ΕΔΔΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧοΛΗ:

ΤΜΗνΙΑ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΥΠοΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΜΔΕ (Β, ΚΥΚΛοΥ ΣΠοΥΔΩΝ)
Αυτü το Πορüρτημο Διπλþμοτοò ακολουθεß το υπüδειγμα που ονÝπτυξε η ΕυρωποΤκÞ ΕπιτροπÞ, το Συμβοýλιο τηò Ευρþπηò και η
UNESCO/CEPES. Στüχοò του πορορτÞμοτοò εßναι να πορüσχει επορκÞ ονεξüρτητα στοιχεßο για τη βελτßωση τηò διεθνοýò «διοφÜνειαò» κοι
τη δßκοιη οκοδημοΤκÞ κοι επογγελματικÞ ονογνþριση των τßτλων σπουδþν (διπλþμοτο, ητυχßο, πιστοηοιητικÜ κ.τ.λ.). Σχεδιüστηκε γιο νο
δßνει περιγροφÞ τηò φýσηò του επιπÝδου, του υηüβοθρου, του περιεχομÝνου κοι του κοθεστþτοò των σπουδþν οι οηοßεò ολοκληρþθηκον
με επιτυχßο οπü το üτομο που ονογρüφεται ονομοστικü στο πρωτüτυηο του τßτλου στον οποßο επισυνüπτετοι ουτü το πορüρτημο. Στο
παρüρτημα ουτü δεν θα κρßνεται η οξßο κοι δεν θα υπüρχουν δηλþσειò ισοτιμßοò Þ προτÜσειò σχετικü με την οναγνþριση. θο υπüρχουν
πληροφορßεò κοι στο οκτþ τμÞματο. ¼ηου δεν υπüρχουν πληροφορßεò θο δßδποι η σχπικÞ εξÞγηση,
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επþνυμο (α):
¼νομα (τα):
Ημερομηνßα γεννÞσεωò (ημÝρα/μÞναò/Ýτοò)-Τüποò-Χþρα
Αριθμüò φοιτητικÞò ταυτüτηταò Þ κωδικüò (αν υπÜρχει): ΑΡΙΘΜOΣ ΜΗΤΡΩOΥ φΟΙΤΗΤΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡ]ΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
0νομασßα του τßτλου σπουδþν και (αν υπÜρχει) ο συγκεκριμÝνοò τßτλοò (στην πρωτüτυπη γλþσσα): π.χ. ΜΕΤΑΠΠΧΙΑΚΟ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

2.2 Κýριοò

τομÝαò σπουδþν για την απüπηση του τßτλου: ΜΟΝ0 Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠOΥΔΩΝ (Π.Χ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΜΙΚΗ,

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
2.3 Ονομασßα και καθεστþò του απονÝμονιοò ιδρýματοò (στην πρωτüτυπη γλþσσα): ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ, ΔΗΜOΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
2.4 0νομασßα και καθεσþò του Ιδρýματοò (εÜν διαφÝρει απü το σημεßο 2.3) που παρÝχει τιò στουδÝò (σην πρωτüτυπη γλþσσα):

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑι (ΑΦοΡΑ ΠΕΡΙΠτΩΣΕΙΣ FRANCHιSιNG Κ^Π.)
2,5 Γλþσσα(-εò)διδασκαλßαò/εξετÜσεων:

ΕΛΛΗΝΙΚΗßΑΓΓΛΙΚΗ ΚΛΠ. (0ΠOΥ ΙΣΧΥΕΙ)

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

3.1
3,2
3.3

Επßπεδο του τßτλου: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠOΥΔΕΣ (Β' ΙαΚΛOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ)
Επßσημη διÜρκεια του προγρÜμματοò: 2 ('Η 3 ¹ 4 ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΞΑΜΗΝΑ ¹ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (12 ΜΗΝΕΣ)
ΑπαιτÞσειò εισαγωγÞò: ΠΤΥΧΙΟ Α' ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΡΟΠΠΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

4, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

4,1 Τρüποò

ΚΑΙΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ

σπουδþν: π.χ. ΠΛΗΡΗΣ (¹ ΜΕΡΙΚΗ ¹ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ κλπ.) φΟΙΤΗΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

4,2

ΑπαιτÞσειò του προγρÜμματοò: π.χ.: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΦOΙΤΗΣΗ ΕΠΙ (Χ) ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΟΠΟΥ

ΑΠΑιΤΕιΤΑι) ΚΑι Η ΕΠΙτΥΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ (Χ) ΑΡιΘΜο ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Χ) ΥΠOΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΚΑι (Χ) ΚΑΤ, ΕΠΙΛοΓΗΝ] ΚΑΘΩΣ

ΚΑι Η ΕΠιτΥΧΗΣ ΥΠOΒOΛΗ ΔιΠΛΩΜΑτιΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝοΛιΚΑ ΑΠΑΙΤOΥΝτΑι ΓΙΑ τΗΝ ΑΠοΝOΜΗ ΤOΥ τΙΤΛοΥ 60

(,Η

_

ΚΑΤΑ ΠΕΡιΠτΩΣΗ- 75, 90 ¹ 120) ΠιΣΤΩΤιΚΕΣ ΜOΝΑΔΕΣ ECTS

4.3

ΛετπομÝρειεò του προγρÜμματοò: (π.χ. ενüτητεò μαθημÜτων Þ μαθÞματα) και οι ατομικοß βαθμοß/ διδακτικÝò μονÜδεò / πισωτικÝò
μονÜδεò που ελÞφθησαν,, (εÜν αυτÝò οι πληροφορßεò παρÝχονται μÝσω επΙσημου πιστοποιητικοý αναλυτικÞò βαθμολογßαò, αυτÝò
π ρÝπει να αναφÝρονται εδþ),,

ΥΠOΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ:
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4.4

Σýστημα βαθμολογßαò και, αν υπÜρχει, κλßμακα κατανομÞò των βαθμþν:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Τ0 ΕΛΛΗΝιΚ0

mτΗΜΑ

ΕΠΙπΧOΥΣ ΕΞΕτΑΣΗΣ ΑΠο Το 5 ΕΩΣ Τ0

5-6,4θ

ΒΑΘΜOΛOΓιΑΣ Η ΒΑΘΜOΛOΓιΚΗ ΚΛιΜΑΚΑ ΕιΝΑι ΑΠ0 Τ0 1 ΕΩΣ

τ0

10 ι(Aι

0ι ΒΑΘΜοι

10 ΩΣ ΑΚOΛOΥΘΩΣ:

=ΚΑΛΩΣ

6,50 - 8,4θ

=

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

8,50

- 10

4,5

ΓενικÞ ταξινüμηση του τßτλου (στην

=

ΑΡΙΣΤΑ
πμιτüτυπη γλιßησα), Π,Χ. 6,83 (ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ)

5. ΠΛΗΡOΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡOΣΦΕΡΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ
5.1 Πρüσβαση σε περαιτÝρω σπουδÝò: Ο ΤΙΤΛOΣ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ 3Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

5.2 Επαγγελματικü καθεσrþò (εÜν υπÜρχει),,
6.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1

ΣυμπληρωματικÝò πληροφορßεò: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑφΕΡΘΕΙ 0ΠΩΣΔΗΠOΤΕ ΕΑΝ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΕΡΑΣΜΟΣ,

ΜΕΡOΣ ΤΗΣ φOιΤΗΣΗΣ ¹ Η ΠΡΑΚΤιΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΓιΝΕ ΣΕ ΑΛΛ0 ιΔΡΥΜΑ ¹ ΕΠιΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΤOΣ ΕΛΛΑΔοΣ (Π,χ, 0 ΦοιΤΗΤΗΣ

ΜΕΣΩ ΤOγ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΕΡΑΣΜOΣ ΦοιτΗΣΕ _,Η ΕΚΑΝΕ ΠΡΑΚτιΚΗ ΑΣΚΗΣΗ- ΣΤο ΕΞΩΤΕΡιΚ0 ΚΑτΑ
ΕΞΑΜΗΝο)ΕΠιΣΗΣ
(ΔιΑΠΑΝ ΕΠ ιΣΤΗ

Μ

ΑΝ

ο

ΤιτΛοΣ ΕιΝΑι ΚοιΝοΣ

¹

ΔιΠΛοΣ

¹

Τ0

Γ,

ΠοΛΛΑΠΛοΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡιΠτΩΣΗ ΚοιΝοΥ

ιΑΚοΥ/ΔΙΑΚΡΑΤΙ ΚοΥ) ΜΕΤΑΠΤΥΧιΑΚοΥ ΠΡοΓΡΑΜΜΑΤοΣ.

