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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Άρθρο 1 

1. Θέματα Σπουδών 

1.1 Εγγραφή Πρωτοετών 

Οι φοιτητές εγγράφονται στο Τμήμα Γεωπονίας κατά το χρόνο και σύμφωνα με τον τρόπο 

που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και τις ανακοινώσεις που 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και του Τμήματος. Κατόπιν, όταν θα έχουν αποσταλεί οι 

καταστάσεις των εγγεγραμμένων από το Υπουργείο Παιδείας, θα ανοίξει η σχετική ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην οποία, οι εν λόγω φοιτητές/-τριες, θα πρέπει να 

ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή εφόσον προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που ζητούνται 

στην ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος. 

Εγγραφές ειδικών κατηγοριών γίνονται με τις εκάστοτε εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων 

 Στο Τμήμα γίνονται δεκτοί φοιτητές με μετεγγραφή από ΑΕΙ εσωτερικού. Τα κριτήρια για την 

έγκριση μιας μετεγγραφής είναι λόγοι υγείας και αναπηρίας των ίδιων των φοιτητών και λόγοι 

οικονομικοί, κοινωνικοί και οικογενειακοί. Η αίτηση για μετεγγραφή γίνεται σε ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. 

1.2 Διάρκεια Εξαμήνου-Σπουδών 

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου 

ημερολογιακού έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο 

εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό, καθένα των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 

εβδομάδες διδασκαλίας και δύο ή τρεις εβδομάδες εξετάσεων. 

Η διάρκεια των σπουδών για την απόκτηση πτυχίου είναι 10 εξάμηνα (κατανεμημένο σε 

πέντε ακαδημαϊκά έτη), στα οποία περιλαμβάνεται η υποχρεωτική εκπόνηση διπλωματικής 

διατριβής και η πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης. 

 

 

1.3. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 

Το Ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου 

του επομένου. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν την πρώτη εργάσιμη ημέρα του 

Οκτωβρίου και διαρκούν 13 εβδομάδες. Το πρόγραμμα διδασκαλίας ανακοινώνεται εντός του μηνός 

Σεπτεμβρίου.  

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου αρχίζουν την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο 

μίας εβδομάδας μετά τη λήξη των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου και διαρκούν 13 εβδομάδες. 

Το πρόγραμμα διδασκαλίας ανακοινώνεται εντός του μηνός Φεβρουαρίου. 
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Η Σύγκλητος καθορίζει τουλάχιστον δύο μήνες πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους το 

ακαδημαϊκό ημερολόγιο κάθε έτους. Με απόφαση Συνέλευσης, το Τμήμα μπορεί να τροποποιήσει 

την απόφαση της Συγκλήτου για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανάλογα με τις ανάγκες του έπειτα από 

έγκριση της Συγκλήτου. Η απόφαση του Τμήματος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

Γεωπονίας. 

 

1.4 Αναπληρώσεις μαθημάτων 

Παραδόσεις που δεν γίνονται εξαιτίας Συνελεύσεων ή εκδηλώσεων των φοιτητών πρέπει να 

αναπληρώνονται. Σε περίπτωση προγραμματισμένης εκδήλωσης ο φοιτητικός Σύλλογος ενημερώνει 

εγγράφως τουλάχιστον οκτώ μέρες νωρίτερα τους Πρόεδρο και την Γραμματεία του Τμήματος, οι 

οποίοι ενημερώνουν στη συνέχεια το διδάσκοντα για την ώρα και τον τόπο της εκδήλωσης 

προκειμένου να βρεθεί , σε συνεννόηση με τους λοιπούς διδάσκοντες, ώρα και αίθουσα για την 

αναπλήρωση.  

Εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι ο διδάσκων μπορεί να ζητήσει αναπλήρωση μαθήματος. Ο 

χρόνος και ο τόπος της αναπλήρωσης θα πρέπει να γνωστοποιούνται στους φοιτητές τουλάχιστον 

δύο (2) ημέρες πριν.  

Αν η παραπάνω διαδικασία δεν ακολουθηθεί και δεν αναπληρωθεί το μάθημα, ο διδάσκων 

υποχρεούται να το γνωστοποιεί εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, 

δεν συμπληρωθούν οι ώρες που αντιστοιχούν στις απαιτούμενες ελάχιστες εβδομάδες διδασκαλίας 

σε κάποιο μάθημα, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και επαναλαμβάνεται, στο επόμενο 

εξάμηνο και επιπλέον του αριθμού των μαθημάτων που προσδιορίζονται από τον οδηγό σπουδών, 

ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τα αντίστοιχα μέλη ΔΕΠ). 

Η αναπλήρωση δεν είναι δυνατόν να συμπίπτει με άλλο μάθημα του ιδίου εξαμήνου. 

 

1.5 Εγγραφή και ανανέωση εγγραφής 

Κάθε φοιτητής πρέπει να εγγράφεται στο Τμήμα στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες 

που ορίζονται έγκαιρα από τη Συνέλευση του Τμήματος, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία και να δηλώνει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών 

που επιθυμεί να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο (δήλωση μαθημάτων). Αν δεν 

εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, χάνεται η φοιτητική του ιδιότητα. Τόσο η εγγραφή όσο και η 

δήλωση μαθημάτων των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο αποτελούν από κοινού απαραίτητες ενέργειες, 

προκειμένου ο φοιτητής να έχει ενεργή παρουσία στο Ίδρυμα. Η ανανέωση εγγραφής κάθε εξάμηνο 

πραγματοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του τμήματος. 

 

1.6 Δήλωση μαθημάτων 

H δήλωση των μαθημάτων γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε αποκλειστική προθεσμία 

δύο εβδομάδων. Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Σε 
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κάθε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο οι φοιτητές θα πρέπει να εγγράφονται σε μαθήματα που 

διδάσκονται το εξάμηνο αυτό και που συνολικά να αθροίζουν 42 ώρες διδασκαλίας. Η διαδικασία 

γίνεται ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο https://cronos.cc.uoi.gr/ 

Κατά τη δήλωση μαθημάτων πρέπει να εξαντλούνται κατά πρώτη προτεραιότητα τα υποχρεωτικά 

μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων και κατά δεύτερη προτεραιότητα τα υποχρεωτικά 

μαθήματα του εξαμήνου.  

