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ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022 

 

 

 

« ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ» 

 

(Κανονισμός με την από 6η  συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος στις 8/2/2022). 

 

Α΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Το παρόν κείμενο αποτελεί τον κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας 

και Θρησκειολογίας (στο εξής Τμήμα), της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σκοπός του Κανονισμού είναι να παρέχει τους βασικούς κανόνες που 

αφορούν στη φοίτηση, τη διάρθρωση των σπουδών και τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου. Πληροφορίες που 

αφορούν στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών δημοσιεύονται στον Οδηγό Σπουδών και στο 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα, που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.   

 

Άρθρο 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

 Ο τρόπος εισαγωγής πρωτοετών φοιτητών καθώς και μετεγγραφής φοιτητών στο Προπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών (στο εξής ΠΠΣ) ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(www.minedu.gov.gr), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

1.1 Κατατακτήριες εξετάσεις 

1.1.1     Η προκήρυξη για τις κατατακτήριες εξετάσεις γίνεται με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος 

Απρίλιο ή Μάϊο του προηγουμένου ακαδημαϊκού έτους. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των 

πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη 

νομοθεσία (https://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/foithtes/1809_plirofories_katataktirires.pdf). Η 

ύλη και το πρόγραμμα των κατατακτήριων εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του 

Τμήματος.  



2 

 

1.1.2    Οι φοιτητές εισάγονται στο 3ο εξάμηνο και οφείλουν όλα τα μαθήματα του ΠΠΣ. Τα μαθήματα 

που εξετάζονται στις κατατακτήριες εξετάσεις αντιστοιχούν σε μαθήματα του Ενδεικτικού 

Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος  και οι κατατασσόμενοι  απαλλάσσονται από την εξέταση 

των μαθημάτων αυτών και αναγνωρίζεται ο βαθμός τους εφόσον είναι προβιβάσιμος 

(μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5)). 

1.1.3     Οι φοιτητές μπορούν να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς 

στο Τμήμα προέλευσής τους, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από σχετική 

αίτησή τους και τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντος Καθηγητή. Ο αριθμός των μαθημάτων 

αυτών δεν θα υπερβαίνει  τον αριθμό των μαθημάτων του πρώτου έτους σύμφωνα με το 

Πρόγραμμα Σπουδών. 

Ενημέρωση των ενδιαφερομένων γίνεται με ανάρτηση σχετικών ανακοινώσεων στην  ιστοσελίδα του 

Τμήματος (http://www.soctheol.uoa.gr). 

 

Άρθρο 2 

ΦΟΙΤΗΣΗ 

2.1 Φοιτητική ιδιότητα και ακαδημαϊκή ταυτότητα 

2.1.1 Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του και παύει να ισχύει με τη λήψη του 

πτυχίου. 

2.1.2 Κάθε φοιτητής μετά από την αρχική εγγραφή του εφοδιάζεται με Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – 

Δελτίο ειδικού εισιτηρίου κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα https://submit-

academicid.minedu.gov.gr/ 

2.2 Διάρκεια φοίτησης 

2.2.1 Η ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα κατανεμημένα σε 

τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη. Η μέγιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ορίζεται από την 

κείμενη νομοθεσία. 

2.2.2 Ενεργοί φοιτητές νοούνται οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη 

διάρκεια των οκτώ (8) εξαμήνων. Επί πτυχίω φοιτητές νοούνται οι φοιτητές των οποίων η 

διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των οκτώ (8) εξαμήνων. 

2.2.3 Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 4777/2021 (ΦΕΚ 25/19-2-2021 τ.Α’) άρθρο 34 παρ. 4 

οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τη φοίτησή τους, για χρονική περίοδο που δεν 

υπερβαίνει τα τέσσερα (4) εξάμηνα, με έγγραφη αίτησή τους που υποβάλλουν στην Κοσμητεία 

της Σχολής, επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά αρμόδιων δημόσιων αρχών ή 

οργανισμών, από τα οποία αποδεικνύονται σοβαροί λόγοι υγείας του αιτούντος ή συγγενών του 

μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος, λόγοι στράτευσης ή σοβαροί οικονομικοί λόγοι. Η αίτηση 

κατατίθεται με την έναρξη κάθε εξαμήνου.  

