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Άρθρο 1: Ρεδίο εφαρμογήσ
Οι διατάξεισ του παρόντοσ Κανονιςμοφ Σπουδϊν διζπουν τισ βαςικζσ αρχζσ που αφοροφν ςτθ φοίτθςθ, τθ διάρκρωςθ των
ςπουδϊν και τισ προχποκζςεισ λιψθσ πτυχίου ςτο Τμιμα Χθμείασ. Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για το Τμιμα και για τα
προςφερόμενα μακιματα του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν δίνονται ςτον Οδθγό Σπουδϊν που είναι αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα
του Τμιματοσ.
ΜΕΟΣ ΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2: Φυςιογνωμία και αποςτολή του Τμήματοσ
Το Τμιμα Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ είναι το νεότερο Τμιμα Χθμείασ που ιδρφκθκε ςτθν Ελλάδα με το Ρ.Δ. 103, ΦΕΚ
48 Α’, 1983 και λειτουργεί από το 1985 με Ρρόγραμμα Mεταπτυχιακϊν Σπουδϊν. Με απόφαςθ του Yπουργείου Ραιδείασ και
Θρθςκευμάτων το Φκινόπωρο 1987 άρχιςε και το Ρρόγραμμα Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν. Ανικει ςτθ Σχολι Θετικϊν και
Τεχνολογικϊν Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, θ οποία ιδρφκθκε ςαν Φυςικομακθματικι Σχολι με το Ρ.Δ. 87/73,
μετονομάςκθκε ςε Σχολι Θετικϊν Επιςτθμϊν με το Ρ.Δ. 452/22-10-84 και λειτουργεί ςτο Ηράκλειο. Το Τμιμα Χθμείασ
μεταφζρκθκε ςε νεόκτιςτο κτίριο ςτθν Ρανεπιςτθμιοφπολθ ςτθν Κοινότθτα των Βουτϊν το εαρινό εξάμθνο του 2006,
προςφζροντασ ζνα εξαιρετικό, ςφγχρονο και υψθλοφ επιπζδου περιβάλλον για Εκπαίδευςθ και Ζρευνα.
Στελεχϊκθκε ςταδιακά με υψθλοφ επιπζδου μζλθ ΔΕΡ που επιλζχκθκαν ςυνεκτιμϊντασ τθ διδακτικι και ερευνθτικι τουσ
δραςτθριότθτα και το κφροσ τουσ ςε διεκνζσ επίπεδο. Εξζλεξε τουσ πρϊτουσ κακθγθτζσ του το 1984 και άρχιςε να λειτουργεί
το 1985. Σιμερα το Τμιμα ζχει είκοςι ζνα (21). Από τον Φεβρουάριο του 1985 ιδρφκθκε και λειτουργεί απρόςκοπτα το
Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν με πλιρεσ πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν μακθμάτων που ςυντελεί ςτθ διατιρθςθ του
ερευνθτικοφ και τεχνολογικοφ δυναμιςμοφ του Τμιματοσ και ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτο επίπεδο των βαςικϊν
(προπτυχιακϊν) ςπουδϊν.
Στα τριάντα τζςςερα χρόνια λειτουργίασ του, το Τμιμα ζχει αναπτφξει και εφαρμόςει ζνα ςφγχρονο πρόγραμμα ςπουδϊν, Το
πρόγραμμα ςπουδϊν περιλαμβάνει προαιρετικι Διπλωματικι Εργαςία, κακϊσ και προαιρετικι Ρρακτικι Άςκθςθ μζςω
εργαςίασ εκτόσ Ρανεπιςτθμίου. Επιπλζον, ςε φοιτθτζσ και απόφοιτουσ του Τμιματοσ προςφζρεται θ δυνατότθτα
παρακολοφκθςθσ Ρρογράμματοσ Ραιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ που υλοποιείται από τθ Σχολι Θετικϊν και
Τεχνολογικϊν Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ για τθν απόκτθςθ πιςτοποιθτικοφ παιδαγωγικισ και διδακτικισ επάρκειασ
(άρκρο 111 Ν.4547/2018). Κακϊσ με τα παραπάνω πζραν των ουςιαςτικϊν γνϊςεων προςφζρονται πλικοσ δυνατοτιτων,
ευκαιριϊν και εμπειριϊν εφαρμογισ και εμβάκυνςισ τουσ, οι απόφοιτοι του Τμιματοσ μποροφν να ανταποκρικοφν με τθν ίδια
ευκολία και επιτυχία ςτισ απαιτιςεισ όλου του φάςματοσ τθσ ςχετικισ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ: από τθ βιομθχανία, τισ
επιχειριςεισ και τουσ οργανιςμοφσ, μζχρι τθν πρωτοβάκμια/δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και τθν ζρευνα.
Αναφορικά με τθ δυνατότθτα ςυνζχιςθσ των ςπουδϊν τουσ ςε ανϊτερο επίπεδο, απόφοιτοι του Τμιματοσ με υψθλζσ
επιδόςεισ γίνονται ςυςτθματικά δεκτοί ςε μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων Ρανεπιςτθμίων και του ιδίου του Τμιματοσ.
Το Τμιμα είχε και ςυνεχίηει να ζχει ιςχυρό ερευνθτικό προςανατολιςμό. Τα μζλθ του Τμιματοσ, ςε όλθ τθν πορεία του και
ακόμθ περιςςότερο ςιμερα, διατθροφν ςθμαντικζσ εκνικζσ, ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ ςυνεργαςίεσ με κορυφαία ακαδθμαϊκά
και ερευνθτικά ιδρφματα, κακϊσ και με τθ βιομθχανία ςε κζματα καίριου ενδιαφζροντοσ.
Καταλιγοντασ, ο Τμιμα κεωρείται πλζον ςιμερα από τα κορυφαία Τμιματα Χθμείασ ςτθν χϊρα. Η ςθμαντικι ςυνειςφορά του
ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτθν χϊρα μασ ςε κζματα χθμείασ είναι πλζον αναγνωριςμζνθ και το εκπαιδευτικό ζργο που
ςυντελείται ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο χαρακτθρίηεται από διεκνϊσ καταξιωμζνθ ποιότθτα. Βεβαίωσ, το κφροσ
του Τμιματοσ αντανακλά ευκζωσ και ςτο κφροσ των αποφοίτων του.
Άρθρο 3: Πργανα του Τμήματοσ
Αρμόδια για όλα τα κζματα του Τμιματοσ είναι θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ. Η Διοίκθςθ του Τμιματοσ ςυνίςταται από τον
Ρρόεδρο με τον Αναπλθρωτι του και τον/τθν Γραμματζα του Τμιματοσ.
Άρθρο 4: Ειςαγωγή φοιτητών
Η ειςαγωγι ςτο Τμιμα Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ γίνεται με οποιονδιποτε από τουσ προβλεπόμενουσ από το
Υπουργείο Ραιδείασ, ‘Ερευνασ και Θρθςκευμάτων, τρόπουσ ειςαγωγισ ςτα Ιδρφματα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
(πανελλαδικζσ εξετάςεισ, ειδικζσ κατθγορίεσ πολυτζκνων, τριτζκνων, και άλλων, αλλοδαπϊν-αλλογενϊν, Eλλινων του
εξωτερικοφ και άλλων, ατόμων που πάςχουν από ςοβαρζσ αςκζνειεσ, κατάταξθ πτυχιοφχων είτε με εξετάςεισ είτε με βακμό
πτυχίου).
O τρόποσ ειςαγωγισ των φοιτθτϊν ςτο Τμιμα, ο αρικμόσ των ειςαγομζνων φοιτθτϊν ανά ζτοσ και οι θμερομθνίεσ εγγραφισ
των νζων φοιτθτϊν ρυκμίηονται από το Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων (ΥΡΕΘ) και τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
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Επιπλζον ςτο Τμιμα μπορεί να εγγράφονται και απόφοιτοι άλλων τμθμάτων μετά τθν επιτυχι ςυμμετοχι τουσ ςε
κατατακτιριεσ εξετάςεισ που διενεργοφνται ςφμφωνα με το Νόμο κάκε χρόνο βάςει προγράμματοσ που ανακοινϊνεται ςτθν
ιςτοςελίδα του Τμιματοσ και με διαδικαςία που περιγράφεται αναλυτικά ςε ςχετικι καταχϊρθςθ (Αρχικι Σελίδα > Σπουδζσ >
Ρροπτυχιακζσ ςπουδζσ > Γενικζσ πλθροφορίεσ για φοιτθτζσ).
Άρθρο 5: Φοιτητική ιδιότητα
Η ιδιότθτα του φοιτθτι του τμιματοσ αποκτάται με τθν αρχικι εγγραφι ςτο Τμιμα, διατθρείται με τθν εγγραφι και διλωςθ
μακθμάτων ςε κάκε εξάμθνο ςπουδϊν και αίρεται με τθν ανακιρυξθ και τθ λιψθ του πτυχίου, ι με τθν ζκδοςθ αποφοιτθρίου.
Η φοιτθτικι ιδιότθτα αίρεται επίςθσ κακ' όλο το διάςτθμα αναςτολισ ςπουδϊν τθν οποία μπορεί να αιτθκεί κάποιοσ φοιτθτισ.
Οι φοιτθτζσ του Τμιματοσ κεωροφνται πλιρουσ φοίτθςθσ. Ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςε Ρρακτικι Άςκθςθ, αυτι
δθλϊνεται ωσ μάκθμα «Ελεφκερθσ Επιλογισ».
Κάκε φοιτθτισ ζχει δικαίωμα να ηθτιςει αναςτολι ςπουδϊν ζωσ και 8 εξάμθνα κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν του. Ο