Κάθε φοιτητής στα εξάμηνα κατεύθυνσης (6ο έως 10ο ) έχει δυνατότητα εντός 2 εβδομάδων 

από την έναρξη του εξαμήνου και την λήξη της περιόδου δήλωσης μαθημάτων, να αλλάξει μέχρι 2 

μαθήματα με δήλωσή του στην Γραμματεία του Τμήματος. Επίσης, δεν επιτρέπεται η δήλωση 

διπλωματικής εργασίας αν ο φοιτητής δεν έχει ικανοποιήσει την προαπαίτηση γνώσης της ξένης 

γλώσσας 

 

1.7 Δήλωση συγγραμμάτων 

Η δήλωση γίνεται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που ανακοινώνεται στην αρχή κάθε 

εξαμήνου από τη Γραμματεία του Τμήματος. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο 

http://eudoxus.gr/ και αφορά τα μαθήματα που οι φοιτητές/τριες έχουν ήδη δηλώσει για το 

συγκεκριμένο εξάμηνο. Η δήλωση πρέπει να γίνεται εντός των προθεσμιών που ανακοινώνει κάθε 

φορά ο ΕΥΔΟΞΟΣ. 

Για την υποβοήθηση της μελέτης τους οι φοιτητές μπορούν να αξιοποιήσουν και το ψηφιακό 

υλικό των μαθημάτων που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (https://ecourse.uoi.gr/course/index.php?categoryid=117), καθώς και 

σχετικό υλικό στο ψηφιακό αποθετήριο “Κάλλιπος” (https://www.kallipos.gr/el/). 

Δεν χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα σε φοιτητές: α) που 

παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου βασικού πτυχίου, β) για μαθήματα που 

παρακολουθούν για δεύτερη φορά και για τα οποία τους έχει ήδη χορηγηθεί δωρεάν σύγγραμμα. 

 

1.8 Αναστολή φοίτησης 

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, Οι φοιτητές δύνανται, ύστερα από αίτησή 

τους προς την κοσμητεία της σχολής τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που 

δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της 

φοίτησης. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρούνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι 

φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ' 

όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών 

οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή. 

 

1.9 Διαγραφή 

https://www.kallipos.gr/el/
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Ο φοιτητής έχει δικαίωμα διαγραφής από το Τμήμα μετά από έγγραφη αίτησή του στη 

Γραμματεία. Τα απαραίτητα έντυπα για τη διαγραφή είναι τα ακόλουθα: 

 • Έντυπο αίτησης Διαγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία και είναι διαθέσιμο στην 

ιστοσελίδα του τμήματος) 

 • Βεβαίωση από τη Φοιτητική Εστία και από την Βιβλιοθήκη του Τμήματός του ότι δεν 

υπάρχει κάποια εκκρεμότητα. 

 Πάσο, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα  

1.10 Κλίμακα βαθμολόγησης 

Το Τμήμα Γεωπονίας για τη βαθμολόγηση ακολουθεί το πλαίσιο που ορίζεται από το Άρθρο 

22 (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ. 

Τεύχος Β’ Αρ. Φύλλου 310, 10 Μαρτίου 2005). 

Η βαθμολογική κλίμακα στην συνολική επίδοση του φοιτητή ορίζεται από το 0 έως το 10: 

- Άριστα από 8,5 έως 10. 

- Λίαν καλώς από 6,5-8,5 (μη συμπεριλαμβανομένου). 

- Καλώς από 5 έως 6,5 (μη συμπεριλαμβανομένου). 

- Μετρίως τέσσερα, τρία ή δύο. 

- Κακώς μονάδα ή μηδέν. 

- Προβιβάσιμος βαθμός είναι το 5 και οι μεγαλύτεροι του. 

Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας ίσο με τον ακριβή αριθμό Πιστωτικών 

Μονάδων ECTS κάθε μαθήματος, σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση: 

Βαθμός πτυχίου= (βαθμός μαθήματος 1 x ECTS μαθήματος + βαθμός μαθήματος 2 x ECTS μαθήματος 

2 + .......... + βαθμός Διπλωματικής εργασίας x ECTS Διπλωματικής Εργασίας) / Συνολικός αριθμός 

ECTS Πτυχίου. 

Στην παραπάνω σχέση δεν συμμετέχουν οι Πιστωτικές Μονάδες ECTS: α) της Πρακτικής 

Άσκησης, και β) των επιπλέον μαθημάτων (πλέον των απαιτούμενων για τη λήψη πτυχίου)Ο βαθμός 

πτυχίου του Τμήματος υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία. 

 

1.11 Επανεξέταση 

Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 33 του Ν. 4009/2011, “Αν ο φοιτητής αποτύχει 

περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του Κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από 

αίτησή του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές 

γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον Κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος 

της εξέτασης διδάσκων”. 

 

1.12 Βελτίωση βαθμού 

Οι φοιτητές μπορούν, αν το επιθυμούν, να ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους στη Γραμματεία 

του Τμήματος βελτίωση βαθμολογίας για το πολύ τέσσερα (4) μαθήματα του Προγράμματος 
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Σπουδών. Στην περίπτωση που η αίτησή τους εγκριθεί και συμμετάσχουν στην εξέταση του 

μαθήματος, ο προηγούμενος βαθμός δεν ισχύει. 

 

1.13 Αναγνωρίσεις μαθημάτων  

Αναφέρεται σε φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα με κατατακτήριες ή με την διαδικασία των 
μετεγγραφων 

Στάδιο 1: Οι ενδιαφερόμενοι μετά από την εγγραφή τους στο Τμήμα Γεωπονίας οφείλουν 

να καταθέσουν ηλεκτρονικά (με αποστολή e-mail) στην γραμματεία του Τμήματος 

(https://dagri.uoi.gr/) τα παρακάτω: 

1. Αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων (σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

Γεωπονίας) 

2. Αναλυτική βαθμολογία από το Τμήμα προέλευσης των μαθημάτων για τα οποία 

κατατίθεται αίτημα αναγνώρισης. 

3. Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης (πρέπει να περιλαμβάνει την Διδαχθείσα 

ύλη των προς αναγνώριση μαθημάτων). 

4.Περιγράμματα των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί στο Τμήμα Προέλευσης και αιτούνται 

την αναγνώριση τους στο Τμήμα Υποδοχής 

Όλα τα έγγραφα που πρόκειται να καταθέσουν οι φοιτητές, πρέπει να είναι σκαναρισμένα 

σε μορφή PDF, ιδανικά σε αναγνωρίσιμη μορφή, συμπεριλαμβανομένης και της Αίτησης (Προσοχή: 

OXI φωτογραφίες!). Τα παραπάνω 3 PDF αρχεία πρέπει να αποσταλούν όλα μαζί σε ένα e-mail. 

