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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
 
Ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης και λήψης αποφάσεων είναι η Συνέλευση του Τμήματος η οποία συγκροτείται ως εξής: 
 
Πρόεδρος: 
Καθηγητής Νικόλαος Ζαχαριάς 
 
Αναπληρωτής Πρόεδρος: 
Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Χρήστου 
 
Μέλη: 
Καθηγητής Αλέξιος Σαββίδης, Κοσμήτωρ Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών  
Καθηγήτρια Ελένη Σαράντη 
Καθηγήτρια Βασιλική Πέννα 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευγενία Γιαννούλη 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Σερεμετάκη 
Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια Ελένη Ζυμή 
Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια Αιμιλία Μπάνου 
Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια Μαρία Ξανθοπούλου 
Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια Ιωάννα Σπηλιοπούλου 
Επίκουρος Καθηγήτρια Θεώνη Κολλυροπούλου 
Επίκουρος Καθηγητής Αναστάσιος Νικολόπουλος 
Λέκτορας Μαρία Κουρή 
 
Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π.: 
Ιωάννα-Σουλτάνα Κοτσώρη 
Μέλος Ε.Τ.Ε.Π.: 
Ιωάννης Ψιλλούδης       
 
Εκπρόσωποι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών                        
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ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α 
 
Οι σπουδές του Τμήματος διακρίνονται σε δύο Κατευθύνσεις: 
• Κατεύθυνση Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών 
• Κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών. 
 
Ο συνδυασμός αφενός της Ιστορίας και αφετέρου της Αρχαιολογίας με τη Διαχείριση των Πολιτισμικών Αγαθών προσφέρει την 
ευκαιρία στους πτυχιούχους του Τμήματος να διευρύνουν τις γνώσεις τους, αλλά και τις δυνατότητες εξευρέσεως εργασίας σε 
περισσότερους επαγγελματικούς τομείς (π.χ. Αρχαιολογική Υπηρεσία, Μουσεία, σε τοπικά πολιτιστικά και πνευματικά κέντρα, 
Τουριστικές Υπηρεσίες κ.λπ). 
Επίσης οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 
εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
 

Πρόγραμμα σπουδών  
 
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών περιλαμβάνει μαθήματα 
κορμού, μαθήματα κατεύθυνσης, μαθήματα επιλογής και πτυχιακή εργασία (προαιρετική). Όλα τα μαθήματα (κορμού, 
κατεύθυνσης, επιλογής) είναι τρίωρα. Στα µαθήµατα επιλογής περιλαμβάνεται και Πρακτική Άσκηση των φοιτητών (βλ. παρακάτω). 
 
Το παρόν πρόγραμμα ακολουθεί τις προτάσεις/υποδείξεις της Πενταμελούς Επιτροπής Ειδικών της Εξωτερικής Αξιολόγησης του 
Τμήματος του Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2014 και έχει εκπονηθεί σε στενή συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου. 
 

Α. Μαθήµατα Κορµού 
 
Προβλέπονται 24 Μαθήµατα Κορµού για τα τέσσερα πρώτα εξάµηνα σπουδών. 
Όλα τα Μαθήµατα Κορµού είναι υποχρεωτικά και αποσκοπούν στην εισαγωγική και βασική κατάρτιση των φοιτητών στους 
θεµελιώδεις Επιστηµονικούς Κλάδους του Τµήµατος. 
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Β. Μαθήµατα Κατεύθυνσης 
 
Κατά το Δ΄ εξάµηνο και ειδικότερα, κατά την περίοδο 10 έως 20 Μαΐου, οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά και δεσµευτικά µια 
από τις δύο Κατευθύνσεις του Τμήματος: 

 
α) Ιστορίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών  
β) Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών 

 
Η φοίτηση σε κάθε μια από αυτές τις Κατευθύνσεις περιλαµβάνει 16 υποχρεωτικά µαθήµατα:    
 
 Εννέα (9) μαθήματα προσδιορίζουν τους θεµατικούς κύκλους της Ιστορίας & Αρχαιολογίας αντίστοιχα 

