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Άρθρο   
Ακαδημαϊκό και Διδακτικό Έτος. 

1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η  
Αυγούστου του επόμενου έτους. 

2. Το διδακτικό έτος περιλαμβάνει δύο (2) αυτοτελείς διδακτικές περιόδους: Το 
πρώτο (Α΄) εξάμηνο και το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο. 

3. Τα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων, κάθε διδακτικού εξαμήνου 
διαρκούν δεκατέσσερις (14) εβδομάδες. Για να κατοχυρωθεί το εξάμηνο θα 
πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον διδασκαλία οκτώ (8) εβδομάδων.  

 
Άρθρο   

Εισαγωγή – Εγγραφή- Ανανέωση Εγγραφής- Μετεγγραφή 
1. Ως σπουδαστές/στριες του ΠΕΣΥΠ δύνανται να εγγραφούν όσοι/όσες επιλέγονται 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Αξιολόγησης Υποψηφίων [ΚΑΥ] της ΑΣΠΑΙΤΕ. Με 
εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής 
δύνανται να δημιουργούνται τμήματα για ειδικές κατηγορίες απασχολουμένων 
στην εφαρμογή του θεσμού ΣΥΠ 

2. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους σπουδαστές και γίνεται  στη 
Γραμματεία του οικείου Προγράμματος μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται από 
το Συμβούλιο του Τμήματος. 

3. Για σπουδαστές/στριες οι οποίοι παρακολούθησαν ελλιπώς ορισμένα μαθήματα 
ή απέτυχαν στις αντίστοιχες εξετάσεις απαιτείται ανανέωση εγγραφής στο 
αντίστοιχο εξάμηνο. Η προθεσμία εγγραφής ορίζεται από το Συμβούλιο του 
Τμήματος.  

4. Παρακολούθηση των μαθημάτων του Β΄ εξάμηνου είναι δυνατή μόνον αν έχει 
προηγηθεί επαρκής και επιτυχής φοίτηση τουλάχιστον του 60% των μαθημάτων 
του Α΄ εξαμήνου.   

5. Μετεγγραφή σπουδαστών από ΠΕΣΥΠ μιας πόλης σε  ΠΕΣΥΠ άλλης πόλης δεν 
επιτρέπεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής 
μετά από εισήγηση του Συμβουλίου του Γενικού Τμήματος Παιδαγωγικών 
Μαθημάτων, είναι δυνατή η μετεγγραφή σπουδαστή/στριας ΠΕΣΥΠ, εφόσον 
συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι, που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης 
στο ΠΕΣΥΠ (όπως διορισμός του σπουδαστή στο δημόσιο τομέα, μετάθεση, 
συνυπηρέτηση, διορισμός σε θέση αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, 
βαριά ή ανίατη ασθένεια). 

 
Άρθρο   

Μαθήματα - Πρόγραμμα 
1. Το αργότερο μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού 

εξαμήνου συντάσσεται και - μετά από έγκριση του Συμβουλίου του Τμήματος - 
ανακοινώνεται με ευθύνη του Υπευθύνου του Τομέα Προγραμμάτων 
Εξειδίκευσης και Επιμόρφωσης και του Δ/ντή Παραρτήματος, για τα 
Παραρτήματα το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, το οποίο 
περιέχει: α) το πρόγραμμα σπουδών κάθε εξαμήνου, β) τα μέλη Ε.Π. που θα 
διδάξουν κάθε μάθημα, γ) την ημέρα, την ώρα και την αίθουσα ή το χώρο που θα 
πραγματοποιηθεί κάθε μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα.  

2. Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων σε μόνιμους ή ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς 
γίνεται με απόφαση της Δ.Ε. μετά από εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος.    

3. Η κατανομή των σπουδαστών σε τάξεις γίνεται από τον Υπεύθυνο του ΠΕΣΥΠ. Ο 
αριθμός όμως των σπουδαστών ανά τάξη για τα θεωρητικά μαθήματα δεν μπορεί 
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να υπερβαίνει τους 35. Στην περίπτωση ασκήσεων, εργαστηρίων, βιωματικών 
μαθημάτων, φροντιστηρίων κτλ. Ο αριθμός των σπουδαστών δεν θα υπερβαίνει 
του 15+-2. 

 
Άρθρο  

Μορφές διδασκαλίας 
Η εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει αυτόνομα ή 
σε συνδυασμό διάφορες από τις μεθόδους διδασκαλίας και εκπαιδευτικές τεχνικές, 
που συμβάλλουν στην ενεργητική συμμετοχή των σπουδαστών και στην 
αποτελεσματική μάθηση.  
 

