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Άρθρο 1  
Φοιτητική ιδιότητα  και  υπευθυνότητα  φοιτητών 
1.  H φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την ολοκλήρωση της εγγραφής ενός ατόμου στο 

Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και λήγει με τη λήψη του πτυχίου.  
2.   Οι φοιτητές θεωρούνται ενήλικοι ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 

προς το Τμήμα. 
3.    Επειδή οι φοιτητές θεωρούνται ενήλικοι: 

α. Είναι υπεύθυνοι για τη σπουδή τους καθώς και για όλες τις πράξεις και δραστηριότητες 
τους  στο Τμήμα.  
β. Το Τμήμα Νοσηλευτικής επικοινωνεί για οτιδήποτε αφορά έναν φοιτητή σχετικά με  την 
φοίτησή του, αποκλειστικά με αυτόν και όχι με συγγενικά του πρόσωπα.  
γ. Δεν επιτρέπεται σε μέλος Δ.Ε.Π. ή διδάσκοντα κατ’ ανάθεση ή μέλος της διοίκησης του  
Τμήματος να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία για ένα φοιτητή σε οποιονδήποτε εκτός 
του Τμήματος παρά μόνον όταν ο φοιτητής είναι παρών και δώσει επί τόπου την 
συγκατάθεσή του. 
δ. Επιτρέπεται όμως σε κάθε μέλος Δ.Ε.Π ή διδάσκοντα κατ’ ανάθεση ή μέλος της διοίκησης 
του Τμήματος να παράσχει σε οποιοδήποτε άλλο μέλος Δ.Ε.Π,  ή διδάσκοντα κατ’ ανάθεση, 
ή μέλος της διοίκησης του Τμήματος απευθείας, οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα 
φοιτητή. 

 
Άρθρο 2  
Οργάνωση  Σπουδών 
1. To ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει 

την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα 
σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει το δεύτερο 15θήμερο 
του Σεπτεμβρίου και το εαρινό εξάμηνο λήγει το πρώτο 15θήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς 
ημερομηνίες καθορίζονται από την Σύγκλητο. 

2. Κάθε εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει μία διδακτική περίοδο διάρκειας 13 εβδομάδων 
και μία, χρονικά συνεχόμενη, εξεταστική περίοδο διάρκειας 3 εβδομάδων ή διαφορετικά 
οριζόμενα σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου.  

3. Μάθημα είναι η διδασκαλία μέρους γνωστικού αντικειμένου (δηλ. συγκεκριμένου 
πεδίου γνώσης όπως η Ανατομία, Χειρουργική κ.α.) αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί 
να περιλαμβάνει μέρη περισσοτέρων του ενός γνωστικών αντικειμένων. Κάθε μάθημα είναι 
τουλάχιστον εξαμηνιαίο δηλαδή διδάσκεται τουλάχιστον δύο ώρες την εβδομάδα κατά την 
διάρκεια ενός εξαμήνου. 

4. Τα μαθήματα του Τμήματος Νοσηλευτικής κατανέμονται σε 8 αυτοτελή εξάμηνα 
σπουδών, τα οποία αποτελούν και τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που είναι απαραίτητος 
για τη λήψη του πτυχίου της Νοσηλευτικής. Ο ελάχιστος αυτός αριθμός εξαμήνων 
ανταποκρίνεται σε συνθήκες κανονικής, αδιάλειπτης και επιτυχούς φοίτησης. 

5. Το Τμήμα καταρτίζει πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει τα μαθήματα που 
διδάσκονται ανά εξάμηνο, κάθε ακαδημαϊκό έτος καθώς και αναλυτικό πρόγραμμα 
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σπουδών με σύντομη περιγραφή του σκοπού, του περιεχομένου, του τρόπου εξέτασης και 
των ονομάτων των διδασκόντων. 

6. Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, υπάγονται 
δε στους αντίστοιχους τομείς, όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα σπουδών.     

7. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει κάθε Απρίλιο τριμελή Επιτροπή Σπουδών 
απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής η οποία είναι υπεύθυνη για την 
επικαιροποίηση του οδηγού σπουδών του Τμήματος, την αξιολόγηση προτάσεων των 
διδασκόντων για το πρόγραμμα σπουδών και την αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών. 
Η Επιτροπή Σπουδών υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις στη Συνέλευση η οποία τις αξιολογεί 
και τις εγκρίνει ή απορρίπτει.  

8. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής ανταποκρίνεται στην 
φιλοσοφία και τις εκπαιδευτικές επιδιώξεις του Τμήματος. Τα κάθε είδους και μορφής 
μαθήματα βρίσκονται σε ορθολογική σειρά και αλληλουχία. Επομένως, το Πρόγραμμα 
Σπουδών και η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα είναι υποχρεωτικά και δεσμευτικά 
για τους διδάσκοντες. 

9. Η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για τους 
φοιτητές. Ανταποκρίνεται σε συνθήκες κανονικής φοίτησης προσαρμοσμένης στον 
ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου και στην αλληλουχία των 
προαπαιτούμενων μαθημάτων. 

10. Τα μαθήματα γίνονται με διαλέξεις, φροντιστήρια, εργαστηριακές και κλινικές 
ασκήσεις. Οι συνδυασμοί των διαφόρων μορφών διδασκαλίας αναφέρονται, αναλυτικά για 
το κάθε μάθημα, στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Η κατανομή της διδασκαλίας κάθε 
μαθήματος σε διαλέξεις, φροντιστήρια, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις γίνεται με 
απόφαση του αντίστοιχου τομέα ύστερα από πρόταση του διδάσκοντος το μάθημα. 

11. Στις διαλέξεις παρουσιάζεται από τον διδάσκοντα μια περιοχή του διδασκόμενου 
μαθήματος. Το πρόγραμμα των διαλέξεων διαμορφώνεται από τον υπεύθυνο του μαθήματος 
και γνωστοποιείται στους φοιτητές με την έναρξη του εξαμηνιαίου μαθήματος. 

12. Κάθε διδάσκων οφείλει, κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων, να διανέμει 
στους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημά του, με δαπάνες του ΑΕΙ, αναλυτικό 
διάγραμμα μελέτης, στο οποίο περιλαμβάνεται η διάρθρωση της ύλης του μαθήματος, η 
σχετική βιβλιογραφία και οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση κρίνει ο ίδιος απαραίτητη. 
Επίσης, κάθε διδάσκων διατηρεί και ενημερώνει, με ευθύνη του, στο διαδικτυακό τόπο τη 
δική του ιστοσελίδα, όπου περιγράφονται οι ημέρες και ώρες διδασκαλίας, τα διδασκόμενα 
από αυτόν μαθήματα, το περιεχόμενό τους, τα διανεμόμενα συγγράμματα και οτιδήποτε 
άλλο κρίνεται απαραίτητο. 

13. Η παρακολούθηση των διαλέξεων των μαθημάτων αποτελεί ακαδημαϊκή μόνον 
υποχρέωση του φοιτητή και δεν είναι υποχρεωτική. Η παρουσία των φοιτητών δεν ελέγχεται 
στις περιπτώσεις αυτές, αλλά τα αναφερόμενα στις διαλέξεις αποτελούν μέρος της 
εξεταστέας ύλης των μαθημάτων. Παρόλα αυτά, η συστηματική παρακολούθηση των 
διαλέξεων είναι ενδεδειγμένη για την σωστή θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών. 

14. Τα φροντιστήρια, οι εργαστηριακές και οι κλινικές ασκήσεις μπορεί να είναι χωριστές 
οντότητες ή να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός μαθήματος το οποίο περιλαμβάνει και 
διαλέξεις ή ακόμα και κάποια άλλη μορφή διδασκαλίας. Τα φροντιστήρια περιλαμβάνουν 
την παρουσίαση κάποιου ειδικού θέματος (εργασίας) ή την επίλυση ασκήσεων από τους 
φοιτητές, με την βοήθεια των διδασκόντων και της σχετικής βιβλιογραφίας και δεν 
χρησιμοποιούνται για την από καθέδρας κάλυψη της διδακτέας ύλης. Οι εργαστηριακές και 
κλινικές ασκήσεις περιλαμβάνουν την παρατήρηση συγκεκριμένου υλικού, την διενέργεια 
πειραμάτων, την επίλυση εφαρμοσμένων προβλημάτων, την κλινική εξάσκηση ή τον όποιο 
κατάλληλο συνδυασμό των παραπάνω. 

