ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Συντομογραφίες
ΠΣ

Πρόγραμμα σπουδών

ΠΠΣ

Προηγούμενο Πρόγραμμα σπουδών του τμήματος επιχειρηματικού
σχεδιασμού και πληροφοριακών συστημάτων, σε εφαρμογή έως την
1/9/2013.

ΝΠΣ

Νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Διοίκησης επιχειρήσεων Αγίου
Νικολάου σε εφαρμογή μετά την 1/10/2013

Μικτό μάθημα

Είναι το μάθημα το οποίο έχει θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος

Θεωρητικό μάθημα

Είναι το μάθημα το οποίο έχει μόνο ώρες θεωρίας ή/και ασκήσεις
πράξεις.

Εργαστηριακό Μάθημα

Είναι το μάθημα το οποίο έχει μόνο ώρες εργαστηρίου.

Αντίστοιχο μάθημα

Μάθημα του ΠΠΣ, το οποίο είναι ισοδύναμο από πλευράς
περιεχομένου με μάθημα του ΝΠΣ κατά την κρίση της επιτροπής
προγράμματος σπουδών.

2. Προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου
Από 1/9/2013 και μετά εφαρμόζεται το νέο πρόγραμμα σπουδών.
Α. Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο τμήμα μετά τη 1/9/2013 ακολουθούν το νέο
πρόγραμμα σπουδών και για τη λήψη πτυχίου θα πρέπει:
○

να έχουν περάσει όλα τα υποχρεωτικά του νέου Προγράμματος σπουδών.

○

Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 210 ΔΜ από υποχρεωτικά, επιλογής
υποχρεωτικά, ή/και επιλογής.

○

Να έχουν περατώσει επιτυχώς την πτυχιακή τους εργασία ή οποία αντιστοιχεί σε
20ΔΜ

○

Να έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση.

Β. Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο τμήμα πριν από τη 1/9/2013 για τη λήψη πτυχίου
θα πρέπει:
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1. Να έχουν παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στα υποχρεωτικά μαθήματα του
προγράμματος σπουδών του ΕΣΠΣ ή τα αντίστοιχα τους στο νέο πρόγραμμα σπουδών.
2. Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 210 ΔΜ από υποχρεωτικά ή υποχρεωτικά επιλογής, ή
επιλογής του παλιού προγράμματος σπουδών ή τα αντίστοιχα τους από το νέο πρόγραμμα
σπουδών. Μπορούν επίσης να περάσουν και νέα μαθήματα του νέου ΠΣ τα οποία δεν έχουν
αντίστοιχα στο ΠΠΣ και να πιστωθούν τις διδακτικές τους μονάδες.
3. Να έχουν περατώσει επιτυχώς την πρακτική τους άσκηση ή οποία αντιστοιχεί σε 10 ΔΜ.
4. Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στην πτυχιακή εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 20 ΔΜ.

3. Μεταβατικές Διατάξεις
3.1 Γενικές
●

Από 1/9/2013 και μετά εφαρμόζεται το νέο πρόγραμμα σπουδών.

●

Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο τμήμα πριν από 1/9/2013 κατοχυρώνουν τα μαθήματα
που έχουν περάσει με τις διδακτικές μονάδες που είχαν όταν τα πέρασαν.

●

Για Μικτό μάθημα του προηγούμενου ΠΣ, το οποίο στο νέο ΠΣ έχει μόνο θεωρητικό μέρος
ισχύουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

Προηγούμενο ΠΣ

ΝΕΟ ΠΣ

Θεωρία

Εργαστήριο

Δεν έχει περαστεί

Δεν έχει περαστεί

Θεωρία
Δηλώνει και παρακολουθεί επιτυχώς το μάθημα
στο νέο ΠΣ, και πιστώνεται τις ΔΜ που έχει το
μάθημα στο ΝΠΣ.

Δεν έχει περαστεί

Έχει περαστεί

Δηλώνει και παρακολουθεί επιτυχώς το μάθημα
στο νέο Π.Σ. και πιστώνεται τις ΔΜ στο νέο Π.Σ.