2.3 Σύμβουλοι Σπουδών 

2.3.1 Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει καθήκοντα Συμβούλου Σπουδών σε ένα ή περισσότερα 

μόνιμα μέλη ∆.Ε.Π., με πλήρη ή μερική απαλλαγή από άλλα διοικητικά καθήκοντα. Οι Σύμβουλοι 

Σπουδών ορίζονται εκ περιτροπής με ετήσια θητεία, η οποία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε 

ακαδημαϊκού έτους, και μπορεί να ανανεώνεται με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερομένου. 

2.3.2 Οι Σύμβουλοι Σπουδών συμβουλεύουν και υποστηρίζουν ιδίως τους πρωτοετείς φοιτητές με 
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σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 

ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν τους φοιτητές σε θέματα των σπουδών τους και 

της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική 

φροντίδα για φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες στην επιτυχή ολοκλήρωση των 

σπουδών τους. 

2.3.3 Οι Σύμβουλοι Σπουδών ενημερώνουν τη Συνέλευση του Τμήματος για το έργο και την 

δραστηριότητά τους. Όλα τα μέλη ∆.Ε.Π., οι Διευθυντές των Τομέων και ο Πρόεδρος του 

Τμήματος υποχρεούνται να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν τους Συμβούλους Σπουδών στο 

έργο τους και να λαμβάνουν υπόψη παρατηρήσεις, υποδείξεις, συστάσεις και αιτήσεις τους. 

2.4 Εξυπηρέτηση φοιτητών 

2.4.1 Η Γραμματεία είναι ανοιχτή για την εξυπηρέτηση των φοιτητών τις ημέρες και ώρες που είναι 

δημοσιευμένες στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.  Οι εργασίες που διεκπεραιώνονται από τη 

Γραμματεία του Τμήματος, σε σχέση με τους φοιτητές, είναι οι εξής: θέματα σχετικά με το 

Πρόγραμμα Σπουδών (βαθμολογία, μαθήματα, κατάλογοι πτυχιούχων, ορκωμοσία), εγγραφές 

νέων φοιτητών και υποτροφίες, πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικά 

φοίτησης, αντίγραφα πτυχίου, περγαμηνές, αποφοιτήρια (διαγραφές), αναστολή σπουδών. Η 

απάντηση στις αιτήσεις των φοιτητών δίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα, γραπτώς ή 

προφορικώς, από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου. Η Γραμματεία οφείλει να 

δέχεται τους φοιτητές σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες κοινού τουλάχιστον 3 φορές την 

εβδομάδα, σύμφωνα με την κείμενη πανεπιστημιακή νομοθεσία και τις αποφάσεις των 

συλλογικών οργάνων του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.  

2.4.2 Οι γενικές ανακοινώσεις που αφορούν τους φοιτητές του Τμήματος βρίσκονται αναρτημένες 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

Άρθρο 3 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

3.1 Οργάνωση διδασκαλίας 

Οι προπτυχιακές σπουδές διεξάγονται με βάση το σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων και σύμφωνα 

με το ΠΠΣ που καταρτίζει η Συνέλευση του Τμήματος και αποτυπώνεται στον οικείο Οδηγό Σπουδών. 

3.1.1 Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας.  

3.1.2 Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες (σε 

περίπτωση συνδιδασκαλίας) που αναγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Σε 

περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία 

και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή στο eclass 

(http://eclass.uoa.gr) του εν λόγω μαθήματος, με ευθύνη του διδάσκοντος.  

3.1.3 Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, ωστόσο 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) εβδομάδες και γίνεται με απόφαση του Πρύτανη, ύστερα από 

πρόταση της Κοσμητείας της Σχολής.  

