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Το Τμήμα Θεολογίας 

Ακολουθώντας και επεκτείνοντας τις αρχές που διέπνεαν τη Θεολογική Σχολή (έτος ίδρυσης 

1941) από την οποία προήλθε, το Τμήμα Θεολογίας από την ίδρυσή του (Ν. 1268/82), επιδιώκει 

τη δημιουργική και κριτική σύνθεση παράδοσης και ανανέωσης στην Ορθόδοξη Θεολογία, 

την οποία καλλιεργεί με ανοιχτότητα και οικουμενικό πνεύμα.  

Το Τμήμα Θεολογίας συμμετέχει ενεργά με το επιστημονικό έργο των μελών του στο 

διορθόδοξο, διαχριστιανικό και διαθρησκειακό διάλογο, στο πεδίο της επιστημονικής 

μελέτης της Ορθόδοξης θεολογίας, της θρησκείας και του πολιτισμού, στο πεδίο των 

Βιβλικών Σπουδών, των Γλωσσών της Βίβλου, της ερμηνευτικής, στο πεδίο της Λειτουργικής, 

της Ομιλητικής, της Ιστορίας, των πατερικών και αγιολογικών σπουδών, της λόγιας και λαϊκής 

παράδοσης και των μνημείων λόγου και τέχνης, στο πεδίο της Ποιμαντικής, στο πεδίο της 

έρευνας και μελέτης της κοινωνικής θεωρίας και των κοινωνικών προβλημάτων, της Ηθικής, 

της Βιοηθικής και των αξιών στον σύγχρονο κόσμο, στις συζητήσεις και εξελίξεις σχετικά με 

τη θρησκευτική εκπαίδευση στη σύγχρονη πραγματικότητα, στις διαδικασίες και τις 

προοπτικές της ευρωπαϊκής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, στην καλλιέργεια του 

θεολογικού λόγου στο σύγχρονο επιστημονικό πεδίο, στην ανάπτυξη των διορθόδοξων 

δικτύων συνεργασίας στο πεδίο της Οικουμενικής θεολογίας, στο πεδίο της διοικητικής 

οργάνωσης και λειτουργίας της Εκκλησίας και των θρησκευτικών κοινοτήτων, των Σχέσεων 

Κράτους – Εκκλησίας, στην σπουδή του Ισλάμ και των πολιτισμών του και στην εκμάθηση 

των σχετικών γλωσσών. 

Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών (ΕΚΜΣ) αποτελεί προπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Θεολογίας, ιδρύθηκε με το ΠΔ 45/ΦΕΚ 69/Α/19-4-16 και 

λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Χορηγεί πτυχίο με τίτλο 

«Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών». 

  

Άρθρο 1 

Σκοπός του προγράμματος Σπουδών της ΕΚΜΣ 

H ΕΚΜΣ έχει ως αντικείμενο την επιστημονική μελέτη του Ισλάμ και συγκεκριμένα την 

κειμενική του παράδοση, έτσι όπως αυτή εγγράφεται και εξελίσσεται εντός των διαφόρων 

ιστορικών και πολιτισμικών της συμφραζομένων. Προσφέρει εξειδίκευση στις ποικίλες 

εκφράσεις του Ισλάμ (θρησκεία, πολιτισμός, πολιτική, κοινωνία, και ιστορία) εφαρμόζοντας 

τα απαιτούμενα μεθοδολογικά εργαλεία και τις αντίστοιχες επιστημονικές προσεγγίσεις 

(ερμηνεία, μετάφραση και κριτική ανάλυση κειμένων, θεολογία, ιστορία, θρησκειολογία, 

θεωρητική και μεθοδολογική έρευνα των σύγχρονων επιστημονικών κατευθύνσεων, 

κοινωνιολογία, ανθρωπολογία και δίκαιο). Η ΕΚΜΣ δίνει τη δυνατότητα κατάρτισης σε 

αντικείμενα που περιλαμβάνουν: τον μουσουλμανικό πολιτισμό, τις κορανικές σπουδές και 

