
ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό ΣύστημαΣύστημα
ΜεταφοράςΜεταφοράς καικαι

ΣυσσώρευσηςΣυσσώρευσης ΠιστωτικώνΠιστωτικών
ΜονάδωνΜονάδων
(ECTS)(ECTS)

ΒασικάΒασικά ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά



ΤιΤι είναιείναι έναένα σύστημασύστημα
πιστωτικώνπιστωτικών μονάδωνμονάδων;;

•• ΈναΈνα σύστημασύστημα πιστωτικώνπιστωτικών μονάδωνμονάδων είναιείναι έναςένας
συγκεκριμένοςσυγκεκριμένος τρόποςτρόπος περιγραφήςπεριγραφής ενόςενός
εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού προγράμματοςπρογράμματος μεμε τηντην απόδοσηαπόδοση
πιστωτικώνπιστωτικών μονάδωνμονάδων σταστα στοιχείαστοιχεία πουπου τοτο
συνθέτουνσυνθέτουν..

•• ΟΟ ορισμόςορισμός τωντων πιστωτικώνπιστωτικών μονάδωνμονάδων σταστα
συστήματασυστήματα τριτοβάθμιαςτριτοβάθμιας εκπαίδευσηςεκπαίδευσης μπορείμπορεί νανα
βασίζεταιβασίζεται σεσε διάφορεςδιάφορες παραμέτρουςπαραμέτρους,, όπωςόπως ππ..χχ.. οο
φόρτοςφόρτος εργασίαςεργασίας τουτου φοιτητήφοιτητή,, τατα μαθησιακάμαθησιακά
αποτελέσματααποτελέσματα καικαι οιοι ώρεςώρες διδασκαλίαςδιδασκαλίας..



ΤιΤι είναιείναι τοτο ECTS;ECTS;

•• ΤοΤο ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό ΣύστημαΣύστημα ΜεταφοράςΜεταφοράς καικαι
ΣυσσώρευσηςΣυσσώρευσης ΠιστωτικώνΠιστωτικών ΜονάδωνΜονάδων είναιείναι έναένα
σύστημασύστημα φοιτητόφοιτητό--κεντρικόκεντρικό βασισμένοβασισμένο στοστο
φόρτοφόρτο εργασίαςεργασίας τουτου φοιτητήφοιτητή πουπου απαιτείταιαπαιτείται γιαγια
τηντην επίτευξηεπίτευξη τωντων αντικειμενικώναντικειμενικών στόχωνστόχων ενόςενός
προγράμματοςπρογράμματος,, στόχωνστόχων πουπου κατάκατά προτίμησηπροτίμηση
καθορίζονταικαθορίζονται μεμε βάσηβάση τατα μαθησιακάμαθησιακά
αποτελέσματααποτελέσματα καικαι τιςτις ικανότητεςικανότητες πουπου πρέπειπρέπει νανα
αποκτηθούναποκτηθούν..



ΠωςΠως αναπτύχθηκεαναπτύχθηκε τοτο ECTSECTS;;

•• ΤοΤο ECTSECTS θεσπίστηκεθεσπίστηκε τοτο 19891989 στοστο πλαίσιοπλαίσιο
τουτου ErasmusErasmus,, πουπου είναιείναι πλέονπλέον μέροςμέρος τουτου
προγράμματοςπρογράμματος ΔιάΔιά ΒίουΒίου ΜάθησηςΜάθησης..

•• ΤοΤο ECTSECTS είναιείναι τοτο μόνομόνο σύστημασύστημα πιστωτικώνπιστωτικών
μονάδωνμονάδων πουπου έχειέχει δοκιμαστείδοκιμαστεί καικαι έχειέχει
χρησιμοποιηθείχρησιμοποιηθεί επιτυχώςεπιτυχώς σεσε ολόκληρηολόκληρη τηντην
ΕυρώπηΕυρώπη..



ΠωςΠως αναπτύχθηκεαναπτύχθηκε τοτο ECTSECTS;;(2)(2)

•• ΤοΤο ECTSECTS δημιουργήθηκεδημιουργήθηκε αρχικάαρχικά γιαγια τητη
μεταφοράμεταφορά πιστωτικώνπιστωτικών μονάδωνμονάδων.. ΤοΤο
σύστημασύστημα αυτόαυτό διευκόλυνεδιευκόλυνε τηντην
αναγνώρισηαναγνώριση τωντων περιόδωνπεριόδων σπουδώνσπουδών
στοστο εξωτερικόεξωτερικό καικαι ενίσχυσεενίσχυσε έτσιέτσι τηντην
ποιότηταποιότητα καικαι τοντον όγκοόγκο τηςτης
κινητικότηταςκινητικότητας τωντων φοιτητώνφοιτητών στηνστην
ΕυρώπηΕυρώπη..



ΠωςΠως αναπτύχθηκεαναπτύχθηκε τοτο ECTSECTS;;(3)(3)

•• ΤελευταίαΤελευταία τοτο ECTSECTS εξελίσσεταιεξελίσσεται σεσε έναένα
σύστημασύστημα συσσώρευσηςσυσσώρευσης πιστωτικώνπιστωτικών
πουπου μπορείμπορεί νανα εφαρμοστείεφαρμοστεί σεσε
ιδρυματικόιδρυματικό,, περιφερειακόπεριφερειακό,, εθνικόεθνικό καικαι
ευρωπαϊκόευρωπαϊκό επίπεδοεπίπεδο.. ΠρόκειταιΠρόκειται γιαγια ένανέναν
απόαπό τουςτους βασικούςβασικούς στόχουςστόχους τηςτης
ΔιακήρυξηςΔιακήρυξης τηςτης ΜπολόνιαΜπολόνια τουτου ΙουνίουΙουνίου
1999.1999.



ΓιατίΓιατί θεσπίστηκεθεσπίστηκε τοτο ECTSECTS;;

•• ΤοΤο ECTSECTS καθιστάκαθιστά εύκοληεύκολη τηντην ανάγνωσηανάγνωση καικαι
τητη σύγκρισησύγκριση τωντων προγραμμάτωνπρογραμμάτων σπουδώνσπουδών
γιαγια όλουςόλους τουςτους φοιτητέςφοιτητές,, τόσοτόσο τουςτους
εντόπιουςεντόπιους όσοόσο καικαι τουςτους ξένουςξένους..

•• ΤοΤο ECTSECTS διευκολύνειδιευκολύνει τηντην κινητικότητακινητικότητα καικαι
τηντην ακαδημαϊκήακαδημαϊκή αναγνώρισηαναγνώριση..

•• ΤοΤο ECTSECTS βοηθάβοηθά τατα πανεπιστήμιαπανεπιστήμια νανα
οργανώσουνοργανώσουν καικαι νανα αναθεωρήσουναναθεωρήσουν τατα
προγράμματαπρογράμματα σπουδώνσπουδών τουςτους..



ΓιατίΓιατί θεσπίστηκεθεσπίστηκε τοτο ECTSECTS;;(2)(2)

•• ΤοΤο ECTSECTS μπορείμπορεί νανα χρησιμοποιηθείχρησιμοποιηθεί σεσε
μιαμια ποικιλίαποικιλία προγραμμάτωνπρογραμμάτων σπουδώνσπουδών
καικαι τρόπωντρόπων παράδοσηςπαράδοσης..

•• ΤοΤο ECTSECTS καθιστάκαθιστά τηντην ευρωπαϊκήευρωπαϊκή
τριτοβάθμιατριτοβάθμια εκπαίδευσηεκπαίδευση περισσότεροπερισσότερο
ελκυστικήελκυστική γιαγια τουςτους φοιτητέςφοιτητές απόαπό
άλλεςάλλες ηπείρουςηπείρους ((Erasmus Mundus)Erasmus Mundus)..



