτικι ςειρά του ονόματόσ τουσ είτε θ 

ςειρά επικυμίασ των φοιτθτϊν είτε θ επίδοςι τουσ ςε προθγοφμενα ςυναφι μακιματα, κλπ). Οι 

διδάςκοντεσ επιδιϊκουν κατά το δυνατόν τθν εναρμόνιςθ τθσ διδαςκόμενθσ φλθσ και των 

μακθςιακϊν ςτόχων κάκε μακιματοσ μεταξφ των περιςςότερων τμθμάτων. Σε περίπτωςθ 

ζλλειψθσ επαρκοφσ αρικμοφ διδαςκόντων ι ζλλειψθσ ικανοφ αρικμοφ αικουςϊν θ Συνζλευςθ 

του Τμιματοσ μπορεί να αποφαςίςει τθ διδαςκαλία μακθμάτων ςε ζνα τμιμα. 

3. Κάκε διδάςκων/ουςα οφείλει να διανζμει ςε όλουσ τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ, που ζχουν 

εγγραφεί ςτο μάκθμα, κατά τθν πρϊτθ εβδομάδα των μακθμάτων αναλυτικό διάγραμμα μελζτθσ 

το οποίο περιλαμβάνει τθ διάρκρωςθ τθσ φλθσ του μακιματοσ, ςχετικι βιβλιογραφία, άλλθ 

τεκμθρίωςθ και ςυναφι πλθροφόρθςθ. 

4. Σφμφωνα με το Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

(https://proson.eoppep.gr/el), το πρόγραμμα ςπουδϊν ςτοχεφει ςτθν απόκτθςθ μακθςιακϊν 

αποτελεςμάτων και προςόντων, που αποκτϊνται από το ςφνολο του προγράμματοσ ςπουδϊν, 

κακϊσ και από κάκε επί μζρουσ μάκθμα ι εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα ι πρακτικι άςκθςθ, που 

περιλαμβάνεται ςε αυτό. Οι πιςτωτικζσ μονάδεσ, κακϊσ και το επίπεδο των προςόντων που 

αποκτοφνται, είναι ςε αντιςτοίχιςθ με εκείνα του επιπζδου 7 του Εκνικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων, 

του Ευρωπαϊκοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων Δια Βίου Μάκθςθσ και του Ρλαιςίου Ρροςόντων του 

Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. 

https://proson.eoppep.gr/el
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5. Για τθ ςυμπλιρωςθ και τον εμπλουτιςμό του διδακτικοφ ζργου κάκε Τομζασ, μόνοσ ι ςε 

ςυνεργαςία με άλλουσ Τομείσ ι με εξωπανεπιςτθμιακοφσ επιςτθμονικοφσ, κοινωνικοφσ ι 

επαγγελματικοφσ φορείσ, μπορεί να οργανϊνει ςεμινάρια χωρίσ πιςτωτικζσ μονάδεσ με ςκοπό 

τθν καλλιζργεια τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ των φοιτθτϊν, τθσ ικανότθτασ ομαδικισ εργαςίασ, τθσ 

διαλογικισ ςυηιτθςθσ και άλλων επιςτθμονικϊν δεξιοτιτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

υγγράμματα και βοηθήματα 

1. Το διδακτικό ζργο ςυμπλθρϊνεται με αντίςτοιχα διδακτικά ςυγγράμματα ζντυπα ι 

θλεκτρονικά βιβλία (ςυμπεριλαμβανομζνων των θλεκτρονικϊν βιβλίων ελεφκερθσ πρόςβαςθσ), 

κακϊσ και ζντυπεσ ι θλεκτρονικζσ ακαδθμαϊκζσ ςθμειϊςεισ, που ανταποκρίνονται κατά τρόπο 

ολοκλθρωμζνο ςτο γνωςτικό αντικείμενο ενόσ μακιματοσ και καλφπτουν ολόκλθρο ι το 

μεγαλφτερο μζροσ τθσ φλθσ και του περιεχομζνου του μακιματοσ. 

2. Τα διδακτικά ςυγγράμματα εγκρίνονται κατ’ ζτοσ από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ. Ο 

κατάλογοσ των διδακτικϊν ςυγγραμμάτων περιλαμβάνει τουλάχιςτον ζνα προτεινόμενο 

διδακτικό ςφγγραμμα ανά (υποχρεωτικό ι επιλεγόμενο) μάκθμα, το οποίο προζρχεται από τα 

δθλωκζντα ςυγγράμματα ςτο Κεντρικό Ρλθροφοριακό Σφςτθμα (ΚΡΣ) ΕΥΔΟΞΟΣ και ςυντάςςεται 

φςτερα από ειςθγιςεισ των Τομζων των οικείων διδαςκόντων ι υπευκφνων για κάκε μάκθμα. 

