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1. Γενικζσ πληροφορίεσ
Το τμιμα Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τροφίμων ιδρφκθκε με τον Νόμο 4610/2019
(ΦΕΚ Αϋ 70/07-05-2019, άρκρο 48 και εδρεφει ςτθν Καλαμάτα. Ανικει ςτθν Σχολι Γεωπονίασ
και Τροφίμων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου.

1.2 πουδζσ
Το προπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν (ΡΡΣ)«Επιςτήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» ζχει
διάρκεια δζκα (10) εξαμινων. Ζχει τθν δυνατότθτα να οδθγιςει ςτθν απονομι αδιάςπαςτου
Διπλϊματοσ και Μεταπτυχιακοφ Τίτλου (integrated master) με τον διακριτό τίτλο «Επιςτήμη
και Τεχνολογία Τροφίμων» κατόπιν πιςτοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ του ΡΡΣ και ζγκριςθσ από
τθν ΕΘΑΑΕ. Ρροσ το παρόν το ΡΡΣ απονζμει μόνο Δίπλωμα 1ου κφκλου ςπουδϊν.

1.2 Φυςιογνωμία και κοπόσ του ΠΠ
Το ΡΡΣ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τροφίμων υλοποιεί τουσ ςτόχουσ του υιοκετϊντασ
ςφγχρονεσ και καινοτόμεσ διεκνείσ πρακτικζσ τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε πρακτικό
επίπεδο. Το ΡΡΣ ζχει ςχεδιαςκεί ϊςτε να αναπτφςςεται μζςα από ςφγχρονο και
ολοκλθρωμζνο αναλυτικό περίγραµµα µακθµάτων και λοιπϊν δραςτθριοτιτων εκπαίδευςθσ
ϊςτε να καλφπτει όλο το εφροσ των γνωςτικϊν αντικειμζνων τθσ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ
Τροφίμων.
Το ΡΡΣ αποςκοπεί ςτθν επιςτθμονικι κατάρτιςθ των φοιτθτϊν1 και ςτθν ανάπτυξθ
ειδικευμζνων γνϊςεων, δεξιοτιτων και κριτικισ ικανότθτασ οι οποίεσ κα τουσ επιτρζψουν να
ανταποκρικοφν επιτυχϊσ ςε κάκε εργαςιακό περιβάλλον ςτο χϊρο τθσ Επιςτιμθσ και
Τεχνολογίασ Τροφίμων.

2. Χρονική Διάρκεια ΠΠ
2.1 Διάρκεια ςπουδϊν
Το ΡΡΣ είναι οργανωμζνο ςφμφωνα με τθ διάρκρωςθ που ορίηει θ Διαδικαςία τθσ
Μπολόνιασ. Ο τίτλοσ ςπουδϊν που απονζμει ςτουσ αποφοίτουσ αντιςτοιχεί ςτο ζβδομο (7)
επίπεδο ςφμφωνα με το Εκνικό Ρλαίςιο Ρροςόντων και ςτο αντίςτοιχο πζμπτο (5) ςφμφωνα
με τθ Διεκνι Ρρότυπθ Ταξινόμθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ ISCED τθσ UNESCO.
1

Σε όλο το κείμενο όπου αναφζρεται φοιτθτισ κα εννοείται και θ αντίςτοιχθ χριςθ του κθλυκοφ
φοιτιτρια κακϊσ και το αντίςτροφο, εκτόσ και αν υπάρχει ςαφισ διαφοροποίθςθ.
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Η διάρκεια του ΡΡΣ είναι δζκα (10) εξάμθνα κατανεμθμζνα ςε πζντε (5) ακαδθμαϊκά
ζτθ. Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ φοίτθςθσ είναι 10 εξάμθνα από τθν θμερομθνία πρϊτθσ εγγραφισ
ςτο Τμιμα. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι ειςαχκζντεσ με κατατακτιριεσ εξετάςεισ.

2.2 Διάρκεια εξαμήνου
Το ακαδθμαϊκό ζτοσ αρχίηει τθν 1θ Σεπτεμβρίου και λιγει τθν 31θ Αυγοφςτου. Το
διδακτικό ζργο κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ αποτελείται από δφο (2) ακαδθμαϊκά εξάμθνα, το
χειμερινό και το εαρινό. Η ακριβισ θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ κάκε εξαμινου κακορίηεται
με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ.
Κάκε εξάμθνο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο δεκατρείσ (13) πλιρεισ εβδομάδεσ
διδαςκαλίασ.
Αν, για οποιονδιποτε λόγο, ο αρικμόσ των εβδομάδων διδαςκαλίασ που
πραγματοποιικθκαν ςε ζνα μάκθμα είναι μικρότεροσ από τισ δεκατρείσ (13) το μάκθμα
κεωρείται ότι δεν διδάχκθκε και θ τυχόν εξζταςι του είναι άκυρθ.

2.3 Παράταςη διάρκειασ εξάμηνου
Ραράταςθ τθσ διάρκειασ ενόσ εξαμινου επιτρζπεται μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ,
με απόφαςθ του Ρρφτανθ, φςτερα από πρόταςθ του Κοςμιτορα τθσ Σχολισ κατόπιν
ειςθγιςθσ του Ρροζδρου του Τμιματοσ, προκειμζνου να ςυμπλθρωκεί ο απαιτοφμενοσ
ελάχιςτοσ αρικμόσ εβδομάδων διδαςκαλίασ, ωςτόςο δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ δφο
(2)εβδομάδεσ.

2.4 Εξεταςτικζσ περίοδοι
Οι εξεταςτικζσ περίοδοι είναι τρεισ (3) ςε κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ. Οι 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. Η τρίτθ (επαναλθπτικι) εξεταςτικι περίοδοσ διενεργείται τον Σεπτζμβριο
κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ και αφορά τθ εξζταςθ των μακθμάτων και των δφο εξάμθνων του
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ που ζλθξε ςτα οποία οι φοιτθτζσ δεν εξετάςτθκαν επιτυχϊσ ςτισ δφο
προθγοφμενεσ εξεταςτικζσ περιόδουσ ζναρξθ και θ διάρκεια κάκε εξεταςτικισ περιόδου
κακορίηεται με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ, κατόπιν απόφαςθσ τθσ Συγκλιτου
του Ρανεπιςτθμίου.
Το εργαςτθριακό μζροσ των μικτϊν μακιματων εξετάηεται κατά τον χρόνο διεξαγωγισ
των εργαςτθριακϊν αςκιςεων ι/και μετά τθν ολοκλιρωςθ όλων των εργαςτθριακϊν
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αςκιςεων και πριν τθν ζναρξθ των εξεταςτικϊν περιόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ι
Ιουνίου–Ιουλίου.
Στουσ φοιτθτζσ που ζχουν ολοκλθρϊςει τον ελάχιςτο χρόνο φοίτθςθσ των δζκα (10)
εξάμθνων χωρίσ να ζχουν ςυμπλθρϊςει τισ τυπικζσ υποχρεϊςεισ τουσ για τθ λιψθ του
πτυχίου (φοιτθτζσ «επί πτυχίω»), μπορεί, φςτερα από απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του
Τμιματοσ, 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
διάρκεια του κανονικοφ χρόνου των ςπουδϊν τουσ. Επιπλζον με τθν ίδια προχπόκεςθ, ςε
αυτοφσ τουσ φοιτθτζσ μπορεί να δοκεί θ δυνατότθτα να εξεταςτοφν ςτο εργαςτθριακό μζροσ
των μικτϊν μακθμάτων ςτισ εξεταςτικζσ περιόδουσ Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, Σεπτεμβρίου
για τα εργαςτιρια του εαρινοφ εξαμινου και Ιουνίου–Ιουλίου, Σεπτεμβρίου για τα εργαςτιρια
χειμερινοφ εξαμινου παράλλθλα με το κεωρθτικό μζροσ του μακιματοσ.

