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1.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, ήτοι όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν
ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη
λήψη πτυχίου, των Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. εντάσσονται αυτοδίκαια στα
Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

σε συνδυασμό με
2.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών
Τμήματος Τ.Ε.Ι. υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του Τμήματος έως
30 Σεπτεμβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του
ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019 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 Τ.Ε.Ι..

3.

Τα προπτυχιακά μαθήματα Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται σύμφωνα
με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών έως την ολοκλήρωση των εξαμήνων και των
εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εφαρμόζονται από το χειμερινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

4.

Με πράξη του Προέδρου Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης
Τμήματος, γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων
των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορίζονται:
α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου Τμήματος Τ.Ε.Ι., οπότε και ορίζεται
ο αντίστοιχος αριθμός μαθημάτων που πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς ο φοιτητής,
μεταξύ των μαθημάτων που προσφέρονται από τα Τμήματα του πανεπιστημίου, πλέον της
πρακτικής άσκησης και
β) τα επιπλέον μαθήματα, θεωρητικού χαρακτήρα, τα οποία οφείλει να παρακολουθήσει
επιτυχώς ο φοιτητής για την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος
πανεπιστημίου και τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση
αυτή αν δεν γίνει αντιστοίχιση ορισμένων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των
Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών των
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα μαθήματα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη
για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αλλά στους φοιτητές που τα
παρακολούθησαν επιτυχώς, χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. Δεν
αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, για την ολοκλήρωση της οποίας
χορηγείται σχετική βεβαίωση. Κατ’ εξαίρεση, η πρακτική άσκηση που έχει εκπονηθεί
μπορεί να αντιστοιχείται, πλήρως ή εν μέρει, και να λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη πτυχίου
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες περιλαμβάνεται πρακτική
άσκηση και στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
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ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Οι φοιτητές που μετά το τέλος του εαρινού εξαμήνου είναι > 12 εξαμήνου θα πάρουν πτυχίο
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. Οι προϋποθέσεις λήψης του πτυχίου είναι 39 μαθήματα + Πρακτική άσκηση +
Πτυχιακή εργασία.
Παράδειγμα: Ένας φοιτητής είναι 14ου εξαμήνου και έχει περάσει 35 μαθήματα. Για να πάρει
πτυχίο πρέπει να περάσει ακόμα 4 μαθήματα, να κάνει την πρακτική του άσκηση και να
εκπονήσει την πτυχιακή του εργασία. Ποια θα είναι τα 4 μαθήματα? Θα υπάρξει σύντομα
πίνακας αντιστοίχισης των μαθημάτων του Τμήματός μας με τα μαθήματα του νέου Τμήματος.
Με βάση αυτόν τον πίνακα θα ξέρει ποια μαθήματα πρέπει να παρακολουθήσει.
Οι φοιτητές που μετά το τέλος του εαρινού εξαμήνου είναι <= 12 εξαμήνου θα πάρουν πτυχίο
ΠΔΑ. Οι προϋποθέσεις λήψης του πτυχίου είναι 44 μαθήματα + Πτυχιακή εργασία ή 42
μαθήματα + Πρακτική άσκηση + Πτυχιακή εργασία.
Παράδειγμα: Ένας φοιτητής είναι 8ου εξαμήνου και έχει περάσει 38 μαθήματα. Για να πάρει
πτυχίο ΠΔΑ πρέπει να περάσει ακόμα 6 μαθήματα και να εκπονήσει την πτυχιακή του εργασία
ή να περάσει ακόμα 4 μαθήματα, να κάνει την πρακτική του άσκηση και να εκπονήσει την
πτυχιακή του εργασία. Ποια θα είναι τα 4 ή 6 επί πλέον μαθήματα? Θα υπάρξει σύντομα πίνακας
αντιστοίχισης των μαθημάτων του Τμήματός μας με τα μαθήματα του νέου Τμήματος. Με βάση
αυτόν τον πίνακα θα ξέρει ποια μαθήματα πρέπει να παρακολουθήσει.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το νέο πρόγραμμα σπουδών έχει 3 κατευθύνσεις και αποτελείται από
μαθήματα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ και ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Οι
κατευθύνσεις ξεκινούν από το 5ο εξάμηνο σπουδών. Οι λεπτομέρειες του νέου προγράμματος
σπουδών έχουν ανακοινωθεί αλλά πιθανόν να υπάρξουν τροποποιήσεις μέχρι την έναρξη του
ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

 Για απορίες στείλτε email στο jellin@puas.gr
 Θα υπάρξει ανοικτή ενημέρωση μόλις ολοκληρωθούν οι
συναντήσεις των 2 τμημάτων και οριστικοποιηθεί ο πίνακας
αντιστοιχίσεων
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