ΠοιαΠοια είναιείναι τατα
βασικάβασικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου ECTSECTS;;

•• ΤοΤο ECTSECTS βασίζεταιβασίζεται στονστον κανόνακανόνα ότιότι 6060
πιστωτικέςπιστωτικές μονάδεςμονάδες αποτελούναποτελούν τοντον φόρτοφόρτο
εργασίαςεργασίας ενόςενός φοιτητήφοιτητή πλήρουςπλήρους φοίτησηςφοίτησης κατάκατά
τητη διάρκειαδιάρκεια ενόςενός ακαδημαϊκούακαδημαϊκού έτουςέτους (30(30 ανάανά
εξάμηνοεξάμηνο).). ΟΟ φόρτοςφόρτος εργασίαςεργασίας τουτου φοιτητήφοιτητή ενόςενός
πλήρουςπλήρους φοίτησηςφοίτησης προγράμματοςπρογράμματος σπουδώνσπουδών στηνστην
ΕυρώπηΕυρώπη ανέρχεταιανέρχεται στιςστις περισσότερεςπερισσότερες
περιπτώσειςπεριπτώσεις σεσε περίπουπερίπου 15001500 έωςέως 18001800 ώρεςώρες
φόρτουφόρτου εργασίαςεργασίας τουτου φοιτητήφοιτητή ανάανά έτοςέτος καικαι στιςστις
περιπτώσειςπεριπτώσεις αυτέςαυτές μιαμια πιστωτικήπιστωτική μονάδαμονάδα ECTSECTS
αντιστοιχείαντιστοιχεί σεσε περίπουπερίπου 2525 έωςέως 3030 ώρεςώρες φόρτουφόρτου
εργασίαςεργασίας τουτου φοιτητήφοιτητή..



ΠοιαΠοια είναιείναι τατα
βασικάβασικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου ECTSECTS;;(2)(2)

•• ΟιΟι φοιτητέςφοιτητές εξασφαλίζουνεξασφαλίζουν ECTSECTS
πιστωτικέςπιστωτικές μονάδεςμονάδες μετάμετά απόαπό επιτυχήεπιτυχή
ολοκλήρωσηολοκλήρωση τηςτης απαιτούμενηςαπαιτούμενης
εργασίαςεργασίας καικαι αξιολόγησηαξιολόγηση τωντων
μαθησιακώνμαθησιακών αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων..



ΠοιαΠοια είναιείναι τατα
βασικάβασικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου ECTSECTS;;(3)(3)

Μαθησιακά αποτελέσματα είναι το σύνολο των
γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που οι
φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν, να
καταλαβαίνουν ή να είναι σε θέση να κάνουν
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας
συγκεκριμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας,
μακράς ή βραχείας.



ΠοιαΠοια είναιείναι τατα
βασικάβασικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου ECTSECTS;;(4)(4)

Τα μαθησιακά αποτελέσματα καθορίζονται
εκάστοτε επακριβώς από τους οικείους
διδάσκοντες ή υπεύθυνους για κάθε επιμέρους
αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο και
δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών και
περιγράφονται αναλυτικά στον Ενημερωτικό
Οδηγό Σπουδών κάθε ιδρύματος.



ΠοιαΠοια είναιείναι τατα
βασικάβασικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου ECTSECTS;;(5)(5)

•• ΟΟ φόρτοςφόρτος εργασίαςεργασίας τουτου φοιτητήφοιτητή στοστο
πλαίσιοπλαίσιο τουτου ECTSECTS περιλαμβάνειπεριλαμβάνει τοντον
απαιτούμενοαπαιτούμενο χρόνοχρόνο γιαγια τηντην ολοκλήρωσηολοκλήρωση
ενόςενός συγκεκριμένουσυγκεκριμένου μαθήματοςμαθήματος,, πουπου
αποτελείταιαποτελείται απόαπό παρακολούθησηπαρακολούθηση
διαλέξεωνδιαλέξεων,, σεμιναρίωνσεμιναρίων,, ανεξάρτητηανεξάρτητη
μελέτημελέτη,, προετοιμασίαπροετοιμασία εργασιώνεργασιών,,
εξετάσεωνεξετάσεων κλπκλπ..



ΠοιαΠοια είναιείναι τατα
βασικάβασικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου ECTSECTS;;(6)(6)

•• ΟιΟι πιστωτικέςπιστωτικές μονάδεςμονάδες κατανέμονταικατανέμονται σεσε όλαόλα τατα
εκπαιδευτικάεκπαιδευτικά συστατικάσυστατικά στοιχείαστοιχεία ενόςενός
προγράμματοςπρογράμματος σπουδώνσπουδών ((όπωςόπως ππ..χχ.. ενότητεςενότητες
μαθημάτωνμαθημάτων,, σειρέςσειρές μαθημάτωνμαθημάτων,, πρακτικήπρακτική
άσκησηάσκηση,, διπλωματικήδιπλωματική εργασίαεργασία,, κλπκλπ.).) καικαι
αντικατοπτρίζουναντικατοπτρίζουν τοντον φόρτοφόρτο εργασίαςεργασίας,, πουπου
απαιτείαπαιτεί κάθεκάθε συστατικόσυστατικό στοιχείοστοιχείο,, γιαγια νανα
επιτευχθούνεπιτευχθούν τατα μαθησιακάμαθησιακά αποτελέσματααποτελέσματα σεσε
σχέσησχέση μεμε τοντον συνολικόσυνολικό φόρτοφόρτο εργασίαςεργασίας πουπου
απαιτείταιαπαιτείται γιαγια τηντην επιτυχήεπιτυχή ολοκλήρωσηολοκλήρωση ενόςενός
ακαδημαϊκούακαδημαϊκού έτουςέτους σπουδώνσπουδών..



ΠοιαΠοια είναιείναι τατα
βασικάβασικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου ECTSECTS;;((77))

ΜεταφοράΜεταφορά καικαι συσσώρευσησυσσώρευση πιστωτικώνπιστωτικών μονάδωνμονάδων::
ΟιΟι πιστωτικέςπιστωτικές μονάδεςμονάδες πρέπειπρέπει νανα είναιείναι τουτου ιδίουιδίου

επιπέδουεπιπέδου γιάγιά νανα μεταφερθούνμεταφερθούν ήή νανα
συσσωρευθούνσυσσωρευθούν,, σταστα πλαίσιαπλαίσια τηςτης ακαδημαϊκήςακαδημαϊκής
αναγνώρισηςαναγνώρισης.. ΑυτόΑυτό σημαίνεισημαίνει ότιότι αναν ειναιειναι
προπτυχιακούπροπτυχιακού επιπέδουεπιπέδου αναγνωρίζονταιαναγνωρίζονται στοστο
αντίστοιχοαντίστοιχο προπτυχιακόπροπτυχιακό επίπεδοεπίπεδο ήή αναν είναιείναι
μεταπτυχιακούμεταπτυχιακού επιπέδουεπιπέδου στοστο αντίστοιχοαντίστοιχο
μεταπτυχιακόμεταπτυχιακό επίπεδοεπίπεδο.. ΛαμβάνεταιΛαμβάνεται υπόψηυπόψη επίσηςεπίσης
τοτο εξάμηνοεξάμηνο πουπου προσφέρθηκεπροσφέρθηκε τοτο μάθημαμάθημα..



ΠοιαΠοια είναιείναι τατα
βασικάβασικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου ECTSECTS;(8);(8)
ΗΗ επίδοσηεπίδοση τουτου φοιτητήφοιτητή τεκμηριώνεταιτεκμηριώνεται απόαπό
έναένα τοπικότοπικό//εθνικόεθνικό βαθμόβαθμό.. ΑποτελείΑποτελεί καλήκαλή
πρακτικήπρακτική νανα αναφέρεταιαναφέρεται καικαι οο βαθμόςβαθμός
ECTSECTS,, ιδίωςιδίως στηνστην περίπτωσηπερίπτωση μεταφοράςμεταφοράς
πιστωτικώνπιστωτικών μονάδωνμονάδων.. ΗΗ κλίμακακλίμακα
βαθμολογίαςβαθμολογίας τουτου ECTSECTS κατατάσσεικατατάσσει τουςτους
φοιτητέςφοιτητές σεσε στατιστικήστατιστική βάσηβάση.. ΣυνεπώςΣυνεπώς,, τατα
στατιστικάστατιστικά δεδομέναδεδομένα πουπου αφορούναφορούν τηντην
επίδοσηεπίδοση τωντων φοιτητώνφοιτητών είναιείναι έναένα
προαπαιτούμενοπροαπαιτούμενο γιαγια τηντην εφαρμογήεφαρμογή τουτου
συστήματοςσυστήματος βαθμολογίαςβαθμολογίας σύμφωνασύμφωνα μεμε
τουςτους κανόνεςκανόνες τουτου ECTSECTS..



