
Συχνές ερωτήσεις για γενικότερα θέματα σπουδών/υποστήριξης φοίτησης 

Πού μπορώ να βρω βασικές πληροφορίες για την υποστήριξη στις σπουδές μου στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας; 

Στην παρακάτω ιστοσελίδα, μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες σχετικά με την 

υποστήριξη στις σπουδές σας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

https://www.uth.gr/spoydes/praktikes-plerophories/faqs 

 

Είμαι πρωτοετής φοιτητής/τρια. Πού μπορώ να βρω οδηγίες για πρόσβαση σε 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου; 

Αν είστε πρωτοετής φοιτητής/τρία, στην παρακάτω ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε όλες τις 

πληροφορίες που χρειάζεστε για να έχετε πρόσβαση σε σημαντικές ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες, όπως, δημιουργία λογαριασμού, απόκτηση e-mail, ηλεκτρονική γραμματεία, 

κ.λπ.  

https://www.uth.gr/spoydes/praktikes-plerophories/faqs/sintomosodigosprotoeton 

 

Πού μπορώ να απευθυνθώ αν είμαι φοιτητής/τρια με αναπηρία, ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή αν έχω ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης; 

Αν είστε φοιτητής/τρια με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορείτε να 

απευθυνθείτε στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ, που είναι η σχετική δομή υποστήριξης του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ: http://prosvasi.uth.gr. Μπορείτε επίσης 

να απευθυνθείτε και στην Επιτροπή ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φοιτητών/τριών ΑΜΕΑ του Τμήματος. 

 

Αν είστε φοιτητής/τρια που έχει ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης, μπορείτε να 

απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Συμβουλευτικής φοιτητών/τριών του Εργαστηρίου 

Ψυχολογίας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ: 

https://www.uth.gr/zoi/ypostirixi/symboyleytiki 

 

 

Συχνές ερωτήσεις για το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 

Πώς ενημερώνομαι για θέματα Προγράμματος Σπουδών; 
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Για θέματα Προγράμματος Σπουδών ενημερώνεστε μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος 

(http://www.ece.uth.gr/main/el) όπου θα βρείτε 

Τον Οδηγό Σπουδών: http://www.ece.uth.gr/main/el/content/39-odigos-spoydon-

proptyxiakoy 

Το Πρόγραμμα Σπουδών: http://www.ece.uth.gr/main/el/content/758-programma-

spoydon-2020-2021 

Τα μαθήματα ανά έτος σπουδών: http://www.ece.uth.gr/main/el/mathimata-y1-el 

Γενικές οδηγίες: http://www.ece.uth.gr/main/el/epikairesanakoinoseis 

Χρήσιμες ανακοινώσεις: http://www.ece.uth.gr/main/el/node 

 

Ποια Επιτροπή είναι αρμόδια για θέματα Προγράμματος Σπουδών; 

Η Επιτροπή που είναι αρμόδια για θέματα Προγράμματος Σπουδών είναι η Επιτροπή 

Προγράμματος Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων (για τα μέλη της Επιτροπής βλ. 

http://www.ece.uth.gr/main/el/content/35-epitropes-tmimatos).  

 

Πόσα μαθήματα χρειάζεται να έχω περάσει για να πάρω πτυχίο; 

Για τη λήψη του πτυχίου χρειάζεται να έχετε συγκεντρώσει συνολικά 240 ECTS 

(αντιστοιχούν σε 30 ECTS για κάθε εξάμηνο σπουδών), έχοντας παρακολουθήσει επιτυχώς 

18 Υποχρεωτικά μαθήματα, 20 μαθήματα επιλογής, 2 εξαμηνιαία μαθήματα ξένης 

γλώσσας, 2 εξαμηνιαία μαθήματα ελληνικού γραπτού λόγου και 2 σεμινάρια Πρακτικής 

Άσκησης.  

 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική; 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική, εκτός από την περίπτωση των 

μαθημάτων που είναι δηλωμένα ως εργαστηριακά στο Πρόγραμμα Σπουδών και στον 

Οδηγό Σπουδών. 

