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Παράρτηµα ∆ιπλώµατος
Αριθµός Παραρτήµατος ∆ιπλώµατος :
Αυτό το παράρτηµα διπλώµατος ακολουθεί το υπόδειγµα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συµβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES. Στόχος του
παραρτήµατος είναι να παράσχει επαρκή ανεξάρτητα στοιχεία για τη βελτίωση της διεθνούς ‘’διαφάνειας’’ και τη δίκαιη ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική αναγνώριση
των τίτλων σπουδών (διπλώµατα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.τ.λ.). Σχεδιάστηκε για να δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του υπόβαθρου, του περιεχοµένου και
του καθεστώτος των σπουδών οι οποίες ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία από το άτοµο που αναγράφεται ονοµαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο
επισυνάπτεται αυτό το παράρτηµα. Στο παράρτηµα αυτό δεν θα κρίνεται η αξία, και δεν θα υπάρχουν δηλώσεις ισοτιµίας ή προτάσεις σχετικά µε την αναγνώριση. Θα
υπάρχουν πληροφορίες και στα οκτώ τµήµατα. Όπου δεν υπάρχουν πληροφορίες θα δίδεται η σχετική εξήγηση.

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ
1.1 Επώνυµο(α):
1.2 Όνοµα(τα):
1.3 Ηµεροµηνία γέννησης (ηµέρα/µήνας/έτος):
1.4 Αριθµός µητρώου:

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
2.1 Ονοµασία του τίτλου σπουδών και (αν υπάρχει) ο συγκεκριµένος τίτλος (στην πρωτότυπη γλώσσα):
Πτυχίο ∆ιατροφής – ∆ιαιτολογίας
2.2 Κύριος τοµέας σπουδών για την απόκτηση τίτλου:
Τεχνολογικές Εφαρµογές – ∆ιατροφή & ∆ιαιτολογία του Ανθρώπου
2.3 Ονοµασία και καθεστώς του απονέµοντος ιδρύµατος (στην πρωτότυπη γλώσσα):
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα,
Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.)
2.4 Ονοµασία και καθεστώς του ιδρύµατος (εάν διαφέρει από το σηµείο 2.3) που παρέχει τις σπουδές (στην πρωτότυπη γλώσσα):
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα,
Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.)
2.5 Γλώσσα(-ες) διδασκαλίας/εξετάσεων:
Ελληνική
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
3.1 Επίπεδο του τίτλου:
Βασικός τίτλος σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (επίπεδο Bachelor of Science)
3.2 Επίσηµη διάρκεια του προγράµµατος:
∆ιάρκεια σε έτη :
4
Εβδοµάδες κατ’ έτος:
38
∆ιδακτικές Μονάδες ECTS:
240
Συνολικός Φόρτος Εργασίας : Περίπου 1.000 ώρες
ο
Πρακτική Άσκηση: Εξαµηνιαία πρακτική άσκηση µετά το 7 εξάµηνο σπουδών
3.3 Απαιτήσεις εισαγωγής:
Απολυτήριο Λυκείου και εισαγωγή µε το σύστηµα των Πανελλήνιων εξετάσεων.

