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Γενικζσ πληροφορίεσ 
Φο τμιμα Φεχνολογίασ Φροφίμων ιδρφκθκε το 2009 (διαδεχόμενο το Φμιμα Φεχνολογίασ 

Γεωργικϊν Σροϊόντων)και ανικε ςτο ΦΕΙ Μαλαμάτασ που μετονομάςτθκε ςε ΦΕΙ Σελοποννιςου. 

Ξε τον Οομό4610/2019 ιδρφκθκε το τμιμα Επιςτιμθσ και Φεχνολογίασ Φροφίμων του 

Σανεπιςτθμίου Σελοποννιςου, που διαδζχκθκε το Φμιμα Φεχνολογία Φροφίμων του ΦΕΙ και 

πλζον διεκπεραιϊνει το ΣΣΥ «Φεχνολογία Φροφίμων». 

 

1.1 πουδζσ 
Φο προπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν (ΣΣΥ) ϋϋΣεχνολογία Σροφίμωνϋϋ ζχει διάρκεια 

οκτϊ (8) εξαμινων και οδθγεί ςτθν απονομι πτυχίου με τον διακριτό τίτλο «Σεχνολογία 

Σροφίμων» 

Ιδρφκθκε με το ΦΕΜ 21/09.02.2009 

 

1.2κοπόσ του ΠΠ 
Φο  ΣΣΥ  ϋϋΣεχνολογία Σροφίμωνϋϋ αποςκοπεί  ςτθν  επιςτθμονικι  κατάρτιςθ  των 

φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν και ςτθν ανάπτυξθ ειδικευμζνων γνϊςεων, δεξιοτιτων και κριτικισ 

ικανότθτασ ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ Φεχνολογίασ Φροφίμων 

 

1. Χρονική Διάρκεια  ΠΠ 

2.1 Διάρκεια ςπουδϊν 
Φο ΣΣΥ είναι οργανωμζνο ςφμφωνα με τθ διάρκρωςθ που ορίηει θ Διαδικαςία τθσ 

Ξπολόνιασ. Ρ τίτλοσ ςπουδϊν από απονζμει ςτουσ αποφοίτουσ αντιςτοιχεί ςτο ζκτο (6) 

επίπεδο ςφμφωνα με το Εκνικό  Σλαίςιο  Σροςόντων  και  ςτο  αντίςτοιχο  πζμπτο  (5)  

ςφμφωνα  με  τθ  Διεκνι Σρότυπθ  Φαξινόμθςθ  τθσ  Εκπαίδευςθσ  ISCED  τθσ  UNESCO. 

Θ  διάρκεια  του  ΣΣΥ  οκτϊ  (8)  εξάμθνα  κατανεμθμζνα  ςε τζςςερα (4) ακαδθμαϊκά 

ζτθ. Ρ ελάχιςτοσ χρόνοσ φοίτθςθσ είναι 8 εξάμθνα από τθν θμερομθνία πρϊτθσ εγγραφισ ςτο 

Φμιμα. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι ειςαχκζντεσ με κατατακτιριεσ εξετάςεισ. 

 

2.2 Διάρκεια Εξαμήνου 
Φο ακαδθμαϊκό ζτοσ αρχίηει τθν 1θ Υεπτεμβρίου και λιγει τθν 31θ Αυγοφςτου. Φο 

διδακτικό ζργο κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ αποτελείται από δφο (2) ακαδθμαϊκά εξάμθνα, το 

χειμερινό και το εαρινό. Θ ακριβισ θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ κάκε εξαμινου κακορίηεται 

με απόφαςθ  τθσ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ. 

Μάκε εξάμθνο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο δεκατρείσ (13) πλιρεισ εβδομάδεσ. 
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Αν,για οποιονδιποτε λόγο, ο αρικμόσ των εβδομάδων διδαςκαλίασ που 

πραγματοποιικθκαν ςε ζνα μάκθμα είναι μικρότεροσ από τισ δεκατρείσ (13) εβδομάδεσ το 

μάκθμα κεωρείται ότι δεν διδάχκθκε και θ τυχόν εξζταςθ του είναι άκυρθ. 

 

2.3 Παράταςη διάρκειασ εξάμηνου 
Σαράταςθ τθσ διάρκειασ ενόσ εξαμινου επιτρζπεται μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ,  

με  απόφαςθ  του  Σρφτανθ,  φςτερα  από  πρόταςθ του Μοςμιτορα τθσ Υχολισκατόπιν 

ειςθγιςειστου  Σροζδρου  του  Φμιματοσ, προκειμζνου  να  ςυμπλθρωκεί  ο  απαιτοφμενοσ  

ελάχιςτοσ  αρικμόσ  εβδομάδων διδαςκαλίασ,  ωςτόςο  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τισ  δφο  (2)  

εβδομάδεσ. 

 

2.4 Εξεταςτικζσ περίοδοι 
Ρι εξεταςτικζσ είναι τρεισ (3) ςε κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ. Ρι δφο (2) εξεταςτικζσ 

περίοδοι(Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Ιουνίου – Ιουλίου) ακολουκοφν τθν λιξθ των 

μακθμάτων κάκε εξαμινου ςτισ οποίεσ εξετάηονται τα μακιματα που διδάχκθκαν ςτο 

αντίςτοιχο εξάμθνο. Θ τρίτθ (επαναλθπτικι) εξεταςτικι περίοδοσ διενεργείται το Υεπτζμβριο 

κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ και αφορά τθ εξζταςθ των μακιματων και των δφο εξάμθνων του 

ακαδθμαϊκοφ ζτουσ που ζλθξε ςτα οποία οι φοιτθτζσ δεν εξετάςτθκαν επιτυχϊσ ςτισ δφο 

προθγοφμενεσ εξεταςτικζσ περιόδουσ. 

Υτουσ φοιτθτζσ/τριεσ που ζχουν ολοκλθρϊςει τον ελάχιςτο χρόνο φοίτθςθσ των δζκα (10) 

εξάμθνων χωρίσ  να  ζχουν  ςυμπλθρϊςει τισ τυπικζσυποχρεϊςεισ τουσ για τθ λιψθ του πτυχίου 

(φοιτθτζσ επί πτυχίω), μπορεί, φςτερα από απόφαςθ τθσ Υυνζλευςθσ του Φμιματοσ, να δοκεί θ 

δυνατότθτα να εξετάηονται ςε κάκε εξεταςτικι περίοδο ςε όλα τα μακιματα που τουσ 

υπολείπονται, με τθν προχπόκεςθ ότι τα ζχουν δθλϊςει κατά τθν διάρκειατου κανονικοφ 

χρόνου των ςπουδϊν τουσ. 

Θ ζναρξθ και θ διάρκεια κάκε εξεταςτικισ περιόδου κακορίηεται με απόφαςθ τθσ Υυνζλευςθσ 

του Φμιματοσ. 

 

2.5 Χρόνοσ φοίτηςησ 
Ρ τυπικόσ χρόνοσ φοίτθςθσ ςτο ΣΣΥ Επιςτιμθσ και Φεχνολογίασ Φροφίμων είναι οκτϊ 

(8) εξάμθνα. Ξετά τθν παρζλευςθ δϊδεκα (12) εξαμινων ο/θ φοιτθτισ/τρια δεν χάνει τθν 

φοιτθτικι του ιδιότθτα, παραμζνει εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα φοιτθτϊν του Φμιματοσ, όμωσ 

δεν δικαιοφται των ευεργετθμάτων τθσ φοιτθτικισ μζριμνασ. 
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3. Θζματα πουδϊν 

3.1 Ειςαγωγή φοιτητϊν 
Θ ειςαγωγι φοιτθτϊν ςτο ΣΣΥ « Φεχνολογίασ Φροφίμων» πραγματοποιείται μζςω: 

Α) των Σανελλαδικϊν εξετάςεων που διεξάγονται με ευκφνθ του Χπουργείου Σαιδείασ, Ζρευνασ 

και Θρθςκευμάτων (ΧΣΕΘ). 