15. Η παρακολούθηση φροντιστηρίων, εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων είναι 
υποχρεωτική και απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών. Το ανώτατο ανεκτό όριο 
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απουσιών στα φροντιστήρια, τις εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις ορίζεται στο 10% 
των συνολικών ωρών διδασκαλίας του φροντιστηρίου ή της εργαστηριακής ή κλινικής 
άσκησης. Οι απουσίες αυτές θεωρούνται ως απώλεια ιδιαίτερα σπουδαίου εκπαιδευτικού 
χρόνου γι’ αυτό δεν έχουν νόημα εδώ οι έννοιες της δικαιολογημένης και της 
αδικαιολόγητης απουσίας και σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνεται κάτι τέτοιο υπ’ όψη. 

16. Οι φοιτητές που έχουν σε φροντιστήριο, εργαστηριακή ή κλινική άσκηση απουσίες 
πέρα από το ανώτατο ανεκτό όριο μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις του σχετικού 
μαθήματος ΜΟΝΟ αφού παρακολουθήσουν ξανά και κανονικά το φροντιστήριο, την 
εργαστηριακή ή την κλινική άσκηση σε επόμενο εξάμηνο στο οποίο διδάσκεται το σχετικό 
μάθημα. Το ίδιο ισχύει και για εκείνους τους φοιτητές, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο 
εγγράφονται ή μετεγγράφονται αργά στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, ώστε να υπερβούν το ανώτατο ανεκτό όριο απουσιών, ανεξάρτητα από το 
εξάμηνο σπουδών στο οποίο δικαιούνται να εγγραφούν. 

17. Η κατανομή των φοιτητών στις φροντιστηριακές, εργαστηριακές και κλινικές 
ασκήσεις γίνεται από τον υπεύθυνο καθηγητή του μαθήματος, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ισοδύναμη κατανομή των φοιτητών στις επιμέρους ασκήσεις. 

18. Η κλινική άσκηση σε πανεπιστημιακές κλινικές άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας 
ή του Εξωτερικού είναι δυνατή στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών 
(πρόγραμμα Erasmus).  

19. Σε κάθε εξαμηνιαίο μάθημα αντιστοιχεί ένας αριθμός πιστωτικών μονάδων (Π.Μ.) -
ECTS. Κάθε Π.Μ.-ECTS ισοδυναμεί με μία εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο 
προκειμένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας μαθήματος και με μία έως τρεις εβδομαδιαίες 
ώρες διδασκαλίας ή εξάσκησης επί ένα εξάμηνο για τις άλλες μορφές των μαθημάτων, στα 
οποία προστίθεται ο επιπλέον κόπος που καταβάλλει ο φοιτητής μελετώντας στη βιβλιοθήκη 
ή το σπίτι του και ο κόπος των εξετάσεων.  Οι Π.Μ.-ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε 
εξαμηνιαίο μάθημα, υποχρεωτικό ή κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, αναφέρονται στην 
περιγραφή του στο Πρόγραμμα Σπουδών. Στο πρόγραμμα Σπουδών αναφέρεται και ο 
ελάχιστος αριθμός Π.Μ. ECTS  που απαιτείται για την λήψη πτυχίου.  

20. Μάθημα που διδάχθηκε 13 εβδομάδες θεωρείται ότι διδάχθηκε επαρκώς, έτσι ώστε 
να καλύπτει τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων. Μάθημα που διδάχθηκε λιγότερο 
του 80% του συνόλου των ωρών, θεωρείται ως μη διδαχθέν και δεν επιτρέπεται η εξέτασή 
του. Σε περίπτωση εξέτασης, αυτή θεωρείται άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται στη 
λήψη του πτυχίου. Με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από πρόταση της Συνέλευσης του 
Τμήματος, επιτρέπεται παράταση της διάρκειας του εξαμήνου μέχρι δύο το πολύ εβδομάδες 
προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας.  

21. Ο αριθμός ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων ανά 
εξάμηνο δεν υπερβαίνει τις 32 ώρες. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις που υπαγορεύονται 
από την ειδική φύση των μαθημάτων και μόνον για την διεξαγωγή κλινικών ασκήσεων 
επιτρέπεται η υπέρβαση του ορίου αυτού. 

 
Άρθρο 3  
Υποχρεωτικά μαθήματα 
1.  Ως υποχρεωτικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα που αντιστοιχούν σε 228 Π.Μ.-ECTS, 

των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση είναι απαραίτητη για το σύνολο των 
φοιτητών και προαπαιτούμενη για τη λήψη του πτυχίου. 