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ
4.1 Είδος µελέτης:
Πλήρης φοίτηση
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4.2 Απαιτήσεις του προγράµµατος:
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του Ιδρύµατος, πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής που:
α) έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία όλα τα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών όπως ορίζεται από τον
κανονισµό του Τµήµατος
β) έχει εγκριθεί η Πτυχιακή του Εργασία και
γ) έχει περατώσει µε επιτυχία την εξαµηνιαία Πρακτική του Άσκηση στο επάγγελµα.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος οι φοιτητές θα:
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της Επιστήµης της ∆ιατροφής
µε προσανατολισµό στη ∆ιατροφή-∆ιαιτολογία, καθώς και το αντίστοιχο επάγγελµα,
- είναι σε θέση να ασχολούνται µε τις διαδικασίες που συµβάλλουν στην ανάπτυξη της Επιστήµης της
∆ιατροφής-∆ιαιτολογίας,
- είναι σε θέση να εφαρµόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί
κατά την περίοδο των σπουδών τους.
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόµενο σπουδών του Τµήµατος ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας του T.E.I. Κρήτης καλύπτει το γνωστικό
αντικείµενο της Επιστήµης της ∆ιατροφής και της ∆ιαιτολογίας (ή ∆ιαιτητικής, Dietetics αποκαλείται στις
Αγγλοσαξονικές χώρες) του Ανθρώπου, µε έµφαση στην εφαρµογή τους. Η επιστήµη αυτή εστιάζεται: Α).
Στην κάλυψη των θρεπτικών αναγκών του ανθρώπου, σε όλα τα στάδια της ζωής (βρεφική, παιδική,
εφηβική, νεανική, µέση, τρίτη ηλικία) και στις ιδιαίτερες ανάγκες του (εγκυµοσύνη, θηλασµός, άθληση,
στράτευση κ.λπ.). Β). Στην προφύλαξη της υγείας του ανθρώπου από τις νόσους της φθοράς. Γ). Στην
αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου µέσω της διαιτητικής υποστήριξης και θεραπείας των ασθενών. Ως
«άνθρωπος» νοείται το άτοµο αλλά και οι ανθρώπινες πληθυσµιακές οµάδες.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Το Τµήµα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και µετάδοση των καταλλήλων γνώσεων στο πεδίο της επιστήµης
και της τεχνολογίας, κατά την εκπαίδευση των σπουδαστών, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να
χρησιµοποιούν και προάγουν σύγχρονες µεθόδους στους τοµείς της ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας του
ανθρώπου. Στο πλαίσιο αυτό το Τµήµα: Α). Αναπτύσσει κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών
αναπροσαρµόζοντας το περιεχόµενο των διδακτικών αντικειµένων µε βάση τις τρέχουσες εξελίξεις της
Επιστήµης της Ανθρώπινης ∆ιατροφής. Β). Αναπτύσσει υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική
άσκηση και χρησιµοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Γ). Καλλιεργεί στους σπουδαστές
ικανότητες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές
περιβάλλον. ∆). ∆ιεξάγει έρευνα, κυρίως τεχνολογική και σε συνεργασία µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Ε). Συνεργάζεται µε τους φορείς που ασχολούνται µε το γνωστικό του αντικείµενο (Νοσοκοµεία, Σύλλογοι
∆ιαιτολόγων κ.λπ.).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΦΕΚ Β΄ 287, 10 Μαρτίου 2006
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, Αριθ. 20513/E5 (1)
Καθορισµός του Περιεχοµένου Σπουδών των Τµηµάτων του Τ.Ε.Ι Κρήτης.
Τµήµα ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας του Παραρτήµατος Σητείας
Οι σπουδές στο Τµήµα καλύπτουν τις εφαρµογές της ∆ιατροφής − ∆ιαιτολογίας, µε έµφαση τη διατήρηση και
βελτίωση της ανθρώπινης υγείας µέσω της επίδρασης της δίαιτας και της σύστασης των τροφίµων. Ως
άνθρωπος νοείται το άτοµο, αλλά και οι ανθρώπινες πληθυσµιακές οµάδες. Οι σπουδές εστιάζονται στους
ακόλουθους τοµείς:
–Στην κάλυψη των θρεπτικών αναγκών του ανθρώπου, σε όλα τα στάδια της ζωής (βρεφική, παιδική,
εφηβική, νεανική, µέση, τρίτη ηλικία) και στις ιδιαίτερες ανάγκες του (εγκυµοσύνη, θηλασµός, άθληση,