Β) μετεγγραφϊν που πραγματοποιοφνται με ευκφνθ του Χπουργείου Σαιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων (ΧΣΕΘ). 

Γ) κατατακτθρίων εξετάςεων  

 

3.2 Εγγραφή Πρωτοετϊν 
Θ εγγραφι των πρωτοετϊν φοιτθτϊν/τριων ςτο Φμιμα  Επιςτιμθσ και Φεχνολογία 

Φροφίμων πραγματοποιείται μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ 

(https://eregister.it.minedu.gov.gr/) του Χπουργείου Σαιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων 

(ΧΣΕΘ). Ματόπιν κάκε φοιτθτισ/τρια πρζπει να αποςτείλει τα δικαιολογθτικά για τθν εγγραφι 

του ςτθν Γραμματεία για του Φμιματοσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ. Αναλυτικότερεσ 

οδθγίεσ για τθν διαδικαςία παρζχονται κάκε φορά από το ΧΣΕΘ. 

λοι οι φοιτθτζσ/τριεσ εγγράφονται ςτο πρϊτο εξάμθνο του ΣΣΥ. Εξαιροφνται όςοι 

προζρχονται από μεταγραφι , που εγγράφονται ςτο εξάμθνο του ΣΣΥ που ολοκλθρϊνεται θ 

μεταγραφι και από κατατακτιριεσ εξετάςεισ που εγγράφονται ςε εξάμθνο που κα αποφαςίςει 

θ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ. 

 

3.3 Παραλαβή Ιδρυματικϊν κωδικϊν - Ακαδημαϊκή  Σαυτότητα 
Ξε τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ οι πρωτοετισ φοιτθτζσ/τριεσ παραλαμβάνουν 

ιδρυματικοφσ κωδικοφσ για τθν πρόςβαςθ ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του Σανεπιςτιμιου 

(θλεκτρονικι γραμματεία, πλατφόρμα αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ e-class, e-mail κ.α.). Επίςθσ κα 

τουσ χορθγθκεί θ ακαδθμαϊκι  ταυτότθτα  πιςτοποιεί  τθν  ακαδθμαϊκι  ιδιότθτα  κάκε  

φοιτθτι.  Για  τθ χοριγθςθ  τθσ,  οι  φοιτθτζσ  υποβάλλουν  θλεκτρονικά  αίτθςθ  ςτθν  

διεφκυνςθ http://academicid.minedu.gov.gr αφοφ παραλάβουν τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ ςτισ 

θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του Σανεπιςτθμίου  

 

3.4 Ανανζωςη εγγραφήσ Δηλϊςεισ μαθημάτων 
Μάκε φοιτθτισ/τρια ςτθν αρχι κάκε εξαμινου δθλϊνει  τα  μακιματα  του  ΣΣΥ  που  

επικυμεί  να παρακολουκιςει  κατά  το  ςυγκεκριμζνο  εξάμθνο  (διλωςθ  μακθμάτων). Θ 

διλωςθ των μακθμάτων ςε κάκε εξάμθνο επζχει και κζςθ ανανζωςθσ τθσ εγγραφισ και είναι 
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απαιτθτι για να ςυμμετζχει ενεργά ο /θ  φοιτθτισ/τρια ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και να 

ζχει δικαίωμα ςυμμετοχι ςτθν εξζταςθ των μακθμάτων. 

Θ διλωςθ μακιματων γίνεται αποκλειςτικά μζςω του θλεκτρονικοφ του ςυςτιματοσ 

τθσ θλεκτρονικισ γραμματείασ. Ρι φοιτθτζσ/τριεσ είναι υποχρεωμζνοι να διατθροφν και 

εκτυπωμζνο αντίγραφο τθσ θλεκτρονικισ διλωςθσ των μακιματων ϊςτε να αποδεικνφεται θ 

διλωςθ των μακθμάτων τουσ ςε περιπτϊςεισ δυςλειτουργίασ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ. 

Χωρίσ αποκθκευμζνο ι εκτυπωμζνο αντίγραφο τθσ θλεκτρονικισ διλωςθσ των μακιματων ο/θ 

φοιτθτισ/τρια δεν δικαιοφται να επικαλεςκεί δυςλειτουργία του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ τθν 

υποβολι τθσ διλωςθσ. 

Ρ ακριβισ χρόνοσ τθσ διλωςθσ μακθμάτων κακορίηεται από τθν Υυνζλευςθ του 

Φμιματοσ και ανακοινϊνεται ζγκαιραςτθν ιςτοςελίδα του Φμιματοσ 

Εκπρόκεςμεσ δθλϊςεισ εξετάηονται κατά περίπτωςθ από τθν Υυνζλευςθ του Φμιματοσ. 

Υε κάκε εξάμθνο ο ανϊτατοσ μακθμάτων που μπορεί  να δθλϊςει ο/θφοιτθτισ/τρια 

αντιςτοιχεί ςε37διδακτικζσ ϊρεσ ανά εβδομάδα. 

Σρϊτα δθλϊνονται τα μακιματα που οφείλει ο/θ φοιτθτισ/τρια από προθγοφμενα 

εξάμθνα και εφόςον υπάρχει υπόλοιπο πιςτωτικϊν μονάδων δθλϊνονται τα μακιματα του 

τυπικοφ εξάμθνου που βρίςκεται ο/θ φοιτθτισ/τρια και ακολοφκωσ μεγαλφτερων εξαμινων. 

 

3.5 υγγράμματα και βοηθήματα 
Θ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ κακορίηει μετά από ειςιγθςθ των μελϊν ΔΕΣ κατάλογο 

ςυγγραμμάτων και διδακτικϊν βοθκθμάτων για κάκε μάκθμα, τα οποία κατάλλθλα για τθν 

διδαςκαλία του μακιματοσ μζχρι τζλοσ Ξαΐου κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Υε κάκε μάκθμα 

προτείνονται δφο ι περιςςότερα ςυγγράμματα που καλφπτουν το περίγραμμα του μακιματοσ. 

Μάκε φοιτθτισ/τρια(εκτόσ αυτϊν που ειςιχκθςαν με κατατακτιριεσ εξετάςεισ)δικαιοφται ζνα 

ςφγγραμμα για κάκε μάκθμα (υποχρεωτικό  ι  επιλογισ) που ζχει επιλζξει ςτθν διλωςθ 

μακθμάτων ςτθν αρχι κάκε εξάμθνου. 

Θ επιλογι του ςυγγράμματοσ από τουσ φοιτθτζσ/τριεσ γίνεται μζςω τθσΘλεκτρονικισ 

Χπθρεςίασ Ρλοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Υυγγραμμάτων «ΕΧΔΡΠΡΥ» (https://eudoxus.gr/),  του  

Χπουργείου  Σαιδείασ  Ζρευνασ  και  Θρθςκευμάτων, ςε χρόνο που ανακοινϊνεται από τθν 

Γραμματεία. Μάκε φοιτθτισ/τρια επιλζγει το ςφγγραμμα τθσ αρζςκειασ του από αυτά που 

προτείνονται για κάκε μάκθμα. 

Επιλογι δεφτερου ςυγγράμματοσ για το ίδιο μάκθμα δεν επιτρζπεται ακόμθ και αν ο φοιτθτισ 

δεν επζλεξε κανζνα από τα προτεινόμενα ςυγγράμματα άλλου μακιματοσ  του προγράμματοσ 

ςπουδϊν. 
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Μάκε διδάςκοντασ μπορεί να προτείνει και επιπλζον ςυγγράμματα που διατίκενται από 

τθν Βιβλιοκικθ του Σανεπιςτθμίου. Ρι φοιτθτζσ/τριεσ ενθμερϊνονται για αυτό το υλικό μζςω 

τθσ πλατφόρμασ e-classτου Σανεπιςτιμιου Σελοποννιςου. 