3. Οι φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν το διδακτικό ςφγγραμμα, που 

επικυμοφν να τουσ χορθγθκεί, μζςα από τθ λίςτα προτεινόμενων ςυγγραμμάτων του κάκε 

μακιματοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://eudoxus.gr/. Δεν χορθγοφνται δωρεάν ζντυπα διδακτικά 

ςυγγράμματα για μακιματα που οι φοιτθτζσ/τριεσ παρακολουκοφν για δεφτερθ φορά, ενϊ τουσ 

ζχει ιδθ χορθγθκεί δωρεάν ςφγγραμμα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Οδηγόσ ςπουδϊν - Αξιολόγηςη από τουσ/τισ φοιτητζσ/τριεσ 

1. Πλεσ οι αλλαγζσ των προθγοφμενων άρκρων αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ 

(http://ict.ihu.gr ), ςτο ςθμείο που αυτι αναφζρεται ςτον Οδθγό Σπουδϊν. 

2. Κάκε εξάμθνο, πριν από τθν ζναρξθ τθσ εξεταςτικισ περιόδου, οι φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν το 

δικαίωμα και τθν υποχρζωςθ να αξιολογοφν τα μακιματα και τουσ/τισ διδάςκοντεσ /ουςεσ με  

ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ 

ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Μονάδασ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ (ΜΟΔΙΡ) του Ρανεπιςτθμίου, θ οποία 

ςυντονίηει τθ διαδικαςία, και ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ. 

http://eudoxus.gr/
http://ict.ihu.gr/
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Γϋ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ ΓΝΩΕΩΝ  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Εξετάςεισ -Αξιολόγηςη τησ επίδοςησ των φοιτητϊν/τριϊν 

1. Το χρονικό διάςτθμα διδαςκαλίασ για κάκε εξάμθνο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο 13 πλιρεισ  

εβδομάδεσ. Μετά το πζρασ τθσ διδαςκαλίασ κάκε εξαμινου ςπουδϊν ακολουκεί εξεταςτικι 

περίοδοσ μζγιςτθσ χρονικισ διάρκειασ 4 εβδομάδων, κατά τθν οποία εξετάηονται τα μακιματα  

που διδάχκθκαν ςτο εξάμθνο αυτό. Επιπλζον, κατά το μινα Σεπτζμβριο κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 

λαμβάνει χϊρα επαναλθπτικι εξεταςτικι περίοδοσ μζγιςτθσ χρονικισ διάρκειασ 4 εβδομάδων, 

κατά τθν οποία εξετάηονται όλα τα μακιματα που διδάχκθκαν κατά τα δφο προθγοφμενα 

εξάμθνα του ςυγκεκριμζνου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. 

2. Η αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ του/τθσ φοιτθτι/τριασ αλλά και τθσ τάξθσ ςυνολικά, ςε κάκε 

μάκθμα κακορίηεται από τον/τθν διδάςκοντα/ουςα. Η τελικι βακμολογία κάκε μακιματοσ 

μπορεί να είναι αποτζλεςμα είτε μιασ ςυνολικισ τελικισ εξζταςθσ είτε ςυνεκτίμθςθσ επιμζρουσ 

αξιολογιςεων (ίςθσ ι διαφορετικισ βαρφτθτασ). Οι επιμζρουσ αξιολογιςεισ, μποροφν να 

προκφπτουν ωσ αποτζλεςμα γραπτϊν ι προφορικϊν εξετάςεων ι πρακτικϊν αςκιςεων ι τθσ 

επίδοςθσ του φοιτθτι από τθ ςυμμετοχι του ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, ιδίωσ από 

εκπόνθςθ και παρουςίαςθ εργαςιϊν ι εργαςτθριακϊν αςκιςεων, ι ςυνδυαςμό των ανωτζρω. 

3. Εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά με νόμο ι Υπουργικι Απόφαςθ, οι τελικζσ εξετάςεισ 

διενεργοφνται αποκλειςτικά μετά το πζρασ του χειμερινοφ ι του εαρινοφ εξαμινου για τα  

μακιματα που διδάχκθκαν ςτα εξάμθνα αυτά, αντίςτοιχα. 

4. Ο/Η φοιτθτισ/τρια δικαιοφται να εξεταςτεί ςτα δθλωκζντα εκ μζρουσ του μακιματα και των  

δφο εξαμινων, πριν από τθν ζναρξθ του χειμερινοφ εξαμινου, μζςα ςτον μινα Σεπτζμβριο. 

5. Αν ο/θ φοιτθτισ/τρια αποτφχει περιςςότερεσ από τρεισ φορζσ ςε ζνα μάκθμα (Ν.4009/2011  

αρκρ.33, παρ 10), με απόφαςθ του Κοςμιτορα εξετάηεται, φςτερα από αίτθςι του, από τριμελι 

επιτροπι κακθγθτϊν/τριϊν τθσ ςχολισ, οι οποίοι ζχουν το ίδιο ι ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο 

και ορίηονται από τον Κοςμιτορα. Από τθν επιτροπι εξαιρείται ο υπεφκυνοσ τθσ εξζταςθσ 

διδάςκων/ουςα. Σε περίπτωςθ αποτυχίασ, ο φοιτθτισ ςυνεχίηει ι όχι τθ φοίτθςθ του ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που κακορίηονται ςτον Οργανιςμό του ιδρφματοσ, ςτουσ 

οποίουσ περιλαμβάνεται και ο μζγιςτοσ αρικμόσ επαναλιψεων τθσ εξζταςθσ ςε ζνα μάκθμα. 
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6. Σε περίπτωςθ αποτυχίασ ςε υποχρεωτικό μάκθμα, ο/θ φοιτθτισ/τρια υποχρεϊνεται να το  

επαναλάβει ςε επόμενα εξάμθνα. 

