ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ TEI
Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει στη Γραμματεία του Τμήματος ότι επιθυμούν να λάβουν
πτυχίο ΤΕΙ, καθώς και όσοι επιβάλλεται να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, εφόσον βρίσκονται στο 13 ο ή
μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, παρακαλούνται να ενημερωθούν για τις εξής ρυθμίσεις:
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Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις τους προς το
Τμήμα (βαθμολογία μαθημάτων, πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία) μέχρι
τις 30/09/2018, δεν χρειάζεται να παρακολουθήσουν κανένα επιπλέον μάθημα
και μπορούν να συμμετάσχουν στην επόμενη τελετή καθομολόγησης, όποτε
αυτή ανακοινωθεί από το Ίδρυμα.
Όσοι φοιτητές χρωστάνε εξάμηνη πρακτική ή/και πτυχιακή εργασία, θα
πρέπει να ολοκληρώσουν την εξάμηνη πρακτική τους ή/και την πτυχιακή τους
εργασία προκειμένου να λάβουν το πτυχίο τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να
απευθυνθούν στο γραφείο πρακτικής ή/και στην επιτροπή πτυχιακών
αντίστοιχα.
Όσοι φοιτητές χρωστάνε θεωρητικά μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο νέο
πρόγραμμα σπουδών (έστω και με διαφοροποιημένο τίτλο), θα πρέπει να
εξεταστούν επιτυχώς στα μαθήματα αυτά προκειμένου να πάρουν το πτυχίο
τους.
Όσοι φοιτητές χρωστάνε ΣΕ ΜΕΙΚΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ μόνο εργαστήρια,
απαλλάσσονται αυτών.
Όσοι φοιτητές χρωστάνε τα παρακάτω θεωρητικά μαθήματα, τα οποία δεν
υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα σπουδών, οφείλουν να τα αντιστοιχίσουν ως
εξής:

Κοινωνικός Σχεδιασμός στις Κοινωνικές
Υπηρεσίες

Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην
Κοινωνική Εργασία

Πληροφορική και Κοινωνική Εργασία

Διεθνής Κοινωνική Εργασία και Ελληνική
Πραγματικότητα

Στοιχεία Δικαίου

Δικαστική Κοινωνική Εργασία (ΕΥ)

Συστήματα Διαγνωστικής Εκτίμησης
στην Κοινωνική Εργασία

Συμβουλευτική & Κοινωνική Εργασία

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΙΚΤΑ (θεωρία + εργαστήριο) ΚΑΙ ΑΜΙΓΩΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
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Όσοι φοιτητές έχουν περάσει σε μεικτό μάθημα το θεωρητικό και το
εργαστηριακό μέρος, κατά την αντιστοίχιση διατηρούν ως βαθμό τον μέσο όρο
θεωρίας και εργαστηρίου.
Όσοι φοιτητές έχουν περάσει σε μεικτό μάθημα μόνο το θεωρητικό μέρος,
κάνουν την αντιστοίχιση ΜΟΝΟ με το βαθμό του θεωρητικού μέρους.
Όσοι φοιτητές έχουν περάσει σε μεικτό μάθημα μόνο το εργαστηριακό μέρος,
οφείλουν να δηλώσουν εκ νέου το μάθημα με το οποίο έχει γίνει αντιστοίχιση.
Όσοι φοιτητές έχουν περάσει μάθημα το οποίο στο παλαιό Πρόγραμμα
Σπουδών είναι μόνο εργαστηριακό ενώ στο νέο πρόγραμμα έχει μετατραπεί σε
θεωρητικό, κατά την αντιστοίχιση διατηρούν τον βαθμό του εργαστηριακού
μαθήματος του παλαιού προγράμματος και απαλλάσσονται από το μάθημα.

ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
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Τα ονόματα των μαθημάτων στην κατάσταση βαθμολογίας και οι πιστωτικές
τους μονάδες παραμένουν οι ίδιες που ίσχυαν στο Πρόγραμμα Τ.Ε.Ι. (παλιό
πρόγραμμα).
Σε περίπτωση που οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας εξεταστούν (με βάση τις
παραπάνω αντιστοιχίσεις) σε μαθήματα του Νέου Προγράμματος, ο βαθμός
μεταφέρεται στο αντίστοιχο μάθημα του παλιού προγράμματος το οποίο όμως
διατηρεί το όνομα και τις πιστωτικές μονάδες που είχε στο παλιό πρόγραμμα
ΤΕΙ.
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