ΠοιάΠοιά είναιείναι τατα
βασικάβασικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου ECTSECTS;(9);(9)

ΟιΟι προαγωγικοίπροαγωγικοί βαθμοίβαθμοί είναιείναι οιοι εξήςεξής::

AA ΒέλτιστοΒέλτιστο 10%10%
BB επόμενοεπόμενο 25%25%
CC επόμενοεπόμενο 30%30%
DD επόμενοεπόμενο 25%25%
EE επόμενοεπόμενο 10%10%



ΠοιάΠοιά είναιείναι τατα
βασικάβασικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου ECTSECTS;;(10)(10)

ΟιΟι απορριπτικοίαπορριπτικοί βαθμοίβαθμοί είναιείναι οιοι εξήςεξής::
FXFX καικαι FF

ΓίνεταιΓίνεται διάκρισηδιάκριση μεταξύμεταξύ τωντων βαθμώνβαθμών FXFX καικαι FF πουπου
χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται γιαγια φοιτητέςφοιτητές μεμε ανεπιτυχήανεπιτυχή
αποτελέσματααποτελέσματα..

FXFX σημαίνεισημαίνει ««αποτυχίααποτυχία-- απαιτείταιαπαιτείται ακόμηακόμη
περισσότερηπερισσότερη εργασίαεργασία γιαγια νανα επιτύχειεπιτύχει»»

FF σημαίνεισημαίνει ««αποτυχίααποτυχία-- απαιτείταιαπαιτείται σημαντικήσημαντική
περαιτέρωπεραιτέρω εργασίαεργασία»»..

ΗΗ αναγραφήαναγραφή τωντων ποσοστώνποσοστών αποτυχίαςαποτυχίας στοστο
ΑντίγραφοΑντίγραφο ΑναλυτικήςΑναλυτικής ΒαθμολογίαςΒαθμολογίας είναιείναι
προαιρετικήπροαιρετική..



ΠοιάΠοιά είναιείναι τατα
βασικάβασικά έγγραφαέγγραφα τουτου ECTSECTS;;

•• ΟΟ ΠληροφοριακόςΠληροφοριακός ΟδηγόςΟδηγός//ΚατάλογοςΚατάλογος
ΜαθημάτωνΜαθημάτων τουτου ιδρύματοςιδρύματος πρέπειπρέπει νανα
δημοσιεύεταιδημοσιεύεται στηνστην ΕλληνικήΕλληνική γλωσσαγλωσσα καικαι
σεσε μίαμία απόαπό τιςτις ευρέωςευρέως ομιλούμενεςομιλούμενες
γλώσσεςγλώσσες τηςτης ΕΕΕΕ, (, (ήή μόνομόνο σταστα αγγλικάαγγλικά γιαγια
προγράμματαπρογράμματα πουπου διδάσκονταιδιδάσκονται σταστα
αγγλικάαγγλικά)) στοστο ΔιαδίκτυοΔιαδίκτυο ήή//καικαι σεσε έντυπηέντυπη
μορφήμορφή σεσε έναένα ήή περισσότεραπερισσότερα φυλλάδιαφυλλάδια..



ΠοιαΠοια είναιείναι τατα
βασικάβασικά έγγραφαέγγραφα τουτου ECTSECTS;;(2)(2)

•• ΟΟ ΠληροφοριακόςΠληροφοριακός ΟδηγόςΟδηγός//ΚατάλογοςΚατάλογος
ΜαθημάτωνΜαθημάτων πρέπειπρέπει νανα περιέχειπεριέχει τατα στοιχείαστοιχεία
τηςτης κατάστασηςκατάστασης ελέγχουελέγχου ((checklist)checklist) πουπου
ακολουθείακολουθεί,, συμπεριλαμβανομένωνσυμπεριλαμβανομένων τωντων
πληροφοριώνπληροφοριών γιαγια τουςτους φιλοξενούμενουςφιλοξενούμενους
φοιτητέςφοιτητές απόαπό τοτο εξωτερικόεξωτερικό,, σταστα πλαίσιαπλαίσια
διμερώνδιμερών συμβάσεωνσυμβάσεων..



ΠοιαΠοια είναιείναι τατα
βασικάβασικά έγγραφαέγγραφα τουτου ECTSECTS;;(3)(3)

•• ΗΗ ΣυμφωνίαΣυμφωνία ΜάθησηςΜάθησης περιέχειπεριέχει τηντην
κατάστασηκατάσταση τωντων μαθημάτωνμαθημάτων πουπου πρέπειπρέπει
νανα επιλεγούνεπιλεγούν καικαι τιςτις πιστωτικέςπιστωτικές μονάδεςμονάδες
ECTSECTS πουπου δίνονταιδίνονται στοστο κάθεκάθε μάθημαμάθημα.. ΑυτάΑυτά
τατα μαθήματαμαθήματα πρέπειπρέπει νανα συμφωνηθούνσυμφωνηθούν
απόαπό τοντον φοιτητήφοιτητή καικαι τατα αρμόδιααρμόδια
ακαδημαϊκάακαδημαϊκά όργαναόργανα τουτου ιδρύματοςιδρύματος
προέλευσηςπροέλευσης καικαι υποδοχήςυποδοχής ((ΣυντονιστήΣυντονιστή
ΙδρύματοςΙδρύματος –– ΣυντονιστήΣυντονιστή ΤμήματοςΤμήματος).).



ΠοιαΠοια είναιείναι τατα
βασικάβασικά έγγραφαέγγραφα τουτου ECTSECTS;;(4)(4)

•• ΣτηνΣτην περίπτωσηπερίπτωση μεταφοράςμεταφοράς πιστωτικώνπιστωτικών
μονάδωνμονάδων,, ηη ΣυμφωνίαΣυμφωνία ΜάθησηςΜάθησης πρέπειπρέπει νανα
συμφωνηθείσυμφωνηθεί απόαπό τοντον φοιτητήφοιτητή καικαι τουςτους
συντονιστέςσυντονιστές τωντων ιδρυμάτωνιδρυμάτων προέλευσηςπροέλευσης καικαι
υποδοχήςυποδοχής πρινπριν απόαπό τηντην αναχώρησηαναχώρηση τουτου
φοιτητήφοιτητή.. ΜετάΜετά τηντην άφιξηάφιξη τουτου φοιτητήφοιτητή στοστο
ίδρυμαίδρυμα υποδοχήςυποδοχής,, καικαι εντόςεντός 1010 ημερώνημερών,, πρέπειπρέπει
νανα αποσταλείαποσταλεί στοστο ίδρυμαίδρυμα προέλευσηςπροέλευσης γιάγιά
έγκρισηέγκριση,, εάνεάν υπάρχουνυπάρχουν αλλαγέςαλλαγές τωντων ήδηήδη
συμφωνηθέντωνσυμφωνηθέντων μαθημάτωνμαθημάτων..



ΠοιαΠοια είναιείναι τατα
βασικάβασικά έγγραφαέγγραφα τουτου ECTSECTS;;(5)(5)

•• ΗΗ ακαδημαϊκήακαδημαϊκή επίδοσηεπίδοση τουτου φοιτητήφοιτητή
τεκμηριώνεταιτεκμηριώνεται μεμε τοτο ΠιστοποιητικόΠιστοποιητικό
ΑναλυτικήςΑναλυτικής ΒαθμολογίαςΒαθμολογίας,, στοστο οποίοοποίο
εμφανίζονταιεμφανίζονται αα)) οο κατάλογοςκατάλογος τωντων
μαθημάτωνμαθημάτων πουπου παρακολούθησεπαρακολούθησε οο
φοιτητήςφοιτητής καικαι σταστα οποίαοποία εξετάστηκεεξετάστηκε,, ββ)) οιοι
αντίστοιχεςαντίστοιχες πιστωτικέςπιστωτικές μονάδεςμονάδες ECTSECTS,, γγ))
οιοι τοπικοίτοπικοί βαθμοίβαθμοί,, καικαι δδ)) οιοι βαθμοίβαθμοί ECTSECTS..



ΠοιαΠοια είναιείναι τατα
βασικάβασικά έγγραφαέγγραφα τουτου ECTSECTS;;(6)(6)

•• ΣτηνΣτην περίπτωσηπερίπτωση τηςτης μεταφοράςμεταφοράς
πιστωτικώνπιστωτικών μονάδωνμονάδων,, τοτο ΠιστοποιητικόΠιστοποιητικό
ΑναλυτικήςΑναλυτικής ΒαθμολογίαςΒαθμολογίας πρέπειπρέπει νανα
εκδίδεταιεκδίδεται απόαπό τοτο ίδρυμαίδρυμα προέλευσηςπροέλευσης γιαγια
τουςτους εξερχόμενουςεξερχόμενους φοιτητέςφοιτητές πρινπριν απόαπό τηντην
αναχώρησήαναχώρησή τουςτους καικαι απόαπό τοτο ίδρυμαίδρυμα
υποδοχήςυποδοχής γιαγια τουςτους εισερχόμενουςεισερχόμενους
φοιτητέςφοιτητές στοστο τέλοςτέλος τηςτης περιόδουπεριόδου σπουδώνσπουδών
τουςτους..



