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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

Ο κανονισμός είναι σύμφωνος με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών (ΦΕΚ 3899/ 25-10-2019  τ.Β') και την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Άρθρο 1. Εγγραφή πρωτοετών 

Η εγγραφή των νεοεισαχθέντων (πρωτοετών) φοιτητών/τριών στο  Τμήμα Λογοθεραπείας 

γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε 

χρονικό διάστημα που ορίζει το Υπουργείο.   

Οδηγίες για την ισχύουσα διαδικασία εγγραφής ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου και για τους/τις φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί με τις ειδικές κατηγορίες 

(Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης – Αλλοδαποί – Αλλογενείς και 

απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής, 

επιτυχόντες με διάκριση σε Επιστημονικές Ολυμπιάδες). Τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται, καθώς και η προθεσμία των εγγραφών σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας, καθορίζονται 

από το Υπουργείο Παιδείας. 

Για το Τμήμα Λογοθεραπείας, προϋπόθεση για την εγγραφή / εισαγωγή αποτελεί η 

Συνέντευξη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου του 43 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 

124/ τ. Α΄/17-6-1996), όπως συμπληρώθηκε με το αρ. Φ.152/Β3/5554/27-9-1999 έγγραφο 

του ΥΠΕΠΘ μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος στην οποία ορίσθηκαν τα κριτήρια για 

την εισαγωγή των σπουδαστών.  Η Συνέντευξη διεξάγεται σε ημερομηνίες που 

ανακοινώνονται από το Τμήμα. 

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική εγγραφή εισακτέου για 

οποιονδήποτε λόγο η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει την αποδοχή ή την απόρριψη του 

αιτήματος εκπρόθεσμης εγγραφής. 

Στην περίπτωση που οι επιτυχόντες είχαν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε πρόγραμμα 

σπουδών α΄ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. της ημεδαπής, είναι υποχρεωμένοι 

μέσω του ίδιου Πληροφοριακού Συστήματος, να δηλώσουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο 

είναι ήδη εγγεγραμμένοι, αιτούμενοι έτσι, ταυτόχρονα τη διαγραφή τους από αυτό, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα επιτυχίας τους. 

Όταν θα αποσταλούν οι καταστάσεις των εγγεγραμμένων από το Υπουργείο Παιδείας στο 

Τμήμα, θα ανοίξει η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών στην 

οποία οι εν λόγω φοιτητές/τριες θα πρέπει να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή και 

στη συνέχεια να παραλάβουν τα πιστοποιητικά εγγραφής τους. 

 

 



4 |  
 

 

1.1 Ακαδημαϊκή Ταυτότητα 

Μετά την εγγραφή του ο/η φοιτητής/τρια, πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στον 

ιστότοπο http://academicid.minedu.gov.gr προκειμένου να του χορηγηθεί Ακαδημαϊκή 

Ταυτότητα. Για την είσοδο στο σύστημα, χρησιμοποιείται ο λογαριασμός πρόσβασης στις 

υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος (@upnet.gr) που δίνεται κατά την εγγραφή των 

φοιτητών/τριών στο Τμήμα. Η ταυτότητα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη 

διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού 

Εισιτηρίου (Πάσο) για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, π.χ. μειωμένα εισιτήρια ή και ελεύθερη 

είσοδο σε πολλούς κινηματογράφους, θέατρα, μουσεία και διάφορα πολιτιστικά ιδρύματα. 

Οι ταυτότητες παραδίδονται στο σημείο παραλαβής που έχει επιλέξει κάθε φοιτητής/τρια 

κατά την υποβολή της αίτησής του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Σε περίπτωση 

απώλειας της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να απευθυνθεί στη 

Γραμματεία προσκομίζοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση απώλειας/κλοπής και ζητώντας 

επανέκδοσή της. 

Άρθρο 2. Κατατάξεις - Μετεγγραφές 

2.1 Κατατάξεις 

Η Συνέλευση του Τμήματος Λογοθεραπείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  για  

την  διαδικασία  κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζει το ποσοστό (επί 

του αριθμού των εισακτέων) των κατατάξεων των πτυχιούχων στο Τμήμα.  

Οι Πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι απόφοιτοι των Παραγωγικών Σχολών 

Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας κατατάσσονται στο 3ο 

εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας, κατόπιν επιτυχών κατατακτήριων 

εξετάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τα μαθήματα, την ύλη των εξετάσεων, την Επιτροπή 

Κατατάξεων, τον ορισμό βαθμολογητών και ανά-βαθμολογητών αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος.  

Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στο 3ο εξάμηνο σπουδών με όλες τις υποχρεώσεις των δύο 

πρώτων εξαμήνων του πρώτου έτους (δηλαδή εγγράφονται από τη Γραμματεία σε όλα τα 

μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου). Στα τρία μαθήματα που εξετάστηκαν κατοχυρώνεται 

ο βαθμός τους εφόσον είναι τουλάχιστο 5/10. 

2.2 Μετεγγραφές 

Η διαδικασία μετεγγραφής φοιτητών/τριών ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Οι 

φοιτητές/τριες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις σχετικές ανακοινώσεις στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Γενικά, οι αιτήσεις 

μετεγγραφών διενεργούνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, ενώ 

πληροφορίες για τη διαδικασία και τις προθεσμίες αίτησης μετεγγραφής ανακοινώνονται 

στην ίδια ιστοσελίδα. 

2.3 Αναγνώριση μαθημάτων φοιτητών/τριών από Μετεγγραφή ή Κατάταξη 

Οι φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα είτε με μετεγγραφή είτε με κατατακτήριες 

εξετάσεις μπορούν κατόπιν αίτησής τους προς το Τμήμα, επισυνάπτοντας αναλυτική 
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βαθμολογία και το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης και με έγκριση της 

Συνέλευσης, να αναγνωρίσουν μαθήματα στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα 

προέλευσης.  

