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Έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος 

O παρών Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών εγκρίθηκε από την υπ’ αριθμόν 

1/18.01.22 Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. 

 

Συμφωνία με τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΑ.Δ.Α. 

O παρών Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών είναι σε συμφωνία με τo Άρθρο 49 
του Κανονισμού Σπουδών του ΠΑ.Δ.Α. 
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Άρθρο 1. Εισαγωγή στο Τμήμα με Κατατακτήριες Εξετάσεις Πτυχιούχων 

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ ’αριθμ.  Φ1/192329/Β3  Υπουργική  Απόφαση 

(ΦΕΚ3185/2013, τ. Β΄), σχετικά με τη Διαδικασία Κατάταξης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και στις διατάξεις του Ν.4485/2017(ΦΕΚ114/2017, τ. Α΄, άρθρο 74,  παρ.3), 

σχετικά με τα Θέματα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, η επιλογή των υποψηφίων 

για κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας γίνεται αποκλειστικά με 

κατατακτήριες εξετάσεις, με θέματα ανάπτυξης σε τρία(3) μαθήματα.  

Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά και 

ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των 

κατόχων Πτυχίων Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών 

αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων 

Υπουργείων, οι όποιοι έχουν δικαίωμα μετά την επιτυχή τους εξέταση στις κατατακτήριες 

εξετάσεις να εγγραφούν, να φοιτήσουν και να λάβουν επιπλέον τίτλο σπουδών, ορίζεται σε 

ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων του ίδιου ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα 

Κοινωνικής Εργασίας. 

Άρθρο 2. Κατάθεση Αιτήσεων - Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

Δικαίωμα αίτησης έχουν οι κάτοχοι πτυχίων των Σχολών που αναφέρονται στο άρθρο 1 

του παρόντος. Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία 

του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.  

Το υπόδειγμα της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα εξεταζόμενα μαθήματα, η 

ύλη τους και το πρόγραμμα εξετάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη  

2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου όπου αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης 

φοίτησης όπου αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή φωτοαντίγραφο, αναλυτικής 

βαθμολογίας πτυχιούχου  

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

https://sw.uniwa.gr/undergraduate-studies/katataktiries-exetaseis/
https://sw.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/129/2021/11/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D-2021-2022.pdf
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Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας και 

αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

Ο έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων πραγματοποιείται με 

ευθύνη του Τμήματος. 

Άρθρο 3. Μαθήματα, Ύλη και Διάρκεια Εξετάσεων 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνουν χώρα μεταξύ 1ης και 20ης Δεκεμβρίου έκαστου 

ακαδημαϊκού έτους και διενεργούνται με εξετάσεις στα  παρακάτω τρία (3)  μαθήματα: 

1. Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία (μάθημα Α’ εξαμήνου) 

2. Γενική Κοινωνιολογία (μάθημα Α’ εξαμήνου) 

3. Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία (μάθημα Β’ εξαμήνου) 

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος 

το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος διατηρεί τη δυνατότητα να 

προσαρμόζει και να επικαιροποιεί τα μαθήματα και την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των 

κατατακτήριων εξετάσεων, με έγκαιρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης. 

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος καθορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και 

ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη 

διεξαγωγή των εξετάσεων. 

Οι υποψήφιοι/ες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται προφορικά 

ή γραπτά, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Στην περίπτωση που επιθυμούν να εξεταστούν 

προφορικά συνυποβάλλουν με τα δικαιολογητικά τους σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από 

σχετική γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας 

της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν δύνανται να 

εξεταστούν γραπτώς. 

Τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων ανακοινώνονται σε εύλογο χρονικό 

διάστημα από την ολοκλήρωση των εξετάσεων, σε σχετικό σημείο της ιστοσελίδας του 

Τμήματος. 
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Άρθρο 4. Επιτροπή Κατατακτήριων  Εξετάσεων, Επιτηρητές 

Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει επταμελή Επιτροπή Κατατακτήριων Εξετάσεων από μέλη 

ΔΕΠ του Τμήματος ή και από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου ή και από άλλα Ιδρύματα 

με συναφές γνωστικό αντικείμενο με τα υπό εξέταση μαθήματα. Στην Επιτροπή 

προεδρεύει ο/η Πρόεδρος του Τμήματος Η Επιτροπή εποπτεύει και ρυθμίζει την ομαλή και 

απρόσκοπτη διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων, διευθετώντας τυχόν έκτακτα 

ζητήματα και ορίζει τον αριθμό των επιτηρητών. Ιδιαίτερο μέλημά της είναι να διασφαλίζει 

το αδιάβλητο, την απόλυτη διαφάνεια και την αξιοκρατική διαδικασία των κατατακτήριων 

εξετάσεων.  

Άρθρο 5. Εξεταστές - Βαθμολογητές Μαθημάτων Κατατακτήριων Εξετάσεων 

Για τη διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων, την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των 

γραπτών των υποψηφίων, η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει:  

α) δύο (2) εξεταστές/άστριες - βαθμολογητές/ήτριες, και  

β) έναν/μια (1) αναβαθμολογητή/ήτρια.  

Ως εξεταστές/άστριες - βαθμολογητές/ήτριες και αναβαθμολογητή/ήτρια επιλέγονται τα 

μέλη ΔΕΠ και λοιπού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος με την ισχυρότερη 

επιστημονική συνάφεια προς το γνωστικό αντικείμενο των υπό εξέταση μαθημάτων. 

Για την επιλογή των εξεταστέων θεμάτων, τα μέλη της Επιτροπής Κατατακτήριων 

Εξετάσεων προσέρχονται δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος στον 

χώρο διενέργειας της εξέτασης. Τα δύο μέλη της Επιτροπής που διδάσκουν το ίδιο ή 

συγγενές γνωστικό αντικείμενο με αυτό που εξετάζεται κάθε φορά προτείνουν από κοινού 

τουλάχιστον έξι (5) θέματα και η Επιτροπή επιλέγει τρία (3) από αυτά. Στη συνέχεια, 

ακολουθεί κλήρωση για την επιλογή ενός (1) θέματος για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Το 

θέμα που κληρώνεται, καταγράφεται σε ηλεκτρονική μορφή, αναπαράγεται και διανέμεται 

στους/στις εξεταζόμενους/ες. 

Οι εξεταστές/τριες του εκάστοτε μαθήματος αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ασφάλεια 

των γραπτών δοκιμίων. 
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Άρθρο 6. Διενέργεια Εξετάσεων 

Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα 

κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων 

αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων. 

Στο πλαίσιο της ευθύνης τους για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στη διεξαγωγή των 

κατατακτήριων εξετάσεων, οι υποψήφιοι/ες:  

‐ Οφείλουν να φέρουν μαζί τους στον χώρο των εξετάσεων ατομικό δελτίο αστυνομικής 

ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.  

‐ Οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα πριν την καθορισμένη 

ώρα εξέτασης κατά την πρώτη ημέρα των κατατακτηρίων εξετάσεων και μισή ώρα (30 

λεπτά) πριν την καθορισμένη ώρα εξέτασης κατά τις υπόλοιπες ημέρες των εξετάσεων. 

‐ Δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές 

οποιασδήποτε μορφής. 

‐ Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του 

μαύρου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης του γραπτού δοκιμίου 

τους. Σε αντίθετη περίπτωση, το γραπτό τους θα αποκλείεται από τη διαδικασία 

βαθμολόγησης. 

‐ Σε περίπτωση εγκατάλειψης της αίθουσας δεν έχουν δικαίωμα να επανέλθουν για τη 

συνέχιση της εξέτασης παρά μόνο αν την εγκαταλείψουν με συνοδεία Επιτηρητή/ήτριας 

για λόγους υγείας.  

‐ Όποιος/α υποψήφιος/α δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες των επιτηρητών/τριών που 

αφορούν στην αδιάβλητη διενέργεια των εξετάσεων, αποκλείεται από την εξέταση του 

μαθήματος 

Άρθρο 7. Βαθμολόγηση Γραπτών 

Η κλίμακα βαθμολόγησης ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε 

βαθμολογητή. Ο βαθμός του κάθε μαθήματος προκύπτει από τον μέσο όρο του 

αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών/τριών.  
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Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα δοκίμια στους/στις δύο βαθμολογητές/ήτριες 

ταυτόχρονα ή στον/στη δεύτερο/η βαθμολογητή/ήτρια πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός 

του/της πρώτου/της. 