φοιτθτισ κατακζτει ςυμπλθρωμζνο το ςχετικό ζντυπο ςτθ Γραμματεία, θ οποία το προωκεί ςτθ Γενικι Συνζλευςθ του
Τμιματοσ για ζγκριςθ. Το αίτθμα κα πρζπει να γίνεται ςτθν αρχι του εξαμινου, ςτθν περίπτωςθ που αφορά ςτο τρζχον
εξάμθνο. Ο φοιτθτισ τθσ αναςτολισ, δεν ζχει τθ φοιτθτικι ιδιότθτα και τισ φοιτθτικζσ παροχζσ (ςίτιςθ, ςτζγαςθ, μειωμζνο
ειςιτιριο ςτισ ςυγκοινωνίεσ, ιατροφαρμακευτικι κάλυψθ, πρόςβαςθ ςτθ βιβλιοκικθ και ςτο Student Web). Μετά το πζρασ τθσ
περιόδου αναςτολισ, ο φοιτθτισ οφείλει να ενθμερϊςει τθ Γραμματεία ϊςτε να ενεργοποιθκεί ξανά θ καρτζλα του ςτθν
εφαρμογι των Γραμματειϊν. Το ςυνολικό χρονικό διάςτθμα τθσ αναςτολισ ςπουδϊν δεν προςμετράται ςτον υπολογιςμό των
ετϊν φοίτθςθσ.
Άρθρο 6: Βεβαιώςεισ και πιςτοποιητικά
Κάκε φοιτθτισ αμζςωσ μετά τθν εγγραφι του ςτο Τμιμα μπορεί να προμθκευτεί τθν Ακαδθμαϊκι του Ταυτότθτα, μζςω
αίτθςθσ ςτθν «Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Απόκτθςθσ Ακαδθμαϊκισ Ταυτότθτασ» του ΥΡΕΘ. Σε περίπτωςθ απϊλειασ/κλοπισ τθσ
ταυτότθτασ, πρζπει να γίνεται διλωςθ ςτθν Αςτυνομία, και εν ςυνεχεία με τθ βεβαίωςθ διλωςθσ απϊλειασ, αίτθςθ
επανζκδοςθσ τθσ ταυτότθτασ ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ.
Με αίτθςθ των ενδιαφερομζνων, θ Γραμματεία δφναται να χορθγιςει πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ για οποιαδιποτε νόμιμθ
χριςθ. Μεταξφ αυτϊν περιλαμβάνονται θ «Βεβαίωςθ Σπουδϊν», το «Ριςτοποιθτικό για Στρατολογία», θ «Αναλυτικι
Βακμολογία» (εκδίδεται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα), το «Ριςτοποιθτικό για ςτεγαςτικό επίδομα» κ.ά. Οι αιτιςεισ για ζκδοςθ
πιςτοποιθτικϊν και βεβαιϊςεων μπορεί να γίνονται επιτόπου ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ, είτε θλεκτρονικά μζςω τθσ
υπθρεςίασ Student Web, κακϊσ επίςθσ και μζςω Κ.Ε.Ρ. Ραράδοςθ γίνεται επιτοπίωσ, ι με θλεκτρονικι αποςτολι.
Άρθρο 7: Φοιτητική μζριμνα
Μζςω τθσ κεντρικισ υπθρεςίασ «Εφδοξοσ» του Υπουργείου Ραιδείασ, ο φοιτθτισ μπορεί να επιλζξει και να παραλάβει δωρεάν
ςυγγράμματα για τα μακιματα ςτα οποία εγγράφεται. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ δωρεάν ςυγγραμμάτων που δικαιοφται ο κάκε
φοιτθτισ κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν του ιςοφται με τον ελάχιςτο αρικμό μακθμάτων που απαιτοφνται για τθ λιψθ
πτυχίου ςφμφωνα με το πρότυπο πρόγραμμα ςπουδϊν. Η ίδια υπθρεςία παρζχει επιπλζον τθ δυνατότθτα ανταλλαγισ
ςυγγραμμάτων μεταξφ φοιτθτϊν.
Η προςωπικι Ακαδθμαϊκι Ταυτότθτα, που εκδίδεται μζςω τθσ υπθρεςίασ «Ακαδθμαϊκισ Ταυτότθτασ» του ΥΡΕΘ, επζχει και
κζςθ δελτίου ειδικοφ ειςιτθρίου (πάςο), με το οποίο επιτρζπεται θ χοριγθςθ μειωμζνου (φοιτθτικοφ) ειςιτθρίου ςτα μζςα
μαηικισ μεταφοράσ ϊςτε να διευκολφνονται οι μετακινιςεισ του.
Οι φοιτθτζσ μποροφν να διεκδικιςουν δωρεάν ςίτιςθ ι/και δωρεάν ςτζγαςθ, εφόςον πλθροφν τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ,
με βάςθ τθν ατομικι και οικογενειακι οικονομικι τουσ κατάςταςθ και τθν εντοπιότθτά τουσ μζςω τθσ υπθρεςίασ Φοιτθτικισ
Μζριμνασ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ.
Οι φοιτθτζσ που δεν ζχουν ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι περίκαλψθ, δικαιοφνται πλιρθ ιατροφαρμακευτικι και
νοςοκομειακι περίκαλψθ ςτο Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ με κάλυψθ των ςχετικϊν δαπανϊν από τον Εκνικό Οργανιςμό Ραροχισ
Υπθρεςιϊν Υγείασ (Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.), κατ’ ανάλογθ εφαρμογι του άρκρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 83). Για τουσ όρουσ, τισ
προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία παροχισ τθσ περίκαλψθσ οι φοιτθτζσ μποροφν να αναφζρονται ςτθν υπθρεςία Φοιτθτικισ
Μζριμνασ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ.
Οι φοιτθτζσ μποροφν να ενιςχφονται οικονομικά κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ μζςω υποτροφιϊν επίδοςθσ και
βραβείων αριςτείασ, ανταποδοτικϊν υποτροφιϊν. Ρλθροφορίεσ για υποτροφίεσ που προκθρφςςονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια
του ζτουσ αναρτϊνται και ςτθν ιςτοςελίδα του Γραφείου Διαςφνδεςθσ τθσ Δ.Α.ΣΤΑ του Ρ.Κ.
Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ ορίηει για κάκε νεοειςαχκζντα φοιτθτι τον Ακαδθμαϊκό του
Σφμβουλο, ρόλοσ του οποίου είναι να ςυμβουλεφει τον φοιτθτι κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν του ςε ακαδθμαϊκά κζματα. Ο
πρωτοετισ φοιτθτισ πλθροφορείται το όνομα του Ακαδθμαϊκοφ του Συμβοφλου κατά τθν εγγραφι του ςτο Τμιμα και μπορεί
να αξιοποιεί τισ γνϊςεισ και τθν εμπειρία του κακ’ όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν του. Είναι προφανζσ ότι ο Ακαδθμαϊκόσ
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Σφμβουλοσ δεν επιφορτίηεται με τθν παροχι ςυμβουλϊν για διαδικαςτικά κζματα ι τθν υπενκφμιςθ των υποχρεϊςεων του
φοιτθτι. Η αξιοποίθςθ του Ακαδθμαϊκοφ Συμβοφλου εναπόκειται ςτον φοιτθτι, κακϊσ ο ρόλοσ του δεν είναι αποφαςιςτικόσ
αλλά γνωμοδοτικόσ και μάλιςτα όχι κατ’ αποκλειςτικότθτα, κακϊσ ο φοιτθτισ καλό είναι να ςυμβουλεφεται και άλλουσ
διδάςκοντεσ, ιδίωσ τουσ διδάςκοντεσ των μακθμάτων που ςκοπεφει να επιλζξει.
Στο Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ λειτουργεί από το Σεπτζμβριο του 2003 Συμβουλευτικό Κζντρο Φοιτθτϊν, με ςκοπό τθν ψυχολογικι
υποςτιριξθ των προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν του ιδρφματοσ, τθ ςτιριξθ των φοιτθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ, τθν ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ ςε κζματα που αφοροφν ςτον τομζα τθσ
ψυχικισ υγείασ και τθ διαμόρφωςθ μιασ γενικότερθσ πολιτικισ ψυχικισ υγείασ.
Επιπλζον για λογαριαςμό όλων των φοιτθτϊν του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ λειτουργεί Ρανεπιςτθμιακό Γυμναςτιριο και ζχουν
οργανωκεί και δραςτθριοποιοφνται διάφορεσ Ρολιτιςτικζσ Ομάδεσ.
ΜΕΟΣ ΔΕΥΤΕΟ: ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 8: Σπουδζσ ςτο Τμήμα
Οι προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο Τμιμα διαρκοφν ςυνολικά τζςςερα ζτθ ι αλλιϊσ οχτϊ εξάμθνα ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνεται
και θ προαιρετικι εκπόνθςθ διπλωματικισ εργαςίασ. Κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ αρχίηει τθν 1θ Σεπτεμβρίου κάκε χρόνου και λιγει
τθν 31θ Αυγοφςτου του επομζνου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςπουδϊν κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ κατανζμεται χρονικά ςε
