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«Τα προγράµµατα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών των ιδρυµάτων
ανώτατης εκπαίδευσης οργανώνονται µε βάση το σύστηµα µεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων.
Το σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων είναι ένα
σύστηµα περιγραφής των προγραµµάτων σπουδών των ιδρυµάτων ανώτατης
εκπαίδευσης µε την απόδοση πιστωτικών µονάδων στα στοιχεία που τα συνθέτουν.
Οι πιστωτικές µονάδες εκφράζουν το φόρτο εργασίας που απαιτείται για την
ολοκλήρωση των στόχων ενός ακαδηµαϊκού προγράµµατος από κάθε φοιτητή ή
σπουδαστή.
Ο φόρτος εργασίας περιλαµβάνει το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση
όλων των προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων µάθησης, στο πλαίσιο ενός
ακαδηµαϊκού προγράµµατος σπουδών, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων,
σεµιναρίων, η ανεξάρτητη µελέτη, η προετοιµασία εργασιών, η πρακτική άσκηση, η
συµµετοχή στις εξετάσεις, η εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας.
Ο φόρτος εργασίας για κάθε φοιτητή ή σπουδαστή πλήρους φοίτησης κατά τη
διάρκεια ενός ακαδηµαϊκού έτους αποτιµάται σε εξήντα πιστωτικές µονάδες. Ο
φόρτος εργασίας αποτιµάται ανά εξάµηνο σε τριάντα πιστωτικές µονάδες και ανά
τρίµηνο σε είκοσι πιστωτικές µονάδες. Αρµόδια για την αντιστοίχιση του φόρτου
εργασίας ανά µάθηµα είναι τα συλλογικά όργανα διοίκησης των ιδρυµάτων ανώτατης
εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
«Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) οργανώνουν τα προγράµµατα
προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών τους µε βάση το ευρωπαϊκό σύστηµα
µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων, ώστε τα προγράµµατα σπουδών
να µπορούν να περιγραφούν µε την απόδοση πιστωτικών µονάδων σε όλα τα
αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες που τα συνθέτουν και
να είναι επίσης δυνατή η µεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε άλλα
αντίστοιχα προγράµµατα σπουδών του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Το ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων
βασίζεται στον φόρτο εργασίας, τον οποίο απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής ή
σπουδαστής για να επιτύχει τους αντικειµενικούς στόχους ενός προγράµµατος
σπουδών, ανάλογα µε τα εκάστοτε µαθησιακά αποτελέσµατα και τις γνώσεις,
ικανότητες και δεξιότητες που επιδιώκεται να αποκτηθούν µετά την επιτυχή
ολοκλήρωσή του. Ο φόρτος εργασίας συνίσταται στον χρόνο που υπολογίζεται ότι
χρειάζεται να δαπανήσει κατά µέσο όρο ένας φοιτητής ή σπουδαστής, για να
ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις προγραµµατισµένες εκπαιδευτικές διαδικασίες και να
επιτύχει τα µαθησιακά αποτελέσµατα που καθορίζονται εκάστοτε επακριβώς για κάθε
επιµέρους αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του
προγράµµατος σπουδών, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων, φροντιστηριακών

ασκήσεων ή εργαστηρίων, η συµµετοχή σε σεµινάρια, η ανεξάρτητη ιδιωτική µελέτη,
η προετοιµασία εργασιών, η πρακτική άσκηση, η συµµετοχή σε εξετάσεις, η
εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωµατικής εργασίας κ.λπ.
Οι πιστωτικές µονάδες εκφράζουν τον φόρτο εργασίας που απαιτεί κάθε
αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράµµατος
σπουδών για να επιτευχθούν οι αντικειµενικοί στόχοι ή τα µαθησιακά αποτελέσµατα
που επιδιώκονται εκάστοτε µε κάθε τέτοιο συγκεκριµένο στοιχείο ή δραστηριότητα,
σε σχέση µε τον συνολικό φόρτο εργασίας που απαιτείται για την επιτυχή
ολοκλήρωση ενός (1) ακαδηµαϊκού έτους πλήρους φοίτησης.
Οι πιστωτικές µονάδες αποδίδονται σε κάθε µάθηµα (παράδοση, σεµινάριο
κ.λπ.), πρακτική άσκηση, πτυχιακή ή διπλωµατική εργασία και ο,τιδήποτε άλλο είναι
απαραίτητο σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών για την επίτευξη των εκάστοτε
επιδιωκόµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων, ανάλογα µε το αντικείµενο κάθε
προγραµµατισµένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι πιστωτικές µονάδες αναγνωρίζονται στους φοιτητές ή σπουδαστές µόνο µετά από επιτυχή εξέταση και αντίστοιχη
απόδειξη του βαθµού επιτυχίας των εκάστοτε αντικειµενικών στόχων ή των
µαθησιακών αποτελεσµάτων που επιδιώκονται µε κάθε αυτοτελές εκπαιδευτικό
συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράµµατος σπουδών.