7. Οι διδάςκοντεσ/ουςεσ, από ζλεγχο κάκε περίπτωςθσ από τθν Συνζλευςθ του Τμιματοσ, 

λαμβάνουν ειδικι μζριμνα για τθν προφορικι εξζταςθ φοιτθτϊν με αποδεδειγμζνθ πριν από τθν 

ειςαγωγι τουσ ςτο Κδρυμα δυςλεξία ι με ςοβαρά κινθτικά προβλιματα ι με προβλιματα όραςθσ 

που δυςχεραίνουν ουςιωδϊσ τθ ςυμμετοχι τουσ ςε γραπτζσ εξετάςεισ, ςφμφωνα με διαδικαςία 

που ορίηεται από τον εκάςτοτε διδάςκοντα/ουςα μετά από ςυηιτθςθ με τον/τθν φοιτθτι/τρια 

και ανάλογα με το είδοσ του μακιματοσ.  

8. Ειδικά για τισ γραπτζσ εξετάςεισ τθροφνται υποχρεωτικά οι ακόλουκοι κανόνεσ: 

 α) Η γραπτι εξζταςθ κάκε μακιματοσ διαρκεί δφο (2) ϊρεσ, εκτόσ αν αποφαςίςει άλλωσ ο 

αρμόδιοσ Τομζασ. 

 β) Η Γραμματεία του Τμιματοσ οφείλει να αναρτά εγκαίρωσ ςτθ οικεία ιςτοςελίδα το ενιαίο 

πρόγραμμα των γραπτϊν εξετάςεων του εξαμινου, το οποίο πρζπει να  περιζχει, για κάκε 

μάκθμα, τθν θμζρα διεξαγωγισ τθσ εξζταςθσ, τα χρονικά όρια ζναρξθσ και λιξθσ τθσ για 

κακζνα από τα τμιματα, ςτα οποία κατανζμονται ενδεχομζνωσ οι φοιτθτζσ, και τισ 

αίκουςεσ ςτισ οποίεσ κα λάβει χϊρα θ εξζταςθ. 

 γ) Δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ φοιτθτϊν που δεν ζχουν προςθκόντωσ 

δθλϊςει το εξεταηόμενο μάκθμα ςτισ δθλϊςεισ μακθμάτων. Κάκε εξεταηόμενοσ φοιτθτισ 

οφείλει, πριν από τθν προςζλευςι του ςτθν εξζταςθ του εκάςτοτε μακιματοσ, να ζχει 

ελζγξει ότι ζχει δθλϊςει το μάκθμα που επικυμεί να εξεταςτεί. 

 δ) Οι κακοριςμζνοι επιτθρθτζσ ελζγχουν το επίςθμο παραςτατικό του Τμιματοσ που 

αποδεικνφει τθ φοιτθτικι ιδιότθτα και πιςτοποιεί τθν ταυτότθτα του εξεταηομζνου. 

Επιπλζον φροντίηουν ϊςτε να μθν εξζρχεται ι αποχωρεί κανείσ από τθν αίκουςα 

εξετάςεων πριν από τθ ςτιγμι που κα ορίςει ο επόπτθσ τθσ εξζταςθσ. 

 ε) Οι διδάςκοντεσ κακορίηουν τον τόπο και τον χρόνο για τθν επίδειξθ των γραπτϊν ςτουσ 

ενδιαφερομζνουσ φοιτθτζσ, αμζςωσ μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων. Τα γραπτά 

των φοιτθτϊν φυλάςςονται με ευκφνθ του διδάςκοντοσ για ζνα ζτοσ από τθ διενζργεια τθσ 

εξζταςθσ και μετά καταςτρζφονται. 

 ςτ) Λεπτομερείσ περαιτζρω οδθγίεσ δίνονται ςτον Κανονιςμό Εξετάςεων του Τμιματοσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Κανόνεσ Δεοντολογίασ 

1. Βαςικό κανόνα δεοντολογίασ για τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ αποτελεί θ αποφυγι τθσ 
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λογοκλοπισ            κατά τθ διαδικαςία εκπόνθςθσ των εργαςιϊν που τουσ ανατίκενται κατά τθ διάρκεια 

των ςπουδϊν τουσ. Η λογοκλοπι αποτελεί ευκεία παραβίαςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, και θ διαπίςτωςι τθσ ςυνεπάγεται ςοβαρζσ πεικαρχικζσ παραβάςεισ για 

τουσ φοιτθτζσ που υποπίπτουν ςτο παράπτωμα αυτό. 