δφο εξάμθνα, χειμερινό και εαρινό. Το Ρρότυπο Ρρόγραμμα Σπουδϊν κακορίηει τθν προτεινόμενθ δομι κάκε εξαμινου
φοίτθςθσ.
Άρθρο 9: Ρρόγραμμα ςπουδών
Τα μακιματα και οι λοιπζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, οι μακθςιακοί ςτόχοι και τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα τθσ
φοίτθςθσ περιλαμβάνονται ςτον «Οδθγό Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν» ο οποίοσ καταρτίηεται για κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ ςτο τζλοσ
του προθγοφμενου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ.
Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτθν Χθμεία αποτελείται από 4 κατθγορίεσ μακθμάτων: α) Υποχρεωτικά, β) Υποχρεωτικά Επιλογισ,
χθμικοφ περιεχομζνου από τα οποία ο φοιτθτισ πρζπει να παρακολουκιςει οριςμζνο αρικμό, γ) Ελεφκερθσ Επιλογισ, μθ
χθμικοφ περιεχομζνου με μζγιςτο αρικμό τζςςερα και δ) Εναλλακτικά Υποχρεωτικά Επιλογισ, που είναι θ Ρρακτικι Άςκθςθ,
και θ προαιρετικι Ρτυχιακι Εργαςία. Το βάροσ κάκε μακιματοσ δθλϊνεται ςε Ευρωπαϊκζσ Ριςτωτικζσ Μονάδεσ (ECTS). Ο
εξαμθνιαίοσ φόρτοσ εργαςίασ ενόσ φοιτθτι είναι το άκροιςμα των Ριςτωτικϊν Μονάδων (ECTS) των μακθμάτων ςτα οποία
ζχει εγγραφεί το εξάμθνο αυτό. Συνιςτάται ο φόρτοσ αυτόσ να είναι περίπου ίςοσ με 30 ECTS για κάκε εξάμθνο. Ραρζχεται θ
δυνατότθτα αναβακμολόγθςθσ μία και μόνθ φορά ανά μάκθμα.
Για κάκε μάκθμα του προγράμματοσ ςπουδϊν ζχει οριςτεί το εξάμθνο των ςπουδϊν ςτο οποίο αυτό κανονικά αντιςτοιχεί, το
βάροσ του ςε διδακτικζσ μονάδεσ, το κατά πόςο είναι μάκθμα υποχρεωτικό ι επιλογισ.
Μακιματα Ελεφκερθσ Επιλογισ είναι όλα τα μακιματα που επικυμοφν φοιτθτζσ του Τμιματοσ να παρακολουκιςουν από
άλλα Τμιματα του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ.
Δεν υπάρχουν προαπαιτοφμενα για τθν εγγραφι ςτα Υποχρεωτικά Μακιματα και Υποχρεωτικά Επιλογισ.
1. Πλα τα προςφερόμενα μακιματα του Τμιματοσ Χθμείασ (υποχρεωτικά και κατϋ επιλογιν) ζχουν 4 ϊρεσ διδαςκαλίασ τθν
εβδομάδα και 4 Δ.Μ. και αντιςτοιχοφν ςε 6 ECTS μονάδεσ.
2. Τα υποχρεωτικά μακιματα εγγραφισ ανά εξάμθνο είναι πζντε (5) και περιγράφονται ςτον οδθγό ςπουδϊν . Στο πρϊτο ζτοσ
προςτίκενται επιπλζον τα προπαραςκευαςτικά Αγγλικά Ι και ΙΙ, και δφο Μακιματα Υπολογιςτϊν (βλζπε παράγραφο 4).
3. Οι εγγραφζσ ςτα μακιματα γίνονται θλεκτρονικά ςτισ κακοριςμζνεσ θμερομθνίεσ. Σε ιδιαίτερεσ περιπτϊςεισ όπου ο
φοιτθτισ κωλφεται και κατόπιν ζγκριςθσ του προζδρου του τμιματοσ, θ εγγραφι γίνεται χειρόγραφα ςτθ γραμματεία.
4. Οι φοιτθτζσ του 1ου ζτουσ γράφονται μόνο ςτα μακιματα του ζτουσ τουσ ςυν τα προπαραςκευαςτικά μακιματα των
αγγλικϊν και τα δφο μακιματα υπολογιςτϊν. Ο βακμόσ εμφανίηεται ςτθν αναλυτικι βακμολογία αλλά δεν προςμετράται
για τθν απόκτθςθ του πτυχίου (ςυντελεςτισ βαρφτθτασ: μθδζν). Επίςθσ για τα μακιματα «Βαςικζσ Αρχζσ & Εφαρμογζσ
Η/Υ» και «Οι Υπολογιςτζσ ςτθ Χθμεία» ο βακμόσ εμφανίηεται ςτθν αναλυτικι βακμολογία αλλά δεν προςμετράται για τθν
απόκτθςθ του πτυχίου (ςυντελεςτισ βαρφτθτασ: μθδζν). Η παρακολοφκθςθ των εργαςτθρίων Γενικισ Χθμείασ Ι & ΙΙ
αποτελεί προχπόκεςθ για τθν εγγραφι και παρακολοφκθςθ των εργαςτθρίων των επομζνων ετϊν.
5. Οι φοιτθτζσ του 2ου ζτουσ μποροφν να γραφτοφν ςε 8 το πολφ μακιματα ανά εξάμθνο. ‘Πςοι δεν οφείλουν κανζνα
υποχρεωτικό μάκθμα ι οφείλουν ζνα ι και δφο υποχρεωτικά μποροφν να γραφτοφν ςε μακιματα επιλογισ τουσ που
προςφζρονται από τα Τμιματα του εκφμνου ι από τθ ΣΘΕΤΕ μζχρι να ςυμπλθρϊςουν τα 8 μακιματα του εξαμινου.
Συνιςτάται θ εγγραφι ςε μακιματα που κεωροφνται υποχρεωτικά για τθν απόκτθςθ του Ριςτοποιθτικοφ Ραιδαγωγικισ
Επάρκειασ (βλζπε ςχετικι παράγραφο).
6. Οι φοιτθτζσ εγγράφονται πρϊτα ςτα μακιματα που οφείλουν από τα προθγοφμενα ζτθ (με ςειρά προτεραιότθτασ δθλ.
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πρϊτα του 1ου ζτουσ μετά του 2ου ζτουσ κτλ ) και μετά ςυμπλθρϊνουν τα 8 μακιματα από το ζτοσ τουσ. Οι φοιτθτζσ/τριεσ
δεν ζχουν δικαίωμα να εγγραφοφν ςε εργαςτιρια προθγουμζνων ετϊν αν δεν ζχουν παρακολουκιςει τα Εργαςτιρια
Γενικισ Χθμείασ (απόφαςθ ΓΣ 23/11/2012).
7. Οι φοιτθτζσ του 3ου ζτουσ μποροφν να γραφτοφν ςε 8 το πολφ μακιματα ανά εξάμθνο. Πςοι δεν οφείλουν κανζνα
υποχρεωτικό μάκθμα ι οφείλουν ζνα ι και δφο υποχρεωτικά μποροφν να γραφτοφν ςε μακιματα επιλογισ του τμιματοσ ι
άλλων τμθμάτων ι από τθ ΣΘΕΤΕ μζχρι να ςυμπλθρϊςουν τα 8 μακιματα του εξαμινου.
8. Για τουσ φοιτθτζσ του 4ου ζτουσ ιςχφουν οι όροι τθσ παραγράφου 7 με τθν προςκικθ ότι μποροφν να δθλϊνουν εκτόσ από
τα οκτϊ (8) επιπλζον δφο (2) μακιματα.
9. Οι διδάςκοντεσ παραδίδουν ςτθν γραμματεία τθν τελικι βακμολογία του μακιματοσ το αργότερο 10 θμζρεσ μετά τθν
τελικι εξζταςθ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ.
10. Για τθν απόκτθςθ πτυχίου, πζρα από τθν επιτυχι παρακολοφκθςθ των υποχρεωτικϊν μακθμάτων και των τεςςάρων «noncredit» μακθμάτων του πρϊτου ζτουσ απαιτείται και θ επιτυχισ παρακολοφκθςθ δζκα (10) μακθμάτων επιλογισ ι οκτϊ (8)
επιλογισ και τθσ πτυχιακισ εργαςίασ. Ζξι (6) τουλάχιςτον από τα μακιματα επιλογισ πρζπει να είναι Χθμικοφ
Ρεριεχομζνου. Μακιματα επιλογισ άλλων τμθμάτων που δθλϊνονται από τουσ φοιτθτζσ του τμιματοσ, καταχωροφνται με
4 ΔΜ και 6 ECTS ανεξάρτθτα από τισ ΔΜ και ECTS που αναφζρονται ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν του τμιματοσ που τα
προςφζρει. Για τθν απόκτθςθ του πτυχίου κα υπολογίηονται τα δζκα (10) μακιματα επιλογισ με τουσ μεγαλφτερουσ
βακμοφσ. Τα επιπλζον μακιματα επιλογισ κα εμφανίηονται ςτο Ραράρτθμα Ρτυχίου.
Οι επί πτυχίω φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν το δικαίωμα να εγγραφοφν ςε μακιματα και εργαςτιρια ςυνολικοφ βάρουσ απαςχόλθςθσ
60 E.C.T.S το εξάμθνο.
Συνοπτικι παρουςίαςθ των κατθγοριϊν μακθμάτων:
Ενδεικτική Κατανομή Ριςτωτικών Μονάδων (ECTS) ςτο Ρρόγραμμα Σπουδών
Α. ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Αριθμόσ μαθημάτων
ECTS ανά μάθημα
Σφνολο ECTS ανά
κατηγορία μαθήματοσ
Μακιματα
20
6
120
Εργαςτθριακά
10
6
60
μακιματα
Ξζνθ Γλϊςςα
2
3 (Non-credit)
6 (Non-credit)
Υπολογιςτζσ
2
3 (Non-credit)
6 (Non-credit)
Β. ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ
Αριθμόσ μαθημάτων
ECTS ανά μάθημα
Σφνολο ECTS ανά
κατηγορία μαθήματοσ
Χθμικοφ
6 (minimum)
6
36
Ρεριεχομζνου
Γ. ΕΛΕΥΘΕΗΣ ΕΡΙΛΟΓΗΣ
Αριθμόσ μαθημάτων
ECTS ανά μάθημα
Σφνολο ECTS ανά
κατηγορία μαθήματοσ
Μθ Χθμικοφ
4 (maximum)
6
24
Ρεριεχομζνου
Σφνολο
40
6
Δ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ
Αριθμόσ μαθημάτων
ECTS ανά μάθημα
Ρρακτικι
Άςκθςθ
Ρτυχιακι
Εργαςία

