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6

Β4 Κανονισμοί ΠΠΣ Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Α' Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1° Σπουδές
1.

2.

3.

4.

Μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 134437/Z1/09-08-2018 (ΦΕΚ
3987 τ.Β'/14-09-2018) «Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή τμημάτων της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α'114)», «Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου
κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του
Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων».
Οι σπουδές του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού στο Α.Π.Θ. περιλαμβάνουν
μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ), Υποχρεωτικά Επιλογής Τομέα (ΥΕΤ), Επιλογής άλλου Τομέα
(ΕΑΤ) και Προαιρετικά μαθήματα (ΠΡ). Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένας αριθμός
πιστωτικών μονάδων (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών
Μονάδων - European Credit Transfer System - ECTS). O αριθμός των ECTS κάθε
μαθήματος αντιπροσωπεύει το φόρτο εργασίας του/της φοιτητή/φοιτήτριας που
απαιτείται για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του μαθήματος όπως αυτοί
ορίζονται στον Οδηγό Σπουδών. Επισημαίνεται ότι για το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών 1
πιστωτική μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας και πως όλα τα
μαθήματα έχουν τουλάχιστον 2 ECTS. Ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων ECTS
του προγράμματος σπουδών είναι ίσος με 300.
Τα υποχρεωτικά μαθήματα διακρίνονται σε μαθήματα υποδομής (ΥΥΠΟΔ), τα οποία
διδάσκονται στα τρία (3) πρώτα εξάμηνα των σπουδών του Αγρονόμου και Τοπογράφου
Μηχανικού, και σε μαθήματα κορμού (ΥΚΟΡ), που διδάσκοντα στο 4ο, 5ο και 6ο εξάμηνο
σπουδών. Τα μαθήματα αυτά πρέπει οπωσδήποτε να τα παρακολουθήσει κάθε
φοιτητής/φοιτήτρια. Τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά είναι μαθήματα εμβάθυνσης σε
διάφορους ειδικούς τομείς.
Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε
60 πιστωτικές μονάδες ECTS. Οι σπουδές διεξάγονται με το σύστημα των εξαμηνιαίων
μαθημάτων. Σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν 30 ECTS.

ΑΡΘΡΟ 2° Χρονική διάρκεια - Διδακτικό έργο
1.

To ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου. To
διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο (2) ακαδημαϊκό
εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό, που οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους
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2.

3.

4.
5.

6.

καθορίζονται με βάση το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο. Ως διδακτικό έργο θεωρούνται: α) η
αυτοτελής διδασκαλία ενός μαθήματος σε ενιαίο ακροατήριο ή σε τμήματα ή σε μικρές
ομάδες φοιτητών, β) η συνεργασία διδασκόντων κατά τη διαδικασία συνδιδασκαλίας
μαθημάτων, γ) η συνεργασία διδασκόντων και φοιτητών/φοιτητριών στο πλαίσιο των
μαθημάτων, δ) οι εργαστηριακές ασκήσεις, ε) η πρακτική εξάσκηση των
φοιτητών/φοιτητριών, στ) η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και εργασιών/θεμάτων
στο πλαίσιο των μαθημάτων, ζ) οι ασκήσεις πεδίου, η) οι εκπαιδευτικές εκδρομές και θ)
η οργάνωση σεμιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην
εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών/φοιτητριών.
To ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει δέκα (10) εξάμηνα. Το
χρονικό διάστημα διδασκαλίας για κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο 13 πλήρεις
εβδομάδες διδασκαλίας,
Μετά το πέρας της διδασκαλίας των μαθημάτων κάθε εξαμήνου σπουδών ακολουθεί
εξεταστική περίοδος χρονικής διάρκειας 3 εβδομάδων περίπου, κατά την οποία
εξετάζονται τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο εξάμηνο αυτό. Επιπλέον, κατά το μήνα
Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους λαμβάνει χώρα επαναληπτική εξεταστική περίοδος
μέγιστης χρονικής διάρκειας 4 εβδομάδων, κατά την οποία εξετάζονται όλα τα μαθήματα
που διδάχθηκαν στο χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού
έτους.
Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, εφόσον πληρούν τους
όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζει ο νόμος.
Εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, οι εργαζόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες
δύνανται, ύστερα από αίτησή τους, να εγγράφονται πριν από την έναρξη χειμερινού
εξαμήνου ως φοιτητές/φοιτήτριες μερικής φοίτησης για ένα τουλάχιστον ολόκληρο
ακαδημαϊκό έτος. Οι φοιτητές/φοιτήτριες της κατηγορίας αυτής δηλώνουν και
παρακολουθούν μαθήματα που αντιστοιχούν στο ήμισυ των ECTS του Προγράμματος
σπουδών του Τμήματος. Η συνδρομή των προϋποθέσεων ένταξης σε καθεστώς μερικής
φοίτησης επανεξετάζεται μετά από αίτημα συνέχισης της μερικής φοίτησης εκ μέρους
του/της φοιτητή/φοιτήτριας, στην αρχή κάθε νέου ακαδημαϊκού έτους. Το καθεστώς
μερικής φοίτησης δεν μπορεί μέσα στη διάρκεια του ίδιου ακαδημαϊκού έτους να
μεταβληθεί.
Οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται στην κανονική διάρκεια των σπουδών τους,
μπορούν, ύστερα από αίτηση τους, να διακόψουν-αναστείλουν τη φοίτηση τους για ένα
ή περισσότερα, συνεχόμενα ή μη συνεχόμενα εξάμηνα κατά τους όρους του νόμου. Κατά
το χρόνο διακοπής-αναστολής της φοίτησης, ο φοιτητής/φοιτήτρια χάνει τη φοιτητική
του ιδιότητα και τα εξ αυτής απορρέοντα προνόμια και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής
στις εξετάσεις των μαθημάτων.

ΑΡΘΡΟ 3° Δήλωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων
εξαμήνου
1.

Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου, σε προθεσμίες που ανακοινώνονται ηλεκτρονικά από
τη Γραμματεία του Τμήματος, ο φοιτητής/φοιτήτρια οφείλει να υποβάλλει δύο δηλώσεις:
α) ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής του στο εξάμηνο που διανύει χρονικά από την αρχική
εγγραφή του στη Σχολή, καθώς και β) ηλεκτρονική δήλωση που περιέχει τα μαθήματα
του προγράμματος σπουδών (υποχρεωτικά, υποχρεωτικά επιλογής Τομέα, επιλογής
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άλλου τομέα και προαιρετικά), τα οποία ο φοιτητής/φοιτήτρια επιθυμεί να
παρακολουθήσει και να εξεταστεί κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σε
περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω δηλώσεων, η συμμετοχή
του/της φοιτητή/φοιτήτριας στις εξετάσεις αποφασίζεται, κατόπιν σχετικής αίτησής του,
από τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία και κρίνει και τους λόγους μη εμπρόθεσμης
υποβολής ή μη υποβολης. Σε περίπτωση έγκρισης εκπρόθεσμης δήλωσης μαθημάτων
από τη Συνέλευση του Τμήματος, ο φοιτητής/φοιτήτρια δηλώνει τα μαθήματα που
επιθυμεί, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Τμήματος και επιτρέπεται η συμμετοχή του
στις εξετάσεις των μαθημάτων που έχει δηλώσει.
2.

Αναγκαία είναι η ηλεκτρονική υποβολή και μιας τρίτης δήλωσης, της δήλωσης επιλογής
συγγραμμάτων μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», για την οποία τίθεται ξεχωριστή προθεσμία από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η τυχόν παράλειψη υποβολής της δήλωσης αυτής δεν αποκλείει
τον φοιτητή από τις εξετάσεις, αλλά από τη δωρεάν λήψη των συγγραμμάτων. Κατά την υποβολή
της δήλωσης επιλογής συγγραμμάτων ο φοιτητής/φοιτήτρια ζητά συγγράμματα μόνο για
μαθήματα που πράγματι έχει δηλώσει, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες περιπλοκές, λ.χ.
υποχρέωση επιστροφής συγγραμμάτων, αποκλεισμός του από το Σύστημα διανομής κ.λ.π..

3.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεούνται να ελέγχουν κάθε φορά εγκαίρως την ορθότητα
και την επιτυχημένη υποβολής της δήλωσης μαθημάτων τους και να επικοινωνούν με τη
Γραμματεία του Τμήματος σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα.
Για τη συμμετοχή του/της φοιτητή/φοιτήτριας στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο
κάθε ακαδημαϊκού έτους (το μήνα Σεπτέμβριο) δεν υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση και
ο φοιτητής/φοιτήτρια δικαιούται να εξετασθεί σε όλα τα μαθήματα που είχε επιλέξει με
τις δηλώσεις του κατά τα δύο εξάμηνα του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους, εφόσον
είχε αποτύχει ή δεν είχε εξετασθεί σε αυτά.
Ανώτατο όριο του αριθμού μαθημάτων που μπορεί να δηλώσει ο φοιτητής/φοιτήτρια σε
ένα εξάμηνο κανονικής φοίτησης είναι αυτό των ν+3 (όπου ν ο αριθμός των μαθημάτων
του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών), ενώ για όσους ακολουθούν πρόγραμμα
μερικής φοίτησης είναι το ήμισυ των μαθημάτων, δηλαδή ο μικρότερος ακέραιος
αριθμός που είναι μεγαλύτερος ή ίσος του ν διαιρούμενος με το 2, συν δύο (2) επιπλέον
μαθήματα
Ο αριθμός των μαθημάτων που δηλώνουν οι επί διπλώματι φοιτητές/φοιτήτριες, δηλαδή
όσοι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν συμπληρώσει 10 εξάμηνα φοίτησης, είναι απεριόριστος.
Οι επί διπλώματι φοιτητές/φοιτήτριες δικαιούνται να δηλώνουν μαθήματα και των δύο
εξαμήνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και την απόφαση της Συνέλευσης
Τμήματος, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου, που δηλώνονται στο
χειμερινό εξάμηνο, και τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου που δηλώνονται στο
εαρινό εξάμηνο, είναι να έχουν δηλωθεί έστω μία φορά, σε προηγούμενες δηλώσεις
μαθημάτων.
Οι δηλώσεις εγγραφής και συμμετοχής στα μαθήματα που υποβάλλονται από τον/την
φοιτητή/φοιτήτρια για συγκεκριμένο κάθε φορά ακαδημαϊκό εξάμηνο, σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις αυτού του Κανονισμού, καταχωρούνται ηλεκτρονικά στην ατομική του
μερίδα.
Με αυτές τις δηλώσεις κάθε φοιτητής/φοιτήτρια αποκτά δικαίωμα στο τέλος του
συγκεκριμένου εξαμήνου και στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου
ακαδημαϊκού έτους να συμμετέχει στις εξετάσεις των μαθημάτων που δήλωσε.
Αν ένας φοιτητής/φοιτήτρια δεν καταθέσει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου, τότε

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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10.

11.

θεωρείται ότι δεν θα παρακολουθήσει μαθήματα, και δεν θα συμμετέχει στις εξετάσεις
αυτού του εξαμήνου.
Εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων δεν γίνονται δεκτές. Εξαιρούνται ειδικές περιπτώσεις
που εξετάζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του
ενδιαφερόμενου φοιτητή.
Ειδικότερα για τις δηλώσεις μαθημάτων, ισχύουν τα παρακάτω:
o Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 1ου εξαμήνου δηλώνουν μαθήματα μόνο αυτού του
εξαμήνου σύνολο 6 (έξι) μαθήματα.
o Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 2ου εξαμήνου δηλώνουν μαθήματα μόνο αυτού του
εξαμήνου σύνολο 7 (επτά) μαθήματα.
o Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 3ου εξαμήνου δηλώνουν τα μαθήματα του 3ου
εξαμήνου και 3 (τρία) μαθήματα επιπλέον από το 1ο εξάμηνο, σύνολο 9 (εννέα)
μαθήματα.
o Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 4ου εξαμήνου δηλώνουν τα μαθήματα του 4ου
εξαμήνου και 3 (τρία) μαθήματα επιπλέον από το 2ο εξάμηνο, σύνολο 10 (δέκα)
μαθήματα.
o Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 5ου εξαμήνου δηλώνουν τα μαθήματα του 5ου
εξαμήνου και 3 (τρία) μαθήματα επιπλέον από το 1ο και το 3ο εξάμηνο, σύνολο 10
(δέκα) μαθήματα.
o Οι φοιτητές/φοιτήτριες 6ου εξαμήνου δηλώνουν τα μαθήματα του 6ου εξαμήνου και
3 (τρία) μαθήματα επιπλέον από 2ο και 4ο εξάμηνο, σύνολο 10 (δέκα) μαθήματα.
o Από το 7ο εξάμηνο και μεγαλύτερο, οι φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεούνται να
επιλέξουν Κατεύθυνση (Τομέα) σπουδών, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο
άρθρο 5 του παρόντα Κανονισμού. Δικαίωμα επιλογής Κατεύθυνσης (Τομέα) έχουν
οι φοιτητές/φοιτήτριες του 7ου εξαμήνου ή και μεγαλύτερου, που έχουν εξετασθεί
με επιτυχία σε 20 (είκοσι) μαθήματα συνολικά από τα 6 (έξι) πρώτα εξάμηνα.
o Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 7ου εξαμήνου που έχουν δικαίωμα επιλογής
Κατεύθυνσης (Τομέα) μπορούν να δηλώσουν 5 (πέντε) μαθήματα του Τομέα
επιλογής τους ή 4 (τέσσερα) του Τομέα επιλογής τους και 1 (ένα) οποιουδήποτε
άλλου Τομέα, από τα μαθήματα του 7ου εξαμήνου. Ακόμα μπορούν να δηλώσουν έως
και 3 (τρία) μαθήματα επιπλέον από το 1ο, 3ο και 5ο εξάμηνο καθώς και την Ξένη
Γλώσσα δηλαδή συνολικά έως 9 (εννέα) μαθήματα.
o Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 7ου εξαμήνου που δεν έχουν δικαίωμα επιλογής
Κατεύθυνσης (Τομέα), και επομένως δεν δηλώνουν μαθήματα 7ου εξαμήνου, έχουν
δικαίωμα να δηλώσουν έως και 10 (δέκα) μαθήματα από το 1ο, 3ο και 5ο εξάμηνο.
o Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 8ου εξαμήνου που έχουν δικαίωμα επιλογής
Κατεύθυνσης (Τομέα) μπορούν να δηλώσουν 4 (τέσσερα) μαθήματα του Τομέα
επιλογής τους ή 3 (τρία) μαθήματα του Τομέα επιλογής τους και 1 (ένα) μάθημα
οποιουδήποτε άλλου Τομέα, από τα μαθήματα του 8ου εξαμήνου. Ακόμα μπορούν να
δηλώσουν έως και 5 (πέντε) μαθήματα επιπλέον από το 2ο, 4ο και 6ο εξάμηνο, δηλαδή
συνολικά έως 9 (εννέα) μαθήματα.
o Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 8ου εξαμήνου που δεν έχουν δικαίωμα επιλογής
Κατεύθυνσης (Τομέα) και επομένως δεν δηλώνουν μαθήματα του 8ου εξαμήνου,
μπορούν να δηλώσουν έως 10 (δέκα) μαθήματα από το 2ο, 4ο και 6ο εξάμηνο.
o Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 9ου εξαμήνου, που έχουν επιλέξει Κατεύθυνση (Τομέα),
μπορούν να δηλώσουν 3 (τρία) μαθήματα από μία έμφαση του Τομέα επιλογής τους
ή μπορούν να δηλώσουν 2 (δύο) μαθήματα από την έμφαση επιλογής τους και 1
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