 Πέντε (5) µαθήµατα προσδιορίζουν το θεµατικό κύκλο της Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών, ο οποίος αποτελεί 
αναπόσπαστο και ισοδύναµο κοµµάτι της κάθε Κατεύθυνσης. Τα µαθήµατα αυτά είναι κοινά και στις δύο Κατευθύνσεις και 
πραγματοποιούνται σε συνδιδασκαλία 

 Δύο (2) αφορούν σε µαθήµατα Παιδαγωγικής Διδασκαλίας και είναι επίσης κοινά και στις δύο Κατευθύνσεις και 
πραγματοποιούνται σε συνδιδασκαλία 

 
Γ. Μαθήµατα Επιλογής 
 
Από το Ε΄ Εξάµηνο και έπειτα ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει συνολικά τέσσερα (4) Μαθήµατα Επιλογής της Κατεύθυνσης που 
ακολουθεί. Έχει δε τη δυνατότητα να τα επιλέξει με τη συχνότητα που επιθυμεί, π.χ. ένα (1) ή περισσότερα Μαθήματα Επιλογής 
ανά εξάμηνο. Επίσης, ο φοιτητής δύναται να αντικαταστήσει την Πτυχιακή Εργασία με τρία (3) Μαθήματα Επιλογής επιπλέον των 
τεσσάρων (4) που υποχρεούται να παρακολουθήσει.  
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Δ. Πτυχιακή εργασία 
 

Για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εφεξής, η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας 
είναι προαιρετική και δύναται να αντικατασταθεί από 3 μαθήματα επιλογής (επιπλέον των 4 μαθημάτων επιλογής που υποχρεούται 
να παρακολουθήσει ο φοιτητής). Η πτυχιακή εργασία κατανέμεται στα δύο τελευταία εξάμηνα φοίτησης (Ζ’ και Η’ εξάμηνο). 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 

Οι φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, κατά την διάρκεια των Προπτυχιακών 
Σπουδών τους, έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης. 
 
Με την Πρακτική Άσκηση οι φοιτητές: 

• Έρχονται σε επαφή με την εργασιακή πραγματικότητα των κλάδων που έχουν επιλέξει να σπουδάσουν.  
• Εξοικειώνεται με υπηρεσίες και φορείς που ασχολούνται με την μελέτη και τη διαχείριση της Ιστορικής και Αρχαιολογικής 

Επιστήμης. 
• Θέτουν σε πρακτική εφαρμογή θεωρίες και γνώσεις που έχουν διδαχθεί και έχουν αποκομίσει κατά τη διάρκεια των σπουδών 

τους.  
 
Επιπλέον, η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα αναγκαίο βήμα για: 

• Τη δημιουργία ενός σταθερού συνδέσμου του Τμήματος και του φοιτητικού του δυναμικού με την αγορά εργασίας. 
• Τη διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης των φοιτητών. 
• Την ενίσχυση της επαγγελματικής αποκατάστασης των φοιτητών. 
• Την εξειδίκευση και την περαιτέρω ανάπτυξη των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των φοιτητών. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
 
 Μαθήµατα Κορµού 
 
Τα µαθήµατα Κορµού αποσκοπούν στην εισαγωγική και βασική κατάρτιση των φοιτητών στους τρεις (3) θεµελιώδεις 
Επιστηµονικούς Κλάδους το Τµήµατος (Ιστορία, Αρχαιολογία, Πολιτισµική Διαχείριση). Ένας από τους βασικότερους στόχους των 
µαθηµάτων Κορµού είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην κατανόηση του περιεχοµένου του κάθε γνωσιακού αντικειµένου, στην 
κριτική σκέψη και ειδικότερα, στη συνδυαστική χρήση της γνώσης. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω:  

 Σε όλα τα μαθήματα Κορμού δίνονται πέντε (5) πιστωτικές µονάδες (ects). Πρόκειται για µαθήµατα, των οποίων το γνωστικό 
περιεχόμενο επανεξετάζεται λεπτομερέστερα κατά τη διάρκεια των σπουδών ή πραγματεύεται ύλη με την οποία θεωρητικά οι 
φοιτητές έχουν ήδη μια εξοικείωση γνώσης. 