Στάδιο 2: Τα κατατεθέντα στη Γραμματεία δικαιολογητικά, ελέγχονται από την Γραμματεία 

και προωθούνται για επεξεργασία στην αρμόδια Επιτροπή Αναγνώρισης Μαθημάτων του Τμήματος 

Γεωπονίας. 

Στάδιο 3: Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναγνώρισης ή μη αναγνώρισης 

μαθημάτων αντίστοιχα από τους υπεύθυνους διδάσκοντες, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό 

Αναγνώρισης και εισηγείται την έγκρισή του στη Συνέλευση του Τμήματος. 

Στάδιο 4: Μετά την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, καταχωρούνται οι αντίστοιχοι 

βαθμοί στο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας και ενημερώνονται ηλεκτρονικά οι 

ενδιαφερόμενοι φοιτητές. 

Η διαδικασία αναγνώρισης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του διδακτικού 

εξαμήνου κατά το οποίο υποβάλλεται το αίτημα. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

- Το σύνολο των αναγνωριζόμενων μαθημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνόλου 

των μαθημάτων (προσμετρώντας μονάδες ECTS) του προγράμματος σπουδών του Τμήματος 

Γεωπονίας. 

- Ο βαθμός που θα λαμβάνει ο φοιτητής στην περίπτωση αναγνώρισης του μαθήματος θα 

είναι ο ίδιος με τον βαθμό που είχε λάβει και στο αντίστοιχο μάθημα του Τμήματος 

προέλευσής του. 

https://nutr.ihu.gr/el/studies/forms-requests/
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- Εάν ο φοιτητής συμμετάσχει σε εξέταση του μαθήματος στο Τμήμα Γεωπονίας, τότε χάνει 

αυτόματα το δικαίωμα αίτησης για αναγνώρισή του και εάν έχει ήδη καταθέσει αίτηση, η 

διαδικασία αναγνώρισης διακόπτεται αυτόματα. 

- Δεν προβλέπεται αναγνώριση μαθημάτων, για τα οποία δεν υπήρξε προβιβάσιμος βαθμός 

από το τμήμα προέλευσης. 

- Η αναγνώριση του μαθήματος πραγματοποιείται στο εξάμηνο στο οποίο ανήκει το μάθημα, 

αφού δηλωθεί από τον φοιτητή. 

- Η διπλωματική διατριβή εργασία και η πρακτική άσκηση δεν αναγνωρίζονται. 

- Η αναγνώριση μαθημάτων πραγματοποιείται μόνο για μαθήματα μεταξύ προγραμμάτων 

σπουδών του 1ου κύκλου. Δηλαδή δεν αναγνωρίζονται μαθήματα μεταπτυχιακού για 

μαθήματα προπτυχιακού προγράμματος. 

- Φοιτητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Εrasmus έχουν δικαίωμα αναγνώρισης των 

μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν με επιτυχία, με την προϋπόθεση ότι προκύπτει 

αντιστοίχιση τους από το Συμφωνητικό Μάθησης (Learning Agreement) που υπογράφτηκε 

ενόψει της μετακίνησής τους. 

 

1.14 Ακαδημαϊκή ταυτότητα-πάσο 

Η ακαδημαϊκή ή φοιτητική ταυτότητα αποτελεί την ταυτότητα του φοιτητή, ένα δημόσιο 

έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του φοιτά σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Στην κάρτα 

ενσωματώνεται ο θεσμός του «Πάσο», όπου αναγράφεται μέχρι πότε δικαιούται ο φοιτητής 

εκπτωτικά εισιτήρια σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά 

την αίτησή τους για την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας, μέσω της 

ιστοσελίδας http://academicid.minedu.gov.gr , προκειμένου να εισάγουν τα στοιχεία που 

απαιτούνται για την απόκτησή της, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η είσοδος στο σύστημα γίνεται 

με τους κωδικούς που έχουν λάβει κατά την εγγραφή τους στο πρώτο έτος.  

 

1.15 Πιστοποιητικά 

Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά πραγματοποιούνται μέσω του πληροφοριακού συστήματος 

του τμήματος. Μέσω του ίδιου συστήματος, ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθεί την καρτέλα του 

και κατά συνέπεια την πρόοδό του. O φοιτητής προσέρχεται στη Γραμματεία του Τμήματος, εντός 

του ωραρίου εξυπηρέτησης των φοιτητών προκειμένου να παραλάβει τα πιστοποιητικά ή τα 

παραλαμβάνει ηλεκτρονικά. Οι ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος και έξω από τη Γραμματεία. 

Η Γραμματεία του Τμήματος χορηγεί τα εξής πιστοποιητικά:  

• Πιστοποιητικό φοίτησης, το οποίο βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενεργός 

φοιτητής.  

http://academicid.minedu.gov.gr/
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• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου αναγράφεται η πορεία του φοιτητή στα 

μαθήματα που διδάχθηκε.  

• Πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, για όσους ενδιαφερόμενους έχουν εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του Προγράμματος Σπουδών, αλλά δεν τους έχει απονεμηθεί το πτυχίο.  

• Αντίγραφα πτυχίου και πιστοποιητικά που αφορούν αποφοιτήρια (διαγραφές) και 

αναστολή σπουδών. 

 

1.16 Παράρτημα  

Το Τμήμα Γεωπονίας χορηγεί στις/στους πτυχιούχους φοιτητές/τριες του προγράμματος 

σπουδών του Τμήματος καθώς και στους αποφοιτήσαντες από το μεταβατικό πρόγραμμα σπουδών 

το Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.  

Εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην 

αγγλική γλώσσα, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών. 

 

1.17 Χορήγηση βεβαίωσης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/9.3.2005) και την απόφαση της υπ. Αριθμ. 

49η/14.04.2021 συνεδρίασης της Γ.Σ του Τμήματος., για να χορηγηθεί σε φοιτητή του τμήματος 

βεβαίωση Η/Υ, θα πρέπει ο φοιτητής να δηλώσει και να εξεταστεί επιτυχώς στα εξής τέσσερα (4 

μαθήματα):  

Κορμού 

 1. Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες 

Εφαρμογές πληροφορικής στην αγροτική παραγωγή 

Τηλεπισκόπηση και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών 

Κατεύθυνσης 

4 α) Εφαρμογή Η/Υ στην Αρχιτεκτονική τοπίου (επιλογής στην κατεύθυνση φυτικής παραγωγή 

4 β) Βιοπληροφορική (επιλογής κατεύθυνση ζωικής παραγωγής) 

 Το περιεχόμενο και τα παραδοτέα πιστοποιούν την γνώση 

• επεξεργασίας κειμένων 

• υπολογιστικών φύλλων 

• υπηρεσιών διαδικτύου 

Η βεβαίωση χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση. 