Άρθρο 3. Διάρκεια Φοίτησης 

Η διάρκεια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας είναι 

οκτώ (8) εξάμηνα κατανεμημένα σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη. 

Η περίοδος κανονικής φοίτησης ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την 

απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 

του Τμήματος, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα. Άρα, για το Τμήμα Λογοθεραπείας η 

διάρκεια κανονικής φοίτησης ισούται με δώδεκα (12) εξάμηνα ή έξι (6) έτη. Μετά  την  

περίοδο  της   κανονικής   φοίτησης,   οι   φοιτητές/τριες   μπορούν να εγγραφούν στα 

εξάμηνα μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται  

στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος  και τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 4. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο - Σημαντικές ημερομηνίες 

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

έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό 

και εαρινό). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες 

διδασκαλίας. 

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου 

εκάστου ακαδημαϊκού έτους, καθώς και οι ημερομηνίες των αντίστοιχων εξετάσεων 

καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. 

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43  παρ. 2  του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1062, τ. Β’), μαθήματα εργαστηριακές, 

κλινικές και φροντιστηριακές ασκήσεις δεν πραγματοποιούνται τις εξής ημερομηνίες: 

 Εθνική Εορτή:28 Οκτωβρίου, 

 Πολυτεχνείο: 17 Νοεμβρίου 

 Αγίου Ανδρέου: 30 Νοεμβρίου 

 Διακοπές Χριστουγέννων-Νέου Έτους: από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 6 

Ιανουαρίου 

 Τριών Ιεραρχών: 30 Ιανουαρίου 

 Καθαρά Δευτέρα 

 Εθνική Εορτή: 25 Μαρτίου 

 Διακοπές Πάσχα: από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά 

 Πρωτομαγιά: 1 Μαΐου 

 Αγίου Πνεύματος 

 Ημέρα των φοιτητικών εκλογών. 
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Άρθρο 5. Εγγραφή - Δήλωση Παρακολούθησης Μαθημάτων Εξαμήνου 

Οι φοιτητές/τριες, ανεξαρτήτως έτους σπουδών, πρέπει απαραιτήτως να ανανεώνουν την 

εγγραφή τους σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο και να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης των 

μαθημάτων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν, σύμφωνα με τους 

κανόνες και τις οδηγίες που δίνονται στη συνέχεια του παρόντος. Η    δήλωση    μαθημάτων    

κάθε    εξάμηνο    πραγματοποιείται    μέσω     του συστήματος Ηλεκτρονικής  Γραμματείας 

(https://progress.upatras.gr).   

Κάθε φοιτητής/τρια, αφού εγγραφεί, πρέπει ακολούθως να καταθέσει ηλεκτρονική δήλωση 

με τα μαθήματα τα οποία ο ίδιος αποφάσισε να παρακολουθήσει στο συγκεκριμένο εξάμηνο 

στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε ημερομηνίες που ορίζονται από τον/την Κοσμήτορα της 

Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας. Μετά τη λήξη της προθεσμίας καμία δήλωση δε 

γίνεται δεκτή, αρχική ή τροποποιητική της υποβληθείσας. Με αυτή τη δήλωση κάθε 

φοιτητής/τρια αποκτά δικαίωμα στο τέλος του συγκεκριμένου εξαμήνου και στην επόμενη 

εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου να συμμετέχει στις εξετάσεις των μαθημάτων που 

δήλωσε. 

Αν ένας/μία φοιτητής/τρια δεν καταθέσει δήλωση στην αρχή του εξαμήνου, τότε θεωρείται 

ότι δεν θα παρακολουθήσει μαθήματα και δεν θα συμμετέχει στις εξετάσεις αυτού του 

εξαμήνου, καθώς και στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου που αφορούν τα  

μαθήματα για τα οποία δεν έχει κατατεθεί δήλωση. 

Για το χειμερινό εξάμηνο μπορεί να δηλωθούν μόνον εκείνα τα μαθήματα, τα οποία 

περιλαμβάνονται στα μαθήματα των χειμερινών εξαμήνων (1ο, 3ο, 5ο και 7ο) του 

προγράμματος σπουδών. Αντίστοιχα, για το εαρινό εξάμηνο μπορεί να δηλωθούν μόνο τα 

μαθήματα των εαρινών εξαμήνων (2ο, 4ο, 6ο και 8ο) του προγράμματος σπουδών. Μαθήματα 

δηλαδή του χειμερινού εξαμήνου δεν διδάσκονται στο εαρινό εξάμηνο και αντιστρόφως. 

Στη δήλωση μαθημάτων περιλαμβάνονται: 

 Μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων, στα οποία ο/η φοιτητής/τρια απέτυχε. 

 Μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων, τα οποία ο/η φοιτητής/τρια δεν είχε 

ενδεχομένως 

δηλώσει. 

 Μαθήματα του εξαμήνου στο οποίο ο/η φοιτητής/τρια εγγράφεται. 

 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν, ύστερα από έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία, να 

αναστείλουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Για 

λόγους ορθής συνέχειας της φοίτησης, το Τμήμα προτείνει η αναστολή της φοίτησης να 

διαρκεί άρτιο αριθμό εξαμήνων. Το μέγιστο συνολικό διάστημα αναστολής/διακοπής είναι 

τα τέσσερα (4) εξάμηνα. Το αίτημα θα πρέπει να γίνεται στην αρχή του εξαμήνου, στην 

περίπτωση που αφορά το τρέχον εξάμηνο σπουδών. Οι φοιτητές/τριες που διακόπτουν τις 

σπουδές τους δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής 

(εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή λόγους ανώτερης βίας). 
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Μετά τη λήξη της αναστολής των σπουδών, οι φοιτητές/τριες επανέρχονται στο Τμήμα και 

συνεχίζουν τις σπουδές τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. 