2.5 Χρόνοσ φοίτηςησ
Ο τυπικόσ χρόνοσ φοίτθςθσ ςτο ΡΡΣ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τροφίμων είναι δζκα
(10) εξάμθνα. Μπορεί να προςαυξθκεί κατά τζςςερα (4) εξάμθνα οπότε ο φοιτθτισ κεωρείται
ακόμα ενεργόσ. Μετά τθν παρζλευςθ δεκατεςςάρων (14) εξαμινων ο φοιτθτισ δεν χάνει τθν
φοιτθτικι του ιδιότθτα, παραμζνει εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα φοιτθτϊν του Τμιματοσ, όμωσ
δεν δικαιοφται των ευεργετθμάτων τθσ φοιτθτικισ μζριμνασ.

3. Θζματα πουδϊν
3.1 Ειςαγωγή φοιτητϊν
Η

ειςαγωγι

φοιτθτϊν

ςτο

ΡΡΣ

Επιςτιμθσ

και

Τεχνολογίασ

Τροφίμων

πραγματοποιείται μζςω:
Α) των Ρανελλαδικϊν εξετάςεων που διεξάγονται με ευκφνθ του Υπουργείου Ραιδείασκαι
Θρθςκευμάτων (ΥΡΑΙΘ).
Β) μετεγγραφϊν που πραγματοποιοφνται με ευκφνθ του Υπουργείου Ραιδείασ και
Θρθςκευμάτων (ΥΡΑΙΘ).
Γ) κατατακτθρίων εξετάςεων ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Κατατακτηρίων Εξετάςεων του
Τμιματοσ.
Δ) με ζνταξθ από παλαιότερο ΡΡΣ «Τεχνολογία Τροφίμων» που λειτουργεί ςτο Τμιμα
ςφμφωνα με τον Ν.4610/2019, άρκρο 53 «Ζνταξθ φοιτθτϊν του Τ.Ε.Ι. Ρελοποννιςου ςτο
Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου και τισ «Μεταβατικζσ Διατάξεισ και Οδηγό Αντιςτοίχιςησ
Μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών» του Τμιματοσ.
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3.2 Εγγραφή Πρωτοετϊν Φοιτητϊν
Η εγγραφι των πρωτοετϊν φοιτθτϊν ςτο Τμιμα Επιςτιμθσ και Τεχνολογία Τροφίμων
πραγματοποιείται μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ (https://eregister.it.minedu.gov.gr/) του
ΥΡΑΙΘ. Κατόπιν κάκε φοιτθτισ πρζπει να αποςτείλει τα δικαιολογθτικά για τθν εγγραφι του
ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ.Αναλυτικότερεσ οδθγίεσ για
τθ διαδικαςία παρζχονται κάκε φορά από το ΥΡΑΙΘ.
Πλοι οι φοιτθτζσ εγγράφονται ςτο πρϊτο εξάμθνο του ΡΡΣ. Εξαιροφνται όςοι
προζρχονται από μεταγραφι , που εγγράφονται ςτο εξάμθνο του ΡΡΣ που ολοκλθρϊνεται θ
μεταγραφι και από κατατακτιριεσ εξετάςεισ που εγγράφονται ςε εξάμθνο που κα
αποφαςίςει θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ και πάντωσ όχι μεγαλφτερο του πζμπτου (5ου)
(Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ ΡΑΡΕΛ άρκρο 10).

3.3 Παραλαβή Ιδρυματικϊν κωδικϊν – Ακαδημαϊκή Σαυτότητα
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ οι πρωτοετείσ φοιτθτζσ παραλαμβάνουν
ιδρυματικοφσ κωδικοφσ για τθν πρόςβαςθ ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του Ρανεπιςτιμιου
(θλεκτρονικι γραμματεία, πλατφόρμα αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ e-class, e-mail κ.ά.). Επίςθσ
κα τουσ χορθγθκεί θ ακαδθμαϊκι ταυτότθτα που πιςτοποιεί τθν ακαδθμαϊκι ιδιότθτα κάκε
φοιτθτι. Για τθ χοριγθςι τθσ, οι φοιτθτζσ υποβάλλουν θλεκτρονικά αίτθςθ ςτθν διεφκυνςθ
http://academicid.minedu.gov.gr, αφοφ παραλάβουν τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ ςτισ
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του Ρανεπιςτθμίου

3.4 Ανανζωςη εγγραφήσ Δηλϊςεισ μαθημάτων
Κάκε φοιτθτισ ςτθν αρχι κάκε εξαμινου δθλϊνει τα μακιματα του ΡΡΣ που επικυμεί
να παρακολουκιςει κατά το ςυγκεκριμζνο εξάμθνο (διλωςθ μακθμάτων). Η διλωςθ των
μακθμάτων ςε κάκε εξάμθνο επζχει και κζςθ ανανζωςθσ τθσ εγγραφισ και είναι απαιτθτι για
να ςυμμετζχει ενεργά ο φοιτθτισ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και να ζχει δικαίωμα
ςυμμετοχι ςτθν εξζταςθ των μακθμάτων.
Η διλωςθ μακθμάτων γίνεται αποκλειςτικά μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ τθσ
θλεκτρονικισ γραμματείασ. Οι φοιτθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να διατθροφν και εκτυπωμζνο
αντίγραφο τθσ θλεκτρονικισ διλωςθσ των μακθμάτων ϊςτε να αποδεικνφεται θ διλωςθ των
μακθμάτων τουσ ςε περιπτϊςεισ δυςλειτουργίασ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ.
Χωρίσ αποκθκευμζνο ι εκτυπωμζνο αντίγραφο τθσ θλεκτρονικισ διλωςθσ των μακθμάτων ο
φοιτθτισ δεν δικαιοφται να επικαλεςκεί δυςλειτουργία του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ τθν
υποβολι τθσ διλωςθσ.
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Ο ακριβισ χρόνοσ τθσ διλωςθσ μακθμάτων κακορίηεται από τθν Συνζλευςθ του
Τμιματοσ και ανακοινϊνεται ζγκαιρα ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ
Εκπρόκεςμεσ δθλϊςεισ εξετάηονται κατά περίπτωςθ από τθν Συνζλευςθ του
Τμιματοσ.
Σε κάκε εξάμθνο ο ανϊτατοσ αρικμόσ μακθμάτων που μπορεί να δθλϊςει ο φοιτθτισ
αντιςτοιχεί ςε 37 διδακτικζσ ϊρεσ τθν εβδομάδα
Ρρϊτα δθλϊνονται τα μακιματα που οφείλει ο φοιτθτισ από προθγοφμενα εξάμθνα
και εφόςον υπάρχει υπόλοιπο διδακτικϊν ωρϊν δθλϊνονται τα μακιματα του τυπικοφ
εξάμθνου που βρίςκεται ο φοιτθτισ και ακολοφκωσ μεγαλφτερων εξαμινων.