(ένα) μάθημα από άλλη έμφαση του ίδιου Τομέα. Επίσης μπορούν να δηλώσουν ως
και 6 (έξι) μαθήματα επιπλέον από το 1ο, 3ο, 5ο και 7ο εξάμηνο, δηλαδή συνολικά έως
9 (εννέα) μαθήματα.
Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 9ου εξαμήνου που δεν έχουν δικαίωμα επιλογής
Κατεύθυνσης (Τομέα), και επομένως δεν δηλώνουν μαθήματα 9ου εξαμήνου, έχουν
δικαίωμα να δηλώσουν έως και 10 (δέκα) μαθήματα από το 1ο, 3ο και 5ο εξάμηνο.
Οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται στο 9ο ή και μεγαλύτερο εξάμηνο και έχουν
περάσει τουλάχιστον 40 (σαράντα) μαθήματα, μπορούν να δηλώσουν το μάθημα
«Μεθοδολογία, Έρευνα και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών». Το μάθημα αυτό
δεν προσμετράται στον αριθμό των μαθημάτων που δικαιούνται να δηλώσουν.
Οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται στο 9ο ή και μεγαλύτερο εξάμηνο, μπορούν
να επιλέξουν επίσης και το μάθημα «Πρακτική Άσκηση», το οποίο είναι προαιρετικό.
Το μάθημα αυτό δεν προσμετράται στα μαθήματα της Κατεύθυνσης (Τομέα) που
μπορούν να δηλώσουν, ούτε στο συνολικό αριθμό των μαθημάτων που μπορούν να
δηλώσουν, και ούτε στο βαθμό του διπλώματος.
Οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται στο 10ο εξάμηνο και έχουν δικαίωμα
επιλογής Κατεύθυνσης (Τομέα), μπορούν να δηλώσουν έως και 9 (εννέα) μαθήματα
από το 2ο, 4ο, 6ο και 8ο εξάμηνο.
Οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται στο 10ο εξάμηνο και δεν έχουν δικαίωμα
επιλογής Κατεύθυνσης (Τομέα), μπορούν να δηλώσουν έως και 10 (δέκα) μαθήματα
από το 2ο, 4ο και 6ο εξάμηνο.
Οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται στο 11ο εξάμηνο και μεγαλύτερο και δεν
έχουν δικαίωμα επιλογής Κατεύθυνσης (Τομέα) μπορούν να δηλώσουν απεριόριστο
αριθμό μαθημάτων από το 1ο, 3ο και 5ο εξάμηνο και από το 2ο, 4ο και 6ο εξάμηνο
(πρόσθετη εξεταστική όπου οι δηλώσεις γίνονται με ξεχωριστή δήλωση μετά από
ανακοίνωση της Γραμματείας) υπό τις προϋποθέσεις που υπάρχουν σ' αυτόν τον
κανονισμό.
Οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται στο 11ο εξάμηνο και μεγαλύτερο και έχουν
επιλέξει ή έχουν δικαίωμα επιλογής Κατεύθυνσης (Τομέα), μπορούν να δηλώσουν
απεριόριστο αριθμό μαθημάτων από 1ο, 3ο, 5ο, 7ο και 9ο εξάμηνο και από το 2ο, 4ο,
6ο, και 8ο εξάμηνο πρόσθετη εξεταστική όπου οι δηλώσεις γίνονται με ξεχωριστή
δήλωση μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας) υπό τις προϋποθέσεις που
υπάρχουν σ' αυτόν τον κανονισμό.
Οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται σε εξάμηνο 12ο και μεγαλύτερο και δεν
έχουν δικαίωμα επιλογής Κατεύθυνσης (Τομέα), μπορούν να δηλώσουν απεριόριστο
αριθμό μαθημάτων από το 2ο, 4ο και 6ο εξάμηνο και από το 1ο, 3ο και 5ο εξάμηνο
(πρόσθετη εξεταστική όπου οι δηλώσεις γίνονται με ξεχωριστή δήλωση μετά από
ανακοίνωση της Γραμματείας), καθώς και το μάθημα «Ασκήσεις Υπαίθρου» του 8ου
εξαμήνου, υπό τις προϋποθέσεις που υπάρχουν σ' αυτόν τον κανονισμό.
Οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται σε εξάμηνο 12ο και μεγαλύτερο και έχουν
επιλέξει ή έχουν δικαίωμα επιλογής Κατεύθυνσης (Τομέα), μπορούν να δηλώσουν
απεριόριστο αριθμό μαθημάτων από το 2ο, 4ο, 6ο και 8ο και από τα χειμερινά 1 ο,
3ο, 5ο, 7ο και 9ο εξάμηνο (πρόσθετη εξεταστική όπου οι δηλώσεις γίνονται με
ξεχωριστή δήλωση μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας), υπό τις προϋποθέσεις
που υπάρχουν σ' αυτόν τον κανονισμό.
Για να συμμετάσχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες στο μάθημα «Ασκήσεις Υπαίθρου»,
πρέπει να έχουν εξετασθεί με επιτυχία στα μαθήματα «Τοπογραφικές Αποτυπώσεις»
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o

o

o

και «Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί».
Οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο και δεν έχουν ακόμη
εξετασθεί με επιτυχία στο μάθημα «Τοπογραφικές Αποτυπώσεις» μπορούν να
δηλώσουν το μάθημα «Ασκήσεις Υπαίθρου» αλλά να συμμετάσχουν σε αυτό, μόνον
εφόσον πρώτα εξεταστούν επιτυχώς στο μάθημα «Τοπογραφικές Αποτυπώσεις».
Δικαίωμα ανάθεσης Διπλωματικής Εργασίας, έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που
βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο ή ίσο του 9ου, έχουν επιλέξει Κατεύθυνση
(Τομέα) και έχουν εξετασθεί με επιτυχία σε τουλάχιστον 40 (σαράντα) μαθήματα. Οι
ημερομηνίες ανάθεσης Διπλωματικής Εργασίας ανακοινώνονται από τη Γραμματεία
του Τμήματος. Η Διπλωματική Εργασία ΔΕΝ δηλώνεται κατά τη διαδικασία υποβολής
δηλώσεων μαθημάτων.
Το ισχύον πρόγραμμα εφαρμόζεται για όλους τους φοιτητές/φοιτήτριες και όχι
ανάλογα με το πανεπιστημιακό έτος εγγραφής τους, υπό την επιφύλαξη
μεταβατικών διατάξεων σε νέα προγράμματα σπουδών.

ΑΡΘΡΟ 4° Ενημέρωση φοιτητών/φοιτητριών - Ακαδημαϊκοί
Σύμβουλοι
1.

2.
3.

4.

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ορίζονται
ακαδημαϊκοί σύμβουλοι σπουδών. Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι σπουδών παρέχουν
κατευθυντήριες οδηγίες, συμβουλές και υποστήριξη στους φοιτητές/φοιτήτριες για την
πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών/φοιτητριών για το Τμήμα και τις σπουδές τους
πραγματοποιείται στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους σε ειδική τελετή υποδοχής.
Πρόσθετες ενημερώσεις των φοιτητών/φοιτητριών για τις σπουδές τους μπορούν επίσης
να πραγματοποιηθούν από το Τμήμα ή τους Τομείς κατόπιν αποφάσεων των αντίστοιχων
συνελεύσεων.
Για τρέχοντα θέματα οι φοιτητές/φοιτήτριες ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του
Τμήματος ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον ιδρυματικό τους λογαριασμό.

Β' Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 5° Διδακτικό Έργο
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών διαρθρώνεται
σε δύο κύκλους σπουδών, σε ένα πρώτο κύκλο 3 ετών όπου με 40 υποχρεωτικά μαθήματα (20
Υποδομής των τριών πρώτων εξαμήνων και 20 Κορμού των τριών επομένων εξαμήνων)
διαμορφώνεται η βασική "φυσιογνωμία" του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και σ’
ένα δεύτερο κύκλο με 3 υποχρεωτικά και 12 από 50 μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Τομέα,
όπου επιδιώκεται ο προσανατολισμός του/της φοιτητή/φοιτήτριας στην εξειδίκευση στις
βασικές κατευθύνσεις του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. O δεύτερος κύκλος
περιλαμβάνει 4 διδακτικά εξάμηνα εκ των οποίων το τελευταίο είναι αφιερωμένο στην
εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
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χορηγεί δίπλωμα και παράρτημα διπλώματος για την λήψη των οποίων απαιτούνται συνολικά
55 μαθήματα και η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.
Οι σπουδές του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού στο Α.Π.Θ. διαρθρώνονται ως εξής:
1.

2.

Το 1° έως και το 6° εξάμηνο (πρώτα 3 έτη) περιλαμβάνουν αποκλειστικά μαθήματα
Υποδομής (από το 1ο έως το 3ο εξάμηνο) και Κορμού (από το 4ο έως το 6ο εξάμηνο). Όλα
τα μαθήματα Υποδομής και Κορμού είναι υποχρεωτικά και το σύνολο των ECTS είναι 180.
Η διδασκαλία των μαθημάτων Υποδομής και Κορμού συνίσταται στην παροχή βασικών
γνώσεων των σπουδών του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού, απαραίτητων για
κάθε φοιτητή/φοιτήτρια. Η διδασκαλία γίνεται μέσω ακροατηρίων και εργαστηριακών
ασκήσεων.
Το 7° και 8° εξάμηνο (4° έτος) περιλαμβάνουν μαθήματα Κατεύθυνσης, τα οποία είναι
Υποχρεωτικά (Υ) και Υποχρεωτικά Επιλογής Τομέα (ΥΕΤ), όπου το σύνολο των ECTS, που
πρέπει να συγκεντρώσει κάθε φοιτητής/φοιτήτρια είναι 60. Οι φοιτητές/φοιτήτριες, με
βάση τα ενδιαφέροντά τους, υποχρεούνται να επιλέξουν μία από τις εξής Κατευθύνσεις
Σπουδών:
α) Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
β) Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας και
γ) Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

3.
4.

Η διδασκαλία των μαθημάτων Κατεύθυνσης συνίσταται στην εμβάθυνση της γνώσης σε
ειδικούς τομείς της επιστήμης του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού.
Το 9ο εξάμηνο περιλαμβάνει μαθήματα Έμφασης Τομέα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες
εξειδικεύονται στις εμφάσεις της Κατεύθυνσης (Τομέα) που έχουν επιλέξει.

Από τα 12 μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Τομέα τουλάχιστον 10 πρέπει να είναι του ιδίου
Τομέα. Στο 7ο ή και μεγαλύτερο εξάμηνο γίνεται η Επιλογή Κατεύθυνσης Τομέα, η οποία είναι
υποχρεωτική μέχρι το πέρας των σπουδών. Προϋπόθεση για την Επιλογή Κατεύθυνσης Τομέα
είναι ο φοιτητής/φοιτήτρια να έχει περάσει 20 μαθήματα από τα πρώτα έξι εξάμηνα.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες από το 7ο εξάμηνο και μεγαλύτερο, που έχουν δικαίωμα επιλογής
Κατεύθυνσης Τομέα μπορούν να δηλώσουν:
o

στο 7ο εξάμηνο και μεγαλύτερο, 5 (πέντε) μαθήματα του Τομέα επιλογής τους ή 4 (τέσσερα)
μαθήματα του Τομέα επιλογής τους και 1 (ένα) μάθημα οποιουδήποτε άλλου Τομέα. Ακόμα
μπορούν να δηλώσουν ως και 3 (τρία) μαθήματα επιπλέον από προηγούμενα χειμερινά
εξάμηνα και την Ξένη Γλώσσα δηλαδή συνολικά ως 9 (εννέα) μαθήματα.

o

στο 8ο εξάμηνο και μεγαλύτερο, 4 (τέσσερα) μαθήματα του Τομέα επιλογής τους ή 3
(τρία) μαθήματα του Τομέα επιλογής τους και 1 (ένα) μάθημα οποιουδήποτε άλλου
Τομέα. Ακόμα μπορούν να δηλώσουν έως και 5 (πέντε) μαθήματα επιπλέον από
προηγούμενα εαρινά εξάμηνα δηλαδή συνολικά 9 (εννέα) μαθήματα.

o

στο 9ο εξάμηνο και μεγαλύτερο, 3 (τρία) μαθήματα από μία έμφαση του Τομέα επιλογής τους
ή 2 (δύο) μαθήματα από την έμφαση επιλογής τους και 1 (ένα) μάθημα από άλλη έμφαση του
ίδιου Τομέα και επιπλέον έως και 6 (έξι) μαθήματα από προηγούμενα χειμερινά εξάμηνα.
Δηλαδή συνολικά 9 (εννέα) μαθήματα.
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Η επιλογή της Κατεύθυνσης Σπουδών την οποία θέλει να ακολουθήσει κάθε
φοιτητής/φοιτήτρια καθορίζεται με αντίστοιχη δήλωση για ένταξη σε Κατεύθυνση Σπουδών,
την οποία καταθέτει ο ίδιος στην αρχή του 7ου εξαμήνου στη Γραμματεία του Τμήματος και
εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον κανονισμό.

