
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών 

 

 

 

 

Λαμία, Μάρτιος 2022 
(Απόφαση Συνέλευσης υπ. αριθ. 47/23.03.2022) 

 

 
  



 

 

      

Εισαγωγή 

Σκοπός του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Παράρτημα 1) είναι η παροχή επιστημονικής 

γνώσης, ώστε οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για 

τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας.  

Έτσι, έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως: μελέτη, σχεδίαση, 

ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια 

πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς: α) του υλικού και λογισμικού των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, β) της πληροφορικής, γ) των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου, δ) των συστημάτων και εφαρμογών, 

γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας και ε) των 

τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων. 

Στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης και των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των 

Τηλεπικοινωνιών, και η προετοιμασία, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, επιστημόνων με όλα τα 

απαραίτητα εφόδια, ηθικά και τεχνολογικά, που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν με επιτυχία σε 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους 

διαρκώς ανελισσόμενους αυτούς τομείς. 

Κατά την διάρκεια των πέντε (5) πρώτων εξαμήνων στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 

περιλαμβάνονται κυρίως μαθήματα υποδομής της Επιστήμης της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 

τα οποία θεωρούνται υποχρεωτικά. Διατίθενται επίσης μαθήματα επιλογής ανά εξάμηνο σπουδών. Από 

το 6ο εξάμηνο και μετά διατίθενται μαθήματα Επιστημονικής Εξειδίκευσης κατανεμημένα σε τέσσερις 

ροές. Σε κάθε ροή υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής από τα οποία ο φοιτητής 

έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από την ομάδα του εξαμήνου, τον αριθμό που καθορίζεται σε κάθε 

εξάμηνο, ώστε να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε έως δώδεκα (12) μαθήματα, τα 

οποία απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου. 

Υπάρχει η δυνατότητα οι φοιτητές να αποκτήσουν Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια (Παράρτημα 2) 

εφόσον παρακολουθήσουν στο σύνολό τους και εξεταστούν με επιτυχία σε (8) εξαμηνιαία μαθήματα 

υποδομής και ειδικής διδακτικής και (2) Πρακτικές Ασκήσεις. Τα διδακτικά αντικείμενα-μαθήματα της 

Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας καθορίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Οι φοιτητές 

που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας μαζί 

με το βασικό πτυχίο θα αποκτούν και το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. 

Οι προπτυχιακές σπουδές διέπονται από τα ακόλουθα άρθρα: 

Άρθρο 1 - Δομή Προγράμματος Σπουδών 

1. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά το 8ο 

εξάμηνο και 96 εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατανέμονται σε οκτώ εξάμηνα και χωρίζονται σε 

έξι κατηγορίες: 

α) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού,  

β) Μαθήματα Επιλογής,  



 

 

      

γ) Μαθήματα Επιστημονικής Εξειδίκευσης 

δ) Ελεύθερα Μαθήματα επιλογής 

ε) Μαθήματα Παιδαγωγικής Επάρκειας.  

στ) Μαθήματα Ξένης Γλώσσας 

2. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η φοίτηση σε 8 εξάμηνα και η συμπλήρωση 240 

πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων – ECTS 

(European Credit Transfer System). 

 

Άρθρο 2 - Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού 

Ως υποχρεωτικά μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής 

εξέταση κρίνεται απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος. Η συστηματική 

παρακολούθηση των παραδόσεων είναι απόλυτα ενδεδειγμένη για τη σωστή θεωρητική κατάρτιση του 

φοιτητή, δεδομένου ότι μόνο η άμεση επαφή με τον διδάσκοντα μπορεί να οδηγήσει στην ακριβή γνώση 

του αντικειμένου κάθε μαθήματος. Η παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι 

υποχρεωτική. 

 

Άρθρο 3 - Μαθήματα Επιλογής 

Εκτός των υποχρεωτικών μαθημάτων στο ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών διατίθενται μαθήματα επιλογής 

ανά εξάμηνο σπουδών, από τα οποία ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από την ομάδα του 

εξαμήνου, τον αριθμό που καθορίζεται σε κάθε εξάμηνο, ώστε να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με 

επιτυχία σε έως τρία (3) μαθήματα.  