Άρθρο  
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές 

1. Για την αποτελεσματικότερη εμπέδωση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων 
των σπουδαστών δύνανται να οργανώνονται, με έγκριση του Προϊσταμένου του 
Τμήματος ή του Δ/ντη Παραρτήματος και ενημέρωση του Συμβουλίου του 
Τμήματος και της Δ.Ε., εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές μικρής χρονικής 
διάρκειας (όχι περισσότερες από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες το εξάμηνο).  

2. Μπορεί να οργανώνονται  μορφωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες ή διαλέξεις από τους 
καθηγητές της Σχολής ή άλλους επιστήμονες που προσκαλούνται ειδικά. Η 
παρακολούθηση των εκδηλώσεων που γίνονται μέσα στο κανονικό πρόγραμμα 
των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές/ στριες. Όσοι /σες 
απουσιάζουν από τις εκδηλώσεις αυτές χρεώνονται με απουσίες στα μαθήματα 
που ήσαν προγραμματισμένα τις ώρες που πραγματοποιήθηκε η κάθε 
εκδήλωση. 

 
Άρθρο  
Βιβλία 

Το εκπαιδευτικό υλικό που υποστηρίζει την διδακτική διαδικασία και προτείνεται 
στους σπουδαστές καταρτίζεται και εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος 
ύστερα από πρόταση των μελών Ε.Π και των επιστημονικών συνεργατών του 
Προγράμματος.  Η προμήθεια του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού γίνεται με 
απόφαση της Δ.Ε. και ανήκει στις βιβλιοθήκες της Σχολής. 
 

Άρθρο  
Φοίτηση – Παρακολούθηση - Διαγραφή 

1. Η φοίτηση στο ΠΕΣΥΠ είναι υποχρεωτική, και πρέπει να είναι σε κάθε μάθημα  
«επαρκής». Ως επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε ένα μάθημα αν ο/η 
σπουδαστής/στρια παρακολούθησε τουλάχιστον τα 2/3 των ωρών που 
πραγματοποιήθηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως 
ανεπαρκής. Σπουδαστής/στρια με ανεπαρκή φοίτηση σε ένα μάθημα δεν 
δικαιούται να συμμετάσχει στην τελική γραπτή εξέταση στο μάθημα αυτό.  

2. Οι απουσίες για όλους τους σπουδαστές, υπολογίζονται από την ημερομηνία 
εγγραφής τους. Σε ειδικές μόνο περιπτώσεις είναι δυνατόν ορισμένες απουσίες 
να θεωρηθούν δικαιολογημένες μετά από εισήγηση του Τμήματος και απόφαση 
της Δ.Ε. 

3. Οι διδάσκοντες οφείλουν, σε τακτά διαστήματα να πληροφορούν τους 
σπουδαστές για τον αριθμό των απουσιών τους και στο τέλος κάθε εξαμήνου να 
δηλώνουν σε κατάλληλο έντυπο τα ονόματα των σπουδαστών που δεν 
δικαιούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις λόγω ανεπαρκούς φοίτησης Η 
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γραμματεία πριν από την ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων ανακοινώνει τα 
ονόματα των σπουδαστών που αποκλείονται της τελικής γραπτής εξέτασης σε 
ένα ή περισσότερα μαθήματα λόγω ανεπαρκούς φοίτησης. 

4. Σπουδαστής που είχε ανεπαρκή φοίτηση σε ένα ή περισσότερα μαθήματα 
υποχρεούται να τα ξανα-παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει την κατάρτισή του  
μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στην παράγραφο που ακολουθεί. 

5. Οι σπουδαστές/ στριες οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν στα μαθήματα και απορρέουν από το 
πρόγραμμα σπουδών εντός τεσσάρων το πολύ εξαμήνων (δύο δηλαδή 
ακαδημαϊκών ετών) από την αρχική τους εγγραφή, ενώ το σύνολο των 
υποχρεώσεών τους (πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση) εντός πέντε το 
πολύ εξαμήνων. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται αυτοδίκαια από τα μητρώα 
του Τμήματος. Η σχετική πράξη διαγραφής γίνεται από το Συμβούλιο του 
Τμήματος και ανακοινώνεται στον/ την σπουδαστή/στρια.  