Το ελάχιστο και ανώτατο όριο πιστωτικών µονάδων που µπορούν να
αποδοθούν συνολικά σε ένα πρόγραµµα προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών σπουδών,
ανάλογα µε τη συνολική διάρκειά του, κατανέµεται µεταξύ των ακαδηµαϊκών ετών
µε βάση τον ελάχιστο δυνατό αριθµό εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του
πτυχίου ή του µεταπτυχιακού διπλώµατος. Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να
καταβάλει κάθε φοιτητής ή σπουδαστής κατά τη διάρκεια ενός (1) ακαδηµαϊκού
έτους πλήρους φοίτησης που περιλαµβάνει κατά µέσο όρο τριάντα έξι (36) έως
σαράντα (40) πλήρεις εβδοµάδες διδασκαλίας, προετοιµασίας και εξετάσεων,
αποτιµάται µεταξύ χιλίων πεντακοσίων (1.500) και χιλίων οκτακοσίων (1.800) ωρών
εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές µονάδες. Ο φόρτος
εργασίας αποτιµάται ανά εξάµηνο µεταξύ επτακοσίων πενήντα (750) και εννιακοσίων
(900) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες, και
ανά τρίµηνο µεταξύ πεντακοσίων (500) και εξακοσίων (600) ωρών εργασίας, οι
οποίες αντιστοιχούν σε είκοσι (20) πιστωτικές µονάδες. Στις περιπτώσεις αυτές µία
(1) πιστωτική µονάδα αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) ώρες
εργασίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εντατικών προγραµµάτων µεταπτυχιακών
σπουδών, στα οποία ένα (1) ακαδηµαϊκό έτος πλήρους φοίτησης περιλαµβάνει κατά
µέσο όρο σαράντα έξι (46) έως πενήντα δύο (52) πλήρεις εβδοµάδες διδασκαλίας,
προετοιµασίας και εξετάσεων χωρίς να προβλέπονται φοιτητικές διακοπές, ο φόρτος
εργασίας είναι δυνατόν να αποτιµάται µεταξύ χιλίων οκτακοσίων εβδοµήντα πέντε
(1.875) και δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ωρών εργασίας, οι οποίες
αντιστοιχούν σε εβδοµήντα πέντε (75) πιστωτικές µονάδες ανά ακαδηµαϊκό έτος. Οι
περιπτώσεις αυτές πρέπει να αναφέρονται ειδικά µε πλήρη και αναλυτική
τεκµηρίωση στον Ενηµερωτικό Οδηγό Σπουδών κάθε Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας απόφασης».
Σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ. 1β) εδ. β΄ «Αρµόδια όργανα για την απόδοση
πιστωτικών µονάδων σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράµµατος
σπουδών είναι η κοσµητεία της οικείας σχολής, ύστερα από εισήγηση της

συνέλευσης του οικείου τµήµατος σε περίπτωση προγράµµατος σπουδών
προπτυχιακών σπουδών, και η κοσµητεία της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών,
ύστερα από εισήγηση της οικείας οµάδας διδασκόντων σε περίπτωση προγράµµατος
µεταπτυχιακών σπουδών».
«Τα αρµόδια όργανα προβαίνουν στην απόδοση των πιστωτικών µονάδων µε
ανάλογη αντιστοίχιση του φόρτου εργασίας που εκτιµάται ότι απαιτείται για την
επίτευξη των αντικειµενικών στόχων ή των µαθησιακών αποτελεσµάτων, όπως
καθορίζονται εκάστοτε από τους οικείους διδάσκοντες ή υπεύθυνους για καθένα από
τα αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες του προγράµµατος
σπουδών. Οι πιστωτικές µονάδες που αποδίδονται σε κάθε αυτοτελές εκπαιδευτικό
συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράµµατος σπουδών δεν επιτρέπεται σε
καµία περίπτωση να υπολογίζονται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο µε βάση τις ώρες
διδασκαλίας ή παρακολούθησης ή τις διδακτικές µονάδες των µαθηµάτων και τον
ελάχιστο αριθµό διδακτικών µονάδων που απαιτείται σύµφωνα µε το πρόγραµµα
σπουδών για τη λήψη του πτυχίου ή του µεταπτυχιακού διπλώµατος. ∆εν επιτρέπεται
να περιλαµβάνονται σε κανένα πρόγραµµα σπουδών αυτοτελή εκπαιδευτικά
συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες, στα οποία µπορούν να αποδοθούν λιγότερες
από δύο (2) πιστωτικές µονάδες.
Τα κατά περίπτωση αρµόδια όργανα των οικείων Τµηµάτων των Α.Ε.Ι. έχουν
τη γενική ευθύνη για τη διαµόρφωση των προγραµµάτων προπτυχιακών και
µεταπτυχιακών σπουδών τους και την απόδοση πιστωτικών µονάδων σε όλα τα
αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες που τα συνθέτουν. Η
απόδοση των πιστωτικών µονάδων γίνεται σε καθένα από αυτά µε βάση την εκτίµηση
των διδασκόντων ή υπευθύνων για τον φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει
κάθε φοιτητής ή σπουδαστής για την επίτευξη των αντικειµενικών στόχων ή των
µαθησιακών αποτελεσµάτων που επιδιώκονται εκάστοτε µε κάθε τέτοιο
συγκεκριµένο στοιχείο ή δραστηριότητα, λαµβανοµένου υπόψη του συνολικού
φόρτου εργασίας που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός (1) ακαδηµαϊκού
έτους πλήρους φοίτησης και του ελάχιστου και ανώτατου ορίου πιστωτικών µονάδων
που µπορούν να αποδοθούν συνολικά σε ένα πρόγραµµα προπτυχιακών ή
µεταπτυχιακών σπουδών.