Μάκε διδάςκοντασ μπορεί, εφόςον κρίνει απαραίτθτο, να διανείμει περιοριςμζνο όγκου 

φωτοτυπθμζνων ςθμειϊςεων, επικουρικά με το ςυγγράμματα του ςυςτιματοσ ΕΧΔΡΠΡΥ, 

εφόςον τθροφνται οι κανόνεσ ακαδθμαϊκισ δεοντολογίασ και λογοκλοπισ.  

 

3.6 Αναςτολή φοίτηςησ 
 Ρι φοιτθτζσ που δεν ζχουν υπερβεί το 12ο εξάμθνο ςπουδϊν ζχουν το δικαίωμα να 

διακόψουν τισ ςπουδζσ του, με αίτθςι τουσ προσ τθν γραμματεία του Φμιματοσ για κατ’ 

ελάχιςτον ενόσ (1) ακαδθμαϊκοφ εξαμινου, αλλά θ διάρκεια τθσ διακοπισ δεν δφναται να 

υπερβαίνει ακροιςτικά τα δφο (2) ζτθ αν χορθγείται τμθματικά. 

. 

 

3.7 Διαγραφή από το Σμήμα 
Ρι  φοιτθτζσ/τριεσ  ζχουν  το  δικαίωμα  να  διαγραφοφν από το Φμιμα μετά από 

ζγγραφθ αίτθςι του προσ τθν Γραμματεία. 

 

4. Θζματα Προγράμματοσ πουδϊν 

4.1 Διάρθρωςη Προγράμματοσ Προπτυχιακϊν πουδϊν (ΠΠ) 
Φο ΣΣΥ «Φεχνολογίασ Φροφίμων» διαρκρϊνεται ςε δζκα (10) εξάμθνα και περιλαμβάνει 

ςαράντα ζξι (46) μακιματα που διακρίνονται κεωρθτικά, εργαςτθριακά και μικτά (κεωρθτικά 

και εργαςτθριακά). Για τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν απαιτείται θ εκπόνθςθ διπλωματικισ 

εργαςίασ (ΔΕ), και θ διεξαγωγι Σρακτικισ Άςκθςθσ (ΣΑ)ςε παραγωγικζσ μονάδεσ, εργαςτιρια 

ποιοτικοφ ελζγχου τροφίμων, Ερευνθτικά Ινςτιτοφτα κ.τ.λ. Φα αναλυτικά θ δομι του ΣΣΥ ανά 

εξάμθνο παρουςιάηεται ςτο Σαράρτθμα 1. 

 

4.2 Πιςτωτικζσ Μονάδεσ- ECΣS 
Φο  ςφνολο  των πιςτωτικϊν  μονάδων  (ECTS)  του ΣΣΥ ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ 

εκπόνθςθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ και τθσ Σρακτικισ Άςκθςθσ είναι 240.  

Μάκε πιςτωτικι μονάδα (ECTS)  αντιςτοιχεί ςε 25-30 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ για τουσ/τισ  

φοιτθτζσ/τριεσ. Ζνα πλιρεσ εξάμθνο ιςοδυναμεί ςε 30 πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS) και ζνα 

πλιρεσ ακαδθμαϊκό ζτοσ ςπουδϊν με 60 πιςτωτικζσ μονάδεσ.  
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4.3 Κατηγορίεσ μαθημάτων 
Φα μακιματα του ΣΣΥ διακρίνονται ςε μακιματα: 

Ξάκθμα Γενικισ Χποδομισ (ΞΓΧ),  

Ξάκθμα Ειδικισ Χποδομισ (ΞΕΧ),  

Χποχρεωτικό (Χ) 

Ξάκθμα Ειδίκευςθσ (ΞΕ) 

Ξάκθμα κατ’ Επιλογιν Χποχρεωτικό (ΕΧ) 

 

4.4 Πρακτική Άςκηςη 
Θ Σρακτικι Άςκθςθ διεξάγεται ςτο 8ο εξάμθνο. Αντιςτοιχεί δζκα (10) πιςτωτικζσ 

μονάδεσ (ECDS). Θ πρακτικι Άςκθςθ δεν βακμολογείται με τθν αρικμθτικι κλίμακα 0-10 αλλά 

με τον χαρακτθριςμό «επιτυχισ» ι «ανεπιτυχισ» από τον Ακαδθμαϊκό Επιβλζποντα.  

 

4.5 Πτυχιακή εργαςία 
Μάκε φοιτθτισ/τρια είναι υποχρεωμζνοσ, προκειμζνου να ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ 

του, να εκπονιςει Στυχιακι Εργαςία με κζμα το οποίο ζχει άμεςθ ςχζςθ με το γνωςτικό 

αντικείμενο τθσ Φεχνολογίασ Φροφίμων.  

H Στυχιακι Εργαςία ζχει το χαρακτιρα περιοριςμζνθσ ερευνθτικισ εργαςίασ ςε κζματα 

αιχμισ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ Επιςτιμθσ και Φεχνολογίασ Φροφίμων. Θ πτυχιακι 

εργαςία διεξάγεται ςτο 8ο εξάμθνο και βακμολογείται με κλίμακα 0-10. Ελάχιςτοσ βακμόσ 

επιτυχίασ είναι το πζντε (5). 

 

4.6 Τποχρεϊςεισ των φοιτητϊν/τριων ςτο ΠΠ 
Θ παρακολοφκθςθ και επιτυχισ εξζταςθ ςε όλα τα υποχρεωτικά μακιματα (38) και τα 

απαιτοφμενα μακιματα επιλογισ (2), Θ εκπόνθςθ Διπλωματικισ Εργαςίασκαι Σρακτικισ 

Άςκθςθσ είναι προχπόκεςθ για τθν λιψθ του πτυχίου. Ρ/Θ φοιτθτισ/τρια πρζπει δθλϊςει 

μακιματα του ΣΣΥ ϊςτε να ςυγκεντρϊςει 240 πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS), ςτισ οποίεσ 

ςυμπεριλαμβάνεται και θ εκπόνθςθ Διπλωματικισ Εργαςίασ και θ Σρακτικι Άςκθςθ. 

 

4.7 Μετακίνηςη για ςπουδζσ ή για πρακτική άςκηςη 
Υτα πλαίςια τθσ διεκνοποίθςθσ των ςπουδϊν τθσ προαγωγισ τθσ διαπολιτιςμικότθτασ 

το ΣΣΥ προςφζρεται θ δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ να παρακολουκιςουν μακιματα 

ι να εξαςκθκοφν ςε Σρακτικι Άςκθςθ ςε Ιδρφματα του εξωτερικοφ με τα οποία ζχει ςυναφκεί 

ςχετικι ςυμφωνία, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ ERASMUS. Ρι διαδικαςίεσ κινθτικότθτασ των 

φοιτθτϊν/τριϊν προβλζπονται ςτον κανονιςμό ERASMUS του Φμιματοσ. Φα μακιματα που κα 



Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ΠΠ «Τεχνολογία Τροφίμων»                                                              [10] 
 

 

παρακολουκιςει κάκε φοιτθτισ/τρια ςτο Κδρυμα υποδοχισ αναγνωρίηονται ςφμφωνα με όςα 

περιγράφονται ςτο επόμενο εδάφιο (Αναγνωρίςεισ μακθμάτων). 

