
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με το ν. 4559 3/8/2018 ΦΕΚ 142 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», 
οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και 
επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, έχουν τη δυνατότητα 
με αίτηση που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 (αυτοδίκαιη ένταξη των φοιτητών στα αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), αντί να ορκιστούν 
και να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ σύμφωνα με την παράγραφο 2 (η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου συνεχίζεται μεταβατικώς μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων, κατά την 1.10.2018, 
φοιτητών και όσων εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019), να παρακολουθήσουν επιπλέον 
μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν πτυχίο 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  

Η αίτηση υποβάλλεται ως τις 15.9, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) μέρες από την ανάρτηση της στο τελευταίο 
μάθημα και είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο έξι 
(6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής δήλωσης. 

Τα επιπλέον μαθήματα καθορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της 
Συνέλευσης Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και με την οποία γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων 
του προγράμματος σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος του 
Πανεπιστημίου. 

Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του προηγούμενου εδαφίου, με τους πρόσθετους όρους λήψης 
πτυχίου Πανεπιστημίου, εκδίδεται έως την 30.6 και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης από 
τους φοιτητές. 

Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 
η πρακτική άσκηση, εκτός αν περιλαμβάνεται η πρακτική άσκηση και στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών του 
Τμήματος του Πανεπιστημίου. Για τα μαθήματα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ο φοιτητής και την πρακτική άσκηση 
που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χορηγείται σχετική 

βεβαίωση παρακολούθησης. 

Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων 
που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, 
προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο 
σπουδών Τμήματος ΤΕΙ. 

Τα μεταβατικά μαθήματα για τους φοιτητές που επιθυμούν να πάρουν πτυχίο Πανεπιστημίου έχουν ως εξής: 

Τίτλος Μαθήματος ECTS 

Γνωστική Ανάπτυξη και Παιδαγωγικές Εφαρμογές στην Προσχολική Αγωγή 7,5 

Κοινωνική Παιδαγωγική στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 5 

Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκπαίδευσης 5 

Οργάνωση Χώρου ΒΝΣ 5 

Νευροψυχολογία και Αναπτυσσόμενος Εγκέφαλος 7,5 

Σύνολο ECTS: 30 

 

Τα εξάμηνα διδασκαλίας στα οποία θα διδαχθούν τα παραπάνω μαθήματα καθορίζονται από τη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος. 