Οι διδάσκοντες ή υπεύθυνοι για κάθε επιµέρους αυτοτελές εκπαιδευτικό
συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράµµατος σπουδών στο οποίο
συµµετέχουν καθορίζουν και περιγράφουν τους αντικειµενικούς στόχους ή τα
µαθησιακά αποτελέσµατα που επιδιώκεται να αποκτηθούν µετά την επιτυχή
ολοκλήρωση κάθε συγκεκριµένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με βάση τους στόχους
και τα αποτελέσµατα αυτά οι οικείοι διδάσκοντες ή υπεύθυνοι προβαίνουν µε ευθύνη
τους σε µια κατ’ αρχήν εκτίµηση του φόρτου εργασίας που υπολογίζουν θεωρητικά
ότι απαιτείται να καταβάλει κατά µέσο όρο ένας φοιτητής ή σπουδαστής για την
επίτευξή τους. Οι οικείοι διδάσκοντες ή υπεύθυνοι προβαίνουν περιοδικά σε τακτικά
χρονικά διαστήµατα, µε τη συµµετοχή των φοιτητών ή σπουδαστών και µε κάθε
πρόσφορο τρόπο (π.χ. µε ερωτηµατολόγια, ηµερολογιακή καταγραφή του χρόνου
µάθησης) σε µια εµπειρική επανεξέταση της αρχικής τους εκτίµησης και σε
ενδεχόµενη αναθεώρησή της, αν προκύπτει τεκµηριωµένα ότι ο φόρτος εργασίας που
είχε αρχικά υπολογιστεί δεν ανταποκρίνεται σε ρεαλιστικά δεδοµένα. Η αναθεώρηση
γίνεται µε ευθύνη των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων είτε µε αναπροσαρµογή του
φόρτου εργασίας προς τους αντικειµενικούς στόχους ή τα µαθησιακά αποτελέσµατα

που επιδιώκονται εκάστοτε µε κάθε συγκεκριµένη εκπαιδευτική διαδικασία είτε
αντιστρόφως. Κατά τον υπολογισµό του εκτιµώµενου φόρτου εργασίας πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη όλες οι προγραµµατισµένες εκπαιδευτικές διαδικασίες που
προβλέπονται για κάθε επιµέρους αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή
δραστηριότητα του προγράµµατος σπουδών, σε συνδυασµό µε τους επιδιωκόµενους
αντικειµενικούς στόχους ή τα µαθησιακά αποτελέσµατα και τον χρόνο που χρειάζεται
να δαπανήσουν οι φοιτητές ή σπουδαστές για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους ανάλογα
µε το αντικείµενο και το είδος κάθε συγκεκριµένης εκπαιδευτικής διαδικασίας και
τον τρόπο εξέτασης και απόδειξης του βαθµού επιτυχίας των στόχων και
αποτελεσµάτων που επιδιώκονται µε αυτή. Οι ώρες στις οποίες αποτιµάται ο φόρτος
εργασίας πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται στις πιστωτικές µονάδες που αποδίδονται
σε κάθε αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του
προγράµµατος σπουδών, σε σχέση µε τον συνολικό φόρτο εργασίας που απαιτείται
να καταβάλει κάθε φοιτητής ή σπουδαστής κατά τη διάρκεια ενός (1) ακαδηµαϊκού
έτους πλήρους φοίτησης.
Εναλλακτικά, αντί της απόδοσης κάθε φορά διαφορετικού αριθµού πιστωτικών
µονάδων σε κάθε επιµέρους αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή
δραστηριότητα του προγράµµατος σπουδών, τα αρµόδια όργανα µπορούν να
προβαίνουν σε τυποποίηση του εκτιµώµενου φόρτου εργασίας µε την ενιαία απόδοση
ενός συγκεκριµένου αριθµού πιστωτικών µονάδων (ή ενός ακέραιου πολλαπλάσιου
αριθµού αυτών) σε κάθε τέτοιο συγκεκριµένο στοιχείο ή δραστηριότητα, οι οποίες
αντιστοιχούν σε ανάλογο ενιαίο φόρτο εργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές η
τυποποίηση πρέπει να γίνεται µε βάση αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και
δραστηριότητες που καθορίζονται µε αξιόπιστα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια,
ώστε να µην αποκλίνουν ουσιωδώς µεταξύ τους ως προς την έκταση και τις ποιοτικές
και ποσοτικές απαιτήσεις σε σχέση µε ολόκληρο το πρόγραµµα σπουδών, και τα
οποία ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά χρησιµεύουν ως πρότυπα για την τυποποίηση.