1.17 Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου  
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Η διάρκεια των σπουδών για την απόκτηση πτυχίου είναι 10 εξάμηνα, στα οποία 

περιλαμβάνεται η υποχρεωτική εκπόνηση διπλωματικής διατριβής και η πραγματοποίηση της 

Πρακτικής Άσκησης.  

Ο φοιτητής ανακηρύσσεται πτυχιούχος εφόσον συμπληρωθούν όλες οι απαιτούμενες 

προϋποθέσεις όπως: 

- έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά, κατ' επιλογήν -έχει εγκριθεί η 

διπλωματική διατριβή εργασία και 

- έχει περατώσει την πρακτική άσκηση. 

Για την λήψη του πτυχίου 63 συνολικά μαθήματα (υποχρεωτικά, επιλογής, ξένη γλώσσα), τα 

οποία αντιστοιχούν σε 270 Πιστωτικές Μονάδες ECTS. Η διπλωματική διατριβή εργασία 

προσμετράται ως μάθημα με 30 ECTS.ενώ στην πρακτική άσκηση αποδίδονται 10 μονάδες ECTs. 

 

1.18 Ολοκλήρωση Σπουδών-ανακήρυξη πτυχιούχων 

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται ο τίτλος σπουδών, όταν 

εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές κάνουν αίτηση για την Ορκωμοσία τους στη 

Γραμματεία σε διάστημα που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καταθέτοντας τα    τα 

δικαιολογητικά που περιγράφονται στην αναρτηθείσα ανακοίνωση.  

 

1.19 Οδηγός Σπουδών 

Το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του τμήματος Γεωπονίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ισχύει από το ακαδ. έτος 2019-2020, σύμφωνα με το νόμο 

[ν.4559/Α΄142/03.08.2018]). για ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Γεωπονίας στο Παν/μιο 

Ιωαννίνων (Πρακτικό Απόφασης Συγκλήτου Π.Ι). Το Τμήμα έχει ξεκινήσει την απαραίτητα διαδικασία 

ώστε να προσφέρει μαζί με τον 1ο κύκλο σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών 

μεταπτυχιακού επιπέδου (2ο κύκλο σπουδών), σύμφωνα με το άρθρο 46 Ν.4485/2017.  

Ο Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει πολλές χρηστικές πληροφορίες για τον φοιτητή/φοιτήτρια 

όπως, γενικές πληροφορίες για το Τμήμα και το Π.Ι., πληροφορίες για τη διάρθρωση του Τμήματος 

(υποδομές, εργαστήρια, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό), για τη φοίτηση και τις υποχρεώσεις 

τους για τη λήψη πτυχίου, περιγραφή του προγράμματος διδακτορικών σπουδών. Τα επιδιωκόμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα, το περιεχόμενο και η ύλη κάθε μαθήματος του ΠΠΣ o φόρτος σε ECTs 

περιγράφονται στα αντίστοιχα αναλυτικά Περιγράμματα Μαθημάτων που περιέχονται στον Οδηγό 

Σπουδών . Ακόμα περιγράφεται τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών/τριων, το σύνολο 

των μαθημάτων και οι μονάδες ECTs που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου. Ο οδηγός σπουδών 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.    Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος είναι αναρτημένος ο επικαιροποιημένος Οδηγός Σπουδών 2021-2022. 
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2. Θέματα Προγράμματος Σπουδών 

2.1 ECTS 

ECTS ονομάζεται το Ευρωπαϊκό σύστημα διδακτικών μονάδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

προσδίδει μια αριθμητική τιμή σε κάθε μάθημα. Η αριθμητική τιμή είναι αντίστοιχη με το φόρτο 

εργασίας του φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος. O τρόπος υπολογισμού του φόρτου 

εργασίας γίνεται σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής ECTS, και πιστωτικών μονάδων ECTS 

(http://www.iky.gr/ects-ds-labels/item/550-odigos-gia-tous-xristes-tou-ects) Υπουργική Απόφαση Αρ. 

Φ5/89656/Β3 (Τεύχος Β’ Αρ. Φύλλου 1466/2007):«Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 

Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων». 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας και η ύλη των μαθημάτων έχουν δομηθεί με 

βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ώστε τα επιδιωκόμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα να έχουν πλήρη συμβατότητα με το αντίστοιχο για 5ετή Π.Σ. Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Τίτλων Σπουδών και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.  

Το σύνολο των απαιτούμενων ακαδημαϊκών μονάδων ανέρχεται συνολικά σε 310 ECTS, εκ των 

οποίων οι 30 ECTS αντιστοιχούν σε διπλωματική εργασία, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις 

μεταπτυχιακού επιπέδου. Έτσι, το Πρόγραμμα σπουδών μπορεί να αντιστοιχηθεί με τα ομοειδή των 

Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και να δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγών μεταξύ επιστημονικού 

προσωπικού και φοιτητών/τριων.  

 

2.2 Κατηγορίες μαθημάτων 

Το Τμήμα περιλαμβάνει στο πρόγραμμα σπουδών τις ακόλουθες κατηγορίες μαθημάτων:  

Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου 

 Τα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το 

Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο εμπεριέχουν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να 

μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα στην επιστήμη αυτή.  

Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου 

Πρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται 

άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών.  

Μαθήματα Εμβάθυνσης/ Εμπέδωσης γνώσεων 

Σύμφωνα με το άρθρο 46 Ν.4485/2017, για να πληρούνται οι ειδικοί όροι για απονομή μαζί 

με τον 1ο κύκλο σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 

(2ο κύκλο σπουδών), το τμήμα προσφέρει και στις 2 κατευθύνσεις μαθήματα 

εμβάθυνσης/εμπέδωσης (επιπέδου 7). Τα μαθήματα εμβάθυνσης/εμπέδωσης γνώσεων είναι 

μαθήματα που συνδυάζουν γνώσεις πολλών γνωστικών αντικειμένων, εξειδικεύουν περισσότερο τις 

γνώσεις που αποκτήθηκαν στα μαθήματα ειδικού υποβάθρου και ενισχύουν περαιτέρω τις 

μαθησιακές δεξιότητες του φοιτητή, ώστε να μπορεί να χειρίζεται πολύπλοκα προβλήματα συναφών 

γνωστικών αντικειμένων με αυτόνομο τρόπο σε μεγάλο βαθμό. 

http://www.iky.gr/ects-ds-labels/item/550-odigos-gia-tous-xristes-tou-ects


Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σελ. 11 
 

Το κάθε μάθημα μπορεί να είναι: 

•Θεωρητικό (Θ): περιλαμβάνει μόνο Θεωρητικό μέρος (Θ) 

•Μικτό (Θ+Ε): περιλαμβάνει Θεωρητικό (Θ) και Εργαστηριακό μέρος (Ε) 

Στα θεωρητικά μαθήματα παρουσιάζεται μια ευρεία περιοχή ενός γνωστικού αντικειμένου 

και ο σχετικός με αυτήν προβληματισμός. Στα εργαστηριακά μαθήματα, οι φοιτητές, υπό την 

επίβλεψη και την καθοδήγηση του διδάσκοντα, εκπαιδεύονται στην εφαρμογή μεθόδων και 

τεχνικών, στην ομαδική εργασία, στη σύνταξη και συγγραφή εργασιών και σε ποικίλα άλλα θέματα 

που οδηγούν στην απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων του Γεωπόνου. Στα μαθήματα αυτά οι 

φοιτητές χωρίζονται σε ολιγομελείς ομάδες και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. 