τις μουσουλμανικές παραδόσεις, τη θρησκευτική και πολιτική υπόσταση του Ισλάμ στον 

χώρο και τον χρόνο, τα νομικά του συστήματα, τη σχέση του και τα ζητήματα που εγείρονται 

στο πλαίσιο του νομικού ευρωπαϊκού πολιτισμού και των σύγχρονων θεωρήσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας, τις μακραίωνες σχέσεις του 

Ισλάμ με τον Χριστιανισμό της Ανατολής, τον διαθρησκειακό διάλογο, τα χαρακτηριστικά 
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των ποικίλων μουσουλμανικών κοινωνιών, πλειονοτικών ή μειονοτικών, καθώς και τις 

θρησκευτικές, λογοτεχνικές, καλλιτεχνικές και πολιτικές εκφράσεις τους. 

Η ΕΚΜΣ έχει ως γενικό σκοπό την ακαδημαϊκή σπουδή του Ισλάμ και των πολιτισμών του, 

την εκμάθηση των σχετικών γλωσσών (με έμφαση στην Αραβική και Περσική), την 

προσέγγιση της Σπουδής της Θρησκείας και των πολιτισμών γενικότερα, την προαγωγή των 

διαθρησκειακών διαλόγων και των σχέσεων καταλλαγής, εντός του πλαισίου που ορίζουν τα 

ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά και πολιτισμικά δεδομένα.  

Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να προετοιμάσει θεολόγους εκπαιδευτικούς που 

θα διδάξουν το Ισλάμ στα δημόσια σχολεία της Θράκης, επιστήμονες που θα ασχολούνται με 

τη μελέτη αφενός της Ισλαμικής Θεολογίας και παράδοσης και αφετέρου της θρησκείας και 

της σχέσης της με την κοινωνία και τον πολιτισμό, εργαζόμενους που θα στελεχώσουν 

πολιτιστικούς, θρησκευτικούς και κοινωνικούς οργανισμούς, πτυχιούχους που επιθυμούν να 

διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να αυξήσουν τα επαγγελματικά τους 

προσόντα. 

Ο σκοπός, οι στόχοι και το περιεχόμενο της ΕΚΜΣ σχεδιάστηκαν με βάση τα διεθνή 

ακαδημαϊκά πρότυπα των ανθρωπιστικών σπουδών, όπου ανήκει το γνωστικό αντικείμενο 

της σπουδής του Ισλάμ. Κατά συνέπεια η εστίαση του προγράμματος σπουδών είναι γενική 

και αναφέρεται στο επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Συστήματος Προσόντων. Για τη 

σύνταξη των ειδικών και γενικών μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος 

λήφθηκαν υπόψη οι κλαδικοί περιγραφικοί δείκτες των ανθρωπιστικών σπουδών (Sectoral 

Qualifications Framework for Humanities & Arts) και οι ειδικότεροι περιγραφικοί δείκτες για τη 

Θεολογία και τις σπουδές για τη Θρησκεία (EQF Level Descriptors Theology and Religious 

Studies). Επιπλέον χρήσιμα εργαλεία για τον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών 

αποτέλεσαν o «Οδηγός Σχεδιασμού Προγραμμάτων Σπουδών και των σχετικών Ικανοτήτων 

και Μαθησιακών αποτελεσμάτων» (A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles 

Including Programme Competences and Programme Learning Outcomes) καθώς και η 

ειδικότερη μελέτη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών στη 

Θεολογία και στις σπουδές για τη Θρησκεία (Reference Points for the Design and Delivery of 

Degree Programmes in Theology and Religious Studies). 

 

Άρθρο 2 

Όργανα διοίκησης - οργάνωσης της ΕΚΜΣ 

Ο Πρόεδρος και η Συνέλευση του Τμήματος Θεολογίας μεριμνούν για την ομαλή λειτουργία 

της ΕΚΜΣ. Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος, είναι υπεύθυνη για την άμεση επιστημονική και διοικητική 

επίβλεψη της ΕΚΜΣ. 