2.   Κάθε υποχρεωτικό μάθημα διδάσκεται για ένα εξάμηνο διάρκειας τουλάχιστον 13 
εβδομάδων. 

3.  Ο μέγιστος αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει 
και στα οποία μπορεί να εξεταστεί ένας φοιτητής καθορίζεται ως ν+3, όπου ν ο κατά το 
πρόγραμμα σπουδών προβλεπόμενος αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων σε κάθε 
εξάμηνο.  
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4.  Οι φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου δηλώνουν τα υποχρεωτικά, τα επιλογής 
υποχρεωτικά καθώς και τα μαθήματα των προηγούμενων αντίστοιχων (χειμερινού ή 
εαρινού) εξαμήνων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.  

5.  Προκειμένου ο φοιτητής να μπορεί να δηλώσει και να παρακολουθήσει μαθήματα του 
3ου έτους πρέπει κατά την έναρξη του 5ου εξαμήνου να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 50% 
των υποχρεωτικών μαθημάτων των προηγούμενων ετών (δηλαδή 10 υποχρεωτικά 
μαθήματα από το 1ο, 2ο, 3ο και 4ο εξάμηνο). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. 
παρατεταμένη ασθένεια) και μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών 
(όπως αυτά ορίζονται από τη Συνέλευση) η Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει τη δήλωση 
μαθημάτων του 3ου έτους στο φοιτητή. 

 
Άρθρο 4  
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα 
1. Στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσφέρεται αριθμός 

μαθημάτων, σε διάφορα γνωστικά πεδία, που ορίζονται ως επιλεγόμενα. Από το σύνολο των 
επιλεγόμενων μαθημάτων ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ελεύθερα αυτά που 
ανταποκρίνονται στα προσωπικά του ενδιαφέροντα, βοηθώντας τον να εμβαθύνει σε 
ειδικούς τομείς γνώσεων, σε αριθμό που ορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών (κατ’ επιλογή 
υποχρεωτικά μαθήματα). 

2. Για την απόκτηση πτυχίου του Τμήματος Νοσηλευτικής ο φοιτητής είναι 
υποχρεωμένος να παρακολουθήσει επιτυχώς 6 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που 
αντιστοιχούν σε κόπο δώδεκα (12) Π.Μ.-ECTS.  

3. Στην περίπτωση που ο φοιτητής παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς 
περισσότερα από 6 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών 
του, δύναται να επιλέξει εκείνα που επιθυμεί για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου του. 

4. Κάθε φοιτητής δηλώνει στη Γραμματεία του Τμήματος, στην αρχή κάθε εξαμήνου του 
ακαδημαϊκού έτους, το ή τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία θα 
παρακολουθήσει και εγγράφεται σ’ αυτά. Η εγγραφή του φοιτητή στο συγκεκριμένο μάθημα 
δεν ισχύει για όλη τη διάρκεια σπουδών του, γι’ αυτό και θα πρέπει να το δηλώνει ξανά σε 
περίπτωση μη επιτυχημένης εξέτασης σε αυτό.  

5. Για να διδαχθεί ένα κατ’ επιλογήν μάθημα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή σ’ αυτό 
τουλάχιστον έξι (6) φοιτητές. Κατ’ εξαίρεση και ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης 
μπορεί να διδαχθεί κατ’ επιλογήν μάθημα με συμμετοχή 3-5 φοιτητών αν η διδασκαλία του 
απαιτεί εντατική εργαστηριακή άσκηση.  

6. Ο φοιτητής δύναται να επιλέξει μαθήματα του ίδιου εξαμήνου σπουδών στο οποίο 
βρίσκεται ή προηγούμενού του, με μέγιστο αριθμό μαθημάτων επιλογής ανά εξάμηνο έως 
2. Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικά μαθήματα και από επόμενο εξάμηνο από αυτό που φοιτά (π.χ. αν φοιτά στο 4ο 
εξάμηνο μπορεί  να επιλέξει μαθήματα από το 2ο, 4ο ή 6ο εξάμηνο σπουδών). Ο φοιτητής 
μπορεί να επιλέξει μεταξύ μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου όταν βρίσκεται σε χειμερινό 
εξάμηνο και εαρινού εξαμήνου όταν βρίσκεται σε εαρινό εξάμηνο.   