240
Σφνολο ECTS ανά
κατηγορία μαθήματοσ

1

6

6

1

12

12

Για κάκε μάκθμα του προγράμματοσ ςπουδϊν ζχουν οριςτεί: ο τίτλοσ και ο κωδικόσ του, θ χρονιά των ςπουδϊν ςτθν οποία
αυτό κανονικά αντιςτοιχεί, το βάροσ του ςε ευρωπαϊκζσ πιςτωτικζσ μονάδεσ, το κατά πόςο είναι μάκθμα υποχρεωτικό ι
επιλογισ και θ φλθ του. Στθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ ζχει αναρτθκεί ο «Κατάλογοσ Μακθμάτων» που προςφζρονται ςτο
Ρρόγραμμα Σπουδϊν με βαςικζσ πλθροφορίεσ και παραπομπι ςτθν αναλυτικι περιγραφι ενόσ εκάςτου.
Επίςθσ, ζχει διαμορφωκεί «Ρρότυπο Ρρόγραμμα Σπουδϊν» με ιςορροπθμζνο φόρτο εργαςίασ όπου αναγράφονται τα
προτεινόμενα μακιματα ανά εξάμθνο φοίτθςθσ.
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Άρθρο 10: Ρροχποθζςεισ απόκτηςησ πτυχίου
Βαθμολογία και προχποθζςεισ ανακήρυξησ του φοιτητή ωσ πτυχιοφχου

Ρροχποθζςεισ

Μονάδεσ

ECTS

Επιτυχισ παρακολοφκθςθ 30 υποχρεωτικϊν μακθμάτων/εργαςτθρίων

120

180

Επιτυχισ παρακολοφκθςθ δζκα μακθμάτων επιλογισ

40

60

-

(12)

160

240

Επιτυχισ παρακολοφκθςθ (pass/fail) τεςςάρων Non-credit μακθμάτων
Σφνολο
O ΒΑΘΜΟΣ ΡΤΥΧΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :
Άριςτα: 8,50 - 10,00, Λίαν Καλϊσ: 6,50 - 8,49, Καλϊσ: 5,00 - 6,49
Ελάχιςτοσ βακμόσ προαγωγισ ςε όλα τα μακιματα είναι το 5,0.
Βακμόσ μικρότεροσ του 5,0 ιςοδυναμεί με ανεπιτυχι παρακολοφκθςθ του μακιματοσ.

Μαηί με το Ρτυχίο εκδίδεται αυτόματα και Ραράρτθμα Ρτυχίου (Diploma Supplement) για όλουσ τουσ πτυχιοφχουσ του ΡΡΣ, το
οποίο περιλαμβάνει τον τίτλο τθσ Ρτυχιακισ Εργαςίασ και, κατά περίπτωςθ, α) τθν προαιρετικι επιτυχι ολοκλιρωςθ του/τθσ
φοιτθτι/τριασ του προγράμματοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ, β) τθν προαιρετικι επιτυχι ολοκλιρωςθ του/τθσ φοιτθτι/τριασ του
Ρρογράμματοσ Ραιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ (Ρ.Ρ.Δ.Ε.) και γ) αναφορζσ ςε τυχόν διακρίςεισ κατά τθν διάρκεια του
ΡΡΣ.
Άρθρο 11: Κλίμακα βαθμολογίασ
Η κλίμακα βακμολογίασ είναι 0-10 με μικρότερο προβιβάςιμο βακμό το 5,0. Η κλίμακα βακμολογίασ ςτα μακιματα και ςτο
βακμό πτυχίου χαρακτθρίηεται ωσ εξισ:


Άριςτα: από 8,50 ζωσ 10



Λίαν Καλώσ: από 6,5 ζωσ 8,49



Καλώσ: από 5 ζωσ 6,49

Βακμόσ μικρότεροσ του 5 ιςοδυναμεί με ανεπιτυχι παρακολοφκθςθ.
Άρθρο 12: Υπολογιςμόσ βαθμοφ πτυχίου και ςειράσ επιτυχίασ αποφοίτηςησ
Ο βακμόσ πτυχίου υπολογίηεται με βάςθ τα μακιματα που χρθςιμοποιοφνται για τθν ςυμπλιρωςθ των 240 ECTS για τθν
απόκτθςθ πτυχίου. Οι βακμοί των μακθμάτων «Αγγλικά Ρροπαραςκευαςτικά Ι», «Αγγλικά Ρροπαραςκευαςτικά ΙΙ», «Βαςικζσ
Αρχζσ & Εφαρμογζσ Η/Υ» και «Οι Υπολογιςτζσ ςτθ Χθμεία» εμφανίηονται ςτθν αναλυτικι βακμολογία αλλά δεν προςμετρϊνται
για τθν απόκτθςθ του πτυχίου (ςυντελεςτισ βαρφτθτασ: μθδζν). Εάν ζχουν ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ περιςςότερα μακιματα
επιλογισ από τα ηθτοφμενα, προςμετρϊνται αυτά με τουσ μεγαλφτερουσ βακμοφσ. Τα υπόλοιπα μακιματα, δθλαδι εκείνα ςτα
οποία ο φοιτθτισ ζχει τουσ χαμθλότερουσ βακμοφσ και τα οποία ακόμα κι αν δεν τα είχε περάςει πάλι κα εδικαιοφτο να πάρει
πτυχίο δεν προςμετρϊνται ςτον βακμό πτυχίου. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ ο υπολογιςμόσ και θ ςφγκριςθ βακμϊν γίνεται αφοφ
οι βακμοί ςτακμιςτοφν (πολλαπλαςιαςτοφν) με τισ πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS) του κάκε μακιματοσ.
Κατόπιν αίτθςθσ του/τθσ ενδιαφερόμενου/θσ μπορεί να υπολογιςτεί θ ςειρά επιτυχίασ αποφοίτθςισ του/τθσ.
Άρθρο 13: Υπολογιςμόσ ετήςιου μζςου βαθμοφ
Κατόπιν αίτθςθσ του/τθσ ενδιαφερόμενου/θσ φοιτθτι/φοιτιτριασ μπορεί να υπολογιςτεί ο “ετιςιοσ μζςοσ βακμόσ” και ςειρά
επιτυχίασ.
Οι παραπάνω μζςοι βακμοί και ςειρζσ επιτυχίασ (ετιςιοι και πτυχίου) μπορεί να χρθςιμοποιοφνται ςαν κριτιρια για απονομι
τιμθτικϊν διακρίςεων και υποτροφιϊν.
Άρθρο 14: Βελτίωςη βαθμολογίασ
Οι φοιτθτζσ που ολοκλιρωςαν επιτυχϊσ ζνα μάκθμα ςτθν πρϊτθ εξεταςτικι του περίοδο (Ιανουάριο ι Ιοφνιο) μποροφν, εάν
κζλουν να βελτιϊςουν το βακμό τουσ, να προςζλκουν και ςτθ δεφτερθ εξεταςτικι του περίοδο (Σεπτζμβριο του ιδίου
θμερολογιακοφ ζτουσ). Στθν περίπτωςθ αυτι, ιςχφει ο μεγαλφτεροσ των βακμϊν από τισ δφο περιόδουσ εξζταςθσ που
ςυμμετείχαν. Σθμειϊνεται ότι εάν κάποιοσ φοιτθτισ επανεγγραφεί ςε ίδιο μάκθμα ςε επόμενο Ακαδθμαϊκό ζτοσ, τότε ιςχφει ο
τελευταίοσ βακμόσ. Ραρζχεται δθλαδι θ δυνατότθτα αναβακμολόγθςθσ μία και μόνθ φορά ανά μάκθμα.
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Άρθρο 15: Αναγνώριςη μαθημάτων
Η αναγνϊριςθ μακθμάτων άλλων Ρανεπιςτθμίων για φοιτθτζσ που μετεγγράφθκαν ι εγγράφθκαν με κατατακτιριεσ εξετάςεισ,
πραγματοποιείται κατόπιν αίτθςθσ του ενδιαφερομζνου προσ τθν Επιτροπι Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν, θ οποία περιζχει
κατάλογο των προσ αναγνϊριςθ μακθμάτων και τθν αντίςτοιχθ φλθ των μακθμάτων του Ρανεπιςτθμίου προζλευςθσ. Για κάκε
μάκθμα απαιτείται θ ζγκριςθ του κακ’ φλθν αρμόδιου μζλουσ ΔΕΡ και θ τελικι ζγκριςθ τθσ Γ.Σ. του Τμιματοσ..
Ο φοιτθτισ που αιτείται αναγνϊριςθσ μακθμάτων πρζπει να κατακζςει ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ:
1.