  

 Μαθήµατα Κατεύθυνσης 
 
Ο συνδυασµός αφενός της Ιστορίας και αφετέρου της Αρχαιολογίας µε τη Διαχείριση των Πολιτισµικών Αγαθών προσαυξάνει τον 
δείκτη δυσκολίας και διευρύνει το πεδίο µελέτης. Οι φοιτητές πέρα από την µελέτη εκτενούς βιβλιογραφίας επιφορτίζονται και µε 
έναν σηµαντικό αριθµό γραπτών εργασιών, ο οποίος απαιτείται για την έµπρακτη εμπέδωση της γνώσης τους. Απαιτούνται επίσης 
εκ µέρους των φοιτητών και παράλληλες µαθησιακές δραστηριότητες και πρακτικές εφαρµογές. 

Με αυτό το σκεπτικό: 

 Σε οκτώ (8) από τα υποχρεωτικά μαθήματα κάθε Κατεύθυνσης δίδονται πέντε (5) πιστωτικές μονάδες (ects).  

 Σε τέσσερα (4) από τα υποχρεωτικά μαθήματα κάθε Κατεύθυνσης δίδονται έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ects). Πρόκειται για 
µαθήµατα με τα οποία έρχονται σε επαφή οι φοιτητές με εξειδικευμένα αντικείμενα σύνθετου χαρακτήρα. Ως εκ τούτου απαιτείται 
μεγαλύτερος φόρτος εργασίας, πέραν της µελέτης, με παράλληλες µαθησιακές δραστηριότητες, και εκπόνηση µελετών κατά 
περίπτωση 

 Σε τέσσερα (4) από τα υποχρεωτικά μαθήματα κάθε Κατεύθυνσης δίδονται επτά (7) πιστωτικές μονάδες (ects). Τα 
συγκεκριµένα µαθήµατα, εκτός από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, εµπεριέχουν εκτενέστερη ύλη, ενώ εισάγουν τους φοιτητές με 
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την εξειδικευμένη αρχαιολογική γνώση ή την πρόσληψη της αρχαιότητας, μάθημα ιδιαίτερου συνδυαστικού χαρακτήρα. Συνεπώς 
τα μαθήματα αυτά απαιτούν ακόμη μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, ασκήσεις πεδίου, επισκέψεις σε Μουσεία και Μνημεία, 
παράλληλες µαθησιακές δραστηριότητες, και εκπόνηση υποχρεωτικών µελετών. 

 
 Μαθήµατα Επιλογής 
 
Σε όλα τα µαθήµατα Επιλογής δίνονται τέσσερις (4) πιστωτικές µονάδες (ects).  

 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS: 240 
 

ΚΟΡΜΟΥ:  120 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:  92 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ:  16 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ (ή 3 επιπλέον Μαθήματα Επιλογής) :  12  
 

Συνεπώς ύστερα από τα παραπάνω για την απόκτηση του Πτυχίου οι φοιτητές οφείλουν: 

 
• Να εγγραφούν, να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς συνολικά στα: 
 24 Μαθήµατα  Κορµού  
 16 Μαθήµατα Κατεύθυνσης την οποία έχουν επιλέξει 
 4 από τα προσφερόµενα Μαθήµατα Επιλογής. 

 
• Να εκπονήσουν µε επιτυχία Πτυχιακή Εργασία ή να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε επιπλέον 3 Μαθήματα 
Επιλογής.  

 
• Το σύνολο των υποχρεώσεων των φοιτητών για την απόκτηση του πτυχίου αντιστοιχεί σε διακόσιες σαράντα (240) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS), δηλαδή  ±30 μονάδες ανά εξάμηνο. 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ 

 
Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού Πτυχίου είναι ενιαίος για όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας και καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση 
Β3/2166/1987 (Φ.Ε.Κ. 308 Β΄):  
 
1. Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου των φοιτητών που θα εισαχθούν στα Α.Ε.Ι. από το Ακαδημαϊκό Έτος 1987-88 και μετά 
λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου (Άρθρο 25 παρ. 12 Ν 1268/1982), 
καθώς και της διπλωματικής εργασίας, όπου αυτή προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών 
 