6,2 ¶λλεò πηγÝò πληροφοριþν: Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤOγ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΝ/ºΙΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΟΝ

τιΤΛ0, Η ιΣΤOΣΕΛιΔΑ τOΥ ΥΠΕΠΘ, ΤOΥ ΔOΑΤΑΠ ΚΛΠ.
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

7,'Ι Ημερομηνßα:
7.2 ΥπογραφÞ:

7.3

Ιδιüτητα:

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΥΤΑΝΗ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ l. ΚοΝΤοΣ

7,4 Σφραγßδα:

ΣΧΕτ!ΚΑ ΜΕΤο ΕοΝ!Κο ΣΥΣτΗΜΑτΡιΤοΒΑΘΜ!ΑΣ ΕΚΠΑιΔΕΥΣΗΣ

8. ΠΛΗΡOΦοΡιΕΣ

ΤΡΙΤΟΒΑOΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(ΠηγÞ: «ΔομÝò των Εκπαιδευτικþν ΣυστημÜτων και των ΣυστημÜτων ΑρχικÞò ΚατÜρτισηò και Εκπαßδευσηò

Ενηλßκων στην Ευρþπη». ΕΥΡΥΔΙΚΗ/CΕDΕFΟΡ/ΕΤF

2003)

- ΤριτοβÜθμια - Εκπαßδευση αποτελεßται απü δýο τομεßò: τον Πανεπιστημιακü, ο οποßοò περιλαμβÜνει τα ΠανεπιστÞμια, τα
Πολυτεχνεßα και την ΑνωτÜτη ΣχολÞ Καλþν Τεχνþν, και τον Τεχνολογικü, ο οποßοò περιλαμβÜνει τα ΤεχνολογικÜ ΕκπαιδευτικÜ Ιδρýματα,
ΟργανωτικÞ παραλλαγÞ πανεπιστημιακÞò εκπαßδευσηò αποτελεß το Ελληνικü Ανοικτü ΠανεπιστÞμιο (Ε.Α.Π.).
Η Ανþτατη

ο Τεχνολονικüò ΤουÝα<

Η

- ΤεχνολονικÜ ΕκπαιδευτικÜ Ιδοýυατα (Τ.Ε.I.)
ΤριτοβÜθμια ΤεχνολογικÞ Εκπαßδευση παρÝχεται, κυρßωò, στα ΤεχνολογικÜ ΕκπαιδευτικÜ Ιδρýματα β.Ε.l.) τα οποßα εßναι

αυτοδιοικοýμενα ΝομικÜ Πρüσωπα Δημοσßου Αικαßου (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευüμενα και οικονομικÜ επιχορηγοýμενα απü το ΚρÜτοò, μÝσω του
Υπουργεßου ΕθνικÞò Παιδεßαò και ΘρησκευμÜτων.
Τα Τ.Ε.l. διαφοροποιοýνται απü τα ΠανεπιστÞμια ωò προò το ρüλο τουò, τον προσανατολισμü τουò, τα διδασκüμενα μαθÞματα και τα
πτυχßα που απονÝμουν. ΠαρÝχουν θεωρητικÞ και πρακτικÞ εκπαßδευση επαρκÞ για την εφαρμογÞ επισιημονικþν, τεχνικþν, καλλιτεχνικþν
και Üλλων γνþσεων και επαγγελματικþν δεξιοτÞτων. Τα Τ.Ε.l. δßνουν Ýμφαση στο να εκπαιδεýουν στελÝχη εφαρμογιßν υψηλÞò ποιοτικÞò
στÜθμηò, þστε να εßναι ικανÜ να συνδÝουν τη γνþση με την εφαρμογÞ, να χρησιμοποιοýν και να προÜγουν τη σýγχρονη Τεχνολογßα.
ΣÞμερα λειτουργοýν 15 Τ.Ε.l. σε διÜφορεò πüλαò τηò ΕλλÜδαò, ενþ μερικÜ Τ.Ε,l. Ýχουν και παραρτÞματα, δηλαδÞ ανεξÜρτητα τμÞματα
σε Üλλη πüλη.

Διαδικασßα ασαγωγÞò

Η εισαγωγÞ των φοιτητþν στην τριτοβÜθμια εκπαßδευση εξαρτÜται απü την επßδοσÞ τουò σε εξετÜσειò εθνικοý επ|πÝδου που λαμβÜνουν
χþρα στη Β'και Γ'τÜξη του Λυκεßου,

Δßδακτρα - Χρηματοδüτηση φοιτητþν
Στα Τ.Ε.l. οι σπουδÝò και τα συγγρüμματα εßναι δωρεÜν και υπü ορισμÝνεò προυποθÝσειò παρÝχονται, επßσηò, σßτιση και στÝγαση, Οι
σπουδαστÝò δικαιοýνται, επßσηò, ιατροφαρμακευτικÞ περßθαλψη και μαωμÝνο εισιτÞριο στα δημüσια μÝσα μεταφορÜò.

Ακαδημαßκü Ýτοò
Το ακαδημαßκü Ýτοò αρχßζει την

1η

Σεπτεμβρßου και λÞγα την 5η Ιουλßου. Χωρφται σε δýο εξÜμηνα.

ΜαθÞματα
Το πρüγραμμα σιτουδþν καταρτßζεται με ευθýνη του κÜθε ΤμÞματοò Τ.Ε.l. και περιÝχει τουò τßτλουò των υποχρεωτικþν, κατ' επιλογÞ
υποχρεωτικþν και προαιρετικþν μαθημÜτων, το περιεχüμενü τουò, τιò εβδομαδιαßεò þρεò διδασκαλßαò τουò, το εßδοò τηò διδασκαλßαò
κÜθε μαθÞματοò, καθþò και τη χρονικÞ αλληλουχßα Þ αλληλεξÜρτηση των μαθημÜτων, εφüσον μερικÜ απü αυτÜ Ýχουν χαρακτηριστεß ωò
προαπαιτοýμενα ιßιλλων μαθημÜτων. Το πρüγραμμα σπουδþν, ετπÜ (7) Þ οκτþ (8) εξαμÞνων, προσαρμüζεται στον οριζüμενο αριθμü
εξαμÞνων που απαιτοýνται για τη λÞψη του πτυχßου κÜθε ΤμÞματοò. ΚÜθε εξÜμηνο σπουδþν περιλαμβÜνει δεκαπÝντε (15) εβδομÜδεò
διδασκαλßαò και ακολουθοýν δýο εβδομÜδεò ωò περßοδοò εξετÜσεων, για κÜθε εξÜμηνο. Στο πρüγραμμα σπουδþν περιλαμβÜνεται
υποχρεωτικÜ η πρακτικÞ Üσκηση -σε χþρουò εργασßαò- για Ýξι (6) μÞνεò τουλÜχιστον, υπü την εποπτεßα του ΤμÞματοò.

Αξιολüγηση - Τßτλοι σπουδþν
Οι φοιτητÝò αξιολογοýνται απü τον καθηγητÞ του μαθÞματοò με γραπτÝò δοκιμασßεò και εργασßεò, þστε να εκτιμηθεß η πρüοδüò τουò, και
με τελικÝò εξετÜσαò σε κÜθε εξÜμηνο. Πα να πÜρει το πτυχßο του κÜθε φοιτητÞò, απαιτεßται: α) να Ýχει παρακολουθÞσει με επιτυχßα üλα
του τα μαθÞματα, β) να Ýχει εκπονÞσει την πτυχιακÞ του εργασßα, ο βαθμüò τηò οποßαò συνυπολογßζεται για τον καθορισμü του βαθμοý
του πτυχßου και γ) να Ýχα ολοκληρþσει με επιτυχßα την πρακτικÞ επαγγελματικÞ üσκηση.