3.1.4 Διακοπή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει λειτουργίας της Σχολής και μόνο   για 

εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή με απόφαση της Κοσμητείας.  
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3.1.5 Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των μαθημάτων/εβδομάδων διδασκαλίας, που 

πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα, είναι μικρότερος από τις δεκατρείς (13), το μάθημα 

θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέταση του είναι άκυρη και ο βαθμός 

δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών. 

3.1.6 Η εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος γίνεται μέσω παραδόσεων, φροντιστηρίων των 

μαθημάτων, εργαστηρίων, σεμιναρίων, εργασιών που ανατίθενται στους φοιτητές καθώς και με 

τη χρήση της ψηφιακής τάξης (eclass). 

3.1.7 Κάθε διδάσκων οφείλει να διανέμει κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων, αναλυτικό 

διάγραμμα μελέτης, το οποίο περιλαμβάνει τη διάρθρωση της ύλης του μαθήματος, σχετική 

βιβλιογραφία, άλλη τεκμηρίωση και συναφή πληροφόρηση καθώς και τον τρόπο εξέτασης του 

μαθήματος. 

 

3.2 Κανόνες Προγράμματος Σπουδών 

Γενικά, το ΠΠΣ περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των 

προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες 

περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή 

αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Το περιεχόμενο του ΠΠΣ εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από 

εισήγηση του Τομέα και σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης Τμήματος. 

3.2.1 Η ολοκλήρωση του ΠΠΣ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας απαιτεί την 

επιτυχή παρακολούθηση 51 μαθημάτων.  

3.2.2 Από τα 51 μαθήματα πτυχίου, τριάντα δύο (32) μαθήματα είναι υποχρεωτικά, έντεκα (11) 

μαθήματα είναι υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής, και τα υπόλοιπα οκτώ (8) μαθήματα είναι 

προαιρετικά.  

3.2.3 Τα προσφερόμενα μαθήματα κάθε ακαδημαϊκού έτους παρουσιάζονται αναλυτικά στον ετήσιο 

Οδηγό Σπουδών. Κάθε μάθημα πτυχίου λαμβάνει τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

(European Credit Transfer and Accumulation System) σύμφωνα με τον ετήσιο Οδηγό Σπουδών. Τα 

51 μαθήματα  αντιστοιχούν σε σύνολο σε 240 Πιστωτικές Μονάδες ECTS. 

3.2.4 Κάθε Τομέας είναι υπεύθυνος για την κατάργηση, προσθήκη ή ανανέωση των προσφερόμενων 

μαθημάτων επιλογής του Τομέα, καθώς και για τον ορισμό προαπαιτουμένων στα μαθήματα του 

Τομέα. Επίσης, έχει την ευθύνη είτε των πρακτικών ασκήσεων των διδασκόντων είτε των 

εργαστηρίων του Τμήματος που υποστηρίζουν τα μαθήματα που διδάσκονται από τα μέλη του 

Τομέα, και συμπεριλαμβάνονται στα κριτήρια βαθμολόγησης του μαθήματος 

3.2.5 Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η παρακολούθηση των μαθημάτων να γίνεται στη βάση μιας 

επιστημονικά ορθής ακολουθίας. Για τον λόγο αυτό στην ιστοσελίδα του Τμήματος πρέπει να 

είναι αναρτημένη σύσταση παρακολούθησης των μαθημάτων κατά τη συγκεκριμένη χρονική 

ακολουθία που προτείνει το ΠΠΣ, με την αιτιολογία ότι η τήρηση της προτεινόμενης ακολουθίας 

θα συμβάλει σημαντικά στην πραγμάτωση του εκπαιδευτικού σκοπού του Τμήματος, την 

κατάκτηση της απαιτούμενης  γνώσης και την επιτυχία των φοιτητών στις εξετάσεις. Η κατανομή 

των μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική. Ανταποκρίνεται πάντως σε 

συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που 

απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. 