2. Απαγορεφεται ρθτά θ χριςθ αποςπαςμάτων, πθγαίου κϊδικα, λφςεων ι ιδεϊν από άλλεσ  

πθγζσ χωρίσ πλιρθ αναφορά ςε αυτζσ. Τα παραπάνω ςυνιςτοφν λογοκλοπι και αποτελοφν  

ςοβαρό εκπαιδευτικό ατόπθμα. 

3. Σε περίπτωςθ που ςτοιχειοκετείται παράπτωμα λογοκλοπισ, θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ 

δφναται να επιβάλει ποινι που μπορεί να ςχετίηεται με τθ βακμολογία ι τθν απαίτθςθ    

επανυποβολισ τθσ εργαςίασ ι τθν επανεξζταςθ με τρόπο που κα οριςτεί από τον/τθν 

υπεφκυνο/θ κακθγθτι/ κακθγιτρια του μακιματοσ. 

4. Η παράδοςθ εργαςίασ που ζχει εκπονθκεί από τρίτο πρόςωπο ςυνιςτά απάτθ και αποτελεί 

πεικαρχικό παράπτωμα του/τθσ φοιτθτι/τριασ. 

5. Απαγορεφεται ρθτά και αποτελεί πεικαρχικό παράπτωμα θ μθ αυτοπρόςωπθ παρουςία 

του/τθσ φοιτθτι/τριασ και θ αντικατάςταςι του με άλλο πρόςωπο για τθν εκπλιρωςθ 

ςυγκεκριμζνθσ εξεταςτικισ δοκιμαςίασ που ζχει οριςκεί ςτο πλαίςιο διδακτικισ διαδικαςίασ  και 

αναφζρεται ςτθν αξιολόγθςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων των φοιτθτϊν. Οι 

φοιτθτζσ/τριεσ είναι υποχρεωμζνοι κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ οποιαςδιποτε εξεταςτικισ 

διαδικαςίασ να επιδεικνφουν τθ φοιτθτικι τουσ ταυτότθτα ι άλλο ζγκυρο δθμόςιο ζγγραφο,  

μζςω του οποίου αποδεικνφεται θ ιδιότθτά τουσ, είτε ςτον υπεφκυνο τθσ εξεταςτικισ 

διαδικαςίασ, είτε ςε πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν για τθ διεκπεραίωςι τθσ. 

6. Κατά τθ διάρκεια οποιαςδιποτε εξεταςτικισ διαδικαςίασ απαγορεφεται ρθτά θ κάκε 

μορφισ αντιγραφι, θ ςυνεργαςία με άλλα πρόςωπα για απάντθςθ ςτα ερωτιματα τθσ εξζταςθσ 

και θ χριςθ κάκε είδουσ βοθκθμάτων, ςθμειϊςεων και θλεκτρονικϊν μζςων για το ςκοπό αυτό, 

εφόςον δεν προβλζπονται από τον εξεταςτι και τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των γνϊςεων 

του/τθσ φοιτθτι/τριασ. 

7. Για τα παραπάνω πεικαρχικά παραπτϊματα ορίηεται από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ 

επιβολι κυρϊςεων (από ζγγραφθ επίπλθξθ ζωσ αποκλειςμό από ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ για 

επόμενα  εξάμθνα). 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Βαθμολογία – Προχποθζςεισ για Λήψη Πτυχίου 

1. Οι διδάςκοντεσ οφείλουν να ειςάγουν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα τθσ Γραμματείασ 
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(φοιτθτολόγιο) και να παραδίδουν ςτθν Γραμματεία τθσ Σχολισ τα αποτελζςματα των τελικϊν 

εξετάςεων, γραπτϊν και προφορικϊν, ενιαία ςτον ίδιο πίνακα, για κάκε μάκθμα ι ςεμινάριο, το 

αργότερο εντόσ δεκαπζντε  (15) θμερϊν από τθν θμζρα διεξαγωγισ τθσ εξζταςθσ. 

2. Σε όλα τα μακιματα και ςεμινάρια του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν το αποτζλεςμα του 

ελζγχου των γνϊςεων του φοιτθτι εκφράηεται αρικμθτικά με βακμοφσ από μθδζν (0) ζωσ δζκα 

(10). Κάκε μάκθμα που περιλαμβάνεται ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν, κακϊσ και θ διπλωματικι 

εργαςία, βακμολογείται αυτοτελϊσ. Οι βακμοί που δίνονται κυμαίνονται από μθδζν (0) μζχρι 

δζκα (10), με διαβακμίςεισ τθσ ακζραιθσ ι μιςισ μονάδασ. Στουσ πίνακεσ των αποτελεςμάτων θ 

αποτυχία ςθμειϊνεται με βακμοφσ από μθδζν (0) ζωσ τζςςερα και πζντε δζκατα (4,5) και θ 

επιτυχία με βακμοφσ από πζντε (5) ζωσ και δζκα (10). 