Έχει περαστεί

Δεν έχει περαστεί

Αναγνωρίζεται το μάθημα δεν χρειάζεται να το
δηλώσει/παρακολουθήσει ξανά και πιστώνεται τις ΔΜ
που έχει το μάθημα στο ΝΠΣ..

Έχει περαστεί

Έχει περαστεί

Αναγνωρίζεται το μάθημα στο νέο ΠΣ και πιστώνεται τις
ΔΜ από το παλιό ΠΣ
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●

Για θεωρητικό μάθημα του προηγούμενου ΠΣ το οποίο στο νέο ΠΣ μετατρέπεται σε μικτό
μάθημα ισχύουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

Προηγούμενο ΠΣ

ΝΕΟ ΠΣ

Θεωρία

Θεωρία

Δεν έχει περαστεί

Δηλώνει

Εργαστήριο
και

παρακολουθεί

Δηλώνει και παρακολουθεί

επιτυχώς το μάθημα στο νέο

επιτυχώς το μάθημα στο νέο

ΠΣ και πιστώνεται τις ΔΜ που

ΠΣ.

έχει το μάθημα στο ΝΠΣ.
Έχει περαστεί

Έχει περαστεί

Έχει περαστεί και πιστώνεται
τις ΔΜ του προηγούμενου
ΠΣ.

3.2 Ειδικές Μεταβατικές Διατάξεις

Το μάθημα Δομημένος Προγραμματισμός του Α εξαμήνου του προηγούμενου προγράμματος
σπουδών το οποίο ήταν εργαστηριακό μάθημα, αντιστοιχίζεται στο Αρχές προγραμματισμού του
Β εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών, το οποίο είναι μικτό μάθημα. Για το μάθημα αυτό
ισχύουν οι παρακάτω μεταβατικές διατάξεις:

Προηγούμενο ΠΣ

ΝΕΟ ΠΣ

Εργαστήριο

Θεωρία

Δεν έχει περαστεί

Δηλώνει

Εργαστήριο
και

παρακολουθεί

Δηλώνει και παρακολουθεί

επιτυχώς το μάθημα στο νέο

επιτυχώς το μάθημα στο νέο

ΠΣ και πιστώνεται τις ΔΜ του

ΠΣ

νέου προγράμματος σπουδών
Έχει περαστεί

Έχει περαστεί και πιστώνεται τις
ΔΜ του προηγούμενου ΠΣ.
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Έχει περαστεί

Το μάθημα Σεµινάριο Τελειοφοίτων (Εφαρµογές Πληροφοριακών Συστηµάτων σε Ε̟
ιχειρήσεις
και Οργανισµούς και Ειδικά Θέµατα Προγραµµατισµού) του Ζ εξαμήνου του προηγούμενου
προγράμματος σπουδών, το οποίο ήταν εργαστηριακό μάθημα, αντιστοιχίζεται στο Σεμινάριο
Τελειοφοίτων του Ζ εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών, το οποίο έχει μόνο θεωρητικό
μέρος. Για το μάθημα αυτό ισχύουν οι παρακάτω μεταβατικές διατάξεις:

Προηγούμενο ΠΣ

ΝΕΟ ΠΣ

Εργαστήριο

Θεωρία

Δεν έχει περαστεί

Δηλώνει

και

παρακολουθεί

επιτυχώς το μάθημα στο νέο
ΠΣ. και πιστώνεται τις ΔΜ του
νέου ΠΣ.
Έχει περαστεί

●

Έχει περαστεί και πιστώνεται τις
ΔΜ του προηγούμενου ΠΣ.

Επιλογής που έγινε υποχρεωτικό υπολογίζεται ως επιλογής για τους παλιούς φοιτητές και ως
υποχρεωτικό για τους νέους.

●

Υποχρεωτικό που έγινε επιλογής υπολογίζεται ως υποχρεωτικό για τους παλιούς και ως
επιλογής για τους νέους.

4. Προαπαιτούμενα
Τα προαπαιτούμενα μαθήματα καταργούνται και αντικαθίστανται με συστάσεις προς τους
φοιτητές.
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