5.1 Όρια δήλωσης 

1. Περιορισμοί στις δηλώσεις των μαθημάτων όπως παραπάνω υπάρχουν εφόσον ο/η 

φοιτητής/τρια δεν έχει κριθεί επιτυχώς σε προαπαιτούμενο μάθημα (Πίνακες 2 και 3 

του Οδηγού Σπουδών). 

2. Οι φοιτητές/τριες Β’,  Γ’ και Δ’ έτους εκτός των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου 

μπορούν να δηλώσουν επιπρόσθετα έως 30 Πιστωτικές Μονάδες μαθημάτων που 

οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα ανάλογα με την περίοδο (χειμερινό ή εαρινό 

εξάμηνο).  

3. Οι φοιτητές/τριες επί Πτυχίω (9ο Εξάμηνο και πλέον) δύνανται να δηλώσουν όλα τα 

μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου που οφείλουν. 

Σε καμία περίπτωση οι φοιτητές/τριες δεν μπορούν να δηλώνουν μαθήματα μεγαλύτερου 

εξαμήνου από το εξάμηνο φοίτησής τους εκτός αν προέρχονται από Κατατακτήριες Εξετάσεις 

και μόνο μετά από έγκριση από το Τμήμα. 

Άρθρο 6. Συγγράμματα 

Οι δηλώσεις των συγγραμμάτων για όλα τα μαθήματα γίνονται μέσω της Ηλεκτρονικής 

Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων «Εύδοξος» του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές/τριες έχουν 

δικαίωμα παραλαβής δωρεάν πανεπιστημιακών συγγραμμάτων για τα μαθήματα που 

προβλέπονται από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών τους. 

Δεν χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα στις εξής περιπτώσεις: 

 σε φοιτητές/τριες που παρακολουθούν προγράμματα σπουδών για την απόκτηση 

τρίτου πτυχίου και 

 για μαθήματα που παρακολουθούν οι φοιτητές/τριες για δεύτερη φορά, για τα 

οποία τους έχει ήδη χορηγηθεί δωρεάν σύγγραμμα. 

Η επιλογή και δωρεάν προμήθεια διδακτικών συγγραμμάτων πραγματοποιείται μέσω της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Εύδοξος» στον Ιστότοπο http://www.eudoxus.gr. Η διαδικασία 

προσφέρει: 

(α) πλήρη ενημέρωση για τα παρεχόμενα συγγράμματα σε κάθε μάθημα και 

(β) δυνατότητα άμεσης παραλαβής των συγγραμμάτων. 

Ο/η φοιτητής/τρια εισέρχεται στον κεντρικό ιστότοπο του κεντρικού πληροφοριακού 

συστήματος, όπου και γίνεται πιστοποίηση. Εκεί ενημερώνεται για τα εγκεκριμένα 

συγγράμματα των μαθημάτων του Τμήματός του και επιλέγει τα συγγράμματα που 

δικαιούται. 

Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες δικαιούνται να επιλέξουν από τον συνολικό κατάλογο 

προτεινομένων διδακτικών συγγραμμάτων του «Ευδόξου» ένα διδακτικό σύγγραμμα για 

κάθε υποχρεωτικό και επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών. 
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Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής συγγράμματος κάθε φοιτητής/τρια λαμβάνει μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω σύντομου γραπτού μηνύματος έναν κωδικό (PIN), με την 

προσκόμιση του οποίου παραλαμβάνει από τα σημεία διανομής τα διδακτικά συγγράμματα 

που επέλεξε. 

Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια παραλείψει να παραλάβει κάποιο σύγγραμμα εντός 

των προθεσμιών που ανακοινώνονται στο σύστημα «Εύδοξος» και εξεταστεί επιτυχώς στο 

αντίστοιχο μάθημα, χάνει το δικαίωμα παραλαβής συγγράμματος για το μάθημα αυτό. 

Άρθρο 7. Εξετάσεις 

Για τα μαθήματα που διδάσκονται σε ένα εξάμηνο, υπάρχουν δύο εξεταστικές περίοδοι. Οι 

εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού 

εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο/η 

φοιτητής/τρια δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την 

έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.  

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 31 παραγ.1 του Ν. 4452/2017, σύμφωνα με το οποίο: 

«Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό 

των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό 

πρόγραμμα σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του 

χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα μαθήματα που 

οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, έπειτα από 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής του Α.Ε.Ι.», οι φοιτητές αυτής της 

κατηγορίας μπορούν να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, εφόσον προηγηθεί 

δήλωσή τους, για τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν.  

Σε περίπτωση που ένας/μία φοιτητής/τρια δεν έχει επιτυχία και στις δύο εξεταστικές 

περιόδους, τότε: 

 Εάν πρόκειται για υποχρεωτικό μάθημα, έχει την υποχρέωση να ξαναδηλώσει το 

μάθημα αυτό σε επόμενο εξάμηνο, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση του μέγιστου 

αριθμού των επιτρεπόμενων μονάδων ECTS ανά εξάμηνο. Με αυτή τη δήλωση έχει 

την ευκαιρία να ξαναπαρακολουθήσει το μάθημα και αποκτά πάλι το δικαίωμα 

συμμετοχής στις αντίστοιχες εξετάσεις. 