3.5 υγγράμματα και βοηθήματα
Η Συνζλευςθ του Τμιματοσ κακορίηει μετά από ειςιγθςθ των μελϊν ΔΕΡ και μζχρι
τζλοσ Μαΐου κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ κατάλογο ςυγγραμμάτων και διδακτικϊν βοθκθμάτων
για κάκε μάκθμα, τα οποία κεωροφνται κατάλλθλα για τθν διδαςκαλία του μακιματοσ μζχρι
τζλοσ Μαΐου κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Σε κάκε μάκθμα προτείνονται δφο ι περιςςότερα
ςυγγράμματα που καλφπτουν το περίγραμμα του μακιματοσ.
Κάκε φοιτθτισ (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.
Η επιλογι του ςυγγράμματοσ από τουσ φοιτθτζσ γίνεται μζςω «ΕΥΔΟΞΟΣ»
(https://eudoxus.gr/), του ΥΡΑΙΘ, ςε χρόνο που ανακοινϊνεται από τθν Γραμματεία. Κάκε
φοιτθτισ επιλζγει το ςφγγραμμα τθσ αρζςκειασ του από αυτά που προτείνονται τθσ
Ηλεκτρονικισ Υπθρεςίασ Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων 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.
Κάκε διδάςκοντασ μπορεί να προτείνει και επιπλζον ςυγγράμματα που διατίκενται
από τθν Βιβλιοκικθ του Ρανεπιςτθμίου. Οι φοιτθτζσ ενθμερϊνονται για αυτό το υλικό μζςω
τθσ πλατφόρμασ e-classτου Ρανεπιςτιμιου Ρελοποννιςου.
Κάκε διδάςκοντασ μπορεί, εφόςον κρίνει απαραίτθτο, να διανείμει περιοριςμζνο όγκο
εντφπων ςθμειϊςεων, επικουρικά με το ςυγγράμματα του ςυςτιματοσ ΕΥΔΟΞΟΣ, εφόςον
τθροφνται οι κανόνεσ ακαδθμαϊκισ δεοντολογίασ και λογοκλοπισ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΡΡΣ «ΕΡΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ»

7

3.6 Αναςτολή φοίτηςησ
Οι φοιτθτζσ που δεν ζχουν υπερβεί το 16ο εξάμθνο ςπουδϊν ζχουν το δικαίωμα να
διακόψουν τισ ςπουδζσ του, με αίτθςι τουσ προσ τθν γραμματεία του Τμιματοσ 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
Οι φοιτθτζσ ζχουν το δικαίωμα να διαγραφοφν από το Τμιμα μετά από ζγγραφθ
αίτθςι του προσ τθν Γραμματεία.

3.8 Ζνταξη φοιτητϊν παλαιότερου ΠΠ του Σμήματοσ ςτο νζο ΠΠ
Οι φοιτθτζσ του παλαιοφ ΡΡΣ «Τεχνολογία Τροφίμων» μποροφν να ενταχκοφν ςτο νζο
ΡΡΣ «Επιςτήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» με τθν προχπόκεςθ ότι :


ζχουν ολοκλθρϊςει όλεσ τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ςτο ΡΡΣ «Τεχνολογία
Τροφίμων»



δεν ζχουν ξεπεράςει τα ζξι (6) χρόνια φοίτθςθσ από τθν θμερομθνία πρϊτθσ
εγγραφισ τουσ ςτο Τμιμα.



ζχουν υποβάλλει αίτθςθ εντόσ 60 θμερϊν από τθν θμζρα που κατατζκθκε θ τελευταία
βακμολογία μακιματοσ.



δεν ζχουν λάβει βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν για το ΡΡΣ «Τεχνολογία
Τροφίμων».

Αναλυτικά θ αντιςτοίχιςθ μακθμάτων του ΡΡΣ «Τεχνολογία Τροφίμων» με τα μακιματα του
νζου ΡΡΣ «Επιςτήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» και θ επιπλζον υποχρεϊςεισ των φοιτθτϊν
που εντάςςονται ςτο νζο ΡΡΣ περιγράφονται ςτον οδθγό «Μεταβατικζσ Διατάξεισ και Οδθγό
Αντιςτοίχιςθσ Μακθμάτων των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν» του Τμιματοσ.

4. Θζματα Προγράμματοσ πουδϊν
4.1 Διάρθρωςη Προγράμματοσ Προπτυχιακϊν πουδϊν (ΠΠ)
Το ΡΡΣ «Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τροφίμων» διαρκρϊνεται ςε δζκα (10) εξάμθνα
και περιλαμβάνει πενιντα επτά (57) μακιματα που διακρίνονται ςε κεωρθτικά, εργαςτθριακά
και μικτά (κεωρθτικά και εργαςτθριακά). Για τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν απαιτείται θ
εκπόνθςθ διπλωματικισ εργαςίασ (ΔΕ), ςφμφωνα με τον Οδθγό Εκπόνθςθσ ΔΕ. Η Ρρακτικι
Άςκθςθ διαρκεί τρεισ μινεσ και είναι προαιρετικι (ωσ μάκθμα επιλογισ) για τθ λιψθ του
Διπλϊματοσ «Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τροφίμων». Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν
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διεξαγωγι τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ αναφζρονται ςτον Κανονιςμό Πρακτικήσ Άςκηςησ.
Αναλυτικά θ δομι του ΡΡΣ ανά εξάμθνο παρουςιάηεται ςτο Ραράρτθμα 1.

4.2 Πιςτωτικζσ Μονάδεσ- ECDS
Το ΡΡΣ ακολουκεί το διεκνζσ πρότυπο Ριςτωτικϊν Mονάδων (ECΤS). Το πρότυποECΤS
είναι ζνα φοιτθτοκεντρικό ςφςτθμα που βαςίηεται ςτον φόρτο εργαςίασ που καταβάλει ζνασ
φοιτθτισ για να επιτφχει τουσ αντικειμενικοφσ ςτόχουσ του προγράμματοσ. Ο φόρτοσ
εργαςίασ

περιλαμβάνει

τον

χρόνο

που

απαιτείται

για

τθν

ολοκλιρωςθ

των

προγραμματιςμζνων δραςτθριοτιτων μάκθςθσ ςτο πλαίςιο του ΡΡΣ όπωσ θ παρακολοφκθςθ
των διαλζξεων, των εργαςτιριων, θ προετοιμαςία των αςκιςεων, θ εκπόνθςθ Διπλωματικισ
Εργαςίασ, θ Ρρακτικι Άςκθςθ, θ ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ.
Κάκε πιςτωτικι μονάδα (ECTS) αντιςτοιχεί ςε 25-30 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ για τουσ
φοιτθτζσ. Ζνα πλιρεσ εξάμθνο ιςοδυναμεί ςε 30 ECTS και ζνα πλιρεσ ακαδθμαϊκό ζτοσ
ςπουδϊν με 60 πιςτωτικζσ μονάδεσ. Το ςφνολο ECTS του ΡΡΣ ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ
εκπόνθςθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ και τθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ είναι 300.