Διπλωματική Εργασία
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Οι σπουδές του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ολοκληρώνονται με την εκπόνηση
της Διπλωματικής Εργασίας. Η εργασία αυτή είναι μία εκτεταμένη μελέτη σε μία
επιστημονική περιοχή που θεραπεύει το Τμήμα.
Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια και κάθε φοιτήτρια μπορεί να επιλέξει την περιοχή στην οποία
θέλει να εκπονήσει την Διπλωματική Εργασία. Ο μόνος περιορισμός σ' αυτή την επιλογή
είναι ότι η Διπλωματική Εργασία πρέπει να αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείμενο της
Κατεύθυνσης, που έχει ο ίδιος ή η ίδια επιλέξει.
Δικαίωμα εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που
βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο ή ίσο του ένατου, έχουν επιλέξει Κατεύθυνση (Τομέα)
και έχουν εξετασθεί με επιτυχία σε τουλάχιστον 40 μαθήματα. Οι ημερομηνίες υποβολής
αιτήσεων για ανάθεση Διπλωματικής Εργασίας, ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του
Τμήματος. Η Διπλωματική Εργασία ΔΕΝ δηλώνεται κατά τη διαδικασία υποβολής
δηλώσεων μαθημάτων
Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται ενώπιον τριμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής διδασκόντων του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Συνέλευση του
Τμήματος. Η Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε 30 ECTS και εκπονείται κατά τη διάρκεια
του 9ου και 10ου εξαμήνου, σύμφωνα με τον Κανονισμό εκπόνησης και Εξέτασης
Διπλωματικών Εργασιών του Τμήματος, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού του
Κανονισμού σπουδών.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θεωρείται ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις
τους και στην περίπτωση που εξετάζονται στην ίδια εξεταστική περίοδο το ανώτερο σε
πέντε (5) μαθήματα, ακόμα και αν δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα αποτελέσματα αυτών
των μαθημάτων.
Η ανάθεση, εκπόνηση και εξέταση ΔΕ διέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του
Κανονισμού Διπλωματικών Εργασιών του Τμήματος, όπως αυτό αποφασίστηκε στη
ΓΣ10/30.05.2017.
Πρακτική άσκηση

Στο πλαίσιο των σπουδών του, κάθε φοιτητής/φοιτήτρια μπορεί να πραγματοποιήσει Πρακτική
Άσκηση σε εταιρείες και φορείς ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με
το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ., ή με προγράμματα όπως Erasmus+, Placement
ή με άλλη δράση. Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική, αντιστοιχεί σε 5 ECTS, δεν
βαθμολογείται, αλλά, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς, αναφέρεται στο Παράρτημα
Διπλώματος. Σημειώνεται πως η Πρακτική Άσκηση μπορεί να εκπονηθεί και μετά το πέρας των
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σπουδών, με την προϋπόθεση η επιλογή του/της φοιτητή/φοιτήτριας για την πρακτική άσκηση
να έχει γίνει ενόσω είχε τη φοιτητική ιδιότητα. Το κανονιστικό πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης
στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών περιγράφεται στον σχετικό «Κανονισμό
Πρακτικής Άσκησης» του Τμήματος.

Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών/φοιτητριών
Οι φοιτητές/φοιτήτριες δύνανται να συμμετέχουν σε διεθνές πρόγραμμα ανταλλαγής
φοιτητών/φοιτητριών (Erasmus+ Σπουδές και Erasmus+ International Σπουδές), σε εκτέλεση
σύμβασης που συνάπτει το ΑΠΘ με το αλλοδαπό Πανεπιστήμιο, προκειμένου να
πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΑΠΘ (https://eurep.auth.gr/el/students/studies ) για τις
προθεσμίες και τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια υποδοχής. Είναι σημαντικό, το Πανεπιστήμιο
υποδοχής να προσφέρει μαθήματα συναφή με τα μαθήματα του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο
φοιτητής/φοιτήτρια και γι’ αυτό η διερεύνηση είναι απαραίτητη από τον φοιτητή. Η αίτηση
καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στο Τμήμα Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΑΠΘ. Αφού γίνει η επιλογή του/της φοιτητή/φοιτήτριας,
ακολουθεί η επικοινωνία με τον/την Συντονιστή/Συντονίστρια ECTS του Τμήματος και η
συνεργασία μαζί του για την επιλογή των μαθημάτων, καθώς και με τους αντίστοιχους
διδάσκοντες για τα μαθήματα που έχουν επιλεγεί, έτσι ώστε να συμπληρωθεί το έντυπο της
Συμφωνίας Μάθησης (Learning Agreement).

Η Συμφωνία Μάθησης (Learning agreement) μαζί με την Αίτηση-Δήλωση του/της
φοιτητή/φοιτήτριας κατατίθενται στη Γραμματεία για να εξεταστούν από την Συνέλευση
Τμήματος. Σύμφωνα με οδηγία του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του
ΑΠΘ, σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο υποδοχής δεν έχει στείλει εγκαίρως τη συνάφεια
των μαθημάτων, υπάρχει η δυνατότητα να μείνει σε εκκρεμότητα η Συμφωνία Μάθησης
(Learning agreement) μέχρι την αναχώρηση του/της φοιτητή/φοιτήτριας, με αποτέλεσμα να
μην είναι απαραίτητη η κατάθεσή της στο Τμήμα. Η πρωτότυπη αίτηση, με την έγκριση της
Συνέλευσης Τμήματος, κατατίθεται στο ΤΕΕΠ.
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, ο
φοιτητής/φοιτήτρια καταθέτει στη Γραμματεία και στον/στην Συντονιστή/Συντονίστρια ECTS,
Αναλυτική Βαθμολογία από το Ίδρυμα υποδοχής. Η αναγνώριση των μαθημάτων ως ισοδύναμα
με τα αντίστοιχα μαθήματα του εκάστοτε ισχύοντος προγράμματος σπουδών γίνεται μετά από
εισήγηση του Συντονιστή ECTS και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος,.

Στα αναγνωριζόμενα με τον τρόπο αυτό μαθήματα δεν μπορούν να πιστωθούν
περισσότερες πιστωτικές μονάδες (ECTS) από αυτές που προβλέπονται για τα αντίστοιχα
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μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Τα επιπλέον ECTS που
τυχόν προκύπτουν, αν είναι περισσότερα από 2, καταχωρούνται σαν ξεχωριστό μάθημα. Σε
περίπτωση που τα ECTS του μαθήματος που αντιστοιχίζεται είναι λιγότερα από τα ECTS του
μαθήματος με το οποίο αντιστοιχίζεται, με διαφορά μεγαλύτερη από 2 μονάδες, ο
φοιτητής/φοιτήτρια οφείλει να καλύψει το υπόλοιπο των 2 ECTS με επιπλέον αξιολόγησή του
μέσω προφορικής ή γραπτής εξέτασης ή ασκήσεων ή εργασίας από τον/την
υπεύθυνο/υπεύθυνη του σχετικού μαθήματος στο τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων
Μηχανικών. Στην περίπτωση κατά την οποία ορισμένα από τα εν λόγω μαθήματα δεν
αναγνωρισθούν ως ισοδύναμα με την παραπάνω διαδικασία, καταχωρούνται μόνο στο
Παράρτημα Διπλώματος, ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής, χωρίς πιστωτικές μονάδες (ECTS)
και χωρίς να προσμετρούνται στον υπολογισμό του βαθμού του Διπλώματος.

ΑΡΘΡΟ 6° Ορισμός διδασκόντων, διδακτέα ύλη και
συντονισμός διδασκαλίας
1.

2.

3.

4.

Τον μήνα Απρίλιο κάθε έτους, οι τομείς συντάσσουν καταλόγους με τους διδάσκοντες ανά
μάθημα, οι οποίοι κατάλογοι εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος και με βάση
αυτούς τους καταλόγους καταρτίζεται το Πρόγραμμα Σπουδών του επόμενου
ακαδημαϊκού έτους. Διδάσκοντες μπορούν να ορίζονται μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, μέλη ΔΕΠ
άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος καθώς και μέλη ΕΔΙΠ, στους οποίους μπορεί να
ανατίθεται και αυτοδύναμο διδακτικό έργο, εάν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε ειδικές περιπτώσεις και με συγκεκριμένη
διαδικασία που καθορίζεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, διδακτικό έργο μπορεί να
ανατίθεται σε ομότιμους ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές του Τμήματος. Επίσης σε
διδάσκοντες ειδικών κατηγοριών, όπως ορίζεται κάθε φορά από τη σχετική Νομοθεσία.
Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση των Τομέων, καθορίζει την έκταση της
διδακτέας ύλης του κάθε μαθήματος (υποχρεωτικού ή επιλογής) καθώς και τις περιοχές
της εμβάθυνσης στα μαθήματα κατεύθυνσης, στο πλαίσιο της περιγραφής του κάθε
μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών.
Με πρόταση του κάθε Τομέα, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των διδασκόντων,
υπάρχει η δυνατότητα να κατανέμονται μεγάλα ακροατήρια σε μικρότερα ακροατήρια
προκειμένου να γίνεται ευκολότερη και πιο αποδοτική η διδασκαλία συγκεκριμένων
μαθημάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, χωρίς να θίγεται η ελευθερία των διδασκόντων ως
προς τον τρόπο διδασκαλίας, η Συνέλευση του Τμήματος, σε συνεργασία με τους
Διευθυντές των Τομέων, μεριμνά για το συντονισμό και την επίτευξη της ομοιόμορφης
διδασκαλίας του μαθήματος στα περισσότερα τμήματα, στα οποία είναι κατανεμημένα τα
ακροατήρια, ως προς την έκταση της διδακτέας ύλης και το επίπεδο δυσχέρειας των
πρακτικών ασκήσεων.
Μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση των διδασκόντων μαθήματα επιλογής, η Συνέλευση
Τμήματος μπορεί να αποφασίζει την πραγματοποίηση ή μη μαθήματος επιλογής σε
περίπτωση μικρής συμμετοχής φοιτητών/φοιτητριών, σύμφωνα με τις δηλώσεις που
έχουν υποβληθεί και εφόσον αυτές είναι λιγότερες από 3 (τρεις). Σε περίπτωση που η
Συνέλευση Τμήματος αποφασίσει την μη διδασκαλία μαθήματος λόγω
μικρής
συμμετοχής, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές/φοιτήτριες που είχαν δηλώσει αυτό το
μάθημα, να δηλώσουν κάποιο άλλο μάθημα.
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5.

Κάθε διδάσκων ορίζει τουλάχιστον δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως προκειμένου να δέχεται
τους φοιτητές/φοιτήτριες, οι οποίες ανακοινώνονται και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 7° Διδακτικά Συγγράμματα και βοηθήματα
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες δικαιούνται να επιλέξουν για κάθε μάθημα ένα σύγγραμμα, το οποίο
χορηγείται δωρεάν. Η δήλωση των συγγραμμάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ηλεκτρονικής
Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες
εισέρχονται με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού.
Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραμμάτων για τους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος
περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα ανά υποχρεωτικό ή
επιλεγόμενο μάθημα, το οποίο προέρχεται από τα δηλωθέντα συγγράμματα στο Κεντρικό
Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) ΕΥΔΟΞΟΣ.
Το σύνολο των συγγραμμάτων που δικαιούται ο κάθε φοιτητής/φοιτήτρια κατά τη διάρκεια των
σπουδών του, είναι ίσο σε αριθμό με τα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.
Οι δηλώσεις συγγραμμάτων γίνονται κάθε εξάμηνο, σε ημερομηνίες που ορίζονται από την
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ». Οι
φοιτητές/φοιτήτριες δηλώνουν συγγράμματα για μαθήματα που περιλαμβάνονται στη δήλωση
μαθημάτων τους για το συγκεκριμένο εξάμηνο.
Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε τα εγκεκριμένα βιβλία υπάρχουν σε έντυπη μορφή στη Βιβλιοθήκη
του Τμήματος και διατίθενται για τις ανάγκες των φοιτητών/φοιτητριών.
Οι διδάσκοντες δύνανται να παρέχουν στους φοιτητές/φοιτήτριες διδακτικές σημειώσεις.

ΑΡΘΡΟ 8° Οδηγός Σπουδών - Αξιολόγηση από τους
φοιτητές/φοιτήτριες
1.
2.

Ο Οδηγός Σπουδών συντάσσεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος.
Προς το τέλος της περιόδου διδασκαλίας κάθε εξαμήνου οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να
προβαίνουν ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοτόπου της ΜΟΔΙΠ (http://qa.auth.gr) σε αξιολόγηση των
διδασκόμενων σε αυτούς μαθημάτων καθώς και των διδασκόντων στα μαθήματα αυτά, προς τον
σκοπό της βελτίωσης του επιπέδου των σπουδών. Οι διδάσκοντες οφείλουν να ενημερώνουν τους
φοιτητές/φοιτήτριες σχετικά και να τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν στη διαδικασία
αξιολόγησης.

Γ' Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 9° Αξιολόγηση της επίδοσης των
φοιτητών/φοιτητριών
Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/φοιτητριών γίνεται βάσει τελικής εξέτασης μετά τη
λήξη του εξαμήνου. Επίσης είναι δυνατόν η αξιολόγηση της επίδοσης των
φοιτητών/φοιτητριών να λαμβάνει υπόψη ενδιάμεσες εξετάσεις και εργασίες που εκπονούν οι
φοιτητές/φοιτήτριες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος συνολικής αξιολόγησης (τελική
εξέταση, συνδυασμός ενδιάμεσων εξετάσεων, θεμάτων και τελικής εξέτασης ή άλλος) είναι
ευθύνη του διδάσκοντα ή της διδακτικής ομάδας του κάθε μαθήματος.
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ΑΡΘΡΟ 10° Τελικές εξετάσεις
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Οι τελικές εξετάσεις κάθε μαθήματος μπορεί να είναι γραπτές ή και προφορικές.
Για τα μαθήματα που διδάσκονται σε ένα εξάμηνο, υπάρχουν 2 εξεταστικές περίοδοι. Οι
τελικές εξετάσεις της πρώτης εξεταστικής περιόδου διενεργούνται μετά το πέρας του
χειμερινού ή του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά,
αντίστοιχα. Ο φοιτητής/φοιτήτρια δικαιούται επίσης να εξεταστεί στα δηλωθέντα εκ
μέρους του μαθήματα και των δύο εξαμήνων κατά τη δεύτερη εξεταστική περίοδο, εντός
του μηνός Σεπτεμβρίου. Οι ημερομηνίες των εξεταστικών περιόδων αναφέρονται στο
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε περιόδου ανακοινώνεται
έγκαιρα από τη Γραμματεία στην Ιστοσελίδα του Τμήματος. Κατ’ εξαίρεση, οι
φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο αριθμό εξαμήνων και
βρίσκονται σε εξάμηνο 11ο και μεγαλύτερο, μπορούν να εξετάζονται σε μαθήματα και των
δύο εξαμήνων σε κάθε εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και
αυτού του Κανονισμού.
Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μόνο στα μαθήματα
που έχει συμπεριλάβει ο ίδιος στη δήλωση μαθημάτων που κατέθεσε στην αρχή του
εξαμήνου.
Η διάρκεια των εξετάσεων είναι περίπου τρεις εβδομάδες για τις περιόδους ΙανουαρίουΦεβρουαρίου και Ιουνίου και τέσσερις περίπου εβδομάδες για την περίοδο Σεπτεμβρίου.
Σε περίπτωση που ένας φοιτητής/φοιτήτρια δε συμμετέχει ή συμμετέχει μεν αλλά δεν έχει
επιτυχία σε καμία από τις δύο εξετάσεις ενός μαθήματος, τότε αν πρόκειται για
υποχρεωτικό μάθημα, έχει την υποχρέωση να δηλώσει εκ νέου το μάθημα αυτό σε
επόμενο εξάμηνο. Με τη δήλωση αυτή έχει την ευκαιρία να το παρακολουθήσει εκ νέου
και αποκτά πάλι το δικαίωμα συμμετοχής του στις αντίστοιχες εξετάσεις. Εάν πρόκειται
για μάθημα επιλογής, τότε μπορεί να δηλώσει πάλι το ίδιο μάθημα σε ένα επόμενο
εξάμηνο για να το παρακολουθήσει εκ νέου και να αποκτήσει έτσι το δικαίωμα συμμετοχής
του στις αντίστοιχες εξετάσεις. Έχει όμως και τη δυνατότητα να μην δηλώσει πάλι αυτό το
μάθημα, αλλά σε επόμενο εξάμηνο να επιλέξει και να δηλώσει αντί γι 'αυτό, ένα άλλο
μάθημα επιλογής.
Εάν ένας φοιτητής/φοιτήτρια αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα έχει
τη δυνατότητα εξέτασης, μετά από αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, από τριμελή
επιτροπή, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου.
Οι διδάσκοντες, λαμβάνουν ειδική μέριμνα για την εξέταση φοιτητών/φοιτητριών με
αποδεδειγμένη, πριν από την εισαγωγή τους στο Ίδρυμα, δυσλεξία ή άλλες μαθησιακές
δυσκολίες που αποδεικνύονται από γνωματεύσεις από τις αρμόδιες από το Νόμο
Επιτροπές, καθώς επίσης και για φοιτητές/φοιτήτριες με σοβαρά κινητικά προβλήματα ή
με προβλήματα όρασης που δυσχεραίνουν ουσιωδώς τη συμμετοχή τους σε γραπτές
εξετάσεις, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του
Ιδρύματος. Οι φοιτητές/φοιτήτριες αυτοί εξετάζονται την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο
χώρο και με τα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους φοιτητές/φοιτήτριες, εκτός και αν αυτό
είναι αδύνατον εξαιτίας της κατάστασης στην οποία πιθανόν βρίσκονται, οπότε
αποφασίζει ο διδάσκων ή η διδακτική ομάδα του μαθήματος τον τρόπο εξέτασης.