Ο φοιτητÞò ολοκληρþνει τιò σπουδÝò του και παßρνει πτυχßο üταν επιτýχει στα προβλεπüμενα μαθÞματα και συγκεντρþσει τον
απαιτοýμενο αριθμü διδακτικþν μονÜδων. Ο κÜτοχοò πτυχßου ΤμÞματοò Τ.Ε.l, μπορεß να ασκÞσει επÜγγελμα στον αντßστοιχο
επαγγελματικü τομÝα. ΣÝ Ýνα τμÞμα Τ.Ε.l. εßναι δυνατüν να λειτουργοýν και ειδικüτερεò κατευθýνσειò Þ εßναι δυνατüν ο σπουδαστÞò,
επιλÝγονταò για παρακολοýθηση ορισμÝνα εξειδικευμÝνα μαθÞματα, να προσανατολιστεß σε μßα περισσüτερο εξειδικευμÝνη περιοχÞ.
Ωστüσο, το πτυχßο του ΤμÞματοò εßναι ενιαßο. Το πτυχßο των Τ.Ε.l. ισχýα χωρßò περαιτÝρω διαδικασ¼ πιστοποßησηò.

.

Πανεπιστπυιακü< ΤουÝαò: ιτοοτττυχιακü< κýκλο< σπουδþν
Σýμφωνα με το Σýνταγμα τηò ΕλλÜδοò (¶ρθρο 16, παρÜγραφοò 5), η πανεπιστημιακÞ εκπαßδευση παρÝχεται απü το ΚρÜτοò σε ιδρýματα
που εßναι πλÞρωò αυτοδιοικοýμενα νομικÜ πρüσωπα δημοσßου δικαßου. Η κρατικÞ εποπτεßα ασκεßται απü τον Υπουργü ΕθνικÞò Παιδεßαò
και ΘρησκευμÜτων. Ο γενικüò στüχοò τηò διδασκαλßαò, στα ΤμÞματα των Πανεπιστημßων αποβλÝπει στην υψηλÞ θεωρητικÞ και σφαιρικÞ
κατÜρτιση του μελλοντικοý επιστημονικοý και ακαδημαßκοý δυναμικοý τηò χþραò. Στα προγρÜμματα σπουδþν των πανε]τιστημßων δßνεται
Ýμφαση στη θεμελßωση, παραγωγÞ, ανÜπτυξη και μετÜδοση τηò επιστÞμηò και τηò τεχνολογßαò, στη βασικÞ και εφαρμοσμÝνη Ýρευνα
καθþò επßσηò και στην ανÜπτυξη σýγχρονων μεταπτυχιακþν σπουδþν. Ο απþτεροò στüχοò τηò ΠανεπιστημιακÞò Εκπαßδευσηò εßναι η
δυνατüτητα προσαρμογÞò των τπυχιοýχων στιò συνεχþò μεταβαλλüμενεò και αυξανüμενεò απαιτÞσειò του οικονομικοý και κοινωυκοý
γßγνεσθαι. ΥπÜρχουν 23 ΠανεπιστÞμια στην ελληνικÞ επικρÜτεια.

Τα ΠανεπιστÞμια αποτÞοýνται απü ΣχολÝò. Οι ΣχολÝò καλýπτουν Ýνα σýνολο συγγενþν επιστημþν, Ýτσι þστε να εξασφαλßζεται

η

αναγκαßα, για την επιστημονικÞ εξÝλιξη, αλληλεπßδρασÞ τουò και ο αναγκαßοò για την Ýρευνα και τη διδασκαλßα συντονισμüò. Οι ΣχολÝò
διαιροýνται σε ΤμÞματα. Το ΤμÞμα αποτελεß τη βασικÞ λειτουργικÞ ακαδημαΤκÞ μονÜδα και καλýπτει το γνωστικü αντικεßμενο μιαò
επιστÞμηò, Το πρüγραμμα σττουδþν του ΤμÞματοò οδηγεß σε Ýνα ευαßο πτυχßο, ΚÜθε ΤμÞμα μπορεß να χορηγεß πτυχßα που πιστοποιοýν
μßα Þ περισσüτερεò gδικεýσειò του ενιαßου πτυχßου του. Τα ΤμÞματα διαιροýνται σε Τομεßò. Ο ΤομÝαò συντονφι τη διδασκαλßα μÝρουò του
γνωστικοý αντικειμÝνου του ΤμÞματοò που αντιστοιχεß σε συγκεκριμÝνο πεδßο τηò επστÞμηò, Τα ΠανεπιστÞμια λειτουργοýν και με
ανεξÜρτητα τμÞματα τα οποßα δεν υπÜγονται σε ΣχολÝò Þ και με την ýπαρξη μüνο ΤμημÜτων χωρßò να υπÜρχουν ΣχολÝò. Για την
καλýτερη λειτουργßα κÜθε Πανεπιστημßου ιδρýονται εργαστÞρια και κλινικÝò οι οποßεò ανÞκουν στον ΤομÝα Þ στο ΤμÞμα και κÜτω απü
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ορισμÝνεò προυποθÝσειò στη ΣχολÞ, Η λατουργßα τουò διÝτεται απü τον εσωτερικü κανονισμü τουò. Σε κÜθε ΠανεπιστÞμιο ιδρýεται ενιαßα
βιβλιοθÞκη, για την εξυπηρÝτηση των σκοπþν τηò Ýρευναò και τηò διδασκαλßαò. ΑυτÞ λειτουργεß ωò αυτοτελÞò και αποκεντρωμÝνη
υπηρεσßα και αποτελεßται απü την κεντρικÞ βιβλιοθÞκη του Πανmιστημßου και τιò βιβλιοθÞκεò των ΤμημÜτων.

Διαδικασßα ΒσαγωγÞò

Η εισαγωγÞ των φοιτητþν σ αυτÜ τα ιδρýματα εξαρτÜτα| απü την επßδοσÞ τουò σε εξετÜσειò εθνικοý επιπÝδου που λαμβÜνουν χþρα στη
Β' και Γ'τÜξη του Λυκεßου,

Δßδακτρα - Χρηματοδüτηση φοιτητþν
Η φοßτηση στα πανεπιστÞμια εßναι δωρεÜν. Τα συγγρÜμματα χορηγοýνται δωρεÜν σε üλουò τουò φοιτητÝò. ΠαρÝχεται επßσηò δωρεÜν
σßτιση ανÜλογα με την προσωπικÞ Þ οικογενειακÞ οικονομικÞ κατÜσταση του κÜθε φοιτητÞ, ενþ οι φοιτητÝò δικαιοýνται ιατροφαρμακευτικÞ
περßθαλψη καθþò επßσηò και μειωμÝνο εισιτÞριο στα δημüσια μÝσα μεταφορÜò.

Ακαδημαßκü Ýτοò
Το ακαδημαßΚü Ýτοò αρχßφι την 1η Σεπτεμβρßου κÜθε χρüνου και λÞγει την 31η Αυγοýστου του επομÝνου. Το εκπαιδευτικü Ýργο -κÜθε

ακαδημαΤκοý Ýτουò- διαρθρþνεται χρονικÜ σε δýο εξÜμηνα. ΚÜθε εξÜμηνο περιλαμβÜνει τουλÜχιστον δεκατρεßò (13) πλÞρειò εβδομÜδεò
για διδασκαλßα και τρειò (3) εβδομÜδεò για εξετÜσειò. Το πρþτο εξÜμηνο αρχßζει το δεýτερο δεκαπενθÞμερο του Σεπτεμβρßου και το
δεýτερο εξÜμηνο λÞγει το δεýτερο δεκαττενθÞμερο του Ιουνßου.

ΜαθÞματα

Το πρüγραμμα σπουδþν, σε κÜθε ΤμÞμα Πανεπιστημßου, περιλαμβÜνει τουò τßτλουò των μαθημÜτων (υποχρεωτικþν, κατ'επιλογÞ
υποχρεωτικþν και προαιρετικþν), το περιεχüμενü τουò, τιò εβδομαδιαßεò þρεò για τη διδασκαλßα τουò και Üλλεò χρÞσιμεò πληροφορßεò

που αφοροýν τιò σπουδÝò. Το πρüγραμμα σπουδþν προσαρμüζεται στο συγκεκριμÝνο αρθμü εξαμÞνων -το λιγüτερο οκτþ (8)_ που
απαιτοýνται για τη λÞψη του πτυχßου.