 

4.8 Αναγνωρίςεισ μαθημάτων 
Υτουσ/Υτισ φοιτθτζσ/ριεσ που ειςάγονται ςτο Φμιμα με μεταγραφι ι από 

κατατακτιριεσ εξετάςεισ, δίνεται θ δυνατότθτα να αναγνωρίςουν μακιματα τα οποία ζχουν 

διδαχκεί και εξεταςτεί επιτυχϊσ ςτο Φμιμα προζλευςισ τουσ. Θ αναγνϊριςθ των μακθμάτων, 

πραγματοποιείται με απόφαςθ τθσ Υυνζλευςθσ του Φμιματοσ, κατά περίπτωςθ, φςτερα από 

ειςιγθςθ του διδάςκοντοσ. Ρι φοιτθτζσ απαλλάςςονται από τθν παρακολοφκθςθ και τθν 

εξζταςθ τθσ κεωρίασ ι των εργαςτθρίων ι των φροντιςτθρίων του μακιματοσ που κα 

αναγνωριςτεί. Ρ βακμόσ κα είναι αυτόσ του Φμιματοσ προζλευςισ τουσ. 

Ξακιματα που κρίνεται ότι δεν διδάχκθκαν επαρκϊσ ςτο Φμιμα προζλευςθσ ι το περίγραμμα 

του μακιματοσ ιταν διαφορετικό από αυτό του ΣΣΥ του Φμιματοσ υποδοχισ δεν 

αναγνωρίηονται. 

Ρι φοιτθτζσ/τριεσ οι οποίοι μετακινοφνται για ςπουδζσ ςε Υυνεργαηόμενα Ιδρφματα του 

εξωτερικοφ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus, μποροφν να αντιςτοιχίςουν τα μακιματα 

ςτα οποία κα εξεταςτουν με επιτυχία ςτο Κδρυμα Χποδοχισ, εφόςον θ φλθ τουσ αντιςτοιχεί 

ςτθν φλθ μακθμάτων του ΣΣΥ του Φμιματοσ. Φα μακιματα αυτά αντιςτοιχίηονται από τθν 

Υυνζλευςθ του Φμιματοσ μετά από ειςιγθςθ του αρμόδιου διδάςκοντα, πριν τθν αναχϊρθςθ 

του/τθσ φοιτιτριασ για το Κδρυμα Χποδοχισ. Ρ βακμόσ τουσ ανάγεται ςτθν αρικμθτικι κλίμακα 

0-10 εάν θ κλίμακαβακμολόγθςθσ είναι διαφορετικι ςτο Κδρυμα Χποδοχισ. Ρι πιςτωτικζσ 

μονάδεσ (ECDS) που αποδίδονται ςτα μακιματα που αναγνωρίηονται είναι αυτζσ του ΣΣΥ του 

Φμιματοσ.Ξακιματα που δεν κα αντιςτοιχικοφν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο Σαράρτθμα 

Διπλϊματοσ ωσ μακιματα επιλογισ και οι διδακτικζσ μονάδεσ του (ECDS) δεν προςμετρϊντασ 

ςτισ ςυνολικζσ που απαιτοφνται για τθν λιψθ του πτυχίου.  Υτο πλαίςιοτου προγράμματοσ 

Erasmus δεν αντιςτοιχίχονται μακιματα εκμάκθςθσ γλϊςςασ ι ορολογίασςτθν γλϊςςα του 

Ιδρφματοσ Χποδοχισ. 

 

4.9 Οργάνωςη/διδαςκαλία μαθημάτων 
Θ Υυνζλευςθ του Φμιματοσ ανακζτει, με βάςθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, τθ διδαςκαλία 

των μακθμάτων του ΣΣΥ ςτο Διδακτικό Επιςτθμονικό Σροςωπικό, ΣΔ 407/80, που κατζχουν 

Διδακτορικό Δίπλωμα ιΕΔΙΣ και ΕΦΕΣ που κατζχουν Ξετατπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ 

(Master)και  ορίηει  τισ  ϊρεσ  εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ  τουσ.  Θ  διδαςκαλία  μπορεί  να  είναι  

είτε  αυτοτελισ  είτε  ςε  ςυνεργαςία διδαςκόντων και να απευκφνεται ςε ενιαίο τμιμα ι 

επιμζρουσ ομάδεσ φοιτθτϊν.   
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Φα μακιματα ανατίκενται ςε κάκε διδάςκονται με βάςθ το γνωςτικό του αντικείμενο. 

Ρ κάκε διδάςκων μπορεί να χρθςιμοποιιςει διάφορεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, διάλεξθ 

- μετωπικι διδαςκαλία, εργαςία ςε μικρζσ ομάδεσ, χριςθ ΦΣΕ όπωσ θ πλατφόρμα αςφγχρονθσ 

εκπαίδευςθσ e-class του Σανεπιςτθμίου Σελοποννιςου, προγράμματα προςομοίωςθσ κ.ά. 

Ρ τρόποσ  και μζςα διδαςκαλίασ, το  εφροσ  και  το περιεχόμενο τθσ διδακτζασ φλθσ, 

επαφίενται ςτθν ελεφκερθ κρίςθ και τθ διακριτικι ευχζρεια του διδάςκοντοσ ςτα πλαίςια του 

εγκεκριμζνου περιγράμματοσ του μακιματοσ. 

Ρ διδάςκοντασ ανακοινϊνει το πρόγραμμα διδαςκαλίασ μακιματοσ (syllabus) που 

πρζπει να είναι αναλυτικό και κατατοπιςτικό, να επικαιροποιείται τακτικά και να ανακοινϊνεται 

ζγκαιρα.  

Θ παρακολοφκθςθ του κεωρθτικοφ τμιματοσ των μακθμάτων είναι προαιρετικι, δεν 

καταγράφονται απουςίεσ/παρουςίεσ. Ρι Αςκιςεισ Σράξθσ και τα Φροντιςτιριαείναι μζροσ του 

κεωρθτικοφ τμιματοσ του μακιματοσ και δεν βακμολογοφνται αυτοτελϊσ. 

Υτα μικτά μακιματα θ παρακολοφκθςθ των εργαςτθριακοφ μζρουσ των μακθμάτων 

είναι υποχρεωτικι και καταγράφονται απουςίεσ/παρουςίεσ. Θ εξάςκθςθ ςτα εργαςτιρια 

κεωρείται ολοκλθρωμζνθ και ο/θ φοιτθτισ/τρια δικαιοφται να ςυμμετζχει ςτισ εξετάςεισ του 

εργαςτιριου όταν ζχει παρακολουκιςει τουλάχιςτον το 80% των εργαςτθριακϊν αςκιςεων 

που πραγματοποιικθκαν. Υε διαφορετικι περίπτωςθ υποχρεοφται να επαναλάβει τθν 

εξάςκθςι του/τθσ ςτα εργαςτιρια το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ. 

Φο εργαςτθριακό μζροσ των μικτϊν μακθμάτων βακμολογείται αυτοτελϊσ και 

ανεξάρτθτα από το κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ. Βακμολογοφνται ςτθν αρικμθτικι 

κλίμακα 0-10 και ο ελάχιςτοσ βακμόσ επιτυχίασ είναι το πζντε (5).  

Φο ςυνολικό μικτό μάκθμα κεωρείται ότι ζχει εξεταςτεί επιτυχϊσ όταν ο/θ 

φοιτθτζσ/τρια ζχει λάβει βακμό τουλάχιςτον (5) και ςτο κεωρθτικό και ςτο εργαςτθριακό μζροσ 

του μακιματοσ. Ξόνο όταν ο/θ φοιτθτισ/φοιτιτρια ζχει εξεταςτεί επιτυχϊσ ςτο κεωρθτικό και 

ςτο εργαςτθριακό τμιμα του μακιματοσ κεωρείται επιτυχισ θ εξζταςθ του μακιματοσ και ο/θ 

φοιτθτισ/τρια πιςτϊνεται τισ αντίςτοιχεσ πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECDS). 