στράτευση κ.λπ.).
–Στην προφύλαξη της υγείας του ανθρώπου από τις νόσους της φθοράς.
–Στην αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου µέσω της διαιτητικής υποστήριξης και θεραπείας των
ασθενών.
Το Τµήµα έχει ως αποστολή τη µετάδοση και παραγωγή εφαρµοσµένων γνώσεων στην ∆ιατροφή και
∆ιαιτολογία του ανθρώπου, µέσω εκπαίδευσης και έρευνας, δίνοντας στους σπουδαστές άρτια επιστηµονική
κατάρτιση και τα εφόδια για επιτυχή επιστηµονική και επαγγελµατική σταδιοδροµία. Το πρόγραµµα
σπουδών στοχεύει να καταστήσει τους πτυχιούχους ικανούς να δραστηριοποιηθούν σε θέσεις εργασίας που
έχουν αντικείµενα σχετικά µε τις σύγχρονες διατροφικές − διαιτολογικές απαιτήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται µε
την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και εµπειριών στους παρακάτω τοµείς:
–Κατάρτιση γενικών και ειδικών διαιτολογίων και επίβλεψη της εφαρµογής τους, σε ατοµικό και οµαδικό
επίπεδο, µέσω εκτίµησης της θρεπτικής κατάστασης και µετατροπής θεωρητικών εννοιών και αρχών σε
πρακτικές διατροφικές οδηγίες και δίαιτες.
–Σχεδιασµός, προγραµµατισµός, επίβλεψη και υποστήριξη της εκτέλεσης προγραµµάτων διατροφής του
υγιούς ή ασθενούντος πληθυσµού, σε χώρους µαζικής παραγωγής γευµάτων.
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–Σχεδιασµός και εφαρµογή διατροφικής πολιτικής και διατροφικών παρεµβάσεων.
–Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας στον τοµέα της ∆ιατροφής − ∆ιαιτολογίας.
–Παροχή εκπαίδευσης επί θεµάτων ∆ιατροφής − ∆ιαιτολογίας, σε άτοµα και οµάδες, µε έµφαση στις
επιλογές τροφίµων, δίαιτας και συνηθειών που προάγουν την υγεία.
–Εξέταση της θρεπτικής αξίας των τροφίµων, σχεδιασµός και παραγωγή τροφίµων και ειδικών σκευασµάτων
σίτισης για ειδικές κατηγορίες πληθυσµού (παιδιά, αθλητές, ασθενείς κ.λπ.).
–Κατάρτιση διατροφικής ετικέτας τροφίµων και σχεδιασµός νέων προϊόντων διατροφής.
Οι σπουδές περιλαµβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξεις, ασκήσεις στο εργαστήριο, ασκήσεις
σε νοσοκοµεία και διαγνωστικά κέντρα, ασκήσεις σε χώρους µαζικής εστίασης και παραγωγής τροφίµων,
ασκήσεις σε χώρους άθλησης, συµµετοχικά σεµινάρια, µελέτες περιπτώσεων και εκπόνηση εργασιών,
καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους άσκησης του επαγγέλµατος. Για τη λήψη του πτυχίου ο
σπουδαστής παρακολουθεί επιτυχώς µαθήµατα γενικής υποδοµής, ειδικής υποδοµής, ειδικότητας καθώς και
διοίκησης, οικονοµίας, νοµοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Τα µαθήµατα διακρίνονται σε υποχρεωτικά
για όλους τους σπουδαστές του Τµήµατος, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά. Το τελευταίο
εξάµηνο περιλαµβάνει εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου µπορεί να
πραγµατοποιείται και η Πρακτική Άσκηση. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εµβάθυνση
του τελειόφοιτου του Τµήµατος σε ένα επίκαιρο θέµα έρευνας, ή σε αντικείµενο εφαρµογής των σπουδών. Η
Πρακτική Άσκηση είναι καθοδηγούµενη και αξιολογούµενη και πραγµατοποιείται σε νοσοκοµεία,
επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόµενους φορείς, που σχετίζονται µε τη ∆ιατροφή − ∆ιαιτολογία.
∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Το πρόγραµµα Σπουδών για το Τµήµα ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης είναι το παρακάτω: Η
κατανοµή των µαθηµάτων γίνεται σε οκτώ (8) εξάµηνα, το δε σύνολο των εβδοµαδιαίων ωρών διδασκαλίας
για τα µαθήµατα του κάθε εξαµήνου κυµαίνεται από 26 έως 30 ώρες. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων
εξαµήνων οι σπουδές περιλαµβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις,
σεµινάρια, µελέτες περιπτώσεων (case studies) και εκπαιδευτικές επισκέψεις, σε χώρους εφαρµογής του
αντικειµένου της ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας του ανθρώπου. Μετά το έκτο εξάµηνο σπουδών εκπονείται η