ΠοιαΠοια είναιείναι τατα
βασικάβασικά έγγραφαέγγραφα τουτου ECTSECTS;;(7)(7)

Το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης
(Proof of Recognition), με το οποίο το
Ίδρυμα προέλευσης πιστοποιεί την
πλήρη αναγνώριση και μεταφορά των
πιστωτικών μονάδων των
μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκε
επιτυχώς ο διακινούμενος φοιτητής
του στο αντίστοιχο ίδρυμα υποδοχής.



ΣυντονιστήςΣυντονιστής τουτου ΙδρύματοςΙδρύματος

ΔιασφαλίζειΔιασφαλίζει τητη συμμόρφωσησυμμόρφωση τουτου
ΙδρύματοςΙδρύματος μεμε τιςτις αρχέςαρχές καικαι
τουςτους κανόνεςκανόνες τουτου ΕυρωπαϊκούΕυρωπαϊκού
ΣυστήματοςΣυστήματος ΜεταφοράςΜεταφοράς καικαι
ΣυσσώρευσηςΣυσσώρευσης ΠιστωτικώνΠιστωτικών ΜονάδωνΜονάδων,,
επιβλέπειεπιβλέπει τηντην τήρησητήρηση καικαι εφαρμογήεφαρμογή τουςτους
καικαι είναιείναι υπεύθυνοςυπεύθυνος γιαγια τηντην πλήρηπλήρη
αναγνώρισηαναγνώριση καικαι μεταφοράμεταφορά τωντων πιστωτικώνπιστωτικών
μονάδωνμονάδων..



ΣυντονιστήςΣυντονιστής τουτου ΙδρύματοςΙδρύματος(2)(2)

ΕίναιΕίναι επίσηςεπίσης υπεύθυνοςυπεύθυνος,, απόαπό κοινούκοινού μεμε τουςτους
ΣυντονιστέςΣυντονιστές τωντων ΤμημάτωνΤμημάτων τουτου ΙδρύματοςΙδρύματος,, γιαγια
τοντον συντονισμόσυντονισμό,, τηντην πρόοδοπρόοδο καικαι τηντην
ολοκλήρωσηολοκλήρωση τωντων εργασιώνεργασιών σύνταξηςσύνταξης,, έκδοσηςέκδοσης
καικαι δημοσίευσηςδημοσίευσης τουτου ΕνημερωτικούΕνημερωτικού ΟδηγούΟδηγού
ΣπουδώνΣπουδών τουτου ΙδρύματοςΙδρύματος καικαι διασφαλίζειδιασφαλίζει ότιότι ηη
μεταφοράμεταφορά καικαι συσσώρευσησυσσώρευση τωντων πιστωτικώνπιστωτικών
μονάδωνμονάδων λαμβάνειλαμβάνει χώραχώρα μεμε τοντον κατάλληλοκατάλληλο
τρόποτρόπο σεσε όλαόλα τατα ΤμήματάΤμήματά τουτου..



ΣυντονιστήςΣυντονιστής ΤμήματοςΤμήματος

ΑσχολείταιΑσχολείται μεμε όλαόλα τατα πρακτικάπρακτικά καικαι ακαδημαϊκάακαδημαϊκά
θέματαθέματα πουπου αφορούναφορούν στηνστην εφαρμογήεφαρμογή τουτου
EEυρωπαϊκούυρωπαϊκού ΣυστήματοςΣυστήματος ΜεταφοράςΜεταφοράς καικαι
ΣυσσώρευσηςΣυσσώρευσης ΠιστωτικώνΠιστωτικών ΜονάδωνΜονάδων στοστο ΤμήμαΤμήμα
καικαι παρέχειπαρέχει στουςστους φοιτητέςφοιτητές τουτου ΤμήματοςΤμήματος κάθεκάθε
δυνατήδυνατή συμβουλευτικήσυμβουλευτική υποστήριξηυποστήριξη καικαι
καθοδήγησηκαθοδήγηση σεσε όλαόλα τατα ζητήματαζητήματα μεταφοράςμεταφοράς ήή
συσσώρευσηςσυσσώρευσης πιστωτικώνπιστωτικών μονάδωνμονάδων..



ΣυντονιστήςΣυντονιστής ΤμήματοςΤμήματος(2)(2)

ΔιασφαλίζειΔιασφαλίζει τηντην πρόσβασηπρόσβαση τωντων
διακινούμενωνδιακινούμενων φοιτητώνφοιτητών τουτου ΤμήματοςΤμήματος
στουςστους ΕνημερωτικούςΕνημερωτικούς ΟδηγούςΟδηγούς ΣπουδώνΣπουδών
τωντων συνεργαζόμενωνσυνεργαζόμενων ιδρυμάτωνιδρυμάτων,, τουςτους
παρέχειπαρέχει βοήθειαβοήθεια γιάγιά τητη σωστήσωστή
συμπλήρωσησυμπλήρωση τωντων εντύπωνεντύπων αιτήσεωναιτήσεων καικαι
τωντων συμφωνιώνσυμφωνιών μάθησηςμάθησης καικαι τουςτους εξηγείεξηγεί
τιςτις προβλεπόμενεςπροβλεπόμενες διαδικασίεςδιαδικασίες
ακαδημαϊκήςακαδημαϊκής αναγνώρισηςαναγνώρισης..



ΣυντονιστήςΣυντονιστής ΤμήματοςΤμήματος(3)(3)

ΕίναιΕίναι υπεύθυνοςυπεύθυνος γιαγια τητη σωστήσωστή έκδοσηέκδοση τωντων
πιστοποιητικώνπιστοποιητικών αναλυτικήςαναλυτικής βαθμολογίαςβαθμολογίας τωντων
διακινούμενωνδιακινούμενων φοιτητώνφοιτητών τουτου ΤμήματοςΤμήματος τόσοτόσο
πρινπριν τηντην αναχώρησήαναχώρησή τουςτους όσοόσο καικαι μετάμετά τηντην
περάτωσηπεράτωση τηςτης περιόδουπεριόδου σπουδώνσπουδών τουςτους σταστα
ιδρύματαιδρύματα υποδοχήςυποδοχής ((πιστοποιητικόπιστοποιητικό
αναγνώρισηςαναγνώρισης),), καθώςκαθώς καικαι γιαγια τητη σωστήσωστή έκδοσηέκδοση
τωντων αντίστοιχωναντίστοιχων πιστοποιητικώνπιστοποιητικών
φιλοξενούμενωνφιλοξενούμενων φοιτητώνφοιτητών ήή σπουδαστώνσπουδαστών,, οιοι
οποίοιοποίοι πραγματοποιούνπραγματοποιούν μιαμια περίοδοπερίοδο τωντων
σπουδώνσπουδών τουςτους στοστο ΤμήμαΤμήμα τουτου..



ΠωςΠως αποκτάταιαποκτάται τοτο ECTSECTS label;label;

•• To ECTSTo ECTS labellabel θαθα χορηγείταιχορηγείται σταστα ιδρύματαιδρύματα
πουπου εφαρμόζουνεφαρμόζουν σωστάσωστά τοτο ECTSECTS σεσε όλαόλα
τατα προγράμματαπρογράμματα πουπου οδηγούνοδηγούν στηστη λήψηλήψη
τίτλουτίτλου σπουδώνσπουδών πρώτουπρώτου,, δεύτερουδεύτερου καικαι
τρίτουτρίτου κύκλουκύκλου..

•• To ECTSTo ECTS labellabel θαθα αυξήσειαυξήσει τοτο κύροςκύρος τουτου
ιδρύματοςιδρύματος ωςως διαφανούςδιαφανούς καικαι αξιόπιστουαξιόπιστου
εταίρουεταίρου στοστο πλαίσιοπλαίσιο τηςτης ευρωπαϊκήςευρωπαϊκής καικαι
διεθνούςδιεθνούς συνεργασίαςσυνεργασίας..