4.3 Κατηγορίεσ μαθημάτων
Τα μακιματα του ΡΡΣ διακρίνονται ςε μακιματα: Γενικοφ Υπόβακροφ (ΓΥ),Ειδικοφ
Υπόβακρου (ΕΥ), Ειδικότθτασ (Ε) και Ειδικότθτασ-Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων (ΑΔ).
Τα μακιματα Γενικοφ Υποβάκρου είναι υποχρεωτικά μακιματα, που προςφζρουν
γνϊςεισ και αναπτφςςουν δεξιότθτεσ κεμελιϊδεισ για τθν Επιςτιμθ και Τεχνολογία Τροφίμων
και για αυτό το λόγο διδάςκονται ςτο1ο και 2ο εξάμθνο ςπουδϊν
Τα μακιματα Ειδικοφ Υποβάκρου είναι υποχρεωτικά μακιματα που καλφπτουν το
ςυνολικό εφροσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τροφίμων
Τα μακιματα Ειδικότθτασ περιλαμβάνουν ςφγχρονεσ γνϊςεισ υψθλισ εξειδίκευςθσ
και αποτελοφν μακιματα εμβάκυνςθσ ςε ςφγχρονα και εξειδικευμζνα πεδία τθσ Επιςτιμθσ
και Τεχνολογίασ Τροφίμων.
Ωσ μακιματα Ειδικότθτασ Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων ζχουν χαρακτθριςτεί θ Διπλωματικι
Εργαςία Ι και ΙΙ.

4.4 Πρακτική Άςκηςη
Η Ρρακτικι Άςκθςθ διεξάγεται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Πρακτικήσ Άςκηςησ, είναι
επιλογισ μάκθμα και διαρκεί τρεισ (3) μινεσ. Διεξάγεται τουσ κερινοφσ μινεσ του 4ου ι του
5ου ζτουσ ςπουδϊν ςε παραγωγικζσ μονάδεσ, εργαςτιρια ποιοτικοφ ελζγχου τροφίμων,
Ερευνθτικά Ινςτιτοφτα κ.λπ. Αντιςτοιχεί ςε πζντε (5) πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECΤS).
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Βακμολογείται με τθν αρικμθτικι κλίμακα 0-10 κατόπιν παρουςίαςθσ ενϊπιον Τριμελοφσ
Εξεταςτικισ Επιτροπισ που ςυμμετζχει ο Ακαδθμαϊκόσ Επιβλζποντασ.

4.5 Διπλωματική εργαςία
Κάκε φοιτθτισ είναι υποχρεωμζνοσ, προκειμζνου να ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ του, να
εκπονιςει διπλωματικι εργαςία με κζμα το οποίο ζχει άμεςθ ςχζςθ με το γνωςτικό
αντικείμενο τθσ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τροφίμων.
H διπλωματικι εργαςία ζχει το χαρακτιρα περιοριςμζνθσ ερευνθτικισ εργαςίασ ςε
κζματα αιχμισ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τροφίμων και δίνει
ςτον φοιτθτι τθ δυνατότθτα εφαρμογισ των γνϊςεων και τθσ κριτικι ςκζψθσ που απζκτθςε
ςτθ διάρκεια των ςπουδϊν του.
Η διπλωματικι εργαςία βακμολογείται με κλίμακα 0-10. Ελάχιςτοσ βακμόσ επιτυχίασ
είναι το πζντε (5).
Η διπλωματικι εργαςία διεξάγεται ςε δφο φάςεισ ςτο ζνατο (9ο) και δζκατο (10ο)
εξάμθνο του ΡΡΣ και αντιςτοιχεί δζκα (10) και είκοςι(20) πιςτωτικζσ μονάδεσ(ECTS).Η
διπλωματικι εργαςία πραγματοποιείται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Εκπόνηςησ Διπλωματικήσ
Εργαςίασ.

4.6 Τποχρεϊςεισ των φοιτητϊν ςτο ΠΠ
Η παρακολοφκθςθ και επιτυχισ εξζταςθ ςε όλα τα υποχρεωτικά μακιματα και τα
απαιτοφμενα μακιματα επιλογισ και θ εκπόνθςθ Διπλωματικισ Εργαςίασ είναι προχπόκεςθ
για τθν λιψθ του πτυχίου. Ο φοιτθτισ πρζπει δθλϊςει μακιματα του ΡΡΣ ϊςτε να
ςυγκεντρϊςει τουλάχιςτον 300 πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS), ςτισ οποίεσ ςυμπεριλαμβάνεται
και θ εκπόνθςθ Διπλωματικισ Εργαςίασ Ι και ΙΙ.

4.7 Μετακίνηςη για ςπουδζσ ή για πρακτική άςκηςη
Στα

πλαίςια

τθσ

διεκνοποίθςθσ

των

ςπουδϊν

και

τθσ

προαγωγισ

τθσ

διαπολιτιςμικότθτασ το ΡΡΣ προςφζρεται θ δυνατότθτα ςτουσ φοιτθτζσ να παρακολουκιςουν
μακιματα ι να εξαςκθκοφν ςε Ρρακτικι Άςκθςθ ςε Ιδρφματα του εξωτερικοφ με τα οποία
ζχει ςυναφκεί ςχετικι ςυμφωνία, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ ERASMUS. Οι διαδικαςίεσ
κινθτικότθτασ των φοιτθτϊν προβλζπονται ςτον Κανονιςμό ΚινητικότητασERASMUS του
Τμιματοσ. Τα μακιματα που κα παρακολουκιςει κάκε φοιτθτισ ςτο Κδρυμα υποδοχισ
αναγνωρίηονται ςφμφωνα με όςα περιγράφονται ςτο επόμενο εδάφιο (Αναγνωρίςεισ
μακθμάτων) και ςτον Κανονιςμό Κινητικότητασ ERASMUS.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΡΡΣ «ΕΡΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ»

10

4.8 Αναγνωρίςεισ μαθημάτων
Στουσ φοιτθτζσ που ειςάγονται ςτο Τμιμα με μεταγραφι ι από κατατακτιριεσ
εξετάςεισ, δίνεται θ δυνατότθτα να αναγνωρίςουν μακιματα τα οποία ζχουνδιδαχκεί και
εξεταςτεί επιτυχϊσ ςτο Τμιμα ι τθ Σχολι προζλευςισ τουσ. Η αναγνϊριςθ των μακθμάτων,
πραγματοποιείται με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ, κατά περίπτωςθ, φςτερα από
ειςιγθςθ του διδάςκοντοσ. Οι φοιτθτζσ απαλλάςςονται από τθν παρακολοφκθςθ και τθν
εξζταςθ τθσ κεωρίασ ι των εργαςτθρίων ι των φροντιςτθρίων του μακιματοσ που κα
αναγνωριςτεί. Ο βακμόσ κα είναι αυτόσ του Τμιματοσ προζλευςισ τουσ.
Μακιματα που κρίνεται ότι δεν διδάχκθκαν επαρκϊσ ςτο Τμιμα προζλευςθσ ι το
περίγραμμα του μακιματοσ ιταν διαφορετικό από αυτό του ΡΡΣ του Τμιματοσ υποδοχισ δεν
αναγνωρίηονται. Για τθν αναγνϊριςθ μακθμάτων των φοιτθτϊν που εγγράφονται ςτο Τμιμα
με κατατακτιριεσ εξετάςεισ ιςχφουν όςα αναλυτικότερα περιγράφονται ςτο Κανονιςμό
Κατατακτθρίων Εξετάςεων του Τμιματοσ.
Οι φοιτθτζσ οι οποίοι μετακινοφνται για ςπουδζσ ςε Συνεργαηόμενα Ιδρφματα του
εξωτερικοφ