ΚÜθε εξαμηνιαßο μÜθημα περιλαμβÜνει Ýναν αριθμü διδακτικþν μονÜδων (δ.μ.). Η δ.μ. αντιστοιχεß σε μια εβδομαδιαßα þρα διδασκαλßαò,

επß Ýνα εξÜμηνο, προκειμÝνου περß αυτοτελοýò διδασκαλßαò μαθÞματοò και σε μßα (1) μÝχρι τρειò (3) εβδομαδιαßεò þρεò διδασκαλßαò Þ
Üσκησηò, επß Ýνα εξÜμηνο, για το υπüλοιπο εκπαιδευτικü Ýργο. Στο πρüγραμμα σπουδþν περιÝχεται και ο ελÜχιστοò αριθμüò δ.μ, ποý

απαιτεßται για τη λÞψη του πτυχßου. Το πρüγραμμα σπουδþν ενüò ΤμÞματοò ενδÝχεται να περιλαμβÜνει υποχρεωτικÞ, για τουò φοιτητÝò
του, πρακτικÞ Üσκηση σε χþρουò εργασßαò -ψα Ýξι (6) μÞνεò τουλÜχιστον- υπü την εποπτεßα του ΤμÞματοò. Το διδακτικü Ýργο
περιλαμβÜνα: 1. την αυτοτελÞ διδασκαλßα ενüò μαθÞματοò, 2. τιò εργαστηριακÝò και κλινικÝò ασκÞσειò και την εν γÝνει πρακτικÞ Üσκηση
των φοιτητþν και, 3. την επßβλεψη διπλωματικþν εργασιþν και την πραγματοποßηση σεμιναρßων Þ ι1ι\λων ανÜλογων δραστηριοτÞτων που
αποσκοποýν στην εμπÝδωση των γνþσεων των φοιτητþν. Το διδακτικü Ýργο υποβοηθεßται με τα αντßστοιχα διδακτικÜ βιβλßα Þ Üλλα
βοηθÞματα, τα οποßα χορηγοýνται δωρεÜν στουò φοιτητÝò και με τη χορÞγηση τηò σχετικÞò ελληνικÞò και ξÝνηò βιβλιογραφßαò.

Αξιολüγηση - Τßτλοι σπουδþν

Σε κÜθε μüθημα η βαθμολογßα του φοιτητÞ καθορßζεται απü το διδÜσκοντα, ο οποßοò υποχρεþνεται να οργανþσει -κατÜ την κρßση τουγραπτÝò Þ/και προφορικÝò εξετÜσειò Þ να στηριχθεß σε θÝματα Þ σε εργαστηριακÝò ασκÞσειò. Σε περßπτωση αποτυχßαò σε υποχρεωτικü
μÜθημα, ο φοιτητÞò υποχρεοýται να το επαναλÜβει σε επüμενο εξÜμηνο. Σε περßπτωση αποτυχßαò σε μÜθημα επιλογÞò, ο φοιτητÞò
πρÝιτει Þ να το επαναλÜβει σε επüμενα εξÜμηνα Þ να το αντικαταστÞσει με Üλλο μÜθημα επιλογÞò.
Ο φοιτητÞò ολοκληρþνει τιò σπουδÝò του και παßρνει πτυχßο üταν επιτýχει στα προβλεπüμενα μαθÞματα και συγκεντρþσει τον
απαιτοýμενο αριθμü διδακτικþν μονÜδων. Το πτυχßο, ο τýποò του οποßου καθορßζεται απü τον εσωτερικü κανονισμü των Πανεπιστημßων,
Ýχει ισχý για την αγορÜ εργασßαò χωρßò καμßα περαιτÝρω πιστοποßηση.
ο Πανεπιστηυιακüò ΤουÝα<: υεταπτυχιακü< κýκλο< σττουδþν
Στα ελληνικÜ ΠανεπιστÞμια λειτουργοýν ΠρογρÜμματα Μεταπτυχιακþν Σπουδþν (Π,Μ.Σ.). που οδηγοýν στη λÞψη Μεταπτυχιακοý
Διπλþματοò Εξειδßκευσηò (Μ.Δ.Ε.) και/Þ Διδακτορικοý Διπλþματοò. Την ευθýνη για την υλοποßηση του Π.Μ.Σ. την Ýχει το αντßστοιχο -με
το επιστημουκü πεδßο του μεταπτυχιακοý προγρÜμματοò- ΤμÞμα και η τελικÞ Ýγκριση δßνεται απü τον Υπουργü Παιδεßαò.Σε ορισμÝνα
μεταπτυχιακÜ προγρÜμματα εßναι δυνατü να συμπρÜττουν και τμÞματα Τ.Ε.l. Η εισαγωγÞ των υποψηφßων στα ΠρογρÜμματα
Μετατπυχιακιßιν Σπουδþν (Π,Μ,Σ.) γßνεται με τη διαδικασßα τηò επιλογÞò Þ των εξετÜσεων (προφορικþν Þ/και γραπτþν). Απαραßτητη
προýπüθεση αποτελεß η γνþση μιαò ξÝνηò γλþσσαò (για τουò Ýλληνεò υποψÞφιουò), ενþ κατÜ τη διαδικασßα επιλογÞò συνεκτιμþνται ο
βαθμüò του πτυχßου, η επßδοση οτα προπτυχιακÜ μαθÞματα που εßναι συναφÞ με το Π.Μ.Σ., η προτπυχιακÞ δmλωμαflκÞ εργασßα και η
τυχüν ερευνητικÞ - συγγραφικÞ δραστηριüτητα του υποψηφßου. Απαραßτητη προυπüθεση για την εγγραφÞ σε πρüγραμμα απüκτησηò
διδακτορικοý

διπλþματοò

αποτελεß

η σπüκτηση

μεταπτυχιακοý

διπλþματοò

εlδßκευσηò

(ΜΔΕ) που οργανþνεται

και λειτουργεß σε

ΠανεπιστÞμιο. Η χρονικÞ διÜρκεια ενüò ΠρογρÜμματοò Μετατπυχιακþν Σπουδþν (Π.Μ.Σ.) δεν μπορεß να εßναι μικρüτερη απü Ýνα
ημερολογυκü Ýτοò. Τα αναλυßκÜ προγρÜμματα σιτουδþν, τα μαθÞματα που διδÜσκονται και ο αριθμüò των ωρþν που προβλÝπονται για
κÜθε μÜθημα καθορßζονται απü τη Γεwκß Συνßευση ΕιδικÞò Σýνθεσηò (Γ.Σ.Ε.Σ.) του ΤμÞματοò και εγκρßνονται απü τη Σýγκλητο του
οικεßου Πανεπιστημßου. Πα την απονομÞ διδακτορικοý διπλþματοò απαιτεßται η εκπüνηση πρωτüτυπηò μελÝτηò η οποßα αναμÝνεται να
συμβÜλει στην προαγωγÞ τηò επιστÞμηò, Η üλη ερευνητικÞ εργασßα πραγματοποιεßται με ορισμÝνουò αυστηροýò περιορισμοýò και υπü
την επßβλεψη τριμελοýò συμβουλευτικÞò επιτροπÞò που Ýχει ορßσει το οικεßο ΤμÞμα του Πανεπιστημßου,
ο Ανοιχτü ΠανεπιστÞμιο

Το 1θθ7 ιδρýθηκε το Ελληνικü Ανοικτü ΠwεπιστÞμιο (Ε,Α.Π,), το οποßο αποτελεß αυτοτελÝò και πλÞρωò αυτοδιοικοýμενο Ανþτατο