Για να θεωρηθεί ότι ένα μικτό μάθημα ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο φοιτητής πρέπει να 

επιτύχει τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος. Οι βαθμοί που 

παίρνει ο φοιτητής σε κάθε ένα από τα δύο μέρη συντίθενται στον τελικό βαθμό του μαθήματος 

σύμφωνα με τις ακαδημαϊκές μονάδες που καθορίζουν τη βαρύτητα του θεωρητικού και του 

εργαστηριακού μέρους του μαθήματος. Εάν ο φοιτητής αποτύχει σε ένα από τα δύο μέρη του μικτού 

μαθήματος επαναλαμβάνει μόνο αυτό. 

Στο νέο ΠΠΣ του Τμήματος Γεωπονίας εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων 

για κάποια από τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης. (βλ. 2.1.14 διάταξη περί μεταβατικών 

μαθημάτων).) 

 

 

2.3 Δομή Προγράμματος Σπουδών 

Ο κύκλος A που αποτελεί τον κορμό του προγράμματος, περιέχει 28 υποχρεωτικά μαθήματα 

τα οποία παρακολουθούν όλοι οι φοιτητές στα Α’, Β’, Γ’ και Δ’ εξάμηνα. O κύκλος Β προετοιμάζει τον 

φοιτητή να ειδικευτεί σε μία από τις δύο προσφερόμενες κατευθύνσεις (α) Φυτικής Παραγωγής και 

(β) Ζωικής Παραγωγής. Τα μαθήματα της κάθε κατεύθυνσης τα παρακολουθούν οι φοιτητές/τριες 

από το 6ο έως και το 9ο εξάμηνο. 

Η κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής απαιτεί για τη λήψη πτυχίου επιπλέον 31 υποχρεωτικά 

μαθήματα και 4 μαθήματα επιλογής, τα οποία οι φοιτητές μπορούν να τα επιλέξουν από ένα σύνολο 

16 προσφερόμενων μαθημάτων. Η κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής απαιτεί για τη λήψη πτυχίου 30 

υποχρεωτικά μαθήματα και 5 μαθήματα επιλογής, τα οποία οι φοιτητές μπορούν να τα επιλέξουν 

από ένα σύνολο 14 προσφερόμενων μαθημάτων. Από τα υποχρεωτικά μαθήματα της κάθε 

κατεύθυνσης, τα 3 είναι κοινά και για τις 2 κατευθύνσεις ενώ από τα προσφερόμενα μαθήματα 

επιλογής, τα 3 μπορούν να επιλέγονται και από την άλλη κατεύθυνση. Τα μαθήματα επιλογής 

προσφέρονται από το 6ο εξάμηνο και μετά.  

Κάθε φοιτητής, ανεξαρτήτου κατεύθυνσης για τη λήψη πτυχίου θα πρέπει να ολοκληρώσει 

επιτυχώς 63 συνολικά μαθήματα (υποχρεωτικά, επιλογής, ξένη γλώσσα), τα οποία αντιστοιχούν σε 

270 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). 
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 Τέλος, αν κάποιος φοιτητής επιλέξει και παρακολουθήσει επιπλέον μαθήματα πέρα των 

απαιτούμενων για την απονομή πτυχίου, αυτά αναφέρονται τόσο στη βεβαίωση αναλυτικής 

βαθμολογίας και χορηγείται επιπλέον βεβαίωση, όσο και στο Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική 

και αγγλική γλώσσα.  

 

2.4 Προαπαιτούμενα μαθήματα 

Στο νέο ΠΠΣ του Τμήματος Γεωπονίας εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων 

για τα μαθήματα κατεύθυνσης. Αυτό σημαίνει ότι για να εγγραφεί ένα φοιτητής σε ένα μάθημα του 

προγράμματος σπουδών που προϋποθέτει προαπαιτούμενα θα πρέπει να έχει περάσει το 

προαπαιτούμενο μάθημα. Έτσι, στην κατεύθυνση της Φυτικής Παραγωγής υπάρχουν συνολικά 8 

προαπαιτούμενα μαθήματα. Αντίστοιχα στην κατεύθυνση της Ζωικής Παραγωγής υπάρχουν 

συνολικά 6 προαπαιτούμενα μαθήματα.  

 

2.5 Διπλωματική διατριβή εργασία 

Στο 10ο εξάμηνο και στις 2 κατευθύνσεις περιλαμβάνει μόνο εκπόνηση διπλωματικής 

εργασίας. Κάθε φοιτητής υποχρεούται για τη λήψη πτυχίου να εκπονήσει κατάλληλου 

μεταπτυχιακού επιπέδου διπλωματική διατριβή σε συνεργασία και καθοδήγηση από επιβλέπων 

καθηγητή του τμήματος που μπορεί να είναι πρωτότυπη ερευνητική ή βιβλιογραφική, σε διακριτό 

επιστημονικό θέμα ειδίκευσης ανάλογα με την κατεύθυνση που παρακολουθεί. Το θέμα της 

διατριβής το αιτείται ο φοιτητής και ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης της διατριβής από την 

ημερομηνία έγκρισης του θέματος είναι 6 μήνες. Η ολοκλήρωση της διατριβής γίνεται με 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων και αξιολόγηση από 3μελή εξεταστική επιτροπή καθηγητών. Η 

Διπλωματική διατριβή Διατριβή αντιστοιχεί συνολικά σε 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Η 

λεπτομερής διαδικασία ανάθεσης, έγκρισης και υλοποίησης της διπλωματική διατριβής διατριβής 

περιγράφεται στον κανονισμό διπλωματικής εργασίας. Ο κανονισμός διπλωματική διατριβής 

εργασίας είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος (link)  

 

2.6 Επιλογή και αλλαγή Ειδίκευσης 

Όλοι ο φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν μέχρι 

το τέλος του 4ου εξαμήνου των σπουδών τους. Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να αλλάξει κατεύθυνση 

το αργότερο στο τέλος του 5ου εξαμήνου, αν το επιθυμεί.  

