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Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών
Άρθρο 1 - Εγγραφή πρωτοετών φοιτητών

1. Η εγγραφή των νεοεισαχθέντων φοιτητών/-τριων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,  στο
Τμήμα  γίνεται  μέσω  της  ηλεκτρονικής  εφαρμογής  https://eregister.it.minedu.gov.gr του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ).

2. Μετά την αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας των καταστάσεων των επιτυχόντων φοιτητών
ενεργοποιείται και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υπό
την επίβλεψη της Γραμματείας.

3. Οι  ιδρυματικοί κωδικοί, που είναι απαραίτητοι για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
του Πανεπιστημίου, αποστέλλονται στους/στις φοιτητές/τριες μέσω  e-mail ή και SMS (βάσει
των στοιχείων επικοινωνίας που δήλωσαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου) μόλις
αποσταλούν τα στοιχεία τους από το εποπτεύον Υπουργείο.

4. Σε αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου, οι εν λόγω φοιτητές/-τριες, θα πρέπει
να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή τους καταθέτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i. Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων

ii. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας 
iii. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία έγχρωμη τύπου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
iv. Πιστοποιητικό γέννησης (για την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης).

5. Μετά  την  κατάθεση  των  δικαιολογητικών  η  Γραμματεία  του  Τμήματος  αποστέλλει  στους
εγγραφέντες τις βεβαιώσεις σπουδών.

6. Τα  δικαιολογητικά  και  οι  προθεσμίες  υποβολής  τους  ορίζονται  κάθε  χρόνο  με  αντίστοιχες
Ανακοινώσεις από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

7. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική
εγγραφή  εισακτέου  για  οιονδήποτε  λόγο  (π.χ.  μη  κατοχή  Α.Μ.Κ.Α.  ή  αριθμού  κινητού
τηλεφώνου, ανωτέρα βία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, θεομηνία ή
άλλο  σπουδαίο  λόγο  εξαιτίας  του  οποίου  δεν  κατέστη  δυνατή  η  εμπρόθεσμη  ηλεκτρονική
εγγραφή),  είναι  δυνατή  η  εγγραφή  μετά  την  πάροδο  της  προθεσμίας  υποβολής  της
ηλεκτρονικής αίτησης, ύστερα από αίτηση του εισακτέου, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της
καθυστέρησης.
Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται με υποβολή της αίτησης
απευθείας  στη  Γραμματεία  του  Τμήματος  είτε  με  φυσική  παρουσία,  είτε  με  τη  χρήση
ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ή  ειδικά  σχεδιασμένης  πλατφόρμας)  είτε  με  ταχυδρομική  αποστολή.  Κατά  τη  χρήση
ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται
η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται
μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής,
στην οποία θα δηλώνει ότι  όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει,  είναι
ακριβή και αληθή.
Η εκπρόθεσμη αίτηση εγγραφής υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε
(45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης
εγγραφής. Η εγγραφή ολοκληρώνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου
του Τμήματος ή της Σχολής. Τυχόν επιτυχόντες, που δεν εγγράφηκαν ούτε με αυτή τη 
διαδικασία, χάνουν το ως άνω δικαίωμα εγγραφής.)

8. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος αναρτώνται χρήσιμες πληροφορίες για πρωτοετείς φοιτητές που
αφορούν: 

 • στην πρόσβαση σε πληθώρα υπηρεσιών του Ιδρύματος μέσω του συνδέσμου: 
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 https://www.uniwa.gr/foitites/   
 • στην έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας (φοιτητικό πάσο) μέσω του συνδεσμου:: 
 https://academicid.minedu.gov.gr/   
 • στον τρόπο δήλωσης συγγραμμάτων μέσω της υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ (http://eudoxus.gr/   ) 
 • σε θέματα σίτισης, στέγασης, στεγαστικού επιδόματος μέσω του συνδέσμου: 
 https://merimna.uniwa.gr/
9. Εγγραφές ειδικών κατηγοριών γίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους του Υπουργείου

Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ).

Άρθρο 2 - Μετεγγραφές

Οι μετεγγραφές φοιτητών/-τριών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πραγματοποιούνται σύμφωνα
με όσα προβλέπονται από τις κατ’ έτος εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
περί  μετεγγραφών  βάσει  της  εκάστοτε  ισχύουσας  νομοθεσίας.  Το  Υπουργείο  αποστέλλει  στην
Γραμματεία  του  Τμήματος  τις  καταστάσεις  με  τους  προς  μετεγγραφή  φοιτητές/-τριες.  Η
Γραμματεία του Τμήματος πραγματοποιεί τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προς μετεγγραφή
φοιτητών/-τριών και καταθέτει πρακτικό, στο οποίο προτείνει για μετεγγραφή τους υποψήφιους
ανά  κατηγορία  που  πληρούν  τις  προβλεπόμενες  στις  εγκυκλίους  προϋποθέσεις  και  οι  οποίοι
προσκόμισαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ακολούθως καλούνται για εγγραφή στο Τμήμα
αφού  πρώτα  διαγραφούν  από  το  Τμήμα  προέλευσής  τους  και  προσκομίσουν  την  ανάλογη
βεβαίωση  διαγραφής.  Στη  συνέχεια  η  Γραμματεία  ενημερώνει  την  αντίστοιχη  υπηρεσία  του
Υπουργείου με τον αριθμό των μετεγγραφέντων φοιτητών/-τριών.

