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Κατά τα προηγούμενα έτη λειτουργίας του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
υπήρξε σειρά διατάξεων σχετικών με το Πρόγραμμα Σπουδών. Στο κείμενο που
ακολουθεί δίνονται διευκρινήσεις ως προς την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.
--ο-1.

Το εν ενεργεία Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών ισχύει για όλους τους φοιτητές
ανεξαρτήτως από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα. Εξαιρούνται τα
μαθήματα στα οποία έχει ήδη εξεταστεί με επιτυχία ο φοιτητής και, συνεπώς, έχει
περαστεί βαθμός στην καρτέλα του.
Παραδείγματα:
α) αν ένα Υποχρεωτικό μάθημα αλλάξει σε μάθημα Επιλογής τότε θα αλλάξει και
στην καρτέλα όλων των φοιτητών που δεν το έχουν περάσει.
β) αν ένα μάθημα Επιλογής αλλάξει σε μάθημα Υποχρεωτικό τότε θα αλλάξει και
στην καρτέλα όλων των φοιτητών που δεν το έχουν περάσει.
γ) αν ένα μάθημα καταργηθεί τότε θα αφαιρεθεί από όλες τις καρτέλες των φοιτητών
που δεν το έχουν περάσει (δηλαδή παραμένει στις καρτέλες όσων το έχουν
περάσει). Σημειώνεται ότι για όσους το έχουν διδαχθεί αλλά δεν το έχουν περάσει
γίνεται προσπάθεια να αντιστοιχηθεί με κάποιο άλλο μάθημα.
δ) αν ένα μάθημα συγχωνευθεί με ένα άλλο τότε στην ουσία έχει καταργηθεί και
εντάσσεται στην προηγούμενη παράγραφο. (πχ, το "Σύγχρονες Μορφές Εκδόσεων"
συγχωνεύτηκε στο "Ψηφιακές Εικαστικές Τέχνες ΙΙ". Στην ουσία το "Σύγχρονες
Μορφές Εκδόσεων" καταργήθηκε. Οπότε, αν ένας φοιτητής έχει περάσει ήδη το
"Σύγχρονες Μορφές Εκδόσεων", τότε ο βαθμός του παραμένει στην καρτέλα του.
Αν δεν το έχει περάσει, τότε το μάθημα αντιστοιχείται με το "Ψηφιακές Εικαστικές
Τέχνες ΙΙ").
ε) αν ένα μάθημα αλλάξει εξάμηνο τότε αλλάζει εξάμηνο σε όλες τις καρτέλες των
φοιτητών που δεν το έχουν περάσει και δηλώνεται πλέον στο νέο εξάμηνο. Αν όμως
ένας φοιτητής το έχει περάσει, τότε παραμένει στο αρχικό εξάμηνο που το είχε
περάσει.

2.

Τα προαπαιτούμενα μαθήματα, όπου ισχύουν, ορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.
Ένα προαπαιτούμενο μάθημα ορίζεται ως 'προτεινόμενο' κατά το πρώτο
ακαδημαϊκό έτος εφαρμογής του και στην συνέχεια μετατρέπεται σε
‘προαπαιτούμενο’. Ένα μάθημα μπορεί να ορισθεί σε μάθημα του ιδίου
ακαδημαϊκού έτους μόνο ως 'προτεινόμενο'. Υπάρχει περίπτωση ένα μάθημα να
οριστεί ως 'προτεινόμενο’ οπότε παραμένει εντός παρενθέσεων: (κωδικός
μαθήματος).

3.

Για κάθε μάθημα αντιστοιχεί μία (1) ή περισσότερες Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ), οι
οποίες ορίζονται με βάση τις ώρες διδασκαλίας και εργαστηριακής άσκησης. Ο
υπολογισμός του τελικού βαθμού Πτυχίου υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο
Σ(χ)/Σ(σβ), όπου χ=σβ*βαθμός μαθήματος (ΦΕΚ 308/18-6-1987 και 802/2-11-

1988). Ο συντελεστής βαρύτητας σβ υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω
Πίνακα:
ΔΜ

σβ

1-2

1
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1,5

4+

2

Πτυχιακή Εργασία

2

4.