ςτο

πλαίςιο

του

προγράμματοσ

Erasmus+,

μποροφν

να

αναγνωρίςουν/αντιςτοιχίςουν τα μακιματα ςτα οποία κα εξεταςτοφν με επιτυχία ςτο Κδρυμα
Υποδοχισ, με μακιματα του ΡΡΣ «Επιςτιμθ και Τεχνολογία Τροφίμων» εφόςον θ φλθ τουσ
αντιςτοιχεί ςτθν φλθ μακθμάτων του ΡΡΣ του Τμιματοσ. Τα μακιματα αυτά
αναγνωρίηονται/αντιςτοιχίηονται από τθν Συνζλευςθ του Τμιματοσ μετά από ειςιγθςθ του
αρμόδιου διδάςκοντα. Η αναγνϊριςθ/αντιςτοίχιςθ γίνεται πριν τθν αναχϊρθςθτου φοιτθτι
για το ίδρυμα Υποδοχισ. Ο βακμόσ που κα λάβει ανάγεται ςτθν αρικμθτικι κλίμακα 0-10 εάν
θ κλίμακα βακμολόγθςθσ είναι διαφορετικι ςτο Κδρυμα Υποδοχισ. Οι πιςτωτικζσ μονάδεσ
(ECΤS) που αποδίδονται ςτα μακιματα που αναγνωρίηονται είναι αυτζσ του ΡΡΣ του
Τμιματοσ. Μακιματα που δεν κα αναγνωριςτοφν/αντιςτοιχθκοφν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο
Ραράρτθμα Διπλϊματοσ ωσ μακιματα επιλογισ και οι διδακτικζσ μονάδεσ του (ECΤS) δεν
προςμετρϊντασ ςτισ ςυνολικζσ που απαιτοφνται για τθν λιψθ του πτυχίου. Στο πλαίςιοτου
προγράμματοσ Erasmus δεν αναγνωρίηονται μακιματα εκμάκθςθσ γλϊςςασ ι ορολογίασ ςτθν
γλϊςςα του Ιδρφματοσ Υποδοχισ.
Στουσ φοιτθτζσ που κα ενταχκοφν ςτο ΡΡΣ προερχόμενοι από το παλαιό ΡΡΣ
«Τεχνολογία Τροφίμων» αναγνωρίηονται μακιματα του παλαιοφ ΡΡΣ ςφμφωνα με ςχετικι
απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ. Τα επιπλζον μακιματα που πρζπει να
παρακολουκιςουν ςτο νζο ΡΡΣ κακορίηονται με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ Τμιματοσ θ οποία
εγκρίνεται από τθ Σφγκλθτο. Στον οδθγό «Μεταβατικζσ Διατάξεισ και Οδηγό Αντιςτοίχιςησ
Μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών» αναφζρονται λεπτομερϊσ τα μακιματα που
αντιςτοιχίηονται και οι πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECΤS) που λαμβάνουν.
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4.9 Οργάνωςη/διδαςκαλία μαθημάτων
Η Συνζλευςθ του Τμιματοσ ανακζτει, με βάςθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, τθ διδαςκαλία
των μακθμάτων του ΡΡΣ ςτο Διδακτικό Επιςτθμονικό Ρροςωπικό, ςε προςωπικό του ΡΔ
407/80, ςε μζλθ ΕΔΙΡ ι ΕΤΕΡ και ορίηει τισ ϊρεσ εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ τουσ. Η
διδαςκαλία μπορεί να είναι είτε αυτοτελισ είτε ςυνεργαςία διδαςκόντων και να απευκφνεται
ςε ενιαίο τμιμα ι επιμζρουσ ομάδεσ φοιτθτϊν.
Τα μακιματα ανατίκενται ςε κάκε διδάςκονται με βάςθ το γνωςτικό του αντικείμενο.
Ο κάκε διδάςκων μπορεί να χρθςιμοποιιςει διάφορεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, όπωσ
διάλεξθ - μετωπικι διδαςκαλία, εργαςία ςε μικρζσ ομάδεσ, χριςθ ΤΡΕ όπωσ θ πλατφόρμα
αςφγχρονθσ

εκπαίδευςθσ

e-class του

Ρανεπιςτθμίου

Ρελοποννιςου,

προγράμματα

προςομοίωςθσ κ.ά.
Ο τρόποσ και τα 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.
Ο διδάςκοντασ ανακοινϊνει το πρόγραμμα διδαςκαλίασ μακιματοσ (syllabus) που
πρζπει να είναι αναλυτικό και κατατοπιςτικό, να επικαιροποιείται τακτικά και να
ανακοινϊνεται ζγκαιρα.
Η παρακολοφκθςθ του κεωρθτικοφ τμιματοσ των μακθμάτων είναι προαιρετικι, δεν
καταγράφονται απουςίεσ/παρουςίεσ. Οι Αςκιςεισ Ρράξθσ και τα Φροντιςτιριαείναι μζροσ
του κεωρθτικοφ τμιματοσ του μακιματοσ και δεν βακμολογοφνται αυτοτελϊσ.
Στα μικτά μακιματα θ παρακολοφκθςθ των εργαςτθριακοφ μζρουσ των μακθμάτων
είναι υποχρεωτικι και καταγράφονται απουςίεσ/παρουςίεσ. Η εξάςκθςθ ςτα εργαςτιρια
κεωρείται ολοκλθρωμζνθ και ο φοιτθτισ δικαιοφται να ςυμμετζχει ςτισ εξετάςεισ του
εργαςτιριου όταν ζχει παρακολουκιςει τουλάχιςτον το 80% των εργαςτθριακϊν αςκιςεων
που πραγματοποιικθκαν. Σε διαφορετικι περίπτωςθ υποχρεοφται να επαναλάβει τθν
εξάςκθςι του ςτα εργαςτιρια το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ. Η λειτουργεία των εργαςτθρίων
διζπεται από τον Κανονιςμό Λειτουργίασ Εργαςτηρίων.
Το 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).
Το ςυνολικό μικτό μάκθμα κεωρείται ότι ζχει εξεταςτεί επιτυχϊσ όταν ο φοιτθτζσ ζχει
λάβει βακμό τουλάχιςτον πζντε (5) και ςτο κεωρθτικό και ςτο εργαςτθριακό μζροσ του
μακιματοσ. Μόνο όταν ο φοιτθτισ ζχει εξεταςτεί επιτυχϊσ ςτο κεωρθτικό και ςτο
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εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ κεωρείται επιτυχισ θ εξζταςθ του μακιματοσ και ο
φοιτθτισ πιςτϊνεται τισ αντίςτοιχεσ πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECΤS).

4.9.1 Διοργάνωςη ςυναντήςεων διδαςκόντων με ςκοπό την ανταλλαγή καλϊν
πρακτικϊν για τη διδαςκαλία και μάθηςη
Με ςτόχο τθν προϊκθςθ των καλϊν 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.
Σκοπόσ των ςυναντιςεων είναι:
1.θ ανταλλαγι απόψεων για τθν εφαρμογι βζλτιςτων πρακτικϊν ςτθ διδαςκαλία
2. θ διερεφνθςθ βζλτιςτων τρόπων επίτευξθσ των μακθςιακϊν ςτόχων του ΡΡΣ
3. θ εφαρμογι νζων προςεγγίςεων για τθν εμπλοκι των φοιτθτϊν ςτθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία με ςτόχο τθν προαγωγι τθσ φοιτθτοκεντρικισ μάκθςθσ.
4. θ εφαρμογι καινοτόμων μεκόδων και πρακτικϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία
5. θ αξιοποίθςθ των Νζων Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν ςτθν διδαςκαλία
Οι ςυναντιςεισ πραγματοποιοφνται κατόπιν πρόςκλθςθσ των μελϊν ΔΕΡ από
τονΡροζδρο του Τμιματοσ διενεργοφνται α) ςτο τζλοσ κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ και β) όποτε
κρικεί απαραίτθτο.
Στισ ςυναντιςεισ μπορεί να προςκλθκοφν εξειδικευμζνοι ςυνεργάτεσ του Γραφείου
Υποςτιριξθσ Διδαςκαλίασ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου, το οποίο ζχει ςτόχο τθν
προϊκθςθ τθσ πανεπιςτθμιακισ παιδαγωγικισ και τθν προαγωγι τθσ εκπαιδευτικισ
εμπειρίασ των φοιτθτϊν.
Τα ςυμπεράςματα των ςυναντιςεων καταγράφονται ςε πρακτικό που ςυηθτείται ςτθν
Συνζλευςθ του Τμιματοσ.