2.α) Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου των φοιτητών πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος επί έναν συντελεστή, 
ο οποίος ονομάζεται συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα 
των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων. 
β) Οι συντελεστές βαρύτητας κυμαίνονται από 1,0 έως 2,0 και υπολογίζονται ως εξής:  
• Μαθήματα με 1 ή 2 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,0 
• Μαθήματα με 3 ή 4 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,5 
• Μαθήματα με περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδες, καθώς και η διπλωματική εργασία,  έχουν συντελεστή βαρύτητας 2,0… 
 
5.  Εάν ένας φοιτητής έχει βαθμολογηθεί σε περισσότερα μαθήματα από όσα αντιστοιχούν στον κατά το Πρόγραμμα Σπουδών 
απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό διδακτικών μονάδων για την λήψη του πτυχίου, μπορεί αυτός να μην συνυπολογίσει για την εξαγωγή 
του βαθμού πτυχίου τους βαθμούς ενός αριθμού κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός 
αριθμός των διδακτικών μονάδων που προκύπτει από τα υπόλοιπα μαθήματα είναι τουλάχιστον ίσος με τον απαιτούμενο για την 
λήψη πτυχίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
 

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών χορηγεί παράρτημα διπλώματος (στα ελληνικά και στα 
αγγλικά) στους αποφοίτους του πρώτου και του δεύτερου κύκλου σπουδών. Πρόκειται για ένα επεξηγηματικό έγγραφο, που δεν 
υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης 
εκπαίδευσης. Το παράρτημα επισυνάπτεται στον τίτλο σπουδών που χορηγεί το ίδρυμα και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη 
φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν 
με επιτυχία από τον φοιτητή που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο επισυνάπτεται το παράρτημα.  
 
Στο παράρτημα δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την 
αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό. Το παράρτημα διπλώματος εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση 
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Το πρωτότυπο του παραρτήματος πληροί τις προϋποθέσεις γνησιότητας που απαιτούνται 
για τον χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Η ημερομηνία έκδοσης του παραρτήματος δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία 
χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη από αυτή.  
 
Το βασικό περιεχόμενο του παραρτήματος διπλώματος είναι ενιαίο για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και τυπώνεται σε 
ειδικό ομοιόμορφο χαρτί (μεμβράνη) σύμφωνα με το υπόδειγμα, τον τύπο και τις διαστάσεις που καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι τομείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 
και οι πληροφορίες που αναγράφονται εκάστοτε σε αυτούς. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 
 
Το Πρόγραμμα Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον 
αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Στοχεύει στην ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας καθώς και στον 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Το ΤΙΑΔΠΑ 
συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ προσφέροντας τη δυνατότητα μετακίνησης στο εξωτερικό σε φοιτητές κάθε κύκλου σπουδών, 
σε μέλη ΔΕΠ και στο διοικητικό προσωπικό.  
 

Μετακίνηση Φοιτητών 
 
Το Πρόγραμμα Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον 
αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Στοχεύει στην ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας καθώς και στον 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Το ΤΙΑΔΠΑ 
συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ προσφέροντας τη δυνατότητα μετακίνησης στο εξωτερικό σε φοιτητές κάθε κύκλου σπουδών, 
σε μέλη ΔΕΠ και στο διοικητικό προσωπικό. 
 
Μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα υποδοχής του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για το 
διάστημα του έργου τους, με διάρκεια κινητικότητας 2-12 μήνες. Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται ήδη από το πρώτο έτος σπουδών. 
 

Επιχορήγηση Φοιτητών 
 
Οι φοιτητές που μετακινούνται στο πλαίσιο Erasmus+, λαμβάνουν μηνιαία επιχορήγηση ανάλογα με τη χώρα υποδοχής. Ομοίως και 
οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση, κατά τι αυξημένη. Για φοιτητές που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες 
προβλέπεται επιπλέον στήριξη (πληροφορίες και κριτήρια στο www.uop.gr/erasmus). 
  
Περισσότερες πληροφορίες, ανακοινώσεις και προκηρύξεις στην ιστοσελίδα http://erasmus.uop.gr. Για τις υπάρχουσες συμφωνίες 
του ΤΙΑΔΠΑ με ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού, βλ. http://ham.uop.gr/index.php/simfonies. 