 

Άρθρο 4 - Μαθήματα Επιστημονικής εξειδίκευσης 

1. Εκτός των υποχρεωτικών μαθημάτων στο ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών από το 6ο εξάμηνο και μετά 

διατίθενται μαθήματα Επιστημονικής Εξειδίκευσης κατανεμημένα σε τέσσερις ροές. Σε κάθε ροή 

υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής από τα οποία ο φοιτητής έχει τη 

δυνατότητα να επιλέξει από την ομάδα του εξαμήνου, τον αριθμό που καθορίζεται σε κάθε 

εξάμηνο, ώστε να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε έως δώδεκα (12) μαθήματα, τα 

οποία απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου. Η κατοχύρωση μίας ροής γίνεται εφόσον ο/η 

φοιτητής/φοιτήτρια έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 4 υποχρεωτικά μαθήματα και δύο μαθήματα 

επιλογής της αντίστοιχης ροής.  

2. Μετά το πέρας των μαθημάτων του 8ου Εξαμήνου δίνεται η δυνατότητα κατοχύρωσης και δεύτερης 

ροής εφόσον ο/η φοιτητής/φοιτήτρια έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 4 υποχρεωτικά μαθήματα και δύο 

μαθήματα επιλογής της αντίστοιχης ροής. 

3. Για την απόκτηση πτυχίου είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και κατοχύρωση μιας 

τουλάχιστον ροής. 

 

Άρθρο 5 - Ελεύθερα Μαθήματα Επιλογής 

Ελεύθερα Μαθήματα Επιλογής χαρακτηρίζονται τα μαθήματα γενικών γνώσεων από τα οποία ο 

φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε έως τρία (3) για τη λήψη πτυχίου. 



 

 

      

 

Άρθρο 6 - Μαθήματα Παιδαγωγικής Επάρκειας 

1. Υπάρχει η δυνατότητα οι φοιτητές να αποκτήσουν Παιδαγωγική και Διδακτική (Παράρτημα 2) 

επάρκεια εφόσον παρακολουθήσουν στο σύνολό τους και εξεταστούν με επιτυχία σε (8) εξαμηνιαία 

μαθήματα υποδομής και ειδικής διδακτικής και (2) Πρακτικές Ασκήσεις.  

2. Τα διδακτικά αντικείμενα-μαθήματα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας καθορίζονται στο 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα 

σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας μαζί με το βασικό πτυχίο θα αποκτούν και το 

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.  

 

Άρθρο 7 - Μάθημα Ξένης Γλώσσας  

Το μάθημα Ξένης Γλώσσας είναι υποχρεωτικό για την απόκτηση πτυχίου. Στο μάθημα αυτό δεν 

καταχωρείται βαθμός, αλλά μόνο η ένδειξη «επέτυχε» ή «απέτυχε», η οποία αναγράφεται στην 

αναλυτική βαθμολογία. Οι φοιτητές που είναι κάτοχοι πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 ή 

ανώτερου απαλλάσσονται από την υποχρέωση των μαθημάτων Αγγλικής ορολογίας με την 

προσκόμιση του αντίστοιχου τίτλου. 

 

Άρθρο 8 - Πρακτική Άσκηση  

1. Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική, δεν βαθμολογείται και λαμβάνει (6) ECTS. Τα ECTS δεν θα 

λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου αλλά θα 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος.  

2. Είναι δίμηνης διάρκειας και υλοποιείται τους θερινούς μήνες (Ιούλιο- Αύγουστο). 

3. Οι σχετικές πληροφορίες αναφέρονται στον Κανονισμό Π.Α. που είναι αναρτημένος στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος1 (Παράρτημα 3)  

 

Άρθρο 9 - Πτυχιακή Εργασία 

Η Πτυχιακή Εργασία (Παράρτημα 4) λογίζεται ως μάθημα με 18 ECTS. Οι αιτήσεις εκπόνησης 

Πτυχιακών Εργασιών υποβάλλονται δύο (2) φορές, σε κάθε ημερολογιακό έτος και στην αρχή κάθε 

ακαδημαϊκού εξαμήνου και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών. Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ οι αιτήσεις παρουσιάσεων διπλωματικών εργασιών 

υποβάλλονται μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου και οι Πτυχιακές Εργασίες παρουσιάζονται σε 

ημερομηνίες που καθορίζονται από το Τμήμα. 