 

Τι είναι ο/η Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Καθηγητής/τρια; 

Ο ρόλος του/της Ακαδημαϊκού Συμβούλου Καθηγητή/τριας είναι να παρέχει ενημέρωση 

και υποστήριξη στους/στις φοιτητές/τριες καθόλη τη διάρκεια των σπουδών τους για 

θέματα που συνολικότερα αφορούν στις σπουδές τους. Για κάθε φοιτητή/τρια ορίζεται ένα 

μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ως Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Καθηγητής/τρια. 

http://www.ece.uth.gr/main/el
http://www.ece.uth.gr/main/el/content/39-odigos-spoydon-proptyxiakoy
http://www.ece.uth.gr/main/el/content/39-odigos-spoydon-proptyxiakoy
http://www.ece.uth.gr/main/el/content/758-programma-spoydon-2020-2021
http://www.ece.uth.gr/main/el/content/758-programma-spoydon-2020-2021
http://www.ece.uth.gr/main/el/mathimata-y1-el
http://www.ece.uth.gr/main/el/epikairesanakoinoseis
http://www.ece.uth.gr/main/el/node


 

 

 

Συχνές ερωτήσεις για τις δηλώσεις μαθημάτων 

Πού θα βρω οδηγίες για να κάνω τη δήλωση των μαθημάτων μου 

Αναλυτικές οδηγίες για τις δηλώσεις μαθημάτων αναρτώνται στην αρχική σελίδα του 

ιστότοπου του τμήματος (Θέση: Ανακοινώσεις) της ιστοσελίδας του Τμήματος.  

 

Πού κάνω τη δήλωση των μαθημάτων μου; 

Οι δηλώσεις των μαθημάτων γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας 

(https://euniversity.uth.gr/classweb/main.asp). Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε 

υπολογιστή που βρίσκεται εκτός του δικτύου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, χρειάζεται να 

κάνετε χρήση Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN). Δείτε εδώ: 

https://www.uth.gr/spoydes/praktikes-plerophories/faqs/sintomosodigosprotoeton  για 

σχετικές πληροφορίες. 

 

Πότε γίνονται οι δηλώσεις των μαθημάτων; 

Οι δηλώσεις των μαθημάτων γίνονται στην αρχή του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου 

(πρώτες εβδομάδες) και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται στην 

ιστοσελίδα του τμήματος. Κάθε φορά ορίζεται μια συγκεκριμένη προθεσμία πέραν της 

οποίας δεν μπορούν να δηλωθούν μαθήματα.  

 

Μπορώ να δηλώσω μαθήματα και από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας; 

Μπορείτε να δηλώσετε ως μαθήματα επιλογής και μαθήματα από άλλα τμήματα της 

Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η λίστα 

με τα προσφερόμενα μαθήματα αναρτάται με ανακοίνωση στην αρχή κάθε εξαμήνου στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

Μπορώ να δηλώσω ένα υποχρεωτικό μάθημα και στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο; 

Το κάθε υποχρεωτικό μάθημα επαναλαμβάνεται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Οι 

φοιτητές/ήτριες του έτους χωρίζονται σε δυο γκρουπ και κάθε ένα γκρουπ παρακολουθεί 
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το μάθημα είτε στο χειμερινό είτε στο εαρινό εξάμηνο. Μπορείτε να δηλώσετε ένα 

υποχρεωτικό μάθημα μόνο στο εξάμηνο που αντιστοιχεί στο γκρουπ που ανήκετε. Σε 

περίπτωση που κάποιος/α διδάσκων/ουσα έχει επιστημονική άδεια σε ένα από τα δυο 

εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους, το μάθημα προσφέρεται στο άλλο εξάμηνο σε όλους/ες 

του φοιτητές/τριες.  

 

Αν δεν έχω περάσει ένα υποχρεωτικό μάθημα, μπορώ να δηλώσω κάποιο άλλο; 

Τα υποχρεωτικά μαθήματα που έχετε δηλώσει δεν μπορούν να αντικατασταθούν από 

άλλα, εκτός και αν έχουν καταργηθεί. Δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας αν 

δεν παρακολουθήσετε επιτυχώς τα υποχρεωτικά μαθήματα που έχετε επιλέξει. 

 

Είμαι φοιτητής/ήτρια επί πτυχίω και χρωστώ υποχρεωτικό μάθημα, αλλά το μέλος ΔΕΠ 

που το διδάσκει έχει επιστημονική άδεια. Μπορώ να εξεταστώ στο μάθημα αυτό;  

Ακόμη και όταν ένα μέλος ΔΕΠ λείπει σε επιστημονική άδεια, οι εξετάσεις στα 

υποχρεωτικά μαθήματα που διδάσκει διεξάγονται κανονικά για τους/τις φοιτητές/ήτριες 

από το 7ο εξάμηνο και πάνω.   

 

Αν δεν έχω περάσει ένα μάθημα επιλογής, μπορώ να δηλώσω κάποιο άλλο; 

Τα μαθήματα επιλογής μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα μαθήματα επιλογής. Σε 

περίπτωση που δεν έχετε περάσει ένα μάθημα επιλογής μπορείτε είτε να δηλώσετε ξανά 

το ίδιο είτε να το αντικαταστήσετε με κάποιο άλλο. 