 Εάν πρόκειται για κατ’ επιλογήν μάθημα, τότε μπορεί να δηλώσει πάλι το ίδιο 

μάθημα σε ένα επόμενο εξάμηνο για να το ξαναπαρακολουθήσει και να αποκτήσει 

έτσι το δικαίωμα συμμετοχής του στις αντίστοιχες εξετάσεις. Έχει όμως και τη 

δυνατότητα να μην ξαναδηλώσει αυτό το μάθημα, αλλά σε επόμενο εξάμηνο να 

επιλέξει και να δηλώσει αντί γι’ αυτό ένα άλλο κατ’ επιλογήν μάθημα. 

 Εάν ένας/μία φοιτητής/τρια αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα 

έχει  δυνατότητα εξέτασης, με απόφαση του/της Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών 

Αποκατάστασης Υγείας, ύστερα από αίτησή του/της, από τριμελή επιτροπή 

καθηγητών, που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από 

τον/την Κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η της εξέτασης 

διδάσκων/ουσα. 
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7.1 Επανεξέταση για Βελτίωση Βαθμολογίας 

Με απόφαση της Συγκλήτου, στην υπ΄αριθμ. 104/1-12-16 συνεδρίασή της, εγκρίθηκε 

ρύθμιση για την επανεξέταση φοιτητών/τριών σε μάθημα/τα στα οποία έχουν εξετασθεί 

επιτυχώς και επιθυμούν να βελτιώσουν την βαθμολογία τους. Μετά από αιτιολογημένη 

αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/της φοιτητή/τριας (αφορά φοιτητές/τριες που βρίσκονται 

από το πρώτο έτος φοίτησης μέχρι το τέταρτο έτος και όχι επί πτυχίω) προς τη Γραμματεία 

του Τμήματος είναι δυνατή η επανεξέταση με σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας του 

(προακτέου) βαθμού. Η επανεξέταση επιτρέπεται κατά την επαναληπτική εξέταση 

Σεπτεμβρίου για ένα (1) μάθημα του χειμερινού ή ένα (1) μάθημα του εαρινού εξαμήνου του 

ίδιου ακαδημαϊκού έτους και μόνο. 

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός μαθημάτων προς επανεξέταση, για βελτίωση 

βαθμολογίας προακτέου βαθμού, για κάθε φοιτητή/τριας, είναι ένα μάθημα μη 

εργαστηριακό ανά έτος.  

Μεταξύ των βαθμών εξέτασης και επανεξέτασης υπολογίζεται ο μεγαλύτερος. 

 

7.2 Κανονισμός Διεξαγωγής  Εξετάσεων   

Με Το Κεφάλαιο VII του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών αναφέρεται 
στον Κανονισμό Διεξαγωγής  Εξετάσεων  και προσδιορίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και 
τις απαιτήσεις των διδασκόντων, των φοιτητών και του λοιπού προσωπικού για την ομαλή 
διεξαγωγή των εξετάσεων (χειμερινού, εαρινού εξαμήνου και των εξετάσεων του 
Σεπτεμβρίου), με τρόπο που: 

 να διασφαλίζονται συνθήκες ίσων ευκαιριών στους εξεταζόμενους, 

 να κατοχυρώνονται συνθήκες ευγενούς άμιλλας, όπως αρμόζει σε πανεπιστημιακούς 
φοιτητές και αυριανούς επιστήμονες, 

 να κατοχυρώνει την προσωπική και επιστημονική αξιοπρέπεια ενός εκάστου των 
διδασκόντων, των φοιτητών και των διοικητικών και όλων μαζί ως ενιαίου 
ακαδημαϊκού σώματος, 

 να διαφυλάττει το κύρος του ακαδημαϊκού ιδρύματος κατά τη σημαντική αυτή φάση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

Άρθρο 8. Φοιτητές/τριες Erasmus+ 

Οι εξερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες ERASMUS+, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που λείπουν 

στο εξωτερικό, δεν μπορούν να δηλώσουν νέα μαθήματα (δηλαδή αυτά που δεν έχουν 

παρακολουθήσει σε παλαιότερα εξάμηνα). Επίσης, στην εξεταστική που αντιστοιχεί στο 

εξάμηνο που απουσιάζουν (Φεβρουάριος/Ιούνιος), δεν μπορούν να συμμετέχουν στις 

εξετάσεις μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών που διδάσκονται το συγκεκριμένο 

εξάμηνο. Χρωστούμενα μαθήματα από παλαιότερα εξάμηνα μπορούν κανονικά να δοθούν 

στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους. 
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Άρθρο 9. Θεσμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου Καθηγητή 

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής περιόδου ορίζεται για κάθε φοιτητή/τρια ο/η Σύμβουλος 

Καθηγητής/τρια (ΣΚ) του, ο οποίος είναι ένα από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Οι πρωτοετείς 

φοιτητές/τριες συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τον/την ΣΚ τους. 

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να συζητούν με τον ΣΚ τους οποιοδήποτε 

θέμα της ακαδημαϊκής τους ζωής τούς απασχολεί. Ο ΣΚ θα προσπαθεί, όσο είναι δυνατόν, 

να δίνει ή να προτείνει λύσεις στα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν.  

9.1 Ορισμός Συμβούλου Καθηγητή 

Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, που δικαιολογημένα δεν απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό 

διάστημα (π.χ. λόγω εκπαιδευτικής άδειας, προβλήματος υγείας, κλπ.), ορίζονται ως ΣΚ των 

φοιτητών/τριών στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής περιόδου.  Η ανάθεση φοιτητών/τριών σε 

κάθε ΣΚ γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. 

Άρθρο 10. Διαγραφή 

Ο/η φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα διαγραφής από το Τμήμα μετά από έγγραφη αίτησή 

του/της στη Γραμματεία. Τα απαραίτητα έντυπα για τη διαγραφή είναι τα ακόλουθα: 

 Έντυπο αίτησης Διαγραφής  

 Βεβαίωση από τη Φοιτητική Λέσχη, από τη Φοιτητική Εστία και από την Κεντρική 

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών, ότι δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα.  