Τα ανωτέρω πρότυπα, συµπεριλαµβανοµένου του φόρτου εργασίας και των
πιστωτικών µονάδων που αποδίδονται σε αυτά, πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά
τουλάχιστον ως προς το περιεχόµενο, τα µαθησιακά αποτελέσµατα, τη µέθοδο
διδασκαλίας, τις προϋποθέσεις κατάλληλης προετοιµασίας και επιτυχούς συµµετοχής
και εξέτασης, τον τρόπο βαθµολόγησης, αντιστοίχισης του βαθµού επιτυχίας και
απόδοσης πιστωτικών µονάδων, το εξάµηνο, τη διάρκεια, τη συχνότητα επανάληψης,
τον απαιτούµενο συνολικό φόρτο εργασίας και τον ενιαίο αριθµό των αποδιδόµενων
πιστωτικών µονάδων. Ο καθορισµός και η περιγραφή των προτύπων πρέπει να
γίνεται µε βάση τις εκτιµήσεις των διδασκόντων ή υπευθύνων για καθένα από αυτά
και ο φόρτος εργασίας για κάθε πρότυπο πρέπει να προκύπτει από το σύνολο των
προγραµµατισµένων εκπαιδευτικών διαδικασιών στις οποίες απαιτείται να
συµµετάσχει επιτυχώς ο φοιτητής ή σπουδαστής ενόψει των µαθησιακών
αποτελεσµάτων που επιδιώκονται µε αυτό και του χρόνου που χρειάζεται να
δαπανήσει για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους. Οι διαδικασίες περιοδικής
επανεξέτασης του εκτιµώµενου φόρτου εργασίας για κάθε πρότυπο από τους φοιτητές
ή σπουδαστές και ενδεχόµενης αναθεώρησής του σε περίπτωση ουσιώδους
απόκλισης από τον πραγµατικά απαιτούµενο φόρτο εργασίας εφαρµόζονται και στις
περιπτώσεις τυποποίησης του φόρτου εργασίας και απόδοσης πιστωτικών µονάδων
µε τη χρήση προτύπων.
Οι απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις για την ορθή και πλήρη εφαρµογή του
ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων είναι τα

έγγραφα πληροφόρησης και τεκµηρίωσης της εφαρµογής του συστήµατος. Τα
έγγραφα αυτά είναι τουλάχιστον τα εξής:
α) Ο Ενηµερωτικός Οδηγός Σπουδών (Information Package/Course Catalogue) του
Ιδρύµατος, ο οποίος περιγράφει αναλυτικά τα προγράµµατα προπτυχιακών και
µεταπτυχιακών σπουδών όλων των Τµηµάτων του οικείου Α.Ε.Ι., ώστε το
περιεχόµενό τους να καθίσταται προσιτό και κατανοητό και να παρέχονται σε κάθε
ενδιαφερόµενο λεπτοµερείς πληροφορίες για όλα τα επιµέρους αυτοτελή
εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες που τα συνθέτουν. Ο Οδηγός
συντάσσεται µε ευθύνη του οικείου Ιδρύµατος και πρέπει να δηµοσιεύεται στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα στο διαδικτυακό τόπο ή στην ιστοσελίδα του
Ιδρύµατος και να εκτυπώνεται σε ένα συνολικό έντυπο ή σε περισσότερα τµηµατικά
έντυπα. Ο Οδηγός πρέπει επίσης να είναι προσβάσιµος σε άτοµα που αντιµετωπίζουν
προβλήµατα όρασης και να επικαιροποιείται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα και
τουλάχιστον µια φορά ετησίως. Προηγούµενες εκδόσεις του πρέπει να παραµένουν
και να είναι διαθέσιµες στο διαδικτυακό τόπο ή στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος για
εύλογο χρονικό διάστηµα. Ο ανωτέρω Οδηγός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία και
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτηµα (Checklist) που δηµοσιεύεται στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα και συνοδεύει την παρούσα απόφαση,
συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών για τους αλλοδαπούς φοιτητές.
β) Το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας (Transcript of Records), το οποίο
πιστοποιεί τις εκάστοτε επιδόσεις του φοιτητή ή σπουδαστή µε την αναλυτική
καταγραφή των µαθηµάτων που παρακολούθησε και εξετάστηκε, τις διδακτικές και
πιστωτικές µονάδες που συγκέντρωσε, τους βαθµούς επιτυχίας που έλαβε και, εφόσον
είναι εφικτό, τους αντίστοιχους βαθµούς του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων, όπως υπολογίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα και πρέπει να περιέχει όλα τα ανωτέρω στοιχεία που αναφέρονται
στο σχετικό έντυπο.
Εκτός από τα έγγραφα πληροφόρησης και τεκµηρίωσης που αναφέρονται
στην προηγούµενη παράγραφο απαιτούνται επιπλέον, ειδικά σε περίπτωση
µεταφοράς πιστωτικών µονάδων, και τα ακόλουθα έγγραφα:
α) Το Έντυπο Αίτησης του φοιτητή ή σπουδαστή (Student Application Form), το
οποίο πρέπει να συµπληρώνεται από φοιτητές ή σπουδαστές που επιθυµούν να
συµµετάσχουν σε ένα πρόγραµµα κινητικότητας και ανταλλαγής φοιτητών ή
σπουδαστών και σκοπεύουν να πραγµατοποιήσουν µια συγκεκριµένη και χρονικά
περιορισµένη περίοδο σπουδών σε αλλοδαπό Α.Ε.Ι. Η αίτηση πρέπει να
συµπληρώνεται στην αγγλική γλώσσα και να περιέχει όλα τα ουσιώδη πληροφοριακά
στοιχεία που αναφέρονται στο σχετικό έντυπο. Περαιτέρω πληροφοριακά στοιχεία
µπορούν να ζητούνται από αλλοδαπά Α.Ε.Ι. µε χωριστό έντυπο.