3. Για να λάβει κάποιοσ πτυχίο Μθχανικοφ απαιτείται να πλθροί όλουσ τουσ παρακάτω όρουσ:  

(α) Να ζχει περάςει τα 40 υποχρεωτικά μακιματα του Ρρογράμματοσ Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν 

(ΡΡΣ) 

(β) Να ζχει περάςει οποιαδιποτε 14 από τα επιλογισ μακιματα του ΡΡΣ 

(γ) Να ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τθν διπλωματικι εργαςία.  

(δ) Να ζχει ςυγκεντρϊςει τουλάχιςτο 300 ECTS. 

4. Τα ECTS των μακθμάτων καταγράφονται ςφμφωνα με τθν τιμι που είχαν ςτθν εξεταςτικι 

κατά  τθν οποία το μάκθμα εξετάςτθκε επιτυχϊσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Τπολογιςμόσ βαθμοφ πτυχίου 

1. Ο βακμόσ του πτυχίου υπολογίηεται με ςυντελεςτι βαρφτθτασ ίςο με τον ακριβι αρικμό των 

πιςτωτικϊν μονάδων ECTS κάκε μακιματοσ, ςφμφωνα με τθν παρακάτω εξίςωςθ: 

Βακμόσ Ρτυχίου = (Βακμόσ Μακιματοσ 1 x ECTS Μακιματοσ 1 + Βακμόσ Μακιματοσ 2 x ECTS  

Μακιματοσ 2 + …+ Βακμόσ Διπλωματικισ Εργαςίασ x ECTS Διπλωματικισ Εργαςίασ)/Συνολικόσ 

Αρικμόσ ECTS του πτυχίου του ςυγκεκριμζνου φοιτθτι. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Παράρτημα Διπλϊματοσ 

1. Το Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ, Υπολογιςτϊν και Τθλεπικοινωνιϊν χορθγεί Ραράρτθμα 

Διπλϊματοσ ςε όλουσ τουσ/τισ αποφοίτουσ του. Το Ραράρτθμα Διπλϊματοσ αποτελεί 

επεξθγθματικό ζγγραφο με πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ φφςθ, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίςιο 

εκπαίδευςθσ, το περιεχόμενο και το κακεςτϊσ των ςπουδϊν. Σκοπόσ του είναι να  ςυμβάλει ςτθ 
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διαφάνεια και να διευκολφνει τθν ακαδθμαϊκι και επαγγελματικι αναγνϊριςθ του τίτλου 

ςπουδϊν του/τθσ αποφοίτου ιδιαίτερα εκτόσ των ςυνόρων τθσ χϊρασ προζλευςθσ. 

2. Το Ραράρτθμα Διπλϊματοσ δεν υποκακιςτά τον τίτλο ςπουδϊν αλλά επιςυνάπτεται ςε 

αυτόν και εκδίδεται αυτομάτωσ και χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ ςτθν ελλθνικι και ςτθν 

αγγλικι γλϊςςα. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Κατοχυρϊςεισ μαθημάτων 

1. Οι φοιτθτζσ που ειςάγονται ςτο Τμιμα δφνανται να αναγνωρίςουν μακιματα τα οποία 

ζχουν αποδεδειγμζνα διδαχκεί και εξεταςτεί επιτυχϊσ ςτο Τμιμα προζλευςισ τουσ ςε Α.Ε.Ι. τθσ 

θμεδαπισ, εφόςον τα μακιματα αυτά αντιςτοιχοφν ςε μακιματα του Ρρογράμματοσ ςπουδϊν 

του Τμιματοσ. Το ςφνολο των αναγνωριηόμενων μακθμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% 

του ςυνόλου των μακθμάτων του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν του Τμιματοσ (ιτοι 16 μακιματα). 

Τα ανωτζρω ιςχφουν και για τουσ φοιτθτζσ που μετεγγράφονται ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε 

ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

2. Ο/Η ενδιαφερόμενοσ/θ φοιτθτισ/τρια κατακζτει μια αίτθςθ ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ, 

ςτθν οποία αναγράφει και τθν αντιςτοιχία μακθμάτων που επικυμεί. Επιςυναπτόμενα ςτθν 

αίτθςθ, ο φοιτθτισ κατακζτει τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: (α) Βεβαίωςθ Αναλυτικισ 

Βακμολογίασ από το Τμιμα προζλευςθσ, και (β) πρόγραμμα ςπουδϊν του Τμιματοσ 

Ρροζλευςθσ, με περιγραφι του μακιματοσ για το οποίο αιτείται τθν αναγνϊριςθ (π.χ. με 

αναλυτικό περίγραμμα μακιματοσ από τον οδθγό ςπουδϊν του τμιματοσ προζλευςθσ, κατά 

προτίμθςθ των χρόνων ςπουδϊν του αιτοφντοσ). 

3. Ο βακμόσ που κα λαμβάνει ο φοιτθτισ ςτθν περίπτωςθ αναγνϊριςθσ του μακιματοσ κα 

είναι ο ίδιοσ με τον βακμό που είχε λάβει και ςτο αντίςτοιχο μάκθμα του Τμιματοσ προζλευςισ 

του.  

4. Δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το ίδιο μάκθμα του Τμιματοσ προζλευςθσ για τθν 

αναγνϊριςθ περιςςοτζρων του ενόσ μακθμάτων ςτο Τμιμα υποδοχισ.  

5. Για τθν αναγνϊριςθ του μακιματοσ ο υπεφκυνοσ διδάςκων δφναται να ςυνεκτιμιςει τθν 

ακαδθμαϊκι βαρφτθτά του ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Μεταφοράσ Ακαδθμαϊκϊν 

Μονάδων (ECTS). 

6. Εάν ο φοιτθτισ ςυμμετάςχει ςε εξζταςθ του μακιματοσ ςτο Τμιμα, τότε χάνει αυτομάτωσ 

το δικαίωμα αίτθςθσ για αναγνϊριςι του και εάν ζχει ιδθ κατακζςει αίτθςθ, θ διαδικαςία 

αναγνϊριςθσ διακόπτεται αυτομάτωσ.  
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7. Δεν προβλζπεται αναγνϊριςθ μακθμάτων, για το οποία δεν υπιρξε προβιβάςιμοσ βακμόσ 

ςτισ κατατακτιριεσ εξετάςεισ. 

8. Η προκεςμία για τθν υποβολι αιτιςεων και απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν για τθν 

αναγνϊριςθ μακθμάτων από τουσ ενδιαφερόμενουσ φοιτθτζσ ανακοινϊνεται ανά ζτοσ από το 

Τμιμα. 

9. Κατά τα λοιπά ιςχφουν όςα ορίηονται ςτο άρκρο 23 του εςωτερικοφ κανονιςμοφ του ΔΙΡΑΕ 

(Τεφχοσ Bϋ 4889/06.11.2020). 

10. Φοιτθτζσ/τριεσ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα ERASMUS+ ανταλλαγισ φοιτθτϊν/τριϊν, 

ςε εκτζλεςθ ςφμβαςθσ που ςυνάπτει το ΔΙ.ΡΑ.Ε. με το Ρανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ το οποίο 

τουσ υποδζχεται για να πραγματοποιιςουν μζροσ των ςπουδϊν τουσ ι Ρρακτικι Άςκθςθ, 

πρζπει, με αίτθςι τουσ που υποβάλλεται ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ πριν μεταβοφν ςτο 

Ρανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ, να ηθτιςουν τθν αναγνϊριςθ των μακθμάτων που ζχουν επιλζξει 

με προχπόκεςθ τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τουσ ςτο Ρανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ, και εφόςον τα 

μακιματα αυτά κρικοφν από τουσ αρμόδιουσ κακθγθτζσ/τριεσ (διδάςκοντεσ/ουςεσ τα 

αντίςτοιχα μακιματα) ωσ ιςοδφναμα –από άποψθ διδαςκόμενθσ φλθσ και πιςτωτικϊν 

μονάδων– με μακιματα που διδάςκονται ςτο πλαίςιο του εκάςτοτε ιςχφοντοσ προγράμματοσ 

ςπουδϊν. Στα αναγνωριηόμενα με τον τρόπο αυτό μακιματα δεν μποροφν να πιςτωκοφν 

περιςςότερεσ πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS) από αυτζσ που προβλζπονται για τα αντίςτοιχα 

μακιματα του προπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ τα 

μακιματα που εξετάςτθκαν επιτυχϊσ ςτο Ρανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ καταχωροφνται μόνο 

ςτο Ραράρτθμα Διπλϊματοσ χωρίσ να προςμετρϊνται ςτον υπολογιςμό του βακμοφ πτυχίου. 

Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ των μακθμάτων και τθσ Ρρακτικισ 

Άςκθςθσ από το πρόγραμμα ERASMUS+ παρζχεται ςτο αντίςτοιχο κανονιςμό του Τμιματοσ. 

 

 

Δϋ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Γενικζσ αρχζσ 

Η Κοινότθτα των Μελϊν του Τμιματοσ Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ, Υπολογιςτϊν και 

Τθλεπικοινωνιϊν λειτουργεί ςτθ βάςθ των αρχϊν τθσ ακαδθμαϊκισ ελευκερίασ, ευπρζπειασ, 

εντιμότθτασ, ςυνζπειασ και αλλθλοςεβαςμοφ. Τόςο τα μζλθ ΔΕΡ όςο και οι φοιτθτζσ μεριμνοφν 
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για τθ διαρκι τιρθςθ των αρχϊν αυτϊν κακϊσ και τθν εν γζνει επίδειξθ ακαδθμαϊκοφ ικουσ 

κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, ανταποκρινόμενοι ςτα υψθλά πρότυπα και τθν 

παράδοςθ του Τμιματοσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Ακαδημαϊκή ελευθερία των διδαςκόντων 

Τα μζλθ ΔΕΡ απολαμβάνουν εκ του νόμου πλιρθ ακαδθμαϊκι ανεξαρτθςία και ελευκερία 

ζκφραςθσ και διακίνθςθσ ιδεϊν κατά τθν άςκθςθ του διδακτικοφ και ερευνθτικοφ τουσ ζργου, 