6. Στην περίπτωση που σπουδαστής διαγραφεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
παραγράφου 6 ανωτέρω, και στη συνέχεια μέσω της διαδικασίας επιλογής 
εισαχθεί εκ νέου στο Πρόγραμμα εντός τριετίας από την ημερομηνία διαγραφής, 
έχει το δικαίωμα με αίτησή του να κατοχυρώσει τα μαθήματα στα οποία έχει 
εξεταστεί επιτυχώς ή τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει ήδη επιτυχώς ολοκληρώσει. 

 
Άρθρο   

Αξιολόγηση των Σπουδαστών/ στριών 
1. Οι σπουδαστές του ΠΕΣΥΠ, προκειμένου η φοίτησή τους να πιστοποιηθεί και να 

λάβουν το προβλεπόμενο πιστοποιητικό, αξιολογούνται: 
α) ανά μάθημα του Προγράμματος Σπουδών,  
β)στην Πρακτική Άσκηση  
γ) στην πτυχιακή τους εργασία.  

2. Για την Αξιολόγηση στο κάθε μάθημα ισχύουν τα κατωτέρω: 
α). Ο βαθμός κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος  εκφράζεται στην κλίμακα  0 έως 10.  
Ως βάση προαγωγής για κάθε  μάθημα   λογίζεται ο βαθμός 5,0.  
β).  Ο βαθμός μαθήματος εξάγεται με συνεκτίμηση (1) του βαθμού προόδου κατά 
50% και  (2) του βαθμού της γραπτής τελικής εξέτασης κατά 50%. Η συμμετοχή 
του σπουδαστή  στις τελικές εξετάσεις είναι υποχρεωτική.  
β1) Τα κριτήρια και ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού προόδου σε κάθε μάθημα 
καθορίζεται από τον διδάσκοντα και ανακοινώνεται στους σπουδαστές κατά την 
έναρξη των μαθημάτων. Ο βαθμός προόδου εξάγεται ή από ενδιάμεση γραπτή 
εξέταση ή από άλλες διαδικασίες αξιολόγησης. Ο βαθμός προόδου κατατίθεται 
στη γραμματεία του Τμήματος, από τον καθηγητή του μαθήματος, τρεις (3) ημέρες 
τουλάχιστον πριν από την έναρξη των γραπτών εξετάσεων του εξαμήνου. Η 
έγκαιρη κατάθεση της βαθμολογίας αποτελεί ευθύνη των διδασκόντων. 
β2). Οι τελικές γραπτές εξετάσεις κάθε εξαμήνου διαρκούν τις δύο εβδομάδες, που 
ακολουθούν τη λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου. Οι σπουδαστές έχουν 
δικαίωμα να κάμουν χρήση δύο εξεταστικών περιόδων ανά εξάμηνο, οι οποίες 
ορίζονται ως εξής:  1. Για τα μαθήματα που διδάσκονται κατά το Α’ εξάμηνο: Η 
πρώτη εξεταστική περίοδος (Φεβρουαρίου), κατά τις δύο εβδομάδες που 
ακολουθούν τη λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου αυτού  2. Για τα μαθήματα 
που διδάσκονται κατά το Β’ εξάμηνο: Η πρώτη εξεταστική περίοδος (Ιουνίου), 
κατά τις δύο εβδομάδες που ακολουθούν τη λήξη των μαθημάτων του Β’ 
εξαμήνου. 3. Για τα μαθήματα του Α΄ και Β΄ εξαμήνου η Β΄ εξεταστική περίοδος 
ορίζεται κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. 
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(γ). Τα κριτήρια και ο τρόπος υπολογισμού του τελικού βαθμού στα βιωματικά κ 
εργαστηριακά μαθήματα καθορίζεται από τον διδάσκοντα και ανακοινώνεται στους 
σπουδαστές κατά την έναρξη των μαθημάτων. Δεν είναι απαραίτητη η γραπτή 
τελική εξέταση για τα βιωματικά κ εργαστηριακά μαθήματα. 
(δ). Ο τελικός βαθμός μαθήματος κατατίθεται από τον διδάσκοντα μαζί με τα 
γραπτά δοκίμια στη γραμματεία του Τμήματος το αργότερο επτά (7) ημέρες από 
την ημέρα εξέτασης του μαθήματος.  

3. Η Εξωτερική Πρακτική Άσκηση  που σκοπό έχει  να προσφέρει την ευκαιρία στους 
σπουδαστές να πάρουν μέρος στην πράξη σε διαδικασίες υλοποίησης των 
λειτουργιών Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού / Καθοδηγητικής, και μάλιστα σε 
χώρους ειδικευμένους σε παροχή τέτοιων υπηρεσιών αξιολογείται μεν αλλά δεν 
βαθμολογείται.  Με την αξιολόγησή της πιστοποιείται η επιτυχής πραγματοποίησή 
της.  
 