4.9.1 Διοργάνωςη  ςυναντήςεων  διδαςκόντων  με  ςκοπό  την  ανταλλαγή  καλϊν 

πρακτικϊν για τη διδαςκαλία και μάθηςη 
Για τθν προϊκθςθ των κάλων πρακτικϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία διενεργοφνται 

ςυναντιςεισ μεταξφ των διδαςκόντων για ανταλλαγι απόψεων αναφορικά με επιτυχθμζνεσ 

πρακτικζσ ι προβλιματα που αντιμετωπίηουν κατά τθν άςκθςθ του διδακτικοφ τουσ ζργου. 

Υκοπόσ των ςυναντιςεων είναι: 

1.  θ ανταλλαγι απόψεων για τθν εφαρμογι βζλτιςτων πρακτικϊν ςτθν διδαςκαλία 

2. θ διερεφνθςθ τρόπων επίτευξθσ των μακθςιακϊν ςτόχων του ΣΣΥ 
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3. θ εφαρμογι νζων προςεγγίςεων για τθν εμπλοκι των φοιτθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία για προαγωγι τθσ φοιτθτοκεντρικισ μάκθςθσ. 

4. εφαρμογι καινοτόμων μεκόδων και πρακτικϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

5. τθν αξιοποίθςθ των Οζων Φεχνολογιϊν Σλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν ςτθν διδαςκαλία 

Ρι ςυναντιςεισ πραγματοποιοφνται κατόπιν πρόςκλθςθσ των μελϊν ΔΕΣ από τον  

Σροζδρο του Φμιματοσ. 

Ρι ςυνάντθςεσ διενεργοφνται α) ςτο τζλοσ κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ και β) όποτε κρικεί 

απαραίτθτο. 

Υτισ ςυναντιςεισ μπορεί να προςκλθκοφν εξειδικευμζνοι ςυνεργάτεσ του Γραφείου 

Χποςτιριξθσ Διδαςκαλίασ του Σανεπιςτθμίου Σελοποννιςου, το οποίο ζχει ςτόχο τθν 

προϊκθςθ τθσ πανεπιςτθμιακισ παιδαγωγικισ και τθν προαγωγι τθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ 

των φοιτθτϊν. 

Φα ςυμπεράςματα των ςυναντιςεων καταγράφονται ςε πρακτικό που ςυηθτείται ςτθν 

Υυνζλευςθ του τμιματοσ. 

 

4.10 Θεςμόσ υμβοφλου πουδϊν 
Ρι Υφμβουλοι Υπουδϊν (ακαδθμαϊκοί ςφμβουλοι) είναι κακθγθτζσ όλων των βακμίδων 

του Φμιματοσ, που παρζχουν ςε φοιτθτζσ/τριεσ  υπθρεςίεσ προςανατολιςμοφ, ςυμβουλευτικισ 

και υποςτιριξθσ με ζμφαςθ ςε κζματα ςπουδϊν και φοίτθςθσ, κακοδθγϊντασ και 

υποςτθρίηοντασ τουσ φοιτθτζσ ςτα προγράμματα ςπουδϊν τουσ.  

Ρι φοιτθτζσ/τριεσ ενκαρρφνονται να επικοινωνοφν με τον ςφμβουλο ςπουδϊν ςτον 

οποίο ζχουν αντιςτοιχθκεί για οποιαδιποτε δυςχζρεια ι απορία αντιμετωπίηουν κατά τισ 

ςπουδζσ τουσ. 

Θζματα που απαςχολοφν φοιτθτζσ/τριεσ και δεν μποροφν να λυκοφν από τον Υφμβουλο 

Υπουδϊν παραπζμπονται ςτον Σροζδρο του Φμιματοσ και κατόπιν ςτθν Υυνζλευςθ του 

Φμιματοσ. 

Ρι ςφμβουλοι ςπουδϊν λειτουργοφν με βάςθ τον Κανονιςμό του φμβουλου πουδών. 

 

4.11 Διαδικαςία αξιολόγηςησ επιδόςεων φοιτητϊν/τριων 
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν/τριων ςτα μακιματα του ΣΣΥ γίνεται με γραπτζσ εξετάςεισ 

κατά τθν διάρκεια των εξεταςτικϊν περιόδων ςτο τζλοσ κάκε εξάμθνου. 

Φο πρόγραμμα των εξετάςεων ανακοινϊνεται είκοςι (20) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ 

εξεταςτικισ περιόδου. Υε μία θμζρα εξζταςθσ απαγορεφεται να εξετάηονται δφο μακιματα του 

ίδιου εξαμινου. 
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Ρ κάκε διδάςκων ζχει πλιρθ ακαδθμαϊκι ελευκερία ςτον τρόπο, τθ διαδικαςία, το 

χρόνο και το περιεχόμενο τθσ εξζταςθσ κάκε μακιματοσ, αρκεί να τθρεί τθν νομιμότθτα, τθν 

αρχι τθσ διαφάνειασ, τθσ ιςοτιμίασ κα των ίςων ευκαιριϊν για όλουσ τουσ φοιτθτζσ/τριεσ. 

Ρ κάκε διδάςκων μπορεί να χρθςιμοποιιςει και άλλουσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ ςε 

ςυνδυαςμό με τισ γραπτζσ εξετάςεισ όπωσ εργαςίεσ, εξετάςεισ προόδου, προφορικζσ εξετάςεισ 

κατά τθν διάρκεια του εξάμθνου. Θ ςτάκμιςθ τθσ βαρφτθτασ κάκε τρόπου αξιολόγθςθσ 

κακορίηεται από τον ίδιο τον εξεταςτι και γνωςτοποιείται ζγκαιρα ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ.  

Ρ τυπικόσ χρόνοσ των γραπτϊν εξετάςεων δεν μπορεί να ξεπερνά τθσ δφο (2) ϊρεσ. Ρ 

διδάςκων ζχει τθν δυνατότθτα να κακορίηει τον χρόνο εξζταςθσ με βάςθ τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ 

εξζταςθσ. 

Θ επίδοςθ των φοιτθτϊν ςτα μακιματα βακμολογείται ςτθν κλίμακα 0-10, με άριςτα  

το  δζκα (10) και  ελάχιςτο  βακμό  επιτυχίασ  το  πζντε (5).  Ρι  βακμοί  δίνονται  με  

διαβακμίςεισ  δεκαδικϊν μονάδων. 

Ρι  εξεταςτζσ  οφείλουν  να  υποβάλλουν  θλεκτρονικά  τα  αποτελζςματα  των  τελικϊν 

εξετάςεων, για κάκε μάκθμα, εντόσ είκοςι πζντε (25) θμερϊν από τθν θμζρα διεξαγωγισ τθσ 

εξζταςθσ. 

Δεν υπάρχει θ δυνατότθτα επαναξιολόγθςθσ (για βελτίωςθ βακμοφ) ςε άλλθ εξεταςτικι 

περίοδο μακιματοσ ςτο οποίο  ο/θ φοιτθτισ/τρια ζχει εξεταςτεί επιτυχϊσ. 

Δεν επιτρζπεται θ μεταφορά βακμοφ φοιτθτι από μια εξεταςτικι περίοδο ςε άλλθ. 

Φοιτθτισ/τρια που απζτυχε ςε τρεισ ςυνεχόμενεσ εξετάςεισ του ίδιου μακιματοσ 

μπορεί, μετά από αίτθςι του ςτο Φμιμα, να εξεταςτεί  γραπτά ι προφορικά, από τριμελι 

επιτροπι ΔΕΣ τθσ Υχολισ, οι οποίοι ζχουν το ίδιο ι ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο και ορίηονται 

από τον Μοςμιτορα, κατόπιν αιτιματοσ του Φμιματοσ. Από τθν επιτροπι εξαιρείται ο 

υπεφκυνοσ τθσ εξζταςθσ διδάςκων. 