β) Η Εκπαιδευτική Συµφωνία (Learning Agreement) µεταξύ των Ιδρυµάτων
προέλευσης και υποδοχής, στην οποία περιλαµβάνεται ο κατάλογος των µαθηµάτων
που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων των εµπλεκόµενων Ιδρυµάτων και του φοιτητή ή σπουδαστή ότι µπορεί να παρακολουθήσει ο
διακινούµενος φοιτητής ή σπουδαστής στο αλλοδαπό Α.Ε.Ι. για µια συγκεκριµένη και
χρονικά περιορισµένη περίοδο σπουδών στο πλαίσιο συµµετοχής του σε ένα

πρόγραµµα κινητικότητας και ανταλλαγής φοιτητών ή σπουδαστών. Για κάθε
επιµέρους µάθηµα του καταλόγου πρέπει να αναγράφονται ο τίτλος, ο κωδικός
αριθµός και οι πιστωτικές µονάδες του µαθήµατος. Η Συµφωνία είναι τριµερής και
πρέπει να υπογράφεται πριν από την αναχώρηση του φοιτητή ή σπουδαστή και να
επικαιροποιείται αµέσως, µε τις αντίστοιχες υπογραφές και των τριών µερών, σε
περίπτωση µεταγενέστερων τροποποιήσεων. Η Συµφωνία, µαζί µε το Πιστοποιητικό
Αναλυτικής Βαθµολογίας, διασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση και µεταφορά πιστωτικών µονάδων των µαθηµάτων, στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο φοιτητής ή
σπουδαστής στο αλλοδαπό Α.Ε.Ι. Η Συµφωνία πρέπει να συντάσσεται στην αγγλική
γλώσσα και να περιέχει όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο
σχετικό έντυπο. Παράλληλα µε την Εκπαιδευτική Συµφωνία, το Ίδρυµα προέλευσης
µπορεί να προβαίνει στην έγκριση ενός Φύλλου Αναγνώρισης (Recognition Sheet),
στο οποίο δηλώνει δεσµευτικά από ποια µαθήµατα απαλλάσσεται κάθε
διακινούµενος φοιτητής ή σπουδαστής µετά την επιτυχή περάτωση της περιόδου
σπουδών του στο αλλοδαπό Α.Ε.Ι.
γ) Το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας (Transcript of Records), το οποίο
πρέπει να αποστέλλεται από το Ίδρυµα προέλευσης πριν από την αναχώρηση κάθε
διακινούµενου φοιτητή ή σπουδαστή του και να επιστρέφεται συµπληρωµένο από το
Ίδρυµα υποδοχής µετά το πέρας της περιόδου σπουδών στο αλλοδαπό Α.Ε.Ι.
δ) Το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης (Proof of Recognition), µε το οποίο το Ίδρυµα
προέλευσης πιστοποιεί την πλήρη αναγνώριση και µεταφορά πιστωτικών µονάδων
των µαθηµάτων, στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς κάθε διακινούµενος φοιτητής ή
σπουδαστής του σε αλλοδαπό Α.Ε.Ι.
Το παράρτηµα (Checklist) και όλα τα σχετικά έντυπα που αναφέρονται στις
προηγούµενες παραγράφους, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται
στα αντίστοιχα έντυπα που συµπληρώνουν οι διδάσκοντες ή υπεύθυνοι για κάθε
επιµέρους αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του
προγράµµατος σπουδών και οι φοιτητές ή σπουδαστές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, είναι πλήρως διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή
στην επίσηµη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε περαιτέρω οδηγίες, πληροφορίες και υποδείγµατα, µαζί µε πλήρη κατάλογο των Εθνικών Συντονιστών/ Συµβούλων του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών
Μονάδων (ECTS/DS Counselors).
Για την πληρέστερη διαφάνεια, σωστότερη κατανόηση και συγκρισιµότητα της
αξιολόγησης των επιδόσεων των φοιτητών ή σπουδαστών µε βάση την ισχύουσα
απόλυτη κλίµακα βαθµολογίας µηδέν (0) έως δέκα (10) οι φοιτητές ή σπουδαστές
κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε τις επιδόσεις τους σε οµάδες επιτυχόντων και
αποτυχόντων. Οι επιτυχείς επιδόσεις των φοιτητών ή σπουδαστών κατηγοριοποιούνται περαιτέρω σε πέντε υποοµάδες: οι καλύτεροι επιτυχόντες σε ποσοστό 10%
βαθµολογούνται µε τον βαθµό Α, οι επόµενοι σε ποσοστό 25% µε τον βαθµό Β, οι
επόµενοι σε ποσοστό 30% µε τον βαθµό C, οι επόµενοι σε ποσοστό 25% µε τον
βαθµό D και οι τελευταίοι επιτυχόντες σε ποσοστό 10% µε τον βαθµό Ε. Σχηµατικά,
η κατηγοριοποίηση των επιδόσεων των επιτυχόντων φοιτητών ή σπουδαστών γίνεται
µε βάση την ακόλουθη σχετική κλίµακα βαθµολογίας του ευρωπαϊκού συστήµατος
µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων:
Βαθµοί ECTS Ποσοστό φοιτητών/σπουδαστών που συνήθως επιτυγχάνουν τον βαθµό

Βαθµός Α Για τους καλύτερους επιτυχόντες σε ποσοστό 10%
Βαθµός Β Για τους επόµενους επιτυχόντες σε ποσοστό 25%
Βαθµός C Για τους επόµενους επιτυχόντες σε ποσοστό 30%
Βαθµός D Για τους επόµενους επιτυχόντες σε ποσοστό 25%
Βαθµός E Για τους τελευταίους επιτυχόντες σε ποσοστό 10%.