 

2.7 Μεταβατικές διατάξεις 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του πρώην Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου, 

που θα κάνουν χρήση του άρθρου 5, του νόμου Ν.4559/ ΦΕΚ 142, 3-8-2018, μπορούν να 

παρακολουθήσουν τα μεταβατικά μαθήματα όπως αυτά ορίζονται για τις δύο κατευθύνσεις , και να 

λάβουν πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  



Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σελ. 13 
 

Αναλυτικότερα οι προπτυχιακοί φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη 

λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος 

Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους ,χωρίς να έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη 

λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά 

δύο (2) εξάμηνα, έχουν τη δυνατότητα με αίτηση, που καταθέτουν στη γραμματεία του Τμήματος 

στο οποίο εντάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5, αντί να ορκιστούν και να 

λάβουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5, να παρακολουθήσουν επιπλέον 

μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος Πανεπιστημίου και να λάβουν 

πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας 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 έχουν καθορισθεί 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 Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος 

σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου. 

 

2.8 Αναθεώρηση Προγράμματος Σπουδών 

Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται και ενημερώνεται τακτικά από τη Συνέλευση του 

Τμήματος, ώστε να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις του και να εναρμονίζεται με τις επιστημονικές 

εξελίξεις στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, τις νέες ανάγκες του Τμήματος, καθώς και με τις 

εξελίξεις στην εθνική και διεθνή αγορά εργασίας. Το Τμήμα Γεωπονίας είναι υποχρεωμένο να 

εφαρμόσει τη διαδικασία της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών με 

σκοπό να επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν ορισθεί, με τελικό αποτέλεσμα την συνεχή βελτίωσή 

του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης ποιότητας (ΕΣΔΠ) του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η τακτική παρακολούθησης, ο έλεγχος και η αναθεώρησή του στοχεύουν 

στη διατήρηση υψηλού επιπέδου των εκπαιδευτικών παροχών στην ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού 

και αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος για τους φοιτητές. Η εσωτερική αξιολόγηση ως μια 

διαδικασία συνεχούς βελτίωσης παρέχει στο Τμήμα τη δυνατότητα αναγνώρισης των δυνατών 

σημείων του προγράμματος σπουδών του, του εντοπισμού και της άρσης των αρνητικών σημείων 

του. Υπεύθυνοι για τη διενέργεια της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης σε επίπεδο Τμήματος 

είναι η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) ,η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών και ο 

Πρόεδρος Τμήματος, ενώ για το Ίδρυμα είναι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ). 

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογής της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης είναι η 

συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων σε ετήσια βάση και σε προσδιορισμένα χρονικά 

διαστήματα.  

 

Άρθρο 2 
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Επιτροπές Τμήματος-Ακαδημαϊκός Σύμβουλος 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και στα πλαίσια οργάνωσης και λειτουργίας 

αυτού, συγκροτούνται επιτροπές για την ολοκλήρωση του ερευνητικού, ακαδημαϊκού και 

διοικητικού έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία . 

Στο Τμήμα λειτουργεί ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου . Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος 

Σπουδών είναι αρμόδιος για να ενημερώνει και να συμβουλεύει τους φοιτητές για όλα τα 

παρακάτω: 

α) Υποστήριξη για τη διευκόλυνση των πρωτοετών φοιτητών στη μετάβασή τους από τη 

δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. β) Περιεχόμενο μαθημάτων, συμμετοχή σε 

εργαστήρια, αξιοποίηση των υποδομών των εργαστηρίων του Τμήματος, τρόπους αξιολόγησης 

επιδόσεων μαθημάτων, ενθάρρυνση του φοιτητή να συμμετέχει σε προόδους, τεστ, σειρές 

ασκήσεων, ενισχυτική διδασκαλία με επιπλέον φροντιστήρια κα., που βοηθούν το/τη φοιτητή/τρια 

να κατανοήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα στα οποία δυσκολεύεται, τρόπους 

μελέτης, βιβλιογραφία. 

γ) Περιεχόμενο υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής, καθορισμός της 

βέλτιστης επιλογής μαθημάτων. δ) Συζήτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων. ε) Επιλογή 

θέματος πτυχιακών ή άλλων εργασιών. στ) Μεταπτυχιακές σπουδές(στο Τμήμα, στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό). ζ) Επαγγελματικές προοπτικές (ευκαιρίες σε δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο 

επάγγελμα, θέση εργασίας στο εξωτερικό). η) Συζήτηση οποιουδήποτε θέματος το οποίο δημιουργεί 

εμπόδια στις σπουδές. θ) Θέματα με διδάσκοντες. ι) Ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες που 

προσφέρει το Πανεπιστήμιο στους φοιτητές του (Ο κανονισμός ακαδημαϊκού συμβούλου είναι 

αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος (link)  

  

Άρθρο 3. 

Αξιολόγηση Μαθημάτων ΠΠΣ 

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του διδακτικού έργου του κάθε εξαμήνου μέσω 

του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της ΜΟΔΙΠ, η περίοδος της αξιολόγησης διαρκεί από την 8η 

έως και την 11η εβδομάδα του εν λόγω εξαμήνου για όλα τα διδασκόμενα μαθήματα. Η ΟΜΕΑ 

μεριμνά για την οργάνωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης του κάθε μαθήματος με στόχο 

τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των φοιτητριών/τών. Η ΟΜΕΑ του Τμήματος, μετά τη λήξη της 

περιόδου αξιολόγησης, μελετά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και εισηγείται γραπτά στη 

Συνέλευση βελτιωτικές ενέργειες που προκύπτουν ως ανάγκη από την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου του διδακτικού προσωπικού.  

Άρθρο 4. 

Κανονισμός Εξετάσεων-Λογοκλοπή 

Κανονισμός Εξετάσεων 

1. Εξεταστικές Περίοδοι 
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Η διάρκεια των εξεταστικών περίοδών ορίζεται από ́τη Σύγκλητο του Πανεπιστήμιου με την 

έναρξη κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. Τροποποίηση μπορεί́ να γίνει μονό με απόφαση της Συνέλευσης 

του Τμήματος και εφόσον συντρέχουν ειδικοί́ λόγοι.  