7. Σε συγκεκριμένα μαθήματα και με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος δύναται να 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τη δήλωση των μαθημάτων.    

 
Άρθρο 5 
Χρήση εγκαταστάσεων 
Για την εκπλήρωση της εκπαίδευσή τους, οι φοιτητές της Νοσηλευτικής δικαιούνται να 

κάνουν χρήση όλων εκείνων των εγκαταστάσεων και μέσων του Τμήματος, τα οποία είναι 
σχετικά με τη σπουδή τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν ο εσωτερικός κανονισμός του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και οι σχετικές αποφάσεις των Συνελεύσεων του Τμήματος. 
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Άρθρο 6 
Αναγνώριση μαθημάτων που διδάχθηκαν σε Α.Ε.Ι. του εσωτερικού  
1. Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατατάσσονται κατόπιν εξετάσεων κατοχυρώνουν 

αυτοδίκαια τα μαθήματα στα οποία εξετάσθηκαν επιτυχώς εφόσον η ύλη που εξετάστηκαν 
αντιστοιχεί με την ύλη που διδάσκεται στο Τμήμα. Τούτο κρίνεται από τον υπεύθυνο 
διδασκαλίας του κάθε μαθήματος. 

2. Οι μετεγγραφόμενοι άλλων πανεπιστημίων εσωτερικού καθώς και οι κατατασσόμενοι 
στο Τμήμα από άλλες Σχολές, στις οποίες διδάχθηκαν συναφή μαθήματα με αυτά του 
προγράμματος σπουδών του Τμήματος, οφείλουν για να τα κατοχυρώσουν, να υποβάλλουν 
γραπτή αίτηση στον αρμόδιο καθηγητή με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά την αναλυτική 
ύλη του μαθήματος ή της άσκησης που έχουν διδαχθεί στο πανεπιστήμιο προέλευσης καθώς 
και το βαθμό που έχουν επιτύχει αντίστοιχα. Ο αρμόδιος καθηγητής κρίνει την επάρκεια ή 
όχι της γνώσης του αιτούντος βάσει της προσκομιζόμενης ύλης και τον απαλλάσσει ή όχι 
από το μάθημα, καταθέτοντας στη Γραμματεία του Τμήματος συμπληρωμένα και 
υπογεγραμμένα τα έντυπα που του παρέδωσε ο ενδιαφερόμενος. 

3. Σε περίπτωση μη αναγνώρισης μαθήματος, ο υπεύθυνος διδασκαλίας του μαθήματος 
αναγράφει το αιτιολογικό της αποφάσεως του και τούτο καταχωρείται στο φάκελο του 
φοιτητή. 

4. Σε περίπτωση αναγνώρισης μαθήματος, ο βαθμός που έλαβε ο φοιτητής παραμένει ως 
έχει και οι πιστωτικές μονάδες που θα λαμβάνει θα είναι οι μονάδες που αποδίδονται στο 
αντίστοιχο μάθημα του Τμήματος Νοσηλευτικής. 

 
Άρθρο 7 
Ανακοινώσεις  
1.  Η ενημέρωση των πινάκων ανακοινώσεων και των ανακοινώσεων στο διαδικτυακό 

τόπο του Τμήματος γίνεται αποκλειστικά από τη Γραμματεία και με δική της ευθύνη. 
2.  Οι ανακοινώσεις κοινοποιούνται στη Γραμματεία, η οποία αναλαμβάνει την άμεση 

ανάρτηση τους και διατηρεί αντίστοιχο φάκελο για κάθε μάθημα. 
 

Άρθρο 8 
Έκδοση βεβαιώσεων πιστοποιητικών και συστατικών επιστολών 
1.  Εξουσιοδοτημένοι για την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών είναι, ανάλογα με 

την περίπτωση, τα μέλη Δ.Ε.Π., ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και τα μέλη της Γραμματείας του Τμήματος. 
2.  Κάθε βεβαίωση και κάθε πιστοποιητικό το οποίο αναφέρεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

σε παρακολούθηση ή και βαθμολογία μαθημάτων υπογράφεται υποχρεωτικά από τους 
αντίστοιχους διδάσκοντες και υπευθύνους μαθημάτων. 