Άρθρο 3 - Κατατάξεις

Η Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις αλλά  και  τις  εκάστοτε
εγκυκλίους  που  εκδίδονται  αναφορικά  με  τη  διαδικασία  κατάταξης  πτυχιούχων  Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης,  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  49  του  Εσωτερικού  Κανονισμού  Λειτουργίας  του
Πανεπιστημίου  Δυτικής  Αττικής  (ΦΕΚ  4621/21.10.2020,τ.Β’)  για  τη  διαδικασία  κατάταξης
πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζει το εξάμηνο εισαγωγής, τα μαθήματα, την ύλη των
εξετάσεων,  την Επιτροπή Κατατάξεων,  τους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές.  Οι επιτυχόντες
κατατάσσονται στο Γ’ ή Ε’ εξάμηνο ανάλογα με την προέλευση του πρώτου τίτλου σπουδών τους (οι
πτυχιούχοι των Τμημάτων Πληροφορικής των δύο πρώην ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά εισάγονται στο
Ε’ εξάμηνο, ενώ οι πτυχιούχοι όλων των άλλων Τμημάτων στο Γ’ εξάμηνο). 
Αναλυτικές  πληροφορίες  για  τα  μαθήματα  των  κατατακτηρίων  εξετάσεων  και  την  ύλη  τους
παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Άρθρο 4 - Διάρκεια Φοίτησης

1. Η κατ’ ελάχιστο διάρκεια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι πέντε
(5) ακαδημαϊκά έτη, κατανεμημένα σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

2. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α’/17.02.2021), η ανώτατη
διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά
εξάμηνα.  Μετά  τη  συμπλήρωση  ανώτατης  διάρκειας  φοίτησης,  με  την  επιφύλαξη  των
ρυθμίσεων των επόμενων παραγράφων, η Κοσμητεία εκδίδει πράξη διαγραφής.

3. Σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  τον  Εσωτερικό  Κανονισμό  του  Πανεπιστημίου
καθορίζονται  διαδικαστικές  λεπτομέρειες  και  τα  δικαιολογητικά  για  την  κατ’  εξαίρεση
υπέρβαση  της  ανώτατης  χρονικής  διάρκειας  φοίτησης  της  προηγούμενης  παραγράφου  για

https://merimna.uniwa.gr/
http://eudoxus.gr/
https://academicid.minedu.gov.gr/
https://www.uniwa.gr/foitites/
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σοβαρούς λόγους υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς
α’ βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α’/17.02.2021), ειδικά το άρθρο 34 του
ίδιου νόμου ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στα ΑΕΙ από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.
Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των ΑΕΙ
κατά  την  έναρξη  ισχύος  του  εν  λόγω  νόμου  και  δεν  έχουν  υπερβεί  την  ελάχιστη  χρονική
διάρκεια  φοίτησης,  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα  σπουδών,  ο  υπολογισμός  της  ανώτατης
διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και καθορίζεται
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α’/17.02.2021). Οι φοιτητές
που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των ΑΕΙ, κατά την έναρξη
ισχύος του εν λόγω νόμου και  έχουν υπερβεί  την ελάχιστη  χρονική διάρκεια  φοίτησης του
προγράμματος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς
την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, ο οποίος εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού
έτους 2021-2022 χωρίς την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ
25/Α’/17.02.2021) προσαύξηση ακαδημαϊκού χρόνου.