4.10 Θεςμόσ υμβοφλου πουδϊν
Οι Σφμβουλοι Σπουδϊν (Ακαδθμαϊκοί Σφμβουλοι) είναι κακθγθτζσ όλων των
βακμίδων του Τμιματοσ, που παρζχουν ςε φοιτθτζσ υπθρεςίεσ προςανατολιςμοφ,
ςυμβουλευτικισ και υποςτιριξθσ με ζμφαςθ ςε κζματα ςπουδϊν και φοίτθςθσ,
κακοδθγϊντασ και υποςτθρίηοντασ τουσ φοιτθτζσ ςτα προγράμματα ςπουδϊν τουσ.
Οι φοιτθτζσ ενκαρρφνονται να επικοινωνοφν με τον Σφμβουλο Σπουδϊν ςτον οποίο
ζχουν αντιςτοιχθκεί για οποιαδιποτε δυςχζρεια ι απορία αντιμετωπίηουν κατά τισ ςπουδζσ
τουσ.
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Θζματα που απαςχολοφν φοιτθτζσ και δεν μποροφν να λυκοφν από τον Σφμβουλο
Σπουδϊν παραπζμπονται ςτον Ρρόεδρο του Τμιματοσ και κατόπιν ςτθν Συνζλευςθ του
Τμιματοσ.
Οι Σφμβουλοι Σπουδϊν λειτουργοφν με βάςθ τον Κανονιςμό του Σφμβουλου Σπουδών.

4.11 Διαδικαςία αξιολόγηςησ επιδόςεων φοιτητϊν
Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν ςτα μακιματα του ΡΡΣ γίνεται με γραπτζσ ι προφορικζσ
εξετάςεισ κατά τθ διάρκεια των εξεταςτικϊν περιόδων ςτο τζλοσ κάκε εξάμθνου (ΙανουαρίουΦεβρουαρίου και Ιουνίου–Ιουλίου) και τθν επαναλθπτικι εξεταςτικι περίοδο του
Σεπτεμβρίου.
Το πρόγραμμα των εξετάςεων ανακοινϊνεται είκοςι (20) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ
εξεταςτικισ περιόδου. Σε μία θμζρα εξζταςθσ απαγορεφεται να εξετάηονται δφο μακιματα
του ίδιου εξαμινου.
Ο 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.
Ο κάκε διδάςκων μπορεί να χρθςιμοποιιςει και να ςυνδυάςει διαφόρουσ τρόπουσ
αξιολόγθςθσ όπωσ γραπτζσ εξετάςεισ, προφορικζσ εξετάςεισ, εργαςίεσ, εξετάςεισ προόδου
κατά τθν διάρκεια του εξάμθνου. Η ςτάκμιςθ τθσ βαρφτθτασ κάκε τρόπου αξιολόγθςθσ
κακορίηεται από τον ίδιο τον εξεταςτι και γνωςτοποιείται ζγκαιρα ςτουσ φοιτθτζσ.
Ο τυπικόσ χρόνοσ των γραπτϊν εξετάςεων δεν μπορεί να ξεπερνά τθσ δφο (2) ϊρεσ. Ο
διδάςκων ζχει τθν δυνατότθτα να κακορίηει τον χρόνο εξζταςθσ με βάςθ τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ
εξζταςθσ.
Η επίδοςθ των φοιτθτϊν ςτα μακιματα βακμολογείται ςτθν κλίμακα 0-10, με άριςτα
το δζκα (10) και ελάχιςτο βακμό επιτυχίασ το πζντε (5). Οι βακμοί δίνονται με διαβακμίςεισ
ακζραιων ι και μιςϊν μονάδων (0, 0,5, 1, 1,5 κ.ο.κ).
Οι 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 επιτρζπεται θ μεταφορά βακμοφ φοιτθτι από μια εξεταςτικι περίοδο ςε άλλθ.
Φοιτθτισ που απζτυχε ςε τρεισ ςυνεχόμενεσ εξετάςεισ του ίδιου μακιματοσ μπορεί,
μετά από αίτθςι του ςτο Τμιμα, να εξεταςτεί γραπτά ι προφορικά, από τριμελι επιτροπι
ΔΕΡ τθσ Σχολισ, οι οποίοι ζχουν το ίδιο ι ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο και ορίηονται από τον
Κοςμιτορα, κατόπιν αιτιματοσ του Τμιματοσ. Από τθν επιτροπι εξαιρείται ο υπεφκυνοσ τθσ
εξζταςθσ διδάςκων.
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Οι φοιτθτζσ ζχουν τθν δυνατότθτα επαναξιολόγθςθσ (για βελτίωςθ βακμοφ) ςε ζωσ
πζντε (5) μακιματα που ζχουν εξεταςτεί επιτυχϊσ ςτο παρελκόν. Η επαναξιολόγθςθ γίνεται
αποκλειςτικά όταν ο φοιτθτισ διανφει το 5ο ζτοσ των ςπουδϊν και αφορά μακιματα όλων
των εξαμινων. Η αίτθςθ για επαναξιολόγθςθ κατατίκεται είκοςι (20) ιμερεσ πριν τθν ζναρξθ
τθσ εξεταςτικισ περιόδου Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου ι Ιουνίου ι Σεπτεμβρίου ςτθν
Γραμματεία του Τμιματοσ. Ο φοιτθτισ δθλϊνει τα μακιματα ςτα οποία επικυμεί να
επαναξιολογθκεί, που δεν μπορεί να είναι περιςςότερα από πζντε (5) ακροιςτικά και ςτισ
τρεισ περιόδουσ. Ο βακμόσ επιτυχίασ που τελικά κα καταχωρθκείςτα μακιματα είναι ο
μεγαλφτεροσ βακμόσ που κα επιτφχει ο φοιτθτισ.
Τα γραπτά των εξετάςεων φυλάςςονται υποχρεωτικά και με επιμζλεια του
υπεφκυνου διδάςκοντα για δϊδεκα (12) μινεσ. Μετά τθν πάροδο του χρόνου αυτοφ τα
γραπτά καταςτρζφονται, εκτόσ εάν εκκρεμεί ςχετικι ποινικι, πεικαρχικι ι οποιαδιποτε άλλθ
διοικθτικι διαδικαςία.

4.12ΑπονομήΔιπλϊματοσ
Ρροχπόκεςθ για τθν απονομι του διπλϊματοσ είναι ο φοιτθτισ να ζχει επιτφχει ςτισ
εξετάςεισ των προβλεπόμενων μακιματων,53Υποχρεωτικϊν μακιματωνκαι4μακθμάτων
Επιλογισ, ςυλλζγοντασ τουλάχιςτον 300 πιςτωτικζσ μονάδεσ. Στα 53 Υποχρεωτικά μακιματα
περιλαμβάνεται και θ εκπόνθςθ Διπλωματικισ Εργαςίασ Ι και ΙΙ.
Ωσ χρόνοσ κτιςθσ του Διπλϊματοσ κάκε φοιτθτι κεωρείται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ
από τον αρμόδιο εξεταςτι του βακμοφ επιτυχία τθσ τελευταίασ υποχρζωςθσ του φοιτθτι για
τθ λιψθ διπλϊματοσ.