Άρθρο  
Διάρκεια της Άσκησης 

 
Η εξωτερική πρακτική άσκηση των σπουδαστών του Τμήματος  έχει ελάχιστη 
συνολική διάρκεια  τριακοσίων (300) ωρών., και δύναται να αρχίζει μετά την 6η 
εβδομάδα του Α΄εξαμήνου σπουδών. 
Ο αριθμός των ημερών στις οποίες πραγματοποιούνται οι παραπάνω ώρες 
πρακτικής άσκησης, όπως και το ωράριο στο οποίο πραγματοποιούνται, ρυθμίζεται 
σε συνεργασία μεταξύ σπουδαστή και φορέα στη βάση των αναγκών αλλά και των 
δυνατοτήτων και των δύο πλευρών. Ενημερώνεται, όμως, γραπτώς το Τμήμα ως 
προς την τελική ρύθμιση πριν από την έναρξη της άσκησης ώστε, αφού εγκριθούν οι 
όροι άσκησης, να ενσωματωθούν στα σχετικά έντυπα .  
 

Άρθρο  
Χρόνος Πραγματοποίησης 

 
Η Εξωτερική Πρακτική Άσκηση μπορεί να αρχίσει να πραγματοποιείται από κάθε 
σπουδαστή  μετά  την 6 εβδομάδα των μαθημάτων ενώ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του  
Κανονισμού Σπουδών.  
 

Άρθρο  
Χώροι - Φορείς Πραγματοποίησης της Άσκησης 

 
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε χώρους φορέων, είτε του δημόσιου είτε του 
ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και προσφέρουν 
υπηρεσίες που περιλαμβάνουν λειτουργίες της Συμβουλευτικής και του 
Προσανατολισμού. 
Οι φορείς αυτοί προσδιορίζονται από το Τμήμα στη μορφή ενός καταλόγου όπου 
είναι δυνατόν να γίνεται τέτοια πρακτική άσκηση. Σε κάθε περίπτωση, ο σπουδαστής 
«μαθητεύει» κοντά σε κάποιον ειδικό, που έχει προσόντα και γνώσεις στη 
Συμβουλευτική  επιπέδου υψηλότερου από το επίπεδο του σπουδαστή. 
Προσπάθεια καταβάλλεται ώστε οι φορείς/χώροι αυτοί να προσφέρουν μια ευρεία 
ποικιλία εμπειριών. Γι΄  αυτό,  ο κάθε σπουδαστής υποχρεούται  να μην 
πραγματοποιήσει ολόκληρη την άσκησή του σε έναν μόνο φορέα / χώρο, αλλά 
τουλάχιστον σε  δύο  με τρόπο ώστε να εξασφαλίσει μια ποικιλία εμπειριών σε 
διαφορετικούς χώρους. 
 

Άρθρο  
Διαδικασία Τοποθέτησης των Σπουδαστών σε Χώρους Άσκησης 
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Σε κάθε περίπτωση, συνάπτεται μια άτυπη συμφωνία της Σχολής με τον 
συγκεκριμένο φορέα άσκησης, στην οποία συνοψίζονται οι αμοιβαίες υποχρεώσεις 
αλλά και οι λεπτομέρειες και προϋποθέσεις της πρακτικής άσκησης. Άσκηση που 
πραγματοποιείται χωρίς να έχει προηγηθεί η «επίσημη τοποθέτηση» του σπουδαστή 
στον συγκεκριμένο χώρο / φορέα δεν λαμβάνεται υπόψιν.  
 

Άρθρο  
Εποπτεία της Πρακτικής Άσκησης 

 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ωφέλεια του σπουδαστή από την 
πρακτική άσκηση, η άσκηση αυτή εποπτεύεται από αντίστοιχο διδάσκοντα. Η 
Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνει την  συνεχή επικοινωνία Τμήματος – Φορέα σε 
συνεργασία σπουδαστή, διδάσκοντα το αντίστοιχο μάθημα και υπεύθυνου ΠΕΣΥΠ. 
 