 Πάσο, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και Βιβλιάριο Υγείας (όποιο από αυτά είχε εκδοθεί) 

επιστρέφονται στη Γραμματεία. 

Άρθρο 11. Λήψη Πτυχίου 

Για τη λήψη του Πτυχίου, ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς σε 43 ή 44 

μαθήματα συνολικά (στα οποία αντιστοιχούν 240 ECTS), με βάση τον Οδηγό Σπουδών δηλ. 

είναι απαραίτητη: 

 η επιτυχής εξέταση στο σύνολο των Τριάντα επτά (37) υποχρεωτικών μαθημάτων με 

205 Πιστωτικές Μονάδες. 

 η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον πέντε (5) ή επτά (7) μαθήματα επιλογής με 25 ή 

35 Πιστωτικές Μονάδες, αντίστοιχα. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια επιλέξει 

να εκπονήσει Πτυχιακή Εργασία (10 Πιστωτικές Μονάδες), τα μαθήματα επιλογής 

είναι 5, διαφορετικά είναι 7. 

Για τον υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου ο βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται επί 

τον συντελεστή βαρύτητας του μαθήματος. Το άθροισμα των επί μέρους γινομένων 

διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων. Δεν 

υπολογίζονται στο βαθμό του Πτυχίου οι βαθμοί προαιρετικών μαθημάτων.   

Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων κυμαίνονται από 1,0 έως 2,0 και ορίζονται ως 

εξής: 
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 Μαθήματα με 1 ή 2 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,0. 

 Μαθήματα με 3 ή 4 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,5. 

 Μαθήματα με περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 

2,0. 

 Κατ’ εξαίρεση, το μάθημα SLT_801 Κλινική Πρακτική Άσκηση στη Λογοθεραπεία 

καθώς και η Πτυχιακή Εργασία SLT_805 έχουν συντελεστή βαρύτητας 4. 

Ο  χαρακτηρισμός βαθμού πτυχίου είναι: 

5,0 - 6,49 = ΚΑΛΩΣ 

6,50 - 8, 49 = ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 

8,50 - 10,00 = ΑΡΙΣΤΑ 

Άρθρο 12. Ολοκλήρωση Σπουδών/Ορκωμοσία 

Οι φοιτητές/ριες που θεωρούν ότι έχουν ολοκληρώσει ή πρόκειται να ολοκληρώσουν άμεσα 

τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, και επιθυμούν να λάβουν 

μέρος σε προσεχή τελετή Ορκωμοσίας, οφείλουν να το δηλώνουν εγγράφως  στη Γραμματεία 

του Τμήματος, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Επιπλέον, για τη συμμετοχή τους στην τελετή 

Ορκωμοσίας, οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις 

υποχρεώσεις τους στο Τμήμα, οφείλουν να καταθέτουν μαζί με την αίτησή τους και τα 

παρακάτω δικαιολογητικά, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που υποδεικνύεται με 

ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος.  

 Αίτηση προς την Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας (ένα μήνα πριν την 

ημερομηνία ορκωμοσίας) 

 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει εκκρεμότητα με τις 

πανεπιστημιακές δομές: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΣΙΤΙΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗ,ΕΥΔΟΞΟ. 

 Αντίγραφο  αστυνομικής και Ακαδημαϊκής Ταυτότητας  

 Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση  που υπάρχει απώλεια της Ακαδημαϊκής ταυτότητας 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ERASMUS+ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

Το Τμήμα Λογοθεραπείας ενθαρρύνει τους/τις φοιτητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στο 

Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές ή πρακτική άσκηση. Πέρα από τους/τις φοιτητές/τριες, τα 

μέλη ΔΕΠ της Πανεπιστημιακής κοινότητας ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στη 

δράση για επιμόρφωση και διδασκαλία στην Ευρώπη.  

Άρθρο 1. Εξερχόμενη Κινητικότητα Τμήματος Λογοθεραπείας 

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Λογοθεραπείας που ενδιαφέρονται για το Πρόγραμμα 

Erasmus+  μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα μέσα από την παρακολούθηση 

μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, τα οποία αναγνωρίζονται μέσω των ECTS 
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(European Credit Transfer System), και τα οποία θα αναφέρονται και στην αναλυτική 

βαθμολογία τους καθώς και μέσω της χορήγησης Παραρτήματος Διπλώματος: 

 για σπουδές (3 έως 12 μήνες) 

 για πρακτική άσκηση (2 έως 12 μήνες) ή συνδυασμό (μετά την περίοδο σπουδών) 

Οι φοιτητές/τριες της Λογοθεραπείας μπορούν να μετακινηθούν μόνο σε Πανεπιστήμια με 

τα οποία έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες το Τμήμα Λογοθεραπείας. Αυτά τα Πανεπιστήμια 

παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και την ιστοσελίδα του 

Τμήματος.  

Κάθε έτος, το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών αποστέλλει σχετική 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Πατρών και στις Ανακοινώσεις του Τμήματος Λογοθεραπείας για την πλήρη 

και έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών/τριών.   

Άρθρο 2. Κριτήρια και Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή 

Τα κριτήρια εισαγωγής στο πρόγραμμα και η μοριοδότηση των φοιτητών/τριών για το Τμήμα 

Λογοθεραπείας είναι ως εξής: 

 Επίπεδο Σπουδών 

 Περατωμένα Μαθήματα 

 Γλωσσική επάρκεια (γλώσσα συνεργασίας) 

 Γλωσσομάθεια (όλες οι γλώσσες) 

 Βιογραφικό/ Λόγοι Συμμετοχής 

 Πρώτη ή Προηγούμενη συμμετοχή 

 Μη έγκαιρη / αιτιολογημένη ακύρωση  

 Συνέντευξη.  

Στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, η επιλογή των φοιτητών/φοιτητριών 

λαμβάνει χώρα εκτός από την έγκριση συμμετοχής που πραγματοποιείται από τον 

Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος με βάση τον πίνακα αξιολόγησης στα παραπάνω πεδία, 

τη συνολική ακαδημαϊκή επίδοση του/της φοιτητή/τριας, το γενικότερο ενδιαφέρον και το 

ήθος του/της και χαρακτηριστικά όπως η συνέπεια ως προς την τήρηση των κανόνων κ.α. 

Επίσης είναι σημαντικό ο/η φοιτητής/τρια να έχει συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα 

εγκαίρως όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την μετακίνησή του/της. Σε 

περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτήσεων για λίγες μετακινήσεις, προτιμούνται 

οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Erasmus+ σε προγενέστερο 

χρόνο.  

Άρθρο 3. Προϋποθέσεις 

Οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας στο πρόγραμμα ορίζονται με 

γνώμονα την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.  

Ο/η φοιτητής/τρια που δύναται να λαμβάνει μέρος πρέπει να έχει εγγραφεί τουλάχιστον στο 

2ο έτος σπουδών στο Τμήμα Λογοθεραπείας και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα 
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του 1ου έτους. Η γνώση της ξένης γλώσσας, η οποία χρησιμοποιείται στο Πανεπιστήμιο με 

τη διμερή συμφωνία (γλώσσα συνεργασίας) θα πρέπει να αντιστοιχεί σε επίπεδο Β1 

τουλάχιστον.  

Μετά την επιλογή του/της φοιτητή/τριας, θα πρέπει να υπάρχει υπογεγραμμένη δι-

ιδρυματική συμφωνία με το Ίδρυμα Υποδοχής και Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement), 

με τα οποία προσδιορίζονται τα μαθήματα ή η εκπόνηση της διπλωματικής/ πτυχιακής 

εργασίας και αντιστοιχούν σε 30 ECTS ανά εξάμηνο κατά περίπτωση.  

Άρθρο 4. Διαδικασίες Εrasmus 

Οι διαδικασίες καθορίζονται αναλυτικά από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου. 

Επιγραμματικά οι επιλεγμένοι/ες φοιτητές/τριες του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, 

προκειμένου να οριστικοποιήσουν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και να λάβουν την 

επιχορήγηση, πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία: 

 Στην περίπτωση επιλογής του, ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να υποβάλει αίτηση προς 

το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.  

 Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο και πραγματοποιείται 

διαδικασία επίσημης υπόδειξης υποψηφίου Erasmus+. 

 Ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει το Student Application Form, το Learning Agreement, 

το Housing Application Form (εφόσον το πανεπιστήμιο διαθέτει φοιτητική εστία) στο 

Πανεπιστήμιο Υποδοχής καθώς και άλλα έγγραφα που τυχόν απαιτούνται. 

 Όσον αφορά την επιχορήγηση, πριν την αναχώρηση καταβάλλεται σε κάθε άτομο 

που συμμετέχει σε κινητικότητα για σπουδές το 80% του συνολικού ποσού που 

δικαιούται. Τυχόν τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τους/τις δικαιούχους φοιτητές/τριες.  

 Για την καταβολή επιχορήγησης πριν από την αναχώρηση, οι φοιτητές/τριες θα 

πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, τα απαραίτητα έγγραφα. Για 

Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες και ΑμεΑ, παρέχονται οδηγίες από το Τμήμα Διεθνών 

Σχέσεων. 

 Μετά την επιστροφή καταβάλλεται σε κάθε άτομο που συμμετείχε σε κινητικότητα 

για σπουδές το 20% του συνολικού ποσού που δικαιούται, εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις επιστροφής και το άτομο έχει ανταποκριθεί εγκαίρως στις 

υποχρεώσεις του.  

 Για την καταβολή της επιχορήγησης μετά την επιστροφή, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει 

να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα έγγραφα όπως αναφέρονται από το 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. 

Άρθρο 5. Αναγνώριση Πιστωτικών μονάδων  

Ο/η φοιτητής/φοιτήτρια συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Κινητικότητας του Τμήματος από τα 

αρχικά στάδια της επιλογής των μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Ο/η φοιτητής/τρια 

υποβάλλει ερωτήματα για την αντιστοίχιση πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων που 

επέλεξε με μαθήματα του Τμήματος Λογοθεραπείας, πριν από την υποβολή του Student 

Application Form και του Learning Agreement στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Αν τα επιλεγμένα 

μαθήματα δεν αντιστοιχούν σε μαθήματα του Τμήματος βάσει ακαδημαϊκών στοιχείων, ο/η 
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φοιτητής/φοιτήτρια ενημερώνεται και δύναται να τα επιλέξει εφόσον το επιθυμεί με την 

προϋπόθεση ότι σε σύνολο καλύπτουν τα 30 ECTS / ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο/η φοιτητής/τρια 

ενημερώνει τη γραμματεία του Τμήματος για την βαθμολογία του στα μαθήματα αυτά, με 

την κατάθεση αναλυτικής βαθμολογίας μετά την επιστροφή του στο Τμήμα Λογοθεραπείας. 

Στην περίπτωση που η αναγνώριση Πιστωτικών μονάδων γίνεται με αντιστοίχιση σε 

μαθήματα που διδάσκονται στο Τμήμα Λογοθεραπείας, ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες 

(υποβολή αναλυτικής βαθμολογίας με την επιστροφή του / της φοιτήτριας). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κινητικότητα Erasmus, δείτε τον Οδηγό 

Kινητικότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η πτυχιακή εργασία (ΠΕ) αποτελεί κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα του 8ου εξαμήνου 

(SLT_805).  Αντιστοιχεί σε 10 ECTs και αντικαθιστά δύο μαθήματα επιλογής του 8ου εξαμήνου. 