Μερική Φοίτηση

Σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α’/17.02.2021), οι φοιτητές/-τριες
που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα, οι φοιτητές/-τριες με
αναπηρία,  καθώς και οι αθλητές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά
σωματεία  εγγεγραμμένα  στο  μητρώο  της  Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  και  α)  για  όσα  έτη
καταλαμβάνουν  διάκριση  1ης  έως  και  8ης  θέσης  σε  πανελλήνια  πρωταθλήματα  ατομικών
αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται
σε ομάδες των δυο ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών
ομάδων  σε  πανευρωπαϊκά  πρωταθλήματα,  παγκόσμια  πρωταθλήματα  ή  άλλες  διεθνείς
διοργανώσεις  υπό  την  Ελληνική  Ολυμπιακή  Επιτροπή  ή  β)  συμμετέχουν  έστω  άπαξ,  κατά  τη
διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε
καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες
κωφών, δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές/-τριες μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους
που εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής. Για τους φοιτητές/-τριες που φοιτούν υπό καθεστώς
μερικής φοίτησης, κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν μπορούν να
δηλώνουν  προς  παρακολούθηση  και  να  εξετάζονται  σε  αριθμό  μεγαλύτερο  από  το  ήμισυ  των
μαθημάτων  του  εξαμήνου  που  προβλέπει  το  πρόγραμμα  σπουδών,  εφαρμοζόμενης  και  στην
περίπτωση αυτή της ανώτατης διάρκειας φοίτησης της παρ. 1. Ο εσωτερικός κανονισμός του Α.Ε.Ι.
δύναται να ορίζει περαιτέρω προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των προηγούμενων
εδαφίων.

Αναστολή Φοίτησης

Σύμφωνα  με  τη  παρ.  4  του  άρθρου  34  του  Ν.  4777/2021  (ΦΕΚ  25/Α’/17.02.2021),  οι  φοιτητές
δύνανται, ύστερα από αίτησή τους προς την Κοσμητεία της Σχολής να διακόψουν τη φοίτησή τους
για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον
χρόνο διακοπής  της φοίτησης.  Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΑΕΙ  καθορίζονται  η  διαδικασία
διαπίστωσης της διακοπής της φοίτησης και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση. 
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Διαγραφή

Ο/Η φοιτητής/-τρια έχει δικαίωμα διαγραφής από το Τμήμα μετά από αίτησή του στη Γραμματεία
και  του  χορηγείται  Πιστοποιητικό  Διαγραφής,  με  ταυτόχρονη  ακύρωση  της  Ακαδημαϊκής  του
ταυτότητας.

Άρθρο 5 - Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου
έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό
και εαρινό).  Οι ημερομηνίες  έναρξης και λήξης των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού
εξαμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους, καθώς και οι ημερομηνίες των αντίστοιχων εξετάσεων
καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου και περιλαμβάνονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, το
οποίο  αναρτάται  στον  διαδικτυακό  τόπο του  Ιδρύματος.  Στην  ίδια  απόφαση  καθορίζεται  η
διάρκεια  των  θερινών  διακοπών  και  περιλαμβάνονται  οι  αργίες  εντός  των  ακαδημαϊκών
εξαμήνων

2. Κάθε  εξάμηνο  περιλαμβάνει  τουλάχιστον  δεκατρείς  (13)  πλήρεις  εβδομάδες  διδασκαλίας.
Παράταση  της  διάρκειας  ενός  εξαμήνου  αποφασίζεται,  σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις,  από  τη
Σύγκλητο. Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας διενεργούνται οι εξετάσεις των μαθημάτων,
σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό  ημερολόγιο,  σύμφωνα με πρόγραμμα που καθορίζεται  από τη
Συνέλευση και ανακοινώνεται  στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  Η επαναληπτική εξέταση των
μαθημάτων και των δύο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού) πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο
σύμφωνα με πρόγραμμα που καθορίζεται και ανακοινώνεται με τον ίδιο τρόπο.

3. Η Σύγκλητος μπορεί,  για εξαιρετικούς λόγους, να αποφασίζει  τη διακοπή της εκπαιδευτικής
διαδικασίας ή και της διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος.

4. Παραδόσεις που δεν γίνονται εξαιτίας συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του Τμήματος ή
εκδηλώσεων  των  φοιτητών/-τριων  πρέπει  να  αναπληρώνονται.  Για  τον  σκοπό  αυτό  ο
φοιτητικός  σύλλογος  οφείλει  να  ενημερώνει  εγγράφως τουλάχιστο  δύο μέρες  νωρίτερα  το
Τμήμα,  μέσω της γραμματείας.  Οι  αναπληρώσεις  των παραδόσεων γίνονται  με ευθύνη του
αντίστοιχου  διδάσκοντα  και  κατόπιν  συνεννόησης  με  τους  φοιτητές/-τριες.  Ομοίως,  ο/η
διδάσκων/ουσα οφείλει να αναπληρώσει μάθημα που χάνει λόγω προγραμματισμένης άδειας
απουσίας  του  ή  ασθένειάς/έκτακτου  κωλύματός  του/ης,  κατόπιν  συνεννόησης  με  τους
φοιτητές/-τριες.