Άρθρο  
Πιστοποίηση της Πρακτικής Άσκησης 

 
Για να θεωρηθεί  η πρακτική άσκηση ως ολοκληρωθείσα επιτυχώς, και συνεπώς να 
ικανοποιηθεί η προϋπόθεση αυτή ως προαπαιτούμενο για την αποφοίτηση του 
σπουδαστή, η πραγματοποίηση της άσκησης πιστοποιείται με την υπογραφή 
συγκεκριμένου επίσημου αποδεικτικού εγγράφου από το φορέα όπου 
πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση. Στο έγγραφο αυτό αναφέρονται αναλυτικά: 
α).  Οι πραγματοποιηθείσες ώρες άσκησης, με συνημμένο το ημερολόγια 
πρόγραμμα άσκησης, και 
β).  Το είδος των δραστηριοτήτων με τις οποίες ασχολήθηκε ο ασκούμενος, και το 
είδος των εμπειριών που απέκτησε. 
 

Άρθρο 
Πτυχιακή Εργασία 

Κάθε σπουδαστής/στρια εκπονεί μια πτυχιακή εργασία, με σκοπό τη σύνθεση και 
αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τα διάφορα μαθήματα. 
α) Είδος – Θεματολογία: 
Η Πτυχιακή Εργασία μπορεί να είναι βιβλιογραφική ή ερευνητική ή συνδυασμός και 
των δύο σε θέματα που συνδέονται με τα διδασκόμενα στο Πρόγραμμα μαθήματα.. 
Είναι δυνατόν, ένας φοιτητής να προτείνει θέμα της επιλογής του και να αναλάβει 
Πτυχιακή Εργασία  αρκεί να έχει την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή. 
Η Πτυχιακή Εργασία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (μέχρι το πολύ 2 άτομα).  
β) Μορφή και έκταση της Πτυχιακής Εργασίας: 
Η έκταση της εργασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20.000 λέξεις (60 περίπου 
σελίδες) και η δομή της να είναι σύμφωνη με τους κανόνες συγγραφής 
επιστημονικής εργασίας.  
γ) Χρονοδιάγραμμα: 
• Το αργότερο 4 εβδομάδες πριν το τέλος του Α΄εξ. του διδακτικού έτους οι 

διδάσκοντες οφείλουν να ανακοινώνουν γραπτώς στους σπουδαστές (μέσω της 
Γραμματείας του Τμήματος) προτεινόμενα θέματα πτυχιακών εργασιών.  

• Με την έναρξη του Β΄ εξαμήνου οι σπουδαστές επιλέγουν θέμα και σε 
συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή αναλαμβάνουν Πτυχιακή Εργασία 
και καταθέτουν  δελτίο ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας. 

• Στα πλαίσια του μαθήματος Σεμινάρια Πτυχιακής Εργασίας ο διδάσκων 
καθοδηγεί και προσφέρει τις απαραίτητες διευκρινήσεις και στήριξη στους 
σπουδαστές για την συγγραφή της πτυχιακής εργασίας.  
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• Ο ελάχιστος χρόνος υποβολής της Πτυχιακής Εργασίας δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος των 8 εβδομάδων μετά την ανάληψή της και δεν μπορεί να 
κατατεθεί εάν ο σπουδαστής δεν έχει περάσει επιτυχώς το σύνολο των 
μαθημάτων του Προγράμματος και οπωσδήποτε πριν την έναρξη κάθε 
εξεταστικής περιόδου.  

• Η πτυχιακή εργασία μετά την τελική της αξιολόγηση υποβάλλεται σε 3 
αντίγραφα (για τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης) και σε 5 CD ROM (για τις 
ανάγκες των βιβλιοθηκών των Παραρτημάτων) 

δ) Υποχρεώσεις επιβλέποντα καθηγητή 
• Έγκαιρη -σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα- ανακοίνωση των θεμάτων 

Πτυχιακής Εργασίας που επιθυμούν και δύνανται να επιβλέψουν. 
• Καθοδήγηση και συμβουλευτικές –σε τακτά διαστήματα- συναντήσεις με τους 

σπουδαστές. Παροχή οδηγιών εκπόνησης και συγγραφής πτυχιακής εργασίας 
καθώς και πινάκων με τα κριτήρια αξιολόγησής της. 