ΑΡΘΡΟ 11° Διεξαγωγή εξετάσεων
1. Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων μαθημάτων
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Ειδικά για τις γραπτές εξετάσεις πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες:
1.1. Η γραπτή εξέταση κάθε μαθήματος διαρκεί έως τρεις (3) ώρες.
1.2. Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτά εγκαίρως στη οικεία ιστοσελίδα το
ενιαίο πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων του εξαμήνου, το οποίο πρέπει
υποχρεωτικά να περιέχει, για κάθε μάθημα, την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της
εξέτασης, καθώς και τα Τμήματα, σε περίπτωση που οι φοιτητές/φοιτήτριες
κατανέμονται σε περισσότερα τμήματα.
1.3. Οι διδάσκοντες λαμβάνουν μέριμνα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της γραπτής
εξέτασης, καθώς και για την ομοιομορφία της εξέτασης από την άποψη της βαρύτητας
των θεμάτων και των κριτηρίων αξιολόγησης των φοιτητών/φοιτητριών. Ακόμη, οι
διδάσκοντες οφείλουν να διαμορφώνουν τέτοια θέματα εξετάσεων, ώστε να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αντιγραφής ή φαλκίδευσης του αποτελέσματος της
εξεταστικής διαδικασίας με τεχνολογικά μέσα. Τέλος, οι διδάσκοντες οφείλουν να
ασκούν εποπτεία για την απρόσκοπτη και αδιάβλητη διεξαγωγή τους και να
λαμβάνουν τα αναγκαία για το σκοπό αυτό μέτρα.
1.4. Κάθε εξεταζόμενος φοιτητής/φοιτήτρια οφείλει να έχει διαπιστώσει, πριν από την
προσέλευσή του στην εξέταση μαθήματος, το δικαίωμα συμμετοχής του στην εξέταση
του συγκεκριμένου μαθήματος. Οι εξεταζόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες απαγορεύεται
να επιχειρούν αντιγραφή απαντήσεων ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο φαλκίδευσης του
αποτελέσματος της εξεταστικής διαδικασίας καθώς και να προσκομίζουν στις
αίθουσες των εξετάσεων βιβλία, βοηθήματα, σημειώσεις ή ηλεκτρονικά μέσα
επικοινωνίας εκτός αν ρητά επιτρέπεται από τον διδάσκοντα. Τυχόν εγχείρημα χρήσης
ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας
αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση σε βάρος του εξεταζομένου. Ακόμη, οι
εξεταζόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν ως «πρόχειρο»
ένα χωριστό φύλλο, αλλά επιτρέπεται να χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό
αποκλειστικά και μόνο την τελευταία σελίδα της τετρασέλιδης κόλλας αναφοράς στην
οποία αναπτύσσουν τις απαντήσεις τους. Σε περίπτωση παραβίασης των
απαγορεύσεων αυτών επιβάλλεται, ως μέτρο εσωτερικής τάξης για τη διασφάλιση του
αδιάβλητου της εξεταστικής διαδικασίας, ο μηδενισμός του γραπτού και η μη
συνεχιση της εξέτασης της συγκεριμένης φοιτήτριας / του συγκεκριμένου φοιτητή,
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη σχετική πρόβλεψη κυρώσεων, όπως προβλέπεται
στον παρόντα Κανονισμό.
1.5. Οι καθορισμένοι επιτηρητές οφείλουν να ελέγχουν το επίσημο παραστατικό του ΑΠΘ
που αποδεικνύει τη φοιτητική ιδιότητα και πιστοποιεί την ταυτότητα του
εξεταζόμενου, να διαπιστώνουν την αναγραφή του ονοματεπώνυμου και του αριθμού
ειδικού μητρώου του/της φοιτητή/φοιτήτριας επάνω στο γραπτό, να ελέγχουν το
δικαίωμά του συμμετοχής στις εξετάσεις εξετάζοντας εάν το όνομά του υπάρχει στη
λίστα των φοιτητών/φοιτητριών που δήλωσαν το συγκεκριμένο μάθημα, να επιτηρούν
συνεχώς τις εισόδους και εξόδους της αίθουσας, ιδίως κατά την ώρα λήξης του χρόνου
εξέτασης και παράδοσης των γραπτών, και να φροντίζουν ώστε να μην εξέρχεται ή
αποχωρεί κανείς από την αίθουσα εξετάσεων πριν από την πάροδο τριάντα λεπτών
(30') από τη διανομή των θεμάτων.
1.6. Μετά τη συγκέντρωση των γραπτών, οι επιτηρητές καταμετρούν τα γραπτά που έχουν
παραλάβει και ένας από αυτούς βεβαιώνει τον αριθμό των γραπτών που έχουν
παραληφθεί. Στη συνέχεια τα γραπτά παραδίδονται στον διδάσκοντα, ο οποίος τα
καταμετρά και βεβαιώνει με την υπογραφή του ενώπιον του επιτηρητή τον αριθμό
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των γραπτών πou έχει παραλάβει.
1.7. Οι απαντήσεις στα θέματα των γραπτών εξετάσεων συζητούνται μετά την έκδοση των
αποτελεσμάτων από τους διδάσκοντες με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/φοιτήτριες
σε ειδικά καθορισμένες ώρες, οι δε φοιτητές/φοιτήτριες έχουν δικαίωμα να βλέπουν
το γραπτό τους, της τρέχουσας κάθε φορά εξεταστικής περιόδου.
2.

Εξέταση Διπλωματικής Εργασίας

Η Εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται
στον κανονισμό Διπλωματικών Εργασιών του Τμήματος.

Η Εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον μετά το
πέρας της επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των μαθημάτων, μετά το πέρας κάθε εξεταστικής
περιόδου (Φεβρουαρίου-Ιουνίου-Σεπτεμβρίου), σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται
εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Σε περίπτωση ομάδας εκπόνησης και εξέτασης της
Διπλωματικής Εργασίας, θα πρέπει τουλάχιστον το ένα μέλος της ομάδας να έχει ολοκληρώσει
τις υποχρεώσεις του και τα υπόλοιπα μέλη να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα 45 από τα 55
μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του διπλώματος του Αγρονόμου και Τοπογράφου
Μηχανικού. Οι φοιτητές/φοιτήτριες και οι φοιτήτριες θεωρείται ότι έχουν ολοκληρώσει
επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους και στην περίπτωση που εξετάζονται στην ίδια εξεταστική
περίοδο το ανώτερο σε πέντε (5) μαθήματα, ακόμα και αν δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα
αποτελέσματα αυτών των μαθημάτων (Άρθρο 5-Διπλωματική Εργασία-παρ. 5 του παρόντος
Κανονισμού). Η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται ενώπιον τριμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής διδασκόντων του Τμήματος, η οποία έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση
του Τμήματος. Όλα τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ δύνανται να συμμετέχουν ως εξεταστές σε όλες τις
Διπλωματικές Εξετάσεις. Στην τριμελή εξεταστική επιτροπή μπορεί να συμμετέχει μέλος ΔΕΠ
άλλου Τμήματος κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης από τον επιβλέποντα καθηγητή και μόνο σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι διδάσκοντες του Τμήματος στη συγκεκριμένη
επιστημονική περιοχή. Η συμμετοχή μέλους ΔΕΠ άλλου Τμήματος σε εξεταστική επιτροπή
διπλωματικών εργασιών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών γίνεται μετά
από έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος .
Αμέσως μετά την κατάθεση της βαθμολογίας της Διπλωματικής Εργασίας, αυτή καταχωρείται
στην ατομική μερίδα των εξετασθέντων φοιτητών/φοιτητριών

ΑΡΘΡΟ 12° ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1. Οι διδάσκοντες οφείλουν να καταχωρούν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα της Γραμματείας τα
αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων ενιαία για κάθε μάθημα, το αργότερο εντός είκοσι (20)
ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης. Επί προφορικών εξετάσεων ο διδάσκων δεν
επιτρέπεται να ανακοινώνει αμέσως το αποτέλεσμα της εξέτασης στους εξετασθέντες
φοιτητές/φοιτήτριες, αλλά μόνο συγκεντρωτικά για το σύνολο των εξετασθέντων.
2. Σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών το αποτέλεσμα του ελέγχου των γνώσεων του/της
φοιτητή/φοιτήτριας εκφράζεται αριθμητικά με βαθμούς από μηδέν (0) έως δέκα (10). Στους πίνακες
των αποτελεσμάτων η αποτυχία σημειώνεται με βαθμούς από μηδέν (0) έως τέσσερα (4) και η
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επιτυχία με βαθμούς από πέντε (5) έως δέκα (10). Στην επιτυχή κλίμακα βαθμολογίας επιτρέπεται
η αναφορά του βαθμού και με το ήμισυ της δεκάβαθμης κλίμακας.
3. Η κλίμακα βαθμολογίας της Διπλωματικής Εργασίας είναι από μηδέν (0) έως δέκα (10). Μικρότερος
βαθμός επιτυχίας είναι το πέντε και ήμισυ (5,5). Ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας ισούται με
το μέσο όρο της βαθμολογίας των τριών μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.
4. Οι πίνακες των αποτελεσμάτων που ανακοινώνονται στους φοιτητές/φοιτήτριες αναγράφουν
μόνον το μάθημα, τον αριθμό ειδικού μητρώου και τη βαθμολογία, χωρίς αναφορά του
ονοματεπώνυμου των εξετασθέντων φοιτητών/φοιτητριών, στο πλαίσιο της διασφάλισης των
προσωπικών δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 13° ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ)
1. Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, ο
φοιτητής/φοιτήτρια περατώνει τον κύκλο σπουδών του στο Τμήμα Αγρονόμων και
Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, και του απονέμεται ως τίτλος σπουδών το Δίπλωμα του Αγρονόμου και
Τοπογράφου Μηχανικού, μόλις συγκεντρώσει τουλάχιστον τριακόσιες (300) πιστωτικές
μονάδες (ECTS) και έχει ολοκληρώσει την επιτυχή εξέτασή του στην Διπλωματική Εργασία,
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του παρόντος Κανονισμού και του Κανονισμού
εκπόνησης και εξέτασης διπλωματικών εργασιών.
2. Επιπλέον, για την απονομή του τίτλου σπουδών είναι δυνατό να απαιτείται, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο νόμο και τους Κανονισμούς του Ιδρύματος, και η επιτυχής εκ μέρους
του/της φοιτητή/φοιτήτριας ολοκλήρωση μαθημάτων μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (με
τις τυχόν πρόσθετες αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες) ή η αποδεδειγμένη γνώση της.
3. Μέχρι τη θέσπιση και θέση σε ισχύ των ως άνω κανονισμών του ιδρύματος αναφορικά με
τις απαιτήσεις ξένων γλωσσών για τη λήψη πτυχίου, ο φοιτητής/φοιτήτρια δύναται να
επιλέγει προαιρετικά μαθήματα ξένων γλωσσών από αυτά που προσφέρουν συναφείς
δομές του ΑΠΘ (Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών). Η επιτυχής παρακολούθηση των
μαθημάτων αυτών καταχωρείται, χωρίς πιστωτικές μονάδες (ECTS), στη μερίδα του/της
φοιτητή/φοιτήτριας και εμφανίζεται στην αναλυτική του βαθμολογία και στο Παράρτημα
Διπλώματος χωρίς ο σχετικός βαθμός να προσμετράται στον υπολογισμό του βαθμού
πτυχίου.
Υπολογισμός του Βαθμού Διπλώματος
Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού διπλώματος, ως τίτλου σπουδών, καθώς και ο τρόπος
χαρακτηρισμού της συνολικής επίδοσης του/της φοιτητή/φοιτήτριας σε αυτό, καθορίζεται από
την κείμενη νομοθεσία. Για τον υπολογισμό του βαθμού διπλώματος και τη σύνθεση των
αναγραφομένων σε αυτό μαθημάτων προσμετρούνται μόνον τα υποχρεωτικά μαθήματα του
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, τα προβλεπόμενα σε αυτό αναγκαία κατ’ αριθμό και
είδος για τη λήψη του διπλώματος μαθήματα επιλογής και η Διπλωματική Εργασία.
Ενδεχόμενη επιτυχία του/της φοιτητή/φοιτήτριας σε επιπλέον αυτών μαθήματα, καταχωρείται
απλώς στο πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας και στο Παράρτημα Διπλώματος, χωρίς να
προσμετρείται στον υπολογισμό του βαθμού του διπλώματος.
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Για τη λήψη του διπλώματος απαιτούνται συνολικά 55 μαθήματα, το μάθημα «Μεθοδολογία,
έρευνα και συγγραφή επιστημονικών εργασιών» (ΜΕΣΕΕ) του 9ου εξαμήνου και η εκπόνηση
της Διπλωματικής Εργασίας. Ο τελικός Βαθμός Διπλώματος προκύπτει από το άθροισμα του
βαθμού των μαθημάτων και του βαθμού της Διπλωματικής Εργασίας, σύμφωνα με τον
παρακάτω αλγόριθμο:

𝛣𝛥 =

𝛣𝛭1 + 𝛣𝛭2 + ⋯ + 𝛣𝛭55 + (𝛣𝛭𝛭𝛦𝛴𝛦𝛦 × 3) + (𝛣𝛭𝛥𝛦 × 3)
55 + 3 + 9
(𝛣𝛭𝛭𝛦𝛴𝛦𝛦 × 3) + (𝛣𝛭𝛥𝛦 × 3)
(∑55
𝛣𝛭
)
+
𝑖
𝑖=1
=
67

όπου, ΒΔ=Βαθμός Διπλώματος, ΒΜ=Βαθμός Μαθήματος, ΒΔ=Βαθμός Διπλωματικής Εργασίας και ΒΜΕΣΕΕ=Βαθμός
στο μάθημα «Μεθοδολογία, έρευνα και συγγραφή επιστημονικών εργασιών».