Ειδικι για το ςκοπό αίτθςθ πλιρωσ ςυμπλθρωμζνθ.

2.

Επίςθμθ αναλυτικι βακμολογία του φοιτθτι από το τμιμα προζλευςθσ ςτθν οποία κα αναγράφονται θ θμερομθνία
πρϊτθσ εγγραφισ, τα μακιματα (και τα εργαςτιρια ι οι εργαςίεσ) που ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ και για κάκε ζνα από
αυτά για τα οποία αιτείται αναγνϊριςθσ: ο τφποσ του (υποχρεωτικό, επιλογισ, κλπ.), οι πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS) ι
επίςθμο ιςοδφναμο, το εξάμθνο ςτο οποίο ο φοιτθτισ το ολοκλιρωςε επιτυχϊσ και ο βακμόσ του ςε αυτό.

3.

Στοιχεία επικοινωνίασ με τθν Γραμματεία του τμιματοσ προζλευςθσ και (αν είναι δυνατόν) με τον διδάςκοντα που δίδαξε
το μάκθμα για το οποίο ο φοιτθτισ αιτείται αναγνϊριςθ.

Οι αιτιςεισ εξετάηονται από τθν Επιτροπι Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ που απαρτίηεται από μζλθ ΔΕΡ, με τθ
βοικεια διδαςκόντων ανάλογων μακθμάτων και επικυρϊνονται από τθ Συνζλευςθ. Η Επιτροπι μεριμνά για τθν αντιςτοίχθςθ
του βακμοφ και των πιςτωτικϊν Μονάδων ςτθν κλίμακα του Τμιματοσ. Η Επιτροπι διατθρεί τθ δυνατότθτα μεταβολισ των
προαπαιτοφμενων μακθμάτων και τθσ χρονικισ εμπειρίασ που τυχόν απαιτοφνται για τθν αναγνϊριςθ του
μακιματοσ/εργαςτθρίου/εργαςίασ που αναγράφονται ςτθν αίτθςθ του φοιτθτι. Η Επιτροπι, ι μζλοσ τθσ, ι οι διδάςκοντεσ
ανάλογων μακθμάτων του ΡΚ μποροφν να προβαίνουν ςε ςυνζντευξθ με τον ενδιαφερόμενο φοιτθτι προκειμζνου να
διερευνιςουν με μεγαλφτερθ ακρίβεια κζματα ςυναφι με τθν αναγνϊριςθ.
Άρθρο 16: Αξιολόγηςη μαθημάτων
Κάκε μάκθμα αξιολογείται ςτο τζλοσ του εξαμινου από τουσ φοιτθτζσ. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ
των μακθμάτων, παρζχονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Μονάδασ Διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ (ΜΟΔΙΡ) του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ:
https://www.modip.uoc.gr/el/content/assesment.
Άρθρο 17: Ρτυχιακή εργαςία
Tο Τμιμα Χθμείασ παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ ενδιαφερόμενουσ/εσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ να επιλζξουν τθν εκπόνθςθ
Ρτυχιακισ Εργαςίασ (ΡΕ) με κωδικό ΧΗΜ-407 ςε ζνα από τα Ερευνθτικά Εργαςτιρια του Τμιματοσ.
1. H εκπόνθςθ ΡΕ είναι προαιρετικι.
2. Οι διακζςιμεσ κζςεισ για εκπόνθςθ ΡΕ (πτυχιακζσ εργαςίεσ) δθλϊνονται από τα εργαςτιρια του Τμιματοσ ςτθν αρχι
κάκε ακαδθμαϊκοφ εξαμινου.
3. Η ΡΕ αντιςτοιχεί ςε 8 ΔΜ (ιςοδφναμθ με δφο κατϋ επιλογιν μακιματα Χθμικοφ Ρεριεχομζνου) και 12 ECTS.
Φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ που επιλζγουν τθν εκπόνθςθ ΡΕ είναι υποχρεωμζνοι/εσ να επιτφχουν μόνο ςε οκτϊ (8) ακόμθ
μακιματα επιλογισ.
4. Η ΡΕ περιλαμβάνει εργαςτθριακι και βιβλιογραφικι ζρευνα.
5. Η δυνατότθτα εκπόνθςθσ ΡΕ προςφζρεται ςε φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ που ζχουν ολοκλθρϊςει τθν παρακολοφκθςθ του
ου
6 εξαμινου ςπουδϊν.
6. Η τυπικι διάρκειά τθσ ΡΕ είναι εξαμθνιαία ζωσ ζνα ζτοσ.
7. Ραρζχεται θ δυνατότθτα εκπόνθςθσ ΡΕ ςε ερευνθτικά εργαςτιρια εκτόσ Τμιματοσ Χθμείασ (ςε Ρανεπιςτιμια τθσ
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ) και ςε Ερευνθτικά Κζντρα. Σε τζτοια περίπτωςθ κα πρζπει ο/θ φοιτθτισ/φοιτιτρια να
υποβάλει αίτθςθ προσ τθν Επιτροπι Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΕΡΣ) του Τμιματοσ, ςτθν οποία κα αναφζρεται το μζλοσ
ΔΕΡ άλλου Τμιματοσ ι ΑΕΙ, ι Ερευνθτισ και το εργαςτιριο ςτο οποίο προτίκεται να εκπονιςει τθ πτυχιακι του
εργαςία. Η αίτθςθ ςυνυπογράφεται από το/τθ φοιτθτι/φοιτιτρια και τον υπεφκυνο κακθγθτι/ερευνθτι του
εργαςτθρίου. Στθ ςυνζχεια θ Συνζλευςθ ορίηει ζνα μζλοσ ΔΕΡ ωσ ςυνυπεφκυνο-επόπτθ από πλευράσ του Τμιματοσ
Χθμείασ. Ο φοιτθτισ ζχει τθν ευκφνθ για τθν περιοδικι ενθμζρωςθ του εποπτεφοντοσ μζλουσ ΔΕΡ για τθν πρόοδο τθσ
Εργαςίασ, και το εποπτεφον μζλοσ ΔΕΡ ζχει τθν ευκφνθ για τθν επιβεβαίωςθ ότι θ τακτικι επίβλεψθ και κακοδιγθςθ
που μπορεί να ζχει ανατεκεί ςε τρίτο άτομο είναι θ ενδεδειγμζνθ.
8. Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ΡΕ κεωρείται αυτι κατά τθν οποία ο/θ φοιτθτισ/φοιτιτρια προςκομίηει ςτθ Γραμματεία
του Τμιματοσ το ςχετικό ζντυπο υπογεγραμμζνο από το/τθ φοιτθτι/φοιτιτρια και από το μζλοσ ΔΕΡ του Τμιματοσ
που αναλαμβάνει τθν εποπτεία του/τθσ. Αν θ ΡΕ εκπονείται ςε εργαςτιριο εκτόσ Τμιματοσ Χθμείασ, ωσ θμερομθνία
ζναρξθσ κεωρείται αυτι τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ που ενζκρινε τθν ςχετικι αίτθςθ.
9. Οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ δεν ζχουν δικαίωμα να εκπονιςουν δεφτερθ πτυχιακι εργαςία.
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Ρρόςκετοι όροι για τθν ζγκριςθ εκπόνθςθσ ΡΕ όπωσ κακορίςτθκαν από τθ Γενικι Συνζλευςθ του Τμιματοσ 28/6/2013 ωσ εξισ:
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ να εκπονιςουν ΡΕ ςε ζνα εργαςτιριο κα πρζπει να προςκομίηουν ςτο υπεφκυνο μζλοσ ΔΕΡ αντίγραφο
αναλυτικισ βακμολογίασ.
10. Θα πρζπει, βάςει τθσ αναλυτικισ τουσ βακμολογίασ να ζχουν εξεταςκεί επιτυχϊσ ςε 14 από τα ακόλουκα μακιματα:
ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄
Αρχζσ Χθμείασ
Ροιοτικι και Ροςοτικι Ανάλυςθ
Μακθματικά 1
Φυςικι 1
ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄
Αναλυτικι Χθμεία 1
Φυςικοχθμεία 1
Οργανικι Χθμεία 2
ΕΞΑΜΗΝΟ Ε΄
Βιοχθμεία 1
Ανόργανθ Χθμεία 2

ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄
Ειςαγωγι ςτθ Βιολογία
Οργανικι Χθμεία 1
Μακθματικά 2
Φυςικι 2
ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄
Αναλυτικι Χθμεία 2
Φυςικοχθμεία 2
Ανόργανθ Χθμεία 1
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ΄
Βιοχθμεία 2