Αρμόδια συλλογικά Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του ΠΠΣ είναι: 

 α) η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία έχει όλες τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην 

παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4485/2017 και απαρτίζεται (σε πλήρη σύνθεση) από τον/την 

Πρόεδρο και Αναπληρωτή/ώτρια Πρόεδρο, τα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, εκπροσώπους 

φοιτητών/τριών, εκπροσώπους Ε.ΔΙ.Π., ΕΕΠ και ΤΕΠ. 
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β) η Γενική Συνέλευση των Τομέων, η οποία έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο 

άρθρο παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4485/2017 και απαρτίζεται από τον/την Διευθυντή/ρια 

Τομέα, τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα, εκπροσώπους φοιτητών/τριών και εκπροσώπους λοιπού 

προσωπικού (ΕΤΕΠ Ε.ΔΙ.Π.). Οι Τομείς του Τμήματος Θεολογίας, πέντε συνολικά, που 

συστάθηκαν το 1983 (Υπ. Απ. Β1/76) είναι: 1. Τομέας Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας, 

2. Τομέας Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης, 3. 

Τομέας Δογματικής Θεολογίας, 4. Τομέας Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής 

Διοίκησης, 5. Τομέας Ηθικής και Κοινωνιολογίας.  

γ) το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 4485/2017 και απαρτίζεται από τον/την Πρόεδρο και 

Αναπληρωτή/ώτρια Πρόεδρο, τους/τις Διευθυντές/ριες των Τομέων και έναν/μία από τους/τις 

εκλεγμένους/ες εκπροσώπους των μελών ΕΤΕΠ, ΕΕΠ και Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος. 

 

Άρθρο 3 

Διοικητική Υποστήριξη 

Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της ΕΚΜΣ παρέχει η Γραμματεία του Τμήματος. 

Η Γραμματεία στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου της Σχολής και δέχεται το κοινό 

κατά τις εργάσιμες ημέρες, ώρα 12:00 - 13:00 μ.μ., από τις θυρίδες. Χρησιμοποιεί το σύστημα 

ηλεκτρονικής γραμματείας που είναι κοινό για όλο το ΑΠΘ και έχει τη δυνατότητα να 

διεκπεραιώνει ψηφιακά (μέσω sis.auth.gr - email) τα σχετικά αιτήματα. 

Ο/Η Γραμματέας του Τμήματος προΐσταται του προσωπικού της Γραμματείας και είναι 

υπεύθυνος/η για την εύρυθμη λειτουργία της. Επιπλέον, ενημερώνει τα συλλογικά όργανα και 

κάθε ενδιαφερόμενο για την ισχύουσα νομοθεσία και για τα νομικά και διοικητικά θέματα 

που προκύπτουν. 

 

Άρθρο 4 

Υλικοτεχνική Υποδομή - Βιβλιοθήκη - Νησίδα Η/Υ 

Η ΕΚΜΣ λειτουργεί στους χώρους του Τμήματος Θεολογίας, σε συγκεκριμένους χώρους της 

Θεολογικής Σχολής, οι οποίοι περιλαμβάνουν υλικοτεχνικές υποδομές, όπως αμφιθέατρα και 

αίθουσες με σύγχρονο εξοπλισμό, διαδικτυακή υποδομή και σύστημα βιντεοπροβολής, 

εργαστήρια, νησίδα υπολογιστών και το πανεπιστημιακό παρεκκλήσιο.  

Η Βιβλιοθήκη είναι στη διάθεση των φοιτητών/τριών. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της 

Βιβλιοθήκης έχουν δικαίωμα δανεισμού και διαδανεισμού συγγραμμάτων και υλικού, 

πρόσβασης σε επιστημονικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για αναζήτηση ελληνικής και 

διεθνούς βιβλιογραφίας, και αναπαραγωγής υλικού. Επιπλέον, στον χώρο της Βιβλιοθήκης 

λειτουργεί αναγνωστήριο, όπου οι φοιτητές/τριες μπορούν να μελετήσουν και με τη χρήση 

φορητού υπολογιστή να έχουν πρόσβαση στις δικτυακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και του 

ΑΠΘ μέσω του ενοποιημένου ασύρματου δικτύου. Ο Κανονισμός λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 

περιέχεται στον Οδηγό σπουδών και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 
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Στη διάθεση των φοιτητών/τριών του Τμήματος είναι και η Νησίδα Η/Υ με το εξειδικευμένο 

προσωπικό της, η οποία βρίσκεται στον 4ο όροφο. 