Δίπλωμα
Όλοι οι απόφοιτοι του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ.
λαμβάνουν τον τίτλο του Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού που
θεωρείται ενιαίος τίτλος 1ου και 2ου κύκλου σπουδών (Integrated Master). Η Κατεύθυνση
Σπουδών που ακολούθησε ο κάθε φοιτητής/φοιτήτρια δεν αναγράφεται στο Δίπλωμα. Στο
Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας και στο Παράρτημα Διπλώματος που λαμβάνει κάθε
απόφοιτος, αναγράφονται αναλυτικά όλα τα μαθήματα τα οποία παρακολούθησε, η
Διπλωματική Εργασία καθώς και η Πρακτική Άσκηση, εφόσον έχει επιλεγεί και ολοκληρωθεί.
Από αυτό το πιστοποιητικό, το οποίο παρουσιάζει το προσωπικό πρόγραμμα σπουδών του
κάθε απόφοιτου, προκύπτει η Κατεύθυνση Σπουδών του.

Παράρτημα Διπλώματος
Τo Τμήμα χορηγεί από το 2012 Παράρτημα Διπλώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3374/2005 και την Υ.Α.Φ. 5/72535/B3/10.08.2006. Το παράρτημα διπλώματος χορηγείται και
σε αποφοίτους που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους από το 2008 έως το 2012.

ΑΡΘΡΟ 14° Αναγνώριση μαθημάτων
1. Φοιτητές/φοιτήτριες που εισάγονται στο Τμήμα με το σύστημα των κατατακτηρίων
εξετάσεων, με μετεγγραφή ή μεταφορά θέσης από άλλα Τμήματα Πανεπιστημίου της
ημεδαπής ή με το σύστημα εισαγωγής από τις πανελλήνιες εξετάσεις του/των
προηγούμενου/ων έτους/ών (10%) και επιθυμούν αναγνώριση μαθημάτων στα οποία είχαν
εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους (αρθ. 35 Ν. 4115/2013), οφείλουν να
υποβάλουν εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος το σχετικό αίτημά τους,
συνυποβάλλοντας ταυτόχρονα απόσπασμα του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος
προέλευσης από το οποίο να προκύπτει η ύλη των μαθημάτων στα οποία είχαν εξεταστεί
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καθώς και πιστοποιητικό αναλυτικής τους βαθμολογίας. Τα παραπάνω αιτήματα
εξετάζονται από την Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισηγήσεις των διδασκόντων στο
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων τα μαθήματα που ζητούνται να αναγνωρισθούν. Τα
μαθήματα που αναγνωρίζονται, καταχωρούνται στην καρτέλα του αιτούντος φοιτητή / της
αιτούσας φοιτήτριας ως απαλλαγές, με τις πιστωτικές τους μονάδες (ECTS) χωρίς
βαθμολογία και προσμετρούνται στον συνολικό αριθμό των μαθημάτων που απαιτούνται
για την λήψη διπλώματος.
2. Φοιτητές/φοιτήτριες που συμμετέχουν σε διεθνές πρόγραμμα ανταλλαγής
φοιτητών/φοιτητριών (λ.χ. Erasmus), σε εκτέλεση σύμβασης που συνάπτει το ΑΠΘ με το
αλλοδαπό Πανεπιστήμιο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους,
μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο αλλοδαπό Πανεπιστήμιο, τους
αναγνωρίζονται μαθήματα, μετά από εισήγηση του Συντονιστή ECTS και απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος, ως ισοδύναμα με τα αντίστοιχα μαθήματα του εκάστοτε
ισχύοντος προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων του
Τμήματος και του Ιδρύματος και όσα αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό σπουδών.

ΑΡΘΡΟ 15° Πειθαρχικά παραπτώματα
1. Πειθαρχικά παραπτώματα συνιστούν η παραβίαση των διατάξεων της νομοθεσίας για τα
ΑΕΙ, η παραβίαση των αποφάσεων των οργάνων του Ιδρύματος και η παραβίαση των
κανόνων συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας
ώστε να μην διαταράσσεται η δημοκρατική λειτουργία και να μην θίγεται το κύρος του ΑΕΙ
και των λειτουργών του. Πειθαρχικά παραπτώματα συνιστούν ενδεικτικά (ΠΔ 160/2008)
o Η χρήση μέσων ή μεθόδων που παραβιάζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων,
o Η λογοκλοπή και η συνειδητή αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων
προσώπων στο εκάστοτε αντικείμενο της επιστημονικής ενασχόλησης,
o Η εκ προθέσεως πρόκληση βλάβης στην περιουσία του Ιδρύματος και
o Η εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας των οργάνων και υπηρεσιών του
Ιδρύματος.
o

Η πειθαρχική ευθύνη είναι διακριτή από τυχόν ποινική ευθύνη που απορρέει από την τέλεση
ποινικού αδικήματος (Υπ. Απ. 1/13035/30-5-2002).

2. Πειθαρχικές ποινές μπορούν να είναι η επίπληξη, η βαριά επίπληξη, η έγγραφη απειλή προσωρινής
ή οριστικής αποβολής, η αποβολή μέχρι και 3 μήνες, η αποβολή για το τρέχον πανεπιστημιακό έτος
ή και για το επόμενο και η οριστική αποβολή (Ν. 5343/1932). Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές
πρέπει να είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα του παραπτώματος τις ειδικές συνθήκες τέλεσής του
και τον βαθμό της υπαιτιότητας.
3. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, ενώ το ΔΣ του Τμήματος έχει την
αρμοδιότητα να διαπιστώσει τη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων και να επιβάλει τις
προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές, μέχρι την ολιγοήμερη αποβολή. Για την επιβολή αυστηρότερων
ποινών αρμόδια είναι τα όργανα του ΑΠΘ που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
4. Οι προβλέψεις αυτής της ενότητας προσαρμόζονται αυτόματα στις αντίστοιχες διατάξεις
του Κανονισμού Λειτουργίας, του Εσωτερικού Κανονισμού και του Οργανισμού του ΑΠΘ,
και στις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.
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Δ' ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 16ο Ισχύς και εφαρμογή
Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή μετά την έγκρισή του από τη Συνέλευση του
Τμήματος και την τελική έγκριση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.
Για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει και δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό σπουδών,
αρμόδιο όργανο για την επίλυσή του είναι η Συνέλευση Τμήματος του Τμήματος Αγρονόμων
και Τοπογράφων Μηχανικών.

ΑΡΘΡΟ 17ο Τήρηση και αναθεώρηση του παρόντος
Κανονισμού
1.
2.

Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος υπόκειται στις προβλέψεις των κανονισμών του
Ιδρύματος.
Εφόσον ο νόμος δεν προβλέπει διαφορετικά, ο παρών Κανονισμός μπορεί να συμπληρωθεί, να
τροποποιηθεί ή και να αναθεωρηθεί οποτεδήποτε, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος,
υποκείμενη στην έγκριση της Συγκλήτου του ΑΠΘ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(Εγκρίθηκε στη Συνέλευση του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών αρ.
10/30.5.2017)

1. Γενικά
Η Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) είναι μια υποχρεωτική επιστημονική εργασία που εκπονείται στο
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. (Τ.Α.Τ.Μ.–Α.Π.Θ.) στο τελευταίο
(10ο) εξάμηνο σπουδών και αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση του Διπλώματος του
Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού (Α.Τ.Μ.)
Η Δ.Ε. ισοδυναμεί με 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και ο βαθμός της συνυπολογίζεται στον
τελικό βαθμό του Διπλώματος του Α.Τ.Μ.

2. Ανάθεση και επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών
Η Δ.Ε. επιλέγεται από το 9ο εξάμηνο και μετά, αφού προηγηθεί η επιλογή Τομέα και η επιτυχής
εξέταση σε 40 συνολικά μαθήματα. Ο έλεγχος αυτός γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος
και γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους. Ομαδική διπλωματική εργασία μπορούν να
εκπονούν μέχρι 3 μέλη
Η Δ. Ε. εκπονείται στο αντικείμενο του Τομέα επιλογής με δυνατότητα εκπόνησης και
διατομεακών Δ.Ε., με την προϋπόθεση ότι ο κυρίως επιβλέπων, μέλος ΔΕΠ του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ, θα
προέρχεται από τον Τομέα επιλογής και οι εκπονούντες την Δ.Ε. θα ανήκουν στον ίδιο Τομέα
επιλογής. Μπορεί να ορίζεται και δεύτερος επιβλέπων ως συνεπιβλέπων, μέλος ΔΕΠ του ΤΑΤΜ
ή μέλος ΕΔΙΠ στο οποίο έχει ανατεθεί αυτοδύναμη διδασκαλία ή μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος,
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υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθήματος στο ΤΑΤΜ σχετικού με το θέμα της Δ.Ε., ανάλογα με
τις ανάγκες του θέματος της Δ.Ε.
Επιβλέποντες Δ.Ε. είναι δυνατόν να είναι και καθηγητές ή λέκτορες άλλου Πανεπιστημιακού
Τμήματος εφόσον είναι υπεύθυνοι μαθήματος στο ΤΑΤΜ, στη γνωστική περιοχή του οποίου θα
εκπονηθεί η Διπλωματική Εργασία. Στην περίπτωση αυτή, τα υπόλοιπα δύο μέλη της
εξεταστικής επιτροπής θα είναι υποχρεωτικά καθηγητές ή λέκτορες του ΤΑΤΜ με την ίδια ή
συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο της εργασίας. Στην περίπτωση
αυτή, για την ανάθεση επίβλεψης της Δ.Ε. ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται
για την ανάθεση μαθήματος.
Μέλη ΔΕΠ που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια δεν μπορούν να αναλάβουν την επίβλεψη
Δ.Ε.
Ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης της Δ.Ε. είναι ένα (1) εξάμηνο. Διπλωματικές εργασίες των
οποίων η εκπόνηση καθυστερεί πέραν της διετίας, τίθενται στην ευθύνη της Συνέλευσης του
Τμήματος.
Τμήμα μιας Δ.Ε. μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός του Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ. σε αναγνωρισμένου
κύρους Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ινστιτούτα του εσωτερικού ή εξωτερικού μετά από έγκριση
του Τομέα επιλογής με εισήγηση του κυρίως επιβλέποντα.
Στο διάστημα 15 έως 30 Σεπτεμβρίου και 15 έως τέλος Φεβρουαρίου, ανακοινώνονται οι
θεματικές περιοχές ή τίτλοι εργασίας των Δ.Ε. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Επιπλέον, για κάθε Δ.Ε., προτείνεται ο αριθμός των μελών εκπόνησης, ο οποίος δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερος των τριών (3), και άλλα στοιχεία και απαραίτητες προϋποθέσεις που
ορίζονται από τον κυρίως επιβλέποντα.
Σε περιπτώσεις διμελών και τριμελών ομάδων εκπόνησης, η εργασία που απαιτείται θα πρέπει
να είναι ανάλογη των μελών της ομάδας.
Αίτηση έναρξης εκπόνησης Δ.Ε. υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του
ΤΑΤΜ ως τις 20/10 και ως τις 20/3 εκάστου ακαδημαϊκού έτους, η οποία συνυπογράφεται από
τον κυρίως επιβλέποντα. Η Γραμματεία ελέγχει το δικαίωμα εκπόνησης και ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους καθώς και τον Τομέα επιλογής.
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Η μη τήρηση των παραπάνω προθεσμιών αποκλείει τη δυνατότητα εκπόνησης Δ.Ε. για το τρέχον
εξάμηνο, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που οι ενδιαφερόμενοι επικαλούνται με αίτηση στη
Γραμματεία του Τ.Α.Τ.Μ. που εξετάζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Οι εκπονούντες Δ.Ε. βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους επιβλέποντες καθηγητές τους οι
οποίοι ελέγχουν την πρόοδο της εργασίας και παρέχουν την έγκρισή τους όταν θεωρήσουν ότι
έχει ολοκληρωθεί η Δ.Ε.