4.13Βαθμόσ Διπλϊματοσ
Με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ και ζγκριςθ τθσ Συγκλιτου ορίηεται ο τρόποσ
υπολογιςμοφ του βακμοφ του Διπλϊματοσ, ο οποίοσ υπολογίηεται ςε δεκαδικι βάςθ με δφο
(2) δεκαδικά ψθφία. Ο βακμόσ του Διπλϊματοσ ςυνοδεφεται από χαρακτθριςμό ωσ
εξισ:
α) Άριςτα, για βακμό από 8,50 ζωσ 10,00
β) Λίαν Καλϊσ, για βακμό από 6,50 ζωσ 8,49
γ) Καλϊσ, για βακμό από 5,00 ζωσ 6,49.
Ο βακμόσ του Διπλϊματοσ υπολογίηεται από τθν ςχζςθ
Βακμόσ Διπλϊματοσ =

𝛴(𝛽𝛼𝜃𝜇 ό𝜍 𝜇𝛼𝜃 ή𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 ×𝛿𝜄𝛿𝛼𝜅𝜏𝜄𝜅 έ𝜍 𝜇𝜊𝜈 ά𝛿𝜀𝜍 𝜇𝛼𝜃 ή𝜇𝛼𝜏𝜊𝜍 )
𝛴(𝛿𝜄𝛿𝛼𝜅𝜏𝜄𝜅 ώ𝜈 𝜇𝜊𝜈 ά𝛿𝜔𝜈 )

όπου μάκθμα νοείται και θ Διπλωματικι Εργαςία Ι και ΙΙ.
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4.14 Παράρτημα Διπλϊματοσ -Diploma Supplement (Ds)
Το Ραράρτθμα Διπλϊματοσ είναι ζνα επεξθγθματικό ζγγραφο. Επιςυνάπτεται ςτον
τίτλο του Διπλϊματοσ και παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ φφςθ, το επίπεδο, το γενικότερο
πλαίςιο εκπαίδευςθσ, το περιεχόμενο και το κακεςτϊσ των ςπουδϊν. Συμπλθρϊνει
και δεν υποκακιςτά τον επίςθμο τίτλο ςπουδϊν ι τθν αναλυτικι βακμολογία των μακθμάτων.

4.15 Αξιολόγηςη εκπαιδευτικοφ ζργου
Στο 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 Μονάδασ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ (ΜΟ.ΔΙ.Ρ.)., με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ
ςπουδϊν.
Η αξιολόγθςθ των μακθμάτων γίνεται μζςω του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ τθσ
ΜΟ.ΔΙ.Ρ. και του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθσ Γραμματείασ του Τμιματοσ.
Κάκε φοιτθτισ μπορεί να αξιολογιςει τα μακιματα που ζχει δθλϊςει, με διατιρθςθ
τθσ ανωνυμίασ του.
Οι φοιτθτζσ ειδοποιοφνται από τθ γραμματεία για τον χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ τθσ
περιόδου αξιολόγθςθσ
Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ κοινοποιοφνται ςτθν ΟΜ.Ε.Α του Τμιματοσ και με
ευκφνθ τθσ ΟΜ.Ε.Α ςτον κάκε διδάςκοντα ξεχωριςτά.

5. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΣΑ
5.1 Επικαιροποίηςη Προγράμματοσ πουδϊν
Η επικαιροποίθςθ του ΡΡΣ του Τμιματοσ γίνεται με βάςθ τα πορίςματα τθσ ετιςιασ
εςωτερικισ αξιολόγθςθσ, τισ διεκνείσ εξελίξεισ ςτον αντικείμενο τθσ Επιςτιμθσ και
Τεχνολογίασ Τροφίμων. Η επικαιροποίθςθ γίνεται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που
προβλζπεται από τον εςωτερικό κανονιςμό του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου.
Η Επιτροπι Ρρογράμματοσ Σπουδϊν του Τμιματοσ αφοφ μελετιςει όλα τα δεδομζνα
κα εντοπίςει δυςλειτουργίεσ ςτο ΡΡΣ και ςυνεργαςτεί με τον ςφλλογο αποφοίτων (alumni) και
τθν Συμβουλευτικι Επιτροπι του Τμιματοσ, ςυντάςςει πρόταςθ, αναφορικά με διορκωτικζσ
αλλαγζσ τθν ανανζωςθ του περιεχομζνου και τθν προςφορά μακθμάτων για το επόμενο
ακαδθμαϊκό ζτοσ. Η Επιτροπι Ρρογράμματοσ Σπουδϊν (ΕΡΣ) λειτουργεί με βάςθ τον
Κανονιςμό Λειτουργίασ Επιτροπήσ Προπτυχιακοφ Προγράμματοσ Σπουδών που ζχει εγκρίνει θ
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Συνζλευςθ του Τμιματοσ. Στθν ΕΡΣ ςυμμετζχει εκπρόςωποσ των φοιτθτϊν ϊςτε οι φοιτθτζσ
να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν διαμόρφωςθ του ΡΡΣ.
Μετά τθν πλιρθ ανάπτυξθ όλου του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν και τθν αποφοίτθςθ των
πρϊτων φοιτθτϊν του Τμιματοσ κα γίνει ςυνολικι αποτίμθςθ τθσ δομισ και λειτουργίασ του
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν.

5.2 Επικαιροποίηςη Κανονιςμοφ Λειτουργίασ Προγράμματοσ Προπτυχιακϊν
πουδϊν
Ο Κανονιςμόσ του ΡΡΣ μπορεί να βελτιϊνεται, να ςυμπλθρϊνεται και να
ανακεωρείται με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ
Τροφίμων, μετά από ειςιγθςθ του Ρροζδρου του Τμιματοσ ςε ςυνεργαςίαμε τθν Επιτροπι
Ρρογράμματοσ Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν.

5.3 Οδηγόσ πουδϊν
Το Τμιμα ςυντάςςει τον ετιςιο Οδθγό Σπουδϊν του όπου περιζχονται αναλυτικά το
ΡΡΣ, τα επί μζρουσ μακιματα για λιψθ πτυχίου, τα μακθςιακά αποτελζςματα του πτυχίου
και κάκε μακιματοσ κακϊσ και άλλεσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ. Ο Οδθγόσ Σπουδϊν αναρτάται
ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ .Ο Οδθγόσ Σπουδϊν για το ακαδθμαϊκόσ ζτοσ 2022-2023 είναι
αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ (http://fst.uop.gr/ ).