ΠωςΠως αποκτάταιαποκτάται τοτο ECTSECTS label;label;(2)(2)

•• ΚριτήριαΚριτήρια γιαγια τηντην απονομήαπονομή τουτου ECTSECTS labellabel::
–– ΥποβολήΥποβολή τουτου ΠληροφοριακούΠληροφοριακού ΟδηγούΟδηγού//ΚαταλόγουΚαταλόγου

ΜαθημάτωνΜαθημάτων ((σεσε ηλεκτρονικήηλεκτρονική παρουσίασηπαρουσίαση ήή//καικαι σεσε
έντυπηέντυπη μορφήμορφή σεσε έναένα φυλλάδιοφυλλάδιο γιάγιά όλοόλο τοτο ίδρυμαίδρυμα ήή
σεσε φυλλάδιαφυλλάδια ανάανά τμήματμήμα σπουδώνσπουδών)) στηνστην ΕλληνικήΕλληνική καικαι
σεσε μίαμία απόαπό τιςτις ευρέωςευρέως ομιλούμενεςομιλούμενες ευρωπαϊκέςευρωπαϊκές
γλώσσεςγλώσσες ((ήή μόνομόνο σταστα αγγλικάαγγλικά γιαγια προγράμματαπρογράμματα πουπου
διδάσκονταιδιδάσκονται στηνστην ΑγγλικήΑγγλική γλώσσαγλώσσα),),

–– ηη χρήσηχρήση τωντων πιστωτικώνπιστωτικών μονάδωνμονάδων ECTSECTS,,

–– τατα υποδείγματαυποδείγματα ΣυμφωνιώνΣυμφωνιών ΜάθησηςΜάθησης,,

–– τατα ΠιστοποιητικάΠιστοποιητικά ΑναλυτικήςΑναλυτικής ΒαθμολογίαςΒαθμολογίας καικαι

–– ΤαΤα αποδεικτικάαποδεικτικά έγγραφαέγγραφα ακαδημαϊκήςακαδημαϊκής αναγνώρισηςαναγνώρισης..



ΠωςΠως αποκτάταιαποκτάται τοτο ECTSECTS label;label;(3)(3)
•• ΤοΤο έντυποέντυπο αίτησηςαίτησης θαθα δημοσιευθείδημοσιευθεί στοστο δικτυακόδικτυακό

τόποτόπο τηςτης ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕπιτροπής..

•• ΗΗ προθεσμίαπροθεσμία γιαγια τηντην υποβολήυποβολή τηςτης αίτησηςαίτησης θαθα
ανακοινωθείανακοινωθεί επίσηςεπίσης στονστον ανωτέρωανωτέρω δικτυακόδικτυακό τόποτόπο..

•• ΤοΤο ECTSECTS labellabel ισχύειισχύει γιαγια τρίατρία ακαδημαϊκάακαδημαϊκά έτηέτη..

•• ΟΟ κατάλογοςκατάλογος τωντων ιδρυμάτωνιδρυμάτων πουπου θαθα αποκτήσουναποκτήσουν
τοτο ECTSECTS labellabel δημοσιεύεταιδημοσιεύεται στοστο δικτυακόδικτυακό τόποτόπο
EuropaEuropa τηςτης ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕπιτροπής,, ΓενικήΓενική
ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση ««ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση καικαι ΠολιτισμόςΠολιτισμός»»..



ΤιΤι είναιείναι τοτο
ΠαράρτημαΠαράρτημα ΔιπλώματοςΔιπλώματος;;

•• ΤοΤο ΠαράρτημαΠαράρτημα ΔιπλώματοςΔιπλώματος είναιείναι έναένα
έγγραφοέγγραφο πουπου επισυνάπτεταιεπισυνάπτεται σεσε ένανέναν τίτλοτίτλο
σπουδώνσπουδών τριτοβάθμιαςτριτοβάθμιας εκπαίδευσηςεκπαίδευσης,,
παρέχονταςπαρέχοντας μιαμια τυποποιημένητυποποιημένη περιγραφήπεριγραφή
τηςτης φύσηςφύσης,, τουτου επιπέδουεπιπέδου,, τουτου πλαισίουπλαισίου,,
τουτου περιεχομένουπεριεχομένου καικαι τουτου κύρουςκύρους τωντων
σπουδώνσπουδών πουπου ακολουθήθηκανακολουθήθηκαν καικαι
ολοκληρώθηκανολοκληρώθηκαν επιτυχώςεπιτυχώς απόαπό τοντον κάτοχόκάτοχό
τουτου..



ΤιΤι είναιείναι τοτο
ΠαράρτημαΠαράρτημα ΔιπλώματοςΔιπλώματος;;(2)(2)

•• ΤοΤο ΠαράρτημαΠαράρτημα ΔιπλώματοςΔιπλώματος παρέχειπαρέχει
διαφάνειαδιαφάνεια καικαι διευκολύνειδιευκολύνει τηντην ακαδημαϊκήακαδημαϊκή
καικαι επαγγελματικήεπαγγελματική αναγνώρισηαναγνώριση τωντων τίτλωντίτλων
σπουδώνσπουδών ((διπλωμάτωνδιπλωμάτων,, πτυχίωνπτυχίων,,
πιστοποιητικώνπιστοποιητικών,, κλπκλπ.)..).



Diploma Supplement LabelDiploma Supplement Label

•• ΤοΤο σήμασήμα ““ΠαράρτημαΠαράρτημα ΔιπλώματοςΔιπλώματος””
((Diploma Supplement Label)Diploma Supplement Label) απονέμεταιαπονέμεται
σεσε ιδρύματαιδρύματα πουπου χορηγούνχορηγούν ΠαράρτημαΠαράρτημα
ΔιπλώματοςΔιπλώματος σεσε όλουςόλους τουςτους αποφοίτουςαποφοίτους
πρώτουπρώτου,, δεύτερουδεύτερου καικαι τρίτουτρίτου κύκλουκύκλου
σπουδώνσπουδών καικαι ακολουθείακολουθεί τητη δομήδομή πουπου
αναφέρεταιαναφέρεται στονστον σχετικόσχετικό δικτυακόδικτυακό τόποτόπο
τηςτης ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕπιτροπής..



ΠούΠού υπάρχουνυπάρχουν
περισσότερεςπερισσότερες πληροφορίεςπληροφορίες

γιαγια τοτο ECTSECTS καικαι τοτο DS;DS;
--ΔικτυακόςΔικτυακός τόποςτόπος EuropaEuropa τηςτης
ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής ΕπιτροπήςΕπιτροπής
--ECTSECTS//DSDS ΟδηγόςΟδηγός γιαγια τουςτους ΧρήστεςΧρήστες

http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/guide_en.http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/guide_en.htmlhtml

http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/ds_ehttp://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/ds_en.pdfn.pdf



ΚατάστασηΚατάσταση ελέγχουελέγχου ((Checklist)Checklist)
γιαγια τοντον ΠληροφοριακόΠληροφοριακό

ΟδηγόΟδηγό//ΚατάλογοΚατάλογο ΜαθημάτωνΜαθημάτων
ΠληροφορίεςΠληροφορίες σχετικάσχετικά μεμε τοτο ΊδρυμαΊδρυμα
•• ΕπωνυμίαΕπωνυμία καικαι διεύθυνσηδιεύθυνση
•• ΑκαδημαϊκόΑκαδημαϊκό ημερολόγιοημερολόγιο
•• ΑκαδημαϊκέςΑκαδημαϊκές αρχέςαρχές
•• ΓενικήΓενική περιγραφήπεριγραφή τουτου ιδρύματοςιδρύματος ((συμπεριλαμβανομένουσυμπεριλαμβανομένου τουτου τύπουτύπου

καικαι τηςτης νομικήςνομικής μορφήςμορφής))
•• ΚατάλογοςΚατάλογος τωντων προσφερόμενωνπροσφερόμενων προγραμμάτωνπρογραμμάτων πουπου οδηγούνοδηγούν στηστη

λήψηλήψη τίτλουτίτλου σπουδώνσπουδών
•• ΔιαδικασίεςΔιαδικασίες εισαγωγήςεισαγωγής//εγγραφήςεγγραφής
•• ΚύριοιΚύριοι πανεπιστημιακοίπανεπιστημιακοί κανονισμοίκανονισμοί ((ειδικότεραειδικότερα,, διαδικασίεςδιαδικασίες

αναγνώρισηςαναγνώρισης))
•• ECTSECTS συντονιστήςσυντονιστής σεσε επίπεδοεπίπεδο ιδρύματοςιδρύματος