3. Παρουσίαση και Αξιολόγηση Διπλωματικών Εργασιών
Οι Δ.Ε. εξετάζονται από τριμελείς επιτροπές οι οποίες ορίζονται με ευθύνη του κυρίως
επιβλέποντα και κοινοποιούνται στην Γραμματεία του Τ.Α.Τ.Μ. μαζί με τον οριστικό τίτλο στα
ελληνικά και στα αγγλικά και τα ονόματα των φοιτητών και φοιτητριών που τις εκπονούν, σε
ημερομηνία που ορίζεται από την Γραμματεία. Μετά τον σχετικό έλεγχο από τη Γραμματεία, οι
τριμελείς επιτροπές εξέτασης, εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η Γραμματεία
στέλνει ηλεκτρονικά στον επιβλέποντα καθηγητή το πρακτικό της εξέτασης της Δ.Ε.. Οι
εγκεκριμένες τριμελείς επιτροπές αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος προς ενημέρωση
των ενδιαφερομένων.
Οι εκπονούντες Δ.Ε. μετά το πέρας της, οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του εξεταζόμενου
τεύχους και του λοιπού υλικού, σε ψηφιακή μορφή, σε κάθε μέλος της τριμελούς εξεταστικής
επιτροπής, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία παρουσίασης.
Ατομικές Δ.Ε. παρουσιάζονται μόνον εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς
τις υποχρεώσεις τους με τα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου Ομαδικές Δ.Ε.
παρουσιάζονται εφόσον τουλάχιστον ένα από τα μέλη της ομάδας έχει ολοκληρώσει επιτυχώς
τις παραπάνω υποχρεώσεις και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε
τουλάχιστον 45 μαθήματα.
Η παρουσίαση και εξέταση των Διπλωματικών Εργασιών γίνεται ενώπιον της τριμελούς
εξεταστικής επιτροπής και άλλων ενδιαφερομένων σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από την
Γραμματεία του Τμήματος, κοινή για κάθε Τομέα.
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Παρουσιάσεις και εξετάσεις Δ.Ε. πραγματοποιούνται τρεις (3) φορές εντός του έτους σε
ημερομηνίες κοντινές στις ημερομηνίες ορκωμοσιών των προπτυχιακών φοιτητών και
φοιτητριών που ορίζει η Γραμματεία του Τ.ΑΤ.Μ. Η οργάνωση της εκδήλωσης γίνεται με ευθύνη
των Διευθυντών των Τομέων που καταρτίζουν το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα κοινοποιείται στα
μέλη του Τμήματος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Η παρουσίαση κάθε Δ.Ε. έχει καθορισμένο χρόνο 20-25 λεπτά. Ερωτήσεις σχετικές με το
αντικείμενο της Δ.Ε. μπορούν να υποβληθούν και από το ακροατήριο, μετά το τέλος της
εξέτασης.
Τροποποίηση των ημερομηνιών εξέτασης ή και αντικατάσταση μέλους της επιτροπής εξέτασης,
εκτός του επιβλέποντα, είναι δυνατή για σοβαρούς λόγους, με την προϋπόθεση της
ολοκλήρωσης της αξιολόγησης

τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν την ημερομηνία

ορκωμοσιών.
Οι τομείς του ΤΑΤΜ οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης των
Διπλωματικών Εργασιών. Τα κριτήρια αυτά και το ποσοστό με το οποίο συμμετέχουν στην
βαθμολογία της Δ.Ε., έχουν ως εξής:
1. Επιστημονική αρτιότητα του κειμένου και αναλυτική και συνθετική ικανότητα του
φοιτητή ή της φοιτήτριας: 75%
2. Παρουσίαση και προφορική εξέταση: 25%
Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής συμπληρώνουν την βαθμολογία τους στο ειδικό
έντυπο αναλυτικής βαθμολογίας κατά κριτήριο βαθμολόγησης. Ο μέσος όρος είναι η
βαθμολογία του κάθε μέλους της επιτροπής η οποία καταχωρείται στο πρακτικό εξέτασης και
με ευθύνη του κυρίως επιβλέποντος αποστέλλεται στην Γραμματεία του Τ.Α.Τ.Μ. και
κοινοποιείται στον Τομέα.
Ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας προκύπτει ως ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της
εξεταστικής επιτροπής και στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο.
Ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να είναι διαφορετικός ανά φοιτήτρια ή φοιτητή
σε περιπτώσεις ομαδικών Δ.Ε.

28

Β4 Κανονισμοί ΠΠΣ Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

Στον πίνακα ανακοινώσεων του Τομέα αναρτώνται, με ευθύνη του Διευθυντή του Τομέα, τα
αναλυτικά στοιχεία της βαθμολόγησης της κάθε Δ.Ε.
Σε περίπτωση ανεπιτυχούς εξέτασης (βαθμός < 5.0) για το θέμα επιλαμβάνεται η Συνέλευση
Τμήματος.
Η βαθμολογία όλων των εξεταζόμενων μελών της ομάδας, καταχωρείται αμελλητί στην καρτέλα
τους με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος.

4. Παραδοτέα Διπλωματικών Εργασιών
Μετά την παρουσίαση της Δ.Ε. ακολουθεί η εκτύπωση σε ένα (1) αντίγραφο που συνοδεύεται
από δύο (2) αντίγραφα σε ψηφιακή μορφή. Από αυτά, ένα (1) αντίγραφο (σε έντυπη και σε
ψηφιακή μορφή) παραδίδεται στον κυρίως επιβλέποντα και ένα (1) αντίγραφο (σε ψηφιακή
μορφή) κατατίθεται στην βιβλιοθήκη του Τ.Α.Τ.Μ. η οποία χορηγεί στην φοιτήτρια ή στον
φοιτητή βεβαίωση κατάθεσης με την υποχρέωση να προσκομισθεί στην Γραμματεία του
Τμήματος.

5. Θέματα λογοκλοπής και πνευματικών δικαιωμάτων Διπλωματικών Εργασιών
Το Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να ελέγξει
ζητήματα λογοκλοπής που αφορούν στην Διπλωματική Εργασία.
Τα μέλη εκπόνησης της Δ.Ε. και ο κυρίως επιβλέπων έχουν τα πνευματικά δικαιώματα στην
δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά με τήρηση της
επιστημονικής δεοντολογίας.
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2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΑΤΜ ΑΠΘ

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

30

ΆΣΚΗΣΗΣ

Β4 Κανονισμοί ΠΠΣ Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης
του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Άρθρο 1. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Πρακτική
Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.»
Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς είναι
ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και συμβάλλει ενεργά τόσο στην καλύτερη
αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές(-τριες) κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των
αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης αποσκοπεί, μέσω της τοποθέτησης των φοιτητών/τριών
σε φορείς και οργανισμούς, στην εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ των Ακαδημαϊκών
Τμημάτων και των Υπηρεσιών/Επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα:
•

•
•
•

Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις ενός
επαγγελματικού χώρου, θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν ρεαλιστικές απόψεις σχετικά με τις
εργασιακές σχέσεις και την αγορά εργασίας, όπως διαμορφώνονται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό
γίγνεσθαι.
Οι εμπειρίες των ασκούμενων φοιτητών/τριών, μεταφερόμενες στο Τμήμα, έχουν ως
αποτέλεσμα την αναβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών.
Η Πρακτική Άσκηση δίνει την ευκαιρία σε Οργανισμούς, Υπηρεσίες και Επιχειρήσεις να
γνωρίσουν φοιτητές/τριες στο πλαίσιο μιας διαδικασίας μελλοντικής επιλογής του
επιστημονικού τους προσωπικού.
Με την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών επιτυγχάνεται η αμφίδρομη διάχυση γνώσεων,
πληροφοριών και τρόπων σκέψης μεταξύ των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας και των
Υπηρεσιών/Επιχειρηματικής κοινότητας, με θετικές επιπτώσεις στη σύνδεση Έρευνας και
Παραγωγής.

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητριών/Φοιτητών Α.Π.Θ.» μετά το έτος 2016
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους. Η Πρακτική Άσκηση του
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών υλοποιείται από το έτος 2003 και
εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητριών/Φοιτητών Α.Π.Θ.».
Για τις περιπτώσεις φοιτητών(-τριών) που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους
στο χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως π.χ. δημόσιοι
υπάλληλοι και στρατιωτικοί, ή δεν έχουν επιλεγεί με βάση τα κριτήρια προτεραιότητας για
αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση, προβλέπεται είτε η πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος

31

Β4 Κανονισμοί ΠΠΣ Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

ανταλλαγής
Erasmus
Plus
του
Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
(https://eurep.auth.gr/el/students/traineeship) Η Πρακτική Άσκηση αντιστοιχεί σε έναν αριθμό
ECTS, τα οποία δεν λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό αριθμό των ECTS που απαιτείται για τη
λήψη Πτυχίου (βλ. Άρθρο 2). Η Πρακτική Άσκηση αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος,
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. (Συνελεύσεις του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων
Μηχανικών 7/7.4.2009, 5/19.1.2016 και 14/10.7.2018).

Άρθρο 2. Ορισμός της Πρακτικής Άσκησης
1. Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ. (αποφάσεις ΓΣ ΤΑΤΜ:
7/7.4.2009, 5/19.1.2016 και 14/10.7.2018). Ο κωδικός μαθήματος, η αντιστοιχία σε ECTS, οι
διδάσκοντες και οι υπόλοιπες σχετικές πληροφορίες, αναφέρονται στον εκάστοτε Οδηγό
Σπουδών και στις σχετικές αποφάσεις του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων
Μηχανικών.
2. Αφορά τη μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και την άσκηση καθηκόντων σε εν
δυνάμει χώρους εργασίας. Πραγματοποιείται σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα Υποδοχής εκτός
Πανεπιστημίου υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη
μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

Άρθρο 3. Οφέλη Φοιτητών/τριών από τη συμμετοχή τους στο
Πρόγραμμα
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης παρέχει τα παρακάτω οφέλη:
• Πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό χώρο και απόκτηση της απαραίτητης εξωστρέφειας.
• Αντίληψη αναφορικά με τις τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που απαιτούνται.
• Εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν στο Πανεπιστήμιο, των σχετικών με τον τομέα
εργασίας που τους ενδιαφέρει.
• Γνωριμία με τα διάφορα αντικείμενα του επαγγελματικού χώρου, ώστε να επιλέξουν αυτό
που τους προσφέρει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση σε επαγγελματικό & προσωπικό
επίπεδο.
• Απόκτηση των πρώτων, σχετικών με την πράξη, εφοδίων και της απαραίτητης
εξωστρέφειας για την αποτελεσματικότερη απορρόφηση τους στην αγορά εργασίας

Άρθρο 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα
1. Στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορούν να συμμετέχουν μόνο προπτυχιακοί/ες
φοιτητές/τριες του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, οι οποίοι
βρίσκονται στο 9ο, 10ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, εφόσον πληρούν τα κριτήρια
επιλογής που έχει θέσει το Τμήμα.
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2. Η διάρκεια της ΠΑ ανά φοιτητή είναι τρεις (3) μήνες και αφορά την απασχόληση του κάθε
φοιτητή / της κάθε φοιτήτριας στον Φορέα Υποδοχής που μπορεί να είναι τόσο φορείς του
Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα (εταιρείες μελετών, μελετητικά γραφεία, κ.λπ.).
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης έχουν όλοι οι φοιτητές και
οι φοιτήτριες στο 5ο ή μεγαλύτερο Έτος Σπουδών, δηλαδή στο 9ο ή 10ο ή μεγαλύτερο
Εξάμηνο ανάλογα με την περίοδο υλοποίησης της ΠΑ (Χειμερινό ή Εαρινό Εξάμηνο).
4. Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών υλοποιείται δύο
φορές κάθε Ακαδημαϊκό Έτος, μια στο Χειμερινό (τους μήνες Νοέμβριο-Ιανουάριο) και μια
στο Εαρινό Εξάμηνο (τους μήνες Μάρτιο-Μάιο).
5. Τα κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι (ΓΣ
5/19.01.2016):
α) Προτεραιότητα σε φοιτήτριες/φοιτητές 9ου ή 10ου Εξαμήνου,
β) ο αριθμός μαθημάτων στα οποία έχουν επιτύχει και
γ) ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάσθηκαν επιτυχώς.
Τα προαναφερθέντα κριτήρια είναι σε σειρά προτεραιότητας, δηλαδή εάν για την ίδια θέση
έχουν κάνει αίτηση περισσότεροι του ενός φοιτητές / περισσότερες της μιας φοιτήτριες,
τότε ελέγχεται το εξάμηνο, μετά ο αριθμός μαθημάτων και αν ακόμη υπάρχουν ισοψηφίες
ο μέσος όρος της βαθμολογίας.
6. Στο Πρόγραμμα δε μπορούν να συμμετέχουν αλλοδαποί φοιτητές/τριες που φοιτούν στο
Τμήμα μέσω του Προγράμματος Erasmus. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» μόνο μία φορά.

Άρθρο 5. Αιτήσεις φοιτητών/τριών – Επιλογή – Ενστάσεις
Η επιλογή των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης του
Τμήματος (απόφαση ΓΣ: 7/14.01.2020), ενώ μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων οι
φοιτητές/τριες που δεν έχουν επιλεγεί (και εφόσον συντρέχει λόγος) έχουν το δικαίωμα να
καταθέσουν ένσταση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. εντός 3 ημερών από την ανάρτηση
των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την τριμελή επιτροπή ενστάσεων για την
Πρακτική Άσκηση που έχει ορίσει το Τμήμα (απόφαση ΓΣ: 7/14.01.2020).

Άρθρο 6. Υποχρεώσεις φοιτητών/τριών για τη συμμετοχή
τους στο Πρόγραμμα
1. Από τη στιγμή που θα επιλεγούν, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες
που θα τους δοθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. (βλ. οδηγίες στο σύνδεσμο:
https://www.dasta.auth.gr/uploaded_files/635916402119712150.pdf )
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2. Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης, πλέον των παραδοτέων του Προγράμματος, ο/η
φοιτητής/τρια θα πρέπει να αποστείλει στον επόπτη μέλος ΔΕΠ και στον Επιστημονικά
Υπεύθυνο/η του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτών/τριων Α. Π. Θ.» αναλυτικό
ημερολόγιο άσκησης, στο οποίο θα αναφέρονται με λεπτομέρεια οι εργασίες που
πραγματοποίησε σε όλη της διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.

Άρθρο 7. Διάρκεια, ωράριο και Περίοδοι Πρακτικής Άσκησης
1. Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες πλήρους απασχόλησης, δηλαδή το
εβδομαδιαίο ωράριο αντιστοιχεί στο εβδομαδιαίο ωράριο του αντίστοιχου επιστήμονα
στο Φορέα Υποδοχής, και είναι 30 – 40 ώρες την εβδομάδα.
2. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε καθορισμένες περιόδους που έχει θέσει το Τμήμα
και συνήθως του μήνες Νοέμβριο – Ιανουάριο και Μάρτιο – Μάιο.

Άρθρο 8. Επιλογή Φορέα Υποδοχής
1. Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει Φορέα Υποδοχής έπειτα από συνεννόηση με τον/ην
Επιστημονικά Υπεύθυνο/η της Πρακτικής Άσκησης.
2. Στην περίπτωση που οι προσφερόμενες από το Φορέα Υποδοχής θέσεις Πρακτικής Άσκησης
είναι λιγότερες από τις αιτήσεις των φοιτητών/φοιτητριών εφαρμόζεται ο αλγόριθμος που
χρησιμοποιήθηκε στην επιλογή των φοιτητών.
3. Η Πρακτική Άσκηση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και σε άλλη πόλη εκτός της
Θεσσαλονίκης (αλλά πάντα σε συνεννόηση με τον/ην Επιστημονικά Υπεύθυνο/η της
Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος). Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα
διαμονής και μετακίνησης. Σημείωση: Ο/η φοιτητής/τρια δε μπορεί να πραγματοποιήσει
την Πρακτική του Άσκηση σε συγγενικό πρόσωπο μέχρι 2ου βαθμού συγγένειας.

Άρθρο 9. Σύμβαση
Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια από τη στιγμή που ξεκινάει την Πρακτική του/της Άσκηση υπογράφει
στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. σύμβαση με την Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ., η οποία είναι
και ο εργοδότης του/της. Ο Φορέας στον οποίο πραγματοποιεί την Πρακτική του/της Άσκηση
είναι μόνο Φορέας Υποδοχής και δεν έχει καμία σχέση εργασίας με το/τη φοιτητή/τρια.