Ρι φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν τθν δυνατότθτα επαναξιολόγθςθσ (για βελτίωςθ βακμοφ) ςε 

ζωσ πζντε (5) μακιματα που ζχουν εξεταςτεί επιτυχϊσ ςτο παρελκόν. Θ επαναξιολόγθςθ 

γίνεται αποκλειςτικά όταν ο/θ φοιτθτισ/τρια διανφει το 4ο ζτοσ των ςπουδϊν και αφορά 

μακιματα όλων των εξαμινων. Θ αίτθςθ για επαναξιολόγθςθ κατατίκεται είκοςι (20) ιμερεσ 

πριν τθν ζναρξθ τθσ εξεταςτικισ περιόδου Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου ι Ιουνίου ι Υεπτεμβρίου 

ςτθν Γραμματεία του Φμιματοσ. Ρ/Θ φοιτθτισ δθλϊνει τα μακιματα ςτα οποία επικυμεί να 

επαναξιολογθκεί, που δεν μπορεί να είναι περιςςότερα από πζντε (5) ακροιςτικά και ςτισ τρεισ 

περιόδουσ. Ρ βακμόσ επιτυχίασ που τελικά κα καταχωρθκεί ςτα μακιματα είναι ο μεγαλφτεροσ 

βακμόσ που κα επιτφχει ο/θ φοιτθτισ/τρια. 

Φα γραπτά φυλάςςονται υποχρεωτικά και με επιμζλεια του υπεφκυνου διδάςκοντα για  
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δϊδεκα (12) μινεσ. Ξετά τθν πάροδο του χρόνου αυτοφ τα γραπτά καταςτρζφονται, εκτόσ εάν 

εκκρεμεί ςχετικι ποινικι, πεικαρχικι ι οποιαδιποτε άλλθ διοικθτικι διαδικαςία. 

 

4.12 Απονομή πτυχίου 
Σροχπόκεςθ για τθν απονομι του πτυχίου είναι ο/θ φοιτθτισ/τρια να ζχει επιτφχει ςτισ 

εξετάςεισ των προβλεπόμενων Χποχρεωτικϊν και Επιλογισ μακιματων να ζχει εκπονιςει τθν 

Διπλωματικι Εργαςία και να ζχει περατϊςει τθν Σρακτικι Άςκθςθ, ςυλλζγοντασ 240 πιςτωτικζσ 

μονάδεσ. 

Ωσ χρόνοσ κτιςθσ του πτυχίου κάκε φοιτθτι/τριασ κεωρείται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ 

από τον αρμόδιο εξεταςτι του βακμοφ επιτυχία τθσ τελευταίασ υποχρζωςθσ του φοιτθτι/τριασ 

για τθ λιψθ πτυχίου  

 

4.13 Βαθμόσ Πτυχίου 
Ξε απόφαςθ τθσ Υυνζλευςθσ του Φμιματοσ και ζγκριςθ τθσ Υυγκλιτου ορίηεται ο  

τρόποσ υπολογιςμοφ του βακμοφ του πτυχίου, ο οποίοσ υπολογίηεται ςε δεκαδικι βάςθ  

με δφο (2) δεκαδικά ψθφία. Ρ βακμόσ του πτυχίου ςυνοδεφεται από χαρακτθριςμό ωσ  

εξισ:   

α) Άριςτα, για βακμό από 8,50 ζωσ 10,00   

β) Νίαν Μαλϊσ, για βακμό από 6,50 ζωσ 8,49   

γ) Μαλϊσ, για βακμό από 5,00 ζωσ 6,49.   

Ρ βακμοφ του πτυχίου υπολογίηεται από τθν ςχζςθ: 

βακμόσ = 
𝛴 𝛽𝛼𝜃𝜇 ό𝜍  𝜇𝛼𝜃 ή𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍  ×𝛿𝜄𝛿𝛼𝜅𝜏𝜄𝜅 έ𝜍  𝜇𝜊𝜈 ά𝛿휀𝜍  +𝛽𝛼𝜃𝜇 ό𝜍  𝛱𝜏𝜐𝜒𝜄𝛼𝜅 ή𝜍 𝛦𝜌𝛾𝛼𝜎 ί𝛼𝜍

𝛴 𝛿𝜄𝛿𝛼𝜅𝜏𝜄𝜅 έ𝜍 𝜇𝜊𝜈 ά𝛿휀𝜍  +𝛥𝜄𝛿𝛼𝜅𝜏𝜄𝜅 έ𝜍 𝛭𝜊𝜈 ά𝛿휀𝜍  𝛱𝜏𝜐𝜒𝜄𝛼𝜅 ή𝜍 𝛦𝜌𝛾𝛼𝜎 ί𝛼𝜍
 

 

4.14 ΠαράρτημαΔιπλϊματοσ -Diploma Supplement (Ds) 
Φο Σαράρτθμα Διπλϊματοσ είναι ζνα επεξθγθματικό ζγγραφο. Επιςυνάπτεται ςτον  

τίτλο του πτυχίου και παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ φφςθ, το επίπεδο, το γενικότερο 

πλαίςιο εκπαίδευςθσ, το περιεχόμενο και το κακεςτϊσ των ςπουδϊν. Υυμπλθρϊνει  

και δεν υποκακιςτά τον επίςθμο τίτλο ςπουδϊν ι τθν αναλυτικι βακμολογία των μακθμάτων.  

 

4.15 Αξιολόγηςη εκπαιδευτικοφζργου 
Υτο τζλοσ κάκε εξαμινου, και πριν από τθν ζναρξθ τθσ εξεταςτικισ περιόδου 

πραγματοποιείται αξιολόγθςθ των μακθμάτων και των διδαςκόντων, θλεκτρονικά,  

από τουσ φοιτθτζσ ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που ζχει κεςπίςει το Κδρυμα υπό τθν εποπτεία 

τθσ Ξονάδασ Διαςφάλιςθσ Σοιότθτασ (ΞΡ.ΔΙ.Σ.)., με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

ςπουδϊν. 
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Θ αξιολόγθςθ των μακθμάτων γίνεται μζςω του Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ τθσ 

ΞΡ.ΔΙ.Σ. και του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθσ Γραμματείασ του Φμιματοσ. 

Μάκε φοιτθτισ/τρια μπορεί να αξιολογιςει τα μακιματα που ζχει δθλϊςει, με 

διατιρθςθ τθσ ανωνυμίασ του. 

Ρι φοιτθτζσ ειδοποιοφνται από τθ γραμματεία για τον χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ τθσ 

περιόδου αξιολόγθςθσ. 

Φα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ κοινοποιοφνται ςτθν ΡΞ.Ε.Α του Φμιματοσ και με 

ευκφνθ τθσ ΡΞ.Ε.Α ςτον κάκε διδάςκοντα ξεχωριςτά. 

 

4.12  Λειτουργία του Προγράμματοσ πουδϊν μετά  την ίδρυςη του ΠΠ ϋϋΕπιςτήμη 

και Σεχνολογία Σροφίμωνϋϋ 
Από ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020 τα μακιματα που αντιςτοιχικθκαν με τα μακιματα 

του νζου ΣΣΥ ϋϋ Επιςτιμθ και Φεχνολογία Φροφίμωνϋϋ (ΕΣΙΦΕΦΤΡ) κα διδάςκονται και κα 

εξετάηονται ςφμφωνα με το νζο ΣΣΥ ΕΣΙΦΕΦΤΡ. Ωςτόςο κα πιςτϊνονται οι πιςτωτικζσ μονάδεσ 

(ECTS) που προβλζπονται από το ΣΣΥ ϋϋΦεχνολογίασ Φροφίμωνϋϋ. 