ΓενικήΓενική περιγραφήπεριγραφή
•• ΑπονεμόμενοςΑπονεμόμενος τίτλοςτίτλος σπουδώνσπουδών
•• ΠροϋποθέσειςΠροϋποθέσεις εισαγωγήςεισαγωγής
•• ΕκπαιδευτικοίΕκπαιδευτικοί καικαι επαγγελματικοίεπαγγελματικοί στόχοιστόχοι
•• ΠρόσβασηΠρόσβαση σεσε περαιτέρωπεραιτέρω σπουδέςσπουδές
•• ΔιάγραμμαΔιάγραμμα δομήςδομής κύκλουκύκλου μαθημάτωνμαθημάτων μεμε πιστωτικέςπιστωτικές

μονάδεςμονάδες (60(60 ανάανά έτοςέτος, 30, 30 ανάανά εξάμηνοεξάμηνο))
•• ΤελικέςΤελικές εξετάσειςεξετάσεις
•• ΚανονισμοίΚανονισμοί εξετάσεωνεξετάσεων καικαι αξιολόγησηςαξιολόγησης
•• ECTSECTS συντονιστήςσυντονιστής σεσε επίπεδοεπίπεδο τμήματοςτμήματος

Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα
που οδηγούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών(2)

ΚατάστασηΚατάσταση ελέγχουελέγχου ((Checklist)Checklist)
γιαγια τοντον ΠληροφοριακόΠληροφοριακό ΟδηγόΟδηγό//ΚατάλογοΚατάλογο

ΜαθημάτωνΜαθημάτων(2)(2)



ΚατάστασηΚατάσταση ελέγχουελέγχου ((Checklist)Checklist)
γιαγια τοντον ΠληροφοριακόΠληροφοριακό ΟδηγόΟδηγό//ΚατάλογοΚατάλογο

ΜαθημάτωνΜαθημάτων(3)(3)

•• ΤίτλοςΤίτλος μαθήματοςμαθήματος
•• ΚωδικόςΚωδικός μαθήματοςμαθήματος
•• ΕίδοςΕίδος μαθήματοςμαθήματος
•• ΕπίπεδοΕπίπεδο μαθήματοςμαθήματος
•• ΈτΈτooςς σπσπooυδώυδώvv
•• ΕξάμηνοΕξάμηνο//τρίμηνοτρίμηνο

Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα
που οδηγούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών(3)

Περιγραφή μαθήματος



ΚατάστασηΚατάσταση ελέγχουελέγχου ((Checklist)Checklist)
γιαγια τοντον ΠληροφοριακόΠληροφοριακό ΟδηγόΟδηγό//ΚατάλογοΚατάλογο

ΜαθημάτωνΜαθημάτων(4)(4)
Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα

που οδηγούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών(4)

Περιγραφή μαθήματος
•• ΑριθμόςΑριθμός πιστωτικώνπιστωτικών μονάδωνμονάδων ((μεμε βάσηβάση τοτο

φόρτοφόρτο εργασίαςεργασίας πουπου απαιτείταιαπαιτείται γιαγια νανα
επιτευχθούνεπιτευχθούν τατα μαθησιακάμαθησιακά αποτελέσματααποτελέσματα))

•• ΟνοματεπώνυμοΟνοματεπώνυμο διδάσκονταδιδάσκοντα



ΚατάστασηΚατάσταση ελέγχουελέγχου ((Checklist)Checklist)
γιαγια τοντον ΠληροφοριακόΠληροφοριακό ΟδηγόΟδηγό//ΚατάλογοΚατάλογο

ΜαθημάτωνΜαθημάτων(5)(5)
•• ΜαθησιακάΜαθησιακά αποτελέσματααποτελέσματα καικαι ικανότητεςικανότητες πουπου θαθα

αποκτηθούναποκτηθούν
•• ΠροαπαιτούμεναΠροαπαιτούμενα
•• ΠεριεχόμενοΠεριεχόμενο μαθήματοςμαθήματος
•• ΣυνιστώμενηΣυνιστώμενη ύληύλη γιαγια μελέτημελέτη
•• ΜέθοδοιΜέθοδοι διδασκαλίαςδιδασκαλίας
•• ΜέθοδοιΜέθοδοι αξιολόγησηςαξιολόγησης
•• ΓλώσσαΓλώσσα διδασκαλίαςδιδασκαλίας



ΚατάστασηΚατάσταση ελέγχουελέγχου ((Checklist)Checklist)
γιαγια τοντον ΠληροφοριακόΠληροφοριακό ΟδηγόΟδηγό//ΚατάλογοΚατάλογο

ΜαθημάτωνΜαθημάτων(6)(6)

•• ΚόστοςΚόστος διαμονήςδιαμονής
•• ΣτέγασηΣτέγαση
•• ΓεύματαΓεύματα
•• ΙατρικέςΙατρικές υπηρεσίεςυπηρεσίες
•• ΑσφάλισηΑσφάλιση

•• ΟικονομικήΟικονομική
υποστήριξηυποστήριξη
φοιτητώνφοιτητών

•• ΓραφείοΓραφείο φοιτητικώνφοιτητικών
υποθέσεωνυποθέσεων

•• ΔιευκολύνσειςΔιευκολύνσεις
μελέτηςμελέτης

ΓενικήΓενική ενημέρωσηενημέρωση γιαγια τουςτους φοιτητέςφοιτητές



ΚατάστασηΚατάσταση ελέγχουελέγχου ((Checklist)Checklist) γιαγια τοντον
ΠληροφοριακόΠληροφοριακό ΟδηγόΟδηγό//ΚατάλογοΚατάλογο

ΜαθημάτωνΜαθημάτων(7)(7)
ΓενικήΓενική ενημέρωσηενημέρωση γιαγια τουςτους σπουδαστέςσπουδαστές
•• ΔιεθνήΔιεθνή προγράμματαπρογράμματα
•• ΠρακτικέςΠρακτικές πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια διακινούμενουςδιακινούμενους

φοιτητέςφοιτητές
•• ΜαθήματαΜαθήματα ξένωνξένων γλωσσώνγλωσσών
•• ΠρακτικήΠρακτική άσκησηάσκηση
•• ΑθλητικέςΑθλητικές δραστηριότητεςδραστηριότητες
•• ΕξωΕξω--πανεπιστημιακέςπανεπιστημιακές δραστηριότητεςδραστηριότητες ελευθέρουελευθέρου

χρόνουχρόνου
•• ΦοιτητικέςΦοιτητικές ενώσειςενώσεις..



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUSERASMUS –– ECTSECTS

•• ΑΡΙΘΑΡΙΘ..ΜΗΤΡΩΟΥΜΗΤΡΩΟΥ::------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•• ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•• ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•• ΤΗΛΕΦΩΝΟΤΗΛΕΦΩΝΟ :: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•• ΑΚΑΔΗΜΑΑΚΑΔΗΜΑ ΚΟΚΟ ΕΤΟΣΕΤΟΣ :: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•• ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ::
•• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΜΗΜΑ :: --------------------------------------------------------------------------------------------------
•• 1.1.-- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
•• ((αναγράφεταιαναγράφεται τοτο μάθημαμάθημα απόαπό τοτο πρόγραμμαπρόγραμμα σπουδώνσπουδών τουτου τμήματοςτμήματος ΟΔΕΟΔΕ,, σεσε ποιοποιο

εξάμηνοεξάμηνο ανήκειανήκει,, αναν είναιείναι υποχρεωτικόυποχρεωτικό ήή κατκατ’’επιλογήεπιλογή καικαι οο κωδικόςκωδικός τηςτης δήλωσηςδήλωσης).).
•• 11..-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•• ((αναγράφεταιαναγράφεται οο κωδικόςκωδικός αριθμόςαριθμός καικαι τοτο αντίστοιχοαντίστοιχο μάθημαμάθημα απόαπό τοτο πρόγραμμαπρόγραμμα

σπουδώνσπουδών τουτου πανεπιστημίουπανεπιστημίου υποδοχήςυποδοχής όπωςόπως αυτόαυτό αναφέρεταιαναφέρεται στονστον πληροφοριακόπληροφοριακό
οδηγόοδηγό τουτου πανεπιστημίουπανεπιστημίου υποδοχήςυποδοχής,, τατα CREDITSCREDITS τουτου μαθήματοςμαθήματος καικαι οο αριθμόςαριθμός τηςτης
σελίδαςσελίδας).).