3.  Οι διδάσκοντες διατηρούν υποχρεωτικά αρχείο αντιγράφων των παραπάνω 
βεβαιώσεων τα οποία εκδίδουν ή υπογράφουν. Σε περίπτωση αποχώρησης τους από το 
Τμήμα παραδίδουν υποχρεωτικά αυτό το αρχείο στη γραμματεία η οποία έχει ευθύνη να τα 
παραδώσει στον διάδοχο τους. 

4.  Κάθε βεβαίωση και κάθε πιστοποιητικό κοινοποιείται υποχρεωτικά στην Γραμματεία 
του Τμήματος και είναι έγκυρο μόνο όταν φέρει αριθμό πρωτοκόλλου του Τμήματος και 
έχει σφραγισθεί με την σφραγίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. 

5. Εξουσιοδοτημένοι για την έκδοση συστατικών επιστολών είναι, ανάλογα με την 
περίπτωση, τα μέλη Δ.Ε.Π., ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του Τμήματος και οι διδάσκοντες με σύμβαση ή 
ανάθεση. Οι συστατικές επιστολές συντάσσονται με προσωπική ευθύνη του συντάσσοντος, 
ύστερα από σχετικό αίτημα των ενδιαφερομένων φοιτητών και δεν κοινοποιούνται στην 
Γραμματεία του Τμήματος. 
 

  



σελ. 8 
 

Άρθρο 9   
Εξετάσεις 
1. Η επίδοση των φοιτητών σε κάθε μάθημα εκτιμάται με εξετάσεις. Οι φοιτητές δύνανται 

να προσέλθουν για εξέταση μόνο σε μαθήματα που έχουν δηλώσει. Ο τρόπος εξετάσεως - 
γραπτά, προφορικά ή σε συνδυασμό - καθορίζεται από τον υπεύθυνο του μαθήματος και 
αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών. Η επίδοση σε ενδιάμεσες δοκιμασίες 
(πρόοδοι), εργασίες σε ειδικά θέματα και η απόδοση σε εργαστηριακές ή κλινικές ασκήσεις, 
μπορεί να αποτελούν πρόσθετα κριτήρια που συνεκτιμώνται στην διαμόρφωση του τελικού 
βαθμού. Τα ως άνω κριτήρια για να ληφθούν υπόψη απαιτούν έγκριση του τομέα ύστερα 
από εισήγηση του υπεύθυνου του μαθήματος. 

2. Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα και όλοι οι 
εξεταζόμενοι εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο, εκτός αν συντρέχουν λόγοι οι οποίοι τίθενται 
προς κρίση για απόφαση στη Συνέλευση.  

3.  Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει τρεις εξεταστικές περιόδους: 
α. Μία αμέσως μετά τη λήξη της διδακτικής περιόδου κάθε εξαμήνου στην οποία  
εξετάζονται μόνο τα μαθήματα της διδακτικής περιόδου η οποία έληξε. 
β. Η επαναληπτική εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου, στην οποία εξετάζονται όλα τα 
μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. 

4. Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων κάθε εξαμήνου διενεργούνται κατά την διάρκεια 
των εξεταστικών περιόδων όπως αυτές καθορίζονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο. 

5. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης (8 εξάμηνα) οι φοιτητές μπορούν να εξετάζονται 
στα μαθήματα, που δεν έχουν επιτύχει κατά την διάρκεια της φοιτήσεώς τους, και στις τρεις 
εξεταστικές περιόδους. Τα μαθήματα στα οποία προτίθενται να εξετασθούν σε κάθε 
εξεταστική περίοδο δηλώνονται με την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου. 

6. Το πρόγραμμα εξετάσεων για κάθε εξεταστική περίοδο ανακοινώνεται  με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος. Αλλαγές στις ημερομηνίες και το πρόγραμμα των εξετάσεων 
είναι δυνατές μόνο με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος  ύστερα από συνεννόηση με 
την Επιτροπή Σπουδών και τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα. 

7. Για φοιτητικά θέματα, η Γραμματεία μεριμνά για την ενημέρωση του πίνακα 
ανακοινώσεων και του διαδικτυακού τόπου του Τμήματος. Το πρόγραμμα εξετάσεων 
ανακοινώνεται από την Γραμματεία, η οποία και ανοίγει φάκελο ανά μάθημα. Οποιαδήποτε 
μεταβολή που δεν κοινοποιείται στην Γραμματεία δεν ισχύει. 