 

Άρθρο 5 

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο - Οδηγός Σπουδών 

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Αυγούστου 

του επόμενου. Ο χρόνος διάρκειας διδασκαλίας των μαθημάτων και εξετάσεων του Τμήματος 

καθορίζεται σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ΑΠΘ. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε 

ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 

13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 2 για εξετάσεις.  

Τα μαθήματα διακόπτονται από την παραμονή των Χριστουγέννων έως και τα Θεοφάνια, 

από την Πέμπτη της Τυροφάγου έως και την επομένη από την Καθαρή Δευτέρα, από τη 

Μεγάλη Δευτέρα έως και την Κυριακή του Θωμά, την ημέρα των γενικών φοιτητικών 

εκλογών και την ημέρα των πρυτανικών εκλογών. Δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις τα 

Σαββατοκύριακα και στις παρακάτω αργίες: του Αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου), την εθνική 

εορτή της 28ης Οκτωβρίου, την 17η Νοεμβρίου, του Ευαγγελισμού (25 Μαρτίου), την 1η Μαΐου, 

της Αναλήψεως, του Αγίου Πνεύματος. 

Πριν τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους καταρτίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ο 

επικαιροποιημένος Οδηγός Σπουδών της ΕΚΜΣ, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος και περιγράφει αναλυτικά τη δομή και τις αρχές που διέπουν το Πρόγραμμα 

Μαθημάτων, τις επιμέρους εκπαιδευτικές ενότητες και τον φόρτο εργασίας όλων των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, το περιεχόμενο των διδασκόμενων μαθημάτων και τα 

μαθησιακά αποτελέσματα. Περιέχει, επίσης, πληροφορίες για τη δομή του Τμήματος και το 

προσωπικό του, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών/τριών του Τμήματος, 

καθώς και γενικότερο πληροφοριακό υλικό χρήσιμο σε κάθε φοιτητή/τρια. 

 

Άρθρο 6 

Εισαγωγή στην ΕΚΜΣ 

Ο τρόπος εισαγωγής και οι κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στην ΕΚΜΣ καθορίζονται από 

τη ισχύουσα νομοθεσία για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η οποία είναι κοινή για όλα τα 

Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και περιλαμβάνει εισαγωγή με Πανελλαδικές 

Εξετάσεις, υπαγωγή σε ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, διαδικασία μεταγραφής, καθώς και 

συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργεί το Τμήμα.  

Ειδικό ποσοστό θέσεων έχουν τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και 

ειδικότερα οι απόφοιτοι των μουσουλμανικών ιεροσπουδαστηρίων, όπως προβλέπεται στη 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν.2341/1995. Επίσης, με κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να 

εισαχθούν απόφοιτοι από την ΕΠΑΘ (μετά από το 2005), καθώς και απόφοιτοι άλλων 

Τμημάτων και Σχολών (συμπεριλαμβανομένων αποφοίτων Στρατιωτικών Σχολών, Σχολής 

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, υπηρετούντων διπλωματικών υπαλλήλων κ.ά.).  
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Άρθρο 7 

Πρόγραμμα Σπουδών της ΕΚΜΣ 

Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, 

καθορίζει τη διδακτέα ύλη του κάθε μαθήματος (υποχρεωτικού ή επιλογής), καθώς και 

κατάλογο συγγραμμάτων ή και άλλων διδακτικών βοηθημάτων, που υποδεικνύονται στους 

φοιτητές για τη μελέτη τους, πέραν των όσων διανέμονται σε αυτούς από το Σύστημα 

Διαμονής Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ.  

Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των ενεργών μαθημάτων, που προσφέρονται στην ΕΚΜΣ 

καθώς και οι πληροφορίες που αφορούν στο περιεχόμενο, τον φόρτο εργασίας των 

φοιτητών, τα μαθησιακά αποτελέσματα, την οργάνωση των μαθημάτων και τον τρόπο 

αξιολόγησης των φοιτητών περιλαμβάνονται στον e-Οδηγό Σπουδών της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://qa.auth.gr/el/studyguide. Επίσης στον Οδηγό Σπουδών 

της ΕΚΜΣ που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.theo.auth.gr/el.  

Εγγραφή σε εξάμηνο – Δηλώσεις μαθημάτων 

Κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από 

τη Γραμματεία του Τμήματος, βάσει του ακαδημαϊκού ημερολογίου του ΑΠΘ, κάθε 

φοιτητής/τρια οφείλει: 

α) Να υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής στο εξάμηνο που διανύει. Η εγγραφή στο 

εξάμηνο επαναλαμβάνεται σε κάθε εξάμηνο φοίτησης μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών 

του/της φοιτητή/τριας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://sis.auth.gr. Η δήλωση 

θεωρείται ολοκληρωμένη με την παραλαβή ηλεκτρονικής απόδειξης υποβολής δήλωσης 

εγγραφής. 

β) Να υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

https://sis.auth.gr, στην οποία δηλώνονται τα μαθήματα που προτίθεται να παρακολουθήσει 

κατά το τρέχον σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο. Θεωρείται ολοκληρωμένη με την παραλαβή 

της ηλεκτρονικής απόδειξης υποβολής δήλωσης μαθημάτων. 

Χωρίς εκτυπωμένη ή αποθηκευμένη ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής δήλωσης εγγραφής και 

δήλωσης μαθημάτων ο/η φοιτητής/τρια δεν δικαιούται να επικαλεσθεί στη Γραμματεία της 

Σχολής την υποβολή δήλωσής του. 

Οι δηλώσεις εγγραφής σε εξάμηνο και η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων πρέπει να γίνονται 

μέσα στις αποκλειστικές προθεσμίες που ορίζονται από το Τμήμα. Μπορεί να γίνει κατ’ 

εξαίρεση δεκτή εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων ύστερα από αίτημα του/της 

ενδιαφερόμενου και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, εφόσον 

συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή προσωπικοί. 

Η δήλωση μαθημάτων εξασφαλίζει στους/στις φοιτητές/τριες το δικαίωμα συμμετοχής στην 

εξέταση των εν λόγω μαθημάτων τόσο τις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους χειμερινού και 

εαρινού εξαμήνου όσο και στην επαναληπτική εξεταστική (Σεπτεμβρίου) του αντίστοιχου 

ακαδημαϊκού έτους. Παράλειψη υποβολής δήλωσης μαθημάτων εντός των αποκλειστικών 

οριζόμενων προθεσμιών αποκλείει τον/τη φοιτητή/τρια από τη συμμετοχή στις εξετάσεις 

των μαθημάτων. Σε περίπτωση που εξεταστεί και βαθμολογηθεί μάθημα, το οποίο δεν έχει 

προηγουμένως δηλωθεί κατά την αντίστοιχη ακαδημαϊκή περίοδο, ο βαθμός δεν λαμβάνεται 
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υπόψη και το μάθημα δεν κατοχυρώνεται. Εκπρόθεσμη αλλαγή στη δήλωση μαθημάτων δεν 

επιτρέπεται, παρά μόνο για εξαιρετικούς λόγους. Γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, που κατατίθεται 

στην Γραμματεία το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά τη λήξη της υποβολής των 

ηλεκτρονικών δηλώσεων των μαθημάτων.  