Φα μακιματα που δεν αντιςτοιχικθκαν με μακιματα του ΣΣΥ ΕΣΙΦΕΦΤΡ εξακολουκοφν 

να διδάςκονται όςο δθλϊνονται από φοιτθτζσ/τριεσ για πρώτη φορά και εξετάηονται μζχρι να 

επιτφχουν όλοι οι φοιτθτζσ/τριεσ που το χρωςτοφν με τθν προχπόκεςθ ότι το δθλϊνουν ςτο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ Γραμματείασ κατά τθν περίοδο των δθλϊςεων μακθμάτων ςτθν 

αρχι κάκε εξαμινου. 

Ειδικότερα κζματα προβλζπονται ςτισ Μεταβατικζσ Διατάξεισ και Οδηγόσ 

Αντιςτοιχίςεων των Προγραμμάτων πουδών. 

 

5. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΣΑ 

5.1 Επικαιροποίηςη Προγράμματοσ πουδϊν 
Θ  επικαιροποίθςθ  του  ΣΣΥ  «Φεχνολογία Φροφίμων» και του κανονιςμοφ λειτουργίασ 

δεν προβλζπεται κακϊσ το ΣΣΥ «Φεχνολογία Φροφίμων» δεν δζχεται νζουσ φοιτθτζσ/τριεσ από 

το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020. 

5.2 Οδηγόσ πουδϊν 
Φο Φμιμα ςυντάςςει τον ετιςιο Ρδθγό Υπουδϊν του όπου περιζχονται αναλυτικά το 

ΣΣΥ, τα επί μζρουσ μακιματα για λιψθ πτυχίου,  τα  μακθςιακά  αποτελζςματα  του  πτυχίου  

και  κάκε  μακιματοσ  κακϊσ  και άλλεσ  χριςιμεσ  πλθροφορίεσ.  Ρ  Ρδθγόσ  Υπουδϊν  

αναρτάται  ςτθν ιςτοςελίδα  του  Φμιματοσ .  Ρ Ρδθγόσ Υπουδϊν για το ακαδθμαϊκόσ ζτοσ 

2021-2021 είναι αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα του Φμιματοσ (http://fst.uop.gr/ ). 

 

http://fst.uop.gr/
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6. Ειδικζσ Προβλζψεισ 
6.1 ςα κζματα δεν ρυκμίηονται από τον παρόντα Μανονιςμό του ΣΣΥ επιλφονται με 

αποφάςεισ τθσ Υυνζλευςθσ του Φμιματοσ Επιςτιμθσ και Φεχνολογίασ Φροφίμων ςτα 

πλαίςια των ιςχυόντων νόμων. 

6.2 Θ λειτουργία του ΣΣΥ διζπετε από τα οριηόμενα ςτον  Εςωτερικό  Μανονιςμό  Νειτουργίασ  

του  Σανεπιςτθμίου Σελοποννιςου ο  οποίοσ υπεριςχφει ςε τυχόνπεριπτϊςεισαςφμβατων 

διατάξεων μεταξφ των δυο Μανονιςμϊν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 . ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ϋϋ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝϋϋ (ΣΕΙ)  

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Α/Α 
ΜΑΘΗΜΑ  

ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΟ 

/ ΕΠΙΛΟΓΗ  
ΘΕΩΡΙΑ 

ΑΚΗΗ 

ΠΡΑΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 
ΔΙΔΑΜΦΙΜΕΥ 

ΞΡΟΑΔΕΥ 

 

1 
ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΓY(Τ) 2 

 
2 5 

2 ΒΙΡΝΡΓΙΑ ΜΓΤ(Y) 2  2 5 

3 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ  Ι ΜΓY(Τ) 2 1  4 

 

4 

ΘΕΩΤΙΑ ΜΑΙ ΣΡΝΙΦΙΜΘ ΦΘΥ 

ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ ΜΑΙ ΦΘΥ ΣΑΤΑΓΩΓΘΥ 

ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

 

ΔΟΝΑ(Τ) 
2 1  4 

5 ΦΧΥΙΜΘ ΜΓY(Τ) 2  2 5 

6 
ΓΕΟΙΜΘ ΜΑΙ ΑΟΡΤΓΑΟΘ ΧΘΞΕΙΑ 

 

ΜΓY(Τ) 
2 1 3 7 

 ΤΝΟΛΟ  12 3 9 30 

 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

 

Α/Α 
ΜΑΘΗΜΑ  

ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΟ 

/ ΕΠΙΛΟΓΗ  
ΘΕΩΡΙΑ  

ΑΚΗΗ 

ΠΡΑΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 
ΔΙΔΑΜΦΙΜΕΥ 

ΞΡΟΑΔΕΥ 

1 ΥΦΑΦΙΥΦΙΜΘ Ι ΜΓY(Τ) 2 2  5 

2 ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΑ ΙΙ ΜΓΤ(Τ) 2 1  4 

3 ΡΤΓΑΟΙΜΘ ΧΘΞΕΙΑ ΜΓΤ(Y) 2  3 6 

4 ΓΕΟΙΜΘ ΞΙΜΤΡΒΙΡΝΡΓΙΑ ΜΓY(Τ) 2  2 5 

5 ΑΟΑΝΧΦΙΜΘ ΧΘΞΕΙΑ ΜΓY(Τ) 2  2 5 

6 ΑΓΓΝΙΜΑ MΓY (Y) 2 2  5 

 ΤΝΟΛΟ  12 5 7 30 

 

 

 

 

http://sunfire.aua.gr:8080/ett/proptyxiaka/mathima.jsp?lessonCode=2895
http://sunfire.aua.gr:8080/ett/proptyxiaka/mathima.jsp?lessonCode=555
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3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

 

Α/Α 
ΜΑΘΗΜΑ  

ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΟ 

/ ΕΠΙΛΟΓΗ  

ΘΕΩΡΙΑ 

 

ΑΚΗΗ 

ΠΡΑΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 
ΔΙΔΑΜΦΙΜΕΥ 

ΞΡΟΑΔΕΥ 

1 ΒΙΡΧΘΞΕΙΑ ΜΓΤ(Y) 2  2 5 

2 ΦΧΥΙΜΡΧΘΞΕΙΑ ΜΓY(Τ) 3  2 5 

3 ΞΙΜΤΡΒΙΡΝΡΓΙΑ  

ΦΤΡΦΙΞΩΟ  

ΜΕY(Τ) 
2 

 
3 5 

4 
ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΜΑΙ 

ΡΤΓΑΟΩΥΘ ΦΩΟ 

ΕΣΙΧΕΙΤΘΥΕΩΟ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

 

ΔΟΝΑ (Τ) 3 

 

1 

 

 5 

5 ΑΓΓΝΙΜΘ ΡΤΡΝΡΓΙΑ ΜΕΤ(Τ) 2 2  5 

6 ΕΠΙΛΟΓΗ (ΕΝΑ ΑΠΟ ΣΑ ΔΤΟ 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ) 

 
 

 
  

 ΕΦΑΡΜΟΓΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΝ 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΕY (ΕΥ) 2 

 

2 5 

  ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ ΜΕY (ΕΥ) 2  2 5 

 ΤΝΟΛΟ  14 3 9 30 

 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

 

Α/Α 
ΜΑΘΗΜΑ  

ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΟ 

/ ΕΠΙΛΟΓΗ  
ΘΕΩΡΙΑ  

ΑΚΗΗ 

ΠΡΑΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 
ΔΙΔΑΜΦΙΜΕΥ 

ΞΡΟΑΔΕΥ 

1 ΞΘΧΑΟΙΜΘ ΦΤΡΦΙΞΩΟ ΜΕY(Τ) 2  2 5 

2 ΕΣΕΠΕΤΓΑΥΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ I ΜΕΤ(Y) 2  2 5 