Γραπτό δοκίμιο στο οποίο σημειώνεται διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο 

βαθμολογητών/τριών ίση ή μεγαλύτερη από έξι (6) μονάδες, αξιολογείται από τον/την 

αναβαθμολογητή/ήτρια. Ως βαθμός του μαθήματος που αναβαθμολογείται ορίζεται ο 

μέσος όρος του αθροίσματος που προκύπτει από τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή και 

του πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή βαθμό του/της πρώτου/ης ή δεύτερου/ης 

βαθμολογητή/ήτριας. 

Άρθρο 8. Αποτελέσματα - Σειρά Επιτυχίας - Εγγραφή Επιτυχόντων στο Τμήμα 

1. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων 

των εξεταζόμενων μαθημάτων. 

2. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι/ες έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 

τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα 

(10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα. 

3. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το 

προβλεπόμενο ποσοστό.  

4. Αν υπάρχουν περισσότεροι/ες υποψήφιοι/ες με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την 

αποφυγή υπέρβασης του ποσοστού λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Τμήματος με 

συναφή μαθήματα με το Τμήμα κατάταξης. Αν και ο αριθμός μαθημάτων είναι ίδιος, 

γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων. 

5. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν ως υπεράριθμων. 

6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συγκαλείται η Επιτροπή Κατατακτηρίων 

Εξετάσεων, η οποία συντάσσει πρακτικό που περιέχει τους/ις υποψήφιους/ες, τους 

βαθμούς επίδοσης, τον μέσο όρο και τη σειρά κατάταξης, το οποίο κατατίθεται στη 

Γραμματεία του Τμήματος. 

7. Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων από τη Συνέλευση του Τμήματος, 

ανακοινώνονται τα αποτελέσματα. 

8. Τα αποτελέσματα με τους/τις επιτυχόντες/ούσες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. 
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9. Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, η Γραμματεία ανακοινώνει τις ημερομηνίες 

εγγραφής και οι επιτυχόντες/ούσες προσέρχονται προσκομίζοντας σχετική αίτηση 

(παρέχεται από τη Γραμματεία), μία φωτογραφία, την αστυνομική τους ταυτότητα και 

μία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι/ες σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Άρθρο 9. Επανεξέταση – Ενστάσεις – Φύλαξη Γραπτών Δοκιμίων 

Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι 

υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους, κατόπιν αίτησή τους 

στη Γραμματεία. Ενστάσεις των υποψηφίων δεν επιτρέπονται.  

Τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για τουλάχιστον ένα (1) έτος 

μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και, στη συνέχεια, με ευθύνη της Επιτροπής 

Κατατακτήριων Εξετάσεων, συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται. 

Άρθρο 10. Αναγνώριση Μαθημάτων 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι κατατασσόμενοι/ες απαλλάσσονται από την 

εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον στα 

μαθήματα αυτά έχουν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5). Η Συνέλευση του Τμήματος 

μπορεί να απαλλάξει τους/ις κατατασσόμενους/ες από την εξέταση μαθημάτων του 

Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος τα οποία διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα 

προέλευσης, με βάση τα περιγράμματα των αντίστοιχων μαθημάτων του Τμήματος 

προέλευσης. Για τα εν λόγω μαθήματα, ως βαθμός κατοχυρώνεται εκείνος που είχε δοθεί 

στο Τμήμα προέλευσης, ενώ ως αριθμός διδακτικών μονάδων κατοχυρώνεται ο 

προβλεπόμενος στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος υποδοχής. 

Άρθρο 11. Τήρηση, Συμπλήρωση και Αναθεώρηση Παρόντος Κανονισμού 

Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμόν 1/18.01.22 Συνέλευση του Τμήματος 

Κοινωνικής Εργασίας και μπορεί να συμπληρωθεί, τροποποιηθεί ή αναθεωρηθεί με 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

 