ςεβόμενα τισ αρχζσ τθσ αντικειμενικότθτασ, διαφάνειασ και ςεβαςμοφ τθσ διαφορετικισ 

άποψθσ. Οι απόψεισ που διατυπϊνονται αποτελοφν τθ βάςθ διαλόγου και ςε καμία περίπτωςθ 

δεν δικαιολογοφν αντιδράςεισ πζραν των ορίων τθσ ακαδθμαϊκισ ευπρζπειασ. Τθν ίδια 

ελευκερία απολαμβάνουν οι επιςκζπτεσ κακθγθτζσ, ομιλθτζσ και άλλα πρόςωπα ςτα οποία 

ζχουν ανατεκεί διδακτικά κακικοντα. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Δικαίωμα ςτη γνϊςη και ελεφθερη ζκφραςη των φοιτητϊν 

Στο πλαίςιο του δικαιϊματοσ ςτθ γνϊςθ, οι φοιτθτζσ απολαμβάνουν πλιρουσ ελευκερίασ 

ζκφραςθσ, διατφπωςθσ απόψεων και διακίνθςθσ ιδεϊν, ςεβόμενοι τισ αρχζσ τθσ 

αντικειμενικότθτασ, διαφάνειασ και ςεβαςμοφ τθσ διαφορετικισ άποψθσ. Η άςκθςθ τθσ 

ελευκερίασ αυτισ δεν πρζπει να κίγει ι να παρακωλφει το διδακτικό ζργο.  

 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

Δικαίωμα πληροφόρηςησ των φοιτητϊν 

Οι φοιτθτζσ δικαιοφνται ενθμζρωςθσ ςχετικά με το πρόγραμμα ςπουδϊν, τουσ ςτόχουσ αυτοφ, 

το περιεχόμενο των υποχρεωτικϊν μακθμάτων και των μακθμάτων επιλογισ, και εν γζνει τθν 

οργάνωςθ τθσ διδακτικισ και εξεταςτικισ διαδικαςίασ. Μποροφν δε μζςω των νομίμων 

εκπροςϊπων τουσ να παρίςτανται ςτα ςυλλογικά όργανα και να υποβάλλουν προτάςεισ, 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ οικείεσ διατάξεισ και τον Νόμο. Επιπροςκζτωσ, οι 

Διευκυντζσ των επιμζρουσ Τομζων δζχονται τουσ εκπροςϊπουσ των φοιτθτϊν ςε ακρόαςθ, 

τουλάχιςτον μία φορά το μινα, για τθν αντιμετϊπιςθ ι αποςαφινιςθ ςυγκεκριμζνων 

ηθτθμάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο 
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Ακαδημαϊκή ευπρζπεια 

Η Κοινότθτα του Τμιματοσ κεωρεί φψιςτθ προτεραιότθτά τθσ τθν εξαςφάλιςθ και διατιρθςθ 

ενόσ αςφαλοφσ περιβάλλοντοσ εκπαίδευςθσ, ζρευνασ και εργαςίασ για τουσ διδάςκοντεσ, του 

φοιτθτζσ και το διοικθτικό προςωπικό, μθ ανεχόμενθ οποιαδιποτε μορφι βίασ, διακριτικισ 

μεταχείριςθσ ι παρενόχλθςθσ. 

Απαγορεφεται θ άςκθςθ κάκε μορφισ λεκτικισ ι φυςικισ βίασ ι απειλι τζτοιων πράξεων 

μεταξφ των Μελϊν τθσ Κοινότθτασ του Τμιματοσ, ι υποκινοφμενθ από Μζλθ τθσ. Απαγορεφεται 

επίςθσ κάκε μορφι ανεπικφμθτθσ προφορικισ, μθ προφορικισ ι φυςικισ ςυμπεριφοράσ 

παρενόχλθςθσ με ςκοπό ι αποτζλεςμα τθν προςβολι τθσ αξιοπρζπειασ ενόσ προςϊπου, και 

ιδίωσ τθ δθμιουργία εκφοβιςτικοφ, εχκρικοφ, ταπεινωτικοφ, εξευτελιςτικοφ ι επικετικοφ 

περιβάλλοντοσ ι πράξεισ εκφοβιςμοφ. 

Απαγορεφεται κάκε μορφι διακριτικισ μεταχείριςθσ μεταξφ των Μελϊν τθσ Κοινότθτασ του 

Τμιματοσ, για λόγουσ ςχετικοφσ με το φφλο, τθν καταγωγι, τθ ςεξουαλικι κλίςθ, τισ πολιτικζσ ι 

κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ ι τθν κατάςταςθ υγείασ ενόσ προςϊπου. 

Απαγορεφεται θ καταςτροφι, φκορά, θ μετακίνθςθ ι εν γζνει χρθςιμοποίθςθ, χωρίσ άδεια των 

αρμοδίων οργάνων, του τεχνολογικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ τθσ Βιβλιοκικθσ, των αικουςϊν 

διδαςκαλίασ, των εργαςτθρίων, των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων, υποδομϊν ι άλλθσ περιουςίασ 

του Ρανεπιςτθμίου κακϊσ και θ παρεμπόδιςθ τθσ λειτουργίασ του Τμιματοσ και των υπθρεςιϊν 

του. 