  

http://www.uop.gr/erasmus
http://erasmus.uop.gr/
http://ham.uop.gr/index.php/simfonies
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
Το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) 
 
Το Πλαίσιο Προσόντων του ΕΧΑΕ, έχει ως στόχους: 

 την ενίσχυση της διαφάνειας της μάθησης και των τίτλων σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης που απονέμονται στις χώρες που 
συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

 την αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, 

 τη διευκόλυνση της διεθνούς αναγνώρισης περιόδων και των τίτλων σπουδών κάθε χώρας, και 

 τη διευκόλυνση της διεθνούς κινητικότητας των φοιτητών και αποφοίτων με σκοπό τη συνέχιση των σπουδών τους ή την εργασία. 

Το Πλαίσιο Προσόντων του ΕΧΑΕ λαμβάνει υπόψη του την ποικιλότητα των εθνικών συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης και διευκολύνει την 
αμοιβαία κατανόηση και σύγκρισή τους μεταξύ των διαφορετικών χωρών. Με την έννοια αυτή, το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως άλλωστε και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), αποτελούν έναν οδηγό για τα αντίστοιχα εθνικά 
πλαίσια, δηλαδή ένα Μέτα-Πλαίσιο. 

Το Πλαίσιο Προσόντων του ΕΧΑΕ βασίζεται στην οργάνωση των σπουδών σε τρεις κύκλους και συνίσταται στην περιγραφή των προσόντων που 
απονέμονται σε κάθε κύκλο με βάση κοινές αρχές, κριτήρια και περιγραφικούς δείκτες.  Οι αρχές, τα κριτήρια και οι περιγραφικοί δείκτες είναι 
κοινά στις χώρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και αναπτύχθηκαν με τη συμμετοχή και τη συνεργασία εκπροσώπων των 
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και των ενδιαφερόμενων φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Οι δείκτες αυτοί είναι διεθνώς γνωστοί ως 
Περιγραφικοί Δείκτες του Δουβλίνου (Dublin Descriptors). 

Οι Περιγραφικοί Δείκτες του Δουβλίνου (Πίνακας Α.1) είναι, κατ’ ανάγκη, αρκετά γενικοί ώστε να γίνεται σεβαστή η αυτονομία των ιδρυμάτων 
ανώτατης εκπαίδευσης στην οργάνωση της μάθησης και των προγραμμάτων σπουδών τους, και να μπορούν να συμπεριληφθούν οι υπαρκτές 
διαφορές 

 μεταξύ των γνωστικών πεδίων, και 

 της οργάνωσης των σπουδών μεταξύ των εθνικών συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης στις χώρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης. 

Η αμοιβαία κατανόηση των προσόντων και η εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων (εθνικών αρχών, ιδρυμάτων ανώτατης 
εκπαίδευσης, φοιτητών, επαγγελματικών φορέων, εκπροσώπων αγοράς εργασίας κ.α.) αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή 
εφαρμογή του Πλαισίου Προσόντων του ΕΧΑΕ και την οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
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Το Πλαίσιο Προσόντων του ΕΧΑΕ και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Διά Βίου Μάθησης  
 
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το Πλαίσιο Προσόντων του ΕΧΑΕ, που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Διαδικασίας της Μπολόνια, είναι συμβατό 
με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Διά Βίου Μάθησης (Πίνακας Α.2) που έχει αναπτυχθεί και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύστερα 
από Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Απρίλιος 2008). 