Πτυχιακή Εργασία και κατά το όγδοο εξάµηνο, εφόσον είναι δυνατόν πραγµατοποιείται η Άσκηση στο
Επάγγελµα. Το πρόγραµµα σπουδών δοµείται µε βάση το φόρτο εργασίας (ΦΕ) του φοιτητή. Για την επιτυχή
παρακολούθηση κάθε µαθήµατος καθορίζεται η διδακτέα ύλη και οι µορφές του διδακτικού έργου κατά τρόπο
ώστε για κάθε ώρα θεωρητικής διδασκαλίας ο φοιτητής να διαθέτει δύο ώρες επιπλέον για µελέτη, στην
οποία περιλαµβάνεται και ο χρόνος για τη µελέτη των ασκήσεων πράξης, καθώς και για την προετοιµασία
των εργαστηριακών ασκήσεων του οικείου µαθήµατος. Για την ανάπτυξη του προγράµµατος ο ΦΕ ορίζεται
σε κάθε µάθηµα ως τριπλάσιος του χρόνου θεωρητικής διδασκαλίας και ως ίσος προς το χρόνο
εργαστηριακής διδασκαλίας ή ασκήσεως πράξης. Σε κάθε µάθηµα του προγράµµατος σπουδών κατανέµεται
ένας αριθµός ∆ιδακτικών Μονάδων (∆Μ). Το σύνολο των ∆ιδακτικών Μονάδων των µαθηµάτων κάθε
εξαµήνου είναι τριάντα (30) και κατανέµεται στα µαθήµατα αναλογικά προς το ΦΕ. Στην πτυχιακή εργασία
κατανέµονται 20 ∆Μ. και στην πρακτική άσκηση 10 ∆Μ. Οι ασκήσεις πράξης, ως εφαρµογές της θεωρίας,
δηλώνονται στο θεωρητικό µέρος του µαθήµατος αλλά από τη φύση τους προϋποθέτουν την ενεργό
συµµετοχή των φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαµήνου. Περιλαµβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις,
µελέτες περιπτώσεων (case studies), ατοµικές και οµαδικές εργασίες, ανάπτυξη ειδικών θεµάτων από
προσκεκληµένους εµπειρογνώµονες, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, βίντεο-προβολές, κ.λπ. Ειδική βαρύτητα
δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του φοιτητή, περιλαµβανοµένης της ανάπτυξης
πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβληµάτων.
Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εµβάθυνση του τελειοφοίτου του Τµήµατος σε ένα
σοβαρό επίκαιρο θέµα εφαρµοσµένης έρευνας ή σε αντικείµενο που έχει άµεση σχέση µε την ειδικότητα των
σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελµα διαρκεί έξι (6) ηµερολογιακούς µήνες. Είναι καθοδηγούµενη
και αξιολογούµενη και πραγµατοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόµενους φορείς,
που σχετίζονται µε το γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος.
Στο περίγραµµα σπουδών χρησιµοποιούνται οι παρακάτω συντοµογραφίες:
Θεώρ. = Θεωρία
Ασκ. Πράξης = Άσκηση Πράξης
Εργ. = Εργαστήριο
Προαπ. = Προαπαιτούµενα
Φ.Ε. = Φόρτος εργασίας
∆.Μ. = ∆ιδακτικές Μονάδες
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 40 ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΤΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ. ΑΠΟ ΑΥΤΑ 35 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, 5 ΚΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΑΠΟ 10 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ). ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 5 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ. ΤΕΛΟΣ, ΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.dd.teicrete.gr/
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4.3 Λεπτοµέρειες του προγράµµατος: (π.χ. ενότητες µαθηµάτων ή µαθήµατα) και οι ατοµικοί βαθµοί/διδακτικές
µονάδες/πιστωτικές µονάδες που ελήφθησαν: (εάν η πληροφορία αυτή διατίθεται σε επίσηµο έγγραφο, αυτό θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί εδώ)
ΣΥΝΟΛΟ: 44 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (ΕΥ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ,
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΠΟΥ
ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ (ΜΕΥ), ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ (ΜΕΥ),
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΕ) ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ (∆ΟΝΑ), ΣΥΝ
ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (Ε) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ∆Ι∆ΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΙΚΑΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
α/α