Εκπαιδευτικü 1δρυμα (Α.Ε.Ι.) που Ýχει τη μορφÞ Νομικοý Προσþπου Δημοσßου Δικαßου. Το Ε.Α,Π. Ýχει ωò αποστολÞ την παροχÞ εξ
αποστÜσεωò -προπτυχιακÞò και μεταπτυχιακÞò- εκπαßδευσηò και επιμüρφωσηò, με την ανÜπτυξη και αξιοποßηση του κατιßΛληλου
εκπαιδευτικοý υλικοý και τη χρÞση πρüσφορων μεθüδων διδασκαλßαò, Στουò σκοποýò του Ε.Α.Π. εντÜσσεται και η προαγωγÞ τηò
επιστημονικÞò Ýρευναò, στο πεδßο τηò μετÜδοσηò τηò γνþσηò απü απüσταση. Το Ε,Α.Π. οργανþνει προγρÜμματα επαγγελματικÞò
κατÜρτισηò Þ μετεκπαßδευσηò που οδηγοýν σε πστοποιητικÜ παρακολοýθησηò Þ επιμüρφωσηò, καθþò και εκπαιδευτικÜ προγρÜμματα
που οδηγοýν, υπü προýποθÝσειò, σε ακαδημαßκοýò τßτλουò σπουδþν (προπτυχιακοýò Þ μεταπτυχιακοýò). Στο Ε.Α.Π. γßνονται δεκτοß
χωρßò εξετÜσειò οι κÜτοχοι απολυτηρßου Λυκεßου Þ ισοτßμου Þ αντßστοιχου τßτλου ΔευτεροβÜθμηò Εκπαßδευσηò, εσωτερικοý Þ εξωτερικοý.
Προτεραιüτητα δßνεται σε υποψηφßουò ηλικßαò 2345 ετþν και στουò κατοßκουò των ακριτικþν περιοχþν τηò Χþραò. Σε περßπτωση
αυξημÝνηò ζÞτησηò, που εßναι και το σýνηθεò, διεξÜγεται κλÞρωση,
Ο θεσμüò αυτüò παρÝχει τη δυνατüτητα σττουδþν ΤριτοβÜθμιαò Εκπαßδευσηò, ανεξÜρτητα απü την ηλικßα των υποψηφßων, διασφαλßζει
δηλαδÞ σε αυτοýò μια «δεýτερη ευκαιρßα» για τη δια βßου εκπαßδευση και κατÜρτισÞ τουò. Επßσηò, το Ελληνικü Ανοικτü ΠανεπιστÞμιο
προσφÝρει πανεπιστημιακÝò σπουδÝò σε üσουò για οποιοδÞποτε λüγο δεν Ýχουν τη δυνατüτητα συχνÞò φυσικÞò παρουσßαò στιò αßθουσεò
0ιδασκαλΙαò Þ στα εργαστÞρια, ¹δη απü το 1θθ8 Üρχισε η εφαρμογÞ μεταπτυχιακþν προγραμμÜτων του Ε.Α.Π. που οδηγοýν σε
δπλþματα μεταπτυχιακÞò ειδßκευσηò και πιστοποιητικÜ μεταπτυχιακÞò επιμüρφωσηò.
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Τ0 Eru\HNlKO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

(πηγÞ: http:/lιιιιlw.ypepth.gr/el_ec_page969.htm}

Η Εκπαßδευση στην ΕλλÜδα εßναι υποχρεωτικÞ για üλα τα παιδιÜ μεταξý των ηλικιþν 6-15, δηλαδÞ περιλαμβÜνει την ΠρωτοβÜθμια

(Δημοτικü) και την κατþτερη ΔευτεροβÜθμα (ΓυμνÜσιο). Η σχολικÞ ζωÞ, üμωò, των μαθητþν μπορεß να ξεκινÜ απü την ηλικßα των 2,5

ετþν (προσχολικÞ εκπαßδευση) σε ιδρýματα (διωτικÜ και δημüσα) που ονομÜζονται Βρεφονηπιακοß Παιδικοß Σταθμοß. ορισμÝνοι

Βρεφονηπιακοß Παιδικοß σταθμοß διαθÝτουν και ΝηπιακÜ ΤμÞματα που λειτουργοýν παρÜλληλα προò τα Νηπιαγωγεßα.
Η διÜρκεια φοßτησηò στην ΠρωτοβÜθμια Εκπαßδευση (Δημοτικü) εßναι εξαετÞò, με ηλικßα εισüδου το 6ο Ýτοò. ΠαρÜλληλα προò τα κοινÜ
ΝηπΙαγωγεßα και ΔημοτικÜ λειτουργοýν και ΟλοÞμερα σχολεßα, τα οποßα Ýχουν διευρυμÝνο ωρÜριο λειτουργßαò και εμπλουτισμÝνο
Αναλυτικü Πρüγραμμα.
Η μετα-υποχρεωτικÞ ΔευτεροβÜθμια Εκπαßδευση, σýμφωνα με τη μεταρρýθμιση του 1997, περιλαμβÜνει δýο τýπουò σ;òολεßων: τα Ενιαßα
Λýκεια και τα ΤεχνικÜ ΕπαγγελματικÜ ΕκπαιδευτÞρια σΕΕ), Η διÜρκεια φοßτησηò εßναι τριετÞò στα Ενιαßα Λýκεια και δετÞò (α' κýκλοò
οΙτουδþν) Þ τρΙετÞò (β' κýκλοò σττουδþν) στα ΤεχνικÜ ΕπαγγελματικÜ ΕκπαιδευτÞρια, ενþ δεν αποκλεßονται αμοιβαßεò μετακνÞσειò απü
τον Ýνα τýπο σχολεßου στον Üλλο.

ΠαρÜλληλα με τα κοινÜ σχολεßα τηò ΠρωτοβÜθμιαò και ΔευτεροβÜθμιαò Εκπαßδευσηò λειτουργοýν και ΕιδικÜ Νηπιαγωγεßα, ΔημοτικÜ,
ΓυμνÜσΙα, Λýκεια και λυκειακÝò τÜξειò, που απευθýνονται σε μαθητÝò με ειδικÝò εκπαιδευτικÝò ανÜγκεò. Επßσηò λειτουργοýν και ΜουσικÜ,
ΕκκλησιαστικÜ και ΑθλητικÜ ΓυμνÜσια και Λýκεια.
Στη μετα-υποχρεωτικÞ ΔευτεροβÜθμια Εκπαßδευση εντÜσσονται και τα Ινστιτοýτα ΕπαγγελματικÞò ΚατÜρτισηò (ΙΕΚ), τα οποßα
προσφÝρουν επßσημη αλλÜ αδιαβÜθμιτη εκπαßδευση. Τα Ιδρýματα αυτÜ χαρακτηρßζονται αδιαβÜθμητα, γιατß δÝχονται τüσο αποφοßτουò
Γυμνασßου üσο και αποφοßτουò Λυκεßου, αν(ßογα με τιò επιμÝρουò ειδικüτητεò που προσφÝρουν.
Η δημüσια πανεlτιστημιακÞ

εκπαßδευση

χωρßζεται σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, Η εισαγωγÞ των φοιτητþν σ' αυτÜ τα ιδρýματα εξαρτÜται απü την

επßδοσÞ τουò σε εξετÜσαò εθνικοý επιπÝδου που λαμβÜνουν χþρα στη Β' και Γ' τÜξη του Λυκεßου. Επιπρüσθετα, στο ΕΑΠ οι φοιτητÝò
γßνονται αποδεκτοß απü την ηλκßα των 22 ετþν μετÜ απü κλÞρωση.
Το διÜγραμμα που ακολουθεß παρουσιÜζει συνοπτικÜ τη δομÞ του ελληνικοý εκπαιδευτικοý συστÞματοò, üπωò αυτü συγκροτεßται απü
ιδρýματα τηò επßσημηò τυπικÞò, διαβαθμισμÝνηò Þ αδιαβÜθμιστηò εκπαßδευσηò.
Η επßσημη τυπικÞ εκπαßδευση χαρακτηρßζεται απü καθορισμÝνη διÜρκεια σπουδþν, επαναληψιμüτητα, και απονομÞ επßσημου τßτλου
σπουδιßν στο τÝλοò τουò, ο οποßοò αποτελεß και την κραπκÞ νομιμοποßησÞ τηò.
Η διαβÜθμιση των εκπαιδευτικþν ιδρυμÜτων συνεπÜγεται την υποχρÝωση κατοχÞò του αποδεικτικοý τßτλου (απολυτηρßου, πτυχßου κλπ,)
του προηγοýμενου επιπÝδου σπουδþν για τη συνÝχιση στο επüμενο.
Επισημαßνεται üτι το διÜγραμμα δßνει τη γενικÞ εικüνα του εκπαιδευτικοý συστÞματοò σε üσεò εκφÜνσειò του εποπτεýονται κυρßωò απü το
ΥΠΕΠΘ, που εßναι και οι μεγαλýτερεò σε Ýκταση, ¼μωò, μια ευρýτερη ανÜλυση δεßχνει üτι το σýνολο των εκπαιδευτικþν υπηρεσιþν που
προσφÝρονταΙ στην ΕλλÜδα απο¸λεß Ýνα πλÝγμα πολý πιο πολýπλοκο, πολυεπßπεδο και διαφοροποιημÝνο, ΠολλÝò Üλλεò εκπαιδευτικÝò
υπηρεσßεò, διαβαθμισμÝνεò Þ αδιαβÜθμιστεò, προσφÝρονται μÝσα στο επßσημο εκπαιδευτικü σýστημα και σε συνεργασßα με αυτü Þ και
εντελþò ανεξÜρτητεò απü üσεò εντÜσσονται στον βασικü πυρÞνα του.
ΛεπτομερÞò τπριγραφÞ του Ελληνικοý εκπαιδευτικοý συστÞματοò υπÜρχει και στον Εθνικü ΦÜκελο που συντÜχθηκε απü την ΕλληνικÞ
Υπηρεσßα του Ευρωπαßκοý Δικτýου για την Εκπαßδευση "ΕΥΡΥΔΙΚΗ".

