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1 | Σ ε λ ί δ α  

1. Η επιλογή των υποψηφίων με κατατακτήριες εξετάσεις πραγματοποιείται μέσω της συμμετοχής σε γραπτή 

εξέταση τριών (3) μαθημάτων, τα οποία ορίζει με απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματος.  

2. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζεται το εξάμηνο εισαγωγής, το οποίο δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 5ο εξάμηνο σπουδών.  

3. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος και συνοδεύονται από αντίγραφο 

Πτυχίου/Διπλώματος ή βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία, ενώ για 

πτυχιούχους Ιδρυμάτων εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον 

αρμόδιο φορέα.  

4. Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις 

δυνατότητές τους. Στην περίπτωση που επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά συνυποβάλλουν με τα 

δικαιολογητικά τους σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά 

σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν 

δύνανται να εξεταστούν γραπτώς. Κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης εκτός του εξεταστή και του φοιτητή 

είναι υποχρεωτική και η παρουσία ενός επιτηρητή για την διαφύλαξη του αδιάβλητου της διαδικασίας. 

5. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου, ενώ οι κατατακτήριες 

εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου, κάθε Ακαδημαϊκού έτους (εκτός αλλαγών 

στις ημερομηνίες που προέρχονται από το Υπουργείο Παιδείας). Το υπόδειγμα της αίτησης, τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, τα εξεταζόμενα μαθήματα, η ύλη τους και το πρόγραμμα εξετάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος το Μάιο του προηγούμενου έτους.  

6. Οι επιτυχόντες φοιτητές των κατατακτηρίων εξετάσεων εγγράφονται σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη 

Γραμματεία του Τμήματος και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του.  

7. 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 κατατασσόμενους 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. Η 

πληρότητα/επάρκεια αξιολογείται από την επιτροπή αναγνώρισης μαθημάτων στη βάση των προσκομισθέντων 

περιγραμμάτων σπουδών και εγκρίνεται από τη συνέλευση του τμήματος. Η απαλλαγή των μαθημάτων αφορά 

μόνο τα μαθήματα των δύο πρώτων ετών και όχι τα μαθήματα κατεύθυνσης. 

8. Για την απαλλαγή των μαθημάτων είναι απαραίτητη η προσκόμιση του περιγράμματος σπουδών των 

μαθημάτων από το τμήμα προέλευσης το χρονικό διάστημα της φοίτησης του φοιτητή. 
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