Η τζλεςθ παρανόμων πράξεων από τισ προβλεπόμενεσ ςτισ παρ. 2 ζωσ 4 του παρόντοσ άρκρου 

επιςφρει, πζραν των λοιπϊν ποινικϊν ι άλλων κυρϊςεων και τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ 

πεικαρχικζσ ςυνζπειεσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

Ακαδημαϊκή Ακεραιότητα 

Η Κοινότθτα του Τμιματοσ αποδοκιμάηει κάκε προςβολι τθσ ακαδθμαϊκισ και ερευνθτικισ 

ακεραιότθτασ, ιδίωσ με τθ μορφι προςβολισ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, επινόθςθσ 

ανακριβϊν ι ανυπόςτατων δεδομζνων ι πλθροφοριϊν (fake data) ι χριςθσ μζςων ι μεκόδων 

που παραβιάηουν το αδιάβλθτο των εξετάςεων. 

Ρροςβολι τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ κεωρείται θ ολικι ι μερικι αναπαραγωγι του ζργου 

άλλου προςϊπου, θ παράφραςθ κειμζνου, θ χριςθ αποςπαςμάτων χωρίσ τθν παραπομπι των 

πθγϊν ι θ παρουςίαςθ του ζργου κάποιου άλλου ωσ προςωπικοφ του  γράφοντοσ. 

Η παραβίαςθ με οποιοδιποτε μζςο του αδιάβλθτου των εξετάςεων ι εν γζνει τθσ αξιολόγθςθσ 
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τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν, όπωσ χριςθ τθλεφωνικϊν ι θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, αντιγραφι, 

κ.ά. ςυνιςτά ουςιϊδθ προςβολι τθσ ακαδθμαϊκισ ακεραιότθτασ. 

Η παραβίαςθ των απαγορεφςεων του παρόντοσ άρκρου επιςείουν, πζραν των λοιπϊν ποινικϊν 

ι άλλων κυρϊςεων και τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ πεικαρχικζσ ςυνζπειεσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

Ακαδημαϊκή υνζπεια 

Οι διδάςκοντεσ επιδεικνφουν ακαδθμαϊκι ςυνζπεια κατά τθν εκτζλεςθ του διδακτικοφ τουσ 

ζργου αλλά και των ανατεκειμζνων ςε αυτοφσ διοικθτικϊν κακθκόντων. Ιδίωσ, τθροφν το 

δθμοςιευμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν, ωσ προσ τθν ζναρξθ, τθ λιξθ του και τισ θμζρεσ και ϊρεσ 

διδαςκαλίασ. Ραράλειψθ των εβδομαδιαίων ωρϊν διδαςκαλίασ δεν επιτρζπεται. Σε περίπτωςθ 

δε ματαίωςθσ ι άλλου ανυπζρβλθτου κωλφματοσ χωρεί αναπλιρωςθ. Ομοίωσ, οι διδάςκοντεσ 

επιδεικνφουν τθ δζουςα ςυνζπεια ωσ προσ τθν τιρθςθ των ανακοινωμζνων ωρϊν ακρόαςθσ και 

τθ διεξαγωγι τθσ εξεταςτικισ διαδικαςίασ   ςφμφωνα με το πρόγραμμα του Τμιματοσ. 

Οι φοιτθτζσ οφείλουν να είναι ςυνεπείσ και εμπρόκεςμοι ωσ προσ τθν υποβολι των δθλϊςεϊν 

τουσ, τθν ζγκαιρθ προςζλευςι τουσ ςτο μάκθμα και τθν εξεταςτικι διαδικαςία, κακϊσ και να 

απζχουν από οποιαςδιποτε μορφισ διατάραξθ τθσ εκπαιδευτικισ ι εξεταςτικισ διαδικαςίασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο. 

Μεταβατικζσ διατάξεισ 

Μζχρι τθν αυτοδφναμθ λειτουργία του Διεκνοφσ Ρανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ, το ρόλο και τισ 

αρμοδιότθτεσ τθσ Συγκλιτου και του/τθσ Ρρυτάνεωσ, όπου αυτοί αναφζρονται ςτα άρκρα του 

παρόντοσ κανονιςμοφ, αναλαμβάνει θ Διοικοφςα Επιτροπι του Διεκνοφσ Ρανεπιςτθμίου τθσ 

Ελλάδοσ και ο Ρρόεδροσ αυτισ αντίςτοιχα, άρκρο 12 του Ν. 4610/2019.  

Οποιοδιποτε κζμα προκφπτει ςτο μζλλον, το οποίο δεν καλφπτεται από τον παρόντα 

Κανονιςμό, τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Ρανεπιςτθμίου ι τθν κείμενθ νομοκεςία, κα 

αντιμετωπίηεται με αποφάςεισ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ. 

 