Κωδικός

1
2
3
4
5
6

1012
1000
100Α/110Α
100Β/110Β
100Γ/110Γ
100∆/110∆

7
8
9
10
11

2000/2100
2012/2112
2015
2014
210Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ηµεροµηνία

Είδος
Μαθήµατος

Πιστωτικές
Μονάδες
ECTS

Υ/ΜΓΥ
Υ/ΜΓΥ
Υ/ΜΓΥ
Υ/ΜΓΥ
Υ/ΜΓΥ
Υ/ΜΓΥ

4
4
7
6
6
3

Υ/ΜΕΥ
Υ/ΜΓΥ
Υ/ΜΓΥ
Υ/ΜΕΥ
Υ/ΜΓΥ

7
8
8
5
2

Υ/ΜΕΥ
Υ/ΜΕΥ
Υ/ΜΕ
Υ/ΜΕ
Υ/ΜΕ
Υ/∆ΟΝΑ

6
6
5
5
6
2

Υ/ΜΕ
Υ/ΜΕ
Υ/ΜΕΥ
Υ/ΜΕΥ
Υ/ΜΕΥ
ΕΥ/ΜΕΥ
ΕΥ/ΜΕΥ

7
7
6
3
4
3
3

Υ/ΜΕ
Υ/ΜΕ
Υ/ΜΕΥ
Υ/ΜΕΥ
ΕΥ/∆ΟΝΑ
ΕΥ/∆ΟΝΑ

8
8
6
5
3
3

Υ/ΜΕ

7

Υ/ΜΕΥ
Υ/ΜΕ
Υ/∆ΟΝΑ
ΕΥ/ΜΕΥ
ΕΥ/ΜΕΥ

7
7
6
3
3

Υ/ΜΕ

7

Υ/ΜΕ
Υ/ΜΕ
Υ/ΜΕ
ΕΥ/ΜΕ
ΕΥ/ΜΕ

6
6
7
4
4

Y
Y
ΠΡΟ
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε

20
10

Βαθµός

Παρατηρήσεις

_____1ο ΕΞΑΜΗΝΟ_____

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ΧΧ
1
2
3
4
5
6
7

Βιοµαθηµατικά
Αρχές Φυσικής
Γενική & Ανόργανη Χηµεία
Βιολογία του Κυττάρου
Ανατοµία & Ιστολογία του Ανθρώπου
Πληροφορική Ι