• Κάθε καθηγητής  υποχρεούται να εποπτεύει τουλάχιστον 3 εργασίες. 
ε) Παρουσίαση: 
Ο σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει την πτυχιακή του εργασία σε 
τριμελή επιτροπή η οποία ορίζεται από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος και 
αποτελείται   από τον επόπτη καθηγητή ως πρόεδρο και δύο ακόμη μέλη από το 
διδακτικό προσωπικό του Προγράμματος.  Στην παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας 
μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να παρευρίσκεται και ο Υπεύθυνος του Τομέα 
Προγραμμάτων Εξειδίκευσης και Επιμόρφωσης ή –για τα παραρτήματα-ο υπεύθυνος 
του ΠΕΣΥΠ. Ο μέσος όρος των τριών βαθμών αποτελεί τον Βαθμό της Πτυχιακής 
Εργασίας.  Η εργασία θεωρείται ότι εγκρίνεται αν ο μέσος όρος είναι 5 και άνω.  Σε 
περίπτωση που η εργασία απορριφθεί δίνεται η δυνατότητα στον σπουδαστή είτε να 
κάνει βελτιώσεις στην εργασία του και να την επανα-υποβάλλει, είτε να επιλέξει νέο 
θέμα ή /και επόπτη πτυχιακής εργασίας. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα 
προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια για την ολοκλήρωση των σπουδών στο ΠΕΣΥΠ.  
στ) Αξιολόγηση: 
Η πτυχιακή εργασία αξιολογείται, μετά από παρουσίαση σε τριμελή επιτροπή, σε 
ειδικό έντυπο, και ο σπουδαστής βαθμολογείται με Βαθμό Πτυχιακής Εργασίας στην 
κλίμακα 0-10.  
 

Άρθρο 
Βαθμός Πτυχίου 

Το άθροισμα των βαθμών όλων των εξαμηνιαίων μαθημάτων διαιρούμενο δια του 
αριθμού των μαθημάτων, δίδει τον Συντελεστή Χ.  Ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας 
δίδει τον Συντελεστή Ψ. Ο Βαθμός Πτυχίου του κάθε σπουδαστή προκύπτει  από τον 
τύπο:  

Βαθμός Πτυχίου = Χ.(70%) + Ψ.(30%) 
Ο Βαθμός Πτυχίου στρογγυλοποιείται σε δεκαδικό αριθμό με ένα δεκαδικό ψηφίο. 
Προϋπόθεση, προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη 
Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό στο σπουδαστή, είναι να έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Πρόγραμμα Σπουδών και να έχει 
επιτύχει σε όλα τα μαθήματα τουλάχιστον βαθμό  πέντε (5). 
 

Άρθρο  
Χορηγούμενος Τίτλος 

Στους σπουδαστές του ΠΕΣΥΠ μετά από επιτυχή παρακολούθηση χορηγείται: 
Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό  
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Άρθρο  

Τύπος Πιστοποιητικού 
Ο τύπος του Πιστοποιητικού που χορηγείται στους αποφοίτους του ΠΕΣΥΠ είναι 
αυτός που εγκρίθηκε από τη Δ.Ε. με την πράξη της …………….  
Ο χαρακτηρισμός βαθμού του Πιστοποιητικού των αποφοίτων του ΠΕΣΥΠ 
καθορίζεται ως εξής: 
α) από 5.0-6.9 «Καλώς», β) από 7.0- 8.4 «Λίαν Καλώς» και γ) από 8.5 – 10 
«Άριστα». 
 

Άρθρο  
Τηρούμενα Βιβλία / Στοιχεία 

Για την εγγραφή και την τήρηση των λεπτομερειακών στοιχείων εγγραφής, φοίτησης 
και επίδοσης, καθώς και αποφοίτησης των σπουδαστών, τηρούνται από τη 
Γραμματεία του Τμήματος τα εξής βιβλία και στοιχεία: 
α) Μητρώο Σπουδαστών ΠΕΣΥΠ 
β) Φάκελος με καταστάσεις των Διδασκόντων στις οποίες δηλώνονται τα ονόματα 
όσων δικαιούνται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις. 
γ) Μητρώο Πτυχιούχων.  
δ) Ατομικά στοιχεία σπουδαστών (καρτέλες ή δελτία φοίτησης σπουδαστή κλπ). Τα 
στοιχεία αυτά  είναι απόρρητα. Κάθε σπουδαστής μπορεί να λαμβάνει γνώση μόνο 
των δικών του στοιχείων, ύστερα από αίτησή του.  
 

Άρθρο   
Τελικές διατάξεις 

Κάθε ζήτημα που δημιουργείται κατά την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και 
δεν καλύπτεται από αυτόν, ή από τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Προγραμμάτων 
(ΕΚΛΕΙΠ), ή από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΑΣΠΑΙΤΕ, ρυθμίζεται με 
απόφαση της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ μετά από εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος 
και πρόταση του Τομέα Προγραμμάτων Ειδίκευσης και Επιμόρφωσης. 
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