Οι επιδόσεις των µη επιτυχόντων φοιτητών ή σπουδαστών κατηγοριοποιούνται
αντίστοιχα µε βάση το ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών
µονάδων σε δύο υποοµάδες: Οι φοιτητές ή σπουδαστές που περιλαµβάνονται στην
πρώτη υποοµάδα βαθµολογούνται µε τον βαθµό FX, ο οποίος σηµαίνει «Ανεπιτυχής
εξέταση – Χρειάζονται ορισµένες ακόµη βελτιώσεις, ώστε να µπορεί να κριθεί
επιτυχής η επίδοση», ενώ οι φοιτητές ή σπουδαστές που περιλαµβάνονται στην
δεύτερη υποοµάδα βαθµολογούνται µε τον βαθµό F, ο οποίος σηµαίνει «Ανεπιτυχής
εξέταση – Χρειάζονται ουσιώδεις επιπλέον βελτιώσεις».
Προϋπόθεση για την αξιόπιστη αντιστοίχιση του βαθµού του µαθήµατος και
κάθε άλλου αυτοτελούς εκπαιδευτικού συστατικού στοιχείου ή δραστηριότητας του
προγράµµατος σπουδών µε την ανωτέρω βαθµολογία του ευρωπαϊκού συστήµατος
µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων είναι η κατηγοριοποίηση των
επιδόσεων των φοιτητών ή σπουδαστών µε αναφορά σε οµάδες, οι οποίες
περιλαµβάνουν έναν ελάχιστο επαρκή αριθµό τουλάχιστον εκατό (100) φοιτητών ή
σπουδαστών που συµµετείχαν στις εξετάσεις ή, διαφορετικά, σε συγκριτικά
στατιστικά στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στις επιδόσεις των φοιτητών ή
σπουδαστών τουλάχιστον των τριών (3) τελευταίων ακαδηµαϊκών ετών. Για το σκοπό
αυτό κάθε Τµήµα των Α.Ε.Ι. συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα απαραίτητα
στατιστικά στοιχεία για τη δηµιουργία και τήρηση σχετικής βάσης δεδοµένων. Αν ο
αριθµός των φοιτητών ή σπουδαστών που συµµετείχαν στις εξετάσεις δεν είναι
επαρκής ή δεν υπάρχουν επαρκή συγκριτικά στατιστικά στοιχεία, η αντιστοίχιση των
επιδόσεων των φοιτητών ή σπουδαστών είναι κατ’ αρχήν υποχρεωτική µόνο για τον
τελικό βαθµό του πτυχίου ή του µεταπτυχιακού διπλώµατος και προαιρετική για κάθε
επιµέρους µάθηµα ή άλλο αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο ή δραστηριότητα του προγράµµατος σπουδών, εφόσον αυτή είναι εφικτή και υφίσταται αντίστοιχη ανάγκη π.χ. σε περίπτωση µετακίνησης του φοιτητή ή σπουδαστή σε αλλοδαπό Α.Ε.Ι. Στις περιπτώσεις αυτές στη θέση των ανωτέρω βαθµών αναγράφεται στο
πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας το κεφαλαίο γράµµα Ε ή P και οι λέξεις
«επιτυχών» ή «pass» στην ελληνική και αγγλική γλώσσα αντίστοιχα. Σε κάθε
περίπτωση η αναγραφή των µη επιτυχών επιδόσεων στο πιστοποιητικό αναλυτικής
βαθµολογίας είναι προαιρετική, εφόσον ζητηθεί από τον ενδιαφερόµενο φοιτητή ή
σπουδαστή.