Το σύστημα των μονάδων του European Credit Transfer System (ECTS)
εφαρμόστηκε στο ΤΤΗΕ στο ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και ορίζεται υπολογίζοντας
για το κάθε μάθημα τον συνολικό φόρτο εργασίας του φοιτητή για την απόκτηση
συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων (1 ECTS=25 ώρες φόρτος εργασίας επί ένα
εξάμηνο).

5.

Οι ΔΜ, οι μονάδες ECTS και τα προαπαιτούμενα μαθήματα, ορίζονται για κάθε
μάθημα του Προγράμματος Σπουδών από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος μετά
από τεκμηριωμένη εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος.

6.

Για κάθε εξάμηνο σπουδών απαιτούνται 30 ECTS κατ’ ελάχιστον και αποκτούνται
από το σύνολο των Υποχρεωτικών μαθημάτων και από τα επιλεγμένα μαθήματα
Επιλογής του συγκεκριμένου εξαμήνου. Συνεπώς, για την απόκτηση του πτυχίου
στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας απαιτείται η συγκέντρωση συνολικά 300
μονάδων ECTS (κατ΄ ελάχιστον για τα πέντε έτη σπουδών του Προγράμματος
Σπουδών).

7.

Αν έχουν δηλωθεί όλα τα μαθήματα Επιλογής ενός εξαμήνου και δεν υπάρχει
κάποιο άλλο στο συγκεκριμένο εξάμηνο, τότε ο φοιτητής μπορεί να δηλώσει ως
μάθημα Επιλογής ένα μάθημα μικρότερου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των προαπαιτούμενων μαθημάτων του. Κατ’
εξαίρεση, το μάθημα αυτό δηλώνεται όχι στο εξάμηνο που κανονικά βρίσκεται αλλά
στο εξάμηνο που δηλώνεται όπου και προσμετρούνται οι αντίστοιχες ECTS. Δεν
επιτρέπεται να δηλωθεί ως μάθημα Επιλογής μάθημα μεγαλύτερου εξαμήνου του
Τμήματος, ή άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου.

8.

Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα μάθημα Επιλογής, ο φοιτητής δύναται ή να
επαναλάβει την εξέταση του σε επόμενες εξεταστικές περιόδους, ή να το
αντικαταστήσει με άλλο μάθημα Επιλογής (σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των προαπαιτούμενων
μαθημάτων του. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθούν οι 30 ECTS του
εξαμήνου στο οποίο δηλώνεται το μάθημα.

9.

Όποιος φοιτούσε στο ΤΤΗΕ πριν την εφαρμογή των ECTS μπορεί να έχει
συμπληρώσει λιγότερες από 30 ECTS στα εξάμηνα που εντάσσονται στα
ακαδημαϊκά έτη 2004-2008. Θα πρέπει, όμως, για τα επόμενα εξάμηνα που
εντάσσονται στα ακαδημαϊκά έτη 2008-σήμερα να συμπληρώσει 30 ECTS + όσες
επιπλέον χρειάζονται για να συμπληρωθούν οι 300 ECTS.