_____2ο ΕΞΑΜΗΝΟ_____
Σύσταση Σώµατος
Οργανική Χηµεία & ∆οµική Βιοχηµεία
Φυσιολογία του Ανθρώπου
Εισαγωγή στην Επιστήµη της ∆ιατροφής – ∆ιαιτολογίας
Πληροφορική ΙΙ
_____3ο ΕΞΑΜΗΝΟ_____
3008/3108
Χηµεία & Ανάλυση Τροφίµων
3012/3112
Βιοχηµεία του Μεταβολισµού
3000
∆ιατροφή & Μεταβολισµός Ι
300Α
Ισοζύγιο Ενέργειας & ¨Έλεγχος Βάρους
300Β/310Β
Εκτίµηση Θρεπτικής Κατάστασης του ανθρώπου
300Γ
Εισαγωγή στην Ψυχολογία
_____4ο ΕΞΑΜΗΝΟ_____
4000
∆ιατροφή & Μεταβολισµός ΙΙ
400Β/410Β
∆ιατροφή & Σχεδιασµός ∆ιαιτολογίου για Φυσιολογικές Καταστάσεις Ι
400Γ/410Γ
Μικροβιολογία & Υγιεινή Τροφίµων
400∆
Επιστηµονική Ορολογία ∆ιατροφής – ∆ιαιτολογίας στα Αγγλικά
400Ε/410Ε
Πληροφορική ΙΙΙ – Βιοστατιστική
400Ζ
Φυσιολογία της Άσκησης
400Η
Νοµοθεσία Ποτών & Τροφίµων
_____5ο ΕΞΑΜΗΝΟ_____
5000/5100
∆ιατροφή & Σχεδιασµός ∆ιαιτολογίου για Φυσιολογικές Καταστάσεις Ι Ι
5012
Νοσολογία
500Α/510Α
Τεχνολογία & Αρχές Παρασκευής Τροφίµων
500Β/510Β
Εργοµετρία
5010
Μάρκετινγκ και ∆εοντολογία ∆ιατροφής & ∆ιαιτολογίας
5011
Πολιτική Οικονοµία ∆ιατροφής
_____6ο ΕΞΑΜΗΝΟ_____
6013/6113
Κλινική ∆ιατροφή & Σχεδιασµός ∆ιαιτολογίου για Παθολογικές
Καταστάσεις Ι
6000/6100
Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίµων
600Α/610Α
∆ηµοπαθολογία της ∆ιατροφής
600Β/610Β
Συµβουλευτική και Παιδαγωγική της ∆ιατροφής
6016
Μαζική Παραγωγή Τροφίµων
6012
Θρεπτική Αξία Τροφίµων Μετά από Επεξεργασία
_____7ο ΕΞΑΜΗΝΟ_____
7012/7112
Κλινική ∆ιατροφή & Σχεδιασµός ∆ιαιτολογίου για Παθολογικές
Καταστάσεις Ι Ι
7009/7109
Αθλητική ∆ιατροφή
700Α
∆ιατροφικές Συνήθειες ∆ιατροφική Αγωγή
7000
Ψυχολογία & Ψυχοπαθολογία της ∆ιατροφής
7018/7118
Περιγεννητική & Παιδιατρική της ∆ιατροφής
7016/7116
Εντερική & Παρεντερική ∆ιατροφή
_____8ο ΕΞΑΜΗΝΟ_____
Πτυχιακή Εργασία (*)
Πρακτική Άσκηση (**)
Κωδικός
Προαιρετικά Μαθήµατα ***
Υ∆Π00Α
Περιβαλλοντολογία
Υ∆Π00Β
Ξένη Γλώσσα Ι (Αγγλική & Γενική επιστηµονική Ορολογία)
Υ∆Π00Γ
Εισαγωγή στην Οικονοµία
Υ∆Π00∆
Εφαρµογές Πληροφορικής στη ∆ιαιτολογία
Υ∆Π00Ε
Προ0ετοιµασία και παρουσίαση επιστηµονικών εργασιών
Υ∆Π00Ζ
Συµπληρώµατα διατροφής & συµπληρωµατική Ιατρική
Υ∆Π00Η
∆ιοίκηση ανθρώπινων πόρων – διαπροσωπικές σχέσεις
(*)

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(**)
(***)

Τα προαιρετικά µαθήµατα δεν συνυπολογίζονται στο τελικό βαθµό πτυχίου .