3.2.6 Η αποτυχία σε υποχρεωτικό μάθημα συνεπάγεται την εκ νέου παρακολούθησή του σε επόμενο 

εξάμηνο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό κατh επιλογή και προαιρετικό μάθημα, ο 

φοιτητής μπορεί να επιλέξει το ίδιο ή άλλο μάθημα της ίδιας κατηγορίας.  Οι φοιτητές του Ζ και 

Η εξαμήνου, καθώς και οι επί πτυχίω, μπορούν να ζητήσουν βελτίωση της βαθμολογίας τους 

εφόσον το επιθυμούν σε έως και έξι (6) μαθήματα (υποχρεωτικά και υποχρεωτικά κατh επιλογή). 
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Η υποβολή της αίτησης βελτίωσης βαθμολογίας θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

https://eprotocol.uoa.gr   (γενική αίτηση για φοιτητικά θέματα). Εάν ο φοιτητής προσέλθει να 

εξεταστεί στο δηλωθέν προς βελτίωση βαθμολογίας μάθημα, ισχύει εφεξής ο βαθμός που 

λαμβάνει κατά την εξέταση. Δεν επιτρέπεται δεύτερη φορά βελτίωση βαθμολογίας του ίδιου 

μαθήματος.  

3.2.7 Η διδασκαλία των υποχρεωτικών μαθημάτων γίνεται καταρχάς από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και 

μόνο σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός τους, από άλλη κατηγορία διδασκόντων. Η παροχή 

υπηρεσιών των ΕΔΙΠ και των ΕΤΕΠ προς το Τμήμα γίνεται κατά την κείμενη νομοθεσία. 

 

3.3 Πρακτική άσκηση 

Η Πρακτική άσκηση σε προπτυχιακό επίπεδο φοιτητών/τριών του Τμήματος εντάσσεται      στο ΠΠΣ ως 

μάθημα δεξιοτήτων, προσμετράται στον βαθμό πτυχίου και διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό 

Πρακτικής Άσκησης. 

 

3.4 Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια 

3.4.1 Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί πριν το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, έχουν Παιδαγωγική και 

Διδακτική Επάρκεια και μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, όταν θα 

πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τον νόμο 4589/2019 του άρθρου 66, § 2β. 

3.4.2 Για να αποκτήσει κάποιος φοιτητής/τρια την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια θα πρέπει να 

έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 8 μαθήματα παιδαγωγικού και διδακτικού χαρακτήρα 

σύμφωνα με το ΦΕΚ Β2492/19-7-2017 ως ακολούθως: 

Τρία (3) μαθήματα υποχρεωτικά, που υπάρχουν στον κορμό του αναμορφωμένου Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών, τρία (3) μαθήματα υποχρεωτικά κατh επιλογήν και δύο (2) μαθήματα 

προαιρετικά ως πρακτική και διδακτική άσκηση. Τα παρακάτω οκτώ (8) μαθήματα, υποχρεωτικά 

(Υ) τρία (3), μαθήματα υποχρεωτικά κατh επιλογήν (Υ/Ε) δύο (2) και προαιρετικά (Π) δύο (2) 

εντάσσονται στον κατάλογο των υποχρεωτικών μαθημάτων της Παιδαγωγικής και Διδακτικής 

Επάρκειας (στο πλαίσιο των 240 πιστωτικών μονάδων) σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Ν. 

4186, άρθρο 36, § 22, ΦΕΚ 193 Αh/17-9-2013: 

Α. Τα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα είναι τα εξής: 

1. Θεωρία και Πράξη της Χριστιανικής Αγωγής 

2. Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών 

3. Μουσειοδιδακτική της Θρησκευτικής Τέχνης 

Β. Τα τρία (3) υποχρεωτικά κατh επιλογήν είναι τα εξής: 

1. Ιστορία Νεοελληνικής Εκπ/σης & Θρησκευτικής Αγωγής 

2. Θρησκευτική Ανάπτυξη και Αγωγή της Παιδικής και Εφηβικής ηλικίας 

3. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική-Γενική Παιδαγωγική Γ.Τα 

δύο (2) μαθήματα προαιρετικά είναι τα εξής: 

1. Βίβλος και Παιδαγωγικές Εφαρμογές 

2. Διδακτικές Ασκήσεις Θρησκ. Αγωγής σε Σχολικές Μονάδες και Αξιολόγηση 

Διδακτικού Έργου. 
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Άρθρο 4 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 

4.1 Δηλώσεις μαθημάτων 

4.1.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η υποχρεωτική δήλωση των 

μαθημάτων στα οποία προτίθεται να εξετασθεί κάθε φοιτητής.  