 

 

Άρθρο 10 - Κατανομή μαθημάτων σε εξάμηνα και σε κατηγορίες 

1. Παρακάτω περιγράφουμε την κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα και σε κατηγορίες. Η κατανομή 

των μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για τους φοιτητές. 

                                                           

1 http://cs.uth.gr/praktiki-askisi/ 



 

 

      

Ανταποκρίνεται πάντως σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό 

αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. 

 

Εξάμηνο Υποχρεωτικό 
Μάθημα 

Μάθημα 

Επιλογής 

Μάθημα 
Επιστημονικής 

Περιοχής  

Ελ. Επιλογής  

ή/και 

Παιδ. Επαρκ. 

1 6 0 0 0 

2 5 0 0 1 

3 5 0 0 1 

4 5 0 0 1 

5 4 0 ή 1 0 0 ή 3 

6 0 0 5 0  

7 0 0 έως 2 5 έως 3 0  

8 Πτυχιακή 
Εργασία 

0 2 0 

Σύνολο 26 0 έως 3 12 έως 10 3 έως 6* 

* Για την Παιδ. Επαρκ. απαιτούνται άλλα 5 μαθήματα που δεν υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου 

Σύνολο μαθημάτων για λήψη πτυχίου χωρίς Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια: 42 

Σύνολο μαθημάτων για λήψη πτυχίου με Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια: 43 

2. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά το 8ο εξάμηνο 

και 94 εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατανέμονται σε οκτώ εξάμηνα και χωρίζονται σε έξι κατηγορίες: 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 24 

Μαθήματα Επιλογής 4 

Μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής 51 

Ελεύθερα Μαθήματα 4 

Μαθήματα Παιδαγωγικής Επάρκειας 10 

Μαθήματα Ξένης Γλώσσας 1 

 

Άρθρο 11 - Προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου  

1. Στην αρχή έκαστου εξαμήνου, χειμερινού ή εαρινού, φοιτητής ή φοιτήτρια που δεν έχει υπερβεί την 

ανώτατη διάρκεια φοίτησης δηλώνει τόσα μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών ώστε συνολικά στο 

έτος να μην υπερβαίνει τον κανόνα ν+6 (όπου ν = ο αριθμός των μαθημάτων του έτους που 

δικαιούται να δηλώσει ο φοιτητής βάσει του προγράμματος σπουδών). 

2. Κατά την δήλωση των μαθημάτων, ισχύουν οι κάτωθι κανόνες: 

i. Η δήλωση μαθημάτων ισοδυναμεί με εγγραφή στο Τμήμα.  

ii. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή σε μάθημα, η παρακολούθηση του οποίου προϋποθέτει γνώσεις 

από προαπαιτούμενα μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων, όπως δηλώνεται ρητώς στην 



 

 

      

περιγραφή του μαθήματος στο τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών, χωρίς ο φοιτητής να έχει 

παρακολουθήσει επιτυχώς όλα τα προαπαιτούμενα μαθήματα. 

iii. Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα προηγούνται στην δήλωση από τα μαθήματα επιλογής. 

iv. Τα μαθήματα πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά με προτεραιότητα από το μικρότερο προς 

το μεγαλύτερο εξάμηνο. 

v. Φοιτητής του 2ου εξαμήνου εγγράφεται στο 3ο και 4ο εξάμηνο σπουδών εάν έχει επιτύχει σε 

(2) τουλάχιστον μαθήματα του 1ου έτους σπουδών. 

vi. Φοιτητής του 4ου εξαμήνου εγγράφεται στο 5ο και 6ο  εξάμηνο σπουδών εάν έχει επιτύχει σε 

(8) τουλάχιστον μαθήματα του 1ου και 2ου έτους σπουδών. 

vii. Φοιτητής του 6ου εξαμήνου εγγράφεται στο 7ο και 8ο  εξάμηνο σπουδών εάν έχει επιτύχει σε 

(15) τουλάχιστον μαθήματα του 1ου, 2ου και 3ου έτους σπουδών   

viii. Τα μαθήματα επιλογής εμφανίζονται στο συνιστώμενο εξάμηνό τους. Κάθε φοιτητής δύναται 

να δηλώσει μάθημα επιλογής σε μικρότερο ή μεγαλύτερο εξάμηνο ίδιας περιόδου (χειμερινό 

ή εαρινό) με δική του ευθύνη. 