Οι φοιτητές/τριες που εκπονούν πτυχιακή εργασία πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς 

δύο αντί για τέσσερα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και το υποχρεωτικό 

μάθημα της Κλινικής Πρακτικής Άσκησης στη λογοθεραπεία κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών. 

Παρακάτω παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες και περιγράφεται η απαιτούμενη 

διαδικασία για την ολοκλήρωση του μαθήματος της  πτυχιακής εργασίας. 

Άρθρο 1. Ανάθεση και Δήλωση της Πτυχιακής Εργασίας  

Ο/η φοιτητής/τρια του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμεί να εκπονήσει πτυχιακή 

εργασία επιλέγει το θέμα σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα (μέλος ΔΕΠ ή 

άλλος/η διδάσκων/ουσα του Τμήματος). Ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια πρέπει να 

εγκρίνει το θέμα και να συμφωνήσει να αναλάβει τον/την φοιτητή/τρια. Είναι δυνατόν η ΠΕ 

να πραγματοποιηθεί από ομάδα δύο φοιτητών/τριών μετά από έγκριση του/ης 

υπεύθυνου/ης καθηγητή/τριας.  

Ο/η φοιτητής/τρια, σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια, πρέπει να 

κάνει αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας (υπόδειγμα 1) στην Γραμματεία για τον ορισμό 

του θέματος και την έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή, η οποία εγκρίνεται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος. Η αίτηση πρέπει να γίνει μετά το τέλος του προηγούμενου 

εξάμηνου και μέχρι τη 15η Ιανουαρίου για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας κατά το εαρινό 

εξάμηνο και μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας κατά το χειμερινό 

εξάμηνο.  

Είναι δυνατή η αλλαγή θέματος ή/και επιβλέποντος της ΠΕ για σοβαρούς λόγους και με 

έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, είναι δυνατή η διακοπή της λόγω ανεπαρκούς 

επίδοσης ή ανταπόκρισης του/της φοιτητή/τριας στις υποχρεώσεις του, με απόφαση του 

επιβλέποντα και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 

Άρθρο 2. Εκπόνηση και Περιεχόμενο της Πτυχιακής Εργασίας 

Η εκπόνηση της ΠΕ γίνεται από τον/τη φοιτητή/τρια ή την ομάδα φοιτητών/τριών σε 

συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή και πορεί να πραγματοποιηθεί είτε στην Ελληνική, 

είτε στην Αγγλική γλώσσα. Όσον αφορά στο περιεχόμενο και τη δομή της, η πτυχιακή εργασία 

είναι ερευνητική  μελέτη που πρέπει να περιλαμβάνει την συλλογή και ανάλυση σχετικών 

δεδομένων. Πρέπει  να αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες: 

 Το θεωρητικό μέρος, στο οποίο γίνεται κριτική ανασκόπηση της σχετικής ερευνητικής 

βιβλιογραφίας, και στοιχειοθετείται η επιλογή του ερευνητικού θέματος.  

 Το ερευνητικό μέρος, στο οποίο περιγράφεται η μεθοδολογία επίλυσης, τα 

αποτελέσματα και η συζήτηση των αποτελεσμάτων.  

 Κατάλογος των χρησιμοποιηθέντων βιβλιογραφικών πηγών. 

 Το τελικό κείμενο της ΠΕ θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει περιλήψεις μιας 

σελίδας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και πίνακα περιεχομένων 

Τονίζεται ότι ο/η φοιτητής/τρια είναι υποχρεωμένος να τηρεί την ακαδημαϊκή δεοντολογία 

και να αναγνωρίζει ρητά το έργο άλλων δημιουργών που χρησιμοποιεί στην πτυχιακή του 
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εργασία. Η λογοκλοπή, η αντιγραφή και η χρήση εργασίας άλλου χωρίς τη δέουσα αναφορά, 

συνιστά σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα.   

Άρθρο 3. Αξιολόγηση της Πτυχιακής Εργασίας 

Όταν η συγγραφή της ΠΕ έχει ολοκληρωθεί, κατά την κρίση του/της επιβλέποντα/ουσας 

καθηγητή/τριας, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να κάνει αίτηση παρουσίασης στη Γραμματεία 

(υπόδειγμα 2). Η παρουσίαση και η βαθμολόγηση της πτυχιακής εργασίας μπορεί να γίνει 

μόνο εάν ο/η φοιτητής/τρια έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις σε όλα τα απαιτούμενα 

μαθήματα, σύμφωνα με το ισχύον ΠΣ. H περίοδος παρουσίασης των ΠΕ ορίζεται σε 

ημερομηνίες από το Τμήμα. Η παρουσίαση της ΠΕ πραγματοποιείται δημόσια, ενώπιον της 

τριμελούς επιτροπής, σε χρόνο που έχει ανακοινωθεί από τη Γραμματεία. Η τριμελής 

επιτροπή βαθμολογεί την ΠΕ με βάση το παραδοτέο κείμενο και την προφορική παρουσίαση. 

Ο βαθμός της Πτυχιακής Εργασίας παραδίδεται από τον επιβλέποντα στη Γραμματεία για να 

πρωτοκολληθεί και συνοδεύεται από βεβαίωση έγκρισης πτυχιακής εργασίας (υπόδειγμα 3) 

και το κείμενο της πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή (pdf). Αν η τελική εκδοχή δεν 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιτροπής ή δεν τηρηθεί η προθεσμία, ο/η 

φοιτητής/τρια παραπέμπεται σε επανεξέταση την επόμενη περίοδο παρουσίασης. Εάν η 

Πτυχιακή Εργασία δεν ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατάθεσης της 

«Αίτησης Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας» στη Γραμματεία, παύει να ισχύει η δήλωση και η 

υποχρέωση του/ της Εκπαιδευτικού να επιβλέψει την εργασία.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπόνηση της ΠE, δείτε τον Οδηγό 

Πτυχιακής Εργασίας. 