4.1.2 Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να δηλώσει τα δύο πρώτα έτη σπουδών 9 μαθήματα για την 

εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και 9 για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου. Οι φοιτητές 

κατά το τρίτο έτος έχουν δικαίωμα να δηλώσουν 13 μαθήματα και το τέταρτο έτος σπουδών 18 

μαθήματα. Οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν δικαίωμα να δηλώσουν έως 40 μαθήματα για κάθε 

εξεταστική περίοδο. 

4.1.3 Ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων μαθημάτων κάθε περιόδου είναι, ο Οκτώβριος έως Δεκέμβριος  

για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και ο Μάρτιος/ Απρίλιος   για την εξεταστική 

περίοδο Ιουνίου. Οι φοιτητές ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Τμήματος για τις 

συγκεκριμένες ημερομηνίες για την ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ιστοχώρου http://my-

studies.uoa.gr.  

4.1.4 Οι φοιτητές λαμβάνουν πτυχίο σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών. 

 

4.2 Συγγράμματα 

4.2.1 Διδακτικό σύγγραμμα θεωρείται κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο, περιλαμβανομένων των 

ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης, καθώς και οι έντυπες ή ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές 

σημειώσεις, ύστερα από την κατ’ έτος έγκρισή τους από τη Συνέλευση του Τμήματος, τα οποία 

ανταποκρίνονται κατά τρόπο ολοκληρωμένο στο γνωστικό αντικείμενο ενός μαθήματος και 

καλύπτουν ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και του περιεχομένου του, όπως αυτά 

καθορίζονται στο ΠΠΣ και στον οικείο Οδηγό Σπουδών.  

4.2.2 Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραμμάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα προτεινόμενο 

διδακτικό σύγγραμμα ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα, το οποίο προέρχεται από τα 

δηλωθέντα συγγράμματα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ. Ο συγκεκριμένος 

κατάλογος συντάσσεται ετησίως με βάση τις αντίστοιχες προτάσεις των οικείων Τομέων για τα 

μαθήματα που πρόκειται να διδαχθούν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. ύστερα από 

εισηγήσεις των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων για καθένα από αυτά, καθώς και των λοιπών 

Καθηγητών που κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό 

αντικείμενο του μαθήματος. 

4.2.3 Οι φοιτητές χρειάζεται να εγγραφούν στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ 

(http://www.eudoxus.gr) όπου και δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την επιλογή και 

διανομή των συγγραμμάτων. Σχετικές ανακοινώσεις για τις δηλώσεις των συγγραμμάτων 

γίνονται από το παραπάνω Σύστημα. 

4.2.4 Οι φοιτητές δικαιούνται δωρεάν έως 51 συγγράμματα κατά τη διάρκεια φοίτησή τους, δηλαδή 

ένα σύγγραμμα για κάθε μάθημα, για ν+2 έτη όπου ν τα 4 έτη σπουδών. 

4.2.5 Οι παραδόσεις - σημειώσεις των διδασκόντων όλων των μαθημάτων αναρτώνται υποχρεωτικά 

στο e-class. 
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Άρθρο 5 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

5.1 Οι τελικές εξετάσεις των μαθημάτων διενεργούνται μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού 

εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα.  

5.2 Ο/η φοιτητής/τρια δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων την περίοδο των 

επαναληπτικών εξετάσεων (περίοδος Σεπτεμβρίου).  

5.3 Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να εξεταστεί μόνο στα μαθήματα, 

που έχει δηλώσει στην αρχή των δύο εξαμήνων.  

5.4 Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί κατά την κρίση 

του ή να οργανώσει γραπτές ενδιάμεσες εξετάσεις ή να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές 

ασκήσεις για την αξιολόγηση των φοιτητών.  