3. Η επίδοση των φοιτητών σε κάθε μάθημα, βαθμολογείται στην κλίμακα «μηδέν» – «δέκα» (0 – 10), 

με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το πέντε (5) και άριστα το δέκα (10), και κατατίθεται στην Γραμματεία 

του Τμήματος από τον διδάσκοντα. Οι φοιτητές που είναι κάτοχοι πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας 

επιπέδου Β2 ή ανώτερου απαλλάσσονται από την υποχρέωση του μαθήματος «Αγγλικά» με την 

προσκόμιση του αντίστοιχου τίτλου.  

4. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η φοίτηση σε 8 εξάμηνα και η συμπλήρωση 240 

πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων – ECTS 

(European Credit Transfer System).  

5. Ο φοιτητής/τρια ολοκληρώνει τις σπουδές του/της και παίρνει πτυχίο όταν επιτύχει στα 

προβλεπόμενα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων και πιστωτικών 

μονάδων. Αν ο φοιτητής/τρια έχει εξεταστεί επιτυχώς σε περισσότερα μαθήματα από όσα 

προβλέπονται για την απόκτηση πτυχίου, στο βαθμό πτυχίου υπολογίζονται εκείνα τα μαθήματα τα 

οποία επιλέγει με Υπεύθυνη Δήλωση του/της. Τα υπόλοιπα επιπλέον μαθήματα δεν 

συνυπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου, αλλά αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία και το 

Παράρτημα Διπλώματος. 

 

Άρθρο 12 - Βαθμός πτυχίου 

1. Για τον υπολογισμό του Βαθμού του Διπλώματος, ο βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται με 

συντελεστή βάρους τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) του μαθήματος του και το 

άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 

απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου σπουδών.  

2. Η Πτυχιακή Εργασία λογίζεται ως μάθημα με 18 ECTS. 

3. Αναλυτικότερα, ισχύει: 

𝚩𝛂𝛉𝛍ό𝛓 𝚫𝛊𝛑𝛌ώ𝛍𝛂𝛕𝛐𝛓 =  
𝚺(𝚩𝛂𝛉𝛍ό𝛓 𝚳𝛂𝛉ή𝛍𝛂𝛕𝛐𝛓 ∗  𝐄𝐂𝐓𝐒 𝚳𝛂𝛉ή𝛍𝛂𝛕𝛐𝛓)

𝚺𝛖𝛎𝛐𝛌𝛊𝛋ό𝛓 𝛂𝛒𝛊𝛉𝛍ό𝛓 𝐄𝐂𝐓𝐒
  

Η επίδοση των φοιτητών, ανάλογα με τον τελικό βαθμό που επιτυγχάνουν, χαρακτηρίζεται στο δίπλωμα 

τους σαν: 



 

 

      

Χαρακτηρισμός Επιδόσεως Επιτευχθείς Βαθμός 

«Καλώς» 5 ≤ Βαθμός Διπλώματος ≤ 6.49 

«Λίαν Καλώς» 6.5 ≤ Βαθμός Διπλώματος ≤ 8.49 

«Άριστα» 8.5 ≤ Βαθμός Διπλώματος ≤ 10.00 

 

Άρθρο 13 - Παράρτημα Διπλώματος  

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας χορηγεί στους 

πτυχιούχους φοιτητές του το Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.  

Το Παράρτημα Διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 

Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES. Στόχος του παραρτήματος είναι να παράσχει επαρκή 

ανεξάρτητα στοιχεία για τη βελτίωση της διεθνούς "διαφάνειας" και τη δίκαιη ακαδημαϊκή και 

επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών (πτυχία, πιστοποιητικά, κ.λπ.). Το Παράρτημα 

Διπλώματος αποτελεί επεξηγηματικό έγγραφο και σχεδιάστηκε για να δίνει πληροφορίες σχετικές με τη 

φύση, το επίπεδο, το υπόβαθρο, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες 

ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου, 

στο οποίο επισυνάπτεται σε αυτό το Παράρτημα. 

 

  



 

 

      

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

1. Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών 

2. Κανονισμός Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας  

3. Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης  

4. Κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών 

 

 

 

 

 