 

Τα μαθήματα που έχω δηλώσει στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο χρειάζεται να τα 

δηλώσω ξανά το Σεπτέμβριο αν δεν τα έχω περάσει; 

Σε περίπτωση που δεν έχετε περάσει κάποιο από τα μαθήματα που έχετε δηλώσει στο 

χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο και θέλετε να εξεταστείτε ξανά το Σεπτέμβριο, δεν 

χρειάζεται να το δηλώσετε ξανά το Σεπτέμβριο. 

 

Πόσα μαθήματα μπορώ να δηλώσω σε κάθε εξάμηνο; 

Τα μαθήματα που δηλώνετε σε κάθε εξάμηνο πρέπει να αντιστοιχούν συνολικά σε 30 ECTS 

(για παράδειγμα στο 1ο εξάμηνο χρειάζεται να δηλώσετε 5 Υποχρεωτικά μαθήματα που το 

κάθε ένα αντιστοιχεί σε 6 ECTS: 5X6=30 ECTS). Μπορείτε επίσης να δηλώσετε μέχρι 3 



μαθήματα που δεν έχετε περάσει από προηγούμενα εξάμηνα. Αναλυτικότερες οδηγίες 

μπορείτε να βρίσκετε εδώ: http://www.ece.uth.gr/main/el/content/3340-genikes-odigies-

diloseis-mathimaton   

 

Τι είναι το πλαφόν μαθήματος; 

Το πλαφόν ενός μαθήματος είναι ο μέγιστος αριθμός φοιτητών/τριών που μπορούν να 

δηλώσουν το μάθημα. Πλαφόν υπάρχει στα μαθήματα επιλογής. 

 

Αν είμαι από 8ο εξάμηνο και πάνω, ποιο Πρόγραμμα Σπουδών ισχύει για εμένα; 

Αν είστε φοιτητής/τρια άνω του 8ου εξαμήνου, χρειάζεται να συμβουλεύεστε τις 

μεταβατικές διατάξεις που αναρτώνται εδώ: http://www.ece.uth.gr/main/el/content/758-

programma-spoydon-2020-2021  

 

Αν έχω εισαχθεί με κατατακτήριες ή μετεγγραφή, πόσα μαθήματα από προηγούμενα 

εξάμηνα μπορώ να δηλώσω; 

Αν είστε φοιτητής/ήτρια που έχετε εισαχθεί με κατατακτήριες ή μετεγγραφή μέχρι το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μπορείτε να δηλώσετε έως 4 μαθήματα από προηγούμενα 

εξάμηνα. Αν έχετε εισαχθεί από το 2019-2020 και μετά, μπορείτε να δηλώσετε μέχρι 3 

μαθήματα. 

 

Τι είναι η πτυχιακή εργασία και σε πόσες ECTS αντιστοιχεί; 

Η πτυχιακή εργασία είναι μία εργασία που έχει έκταση έως 15.000 λέξεις και αποτυπώνει 

είτε μια εμπειρική έρευνα είτε μια έρευνα βιβλιογραφικής ανασκόπησης και η οποία 

εκπονείται κατά το 4ο έτος σπουδών. 

Η πτυχιακή εργασία αντικαθιστά δυο μαθήματα επιλογής του 7ου ή του 8ου εξαμήνου και 

αντιστοιχεί σε 10 ECTS. 

 

Είναι υποχρεωτική η πτυχιακή εργασία; 

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική. 

 

Πότε μπορώ να δηλώσω πτυχιακή εργασία; 
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Μπορείτε να αναλάβετε πτυχιακή εργασία είτε στο 6ο είτε στο 7ο εξάμηνο σπουδών. Η 

δήλωση της πτυχιακής εργασίας στο σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας γίνεται στο 7ο 

ή 8ο εξάμηνο και μέχρι την τελική παράδοσή της.  

 

Πού θα βρω οδηγίες για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας; 

Αναλυτικές οδηγίες για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας υπάρχουν στο κείμενο του 

Οδηγού Σπουδών (βλ. ενότητα με τίτλο «Πτυχιακή Εργασία»). 

 

Μπορώ να έχω ως πρώτο/η επιβλέποντα/ουσα, μέλος ΔΕΠ από άλλο τμήμα; 

Ως πρώτος/η επιβλέπων/ουσα μπορεί να οριστεί μέλος ΔΕΠ από τα άλλα δυο Παιδαγωγικά 

Τμήματα (Ειδικής Αγωγής και Δημοτικής Εκπαίδευσης), εφόσον ο/η δεύτερος/η 

επιβλέπων/ουσα είναι από το τμήμα. 

 

Πότε και πώς παραδίδεται η πτυχιακή εργασία; 

Η πτυχιακή εργασία αξιολογείται κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και στην 

τελική της μορφή παραδίδεται στους/στις επιβλέποντες/ουσες, ενώ μετά τη βαθμολόγηση 

της εργασίας ένα αντίτυπο κατατίθεται και είναι διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου.  

 
 