5.5 Οι εξετάσεις γραπτά ή προφορικά γίνονται κατά την κρίση του εξεταστή. 

5.6 Για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα του ΠΠΣ, ο ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι το 5 (πέντε) 

με άριστα το δέκα (10).  

5.7 Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους ασθενείς φοιτητές/τριες και φοιτητές/τριες με αναπηρία, στους 

οποίους παρέχεται, κατά περίπτωση, η δυνατότητα προφορικής εξέτασης ή παράταση του χρόνου 

εξέτασης, για διευκόλυνσή τους. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος, μπορούν να καταθέσουν εγγράφως 

στη Συνέλευση του Τμήματος σχετικά αιτήματα που επιθυμούν να τεθούν υπόψη των μελών ΔΕΠ.  
 

Άρθρο 6 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ - ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

6.1 Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 

6.1.1 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 τις εβδομάδες 

διδασκαλίας και τις εβδομάδες των εξετάσεων.  

6.1.2 Κάθε εξάμηνο έχει δύο εξεταστικές περιόδους. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 

εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και επαναληπτικώς 

κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται 

κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και επαναληπτικώς κατά την εξεταστική περίοδο του 

Σεπτεμβρίου. 

6.1.3 Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων και εξετάσεων, οι ημέρες διακοπών, 

εορτών και αργιών καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και τα αρμόδια όργανα 

της Σχολής κατά περίπτωση. 

 

6.2 Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων 

6.2.1 Η Επιτροπή εκπόνησης ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων συντάσσει το ωρολόγιο πρόγραμμα 

μαθημάτων, το οποίο ανακοινώνεται πριν την έναρξη των μαθημάτων. Τροποποίηση του 

προγράμματος μαθημάτων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανάγκης και εντός του εξαμήνου, γίνεται 

μόνο με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος και κατόπιν ενημέρωσης της Συνέλευσης του 

Τμήματος.  
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6.2.2 Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα μαθήματα, τις αίθουσες διδασκαλίας και την 

εβδομαδιαία κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων μέσα στις εργάσιμες ημέρες της 

εβδομάδος. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων αποκλείονται οι συμπτώσεις ωρών 

διδασκαλίας για τα υποχρεωτικά μαθήματα του ίδιου εξαμήνου.  

6.2.3 Το πρόγραμμα των εξετάσεων συντάσσεται από την Επιτροπή των Εξετάσεων και ανακοινώνεται 

πριν από την έναρξη των εξεταστικών περιόδων. 

 

Άρθρο 7 

ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

7.1  Λήψη και βαθμός πτυχίου 

7.1.1 Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστεί 

επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το ΠΠΣ και συγκεντρώσει 240 Πιστωτικές 

Μονάδες ECTS, που ισοδυναμούν με  153 Διδακτικές Μονάδες ύστερα από πλήρη φοίτηση.  

7.1.2 Το πτυχίο πιστοποιεί την επιτυχή περάτωση των σπουδών και αναγράφει βαθμό με ακρίβεια 

δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Ο βαθμός αυτός κλιμακώνεται σε: άριστα από 8,5 μέχρι 10, λίαν 

καλώς από 6,5 έως 8,5 (μη συμπεριλαμβανομένου) και καλώς από 5 έως 6,5 (μη 

συμπεριλαμβανομένου). 

7.1.3 Ο βαθμός του πτυχίου για όσους έχουν εισαχθεί στο Τμήμα από το ακ. έτος 2013-2014 και 

ανακηρυχθούν πτυχιούχοι από  Ιούνιο 2022 και έπειτα, θα υπολογίζεται βάσει των πιστωτικών 

μονάδων και του βαθμού κάθε μαθήματος. Ως εκ τούτου, για τον υπολογισμό του βαθμού του 

πτυχίου θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

• Θα λαμβάνονται υπόψη οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) του κάθε μαθήματος, καθώς και ο βαθμός 

του.  