5. Αν, παρόλα αυτά, δεν συμπληρωθούν οι ώρες που αντιστοιχούν στις απαιτούμενες ελάχιστες
εβδομάδες  διδασκαλίας  σε  κάποιο  μάθημα,  το  μάθημα  θεωρείται  ότι  δεν  διδάχθηκε  και
συνεπώς δεν πραγματοποιούνται εξετάσεις και οι φοιτητές/-τριες οφείλουν να επαναλάβουν
το μάθημα.

Άρθρο 6 - Εγγραφή και Ανανέωση Εγγραφής-Δηλώσεις Μαθημάτων

Εγγραφή και Δήλωση Μαθημάτων

1. Ο/Η  φοιτητής/τρια  έχει  την  υποχρέωση  της  εγγραφής  και  δήλωσης  μαθημάτων
παρακολούθησης,  σε  ημερομηνίες  και  προθεσμίες  που  προσδιορίζονται  από  το  ακαδημαϊκό
ημερολόγιο και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, τόσο για το χειμερινό όσο και
για το εαρινό εξάμηνο σπουδών. Τόσο η εγγραφή όσο και η δήλωση μαθημάτων των φοιτητών/-
τριών  σε  κάθε  εξάμηνο  αποτελούν  από  κοινού  απαραίτητες  ενέργειες,  προκειμένου  ο/η
φοιτητής/-τρια να έχει ενεργή παρουσία στο Ίδρυμα. Η Δήλωση Μαθημάτων πραγματοποιείται
μέσω του του πληροφοριακού συστήματος του Πανεπιστημίου και τη χρήση των ιδρυματικών
κωδικών. 
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Οι φοιτητές/-τριες που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο δεν
έχουν δυνατότητα συμμετοχής στις  εξετάσεις  των μαθημάτων,  τόσο στις  κανονικές  όσο και  στις
επαναληπτικές εξεταστικές περιόδους.
2. Η δήλωση μαθημάτων πρέπει να πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο από τον ίδιο τον φοιτητή ώστε

να είναι δυνατή η παρακολούθηση, η απόκτηση δωρεάν συγγραμμάτων και η  συμμετοχή του
στις εξετάσεις του μαθήματος. Ο/Η φοιτητής/-τρια  δηλώνει τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου
σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

3. Η  δήλωση  μαθημάτων  κάθε  εξάμηνο  πραγματοποιείται  μέσω  του  συστήματος  Ηλεκτρονικής
Γραμματείας. Το σύνολο των ωρών των μαθημάτων που μπορεί επιλέξει για παρακολούθηση
ο/η φοιτητής/-τρια δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά εβδομάδα, τις:
 Τριάντα οκτώ (38) στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο

αριθμό των αναγκαίων για την απονομή τίτλου εξαμήνων του προγράμματος σπουδών που
παρακολουθεί.

 Πενήντα δύο (52) στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια έχει υπερβεί τον ελάχιστο αριθμό
των  αναγκαίων  για  την  απονομή  τίτλου  εξαμήνων  του  προγράμματος  σπουδών  που
παρακολουθεί.

4. Σημειώνεται ότι ο/η φοιτητής/-τρια δικαιούται να εξεταστεί μόνο σε μάθημα που έχει δηλώσει
να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι φοιτητές/-τριες που δεν έχουν υποβάλει
δήλωση μαθημάτων δε γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του εξαμήνου ή στις επαναληπτικές του
Σεπτεμβρίου.

Επανεγγραφή

Οι επανεγγραφές φοιτητών/-τριών γίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7 - Αναγνωρίσεις μαθημάτων

1. Οι φοιτητές οι οποίοι μετακινήθηκαν για σπουδές σε Συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού
στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS, δύνανται να αναγνωρίσουν όλα τα μαθήματα από το
Πανεπιστήμιο Υποδοχής, τα οποία έχουν δηλώσει και στα οποία έχουν εξεταστεί με επιτυχία,
εφόσον  η  ύλη  τους  αντιστοιχεί  στην  ύλη  μαθημάτων  του  Τμήματος  φοίτησής  τους.  Η
βαθμολογία των μαθημάτων που πέτυχε ο φοιτητής/-τρια στο εξωτερικό αντιστοιχίζεται με το
ελληνικό βαθμολογικό σύστημα. 

2. Με  απόφαση  της  Συνέλευσης  του  Τμήματος,  οι  κατατασσόμενοι  απαλλάσσονται  από  την
εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον στα μαθήματα
αυτά έχουν βαθμό  μεγαλύτερο ή ίσο  του πέντε (5).  Η Συνέλευση του Τμήματος  μπορεί  να
απαλλάξει τους κατατασσομένους από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών
του Τμήματος τα οποία διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης, με βάση τα
περιγράμματα των αντίστοιχων μαθημάτων στο Π.Π.Σ. του Τμήματος προέλευσης.
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