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

HELLENIC REPUBLIC

NATIONAL ΑΓ[D KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS
SCHooL.............:..
FACULTY.............
DIPLOMA SUPPLEMENT
ΓΙΑ ΜΔΕ Β, ΚΥΚΛΟΥ
The Diploma Supplement model ι,ναs developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the
supplement is to provide sufficient independent data to improve the international "transparency" and fair academic and professional
recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide α description of the nature, Ievel, context,
content and Status of the studies that vνere pursued and successfu|Iy completed by the individual named οη the original qua|ification to
ιιrhich this suppΙement is appended. It should be free from αηγ va|ue judgments, equivalence statements of suggestions about recognition.
Information ßη αΙΙ eight sections should be provided, Where information is not provided, αη explanation should give the reason why.

,l.
1

IιεοηlιllιτιοΝ ιDΕΝτιFγιΝG τΗΕ HoLDER oF τΗΕ QυΑLιFιòΑτιοΝ

1

Family name(s): ΕΠΩΝΥΜΟ (ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΤOΙΧΕΙΑ)

1.2

Given name(s): 0ΝOΜΑ (ΟΜΟΙΩΣ)

1.3

Date of birth (daylmonth/year)

1.4

Student identification number or code (if available): ΑΡΙΘΜOΣ ΜΗΤΡΩOΥ φOΙΤΗΤΗ

-

Place

-

Countιy of Birth:

2, ΙχεοηυιτιοΝ ιDENτιFyιNG τΗΕ QuALιFIcAτIoN

21

Name of qualification and (ff applicable) title confeιred (ßη original language): «ΜΕΤΑΡΤΥCΗΙΑΚΟ DIPLOMA EIDIKEFSIS"

(PoSTGRADUATE DιPLOMA οF SPEcIALιZATιoN), MASTER DEGREE

2.2

Μαßη field(s) of study foι the qualification:

2,3

Name and status of ανναιdßηg insituion (ßη oiginal language): ΕΤΗΝΙΚ0 ΚΑΙ KAPODISTR|AKO PANEPISTIM|O ATHINON-NATIONAL

AND KAPODιSTRιAN

2.4

υΝινΕRSιπ 0t

ΜOΝ0 0 ΒΑΣΙΚOΣ ΤOΜΕΑΣ ΣΠOΥΔΩΝ: Π,Χ. LAW, MATHEMATICS, OHEMISTRY

ATHENS, PUBLιC

υΝινΕRSιπ

Name and status of institution (if different from 2,3) administering studies (ιn original language): ): ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

(ΑΦοΡΑ ΠΕΡιΠΤΩΣΕΙΣ FRANCH ιSιNG Κ^Π.)

2,5

Language(s) of instιuction/examinatιon: GREEK / ENGLlSH (ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ)

3. Iι.ιτOηιιητιοΝ οΝ τΗΕ LEVEL οF τΗΕ QUALιFIcATIoN

3,1
3

2

Leve| of qualification:

SECOND OYCLE-POSTGRADUATE STUDlES

Official length of ριοgιαmmε: 2, 3 OR 4 SEIýESTERS 0R FULL YEAR (12 ΜΟΝτΗS) PROGRAMME

3.3 Access

ιequirement(s): FlRST CYOLE DEGREE (BACHELOR DEGREE)

4. lπτOηυητιOΝ 0Ν τΗΕ òοΝτΕΝτS AND RESULτS GAιNED

4.1

Mode of study: FULL-TIME ¹ ΡΑRΤ-ΤΙΜΕ ¹ DISTANCE LEARNlNG ΚΛΠ.

STUDENT,S ΝΑΜΕ AND SURNAME AND MATzuCULATIONNUMBER

4,2

Pιogιamme requiιements: ATTENDANCE

0t Χ

SEI\IESTERS AND ΤΗΕ SUCCESSFUL ΕΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΙΝ Χ COURSES (Χ

oBLιGATORY AND Χ oPTιoNAL), PRACTιCAL TRAιNιNG (ΕΑΝ ΑΠΑιΤΕιΤΑι) AND MASTER THESιS. ΜιΝιΜυΜ REQUιREMENτ

tOR GRADUAT|ON: Χ TEACHING UNITS (GREEK SYSTEM RELATED Τ0 COΝΤΑΟΤ HOURS) AND Χ ECTS CREDlTS,
4.3 Pιogιamme detaiIs:

g. modules or units studied), and the individual gιades/marks/cιedits obtained: (ff ihls information is

(e

available οη αη officia|transcrφt ihι's shou/d bε used here)

ΥΠOΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

CoDE

{ΒΗ25
ηΒΗ33

]οΓ67
3ΖΘ48

]ΑΘ39

COURSE TITLE

ΚΧΧΧΧΧΧ
ΚΧΧΧΧΧ
ΚΧΧΧΧ
(ΧΧΧΧΧΧ
{ΧΧΧΧ (ERASMUS)

]EMESTER

TEACHING
UNlTS

ECTS CREDITS

ToTAL

ToTAL

GRADE

ΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ
PERIoD

ι
ιο
2ο
2ο
2ο

I

I

J

J

t

ι

J
J

J

I

I

I

]ractical placement

J

t{aster thesis

4ο

ERASMUS)

4.4

e.s. 120

Grading soheme and, if available, grade disb,ibuθon guidance:

DESCR|PTION OF ΤΗΕ GREEK GRADlNG SYSTEM:
ΤΗΕ GRADιNG S0ALE RUNS FROM 1 Το 10
PASS|NG GRADES RUN FROM 5 Το 10 AS FOLLOWS:

5 -6,4θ

=GOOD

6,5 - 8,4θ =

VERY GOOD

8,5-10 = EXCELLENT
4.5 Overallclassifiωion

of

fιe qualification

(ιn ongιnal/anguage): Π.Χ. 6,73"LIAN

KALOS" («VERY GOODº

5. Iι,ιεοηυητιοΝ οΝ τΗΕ FUNcτιoN oF τΗΕ QUALIFIcAτION
5,1 Access to further study: ACOESS ΤΟ DOCΤORAL STUDlES (THIRD CYOLE)

5.2 Pιofessional status (if

6.

appllcable),,

Aooπιoι,ιll ιΝFοRΜΑτιοΝ

61

Additional infoιmation: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑφΕΡΘΕΙ οΠΩΣΔΗΠοτΕ ΕΑΝ, ΜΕΣΩ ΤOΥ ΠΡOΓΡΑΜΜΑτοΣ ΕΡΑΣΜOΣ, ΜΕΡοΣ