• Στη συνέχεια, θα πολλαπλασιάζεται ο βαθμός του κάθε μαθήματος με τις αντίστοιχες 

πιστωτικές μονάδες (ECTS) Τέλος, 1. αθροίζονται όλα τα γινόμενα, 2. αθροίζονται οι πιστωτικές 

μονάδες (ECTS) όλων των μαθημάτων που έχουν βαθμό, 3. διαιρείται το άθροισμα των γινομένων 

(ΔΙΑΙΡΕΤΕΟΣ) με το άθροισμα των πιστωτικών μονάδων (ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ) Το πηλίκο της διαίρεσης 

είναι ο βαθμός του πτυχίου. Ο βαθμός του πτυχίου για όσους έχουν εισαχθεί στο Τμήμα μέχρι και 

το ακ. έτος 2012-2013 και ανακηρυχθούν πτυχιούχοι από  τον Ιούνιο 2022  και έπειτα, θα 

υπολογίζεται με μέσον όρο.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πτυχιούχων είναι η  κατάθεση 

αίτησης ανακήρυξης πτυχιούχου από τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Η 

Γραμματεία δεν προχωράει αυτόματα σε ανακηρύξεις πτυχιούχων.  

7.1.4 Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πτυχιούχων είναι η κατάθεση 

αίτησης ανακήρυξης πτυχιούχου από τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Η 

Γραμματεία δεν προχωράει αυτόματα σε ανακηρύξεις πτυχιούχων.  

7.1.5 Μεταβατική διάταξη: Το μάθημα Ιστορία θρησκειών - Ισλάμ που από υποχρεωτικό κατhεπιλογήν 

έγινε υποχρεωτικό θα συμπεριλαμβάνεται στα υποχρεωτικά μαθήματα που απαιτούνται για τη 

λήψη πτυχίου. Στη θέση του πρέπει να επιλεχθεί ένα άλλο υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα, 

ώστε να συμπληρώνεται ο αριθμός των έντεκα (11) υποχρεωτικών κατhεπιλογήν μαθημάτων που 

απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.  
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7.2 Ορκωμοσία, τίτλος σπουδών και πιστοποιητικά 

7.2.1 Φοιτητής που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές, ώστε να λάβει πτυχίο, ορκίζεται ενώπιον του 

Πρύτανη και του Προέδρου του Τμήματος, έπειτα από συμπλήρωση και έγκριση από τη 

Γραμματεία του Τμήματος αίτησης συμμετοχής σε τελετή ορκωμοσίας. Η ορκωμοσία δεν αποτελεί 

συστατικό τύπο της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών, είναι όμως 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 εξαίρεση από την καθομολόγηση με απόφαση του Πρύτανη μετά από 

αιτιολογημένη εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος.  

7.2.2 Η ορκωμοσία γίνεται σε τελετή, με απαραίτητη την παρουσία των αποφοίτων, στο τέλος  των 

εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, σε ημέρες που ορίζονται από το 

Τμήμα σε συνεννόηση με την αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης και Έρευνας.  

7.2.3 Το πτυχίο υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο και τον/την Γραμματέα του Τμήματος. Ο 

πτυχιούχος δικαιούται να λάβει πτυχίο σε περγαμηνή, αφού καταβάλει το οριζόμενο από το 

Πρυτανικό Συμβούλιο παράβολο. 

 

Άρθρο 8 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

8.1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις φοιτητών 

8.1.1 Οι φοιτητές διεκπεραιώνουν τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με 

το ΠΠΣ. 

8.1.2 Η παρακολούθηση των μαθημάτων (παραδόσεων, φροντιστηρίων, εργαστηρίων, σεμιναρίων 

κ.λπ.) από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική, εκτός εάν ο διδάσκων έχει ορίσει    διαφορετικά.  

8.1.3 Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν δια ζώσης ή με ψηφιακά μέσα (email, eclass, webex κ.λπ.) 

με το διδακτικό προσωπικό τις ημέρες και ώρες που καθορίζονται σε σχετικές ανακοινώσεις στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος ή στην ψηφιακή τάξη (eclass) κάθε μαθήματος στην αρχή κάθε 

ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

8.1.4 Οι φοιτητές δικαιούνται να υποβάλλουν αιτήσεις στη Γραμματεία του Τμήματος τις ημέρες και 

ώρες υποδοχής κοινού. 