2. Δικαίωμα συμμέτοχης στις εξετάσεις  

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις ενός μαθήματος έχουν μονό οι φοιτητές που έχουν 

εμπρόθεσμα δηλώσει το μάθημα στο πληροφοριακό́ σύστημα του Τμήματος στο αντίστοιχο εξάμηνο 

φοίτησης. 

3. Διαδικασία Εξέτασης  

Η διαδικασία εξέτασης, ο τρόπος διεξαγωγής, η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και οι σχετικές 

υποχρεώσεις φοιτητών και εξεταστών καθορίζονται από τον Κανονισμό Εξετάσεων του Τμήματος 

Γεωπονίας. 

Λογοκλοπή  

Οι εργασίες που υποβάλλονται από τους φοιτητές ελέγχονται από τον διδάσκοντα Καθηγητή 

από το ειδικό λογισμικό λογοκλοπής Turnitin. Εάν η εργασία παρουσιάζει ουσιαστική επικάλυψη με 

άλλες πηγές, έτσι ώστε να θεωρείται προϊόν λογοκλοπής, τότε ο Υπεύθυνος Καθηγητής οφείλει να 

παραδώσει στον Πρόεδρο του Τμήματος γραπτή αναφορά. Κάθε εργασία που κατατίθεται, 

προδιπλωματική διατριβή ή μεταδιπλωματική διατριβή ή διδακτορική, συνοδεύεται με την 

ακόλουθη υπεύθυνη δήλωση, η οποία επισυνάπτεται στο τελικό κείμενο πριν από τη σελίδα 

περιεχομένων της εργασίας: "Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας της παρούσας εργασίας και ότι έχω 

αναφέρει ή παραπέμψει σε αυτή, ρητά και συγκεκριμένα, όλες τις πηγές από τις οποίες έκανα χρήση 

δεδομένων, ιδεών, προτάσεων ή λέξεων, είτε αυτές μεταφέρονται επακριβώς (στο πρωτότυπο ή 

μεταφρασμένες) είτε παραφρασμένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από 

εμένα προσωπικά ειδικά για την συγκεκριμένη έρευνα ή το συγκεκριμένο 

μάθημα/σεμινάριο/πρόγραμμα σπουδών" 

 

Άρθρο 5 

Πρακτική Άσκηση  

Η Πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για όλους του φοιτητές και εποπτευόμενη άμεσα από 

μέλος ΔΕΠ του Τμήματος. Αντιστοιχεί σε 10 μονάδες ECTS. Η Πρακτικής Άσκησης έχει διάρκεια δύο 

μηνών και γίνεται το καλοκαίρι στο τέλος του 8ου εξαμήνου (ενδεικτική περίοδος 1 Ιουλίου-31 

Αυγούστου), μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου. 

Εναλλακτικά για όσους φοιτητές δεν μπόρεσαν να βρουν φορέα πραγματοποίησης Π.Α. στο 

τέλος του 8ου εξαμήνου, με αιτιολογημένη αίτηση και έγκριση από την επιτροπή πρακτικής, η 

δίμηνη πρακτική άσκηση μπορεί να γίνει στο τέλος του 10ου εξαμήνου, επίσης την καλοκαιρινή 

περίοδο. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση δικαιώματος πραγματοποίησης της Π.Α. από 

τους φοιτητές του 8ου έτους σπουδών με βάση την ημερομηνία εγγραφής τους στα μητρώα του 

Τμήματος, είναι η επιτυχής εξέτασή τους τουλάχιστον στο 50% των μαθημάτων κορμού (δηλ. 
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τουλάχιστον 14 μαθήματα από τα 2 πρώτα έτη) καθώς και του 50% των μαθημάτων κατεύθυνσης 

(υποχρεωτικά ή επιλογής) του 5ου, 6ου, 7ου εξαμήνου (δηλαδή τουλάχιστον 10 μαθήματα από τα 20 

προσφερόμενα). Έτσι, δικαίωμα πραγματοποίησης Π.Α. έχουν οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου 

σπουδών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 24 μαθήματα (14 κορμού και 10 

κατεύθυνσης), που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 105 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). 

Για την έναρξη της διαδικασίας ο φοιτητής θα πρέπει να υποβάλει στην Γραμματεία του 

Τμήματος την "Αίτηση Πρακτικής Άσκησης". Αφού τοποθετηθεί στην θέση πρακτικής άσκησης, θα 

πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία σε συνεργασία με τον επόπτη εκπαιδευτικό. Η ολοκλήρωση 

της διαδικασίας γίνεται μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. Η επίδοση 

των φοιτητών στην Π.Α. μετά την ολοκλήρωσή της, αξιολογείται με τη ένδειξη επιτυχώς (Ε) ή 

ανεπιτυχώς (Α). 

Αναγράφεται στο Παράρτημα διπλώματος 

Ο κανονισμός πρακτικής άσκησης είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος (link)  

  

Άρθρο 6 

Προσωπικό, Διδασκαλία, Επικοινωνία με φοιτητές 

 Στην ιστοσελίδα του Τμήματος αναρτώνται κάθε εξάμηνο οι ώρες επικοινωνίας των 

φοιτητών/τριών με το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος για θέματα σπουδών. Οι ΄΄ωρες και οι 

μέρες της εβδομάδας όπου οι φοιτητες/τριες είναι δυνατόν να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες 

είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος (link).  

 

Άρθρο 7 

Erasmus 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγούνται σε φοιτητές 

υποτροφίες κινητικότητας για την πραγματοποίηση μιας περιόδου σπουδών τους ή πρακτικής 

άσκησης στο εξωτερικό. Τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς στο εξωτερικό τους 

αναγνωρίζονται για τη λήψη του πτυχίου τους.  

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τους φορείς υποδοχής, τη 

διαδικασία, τη χρηματοδότηση, τα έντυπα περιέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και 

στην ιστοσελίδα Erasmus+ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο κανονισμός Erasmus+ είναι 

αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος (link).  

  

 

Άρθρο 8 

Κατατακτήριες Εξετάσεις 

Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων AEI ή TEI μπορούν να εγγραφούν μετά από επιτυχή συμμετοχή 

σε κατατακτήριες εξετάσεις. Στους κατατασσόμενους κατοχυρώνονται τα μαθήματα στα οποία 
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εξετάστηκαν επιτυχώς για την κατάταξή τους. Παρέχεται επίσης δυνατότητα αναγνώρισης, μετά από 

αίτηση, και μαθημάτων από το Τμήμα Προέλευσης που αντιστοιχούν σε μαθήματα του Τμήματος 

Γεωπονίας. 

Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών: Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που 

επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Γεωπονίας υποβάλλονται στο Τμήμα από 1 έως 15 Νοεμβρίου 

κάθε έτους (όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση της Γραμματείας).  

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 

κάθε έτους. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την 

έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. 

 

Άρθρο 9 

 Μεταπτυχιακές Σπουδές 

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμμετέχει σε 

δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε συνεργασία με άλλα Τμήματα Ελληνικών 

Πανεπιστημίων: 

 1) Τίτλος Μεταπτυχιακού Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών: «Περιβάλλον & 

Αγροδιατροφή». Σύμπραξη του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το Τμήμα 

Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (χρόνος έναρξης 2003, ΦΕΚ Επανίδρυσης 21433/1-6-2018/αρ. Φύλλου 

1966) ΦΕΚ 1966/τΒ/ 1.06.2018, ΦΕΚ 4721/τΒ/26.10.2020 –Τροποποίηση Επανίδρυσης. και 

ΦΕΚ5842/τΒ/31.12.2020 Τροποποίηση και έγκριση με τα τμήματα Χημείας, ΒΕΤ και Γεωπονίας). 

 2) Τίτλος Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Υδατοκαλλιέργειες – 

Παθολογικά Προβλήματα εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών» Σύμπραξη του Τμήματος 

Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

(χρόνος έναρξης 2020, ΦΕΚ Επανίδρυσης 5009/31-12-2019/Τεύχος Β΄. 

 

Άρθρο 10 

 Διδακτορικές Σπουδές 

Ο κανονισμός του προγράμματος διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας 

εγκρίθηκε το Μάιο του 2019 (ΦΕΚ 1722/Τεύχος Β’/16-5-2019). Υλοποιείται η εκπόνηση διδακτορικών 

διατριβών στις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος από το έτος 2020 και από τρία εργαστήρια του 

Τμήματος. Ο κανονισμός εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος.  

Άρθρο 11 

Μεταδιδακτορική έρευνα  

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ενθαρρύνει και παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής 

Μεταδιδακτορικής Έρευνας από νέους επιστήμονες σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά 
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ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα των Σχολών και των Τμημάτων του 

(ΦΕΚ.1884/τ.Β΄/24.05.2018). 

 

Άρθρο 12 

Κανονισμοί διεξαγωγής Εργαστηριακών ασκήσεων  

Είναι υποχρεωτική η τήρηση των κανονισμών λειτουργίας και ασφάλειας των επί μέρους 

εργαστηρίων καθώς και αυτοί της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. 

 

Άρθρο 13 

Φοιτητική Μέριμνα-Υποτροφίες-Βραβεία 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προσφέρει ένα σύνολο παροχών στους φοιτητές/τριες που 

αποσκοπούν στην υποστήριξη τους κατά τη διάρκεια της φοίτησης. 

Ειδικά για τους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας στις παροχές περιλαμβάνεται η παροχή 

σίτισης    και το στεγαστικό επίδομα  

Οι υποτροφίες των προπτυχιακών φοιτητών/τριων δίνονται με βάση τις προϋποθέσεις του 

Νόμου και τον σχετικό κανονισμό του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Η επιλογή των υποτρόφων 

γίνεται με την βοήθεια της Γραμματείας του Τμήματος και με απόφαση του Συμβουλίου του 

Τμήματος το οποίο ελέγχει την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων. 

 

Άρθρο 14 

Υποστήριξη φοιτητών ΑΜΕΑ 

Η Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας αναρτά ανακοινώσεις της δομής και διευκολύνει την 

επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και Μονάδας Προσβασιμότητας. Το Τμήμα ζητά τη συνδρομή της 

μονάδας Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για ζητήματα ΑΜΕΑ. 

 

Άρθρο 15 

Ορκωμοσίες -Αναγορεύσεις 

1. Φοιτητής/τρια που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές, ώστε να λάβει πτυχίο, ορκίζεται 

ενώπιον του Κοσμήτορα και του Προέδρου του Τμήματος. Η ορκωμοσία είναι αναγκαία προϋπόθεση 

για τη χορήγηση του εγγράφου τίτλου του πτυχίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η παρουσία του 

πτυχιούχου είναι αδύνατη ή δυσανάλογα δυσχερής εξαιτίας λόγων υγείας ή διαμονής στην 

αλλοδαπή, είναι δυνατή η απαλλαγή από την ορκωμοσία με απόφαση του Πρύτανη μετά από 

αιτιολογημένη εισήγηση του Προέδρου του οικείου Τμήματος. Πριν από την ορκωμοσία ή την 

απαλλαγή τους από αυτή μπορεί να δίδεται στους αποφοίτους σχετική βεβαίωση για την επιτυχή 

περάτωση των σπουδών τους.  
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2. Η ορκωμοσία γίνεται σε τελετή, με απαραίτητη την παρουσία των αποφοίτων, στο τέλος 

των εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου, σε ημέρες που ορίζονται από την 

Κοσμητεία και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Τμήματος 

 

 

Άρθρο 16 

Πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινές φοιτητών 

Για τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και του Διοικητικού Προσωπικού, καθώς και για 

τους φοιτητές του πρώτου, δεύτερου κύκλου σπουδών, εφαρμόζονται οι πειθαρχικές διατάξεις της 

ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας. 

 

Άρθρο 17 

Λειτουργία Γραμματείας 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου η Γραμματεία: α) εξυπηρετεί τηλεφωνικά β) 

διεκπεραιώνει αιτήματα: i) ηλεκτρονικά, ii) με FAX, που λαμβάνει είτε από τους φοιτητές 

προσωπικά, είτε μέσω των νόμιμων εκπροσώπων τους, είτε μέσω ΚΕΠ γ)Με φυσική παρουσία 

εξυπηρετεί κατά τις οριζόμενες μέρες και ώρες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και 

στους χώρους ανακοινώσεων.  

Η Γραμματεία καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου της εξυπηρετεί μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή 

και του Ιδρύματος, συναδέλφους του οικείου Ιδρύματος αλλά και άλλων Πανεπιστημίων, 

τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, για τα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της 

 

Άρθρο 18 

Εποπτεία Τήρησης του Κανονισμού 

Η εποπτεία της υλοποίησης του κανονισμού αυτού είναι αρμοδιότητα του Πρόεδρου του 

Τμήματος και η τήρησή του αφορά όλα τα μέλη του Τμήματος. 

 

Άρθρο 19 

Τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού 

Αλλαγή στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού μπορεί να γίνει από τη Συνέλευση του 

Τμήματος, μετά από γραπτή εισήγηση του Προέδρου του τμήματος. 
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