•• 2.2. -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•• 2.2.-- ......................................................................................................................................................................................................................................................................
•• 3.3. -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•• 3.3.-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUSERASMUS –– ECTSECTS

•• 4.4. -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•• 4.4. -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•• 5.5. -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•• 5.5. -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•• ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ ECTS CREDITS:ECTS CREDITS: --------------------------------------
•• ( 30( 30 γιαγια έναένα εξάμηνοεξάμηνο,,
•• 6060 γιαγια έναένα έτοςέτος ))
•• ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**
••
•• ((ημερομηνίαημερομηνία)) ------------------------------------ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
•• ΑκαδημαϊκόςΑκαδημαϊκός ΣυντονιστήςΣυντονιστής ECTSECTS
•• ________________________________________________________________________________________________________________________
•• ** ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ::
•• ΣεΣε περίπτωσηπερίπτωση αλλαγήςαλλαγής μαθήματοςμαθήματος//μαθημάτωνμαθημάτων μετάμετά τηντην έναρξηέναρξη παρακολούθησηςπαρακολούθησης στοστο

ΙδρυμαΙδρυμα ΥποδοχήςΥποδοχής,, οιοι φοιτητέςφοιτητές είναιείναι υποχρεωμένοιυποχρεωμένοι νανα ενημερώσουνενημερώσουν,, τοτο αργότεροαργότερο
εντόςεντός 1515 ημερώνημερών,, συμπληρώνονταςσυμπληρώνοντας κατάλληλακατάλληλα τητη δεύτερηδεύτερη σελίδασελίδα τηςτης σύμβασηςσύμβασης
μάθησηςμάθησης καικαι αποστέλλοντάςαποστέλλοντάς τηντην στονστον ακαδημαϊκόακαδημαϊκό συντονιστήσυντονιστή γιάγιά τιςτις αλλαγέςαλλαγές καικαι νανα
ζητήσουνζητήσουν έγκρισηέγκριση αυτώναυτών.. ΣεΣε διαφορετικήδιαφορετική περίπτωσηπερίπτωση δενδεν υπάρχειυπάρχει υποχρέωσηυποχρέωση
αναγνώρισηςαναγνώρισης τωντων αλλαγώναλλαγών αυτώναυτών απόαπό τοτο ΤμήμαΤμήμα..



LIFELONG LEARNING PROGRAMMELIFELONG LEARNING PROGRAMME -- ERASMUSERASMUS
ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESSATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS
GG -- ATHINE 0ATHINE 044
TRANSCRIPT OF RECORDSTRANSCRIPT OF RECORDS
ACADEMIC YEAR : 200ACADEMIC YEAR : 200…… / 200/ 200……

•• FIELD OF STUDY :FIELD OF STUDY :……………………………………………………………………………………………………………………………………....
•• NAME OF SENDING INSTITUTION:NAME OF SENDING INSTITUTION: …………………………………………………………………….... ……
•• Faculty/ DepartmentFaculty/ Department …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
•• ECTS departmental coordinator:ECTS departmental coordinator: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
•• Tel :Tel : …………………………....………………………………………………………… Fax :Fax : …………………………………………………………....……………………………………. E. E--mail  :mail  :
•• NAME OF STUDENT :NAME OF STUDENT : ………………………………………………………………………………………………First Name :First Name : …………………………………………………………
•• Date and place of birth :Date and place of birth : ……………………………………………………………………………………..……………………..   Sex : M/F..   Sex : M/F
•• Matriculation date :Matriculation date : ……………………………………....………………………………………….. Matriculation number :.. Matriculation number : ……………………………………………………
•• NAME OF RECEIVING INSTITUTION:NAME OF RECEIVING INSTITUTION: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
•• Faculty/ Department ofFaculty/ Department of ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
•• ECTS departmental coordinator:ECTS departmental coordinator: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•• Tel :Tel : …………………………....………………………………………………………… Fax :Fax : ………………....……………………………………. E. E--mail  :mail  :
•• Course Code, Title of course(1), Duration of course(2),  LocalCourse Code, Title of course(1), Duration of course(2),  Local grade (3),  ECTS grade (4),  ECTSgrade (3),  ECTS grade (4),  ECTS

creditscredits
(5)(5)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•• …………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………..……Total:Total:………………………………....
•• (to be continued on a separate sheet)(to be continued on a separate sheet)
•• (1) (2) (3) (4) (5) see explanation on back page(1) (2) (3) (4) (5) see explanation on back page
•• Diploma/degree awarded :Diploma/degree awarded : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•• DateDate ………….... Signature of registrar/dean/administration officer             SSignature of registrar/dean/administration officer             Stamp of institutiontamp of institution
•• NB : This document is not valid without the signature of the regNB : This document is not valid without the signature of the registrar /dean/administration officeristrar /dean/administration officer

and the official stamp of the institutionand the official stamp of the institution



LIFELONG LEARNING PROGRAMMELIFELONG LEARNING PROGRAMME -- ERASMUSERASMUS
ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESSATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS
GG -- ATHINE 0ATHINE 044
TRANSCRIPT OF RECORDSTRANSCRIPT OF RECORDS
ACADEMIC YEAR : 200ACADEMIC YEAR : 200…… / 200/ 200……
((page 2)page 2)
•• Course unit codeCourse unit code::
•• Refer to the ECTS Information PackageRefer to the ECTS Information Package
•• Duration of course unit:Duration of course unit:
•• Y = 1 full academic yearY = 1 full academic year
•• 1S= 1 semester1S= 1 semester
•• 2S= 2 Semesters2S= 2 Semesters
•• Description of the institutional grading systemDescription of the institutional grading system::
•• A.A.-- Average grades mentioned onAverage grades mentioned on the final degreethe final degree::
•• LOCAL GRADES DEFINITIONSLOCAL GRADES DEFINITIONS 1010--8,51 EXCELLENT  8,58,51 EXCELLENT  8,5--6,51 VERY GOOD  6,56,51 VERY GOOD  6,5--5 GOOD5 GOOD
•• B.B.-- Local grading system mentioned onLocal grading system mentioned on the transcripts of records per coursethe transcripts of records per course::
•• LOCAL GRADES DEFINITIONSLOCAL GRADES DEFINITIONS 1010--9 EXCELLENT 89 EXCELLENT 8--7 VERY GOOD  67 VERY GOOD  6--5 GOOD 45 GOOD 4--0 FAIL0 FAIL
•• ECTS Grades:ECTS Grades:
•• A 10% of successful students  B 25% next   C 35% next  D 25% nexA 10% of successful students  B 25% next   C 35% next  D 25% next E10% next  F, FXFAILt E10% next  F, FXFAIL
•• ECTS creditsECTS credits ::
•• 1 full academic year               = 60 credits1 full academic year               = 60 credits
•• 1 semester                           = 30 credits1 semester                           = 30 credits
•• 1 term/trimester                  = 20 credits1 term/trimester                  = 20 credits



EEΓΓΡΑΦΟΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

•• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ....................................../....................................../
ΤΜΗΜΑΤΜΗΜΑ..........................................................................

•• ΑΡΙΘΜΑΡΙΘΜ.. ΜΗΤΡΜΗΤΡ. : .................... : ...................
•• ΕΠΩΝΥΜΟΕΠΩΝΥΜΟ:: XXXXXXXXXXXXXXXX
•• ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑ:: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
•• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣΥΠΟΔΟΧΗΣ::

......................................................................................................................................
•• ΕΞΑΜΗΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ::

........................................................................................................................................
•• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙΚΑΙ

ΒΑΘΜΩΝΒΑΘΜΩΝ ΚΑΙΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝΜΟΝΑΔΩΝ



EEΓΓΡΑΦΟΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ((συνσυν.).)