11. Επίςθσ οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ που ξεκινοφν τθν εκπόνθςθ ΡΕ οφείλουν να ζχουν παρακολουκιςει το πρακτικό μζροσ
ων
ςε όλα τα εργαςτιρια των 3 πρϊτων ετϊν.
12. Τα μζλθ ΔΕΡ υποχρεοφνται κάκε χειμερινό εξάμθνο να κατακζτουν ςτθν επιτροπι προπτυχιακϊν ςπουδϊν τα
ονόματα των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν που επζλεξαν για εκπόνθςθ ΡΕ ςτο εργαςτιριό τουσ μαηί με τθν αναλυτικι τουσ
βακμολογία. Η ζγκριςθ όςων πλθροφν τισ προχποκζςεισ κα κεωρείται αυτόματθ.
13. Ειδικζσ περιπτϊςεισ μποροφν να κατατίκενται προσ ζγκριςθ ςτθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ.
14. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ.
15. Δεδομζνου ότι θ ΡΕ κεωρείται κατ’ επιλογιν μάκθμα και ςτα μακιματα αυτά τα μζλθ ΔΕΡ ζχουν δικαίωμα να κζτουν
περιοριςμοφσ, ο κανονιςμόσ αυτόσ τίκεται ςε ιςχφ από τθ ςτιγμι τθσ απόφαςθσ τθσ Γ.Σ. (28/6/2013).
16. Θεωρϊντασ ωσ μεταβατικι περίοδο το εαρινό εξάμθνο 2013 και τισ επιλογζσ και δεςμεφςεισ που ζχουν γίνει μζχρι
τότε, θ παροφςα απόφαςθ ιςχφει για τουσ/τισ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ που κα κατακζςουν αίτθςθ για πτυχιακι μετά το
Σεπτζμβριο 2013.