Άρθρο 10. Ασφάλιση
1. Ο/Η φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ασφαλίζεται κάθε μήνα για το
1% που αντιστοιχεί στην κατώτερη κλάση και πρόκειται για ασφάλιση έναντι εργατικού
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ατυχήματος. Το 1% της ασφάλισης αντιστοιχεί σε 10,11 € μηνιαίως, το οποίο υπολογίζεται,
βάσει νόμου, επί του τεκμαρτού ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (δηλαδή επί του
μηνιαίου ποσού 1011 €). Το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται το ΙΚΑ είναι ανεξάρτητο από
το ποσό που αντιστοιχεί στη σύμβαση του/της φοιτητή/της. Στην περίπτωση που
κάποιος/α φοιτητής/τρια δε διαθέτει κάποια ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη τότε η ασφάλιση που πρέπει να πληρωθεί στο ΙΚΑ αντιστοιχεί σε 7,45%,
δηλαδή σε 75 ευρώ περίπου μηνιαίως.
2. Ο/Η φοιτητής/τρια, λόγω της ασφάλισής του/της από την Πρακτική του/της Άσκηση, δεν
παύει να είναι ασφαλισμένος/η στους γονείς του/της (ή αν είναι άμεσα ασφαλισμένος/η
στη δική του/της ασφάλεια), δε χάνει την ασφάλισή του/της.

Άρθρο 11. Άδειες
1. Ο/Η ασκούμενος/η δικαιούται να απουσιάζει 1 ημέρα / μήνα κατά τη διάρκεια της
Πρακτικής του/της Άσκησης.
2. Οι μέρες απουσίας μπορεί να αφορούν είτε προσωπικούς λόγους είτε εκπαιδευτικές
υποχρεώσεις (π.χ. εξετάσεις).
3. Ο/Η ασκούμενος/η μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ημέρες απουσίας είτε τμηματικά είτε
συνολικά.
4. Σε περίπτωση που για λόγους ανάγκης ο/η ασκούμενος/η πρέπει να απουσιάζει
περισσότερες ημέρες από το Φορέα Υποδοχής τότε θα πρέπει να αναπληρώσει εντός του
διαστήματος Πρακτικής Άσκησης τις ώρες απουσίας του/της.
5. Ο/Η ασκούμενος/η θα πρέπει να ενημερώσει για την απουσία του/της 2 ημέρες
νωρίτερα το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης με email (praktiki@auth.gr) και φυσικά το
Φορέα Υποδοχής. Σε περίπτωση που δεν ενημερώσει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
δύο ημέρες νωρίτερα και έπειτα από έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο/η φοιτητής/φοιτήτρια
απουσιάζει από το Φορέα Υποδοχής, η απουσία αυτή θα θεωρείται αδικαιολόγητη και
θα αποτελεί λόγο ακύρωσης της σύμβασης.

Άρθρο 12. Ορκωμοσία
Ο/Η ασκούμενος/η δε μπορεί να ορκιστεί διπλωματούχος του Τμήματος Αγρονόμος και
Τοπογράφος Μηχανικός κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του/της Άσκησης, αφού η Πρακτική
Άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής του Προγράμματος Σπουδών. Μπορεί όμως να έχει
ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές του/της υποχρεώσεις και να μην έχει καταθέσει αίτηση
ορκωμοσίας.
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Άρθρο 13. Αμοιβή
Η μικτή μηνιαία αμοιβή του/της φοιτητή/τριας καθορίζεται κάθε φορά από τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα στα πλαίσια των οποίων πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση. Η πληρωμή
του/της ασκούμενου/η γίνεται εφάπαξ στο πέρας της Πρακτικής του/της Άσκησης, μετά τον
έλεγχο ότι έχει ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρόγραμμα και αφού
έχει αποστείλει ο/η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η Τμήματος τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των
Φοιτητών/τριών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στον
Τραπεζικό Λογαριασμό που έχει δηλώσει ο/η φοιτητής/τρια στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Α.Π.Θ. Στις αρχές του επόμενου έτους του/της αποστέλλεται ηλεκτρονικά η βεβαίωση
αποδοχών για τη φορολογική του/της δήλωση.

Άρθρο 14. Βεβαίωση Συμμετοχής
Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο/η κάθε ασκούμενος/η, λαμβάνει ειδοποίηση από το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. για να παραλάβει τη σύμβασή του/της και μία βεβαίωση
συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
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3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΤΜ
ΑΠΘ
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Το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης ERASMUS (LLP / European Community Action Scheme for the
Mobility of University Students) έχει σκοπό να ενθαρρύνει τους / τις φοιτητές / -ήτριες να
παρακολουθούν ένα μέρος των μαθημάτων τους ή να εκπονούν μέρος της διπλωματικής ή
διδακτορικής τους εργασίας σε άλλα πανεπιστήμια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με
αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό δίκτυο. Παρέχει δηλαδή τη
δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες να σπουδάσουν για μια συγκεκριμένη περίοδο σε ένα
πανεπιστήμιο άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε.
Οι φοιτητές / -ήτριες εξαιρούνται από τα δίδακτρα του πανεπιστημίου που τους φιλοξενεί και
συνεχίζουν να δέχονται οποιαδήποτε χρηματικά βοηθήματα ή δάνεια από τη χώρα τους κατά
τη διάρκεια της διαμονής τους στο εξωτερικό. Επιπλέον τους χορηγείται ένα χρηματικό
βοήθημα για να καλύψουν έξοδα διαμονής.
Στο Α.Π.Θ. την αρμοδιότητα της υποστήριξης και υλοποίησης του προγράμματος έχει αναλάβει
το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΕΕΠ), που εδρεύει στον 1ο όροφο του
κτηρίου Διοίκησης.
Για κάθε πληροφορία ή ερώτηση οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να
απευθύνονται στον ECTS coordinator και υπεύθυνο για τις ανταλλαγές ERASMUS του Τμήματος
Επίκουρο Καθηγητή Ευστάθιο Οικονόμου (eoikonom@topo.auth.gr / τηλ: 2310994360).
Το ΤΑΤΜ/ΑΠΘ έχει συνεργασίες με πολλά πανεπιστήμια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης (δείτε
τον σχετικό κατάλογο), όπου μπορούν να μεταβούν φοιτητές και φοιτήτριες όλων των κύκλων
σπουδών.

Προϋποθέσεις Αίτησης
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές και φοιτήτριες του ΤΑΤΜ που
είναι εγγεγραμμένοι / -ες είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Σε κάθε συμφωνία αναγράφεται σε ποια ή ποιες κατηγορία/-ες φοιτητών και φοιτητριών
απευθύνεται (F= προπτυχιακό επίπεδο, S = ΠΜΣ α΄ κύκλος, Τ = ΠΜΣ β΄ κύκλος).
Σε προπτυχιακό επίπεδο έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των πανεπιστημιακών
τους σπουδών (κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης) και έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 45
ECTS δεν έχουν ολοκληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων για τη
λήψη του πτυχίου τους, δηλαδή υπάρχει ακόμη περίοδος σπουδών που θα επιτρέψει την
παρακολούθηση μαθημάτων στο πανεπιστήμιο υποδοχής. Πρέπει να υπολείπονται, κατά το
διάστημα φοίτησης στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, όχι κατά την υποβολή της αίτησης,
τουλάχιστον 12 ECTS και πάντως όχι λιγότερα από 2 μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου σε
προπτυχιακό επίπεδο και τουλάχιστον η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας στον α΄ κύκλο
του ΠΜΣ.
Έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας του ιδρύματος υποδοχής ή τουλάχιστον της αγγλικής.
Για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ.
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Φοιτητές και φοιτήτριες από άλλα Τμήματα του Α.Π.Θ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για
πρόγραμμα ανταλλαγών του TATM, μόνον κατά τη δεύτερη φάση των αιτήσεων (τον Οκτώβριο
ή Νοέμβριο), όταν το Τμήμα ΕΕΠ επαναδιαθέσει για το εαρινό εξάμηνο τις θέσεις που τυχόν θα
έχουν απομείνει κενές.

Κριτήρια Επιλογής
1. Γνώση της γλώσσας της χώρας επιλογής, που προκύπτει από πιστοποιητικό γλωσσικής
επάρκειας, σύμφωνα με την επόμενη μοριοδότηση.
Προσοχή! η γλωσσική επάρκεια αποτελεί για ορισμένα ιδρύματα υποδοχής απαράγραπτη
προϋπόθεση επιλογής. Κάποια μάλιστα ζητούν υψηλό επίπεδο γνώσης της. Οι φοιτητές /ήτριες πρέπει να συμβουλευθούν τον/την υπεύθυνο/-η της συμφωνίας για την οποία
ενδιαφέρονται.
C2 μόρια 10
C1 μόρια 09
B2 μόρια 07
Β1 μόρια 05
Απολυτήριο Λυκείου που αποκτήθηκε στη γλώσσα του ιδρύματος υποδοχής αντιστοιχεί σε
γνώση C2.
Σε περίπτωση έλλειψης πιστοποιητικού γίνεται δεκτή βεβαίωση παρακολούθησης της
γλώσσας, αλλά η μοριοδότηση του βεβαιούμενου επιπέδου γίνεται ως εξής:
C2 μόρια 07
C1 μόρια 05
B2 μόρια 04
Β1 μόρια 02
Σε περίπτωση που φοιτητής ή φοιτήτρια δεν γνωρίζει τη γλώσσα του πανεπιστημίου υποδοχής
αλλά την αγγλική, εφόσον αυτή γίνεται δεκτή ως επαρκής όρος παρακολούθησης (οι φοιτητές
/ -ήτριες πρέπει να συμβουλευθούν τον/την υπεύθυνο/-η της συμφωνίας για την οποία
ενδιαφέρονται), μοριοδοτείται ως εξής:
C2 μόρια 07
C1 μόρια 05
B2 μόρια 04
2. Επίπεδο σπουδών (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).
3.Σύνολο πιστωτικών μονάδων (συνάγεται από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
των υποψηφίων).
Η μοριοδότηση γίνεται βάσει του λόγου:
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σύνολο ECTS που ήδη έχουν πιστωθεί / σύνολο ECTS που όφειλαν να έχουν πιστωθεί (έως και
το εξάμηνο για το οποίο προσκομίζεται αναλυτική βαθμολογία) με το τελικό αποτέλεσμα να
πολλαπλασιάζεται Χ 10.
4. Ακαδημαϊκή επίδοση. Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ο μέσος όρος βαθμών από τα
μαθήματα που έχουν κατοχυρωθεί έως τη στιγμή της αίτησης (συνάγεται από το
πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας) μοριοδοτείται ως εξής:
10 - 9 μόρια 10
8,9 - 8,5 μόρια 09
8,49 - 8 μόρια 08
7,9 - 7,5 μόρια 07
7,49 - 7 μόρια 05
6,9 – 6,5 μόρια 03
6,49 - 6 μόρια 02
5,9 - 5 μόρια 01
5. Κίνητρα συμμετοχής του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι και υποψήφιες δηλώνουν με σειρά
προτεραιότητας 2-3 επιλογές από τα προτεινόμενα προγράμματα ανταλλαγών και
μοριοδοτούνται ως εξής:
1η προτίμηση μόρια 04
2η προτίμηση μόρια 02
3η προτίμηση μόρια 01

Μετά την επιλογή
Η επιλογή των φοιτητών και φοιτητριών που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο
πρόγραμμα ERASMUS γίνεται από το ΤΑΤΜ, μόλις αποσταλούν οι σχετικοί φάκελοι από το
Τμήμα ΕΕΠ του Α.Π.Θ., και τα αποτελέσματα αναρτώνται στις ιστοσελίδες τόσο του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ
όσο και του Τμήματος ΕΕΠ.
Η επιλογή αυτή δεν συνεπάγεται αυτομάτως την αποδοχή της από το συνεργαζόμενο
πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Το Τμήμα ΕΕΠ του Α.Π.Θ. ενημερώνει το ίδρυμα υποδοχής για
τις εγκριθείσες από το Α.Π.Θ. αιτήσεις, και το ίδρυμα υποδοχής εξετάζει τις αιτήσεις αυτές βάσει
των δικών του κριτηρίων και των διμερών συμφωνιών, τις αξιολογεί και αποστέλλει την τελική
έγκρισή του για όσες από αυτές αποδέχεται.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των οποίων θα εγκριθούν οι αιτήσεις, θα κληθούν από το Τμήμα
ΕΕΠ του Α.Π.Θ. να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μεταξύ αυτών υπάρχει το
έντυπο Learning Agreement, στο οποίο προσδιορίζονται τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει
κάθε ενδιαφερόμενος /-η στο ίδρυμα υποδοχής. Το έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί με
μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα, καθώς αποτελεί ένα είδος συμβολαίου για τα μαθήματα
που το ΤΑΤΜ διά του υπεύθυνου Συντονιστή ECTS του Tμήματος (ECTS Coordinator)
Επ.Καθηγητή E.Οικονόμου (eoikonom@topo.auth.gr) εγκρίνει ως κατάλληλα για το πρόγραμμα

40

Β4 Κανονισμοί ΠΠΣ Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ

σπουδών του και τα οποία θα αναγνωρίσει μετά την επιστροφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας
από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα αναγραφόμενα στο
έντυπο μπορεί να έχει ως συνέπεια τη μη αναγνώριση των διαφορετικών μαθημάτων.
Κάθε φοιτητής / -ήτρια έχει το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στο αρχικό Learning Agreement
έπειτα από την άφιξή του στο ίδρυμα υποδοχής, εφόσον εκεί διαπιστώσει ότι κάποια από τα
μαθήματα που αρχικά επέλεξε έχουν αλλάξει ή εφόσον βρει άλλα ενδιαφέροντα μαθήματα.
Αυτές οι αλλαγές, για να έχουν ισχύ, πρέπει να αποσταλούν στον Συντονιστή ECTS του TATM
μέσα στις 2-3 πρώτες εβδομάδες από την άφιξη στο ίδρυμα υποδοχής και να διαπιστωθεί η
καταλληλότητά τους για το πρόγραμμα σπουδών του TATM και για το ατομικό πρόγραμμα του
φοιτητή ή της φοιτήτριας. Θα έχουν ισχύ μόνον εφόσον έχουν τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση
της Επιτροπής ERASMUS του TATM διά του Συντονιστή ECTS. Ο συνιστώμενος τρόπος
επικοινωνίας για λόγους ταχύτητας είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τόσο για τις συνεννοήσεις
όσο και για το έντυπο του τελικού Learning Agreement (π.χ. με ένα PDF).
Πληροφορίες για όλα όσα αφορούν τις υποχρεώσεις των φοιτητών και φοιτητριών κατά τη
διάρκεια σπουδών στο εξωτερικό, τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν μετά την
επιστροφή τους στο Α.Π.Θ. και τις ποινές που προβλέπονται σε περίπτωση μη επαρκούς
πιστοποίησης της φοίτησής τους στο ίδρυμα του εξωτερικού δίνονται στον ιστότοπο του
Τμήματος ΕΕΠ του Α.Π.Θ. http://www.eurep.auth.gr.
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4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΑΤΜ ΑΠΘ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΈΤΑΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Γενικά
Η Διπλωματική Εργασία είναι μια επιστημονική εργασία που εκπονεί η/ο φοιτήτρια/της του
Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. στο τελευταίο (10 ο) εξάμηνο
σπουδών και αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση του Διπλώματος του Αγρονόμου &
Τοπογράφου Μηχανικού.
Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας είναι υποχρεωτική.
Η Διπλωματική Εργασία ισοδυναμεί με 30 ECTS. O βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας
συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό του Διπλώματος σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις
σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Α.Τ.Μ.–Α.Π.Θ.