Για τη διασφάλιση και παρακολούθηση της ορθής και πλήρους εφαρµογής
του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων σε
κάθε Α.Ε.Ι. και κάθε Τµήµα του ορίζονται από τη Σύγκλητο ή τη Συνέλευση του
οικείου Ιδρύµατος ένας αρµόδιος Συντονιστής του Ιδρύµατος και από τη Γενική
Συνέλευση ή το Συµβούλιο του οικείου Τµήµατος ένας αντίστοιχος Συντονιστής κάθε
Τµήµατος. Οι Συντονιστές µπορεί να είναι µέλη του διδακτικού – ερευνητικού
προσωπικού ή του διοικητικού προσωπικού τους µε γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα
ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ικανότητα να ασκήσουν
αποτελεσµατικά τα καθήκοντά τους για λογαριασµό του οικείου Ιδρύµατος και των
Τµηµάτων του. Η κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ του Συντονιστή του οικείου

Ιδρύµατος και των Συντονιστών των Τµηµάτων του γίνεται σύµφωνα µε τον
Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας του Ιδρύµατος και η αρµοδιότητά τους πρέπει να
προκύπτει µε σαφήνεια και κάθε δυνατή διαφάνεια µε τη δεσµευτική υπογραφή τους
σε όλα τα έγγραφα πληροφόρησης και τεκµηρίωσης της εφαρµογής του συστήµατος
(έντυπα αιτήσεων των φοιτητών ή σπουδαστών, εκπαιδευτικές συµφωνίες,
πιστοποιητικά αναλυτικής βαθµολογίας). Σε Α.Ε.Ι. µε µικρό αριθµό Τµηµάτων ο
αρµόδιος Συντονιστής του οικείου Ιδρύµατος µπορεί να είναι ταυτόχρονα και
Συντονιστής Τµήµατος ή Τµηµάτων τους.
Ο αρµόδιος Συντονιστής κάθε Α.Ε.Ι. διασφαλίζει τη συµµόρφωση του οικείου
Ιδρύµατος µε τις αρχές και τους κανόνες του ευρωπαϊκού συστήµατος συσσώρευσης
και µεταφοράς πιστωτικών µονάδων, επιβλέπει την τήρηση και εφαρµογή τους και
είναι υπεύθυνος για την πλήρη αναγνώριση και µεταφορά των πιστωτικών µονάδων.
Είναι επίσης υπεύθυνος, από κοινού µε τους Συντονιστές των Τµηµάτων του οικείου
Ιδρύµατος, για το συντονισµό, την πρόοδο και την ολοκλήρωση των εργασιών
σύνταξης, έκδοσης και δηµοσίευσης του Ενηµερωτικού Οδηγού Σπουδών του
Ιδρύµατος και διασφαλίζει ότι η µεταφορά και συσσώρευση των πιστωτικών
µονάδων λαµβάνει χώρα µε τον προσήκοντα τρόπο σε όλα τα Τµήµατά του. Ο
Συντονιστής κάθε Τµήµατος των Α.Ε.Ι. είναι το πρόσωπο επικοινωνίας µεταξύ των
φοιτητών ή σπουδαστών και του διδακτικού − ερευνητικού προσωπικού εντός του
Τµήµατος κάθε Α.Ε.Ι., ασχολείται µε όλα τα πρακτικά και ακαδηµαϊκά θέµατα που
αφορούν στην εφαρµογή του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών µονάδων στο οικείο Τµήµα και παρέχει στους φοιτητές ή σπουδαστές του
Τµήµατος κάθε δυνατή συµβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα
ζητήµατα µεταφοράς ή συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων. ∆ιασφαλίζει την
πρόσβαση των διακινούµενων φοιτητών ή σπουδαστών του Τµήµατος στους
Ενηµερωτικούς Οδηγούς Σπουδών αλλοδαπών Α.Ε.Ι., τους βοηθά στη σωστή
συµπλήρωση των εντύπων αιτήσεων και των εκπαιδευτικών συµφωνιών και τους
εξηγεί τις προβλεπόµενες διαδικασίες ακαδηµαϊκής αναγνώρισης. Είναι υπεύθυνος
για τη σωστή έκδοση των πιστοποιητικών αναλυτικής βαθµολογίας των
διακινούµενων φοιτητών ή σπουδαστών του Τµήµατος τόσο πριν όσο και µετά την
περάτωση της περιόδου σπουδών τους σε αλλοδαπά Α.Ε.Ι., καθώς και για τη σωστή
έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών αλλοδαπών φοιτητών ή σπουδαστών, οι
οποίοι πραγµατοποιούν µια περίοδο των σπουδών τους στο οικείο Τµήµα.
3. Οι αρµόδιοι Συντονιστές των Α.Ε.Ι. και οι Συντονιστές των Τµηµάτων τους
συνεργάζονται στενά τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους Εθνικούς Συντονιστές/
Συµβούλους του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS/DS Counselors) για όλα τα θέµατα που αφορούν στην
εφαρµογή του συστήµατος στο οικείο Α.Ε.Ι. ή Τµήµα τους, ενώ συντάσσουν στο
τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους αναλυτική έκθεση για όλες τις ενέργειες, προτάσεις
και πρωτοβουλίες τους, την οποία υποβάλλουν προς έγκριση στη Σύγκλητο ή τη
Συνέλευση του Ιδρύµατος και στη Γενική Συνέλευση ή το Συµβούλιο του Τµήµατος.
Οι εκθέσεις των Συντονιστών των Α.Ε.Ι. και οι εγκριτικές αποφάσεις των Συγκλήτων
ή Συνελεύσεών τους κοινοποιούνται στους Εθνικούς Συντονιστές/Συµβούλους του
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων,
καθώς και στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων».