6. Ειδικζσ Προβλζψεισ
6.1 Πςα κζματα δεν ρυκμίηονται από τον παρόντα Κανονιςμό του ΡΡΣ επιλφονται με
αποφάςεισ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Τροφίμων ςτα
πλαίςια των ιςχυόντων νόμων.
6.2 Η λειτουργία του ΡΡΣ διζπεται από τα οριηόμενα ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ
του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ο οποίοσ υπεριςχφει ςε τυχόν περιπτϊςεισ αςφμβατων
διατάξεων μεταξφ των δυο Κανονιςμϊν.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1.
Διάρθρωςη μαθημάτων ςτα ακαδημαϊκά εξάμηνα του Προγράμματοσ πουδϊν
ΜΑΘΗΜΑ

ΣΤΠΟ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΘΕΨΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ

ΓΥ (Υ)
ΓΥ (Υ)

2

ΓΥ (Υ)
ΓΥ (Υ)
ΓΥ (Υ)

2
2
2

ΕΥ (Υ)

2

ΓΥ (Υ)

2

ΓΥ (ΥΕ)
ΓΥ (Υ)
ΓΥ (Υ)
ΕΥ (Υ)

2
2
2
2

2
2

ΓΥ (Υ)

2

2

ΓΥ (ΥΕ)
ΓΥ (ΥΕ)

2
2

ΒΙΟΦΗΜΕΙΑ Ι
ΥΤΙΚΟΦΗΜΕΙΑ
ΣΑΣΙΣΙΚΗ
ΑΡΦΕ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ
ΕΛΕΓΦΟΤ ΣΡΟΥΙΜΨΝ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΙΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΨΗ ΣΨΝ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΣΡΟΥΙΜΨΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ 4Ο

ΕΥ (Υ)
ΕΥ (Υ)
ΓΥ (Υ)
ΕΥ (Υ)

2
2
2
2

ΕΥ (Υ)

2

ΕΥ (Υ)

2

ΥΤΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ
ΣΡΟΥΙΜΨΝ Ι
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ
ΣΡΟΥΙΜΨΝ I
ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΦΗΜΙΚΗ

ΕΥ (Υ)

2

2

ΕΥ (Υ)

2

2

ΕΥ (Υ)

2

ΥΡΟΝΣΙΣΉΡΙΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1Ο
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΤΣΣΑΡΟΤ
ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗΝ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι
ΥΤΙΚΗ Ι
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ
ΦΗΜΕΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ Ι
ΕΞΑΜΗΝΟ 2Ο
ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗΝ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΡΟΥΙΜΨΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1*
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
ΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
*ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Οι
φοιτητές επιλέγουν ένα
από τα ακόλουθα
μαθήματα:
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΙΙ
ΥΤΙΚΗ ΙΙ
ΕΞΑΜΗΝΟ 3Ο

2

2
2

2

2
1
2

2
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ΑΝΑΛΤΗ
ΒΙΟΦΗΜΕΙΑ ΙΙ
ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΗΜΕΙΑ ΣΡΟΥΙΜΨΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ 5Ο

ΕΥ (Υ)
ΓΥ (Υ)

2
2

Ε (Υ)

2

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ
ΣΡΟΥΙΜΨΝ II
ΑΝΑΛΤΗ ΣΡΟΥΙΜΨΝ
ΤΚΕΤΑΙΑ
ΣΡΟΥΙΜΨΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΡΟΥΙΜΨΝ Ι
ΥΤΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ
ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΙΙ
ΦΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΜΟ
ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΨΝ
ΣΡΟΥΙΜΨΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ 6Ο

ΕΥ (Υ)

2

ΕΥ (Υ)
ΕΥ (Υ)

1
2

3
1

ΕΥ (Υ)

2

2

ΕΥ (Υ)

2

ΕΥ (Υ)

2

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΙΙ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΥΡΟΤΣΨΝ ΚΑΙ
ΛΑΦΑΝΙΚΨΝ I
ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΓΑΛΑΚΣΟ ΚΑΙ
ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΨΝ
ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ Ι
ΤΣΗΜΑΣΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ &
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ
ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΨΝ
ΣΡΟΥΙΜΨΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΕΛΟΤ
ΚΑΙ ΣΟΙΦΕΙΑ
ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΥΙΑ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι
ΕΞΑΜΗΝΟ 7Ο

Ε (Υ)

2

Ε (Υ)

2

Ε (Υ)

2

ΕΥ (Υ)

2

ΕΥ (Υ)

2

Ε (Υ)

2

2

Ε (Υ)

2

2

ΕΥ (Υ)

2

Ε (Υ)

2

Ε (Υ)

2

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΖΨΙΚΗ
ΠΡΟΕΛΕΤΗ Ι
ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΣΡΟΥΙΜΨΝ
ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΡΟΥΙΜΨΝ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΙΑ
ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ

2

2

2
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΓΑΛΑΚΣΟ ΚΑΙ
ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΨΝ
ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ ΙΙ
ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΣΙΚΟ
ΕΛΕΓΦΟ ΣΡΟΥΙΜΨΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ 8Ο

Ε (Υ)

2

Ε (Υ)

2

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
ΝΕΡΟΤ ΚΑΙ
ΑΝΑΧΤΚΣΙΚΨΝ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΥΡΟΤΣΨΝ ΚΑΙ
ΛΑΦΑΝΙΚΨΝ II
ΤΣΗΜΑΣΑ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ
ΑΥΑΛΕΙΑ
ΣΡΟΥΙΜΨΝ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΛΕΤΡΨΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ ΑΤΣΨΝ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΡΟΥΙΜΨΝ ΖΨΙΚΗ
ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΙΙ
ΝΟΜΟΘΕΙΑ
ΣΡΟΥΙΜΨΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ 9Ο

Ε (Υ)

2

Ε (Υ)

2

Ε (Υ)

2

Ε (Υ)

2

Ε (Υ)

2

ΕΥ (Υ)

2

ΥΤΙΚΟΦΗΜΕΙΑ
ΕΥ (Υ)
2
ΣΡΟΥΙΜΨΝ
ΔΙΑΣΡΟΥΗ
ΕΥ (Υ)
2
ΕΜΠΟΡΙΑ –
ΕΥ (Υ)
2
ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ
ΣΡΟΥΙΜΨΝ
ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
Ε, ΑΔ (Υ)
Ι
ΕΠΙΛΟΓΗ 2*
Ε (ΥΕ)
2
ΕΠΙΛΟΓΗ 3*
Ε (ΥΕ)
2
*ΕΠΙΛΟΓΗ 2 και ΕΠΙΛΟΓΗ 3: Οι φοιτητές επιλέγουν
συνολικά δύο από τα ακόλουθα μαθήματα:
ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΑΙΩΝ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΘΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΓΛΤΚΑΝΣΙΚΩΝ
ΤΛΩΝ ΣΡΟΥΙΜΩΝ
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Ε (ΥΕ)

2

Ε (ΥΕ)

2

Ε (ΥΕ)

2

2

2

2

2

2

2

2
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ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ
ΣΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ
ΣΡΟΥΙΜΩΝ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ
ΥΤΣΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ 10Ο

Ε (ΥΕ)

2

Ε (ΥΕ)

2

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΨΝ
ΣΡΟΥΙΜΨΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ 4*
ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ
ΕΡΓΑΙΑ ΙΙ
*ΕΠΙΛΟΓΗ 4: Οι
φοιτητές
επιλέγουν ένα
από τα ακόλουθα
μαθήματα:
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΖΩΙΚΏΝ ΕΦΘΡΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΤΜΕΝΩ
Ν ΣΡΟΥΙΜΩΝ
ΖΤΘΟΠΟΙΪΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΑΓΜΑΣΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
ΣΡΟΥΙΜΩΝ
ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΕΥ (Υ)

2

Ε (ΥΕ)
Ε, ΑΔ (Υ)

2

Ε (ΥΕ)

2

Ε (ΥΕ)

2

Ε (ΥΕ)

2

Ε (ΥΕ)

* Τφποι μακθμάτων: (Υ): Υποχρεωτικό, (ΥΕ): Υποχρεωτικό Επιλογισ, ΓΥ: Γενικοφ Υποβάκρου, ΕΥ: Ειδικοφ
Υποβάκρου, Ε: Ειδικότθτασ, ΑΔ: Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων
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