2. Ανάθεση και επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών
Η Διπλωματική Εργασία επιλέγεται από τις/τους φοιτήτριες/ες από το 9 ο εξάμηνο και μετά,
αφού προηγηθεί η επιλογή Τομέα στο 7ο εξάμηνο και η/ο φοιτήτρια/ης έχει επιτυχώς εξετασθεί
σε 40 συνολικά μαθήματα.
Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται στον Τομέα που έχει επιλέξει η/ο φοιτήτρια/της. Είναι
δυνατόν να εκπονούνται και διατομεακές Διπλωματικές Εργασίες με την προϋπόθεση ότι η/ο
κυρίως επιβλέπουσα/ων θα προέρχεται από τον Τομέα που έχει επιλέξει η/ο φοιτήτρια/της.
Μπορεί να ορίζεται και δεύτερη/ος επιβλέπουσα/ων (συνεπιβλέπουσα/ων) από το Τ.Α.Τ.Μ.Α.Π.Θ. ανάλογα με τις ανάγκες του θέματος της Διπλωματικής Εργασίας. Σε περίπτωση
διατομεακής ομαδικής Διπλωματικής Εργασίας πρέπει όλες/οι οι φοιτήτριες/τές να έχουν
επιλέξει τον Τομέα στον οποίον ανήκει η/ο κυρίως επιβλέπουσα/ων.
Επιβλέποντες Διπλωματικών Εργασιών δύναται να είναι και καθηγητές ή λέκτορες άλλου
Πανεπιστημιακού Τμήματος εφόσον είναι υπεύθυνοι του αντίστοιχου μαθήματος στο ΤΑΤΜ,
στη γνωστική περιοχή του οποίου θα εκπονηθεί η Διπλωματική Εργασία. Στην περίπτωση αυτή,
τα υπόλοιπα δύο μέλη της εξεταστικής επιτροπής θα είναι υποχρεωτικά καθηγητές ή λέκτορες
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του ΤΑΤΜ με την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο της
εργασίας.
Καθηγήτρια/ης και Λέκτορας του Τ.Α.Τ.Μ – Α.Π.Θ. που ευρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια δεν
μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας.
Ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας είναι το ένα (1) εξάμηνο. Διπλωματικές
εργασίες των οποίων η εκπόνηση καθυστερεί πέραν της διετίας, τίθενται στην ευθύνη της
Συνέλευσης του Τμήματος.
Τμήμα μιας Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός του Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ. σε
αναγνωρισμένου κύρους Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ινστιτούτα του εσωτερικού ή εξωτερικού
μετά από σύμφωνη γνώμη της/του κυρίως επιβλέπουσας/οντα και έγκριση του Τομέα στον
οποίο εκπονείται η Διπλωματική Εργασία.
Στο διάστημα 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου και στο διάστημα 15 Φεβρουαρίου έως τέλος
Φεβρουαρίου, ανακοινώνονται οι θεματικές περιοχές των διπλωματικών εργασιών
Οι θεματικές περιοχές των Διπλωματικών Εργασιών αναρτώνται στον ιστότοπο του Τ.Α.Τ.Μ.Α.Π.Θ., στον Πίνακα ανακοινώσεων του Τομέα και στους Πίνακες ανακοινώσεων των
Καθηγητριών/ων και Λεκτόρων του Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ.
Μαζί με την θεματική περιοχή της Διπλωματικής Εργασίας, οι Καθηγήτριες/ες και Λέκτορες του
Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ. προτείνουν τον αριθμό των φοιτητριών/ων ο οποίος δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερος των τριών (3) ανά θεματική περιοχή Διπλωματικής Εργασίας. Σε περιπτώσεις
διμελών και τριμελών ομάδων εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας η εργασία που απαιτείται θα
πρέπει να είναι ανάλογη του αριθμού των φοιτητριών/ων της ομάδας που απαιτείται για την
εκπόνηση της κάθε Διπλωματικής Εργασίας. Η/ο επιβλέπουσα/ων καθορίζει και τις υπόλοιπες
προϋποθέσεις που θεωρεί απαραίτητες για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενες/οι φοιτήτριες/ες υποβάλλουν προς την Γραμματεία του Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ.
μέχρις τις 20/10 και τις 20/3 εκάστου ακαδημαϊκού έτους δήλωση έναρξης εκπόνησης
Διπλωματικής Εργασία που συνυπογράφεται από την/τον επιβλέπουσα/οντα
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Η Γραμματεία, μετά την εξέταση των δηλώσεων, ενημερώνει τις/τους επιβλέπουσες/οντες για
το ποιες/οι φοιτήτριες/ες έχουν δικαίωμα να εκπονήσουν Διπλωματική Εργασία (με βάση τον
αριθμό των μαθημάτων στα οποία έχουν επιτυχώς εξετασθεί).

3. Αξιολόγηση Διπλωματικών Εργασιών
Οι Διπλωματικές Εργασίες εξετάζονται από τριμελείς επιτροπές στις οποίες συμμετέχει η/ο
επιβλέπουσα/ων και δύο μέλη από το Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ.
Οι τριμελείς επιτροπές εξέτασης των Διπλωματικών Εργασιών ορίζονται με ευθύνη της/του
κυρίως επιβλέπουσας/οντα και κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τ.Α.Τ.Μ.Α.Π.Θ. μαζί με το τίτλο της Διπλωματικής Εργασίας στα ελληνικά και στα αγγλικά και τα ονόματα
των φοιτητριών/ων, σε ημερομηνία που ορίζεται από την Γραμματεία του Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ. Τα
στοιχεία αυτά προωθούνται για έλεγχο στη Γραμματεία του ΤΑΤΜ και στη συνέχεια εγκρίνονται
από τη ΓΣ του Τμήματος. Στη συνέχεια η Γραμματεία του Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ. στέλνει ηλεκτρονικά
στην/ον επιβλέπουσα/οντα το βαθμολόγιο της εξέτασης.
Σε περίπτωση που μία/ένας φοιτήτρια/ης δεν υποβάλλει δήλωση για εκπόνηση Διπλωματικής
Εργασίας έως τις 20 Μαρτίου, δεν θα έχει την δυνατότητα εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας
στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που μπορεί να επικαλεστεί η
φοιτήτρια/ης σε αίτηση του η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ. και
εξετάζεται από την Γενική Συνέλευση του Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ.
Η φοιτήτρια/ής ευρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την/τον επιβλέπουσα/οντα η/ο οποία/ος
ελέγχει την πρόοδο της Διπλωματικής Εργασίας, διατυπώνει τις παρατηρήσεις και σχόλια και
παρέχει την έγκριση για την παρουσίαση και εξέταση όταν θεωρήσει ότι έχει ολοκληρωθεί η
Διπλωματική Εργασία.
Οι φοιτήτριες/ες που εκπονούν Διπλωματική Εργασία και πρόκειται να την παρουσιάσουν
οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του εξεταζόμενου τεύχους και του λοιπού υλικού (σε
ψηφιακή μορφή) σε κάθε μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής τουλάχιστον επτά (7)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παρουσίασης.
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Σε περιπτώσεις διμελών και τριμελών ομάδων εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, και
προκειμένου να έχουν δικαίωμα παρουσίασης, θα πρέπει τουλάχιστον ένα από τα μέλη της
ομάδας να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις του με τα μαθήματα που
απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου (55 μαθήματα). Επιπλέον αυτού, τα υπόλοιπα μέλη της
ομάδας θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 45 μαθήματα.
Η παρουσίαση και εξέταση των Διπλωματικών Εργασιών γίνεται ενώπιον της τριμελούς
εξεταστικής επιτροπής, άλλων Καθηγητριών/ων και Λεκτόρων του Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ.,
φοιτητριών/ων και οποιουδήποτε ενδιαφερομένου σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από την
Γραμματεία του Τμήματος.
Παρουσιάσεις και εξετάσεις Διπλωματικών Εργασιών πραγματοποιούνται τρεις (3) φορές εντός
του έτους σε ημερομηνίες, κοντινές στις ημερομηνίες ορκωμοσιών των προπτυχιακών
φοιτητριών/ων, που ορίζει η Γραμματεία του Τ.ΑΤ.Μ.-Α.Π.Θ. Η ημερομηνία παρουσίασης και
εξέτασης είναι κοινή για όλες τις Διπλωματικές Εργασίες του Τομέα.

Η οργάνωση της

εκδήλωσης, σε χώρο του Τ.ΑΤ.Μ.-Α.Π.Θ., γίνεται με ευθύνη των Διευθυντών των Τομέων που
καταρτίζουν το πρόγραμμα των παρουσιάσεων και εξετάσεων των Διπλωματικών Εργασιών. Η
πρόσκληση για την εκδήλωση του Τομέα κοινοποιείται από την Γραμματεία του Τμήματος σε
όλους τους Καθηγητές, Λέκτορες και μέλη Ε.ΔΙ.Π του Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ. με την παράκληση να
παρευρεθούν.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παρουσία και των τριών μελών της εξεταστικής επιτροπής
της Διπλωματικής Εργασίας στην ημερομηνία παρουσιάσεων και εξετάσεων των Διπλωματικών
Εργασιών του Τομέα, η παρουσίαση και εξέταση πραγματοποιείται σε νέα ημερομηνία που σε
κάθε περίπτωση δεν μπορεί να απέχει λιγότερο των δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία
ορκωμοσίας των φοιτητριών/ων. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παρουσία ενός ή και των
δύο (2) μελών της εξεταστικής επιτροπής (εξαιρείται η/ο επιβλέπουσα/ων) στην νέα
ημερομηνία παρουσίασης και εξέτασης της Διπλωματικής Εργασίας, τότε αντικαθίσταται/νται
το/τα συγκεκριμένο/α μέλος/η της εξεταστικής επιτροπής με άλλον/ους Καθηγητή/ές ή
Λέκτορα/ες του Τομέα με απόφαση της/του κυρίως επιβλέπουσας/οντα.
Η παρουσίαση κάθε Διπλωματικής Εργασίας έχει καθορισμένο χρόνο (20-25 λεπτά). Ερωτήσεις
σχετικές με το αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας προς την/τον φοιτήτρια/τη μπορούν να
υποβληθούν και από το ακροατήριο, μετά το τέλος της εξέτασης.
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Οι Τομείς του Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ. οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση ενιαίων κριτηρίων
αξιολόγησης των Διπλωματικών Εργασιών. Τα κριτήρια αυτά και το ποσοστό με το οποίο
συμμετέχουν στην βαθμολογία της Διπλωματικής Εργασίας έχουν ως ακολούθως:
1. Επιστημονική αρτιότητα του κειμένου και αναλυτική και συνθετική ικανότητα της/ου
φοιτήτριας/τη: 60%
2. Επιμέλεια και εμφάνιση των παραδοτέων της Διπλωματικής Εργασίας: 20%
3. Προφορική παρουσίαση και προφορική εξέταση: 20%
Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής συμπληρώνουν σε ειδικό έντυπο την βαθμολογία
τους. Το έντυπο στην συνέχεια παραδίδεται στην/ον κυρίως επιβλέπουσα/οντα της
Διπλωματικής Εργασίας.
Ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας προκύπτει ως ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της
εξεταστικής επιτροπής και στρογγυλοποιείται στο πρώτο δεκαδικό.
Ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας είναι κοινός για όλες/ους τις/τους φοιτήτριες/ες σε
περιπτώσεις ομαδικών Διπλωματικών Εργασιών.
Στον Πίνακα ανακοινώσεων του Τομέα αναρτώνται με ευθύνη του Διευθυντή Τομέα τα
αναλυτικά στοιχεία της βαθμολόγησης της κάθε Διπλωματικής Εργασίας.
Σε περίπτωση ανεπιτυχούς εξέτασης (βαθμός < 5.0) για το θέμα επιλαμβάνεται η Συνέλευση του
Τμήματος.

4. Παραδοτέα Διπλωματικών Εργασιών – Κατάθεση τους στην Βιβλιοθήκη του Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ.
Μετά την παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας ακολουθεί η εκτύπωση της Διπλωματικής
Εργασίας σε δύο (2) αντίγραφα που συνοδεύονται από δύο (2) αντίγραφα σε ψηφιακή μορφή.
Από αυτά, ένα (1) αντίγραφο (εκτυπωμένο και ψηφιακό) παραδίδεται στην/ον
επιβλέπουσα/οντα της Διπλωματικής Εργασίας και ένα (1) αντίγραφο (εκτυπωμένο και
ψηφιακόκατατίθεται στην βιβλιοθήκη του Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ.) Η/ο αρμόδια/ος υπεύθυνη/ος της
βιβλιοθήκης παρέχει στην/στον φοιτήτρια/τη βεβαίωση κατάθεσης (σε ειδικό έντυπο της
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βιβλιοθήκης του Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ.), η οποία προσκομίζεται από την φοιτήτρια/τη στη Γραμματεία
του Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ.
Η δαπάνη εκτύπωσης και βιβλιοδέτησης των δύο (2) αντίγραφων της Διπλωματικής Εργασίας
καλύπτεται από την/τον φοιτήτρια/τη και το Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ., αν υπάρχουν πόροι διαθέσιμοι για
αυτόν τον σκοπό στο Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ.

5. Θέματα λογοκλοπής και πνευματικών δικαιωμάτων Διπλωματικών Εργασιών
Το Τ.Α.Τ.Μ.-Α.Π.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να ελέγξει
ζητήματα λογοκλοπής που αφορούν στην Διπλωματική Εργασία.
Αναφορικά με τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν στην Διπλωματική
Εργασία, η/ο φοιτήτρια/της που εκπόνησε την Διπλωματική Εργασία και η/ο Καθηγήτρια/ης ή
Λέκτορας που την επέβλεψε έχουν τα πνευματικά δικαιώματα στην δημοσίευση των
αποτελεσμάτων της σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά με τήρηση της επιστημονικής
δεοντολογίας.
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