10. Εάν έχουν συμπληρωθεί περισσότερες από 30 Μονάδες ECTS ανά εξάμηνο από το
2004 μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2009 τότε αυτές οι επιπλέον ECTS
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν όποια κενά υπάρχουν σε ECTS,
που αντιστοιχούν σε μαθήματα επιλογής, σε οποιοδήποτε από τα επόμενα εξάμηνα
που εντάσσονται στα ακαδημαϊκά έτη 2009-σήμερα για να συμπληρώσει τις 300
ECTS. Mονάδες ECTS επιπλέον των 30, οι οποίες έχουν αποκτηθεί σε ένα
εξάμηνο που εντάσσεται στα ακαδημαϊκά έτη μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου
2009, δεν μεταφέρονται σε επόμενα εξάμηνα.
11. Εάν ένας φοιτητής έχει συγκεντρώσει περισσότερες Μονάδες ECTS από τον
απαιτούμενο αριθμό για τη λήψη πτυχίου (300 ECTS) μπορεί, με έγγραφη δήλωσή

του, να καθορίσει τα μαθήματα επιλογής, τα οποία θα κατοχυρώσει για τον
υπολογισμό βαθμού Πτυχίου με βάση τις ΔΜ και όχι τις μονάδες ECTS. Τα
υπόλοιπα μαθήματα, τα οποία δεν θα υπολογίζονται στο βαθμό λήψης πτυχίου, θα
αναφέρονται στην καρτέλα του φοιτητή με την αντίστοιχη βαθμολογία ανά μάθημα.
12. Η Ατομική Εργασία (PRO750) θεωρείται εισαγωγικό μάθημα για την Πτυχιακή
Εργασία και έχει ΔΜ & ECTS και διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τον Οδηγό για την
Συγγραφή Εργασιών. Η Πρακτική Άσκηση (PRO851) δεν έχει ΔΜ (και δεν
βαθμολογείται) αλλά έχει ECTS. Διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό
Πρακτικής Άσκησης. Η Πτυχιακή Εργασία (PRO950,PRO050) δεν έχει ΔΜ (αλλά
βαθμολογείται σύμφωνα με τον Κανονισμό ΠΕ). Οι ECTS που αντιστοιχούν στην
Πτυχιακή Εργασία προστίθενται στο Θ’ & Ι’ εξάμηνα αντίστοιχα αφού κατατεθεί ο
βαθμός της πτυχιακής εργασίας στην Γραμματεία. Σημειώνεται ότι για τους φοιτητές
που εγράφησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί
σε 40 ECTS και όχι σε 30 που ισχύει για όσους εγράφησαν από το 2005 έως
σήμερα.
13. Μαθήματα που έχουν περάσει φοιτητές πριν από την εισαγωγή του συστήματος
ECTS πιστώνονται με τις αντίστοιχες ΔΜ & ECTS που αναφέρονται στο Πρόγραμμα
Σπουδών του 2008-2009. Εξαίρεση αποτελούν:
α) μαθήματα που έχουν καταργηθεί και δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στο
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών στα οποία πιστώνονται 4 ECTS ανά μάθημα, που
είναι ο μέσος όρος των ECTS στο σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος
Σπουδών του 2009-2010.
β) επιλεγόμενα μαθήματα άλλων
που ορίζει το άλλο Τμήμα. Σε
διαφορετικές από τις ECTS,
χρησιμοποιούνται οι ΔΜ και
χρησιμοποιούνται οι ECTS.

Τμημάτων στα οποία πιστώνονται οι ΔΜ & ECTS
περίπτωση που στο άλλο Τμήμα οι ΔΜ είναι
τότε για τον υπολογισμό βαθμού Πτυχίου
για τον υπολογισμό των 30ECTS/εξάμηνο

14. ‘Eπί πτυχίω’ θωρείται όποιος έχει ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό
εξαμήνων, έχει συμπληρώσει 250 ECTS (240 ECTS όποιος έχει εγγραφεί το 2004)
και του έχει ανατεθεί Πτυχιακή Εργασία από την ΓΣ του Τμήματος.
15. Ένας ‘επί πτυχίω’ φοιτητής έχει τη δυνατότητα να εξετάζεται στα μαθήματα που
οφείλει σε όλες τις εξεταστικές περιόδους, ανεξάρτητα εάν διδάσκονται σε χειμερινό
ή θερινό εξάμηνο.