8. Η επίδοση του φοιτητή σε κάθε μάθημα εκφράζεται σε μία δεκάβαθμη κλίμακα 
ακέραιων αριθμών από το 0 έως το 10, στην οποία το 5 (πέντε) εκφράζει τη βάση της 
επιτυχίας και το δέκα (10) την άριστη επιτυχία. 

9. Τα αποτελέσματα κάθε εξέτασης καταγράφονται από τον διδάσκοντα ιδιοχείρως σε 
ειδικό έντυπο βαθμολόγιο και ενυπόγραφα παραδίδονται στη Γραμματεία του Τμήματος μία 
μόνο φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου. Δεν δύναται να προστεθούν 
βαθμοί στις καρτέλες των φοιτητών μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, 
παρά μόνο υπό προϋποθέσεις και μετά από αίτημα του φοιτητή και σχετική απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος. 

10. Λόγω αντικειμενικών συνθηκών σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικά μαθήματα 
ο φοιτητής, δεν επαναλαμβάνει τις αντίστοιχες φροντιστηριακές εργαστηριακές ή κλινικές 
ασκήσεις. 

11. Κάθε φοιτητής, ο οποίος έχει εγγραφεί σε ένα ή περισσότερα κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικά μαθήματα εξετάζεται σ’ αυτά τα μαθήματα κατά την διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους που τα διδάχθηκε. Σε περίπτωση αποτυχίας είναι υποχρεωμένος να 
επαναλάβει το μάθημα σε επόμενο εξάμηνο (δηλ. να επανεγγραφεί σ’ αυτό) ή να 
παρακολουθήσει στη θέση του άλλο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα. 

12. Μαθήματα τα οποία αντικαθίστανται στο πρόγραμμα Σπουδών θα εξετάζονται για 
ένα επί πλέον ακαδημαϊκό έτος σύμφωνα με το αρχικό τους περιεχόμενο. Μετά την 
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παρέλευση αυτού του ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές που έχουν αποτύχει ή δεν προσήλθαν 
στις εξετάσεις στα μαθήματα αυτά ακολουθούν το νέο πρόγραμμα Σπουδών. 

13. Οι φοιτητές που έχουν αποτύχει σε μαθήματα προηγούμενων ετών εξετάζονται στην 
διδαχθείσα ύλη όπως έχει αυτή εν τω μεταξύ διαμορφωθεί (ανανεωθεί ή επαυξηθεί) 

14. Οι προφορικές εξετάσεις γίνονται δημόσια. Όσον αφορά τις γραπτές εξετάσεις οι 
φοιτητές έχουν δικαίωμα να δουν το βαθμολογημένο γραπτό τους σε ημερομηνία και ώρα 
που θα ορισθεί από τον υπεύθυνο του αντιστοίχου μαθήματος εντός 5 ημερών από την 
ημερομηνία ανακοίνωσης της βαθμολογίας. Ο διδάσκων έχει την υποχρέωση να διατηρεί τα 
γραπτά των φοιτητών για 2 έτη στο αρχείο του. 

15. Αν η διαδικασία των εξετάσεων δημιουργεί προβλήματα και αναταραχή στον χώρο 
της ακαδημαϊκής κοινότητας μπορεί να παρέμβει ρυθμιστικά η Συνέλευση του Τμήματος. 

16. Αν ένας φοιτητής αποτύχει τουλάχιστον τέσσερις φορές σε εξετάσεις συγκεκριμένου 
μαθήματος στις οποίες προσήλθε και εξετάστηκε ουσιαστικά και όχι τυπικά (απλή 
προσέλευση) μπορεί να ζητήσει να εξετασθεί από Επιτροπή. Η Συνέλευση του Τμήματος 
ορίζει τριμελή Επιτροπή επανεξέτασης, στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά και ο μέχρι 
τότε εξεταστής. Η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να απορρίψει το αίτημα εξέτασης από 
την ειδική τριμελή επιτροπή υπό προϋποθέσεις. 

17. Κάθε φοιτητής, ο οποίος έχει εγγραφεί σε ένα ή περισσότερα κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικά μαθήματα εξετάζεται σ’ αυτά τα μαθήματα κατά την διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους που τα διδάχθηκε. Σε περίπτωση αποτυχίας είναι υποχρεωμένος να 
επαναλάβει το μάθημα σε επόμενο εξάμηνο (δηλ. να επανεγγραφεί σ’ αυτό) ή να 
παρακολουθήσει στη θέση του άλλο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα. 