3 ΥΧΓΓΤΑΦΘ ΕΣΙΥΦΘΞΡΟΙΜΩΟ 

ΕΤΓΑΥΙΩΟ ΜΑΙ ΦΕΧΟΙΜΩΟ 

ΕΜΘΕΥΕΩΟ 

 

ΜΕΤ (Τ) 
2 

 

1 
 4 

4 ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΕΥ ΗΧΞΩΥΕΙΥ  ΜΕY(Τ) 2   2 5 

5 ΧΘΞΕΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ ΜΕY(Τ) 3  2 5 

6 ΕΟΡΤΓΑΟΘ ΧΘΞΙΜΘ ΑΟΑΝΧΥΘ MEΤ (Τ) 3  2 6 

 ΤΝΟΛΟ  14 1 10 30 
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5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

 

Α/Α 
ΜΑΘΗΜΑ  

ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΟ 

/ ΕΠΙΛΟΓΗ  

ΘΕΩΡΙΑ 

 

ΑΚΗΗ 

ΠΡΑΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 
ΔΙΔΑΜΦΙΜΕΥ 

ΞΡΟΑΔΕΥ 

1 ΕΣΕΠΕΤΓΑΥΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ II ΜΕ (Y)  3  2 6 

2 ΞΕΦΑΥΧΝΝΕΜΦΙΜΘ ΦΧΥΙΡΝΡΓΙΑ  ΜΕY (Τ) 3  3 7 

3 ΥΧΥΜΕΧΑΥΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ ΜΕ(Τ)  3  2 7 

4 ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ 

ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

ΜΕΤ (Τ) 
2 

2 
 5 

5 ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ 

ΣΡΙΡΦΘΦΑΥ ΜΑΙ ΑΥΦΑΝΕΙΑΥ 

ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΩΟ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

 

ΜΕ(Τ)  
2 

 

2 
 5 

 ΤΝΟΛΟ  13 4 7 30 

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

 

Α/Α 
ΜΑΘΗΜΑ  

ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΟ / 

ΕΠΙΛΟΓΗ  
ΘΕΩΡΙΑ 

ΑΚΗΗ 

ΠΡΑΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 
ΔΙΔΑΜΦΙΜΕΥ 

ΞΡΟΑΔΕΥ 

1 ΧΓΙΕΙΟΘ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΩΟ ΦΤΡΦΙΞΩΟ ΜΕΤ(Y) 2 1  4 

2 ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΣΡΙΡΦΘΦΑ ΦΤΡΧΦΩΟ 

ΜΑΙ ΝΑΧΑΟΙΜΩΟ 

ΜΕ (Τ)  
3 

 
3 7 

3 ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΣΡΙΡΦΘΦΑ ΥΙΦΘΤΩΟ  ΜΕ (Τ)  3  3 7 

4 ΜΑΦ’ ΕΣΙΝΡΓΘΟ ΧΣΡΧΤΕΩΦΙΜΡ ΕΝΑ 

ΑΠΟ ΣΑ ΔΤΟ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 3-10 

ΜΕ (ΕΤ)  
2 

2 
 4 

5 
ΕΞΣΡΤΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ ΔΟΝΑ (Τ) 2 

 

  
 4 

6 ΜΑΦ’ ΕΣΙΝΡΓΘΟ ΧΣΡΧΤΕΩΦΙΜΡ (ΕΝΑ 

ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 3-10) 

ΜΕ (ΕΤ)  
2 

2 
 4 

 ΤΝΟΛΟ  14 5 6 30 
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7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

 

Α/Α 
ΜΑΘΗΜΑ  

ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΟ / 

ΕΠΙΛΟΓΗ  

ΘΕΩΡΙΑ 

 

ΑΚΗΗ 

ΠΡΑΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 
ΔΙΔΑΜΦΙΜΕΥ 

ΞΡΟΑΔΕΥ 

1 ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΣΡΙΡΦΘΦΑ ΜΤΕΑΦΡΥ 

ΜΑΙ ΜΤΕΑΦΡΥΜΕΧΑΥΞΑΦΩΟ  
ΜΕ (Y) 3 

 
2 7 

2 ΟΡΞΡΘΕΥΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ ΔΟΝΑ (Τ) 2   3 

3 ΡΙΟΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΡΙΟΙΜΩΟ 

ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ  

 

ΜΕ(Τ)  
3 

 
3 7 

4 ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΣΡΙΡΦΘΦΑ ΕΝΙΑΥ 

ΝΙΣΩΟ ΜΑΙ ΕΝΑΙΩΟ ΞΕ (Χ)  3 
 

  
3 7 

5 ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΓΑΝΑΜΦΡΥ ΜΑΙ 

ΓΑΝΑΜΦΡΜΡΞΙΜΩΟ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ 
ΞΕ (Χ)  3 

 

  
2 6 

 ΤΝΟΛΟ  14    10 30 

 

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

 

Α/Α 
ΜΑΘΗΜΑ  

ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΟ / 

ΕΠΙΛΟΓΗ  

ΘΕΩΡΙΑ 

 

ΑΚΗΗ 

ΠΡΑΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 
ΔΙΔΑΜΦΙΜΕΥ 

ΞΡΟΑΔΕΥ 

1 ΣΤΑΜΦΙΜΘ ΑΥΜΘΥΘ  (Τ)    20 

2 ΣΦΧΧΙΑΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ  (Y)    10 

 ΤΝΟΛΟ     30 

 

ΚΑΣ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ (ΜΕ (ΕΤ)) 

 

1. ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΜΘΥ ΥΦΘΟ ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 
2. ΥΦΑΦΙΥΦΙΜΘ ΙΙ 
3. ΣΤΡΥΘΕΦΕΥ ΧΝΕΥ 
4. ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΓΝΧΜΑΟΦΙΜΩΟ ΧΝΩΟ ΜΑΙ ΗΑΧΑΤΩΔΩΟ ΣΤΡΛΡΟΦΩΟ 
5. ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΜΑΙ ΣΡΙΡΦΘΦΑ ΙΧΘΧΘΤΩΟ 
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6. ΒΙΡΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 
7. ΔΙΑΦΤΡΦΘ 
8. ΒΙΡΧΘΞΕΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 
9. ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘ ΑΣΡΒΝΘΦΩΟ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΩΟ ΦΤΡΦΙΞΩΟ. ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΘΥ 

ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘΥ 
10. ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΑΧΦΡΞΑΦΡΧ ΕΝΕΓΧΡΧ ΥΦΘ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΑ ΦΤΡΦΙΞΩΟ 

 

ΜΓΤ: Μάθημα Γενικής Τποδομής 

ΜΕΤ: Μάθημα Ειδικής Τποδομής 

Τ: Τποτρεωηικό 

ΜΕ: Μάθημα Ειδίκεσζης 

ΕΤ: Μάθημα καη’ Επιλογήν Τποτρεωηικό 

 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

Με απόφαςη τησ Γενικήσ υνζλευςησ 25/2/2015 τα μαθήματα ειδικότητασ είναι: 

 

1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ 5
ο
 εξάμηνο 

2. ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ & ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 5
ο
 εξάμηνο 

3. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΡΟΤΣΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 6
ο
 εξάμηνο 

4. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΙΣΙΡΩΝ 6
ο
 εξάμηνο 

5. ΚΑΣ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ 6
ο
 εξάμηνο  

6. ΚΑΣ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ 6
ο
 εξάμηνο  

7. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΡΕΑΣΟ ΚΑΙ ΚΡΕΑΣΟΚΕΤΑΜΑΣΩΝ 7
ο
 εξάμηνο 

8. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΕΛΙΑ-ΛΙΠΩΝ & ΕΛΑΙΩΝ 7
ο
 εξάμηνο 

9. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ & ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 7
ο
 εξάμηνο 

 

 

 