Άρθρο 18: Ρρακτική άςκηςη φοιτητών-ERASMUS Placement
Η Ρρακτικι Άςκθςθ (ΡΑ) αποτελεί μια αποτελεςματικι μζκοδο για επαφι και εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με πικανά
αντικείμενα τθσ μελλοντικισ τουσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ και πλθρζςτερθ γνϊςθ και κατανόθςθ των προβλθμάτων
και των ιδιαιτεροτιτων του επαγγελματικοφ τουσ πεδίου, ϊςτε να επιτευχκεί με τον καλφτερο τρόπο θ διαδικαςία ζνταξισ
τουσ ςτο χϊρο εργαςίασ αμζςωσ μετά το τζλοσ των ςπουδϊν τουσ. Στο πλαίςιο του προγράμματοσ ΡΑ, φοιτθτζσ/ιτριεσ του
Τμιματοσ μποροφν να εργάηονται ςε εταιρείεσ, ερευνθτικά ιδρφματα, ινςτιτοφτα και άλλουσ παραγωγικοφσ φορείσ τθσ
θμεδαπισ, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ που περιγράφονται ςτο site τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ
(http://www.chemistry.uoc.gr/wordpress/ςπουδζσ/προπτυχιακζσ-ςπουδζσ/πρακτικι-άςκθςθ/) και κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το
Τμιμα Χθμείασ. Στόχοσ τθσ απαςχόλθςθσ είναι πρωτίςτωσ θ πρακτικι εξάςκθςθ και θ διεφρυνςθ και εξειδίκευςθ των
γνωςτικϊν υποδομϊν του/τθσ φοιτθτι/τριασ Χθμείασ, θ ανάπτυξθ του αιςκιματοσ ςυνεργαςίασ και επαγγελματικισ
αλλθλεγγφθσ του εκπαιδευομζνου και θ προςαρμογι του ςτο εργαςιακό περιβάλλον.
Ανάλογα με τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, θ διάρκειά τθσ μπορεί να είναι 3 μινεσ. Η ΡΑ 3 μθνϊν
πραγματοποιείται ςε τρεισ ςυνεχόμενουσ θμερολογιακοφσ μινεσ. Μζςω του ΕΣΡΑ μπορεί να χρθματοδοτθκεί το πολφ μια
τρίμθνθ ΡΑ για κάκε φοιτθτι. Η πρακτικι άςκθςθ μπορεί να ξεκινιςει οποιαδιποτε ςτιγμι μζςα ςτο ακαδθμαϊκό ζτοσ.
Δθλϊνεται ωσ μάκθμα εναλλακτικό υποχρεωτικό επιλογισ. Ο κωδικόσ του μακιματοσ «Ρρακτικι Άςκθςθ» είναι ΧΗΜ-350. Ο
ςυνολικόσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ ςτθν Ρρακτικι Άςκθςθ είναι τρεισ (3) μινεσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ, ενϊ οι διδακτικζσ μονάδεσ
που αντιςτοιχοφν ςτθν ΡΑ είναι τζςςερισ (6 ECTS) για τουσ τρεισ μινεσ διάρκειάσ τθσ. Οι πιςτωτικζσ αυτζσ μονάδεσ μποροφν να
προςμετρθκοφν ςτισ υποχρεϊςεισ λιψθσ πτυχίου ωσ μονάδεσ τθσ κατθγορίασ μακθμάτων ελεφκερθσ επιλογισ. Η ΡΑ (ΧΗΜ350) μπορεί είτε να ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ι να πραγματοποιθκεί ανεπιτυχϊσ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ
του ΧΗΜ-350 αναγράφεται ςτο παράρτθμα διπλϊματοσ. Η ΡΑ δεν μπορεί να αποτελεί μζροσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ του/τθσ
εκάςτοτε φοιτθτι/τριασ.
Η Ρρακτικι Άςκθςθ προςφζρεται ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ που ζχουν ςυμπλθρϊςει το τρίτο ζτοσ ςπουδϊν. Αυτό ςθμαίνει ότι
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μπορεί να αρχίςει από το καλοκαίρι του τρίτου ζτουσ και θ εγγραφι ςτο μάκθμα να γίνει κατά τθ διλωςθ μακθμάτων εαρινοφ
εξαμινου που προθγείται τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ. Εναλλακτικά, θ Ρρακτικι Άςκθςθ μπορεί να δθλωκεί ςτο εξάμθνο κατά το
οποίο περατϊνεται. Η Ρρακτικι Άςκθςθ αναγνωρίηεται ωσ κατ’ επιλογι μάκθμα εάν θ ςυμμετοχι του/τθσ φοιτθτι/τριασ είναι
τρεισ ςυνεχόμενοι μινεσ.
Για τθν επιλογι των υποψθφίων που πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ εφαρμόηεται αλγόρικμοσ επιλογισ υποψθφίων
βάςει προςόντων. Αναλυτικά ο Κανονιςμόσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ είναι ανθρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ (Κανονιςμόσ
ΡΑ).
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
1. Με τθν ζναρξθ τθσ πρακτικισ υπογράφεται το «Συμφωνθτικό ςυνεργαςίασ» (ςε 4 αντίτυπα) από τα τζςςερα (4)
ςυμβαλλόμενα μζρθ που παίρνουν μζροσ ςτθν πρακτικι άςκθςθσ:
Για το Τμιμα Χθμείασ, ο εκάςτοτε Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ,
Για τον Ειδικό Λογαριαςμό Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, ο Ρρόεδροσ του ΕΛΚΕ,
Για τον φορζα, ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του, και
Ο φοιτθτισ/τρια.
Το «Συμφωνθτικό Συνεργαςίασ» προςκομίηεται με τθν ζναρξθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτθ Γραμματεία Ρ.Α.
2. Κατά τθν εκπόνθςθ τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ τθρείται βιβλίο/τετράδιο ςθμειϊςεων και πειραματικϊν πρωτόκολλων το οποίο
κα χρθςιμεφςει ςτθ ςφνταξθ τθσ τελικισ γραπτισ αναφοράσ. Οι αςκοφμενοι είναι υποχρεωμζνοι να διατθροφν εβδομαδιαίο
πρωτόκολλο (Ημερολόγιο αποτελεςμάτων με θμερομθνίεσ διεξαγωγισ των μετριςεων) με ευκφνθ του επόπτθ από το φορζα
παροχισ πρακτικισ άςκθςθσ.
3. Η επικοινωνία με τον Υπεφκυνο τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ ςε κάκε περίπτωςθ που εμφανίηεται οποιοδιποτε
πρόβλθμα ςχετικό με τθν Ρρακτικι Άςκθςθ κρίνεται απαραίτθτθ.
Με βάςθ τθν απόφαςθ τθσ Γ.Σ. 1-3-2013 αναγνωρίηεται το ERASMUS PLACEMENT, ωσ κατ’ επιλογι προπτυχιακό μάκθμα
χθμικοφ περιεχομζνου με τον Τίτλο «Ρρακτικι Άςκθςθ» με κωδικό ΧΗΜ-350 και το οποίο περιλαμβάνεται ςτο επίςθμο
Ρρόγραμμα Σπουδϊν του Τμιματοσ, υπό τισ εξισ προχποκζςεισ :
 Το Erasmus Placement πραγματοποιικθκε ςε χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν όπωσ απαιτείται και για τθν
Ρρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτϊν.
 Το Κδρυμα εκπόνθςθσ του ERASMUS Placement εμπίπτει ςτισ κατθγορίεσ των φορζων Ρρακτικισ Άςκθςθσ Φοιτθτϊν
του Τμιματοσ.
 Η διαδικαςία του ERASMUS Placement πραγματοποιικθκε βάςει των κανόνων του Ρρογράμματοσ ERASMUS και ζτυχε
τθσ τελικισ ζγκριςθσ του Γραφείου ERASMUS του Ρανεπιςτθμίου.
 Η τελικι ζκκεςθ πεπραγμζνων (report) ακολοφκθςε τισ οδθγίεσ που ζχουν τεκεί από το Ρρόγραμμα τθσ Ρρακτικισ
Άςκθςθσ βάςει των ςχετικϊν αποφάςεων των Γενικϊν Συνελεφςεων του Τμιματοσ.
 Η ζκκεςθ πεπραγμζνων ςε περίπτωςθ που ςυντάχκθκε ςε άλλθ γλϊςςα εκτόσ τθσ Ελλθνικισ, περιζλαβε και μια
εκτεταμζνθ περίλθψθ ςτα Ελλθνικά όπου αναφζρονται το αντικείμενο, θ διαδικαςία και τα αποτελζςματα τθσ
άςκθςθσ.
 Η επίδοςθ του φοιτθτι/τριασ βακμολογικθκε από τον υπεφκυνο του φορζα τθσ άςκθςθσ (με βαρφτθτα 50%) και από
τον εκάςτοτε επόπτθ κακθγθτι του Τμιματοσ Χθμείασ (με βαρφτθτα 50%).
 Σε κάκε περίπτωςθ, θ διαδικαςία του ERASMUS placement βαρφνει το πρόγραμμα ERASMUS του Ι.Κ.Υ. και το Τμιμα
καμία ευκφνθ δεν φζρει για τυχοφςα αναςτολι ι αναβολι ι κατάργθςθ τθσ διαδικαςία του Placement και κατά
ςυνζπεια τθν μθ πραγματοποίθςθ τθσ Άςκθςθσ.
Πλα τα ανωτζρω δθμοςιοποιοφνται ςτθ ςχετικι ιςτοςελίδα του Τμιματοσ Χθμείασ, ϊςτε να είναι διακζςιμα ςτουσ
ενδιαφερόμενουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ ςε κάκε περίπτωςθ κζματα προςωπικϊν δεδομζνων.
Άρθρο 19: Ρρόγραμμα πιςτοποιημζνησ παιδαγωγικήσ και διδακτικήσ επάρκειασ
Το Τμιμα Χθμείασ ςυμμετζχει ςτο Ρρόγραμμα Ραιδαγωγικισ και Διδακτικισ Επάρκειασ (Ρ.Ρ.Δ.Ε.). Το Ρρόγραμμα υλοποιείται
από τθν Σ.ΘΕ.Τ.Ε. για τουσ φοιτθτζσ των Τμθμάτων τθσ Σ.ΘΕ.Τ.Ε., και ςε ςυνεργαςία με το Ραιδαγωγικό Τμιμα Ρροςχολικισ
Εκπαίδευςθσ, το Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, το Τμιμα Φιλοςοφικϊν και Κοινωνικϊν Σπουδϊν και το Τμιμα
Ψυχολογίασ του Ρ.Κ. Το Ρ.Ρ.Δ.Ε. είναι πρόγραμμα ςπουδϊν δφο εξαμινων, με φόρτο εργαςίασ που αντιςτοιχεί ςε 60 ECTS
(πλιρθσ απαςχόλθςθ) και αφορά ςε φοιτθτζσ και απόφοιτουσ τθσ Σ.ΘΕ.Τ.Ε. του Ρ.Κ. κατά προτεραιότθτα. Υποςτθρίηεται από
τριμελι Επιτροπι Ακαδθμαϊκοφ Συντονιςμοφ (Ε.Α.Σ.).
Βαςικόσ εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι θ εμπζδωςθ του γεγονότοσ ότι διδαςκαλία είναι ζνασ γενικόσ όροσ, θ
οποία πρζπει να είναι παιδαγωγικά, ψυχολογικά, και εκπαιδευτικά ορκι, ενϊ ταυτόχρονα δεν μπορεί να είναι μια
τυποποιθμζνθ ι τυπικι διαδικαςία. Ζχει ανάγκθ από ςωςτό προγραμματιςμό, βακιζσ γνϊςεισ των αντικειμζνων που
διδάςκονται και ςωςτι εφαρμογι. Η επίτευξθ των ςτόχων του προγράμματοσ βαςίηεται ςτθν ιδζα τθσ εκπαιδευτικισ
διαβάκμιςθσ, χωριςμζνθσ ςε τρία επίπεδα. Η κεωρθτικι κατάρτιςθ, θ εςωτερικι πρακτικι εκπαίδευςθ, μζςω μικροΣελίδα 10 από 13
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διδαςκαλιϊν και θ εξωτερικι πρακτικι άςκθςθ διδαςκαλίασ ςε ςχολεία διάρκειασ αντίςτοιχθσ των 12 ECTS. Η εκπαίδευςθ και
εκτζλεςθ μικρο-διδαςκαλιϊν εντάςςεται ςε μάκθμα 6 ECTS του προγράμματοσ ςπουδϊν το οποίο ακολουκεί τθν επιτυχι
ολοκλιρωςθ των βαςικϊν ειςαγωγικϊν μακθμάτων. Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του παραπάνω μακιματοσ-εκπαίδευςθσ,
ακολουκεί θ υποχρεωτικι Ρρακτικι Διδαςκαλία ςε ςχολικζσ μονάδεσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (δθμόςιεσ ι ιδιωτικζσ), θ
οποία κα εκτελείται ςτθν τελευταία περίοδο ςπουδϊν. Το Ριςτοποιθτικό εκδίδεται από τθν ΣΘΕΤΕ με τθν ολοκλιρωςθ των
απαραίτθτων προχποκζςεων που αναφζρονται παραπάνω.
Οι εγγραφζσ των φοιτθτϊν γίνονται ςτθν αρχι του κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ και τα κριτιρια επιλογισ κακορίηονται από τθν
Ε.Α.Σ. του Ρ.Ρ.Δ.Ε. Η Ε.Α.Σ. δφναται να αναγνωρίςει μακιματα που οι φοιτθτζσ είχαν παρακολουκιςει με επιτυχία, κατά τθ
διάρκεια των προπτυχιακϊν τουσ ςπουδϊν, μετά από αίτθςι τουσ.
Τα μακιματα του Ρ.Ρ.Δ.Ε. χωρίηονται ςε 3 κατθγορίεσ.
Α: «Μακιματα Εκπαίδευςθσ και Αγωγισ»
Β: «Μακιματα Μάκθςθσ και Διδαςκαλίασ», και
Γ: «Ειδικι Διδακτικι (Γ1) – Ρρακτικι Άςκθςθ (Γ2)»
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αποκτιςουν το Ρ.Ρ.Δ.Ε τθσ Σ.ΘΕ.Τ.Ε. παρακολουκϊντασ με επιτυχία τουλάχιςτον 3 μακιματα
ςε κάκε μία από τισ κατθγορίεσ Α και Β (ςυνολικά 36 ΕCTS), ζνα μάκθμα από τθν κατθγορία Γ1 (6 ECTS), κακϊσ και τθν
Ρρακτικι τθσ διδακτικισ (18 ECTS).
Με τθν ολοκλιρωςθ του Ρρογράμματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα λαμβάνουν το «Ριςτοποιθτικό Ραιδαγωγικισ και Διδακτικισ
Επάρκειασ» − ςφμφωνα με τισ ωσ άνω διατάξεισ και δφνανται να εργαςτοφν ςτθν δθμόςια και ιδιωτικι Εκπαίδευςθ και ειδικά
ςτθν κατθγορία ΡΕ03, ΡΕ04 και ΡΕ86.
Ενδεικτικά θ κατανομι κατά ομάδεσ και ενότθτεσ μακθμάτων Ρ.Ρ.Δ.Ε. τθσ ΣΘΕΤΕ, Σφμφωνα με τον Ν. 4186/2013, Άρκρο 36
Ραρ. 22.2, παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα:

1
Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ
A1. ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΩΙΑ

2
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΣΗΣ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Β1. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

3
Γ. ΕΙΔΙΚΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ - ΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ
Γ.1. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Α1.1. Ειςαγωγι ςτθν Ραιδαγωγικι

Β1.1. Αναπτυξιακι Ψυχολογία

Γ1.1. Διδακτικι των Φυςικϊν
Επιςτθμϊν

Α1.2. Φιλοςοφία τθσ Ραιδείασ

Β1.2. Ραιδαγωγικι Ψυχολογία

Γ1.2. Διδακτικι τθσ Βιολογίασ

Α1.3. Φιλοςοφία του πολιτιςμοφ και
τθσ παιδείασ
Α2. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ

Β1.3. Ψυχοπαιδαγωγικι παιδιϊν με
αναπτυξιακζσ διαταραχζσ

Β2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Α2.1. Κοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ

Β2.1. Διδακτικι Μεκοδολογία

Α2.2. Ρολιτικι Κοινωνικοποίθςθ και
Σχολείο

Β2.2. Το Αναλυτικό Ρρόγραμμα: κεωρία
και ζρευνα

Α2.3. Κοινωνιολογία των
παιδαγωγικϊν κεωριϊν

Β2.3. Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και
Επικοινωνίασ ςτθν Εκπαίδευςθ για τθ
βιϊςιμθ ανάπτυξθ