 

Άρθρο 10 
Λήψη  πτυχίου Νοσηλευτικής 

1. Ένας φοιτητής έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του και λαμβάνει το πτυχίο του όταν έχει 
εκπληρώσει τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 
α.  Οι σπουδές του έχουν διαρκέσει τον απαιτούμενο ελάχιστο χρόνο  σπουδών των 8 
εξαμήνων. 
β.  Έχει επιτύχει στις εξετάσεις όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος 
σπουδών. 
γ. Έχει επιτύχει στις εξετάσεις του προβλεπόμενου αριθμού των κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικών μαθημάτων και έχει συγκεντρώσει τον συνολικό αριθμό Π.Μ. ECTS ο 
οποίος είναι απαραίτητος για τη λήψη του πτυχίου όπως καθορίζεται στο πρόγραμμα 
σπουδών. 

2. Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου Νοσηλευτικής συνυπολογίζονται: 
α. Οι βαθμοί όλων των μαθημάτων, υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν, τα οποία απαιτούνται 
για την λήψη του πτυχίου. 
β. Ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε μαθήματος, ορίζεται από τις Π.Μ.-ECTS που έχει το 
μάθημα.  
γ. Για τον υπολογισμό του βαθμού του τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε 
μαθήματος με τον αντίστοιχο αριθμό των Π.Μ.-ECTS του μαθήματος και το συνολικό 
άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το σύνολο των πιστωτικών μονάδων-
ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου σπουδών, όπως απεικονίζεται στην 
παρακάτω εξίσωση: 

Βαθμός πτυχίου = (Βαθμός μαθήματος 1 x ECTS μαθήματος 1 + Βαθμός μαθήματος 2 x 
ECTS μαθήματος 2 +…+ Βαθμός εργασίας x ECTS εργασίας) / Συνολικός αριθμός ECTS. 

3. Εάν ένας φοιτητής έχει βαθμολογηθεί σε περισσότερα μαθήματα από όσα 
αντιστοιχούν στον κατά το πρόγραμμα σπουδών απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό Π.Μ.-ECTS 
για την λήψη του πτυχίου, τότε είναι δυνατόν με δική του υπόδειξη, να μην 
συνυπολογισθούν στον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου του, οι βαθμοί κάποιων κατ’ 
επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι ότι ο αριθμός των Π.Μ.-
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ECTS, που αντιστοιχεί στα υπόλοιπα μαθήματα, είναι τουλάχιστον ίσος με τον κατά το 
πρόγραμμα σπουδών απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό Π.Μ.-ECTS για την λήψη του πτυχίου. 
Τα επιπλέον μαθήματα αναγράφονται σε χωριστή κατάσταση στην αναλυτική βαθμολογία.  
Τα κατοχυρωμένα μαθήματα που διδάχθηκαν σε άλλο Α.Ε.Ι. δεν λαμβάνονται υπόψη στον 
υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου, με εξαίρεση όσα διδάχθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus. 

 
Άρθρο 11 
Παράρτημα Διπλώματος  
Το Παράρτημα Διπλώματος (Παρ.Δ.) είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο δεν 

υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που 
χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Το παράρτημα επισυνάπτεται στους τίτλους 
σπουδών που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το 
καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που 
αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο επισυνάπτεται το 
παράρτημα. Στο παράρτημα δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις 
ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό. 

1. Το Παρ.Δ. εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση στην 
ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Το πρωτότυπο του παραρτήματος πρέπει να πληροί τις 
προϋποθέσεις γνησιότητας που απαιτούνται για το χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Η 
ημερομηνία έκδοσης του παραρτήματος δε συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία 
χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη από αυτή. 

2. Το βασικό περιεχόμενο του Παρ.Δ. είναι ενιαίο για όλα τα ιδρύματα ανώτατης 
εκπαίδευσης και τυπώνεται σε ειδικό ομοιόμορφο χαρτί (μεμβράνη). Ο τύπος, οι διαστάσεις 
και οι τομείς που περιλαμβάνονται στο Παρ.Δ. καθώς  και οι πληροφορίες που 
αναγράφονται σε αυτούς, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 
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