•• ΑΑ//ΑΑ ΚΩΔΚΩΔ..ΑΡΑΡ.. ΤΙΤΛΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ,, ΒΑΘΜΟΣΒΑΘΜΟΣ ΠΑΝΠΑΝ//ΜΙΟΥΥΠΟΔΟΧΗΣΜΙΟΥΥΠΟΔΟΧΗΣ,, ΒΑΘΜΟΣΒΑΘΜΟΣECTSECTS
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΒΑΘΜΟΣΒΑΘΜΟΣ ΟΠΑΟΠΑ ,, Credits ECTSCredits ECTS

•• 1.1.--EC2023AEC2023A2830328303 Financial Statement AnalysisFinancial Statement Analysis,  1,,  1, πμπμ. 6. 6
•• 1.1.-- ΟΔΕΟΔΕ 11011101 ΑνάλυσηΑνάλυση ΛογιστικώνΛογιστικών ΚαταστάσεωνΚαταστάσεων ,    10,    10
•• 2.2.-- ECEC20242024AA2740127401 Strategic Cost ManagementStrategic Cost Management,  2,,  2, πμπμ. 6. 6
•• 2.2.-- ΟΔΕΟΔΕ 22342234 ΣτρατηγικήΣτρατηγική ΔιοίκησηΔιοίκηση ΚόστουςΚόστους,               9,               9
•• 3.3.-- A27010A27010 Corporate FinanceCorporate Finance , 1, 1 πμπμ. 6. 6
•• 3.3.-- ΟΔΕΟΔΕ 44524452 ΕιδικάΕιδικά θέματαθέματα ΧρηματοδοτικήςΧρηματοδοτικής ΔιοίκησηςΔιοίκησης, 10, 10
•• 4.4.-- ΕΕCC20202020AA2840328403 Managerial AccountingManagerial Accounting,   3,,   3, πμπμ. 6. 6
•• 4.4.-- ΟΔΕΟΔΕ 11211121 ΔιοικητικήΔιοικητική ΛογιστικήΛογιστική,                           7,5,                           7,5
•• 5.5.-- ΕΕCC20152015AA2700227002 ΙΙnternational Accounting Standardsnternational Accounting Standards, 2, 2 πμπμ. 6. 6
•• 5.5.-- ΟΔΕΟΔΕ 28202820 ΔιεθνήΔιεθνή ΛογιστικάΛογιστικά ΠρότυπαΠρότυπα,                     9,                     9

•• ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΠΙΣΤ//ΚΩΝΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΜΟΝΑΔΩΝ 3030
AAθήναθήνα ((ημημ//νίανία))

•• ΟΟ ΑκαδημαϊκόςΑκαδημαϊκός ΣυντονιστήςΣυντονιστής
•• ((ΣφραγίδαΣφραγίδα)                                                        ()                                                        (υπογραφήυπογραφή))

•• ((ΟνοματεπώνυμοΟνοματεπώνυμο))



Course structure diagramCourse structure diagram
with creditswith credits

•• (60 ECTS per yearX4 years=240(60 ECTS per yearX4 years=240
credits Bachelor degree)credits Bachelor degree)

•• 1st Semester1st Semester
•• 1.1.--8001 Management Science Mathematics8001 Management Science Mathematics, 6, 6 πιστπιστ..μονμον
•• 2.2.--8011 Information Systems8011 Information Systems,                    6,                    6 πιστπιστ..μονμον
•• 3.3.--8004 Marketing8004 Marketing 66 πιστπιστ..μονμον
•• 4.4.--8005 Microeconomics8005 Microeconomics 66 πιστπιστ..μονμον

•• 5.5.--8002 Introduction to Management8002 Introduction to Management 66 πιστπιστ..μονμον
TOTAL:TOTAL: 3030 πιστπιστ..μονμον



2nd Semester2nd Semester

•• 1.1.-- 8009 Mathematics8009 Mathematics 6 ECTS6 ECTS

•• 2.2.-- 8003 Finance8003 Finance 6 ECTS6 ECTS

•• 3.3.-- 8010 Statistics8010 Statistics 6 ECTS6 ECTS

•• 4.4.-- 8012 Accounting8012 Accounting 6 ECTS6 ECTS

•• 5.5.-- 8013 Macroeconomics8013 Macroeconomics 6 ECTS6 ECTS

TOTAL: 30 ECTSTOTAL: 30 ECTS
κκ..οο..κκ.. γιάγιά τατα επόμεναεπόμενα εξάμηναεξάμηνα



ΠρόγραμμαΠρόγραμμα ΜεταπτυχιακώνΜεταπτυχιακών ΣπουδώνΣπουδών
τουτου ΤμήματοςΤμήματος ………………………………………………..
τουτου ΠανεπιστημίουΠανεπιστημίου……………………………………………………....
««ΤΤ ΙΙ ΤΤ ΛΛ ΟΟ ΣΣ ΠρογράμματοςΠρογράμματος»»

•• ΕΞΑΜΗΝΟΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟΠΡΩΤΟ (30(30 ΠιστωτικέςΠιστωτικές ΜονάδεςΜονάδες))
•• ΚΩΔΚΩΔ..ΜΑΘΗΜΜΑΘΗΜ.. ΤΙΤΛΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΜΑΘΗΜ.. ΕΕCTSCTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣΜΟΝΑΔΕΣ ((ΠΜΠΜ))
•• ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
•• ΑΑΑΑΑΑ 315315 ΤίτλοςΤίτλος ΜαθήματοςΜαθήματος 66
•• ΑΑΑΑΑΑ 326326 ΤίτλοςΤίτλος ΜαθήματοςΜαθήματος 66
•• ΑΑΑΑΑΑ546546 ΤίτλοςΤίτλος ΜαθήματοςΜαθήματος 66
•• ΑΑΑΑΑΑ321321 ΤίτλοςΤίτλος ΜαθήματοςΜαθήματος 66
•• ΚΑΤΚΑΤ’’ΕΠΙΛΟΓΗΕΠΙΛΟΓΗ (1(1 απόαπό τατα παρακάτωπαρακάτω 3)3)
•• ΑΑΑΑΑΑ 200200 ΤίτλοςΤίτλος ΜαθήματοςΜαθήματος 66

ΑΑΑΑΑΑ621621 ΤίτλοςΤίτλος ΜαθήματοςΜαθήματος 66
ΑΑΑΑΑΑ821821 ΤίτλοςΤίτλος ΜαθήματοςΜαθήματος 66
ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ πιστωτικώνπιστωτικών μονάδωνμονάδων 3030

•• κκ..οο..κκ.. γιάγιά τατα επόμεναεπόμενα εξάμηναεξάμηνα



ΕφημερίςΕφημερίς τηςτης ΚυβερνήσεωςΚυβερνήσεως
τηςτης ΕλληνικήςΕλληνικής ΔημοκρατίαςΔημοκρατίας

ΤεύχοςΤεύχος ΒΒ’’ –– ΑρΑρ.. ΦύλλουΦύλλου 14661466
1313 ΑυγούστουΑυγούστου 20072007

ΥπουργικήΥπουργική ΑπόφασηΑπόφαση ΑρΑρ.. ΦΦ5/89656/5/89656/ΒΒ33
ΕφαρμογήΕφαρμογή τουτου ΣυστήματοςΣυστήματος

ΜεταφοράςΜεταφοράς καικαι ΣυσσώρευσηςΣυσσώρευσης
ΠιστωτικώνΠιστωτικών ΜονάδωνΜονάδων



ΕφημερίςΕφημερίς τηςτης ΚυβερνήσεωςΚυβερνήσεως
τηςτης ΕλληνικήςΕλληνικής ΔημοκρατίαςΔημοκρατίας

ΤεύχοςΤεύχος ΒΒ’’ –– ΑρΑρ.. ΦύλλουΦύλλου 10911091
1010 ΑυγούστουΑυγούστου 20062006

ΥπουργικήΥπουργική ΑπόφασηΑπόφαση Αριθμ. Φ5/72535/Β3
Καθορισμός

Παραρτήματος Διπλώματος



ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΕπιτροπήΕπιτροπή
ΓενικήΓενική ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση

ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση καικαι ΠολιτισμόςΠολιτισμός

ΕπικαιροποιημένοΕπικαιροποιημένο κείμενοκείμενο
New ECTS Users' Guide:New ECTS Users' Guide:

http://ec.europa.eu/education/ects/usershttp://ec.europa.eu/education/ects/users--
guide/assets/ects_usersguide/assets/ects_users--_guide_web.pdf_guide_web.pdf

ΔεκέμβριοςΔεκέμβριος 20152015



ECTS/DSECTS/DS

ΕπιμέλειαΕπιμέλεια μετάφρασηςμετάφρασης στηνστην ΕλληνικήΕλληνική γλώσσαγλώσσα
τουτου επικαιροποιημένουεπικαιροποιημένου κειμένουκειμένου τηςτης ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής

ΕπιτροπήςΕπιτροπής::
ΚατερίναΚατερίνα ΓαλανάκηΓαλανάκη

ECTS/DSECTS/DS ΣυντονίστριαΣυντονίστρια ΟΠΑΟΠΑ

ΕυπρόσδεκτεςΕυπρόσδεκτες όλεςόλες οιοι σχετικέςσχετικές ερωτήσειςερωτήσεις
galanaki@aueb.grgalanaki@aueb.gr
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