Φορέας Πρακτικής Άσκησης (6 µήνες): ……………………………………………………………………………………………………………………………………
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4.4 Σύστηµα βαθµολογίας:
Σύµφωνα µε τον κανονισµό σπουδών, η βαθµολογία είναι στη δεκάβαθµη κλίµακα και ειδικότερα:
8,50 - 10:
"Άριστα"
6,50 - 8,49:
"Λίαν Καλώς"
5,00 - 6,49:
"Καλώς"
0,00- 4,99:
"Ανεπιτυχώς"
Για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός µαθήµατος η βαθµολογία πρέπει να είναι ίση ή µεγαλύτερη του 5,00. Περισσότερες
πληροφορίες στο www.teicrete.gr
4.5 Γενική ταξινόµηση της βαθµολογίας του τίτλου (στην πρωτότυπη γλώσσα) :
Αφορά το κάθε φοιτητή ατοµικά (π.χ. 8.2 Λίαν Καλώς)

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο
ΤΙΤΛΟΣ
5.1 Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές:
Το πτυχίο του Τµήµατος ∆ιατροφής-∆ιαιτολογίας παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε µεταπτυχιακές
ου
ου
σπουδές 2 κύκλου (Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης) ή και 3 κύκλου (∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα).
5.2 Επαγγελµατικό καθεστώς:
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων του τµήµατος ∆ιατροφής & ∆ιαιτολογίας
προβλέπονται µε το Π.∆. 78 (ΦΕΚ 36/7-2-1989) και Π.∆. 919/26-8-98. Οι πτυχιούχοι, µε βάση
εξειδικευµένες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναµα είτε
συνεργασία µε άλλους επιστήµονες πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τοµείς της ∆ιατροφής
∆ιαιτολογίας.

ΤΕ
τις
σε
και

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Συµπληρωµατικές πληροφορίες:
Υπότροφος Erasmus, ∆ιάρκεια σπουδών και Πανεπιστήµιο υποδοχής
(υποτροφία ΙΚΥ )

ή άλλες διακρίσεις

6.2 Άλλες πηγές πληροφοριών:
- Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας: http://www.minedu.gov.gr/
- Ιστοσελίδα του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ: http://www.teicrete.gr/
- Ιστοσελίδα Τµήµατος ∆ιατροφής - ∆ιαιτολογίας : http://www.dd.teicrete.gr
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ
Παράρτηµα Σητείας, Τµήµα ∆ιατροφής-∆ιαιτολογίας
Περιοχή Τρυπητός, 723 00 Σητεία, Λασίθι, Κρήτη

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
7.1 Ηµεροµηνία:
7.2 Υπογραφές :

7.3 Ιδιότητα:

____________________

____________________

Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης

Προϊστάµενος του Τµήµατος

7.4 Επίσηµη Σφραγίδα:
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πχ

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά µεταξύ των ηλικιών 6-15. Περιλαµβάνει την
Πρωτοβάθµια (∆ηµοτικό) και την κατώτερη ∆ευτεροβάθµια (Γυµνάσιο). Η µετα- υποχρεωτική ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση, σήµερα περιλαµβάνει δύο τύπους σχολείων: τα Ενιαία Λύκεια και τα Τεχνικά Επαγγελµατικά
Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ). Η διάρκεια φοίτησης είναι τριετής στα Ενιαία Λύκεια και διετής (α΄ κύκλος σπουδών) ή
τριετής (β΄ κύκλος σπουδών) στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια. Στη µετα-υποχρεωτική
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση εντάσσονται και τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία
προσφέρουν επίσηµη αλλά αδιαβάθµητη κατάρτιση. Η δηµόσια ανώτατη εκπαίδευση χωρίζεται σε
Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι.. Η εισαγωγή των φοιτητών σε αυτά τα ιδρύµατα εξαρτάται από την επίδοσή τους σε
εξετάσεις εθνικού επιπέδου. Η επίσηµη τυπική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από καθορισµένη διάρκεια
σπουδών.
Ανώτατη Εκπαίδευση
(i) ∆οµή και Λειτουργία
Από το 2001 (νόµος 2916/2001) προβλέπεται ότι η ανώτατη εκπαίδευση (Α.Ε.Ι.) περιλαµβάνει δύο
παράλληλους τοµείς:
α) τον πανεπιστηµιακό (Πανεπιστήµια, Πολυτεχνείο, Σχολή Καλών Τεχνών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο)
και
β) τον τεχνολογικό (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα / Τ.Ε.Ι. και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης/Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
Στον ίδιο νόµο ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση της
διευρυµένης συµµετοχής, µεγαλύτερης διαφάνειας, λογοδοσίας και ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης των
ιδρυµάτων.
(ii) Εισαγωγή
∆ικαίωµα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση έχουν όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού και
Επαγγελµατικού).
Το σύστηµα εισαγωγής στα ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης βασίζεται στις προγραµµατισµένες
διαθέσιµες θέσεις (numerus clausus), στις προτιµήσεις σχολών/τµηµάτων από τους υποψηφίους και στον
Γενικό Βαθµό Πρόσβασής τους. Για ορισµένες σχολές απαιτείται εξέταση σε ειδικά µαθήµατα (π.χ. σχέδιο για
την Αρχιτεκτονική, κλπ.) ή πρακτικές δοκιµασίες.
(iii) Τίτλοι σπουδών
Η ολοκλήρωση του προγράµµατος σπουδών των σχολών των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης οδηγεί
στην απόκτηση αντίστοιχου Πτυχίου, το οποίο εφοδιάζει τον πτυχιούχο µε επαγγελµατικά δικαιώµατα για την
σταδιοδροµία του στην αγορά εργασίας. Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε σπουδές του
µεταπτυχιακού κύκλου: δηλαδή σε σπουδές του δεύτερου κύκλου που οδηγούν στο Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα
Ειδίκευσης (ισότιµο µε πτυχίο Master of Science) και του τρίτου κύκλου που οδηγούν στο ∆ιδακτορικό
∆ίπλωµα (PhD). Το Πτυχίο είναι τίτλος που απονέµεται µε την ολοκλήρωση σπουδών του πρώτου κύκλου, οι
οποίες διαρκούν από τέσσερα έως έξι έτη ανάλογα µε το αντικείµενο.
Ο Νόµος 3374/2005 καθορίζει την διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και το σύστηµα
µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων, καθώς και το πλαίσιο των διαδικασιών και των
κριτηρίων για την αξιολόγηση των τµηµάτων των ΑΕΙ, όπως επίσης και την πιστοποίηση των σπουδών των
φοιτητών. Τα µέτρα αυτά στοχεύουν στην ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών και συµβάλλουν στη
δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτός καθορίζεται από τη διαδικασία της
Μπολόνια.
(iv) Τρέχουσες Μεταρρυθµίσεις και Πρωτοβουλίες
Αναφορικά µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση και συγκεκριµένα µε τη ∆ιαδικασία της Μπολόνια καθώς
και σε συνέχεια του Ν. 2916/2001, πραγµατοποιήθηκαν ευρείες µεταρρυθµίσεις µε συνεχείς εξελίξεις.
Χαρακτηριστικά, µε το Ν. 3794/2009 εναρµονίστηκε η λειτουργία των δύο παράλληλων τοµέων της
ανώτατης εκπαίδευσης και ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι.
(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_EL_EL.
pdf)
Λεπτοµερής περιγραφή του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος υπάρχει και στον Εθνικό Φάκελο που
συντάχθηκε από την Ελληνική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την Εκπαίδευση ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ.
http://www.eurydice.org
http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html
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