
 

 

_________________________________________________________________________________ 

Κριτήρια για την υπαγωγή Τμημάτων πενταετούς φοίτησης 

στις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4957/22 

__________________________________________________________________________________ 
 
Για την αξιολόγηση αιτημάτων υπαγωγής Τμημάτων στο άρθρο 78, του ν.4957/22, για τη χορήγηση 

ενιαίου αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, εξετάζεται η εκπλήρωση των 

ακόλουθων κριτηρίων-προϋποθέσεων: 

1) Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών να είναι κατ’ ελάχιστον από δέκα (10) ακαδημαϊκά 

εξάμηνα και να αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

2) Η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού 

εξαμήνου. 

3) Η ύπαρξη επαρκούς ή ικανού αριθμού μαθημάτων τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

α. Μαθήματα θεμελίωσης (ή γενικού υποβάθρου) σε μια (1) επιστήμη ή τέχνη: είναι τα 

μαθήματα που παρέχουν την αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για την κατανόηση 

του επιστημονικού πεδίου του Προγράμματος Σπουδών (περ. γ της παρ. 1 του άρθρ. 78 του ν. 

4957/22).  

β. Μαθήματα κορμού (ή ειδικού υποβάθρου): είναι τα μαθήματα που παρέχουν γνώσεις οι 

οποίες εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό πεδίο του Προγράμματος Σπουδών (περ. γ της παρ. 

1 του άρθρ. 78 του ν. 4957/22).  

γ. Μαθήματα εμβάθυνσης/εμπέδωσης γνώσεων της ειδικότητας του επιστημονικού πεδίου 

(περ. γ της παρ. 1 του άρθρ. 78 του ν. 4957/22). 

4) Η αναγκαιότητα ενιαίου και αδιάσπαστου πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών για την κάλυψη 

των γνώσεων που απαιτούνται στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας. 

 

Τεκμηρίωση αιτήματος 

 

Η τεκμηρίωση του αιτήματος θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής: 

1. Το Πρόγραμμα Σπουδών με πίνακα με τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α. Τα μαθήματα ανά εξάμηνο 

β. Την κατανομή των ECTS σε κάθε μάθημα 

γ. Τον χαρακτηρισμό του κάθε μαθήματος στις παραπάνω τρείς κατηγορίες (Θεμελίωσης, 

Κορμού, Εμβάθυνσης/Εμπέδωσης) 

δ. Την αναφορά του αντίστοιχου, ανά μάθημα, διδακτικού προσωπικού με το γνωστικό του 

αντικείμενο 

ε. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος. 

2. Τα περιγράμματα για όλα τα μαθήματα του ΠΣ, συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής 

εργασίας. 

3. Την επαρκή ανάλυση της αναγκαιότητας για τη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου πρώτου και 

δεύτερου κύκλου σπουδών, ως προς την κάλυψη των γνώσεων που απαιτούνται στο γνωστικό 

αντικείμενο της ειδικότητας.  

 