  

http://logoth.upatras.gr/kanonismos-ptychiakis-ergasion/
http://logoth.upatras.gr/kanonismos-ptychiakis-ergasion/
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Υπόδειγμα 1 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Συμπληρώνεται από τον/την φοιτητή/τρια, υπογράφεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα 

καθηγητή/τρια και κατατίθεται με ευθύνη του/της φοιτητή/τριας στη Γραμματεία του 

Τμήματος Λογοθεραπείας, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή της πτυχιακής εργασίας στη 

δήλωση μαθημάτων. 

Προς τη Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας 

Επώνυμο  

Όνομα  

Όνομα Πατέρα  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  

Email Επικοινωνίας  

Εξάμηνο Σπουδών  

Αριθμός Μητρώου  

 

Αιτούμαι την έγκριση της εκπόνησης της ακόλουθης πτυχιακής εργασίας (τίτλος εργασίας):  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Για την σύσταση της τριμελούς επιτροπής προτείνονται οι εξής: 

1.                                                                                        (υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια) 

2.  

3.  

 

Ο/Η Αιτών/ούσα      Ο/Η Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια 

(Ον/μο – Υπογραφή)      (Ον/μο – Υπογραφή) 
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Υπόδειγμα 2 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Συμπληρώνεται από τον/την φοιτητή/τρια, υπογράφεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα 

καθηγητή/τρια και κατατίθεται με ευθύνη του/της φοιτητή/τριας στη Γραμματεία του 

Τμήματος Λογοθεραπείας, ώστε να είναι δυνατή η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας. 

Προς τη Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας 

Επώνυμο  

Όνομα  

Όνομα Πατέρα  

Τηλέφωνο   

Email   

Εξάμηνο Σπουδών  

Αριθμός Μητρώου  

 

Σας καταθέτω την πτυχιακή μου εργασία με θέμα: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Τριμελής επιτροπή: 

1.                                                                                        (υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια) 

2.  

3.  

 

Ημερομηνία και ώρα παρουσίασης: 

 

Ο/Η Αιτών/ούσα      Ο/Η Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια 

(Ον/μο – Υπογραφή)      (Ον/μο – Υπογραφή) 
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
                  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

Υπόδειγμα 3 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Βεβαιούται ότι ο/η φοιτητ. …………………………………………………………………..……. (Α.Μ..…………...)  

του ………………………………. κατέθεσε την πτυχιακή εργασία με τίτλο: 

 

[ΕΛΛΗΝΙΚΑ] 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

[ΑΓΓΛΙΚΑ] 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Κατά την εξέταση της προαναφερομένης πτυχιακής εργασίας, διαπιστώθηκε: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Η Πτυχιακή Εργασία Εγκρίθηκε στις:         /       / 201 
 
Η Τριμελής Επιτροπή για την έγκριση της πτυχιακής            Βαθμός                 Υπογραφή 
 
1. ……………………………………………………..                            ….………..              ……………………… 
 
2. ……………………………………………….…….                            ……………              ………………….….. 
 
3. ………………………………………………..……                            ……………              ………….…….……. 
 

                                                                                   ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:   …………… 
 

Ο/Η  υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια                                        Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος                
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (πλην Πτυχιακής) 

Για Εργασίες που εκπονούνται στο πλαίσιο μαθημάτων (Θεωρητικών, Εργαστηριακών, 

Κλινικών) του ΠΠΣ οι φοιτητές θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του εκάστοτε 

διδάσκοντα για την εκπόνηση, συγγραφή, διαμόρφωση και παράδοση/υποβολή της 

εργασίας.  Σημειώνεται ότι θα πρέπει να αναφέρονται τυχόν βιβλιογραφικές πηγές και να 

ακολουθούνται διεθνή συστήματα αναφορών των  βιβλιογραφικών πηγών (π.χ. APA, 

Vancouver, Harvard) σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες του διδάσκοντος. 

 Όπως και για την Πτυχιακή Εργασία τονίζεται ότι ο/η φοιτητής/τρια είναι υποχρεωμένος να 

τηρεί την ακαδημαϊκή δεοντολογία και να αναγνωρίζει ρητά το έργο άλλων δημιουργών που 

χρησιμοποιεί στην εργασία του. Η λογοκλοπή, η αντιγραφή και η χρήση εργασίας άλλου 

χωρίς τη δέουσα αναφορά, συνιστούν σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  

Το Τμήμα Λογοθεραπείας δεν έχει μέχρι στιγμής θεσμοθετήσει προαιρετική Πρακτική 

Άσκηση για τους/τις φοιτητές/τριες του,  καθώς οι πρώτοι/ες φοιτητές/τριες που εισήχθησαν 

στο ΠΠΣ του Πανεπιστημίου Πατρών βρίσκονται στο Γ΄ έτος σπουδών.   

Το Τμήμα προτίθεται να θεσμοθετήσει προαιρετική αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση τρίμηνης 

διάρκειας για φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα SLT_801 Κλινική 

Πρακτική Άσκηση στη Λογοθεραπεία. Η Πρακτική Άσκηση δεν συνυπολογίζεται: (α) στις 

απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες ECTS για τη λήψη πτυχίου, (β) στον υπολογισμό του 

βαθμού Πτυχίου. Ωστόσο, σχετική βεβαίωση θα συνοδεύει το Παράρτημα Διπλώματος που 

χορηγεί το Πανεπιστήμιο Πατρών μαζί με το Πτυχίο.  