Η σημαντικότερη μεταξύ τους διαφορά είναι ότι το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Διά Βίου Μάθησης περιλαμβάνει κοινές αρχές και κριτήρια 
για την περιγραφή των σπουδών, της μάθησης και των προσόντων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, ενώ αυτό του ΕΧΑΕ περιορίζεται στα 
προσόντα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των τριών κύκλων σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η μεταξύ τους σύγκριση οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι το Πλαίσιο Προσόντων του ΕΧΑΕ αντιστοιχεί στα επίπεδα 6, 7 και 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το Πλαίσιο Προσόντων του ΕΧΑΕ και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Διά Βίου Μάθησης δεν 
ρυθμίζουν ζητήματα που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Όπως είναι γνωστό, τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ρυθμίζονται και 
κατοχυρώνονται με την Οδηγία 36/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά μόνο τα κράτη-μέλη της. 
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Πίνακας Α.1 Περιγραφή των κύκλων σπουδών του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
 

Κύκλοι 
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Προσόντα του πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρίζονται σε φοιτητές οι οποίοι: 

 Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων σε κάποιο γνωστικό πεδίο, η οποία βασίζεται στη γενική δευτεροβάθμια 
εκπαίδευσή τους και, ενώ υποστηρίζεται από επιστημονικά εγχειρίδια προχωρημένου επιπέδου, περιλαμβάνει και απόψεις 
που προκύπτουν από σύγχρονες εξελίξεις στην αιχμή του γνωστικού τους πεδίου. 

 Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση 
της εργασίας ή του επαγγέλματός τους και διαθέτουν ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και 
υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου. 

 Έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία (κατά κανόνα εντός του γνωστικού τους πεδίου) 
για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα. 

 Είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο 
κοινό. 

 Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με 
μεγάλο βαθμό αυτονομίας. 

Κατά κανόνα 
240-300 
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Μονάδες 
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Προσόντα του δεύτερου κύκλου σπουδών αναγνωρίζονται σε φοιτητές οι οποίοι: 

 Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση που βασίζεται και εκτείνεται και/ή ενισχύει όσα σχετίζονται με τον πρώτο κύκλο 
σπουδών, και, συγχρόνως, τους παρέχει τη βάση ή την ευκαιρία για πρωτοτυπία στην ανάπτυξη και/ή στην εφαρμογή ιδεών, 
συχνά στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας. 

 Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και κατανόησή τους, και τις ικανότητές τους για επίλυση προβλημάτων σε 
εφαρμογές και στην επίλυση προβλημάτων, σε ένα νέο ή άγνωστο περιβάλλον, εντός ευρύτερου (ή διεπιστημονικού) πλαισίου, 
συναφούς προς το γνωστικό τους πεδίο. 

 Έχουν την ικανότητα να συνδυάζουν γνώσεις και να χειρίζονται πολύπλοκα θέματα, καθώς επίσης να διατυπώνουν κρίσεις, 
έστω και με ελλιπή ή περιορισμένη πληροφόρηση, οι οποίες όμως περιλαμβάνουν προβληματισμό επί κοινωνικών και ηθικών 
ευθυνών, που συνδέονται με την εφαρμογή της γνώσης και των κρίσεων τους. 

 Είναι σε θέση να κοινοποιούν με σαφήνεια και καθαρότητα τα συμπεράσματά τους αλλά και τη γνώση και το σκεπτικό στο 
οποίο αυτά βασίζονται και λογικές παραδοχές στα οποία στηρίζονται, τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό. 

 Διαθέτουν τις απαραίτητες μαθησιακές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με τρόπο σε μεγάλο 
βαθμό αυτοδύναμο ή και αυτόνομο. 

Συνήθως 90-
120 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS), με 60 
κατ’ ελάχιστον 
μονάδες στο 
επίπεδο του 

δεύτερου 
κύκλου. 
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Προσόντα του τρίτου κύκλου σπουδών αναγνωρίζονται σε φοιτητές οι οποίοι: 

 Έχουν αποδεδειγμένα συστηματική κατανόηση ενός γνωστικού πεδίου και πλήρη επάρκεια των δεξιοτήτων και μεθόδων 
έρευνας που συνδέονται με το συγκεκριμένο πεδίο. 

 Έχουν αποδείξει την ικανότητα να συλλαμβάνουν, να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να προσαρμόζουν μία ουσιαστική 
ερευνητική διαδικασία με ακαδημαϊκή ακεραιότητα. 

 Έχουν πραγματοποιήσει κάποια συμβολή με πρωτότυπη έρευνα που διευρύνει τα όρια της γνώσης, αναπτύσσοντας κάποιο 
σημαντικό όγκο εργασίας, μέρος της οποίας αξίζει να δημοσιευθεί κατόπιν κρίσης σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. 