Α3. ΙΣΤΟΙΚΟ-ΣΥΓΚΙΤΙΚΕΣ
ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α3.1. Ιςτορία τθσ Εκπαίδευςθσ

Γ1.3. Μακθματικά ςτθ Β’ βάκμια
Εκπαίδευςθ
Γ1.4.
Διδακτικι
Φυςικισ

τθσ

Γ1.5. Διδακτικι τθσ Χθμείασ
Γ2. ΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

Ρρακτικι τθσ Διδακτικισ ςε
ςχολείο Β’ β/κμιασ Εκπαίδευςθσ

Β3. ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΧΗΣΗ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Β3.1. Αναλυτικό Ρρόγραμμα και
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2
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΣΗΣ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

3
Γ. ΕΙΔΙΚΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ - ΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ

υπερμζςα
Α3.2. Συγκριτικι Ραιδαγωγικι

Β3.2. Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν με
τθν χριςθ των ΤΡΕ e-learning

Α3.3. Η Ζμφυλθ Ιςτορία τθσ
Νεοελλθνικισ Εκπαίδευςθσ

Β3.4. Εφαρμογζσ πολυμζςων ςτθν
εκπαίδευςθ

Τα μακιματα ςτθν Ειδικι Διδακτικι Γνωςτικοφ Αντικειμζνου περιλαμβάνουν εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ ανά κεματικό πεδίο
(Ρλθροφορικι, Μακθματικά, Φυςικι, Χθμεία, Βιολογία, κτλ.). Κατάρτιςθ ςχεδίου διδαςκαλίασ μακιματοσ τθσ ειδικότθτασ του
φοιτθτι με ςυνεκτίμθςθ όλων των παραμζτρων του ςχεδιαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ. Ραραγωγι ανάλογου διδακτικοφ υλικοφ και
φφλλων εργαςίασ. Υλοποίθςθ διδαςκαλίασ-προςομοίωςθ, ανάλυςθ και αξιολόγθςθ ενδεικτικισ διδαςκαλίασ μακιματοσ
ειδικότθτασ ενϊπιον ακροατθρίου.
Η Ρρακτικι τθσ Διδακτικισ δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να παρακολουκιςουν διδαςκαλίεσ των μακθμάτων τθσ
ειδικότθτάσ τουσ ςε ςχολικι μονάδα, δθμόςια ι ιδιωτικι. Ζνα μάκθμα από τθν ενότθτα Διδακτικι Μεκοδολογία
Απαιτήςεισ για την απόκτηςη του Ριςτοποιητικοφ Ραιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ
Για τουσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ τθσ Σ.ΘΕ.Τ.Ε.
1) Διλωςθ μακθμάτων του Ρ.Ρ.Δ.Ε. από κατάλογο που κα είναι διακζςιμοσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Σ.ΘΕ.Τ.Ε. ςτισ αρχζσ κάκε
εξαμινου, μαηί με τα λοιπά μακιματα του Τμιματοσ ςτο οποίο φοιτοφν.
2) Επιτυχισ ολοκλιρωςθ 7 μακθμάτων, όπωσ αναφζρεται παραπάνω (3 μακιματα ςε κάκε μία από τισ κατθγορίεσ Α και Β
(ςυνολικά 36 ΕCTS), ζνα μάκθμα από τθν κατθγορία Γ1 (6 ECTS)).
3) Η επιτυχισ παρακολοφκθςθ του υποχρεωτικοφ μακιματοσ “Διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν” ι αντίςτοιχου τθσ
κατθγορίασ Γ1 είναι προαπαιτοφμενο για τθν ςυμμετοχι ςτθν “Ρρακτικι τθσ Διδακτικισ” (φόρτου 18 ECTS).
Ο φόρτοσ εργαςίασ που απαιτείται να καταβάλλει κάκε εκπαιδευόμενοσ για τθν απόκτθςθ του Ρ.Ρ.Δ.Ε. αντιςτοιχεί ςε εξιντα
(60) ECTS που αντιςτοιχοφν ςε είκοςι ζξι (26) εβδομάδεσ διδαςκαλίασ, (τυπικά κατανεμθμζνεσ ςε δφο ακαδθμαϊκά εξάμθνα) ωσ
εξισ:
Το Ρρόγραμμα απαιτεί τθν επιτυχι παρακολοφκθςθ ζξι κεωρθτικϊν μακθμάτων που αντιςτοιχοφν ςε κατοχφρωςθ τριάντα ζξι
(36) ECTS. Για το κάκε μάκθμα αντιςτοιχοφν 6 ECTS, (ςυνικωσ 52 διδακτικζσ ϊρεσ και 100 ϊρεσ μελζτθσ και εργαςιϊν/
διαγωνιςμάτων/ παρουςιάςεων). Η εκπαίδευςθ και εκτζλεςθ μικρο-διδαςκαλιϊν εντάςςεται ςε μάκθμα 6 ECTS του
προγράμματοσ ςπουδϊν (π.χ. Διδακτικι των Φυςικϊν Επιςτθμϊν) το οποίο είναι προαπαιτοφμενο για τθν Ρρακτικι τθσ
Διδακτικισ.
Η διάρκεια τθσ Ρρακτικισ τθσ Διδακτικισ είναι φόρτου εργαςίασ 18 ECTS αντίςτοιχθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ 13
εκπαιδευτικϊν βδομάδων, και περιλαμβάνει τθν κατανόθςθ τθσ κεωρίασ, με τθν παρακολοφκθςθ τουλάχιςτον 50 διδακτικϊν
ωρϊν μακθμάτων κετικισ κατεφκυνςθσ ςυναφοφσ αντικειμζνου ςε ςχολικζσ μονάδεσ και τθν εφαρμογι τθσ ςτθν πράξθ
(φόρτου εργαςίασ 300 ωρϊν) με διδαςκαλία μακθμάτων ειδικότθτασ τουλάχιςτον 12 διδακτικϊν ωρϊν για κάκε
εκπαιδευόμενο.
Οι μικρο-διδαςκαλίεσ του κάκε εκπαιδευόμενου είναι ςφντομεσ διδαςκαλίεσ (15 με 30 λεπτϊν), που λαμβάνουν χϊρα ςτθν
αίκουςα διδαςκαλίασ παρόντων των ςυμμετεχόντων ςτο μάκθμα, ςε ςυνκικεσ προςομοίωςθσ. Η διαδικαςία αυτι δίνει τθν
δυνατότθτα ςτον εκπαιδευόμενο τθσ αυτό-αξιολόγθςθσ και ετερο-αξιολόγθςθσ από τουσ ςυναδζλφουσ του και τον υπεφκυνο
κακθγθτι-εκπαιδευτι. Οι διδαςκαλίεσ ςτθ ςχολικι μονάδα πραγματοποιοφνται ςε δθμόςιεσ ι ιδιωτικζσ ςχολικζσ μονάδεσ
μετά από άδεια του ΥΡΕΡΘ, και αφοφ ζχει ολοκλθρϊςει τουλάχιςτον το 50% (25 ϊρεσ) παρακολοφκθςθσ διδαςκαλιϊν ςε
πραγματικζσ ςυνκικεσ (μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ). Κατά τισ διδαςκαλίεσ αυτζσ ο αςκοφμενοσ αντικακιςτά εν μζρει, ι πλιρωσ τον
κακθγθτι τάξθσ ςτο μάκθμα τθσ θμζρασ, κατόπιν ςχετικοφ προγραμματιςμοφ και ςυνεννόθςθσ με αυτόν.
Άρθρο 20: Δεοντολογία
Οι φοιτθτζσ οφείλουν να τθροφν τουσ βαςικοφσ κανόνεσ τθσ ακαδθμαϊκισ δεοντολογίασ:


Δεν επιτρζπεται θ χριςθ ι θ απόπειρα χριςθσ διδακτικοφ υλικοφ, πλθροφοριϊν, ςθμειϊςεων, εκπαιδευτικϊν
βοθκθμάτων ι άλλου βοθκθτικοφ μζςου κατά τθ διάρκεια οπουδιποτε είδουσ ακαδθμαϊκισ εξζταςθσ ι αξιολόγθςθσ,
χωρίσ τθ ρθτι άδεια του διδάςκοντα.



Δεν επιτρζπεται θ λογοκλοπι με οποιονδιποτε τρόπο.
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Δεν επιτρζπεται θ χριςθ κϊδικα ι κειμζνου που διανζμεται δωρεάν χωρίσ τθν αντίςτοιχθ αναφορά ςτο κείμενο τθσ
εργαςίασ.



Δεν επιτρζπεται θ ανάκεςθ μζρουσ ι ολόκλθρων των εργαςιϊν (πτυχιακϊν εργαςιϊν, εργαςιϊν μακθμάτων,
προγραμματιςτικϊν εργαςιϊν) ςε τρίτουσ.



Δεν επιτρζπεται θ ανάλθψθ εργαςιϊν (πτυχιακϊν εργαςιϊν, εργαςιϊν μακθμάτων, προγραμματιςτικϊν εργαςιϊν) με ι
χωρίσ αμοιβι για φοιτθτζσ του Τμιματοσ.

Οποιαδιποτε ςυμπεριφορά που εμπίπτει ςτισ παραπάνω περιπτϊςεισ κα εξετάηεται από τα αρμόδια όργανα του Τμιματοσ και
του Ρανεπιςτθμίου και κα επιφζρει ςοβαρζσ ςυνζπειεσ.
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