8.1.5 Οι φοιτητές συμμετέχουν, δια των νομίμως ορισμένων εκπροσώπων τους, ενεργώς στις 

διοικητικές δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων του Τμήματος, συμβάλλοντας στην 

οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών του τελευταίου, καθώς 

επίσης της οικείας Σχολής και του Πανεπιστημίου γενικότερα.  

8.1.6 Οι φοιτητές επιδεικνύουν τη φοιτητική ταυτότητα, όποτε προσέρχονται στη Γραμματεία ή στις 

εξετάσεις. Με την ανακήρυξή τους σε  πτυχιούχους του Τμήματος αυτοδίκαια ακυρώνεται η 

ακαδημαϊκή ταυτότητα και γίνεται έλεγχος διακοπής στέγασής εφόσον διέμεναν σε φοιτητική 

εστία και ότι έχουν επιστρέψει βιβλία που έχουν δανειστεί από τη Βιβλιοθήκη της Θεολογικής 

Σχολής.  

8.1.7 Οι φοιτητές δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις, τις βιβλιοθήκες, 

τα αναγνωστήρια και τον λοιπό εξοπλισμό του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις σχετικές 

αποφάσεις. 
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Άρθρο 9 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Με τον Κανονισμό αυτόν επιδιώκεται η ενίσχυση της ακαδημαϊκής παιδείας και η ελαχιστοποίηση 

συμπεριφορών που προσβάλουν την ακαδημαϊκή κοινότητα.  Η εμπιστοσύνη και η δικαιοσύνη 

αποτελούν τα θεμέλια της αγαστής συνεργασίας μεταξύ φοιτητών και διδακτικού προσωπικού του 

Τμήματος.  

9.1 Αντι-ακαδημαϊκή συμπεριφορά 

Ορίζεται σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ιδρύματος. 

9.2 Πειθαρχικές κυρώσεις 

Ορίζονται σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του 

Ιδρύματος. 

 

Άρθρο 10 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η αξιολόγηση από τους φοιτητές του διδακτικού έργου των διδασκόντων γίνεται με βάση τη διαδικασία 

που ορίζει η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος και αφορά σε όλα τα μαθήματα. 

Ο στόχος της συγκεκριμένης διεργασίας συνίσταται στην τεκμηρίωση του επιπέδου ποιότητας και 

αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου, ως κριτηρίου πιστοποίησης του ΠΠΣ σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον δικτυακό τόπο της Μονάδας Διασφάλισης 

Ποιότητας. 

 

Εφαρμογή του Κανονισμού 

Ο παρών Κανονισμός του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών τίθεται σε ισχύ, μετά την έγκρισή 

του από τη Σύγκλητο και την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

 

 

 

Η Συνέλευση  συμφωνεί ομόφωνα με τα ανωτέρω. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής ,Σεβάσμ. 

Μητροπολίτης  Κρήνης Κ. Κατερέλος , λύει τη συνεδρία. 
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Σημείωση: Σύμφωνα με τη διάταξη του Ν.4485/2017, άρθρο 8, παρ. 4: «Στο πλαίσιο του Εσωτερικού 

Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι., κάθε Σχολή και Τμήμα μπορεί να καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου».  

Απόφαση Συγκλήτου της 18ης Συνεδρίας της 24ης-3-2022 (Α.Π.: Εισερχ. 36475/12-4-2022) 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας 

& Θρησκειολογίας 

 

vΟ  Κρήνης  Κύριλλος (Κατερέλος) 

Καθηγητής 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα από 

το Πρακτικό 

Αθήνα 8/2/2022 

 

 

 

Η Γραμματέας 

 

* 

 

Μαρία   Σ. Λουδάρου 

 

 

 
 
 
 

* Η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει 
τεθεί στο πρωτότυπο 

 
 
 
 
 

 

 

Η Γραμματέας του Τμήματος 

 

 

Μαρία Λουδάρου 

 


