
Υπολογισμός πιστωτικών μονάδων (ECTS) 

Για την λήψη του Πανεπιστημιακού Διπλώματος από τους φοιτητές/τριες που εντάσσονται 

στο τμήμα ΕΠΙΤΕΤΡΟ από το ΤΕΤΡΟ (πρώην ΤΕΙ) απαιτείται η συμπλήρωση 300 ECTS, 

τουλάχιστον.  

Κάθε φοιτητής/τρια πρέπει να υπολογίσει τα ECTS που συγκεντρώνει (δεν είναι δυνατός 

ενιαίος υπολογισμός των ECTS γιατί κάθε φοιτητής/τρια στο ΤΕΤΡΟ είχε επιλέξει διαφορετικά 

μαθήματα επιλογής).  Τα 300 ECTS προκύπτουν από το άθροισμα των ECTS των μαθημάτων 

του ΤΕΤΡΟ που αντιστοιχήθηκαν με μαθήματα του ΕΠΙΤΕΤΡΟ και των ECTS  των μαθημάτων 

ένταξης που θα επιλεγούν από κάθε φοιτητή/τρια. 

Υπολογισμός ECTS 

1. Για τα μαθήματα του ΤΕΤΡΟ που έχουν αντιστοιχηθεί με μαθήματα του ΕΠΙΤΕΤΡΟ 

(σύμφωνα με το Αντιστοιχίσεις μαθημάτων που υπάρχει στο site του τμήματος/ΤΕΤΡΟ) 

ο/η φοιτητής/τρια πιστώνεται τα ECTS που έχει το μάθημα στο ΕΠΙΤΕΤΡΟ (πχ η Πρακτική 

‘Άσκηση αντιστοιχίζεται με την Πρακτική Άσκηση του ΕΠΙΤΕΤΡΟ και πιστώνεται με 5 ECTS). 

ΠΡΟΣΟΧΗ α) Τα μαθήματα Στατιστική Ι και ΙΙ του ΤΕΤΡΟ αντιστοιχίζονται μαζί με το 

μάθημα Στατιστική του ΕΠΙΤΕΤΡΟ οπότε πιστώνονται 6 ECTS συνολικά. 

β) Το μάθημα Ενόργανη Χημική Ανάλυση του ΤΕΤΡΟ αντιστοιχίζεται με τα μαθήματα 

Βασικές Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης και Ανάλυση Τροφίμων του ΕΠΙΤΕΤΡΟ και 

πιστώνονται 4 και 6 ECTS, αντίστοιχα. 

γ) Τα μαθήματα Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία Φρούτων και 

Λαχανικών (ένα μέρος του μαθήματος) του ΤΕΤΡΟ αντιστοιχίζονται  με το μάθημα 

Επιστήμη και Τεχνολογία Φρούτων και Λαχανικών Ι οπότε πιστώνονται 5 ECTS 

συνολικά. 

δ) Το υπόλοιπο μέρος του μαθήματος Τεχνολογία Φρούτων και Λαχανικών του 

ΤΕΤΡΟ αντιστοιχίζεται με το μάθημα Επιστήμη και Τεχνολογία Φρούτων και 

Λαχανικών ΙΙ οπότε πιστώνονται 6 ECTS. 

2. Η Διπλωματική Εργασία Ι του 9ου εξαμήνου πρέπει να επιλεγεί από όλους τους 

φοιτητές/τριες ένταξης. Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας Ι είναι υποχρεωτική και 

θα γίνει με τον ίδιο επιβλέποντα που επέβλεψε την Πτυχιακή Εργασία στο ΤΕΤΡΟ. Εάν 

αυτός έχει αποχωρήσει από το Τμήμα επιλέγεται νέος επιβλέποντας. 

 

3. Από τα μαθήματα ένταξης επιλέγονται τόσα μαθήματα ώστε τα ECTS που θα 

συγκεντρωθούν αθροιζόμενα με τα ECTS των αντιστοιχισμένων μαθημάτων να δίνουν 

300 ECTS. ΠΡΟΣΟΧΗ η Διπλωματική Εργασία Ι επιλέγεται υποχρεωτικά. 

 

4. Από τα μαθήματα ένταξης δεν μπορούν να επιλέγουν αυτά που έχουν αντιστοιχηθεί με 

μαθήματα επιλογής του ΤΕΤΡΟ τα οποία ο /η φοιτητής/τρια είχε επιλέξει στο ΤΕΤΡΟ. 

 

5. Τα μαθήματα του ΤΕΤΡΟ που δεν αντιστοιχίζονται με μάθημα του ΕΠΙΤΕΤΡΟ (Θεωρία 

και πολιτική της ανάπτυξης τροφίμων, Συγγραφή επιστημονικών εργασιών και 

εκθέσεων και Υγιεινή βιομηχανιών τροφίμων) δεν λαμβάνονται υπόψη για την λήψη του 

Πανεπιστημιακού Διπλώματος κα δεν συνεισφέρουν στα ECTS 