Υπεύθυνη για τη διασφάλιση και παρακολούθηση της ορθής και πλήρους
εφαρµογής του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών

µονάδων στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης µε απόφαση του Πρυτανικού
Συµβουλίου (αριθµ. πρωτ. Β 4724/25-7-2012 στην αριθµ. 857/24-7-2012 συνεδρίασή
του έχει οριστεί η Καθηγήτρια του Τ.Ε.Φ.Α.Α. κα Μαρία Μιχαλοπούλου.
Παράρτηµα
Περιεχόµενο Ενηµερωτικού Οδηγού Σπουδών
Μέρος Πρώτο: Πληροφορίες σχετικά µε το Ίδρυµα
• Επωνυµία και διεύθυνση
• Ηµεροµηνίες ακαδηµαϊκού έτους/εξαµήνων
• Ακαδηµαϊκές αρχές και υπηρεσίες
• Γενική περιγραφή του Ιδρύµατος (συµπεριλαµβανοµένου του τύπου και της νοµικής
µορφής του)
• Κατάλογος των προσφερόµενων προγραµµάτων σπουδών που οδηγούν στην
απόκτηση ακαδηµαϊκού τίτλου
• ∆ιαδικασίες εισαγωγής/εγγραφής
• Βασικοί Κανονισµοί του Ιδρύµατος (συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών
ακαδηµαϊκής αναγνώρισης)
• Συντονιστής ECTS του Ιδρύµατος
Μέρος ∆εύτερο: Πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα σπουδών που οδηγούν
στην απόκτηση ακαδηµαϊκού τίτλου
Α) Γενική περιγραφή
• Απονεµόµενος ακαδηµαϊκός τίτλος
• Προϋποθέσεις εισαγωγής
• Εκπαιδευτικοί και επαγγελµατικοί στόχοι
• Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές
• ∆ιάγραµµα µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών µε πιστωτικές µονάδες (60 ανά
έτος)
• Τελικές εξετάσεις
• Κανονισµοί εξετάσεων και αξιολόγησης/βαθµολόγησης
• Συντονιστής ECTS του Τµήµατος
Β) Περιγραφή των επιµέρους ενοτήτων µαθηµάτων
• Τίτλος του µαθήµατος
• Κωδικός αριθµός του µαθήµατος
• Τύπος του µαθήµατος
• Επίπεδο του µαθήµατος
• Έτος σπουδών
• Εξάµηνο/τρίµηνο
• Αριθµός απονεµόµενων πιστωτικών µονάδων (µε βάση τον φόρτο εργασίας που
απαιτείται να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για να επιτύχει τους
αντικειµενικούς στόχους ή τα µαθησιακά αποτελέσµατα)
• Όνοµα του διδάσκοντος/των διδασκόντων
• Αντικειµενικοί στόχοι του µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα)
• Προαπαιτήσεις
• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus)
• Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη
• ∆ιδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι
• Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθµολόγησης
• Γλώσσα διδασκαλίας
Μέρος Τρίτο: Γενικές πληροφορίες για τους φοιτητές/σπουδαστές
• Κόστος διαβίωσης

• Στέγαση
• Σίτιση
• Ιατρικές υπηρεσίες
• Υπηρεσίες για φοιτητές/σπουδαστές µε ειδικές ανάγκες
• Ασφάλιση/υγειονοµική περίθαλψη
• Οικονοµική ενίσχυση φοιτητών/σπουδαστών
• Γραφείο φοιτητικών/σπουδαστικών υποθέσεων – Σύµβουλοι σπουδών
• Σπουδαστήρια – Αναγνωστήρια – Βιβλιοθήκες
• ∆ιεθνή προγράµµατα
• Πρακτικές πληροφορίες για διακινούµενους φοιτητές/σπουδαστές
• Μαθήµατα γλώσσας
• Πρακτική άσκηση
• Αθλητικές εγκαταστάσεις
• Εξωσπουδαστικές και ελεύθερες δραστηριότητες
• Φοιτητικοί/σπουδαστικοί σύλλογοι
Checklist for the Information Package/Course Catalogue
Part One: Information on the Institution
• Name and address
• Academic calendar
• Academic authorities
• General description of the institution (including type and status)
• List of degree programmes offered
• Admission/registration procedures
• Main university regulations (notably recognition procedures)
• ECTS institutional co-ordinator
Part Two: Information on degree programmes
A) General description
• Qualification awarded
• Admission requirements
• Educational and professional goals
• Access to further studies
• Course structure diagram with credits (60 per year)
• Final examination
• Examination and assessment regulations
• ECTS departmental co−ordinator
B) Description of individual course units
• Course title
• Course code
• Type of course
• Level of course
• Year of study
• Semester/trimester
• Number of credits allocated (based on the student workload required to achieve the
objectives or learning outcomes)
• Name of lecturer
• Objective of the course (preferably expressed in terms of learning outcomes and
competences)
• Prerequisites
• Course contents
• Recommended reading

• Teaching methods
• Assessment methods
• Language of instruction
Part Three: General information for students
• Cost of living
• Accommodation
• Meals
• Medical facilities
• Facilities for special needs students
• Insurance
• Financial support for students
• Student affairs office
• Study facilities
• International programmes
• Practical information for mobile students
• Language courses
• Internships
• Sports facilities
• Extra−mural and leisure activities
• Student associations