ΤΗΣ φοιτΗΣΗΣ ¹ Η ΠΡΑΚΤιΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΓΙΝΕ ΣΕ ΑΛ^ο ιΔΡΥΜΑ ¹ ΕΠιΧΕιΡΗΣΗ ΕΚΤοΣ ΕΛ^ΑΔοΣ [Π,Χ. ΤΗΕ STUDENT
PARTIOIPAτED ιΝ ΤΗΕ ERASMUS STUDιES (0R ERASMUS PLACEMENτS) PROGRAMME DURιNG ΤΗΕ 3RD SEMESTER οF
HιS/HER STUDIES]. ΕΠιΣΗΣ ΑΝ 0 ΤΙΤΛOΣ ΕΙΝΑΙ ΚοιΝοΣ ¹ ΔιΠΛοΣ ¹ ΠοΛΛΑΠΛοΣ (JOINT, DoUBLE ¹ ΜυLΤιΡLΕ DEGREE)
ΣΤΗΝ ΠΕΡιΠΤΩΣΗ ΚοΙΝοΥ (ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚοΥ/ΔιΑΚΡΑΤιΚοΥ)

6,2 Furtheι

ΜΕΤΑΠΤΥΧιΑΚοΥ ΠΡοΓΡΑΜΜΑΤοΣ.

information sources: Η ΙΣΤοΣΕΛΙΔΑ ΤOΥ ΠΑΝΕΠΙΣτΗΜΙOΥ

ΑΘΗΝΩΝ NATIONAL AND KAPODISτR|AN UNIVERS|τY

0FATHENS:WWW.UOA.GR ΚΑΙΤΟΥΤΜΗΜΑΤOΣΠOΥΑΠOΝΕΜΕΙΤΟΝΤΙΤΛΟ(Π.Χ,FΑCυLΤΥ....,.:WWW......,

STUDENT,S ΝΑΜΕ AND SURNAME AND MATzuCULATIONNUMBER

,............)Η

ΙΣΤοΣΕΛΙΔΑ

τοΥ ΥΠ.

ΠΑΙΔΕΙΑΣ: M|N|STRY 0F EDUCATlON, LlFELONG LEARNlNG

AND RELIGlOUS

AFFAIRS:

\/VVγW,YPEPTH.GR

7, CεητιτιòητιοΝ oF τΗΕ SUppLEMENτ
7.1 Date:

7.2 Signature:
7,3 Capacity: ΒΥ ORDER 0F ΤΗΕ RECTOR, ΤΗΕ SECRETARY OF ΤΗΕ UNIVERS|TY PANAG|OΤIS l. ΚΟΝΤΟS
7.4 Official stamp or seal:

8. IιιτοRιγιRτιOΝ 0Ν τΗΕ ΝΑτιοΝΑL HιGHER EDucAτION SγSτEM

ΗΙGΗΕR EDUCATΙON

(Source: "Structures of education, vocational training and adult education systems ßη Europe", EURYDICE/ CEDEFOP/EΤF
2003)

Higher Education consists of tιivo parts: the University, ιphich includes the Universities, Technical Unive§itie§ and the Athens School
of Fine Arts, and the τechnological that includes the Τechnological Educational |nstitutes. Αη organisationa| alteration of university
education is the Hellenic Open University (ΕΑΡ).
a

Higher technological education is mainly provided by the Technological Education lnstitutes (ΤΕΙ), which are self-governing lega|
entities under public Ιαιιιι, supervised and subsidised by the state through the Ministry of National Education and Religious Affairs.
TEls differentiate from Universities, regarding their role, their orientation and courses and the diplomas they lead to. They provide
theoretic and practical education adequate for the application of scientific, technical, artistic and other knoιVledge and professional
skills, TEls emphasize οη educating executives of high quality standards that νιιßΙΙ be able to combine knovvledge ινßth application, and
to use and promote modern Technology, There are today 15 Technological Education lnstitutes ßη various cities and toιivns ßη Hellas.

Admission requirements

Students are admitted to higher education lnstitutes according to their performance at national level examinations taking place at the
second and third grade of Lykeio,
Fees - Financial support for students
Ιη TEls admission to courses is free. Textbooks are distributed free of charge. Meals and housing is provided also, depending οη the
Student'S family income, u,hile Students are also entitled to medical care and α reduced fare οη means of public transport.

Academic year

The academic year Starts οη September 1 and ends οη July 5, lt is divided into tιßγο Semesters.

Gouιses

Each ΤΕΙ Department is responsible for the dravving of the programme of studies curriculum), which includes the titles of compu|sory,
compulsory elective or optional courses, their content, the ινεεΚΙγ hours and the teaching methods, along with the chronological
sequence or interdependence of courses, as some have been described as prerequisites of other, dependent, courses. The
curriculum consisting of seven (7) or eight (8) semesters adapts to the defined number of semesters required to lead to the diploma of
each Department.
Each semester of studies ßη ΤΕΙ Departments includes fifteen ('Ι5) νyeeks of classes and is folloιived by t\vo examination periods, of
t\^/o u/eeks each. τhe curriculum also includes apprenticeship ßη the ιivorkplace for at least six (6) months under the supervision of the
Department.

Assessment - Qualifi Gations
Students are assessed by the professor of the course by means of examinations ortests and assignments given out, along ιvith the

final semester examinations.
For α student to be granted α diploma, he/she should have α. successfully attended α!Ι courses; b. drafted α graduation project the
mark of which is considered ßη the diploma mark, and c. successfully completed apprenticeship ßη the ινοτΚρΙαòε.
Α student completes Studies and is granted α diploma ιphen succeeding ßη the defined courses and gathering the necessary academic
credits (a.d,m.). The holder of α ΤΕΙ Department Diploma is entitled to ι^rork ßη the corresponding professional field. lt is possibIe for α
ΤΕΙ Department to include more Specialised directions or for α §tudent to decide to attend more specialised courses, and to be
directed to α more specified field. lπ αηγ Φse, the Department diploma is cohesive. Α ΤΕΙ diploma is valid ιπithout απγ further
accreditation procedure required.
a

According to the Constitution of He|las (article 16, paragraph 5) University education is provided exclusively by the State ßη
institutions, ιivhich are fully self-administered legal entities of public laιr. The Minister of National Education and Religious Affairs
exercises state Superνision, τhe general objective of the courses ßη University departments iS to provide α high level of theoretical and

all-round training to the country's future professionals, scholars, scientists and academics. University courses place emphasis οη the
documentation, produc{ion, development and transmission of knowledge, science and technology, οη pure and applied research and
οη the development of modern postgraduate studies. The ultimate aim of University education is to equip graduates ι,yith the ability to
adapt to the ever changing and constant|y groιπing demands of financial and community life.
Ιη Hellas there are tιrenty three (23) Universities.
The Universities consi§t of facu|ties, τhe faculties comprise α group of related disciplines to ensure the interaction necessary for the
development of knovvledge and for the coordination of research and teaching. Faculties are divided into departments, Τhe department
is the main operating academic unit, ιuhich cover§ α discipline's fieId of knoιpledge. The department course leads to α singIe degree.
Each department can grant more than one specialisation of this single degree. Departments are divided into seclions. The section cοordinates the teaching of that part of the department's field of knou/ledge, \iνhich corresponds to its Special field. The Uniνersities
operate through independent departments, ιivhich are not subject to αηγ faculty or through departments that are subject to faculties.
το ensure the best operation of every UniveΕity, laboratories and clinics are established which be|ong to the Section or Department

and, under certain conditions, to the faculty, Their operation is governed by the internal regulations of each University. lη every

STUDENT,S ΝΑΜΕ AND SURNAME AND MATRICULATION NUMBER

University α library is established to serve research and teaching purposes. lt operates as αη independent and decentralised seΓvice
consisting of the Μαßη University library and the department Iibraries,

Admission requirements

Students are admitted to higher education lnstitutes according to their performance at national leveI examinations taking place at the
second and third grade of Lykeio. For admission to certain faculties (such as physical education, science, foreign languages and
literature, military schools etc.) candΙdates are examined additionally ßη special courses or sports.
Fees - Financial Support for Students
Ιη Universities admission to courses is free. Texibooks are distributed free of charge. Meals and housing is provided also, depending
οη the student's family income, lvhile students are also entitled to medical care and α reduced fare οπ means of public transport.