 Έχουν ικανότητες για κριτική ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση νέων και πολύπλοκων ιδεών. 

 Είναι σε θέση να συνδιαλέγονται με τους ομότεχνούς τους, την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και με την κοινωνία 
γενικότερα σε θέματα των επιστημονικών τους πεδίων. 

 Μπορεί να αναμένεται ότι είναι σε θέση να συμβάλλουν, σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό περιβάλλον, στην προαγωγή της 
τεχνολογικής, κοινωνικής ή πολιτιστικής προόδου της κοινωνίας της γνώσης. 

Δεν έχει 
προσδιοριστεί 

 



 

15 

Πίνακας Α.2 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
 

Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες 

Επίπεδο 6 (1ος κύκλος σπουδών) 

Διαθέτει προχωρημένες γνώσεις σε ένα πεδίο 
εργασίας ή σπουδής, οι οποίες συνεπάγονται 
κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών. 

Κατέχει προχωρημένες δεξιότητες και έχει τη 
δυνατότητα να αποδείξει την απαιτούμενη 
δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση 
σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων σε 
εξειδικευμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής 

Μπορεί να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές 
δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για 
τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας 
ή σπουδής. Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση της 
επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων. 

Επίπεδο 7 (2ος κύκλος σπουδών) 

Διαθέτει πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, μερικές 
από τις οποίες είναι γνώσεις αιχμής σε ένα 
πεδίο εργασίας ή σπουδής και που αποτελούν 
τη βάση για πρωτότυπη σκέψη. Διαθέτει 
κριτική επίγνωση των ζητημάτων γνώσης σε 
ένα πεδίο και στη διασύνδεσή του με 
διαφορετικά πεδία. 

Κατέχει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα 
ή/και στην καινοτομία προκειμένου να 
αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες και να 
ενσωματωθούν γνώσεις από διαφορετικά πεδία. 

Μπορεί να διαχειρίζεται και μετασχηματίζει περιβάλλοντα 
εργασίας ή σπουδής που είναι σύνθετα, απρόβλεπτα και 
απαιτούν νέες στρατηγικές προσεγγίσεις. Αναλαμβάνει την 
ευθύνη για τη συνεισφορά στις επαγγελματικές γνώσεις και 
πρακτικές ή/και για την αξιολόγηση της στρατηγικής 
απόδοσης ομάδων. 

Επίπεδο 8 (3ος κύκλος σπουδών) 

Διαθέτει γνώσεις στα πλέον προχωρημένα 
όρια ενός πεδίου εργασίας ή σπουδής και στη 
διασύνδεσή του με άλλα πεδία. 

Κατέχει πλέον προχωρημένες και εξειδικευμένες 
δεξιότητες και τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της 
σύνθεσης και της αξιολόγησης, που απαιτούνται για 
την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων στην έρευνα 
ή/και την καινοτομία και για τη διεύρυνση και τον 
επαναπροσδιορισμό των υφιστάμενων γνώσεων ή 
της υφιστάμενης επαγγελματικής πρακτικής. 

Επιδεικνύει ουσιαστικό κύρος, καινοτομία, αυτονομία, 
επιστημονική και επαγγελματική ακεραιότητα και σταθερή 
προσήλωση στη διαμόρφωση νέων ιδεών ή διαδικασιών στην 
πρωτοπορία πλαισίων εργασίας ή σπουδής, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας. 

 
Πηγές: 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων: http://ec.europa.eu/eqf/compare_en.htm 
Tuning Educational Structures in Europe: http://www.unideusto.org/tuningeu/  
Learning Outcomes in Quality Assurance and Accreditation Principles, recommendations and practice: 
http://ecahe.eu/w/images/b/ba/Publication-Learning_Outcomes_in_Quality_Assurance_and_Accreditation.pdf  

http://ec.europa.eu/eqf/compare_en.htm
http://www.unideusto.org/tuningeu/home.html
http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://ecahe.eu/w/images/b/ba/Publication-Learning_Outcomes_in_Quality_Assurance_and_Accreditation.pdf