Academic year

The academΙc year begins οη the 1st September of each year and ends οη August 31 of the following year, The educational task for
each academic year iS Structured chronologically into tv{o Semesters. Each Semester includes at least thirteen (13) full ι,Veeks of
classes and three (3) weeks of examinations, The first semester begins ßη the second fortnΙght of September and the second
Semester ends during the Second fortnight of June,

Courses

The programme of studies of every University department contains the titles of the courses (compulsory, compulsory elective and
ορßßοηαΙ), their subject matter, the number of hours of classes per week and other useful information about the courses. The
programme of studies is adapted to the number of semesters required to receive α degree (minimum of eight).

Α department's programme of studies may include α compulsory practical training for students ßη the vιlorkplace for at least six

(6)

months under the supervision of the department.
Teaching task include:
1. lndependent lectures of α course; 2. Laboratory and clinical exercises and, ßη general, practical training for students; 3. Supervision
of αη undergraduate thesis and the ho|ding of seminars or other similar activiiies whlch aim to consolidate students' knoι,vledge,
Τhe teaching task is assisted by the use of textbooks and other teaching aids that are distributed free of charge to students, as well as
by ensuring that students have access to the relevant Hellenic and foreign bibliography.
AsseSSment - Qualifi cations
Ιη every course, the faculty member teaching the course must at his or her discretion hold ιvritten and/or oral examinations or to rely
οη assignments or laboratory exercises to a\Vard the Student's mark. lη the event that α Student fails α compulsory course, he or She
is obliged to repeat it ßη α subsequent semester. lη the event of failure ßπ αη optional course, the student may either repeat it ßη α
Subsequent Semester or replace it by another optional course. Students complete their studies and receive their degree when they
have passed the required number of courses and have accumulated the required number of credits.
Degree types are defined by the internal regulation of the university and are Valid ßη the labour marked lvith out αηγ further
certification,

r

Universitv sector: post-qraduate level

At Hellenic Universities there are postgraduate study programmes (PMS) that lead to the granting of α postgraduate specialisation

degree (MDE) and/or Doctorate. The responsibility to operate α PMS falls ßη the Department covering the field of knolvledge of the
postgraduate study programme, and the Minister of NationaI Education grants the final approval. lη some postgraduate programmes it
iS possible to have the invoivement of ΤΕΙ DepaÞments. candidates are admitted Ιο Postgraduate study Programmes (PIIS) either
through α selection process or through examinations (lvritten or oral). Α necessary condition is the knoιvledge of α foreign language
(for Hellenic candidates), \,vhile ßη the selection process the mark received οη the candidate's undergraduate degree, performance ßη
undergraduate courses related to the PMS, the undergraduate thesis, and αηγ research or\vriting activity οη the paΓt of the candidate
are taken into account. Τhe necessary requirement for registration ßη α doctoral programme is for the candidate to hold α University
postgraduate specialisation degree (MDE), organised and operating ßη the same University. The duration of α Postgraduate Study
Programme (ΡΛ,fS) cannot be less than one calendar year. The programme of studies, the courses taught and the number of hours
required ßη each course are set out by the Speca/ General Assembly (GSES) of the Department and are approved by the University
Senate. Το be alνarded α doctoral degree, α candidate must lνrite αη originaI thesis, ulhich iS expected to contribute to the
advancement of knowledge and science. The research vyork should be conducted vyithin α strictly defined framework and under the
Supervision of α three-member advisory committee appointed by the relevant University department.

.

Open universiW

Ιη 1θθ7 the Hel/enic Open University (ΕΑΡ) υιαs established, constituting αη independent and fully seIf-administered Higher Education
lnstitution (ΑΕl) and ßη the form of α legal entity under public law. The mission of the ΕΑΡ is to provide distance - undergraduate and

postgraduate- educaiion and aduit education, by developΙng and utilising appropriate educationaI materials and teaching methods.

Among the goals of the ΕΑΡ is to promote scientific research ßη the fieId of transmitting knowledge from α distance, Τhe ΕΑΡ
organises Vocational training or retrainιng programmes that lead to certification of attendance, or educational programmes which,
under cÝÞαßη conditions, òαη lead to the alvarding of academic degrees (undergraduate οτ postgraduate), The ΕΑΡ ιVeloomes Vvithout
entry exams Lykeιb Leaving ceÞificate holders or those \Vith αη equivaIent or corresponding Secondary Education certificate from
Hellas or abroad, Α priority iS given to candidates aged 23-45 and to the inhabitants of the country'S remote areas. lη case of the quite
common situation of αη increased demand, then Students are selected by drawing lots. lη particular, this institution provides the
possibility of higher education studies irrespective of the candidates' age, i,e, it ensures them α 'second chance' for lifelong learning
and training, Also, the ΕΑΡ offers University studies to those, vrho, for whatever reason, cannot attend cIasses or laboratories. AIIeady
since 1θθ8 ΕΑΡ postgraduate programmes have been operating, vvhich lead to postgraduate specialisation diplomas and ceΓtificates
of postgraduate education,

ΤΗΕ SΤRUCΤURE OF ΤΗΕ GREEK ΕDυCΑΤΙΟΝ SYSΤEM (Source: http://wwιrv.ypepth.gr/en_ec_page1531,htm)
Education ßη Greece is compulsory for αΙΙ children 6-15 years old; namely, it includes Primary (Dimotiko) and Loιver Secondary
(Gymnasio) Education. Τhe School life of the Students, hovl/ever, can StaΓt from the age of 2.5 years (pre-school education) ßη
institutions (private and public) called "Vrefonipiakoi Paidikol Siathm/' (creches). lη some Vrefonipiakoi Stathmoi there are also
ΝßρßαΚα Tmimata (nursery classes) which operate along \Mith the ΝιρΕgοgεΕ (kindergartens). Attendance at Primary Education
(Dimotiko) lasts for six years, and children are admitted at the age of 6. Along lvith the regular kindergartens (Nιplagogep) and the
Dimotika, All-day primary SchooIS are ßη operation, Vvith αη extended timetable and αη enriched curriculum, Post-compulsory
Secondary Education, according to the reform of 1θθ7, consists oft\vo school types: Enιaιa Lykela (Unified Upper Secondary
Schools) and the Τechnical Vocational Educational Schools (ΙΕÞ. The duration of studies ßη Εηßαßα tykeιa (EL) is three years and
two years (α' level) or three years (b' level) ßη the Technical Vocational Educational Schools (ΙΕÞ. Mutual student transfer from
one type of School to the other is possible.Along \Vith the mainstream schools of Primary and Secondary Education, Special
Nipagogeia (kindergartens), Dimotika, Gymnasia, Lykeia and upper secondary classes are ßη operation, vιlhich admit students with
special educationaI needs, Musical, Ecclesiastical and PhysicaI Education Gymnasia and Lykeia are also ßη operation. PoSt-
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compulsory Secondary Education a|so includes the Vocational Training lnstitutes (/ΕÞ, lvhich provide formal but unclassified leveι
of education. These lnstitutes are not classified as αη educational level, because they accept both Gymnasio (lo\ver secondary
school) and Lykelo (upper secondary school) graduates according to the relevant specializations they provide,

Public higher education is divided into Universities and Technological Education lnstitutes (ΤΕη. Students are admitted to these
lnstitutes according to their performance at national level examinations taking place at the second and third grade of Lykeio.
Additionally, students are admitted to the Hellenic Open University υροη the completion of the 22 year of age by drawing lots.
The follolving graph presents concisely the structure of the Greek education system, as it consists of institutions of the formal,
classified or unclassified education,Formal education iS characterized by the fixed length of study, the possibility of repetition and
the alνard of α formal schoo1-1eaving certificate ινhßòh is the official authorization.As α conSequence of the cΙassification of the
education institutions, α title (schoo|-Ieaving certificate, degree etc.) is compulsory for students at each education level ßη order to
continue to the next. lt should be outlined that the graph offers α general overvievι of the education system ιvith its main aspects
being supervised by the Ministry of Education and ιvhich form the major paΓt of it. Holvever, α broader analysis sholvs that the tοταΙ
of the education services provided for ßη Greece form α much more compΙex, multilevel and differentiated infrastruature. Moreover,
many other educational services, classified or unclassified, are provided for ßη the formal education system, either ßη co-operation
with it or completely independently. Α detailed description of the Greek Education System is offered ßη EURYBASE, the EURYD|CE
database of the European Education Systems,
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