Εγγραφή στο Σύστημα διανομής συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ 

Απαραίτητη είναι η ηλεκτρονική υποβολή και της δήλωσης επιλογής συγγραμμάτων από το 

Σύστημα διανομής συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ, εντός των αποκλειστικών προθεσμιών που 

εκδίδει το Υπουργείο Παιδείας. Μετά την υποβολή της δήλωσης οι φοιτητές/τριες 

παραλαμβάνουν τα επιλεγμένα συγγράμματα από τα συνεργαζόμενα σημεία διανομής. Η 

παράλειψη υποβολής της δήλωσης επιλογής συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ αποκλείει τον/ην 

φοιτητή/τρια από την δωρεάν παραλαβή τους, όχι όμως από τις εξετάσεις των μαθημάτων 

που δήλωσε.  

Με την δήλωση επιλογής συγγραμμάτων ο/η φοιτητής/τρια ζητά μόνο τα συγγράμματα των 

μαθημάτων που δήλωσε. Διαφορετικά θα υποχρεωθεί να τα επιστρέψει ή να καταβάλλει το 

αντίτιμό τους ή, ακόμα, ενδέχεται και να αποκλειστεί από το Σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ. 

 

Άρθρο 8 

Αναγνώριση μαθημάτων 

Φοιτητές/ριες που έχουν εισαχθεί στην ΕΚΜΣ με (α) κατατακτήριες εξετάσεις, (β) μετεγγραφή 

ή μεταφορά θέσης από άλλα Τμήματα της χώρας, (γ) με το σύστημα εισαγωγής μέσω 

Πανελλαδικών Εξετάσεων σε ποσοστό 10%, μπορούν να αναγνωρίσουν μαθήματα στα οποία 

είχαν εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα Προέλευσής τους κάνοντας χρήση των διατάξεων του 

άρθρου 35 του ν.4115/2013 μία φορά μετά την εισαγωγή τους.  

Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 

πραγματοποιείται με αίτηση προς την Επιστημονική Επιτροπή και απόφαση της Συνέλευσης 

του Τμήματος. Τα μαθήματα που αναγνωρίζονται διατηρούν τον βαθμό από το προηγούμενο 

Τμήμα και συνυπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου. 

Για την αναγνώριση μαθημάτων οι ενδιαφερόμενοι/ες, εντός μηνός από την εγγραφή τους, 

θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

- Αίτηση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος και ο κωδικός των προπτυχιακών 

μαθημάτων του Τμήματος Προέλευσης, καθώς και τα αντίστοιχα μαθήματα του Τμήματος 

Υποδοχής που επιθυμούν να τύχουν απαλλαγής.  

- Επικυρωμένο Οδηγό Σπουδών από το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Προέλευσης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα αναλυτικά περιγράμματα των μαθημάτων 

που αιτούνται να λάβουν απαλλαγή. 

- Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων του Τμήματος Προέλευσης. 
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Άρθρο 9 

Διάρκεια και Όροι Φοίτησης 

Η ΕΚΜΣ αφορά στον α΄ κύκλο σπουδών, στο επίπεδο αναφοράς έξι (6) του Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων και ολοκληρώνεται με την λήψη πτυχίου με τίτλο: Εισαγωγική Κατεύθυνση 

Μουσουλμανικών Σπουδών. Οι σπουδές ρυθμίζονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία για 

την Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εφαρμόζεται το Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και 

συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) και ενισχύεται η κινητικότητα των φοιτητών στο 

πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. 

Η διάρκεια σπουδών της ΕΚΜΣ είναι οκτώ (8) εξάμηνα και ο ελάχιστος αριθμός ECTS, που 

απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου είναι διακόσια σαράντα (240). Για την απόκτηση του 

πτυχίου της ΕΚΜΣ οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν 

με επιτυχία σε 41 υποχρεωτικά μαθήματα (188 ECTS) και σε μαθήματα επιλογής συνολικού 

φόρτου 52 ECTS. Στο πλαίσιο των μαθημάτων επιλογής οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν μαθήματα συνολικού φόρτου 12 ECTS από τα επιλεγόμενα μαθήματα που 

προσφέρονται στην ΕΚΜΣ του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ καθώς επίσης μαθήματα 

ελεύθερης επιλογής συνολικού φόρτου 6 ECTS, τα οποία δεν εντάσσονται στα διατμηματικά 

κατ’ επιλογήν προσφερόμενα μαθήματα της ΕΚΜΣ και προσφέρονται από άλλα Τμήματα του 

ΑΠΘ.  

Ορισμένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν εκτός της θεωρητικής διδασκαλίας 

και άσκηση ενώ κάποια απαιτούν πέραν των παρακολουθήσεων συγγραφή εργασίας και/ή 

εξέταση προόδου και ασκήσεων. Οι τελικές εξετάσεις γίνονται προφορικά ή γραπτά ή/και 

μέσω γραπτής εργασίας.  

Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα 

μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 

ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών / Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας Υ.Α. 

Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρα 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα 

αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) με σκοπό να εκφραστεί ο φόρτος 

εργασίας που απαιτείται από τους φοιτητές/τριες για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, 

εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ. 

Οι μετακινούμενοι φοιτητές σε ΑΕΙ του εξωτερικού μέσω του προγράμματος Erasmus+ έχουν 

δικαίωμα να αναγνωρίσουν τα μαθήματα που περάτωσαν με επιτυχία στο ίδρυμα υποδοχής 

μέσω του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Η διαδικασία 

αναγνώρισης συντονίζεται από τον Συντονιστή ECTS και ολοκληρώνεται με απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος. 

Ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Π.Σ χορηγείται στους πτυχιούχους το 

Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, μαζί 

με το πτυχίο. 

Διακοπή φοίτησης 

Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους, τη φοίτησή τους 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Διακοπή φοίτησης δεν μπορεί να ζητηθεί για διάστημα 

λιγότερο του ενός εξαμήνου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική διάρκεια σπουδών (4 
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έτη). Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος, για το χειμερινό εξάμηνο 

από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, και για το εαρινό εξάμηνο από 10 Ιανουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου. 

Κατά το διάρκεια της αναστολής της φοίτησής τους, οι φοιτητές/τριες δεν έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων, στη χρήση ακαδημαϊκής/φοιτητικής ταυτότητας 

και του ιδρυματικού ηλεκτρονικού λογαριασμού. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά 

τη διάρκεια της διακοπής φοίτησης, εκτός αν η τελευταία οφείλεται σε αποδεδειγμένους 

λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας. 

Ξένη γλώσσα 

Για την ολοκλήρωση της ΕΚΜΣ οι φοιτητές/ριες οφείλουν να περατώσουν με επιτυχία τα 

υποχρεωτικά μαθήματα της αραβικής (16 ECTS) και της αγγλικής (8 ECTS) γλώσσας κατά τη 

διάρκεια των τεσσάρων πρώτων εξάμηνων των σπουδών τους. Αυτό ισχύει επίσης τόσο για 

τους αλλοδαπούς όσο και για τους δίγλωσσους Έλληνες φοιτητές που εγγράφονται ως 

κάτοχοι απολυτηρίου ελληνικού Λυκείου. Επιπλέον οι φοιτητές/ριες μπορούν να 

παρακολουθήσουν επιλεγόμενα μαθήματα νέας Ελληνικής γλώσσας για τέσσερα εξάμηνα (8 

ECTS), αραβικής γλώσσας προχωρημένου επίπεδου για τέσσερα εξάμηνα (16 ECTS) και 

περσικής γλώσσας για τέσσερα εξάμηνα (16 ECTS). 

 

Άρθρο 10 

Πρακτική άσκηση  

Η Πρακτική Άσκηση, αποσκοπεί στο να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλες τις 

απαραίτητες εξειδικευμένες διδακτικές γνώσεις, προκειμένου να ανταπεξέλθουν επιτυχώς 

στα καθημερινά προβλήματα/ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διδασκαλία στη σχολική 

τάξη. Περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις οι οποίες αφορούν: α) στην εξάσκηση των φοιτητών 

και φοιτητριών κατά ομάδες μέσα στη Σχολή, β) στη σύνταξη πρότυπων σχεδίων 

διδασκαλίας από μέρους των φοιτητών και φοιτητριών, και γ) στην παρακολούθηση 

πρότυπων διδασκαλιών σε Γυμνάσια και Λύκεια. Επιπλέον οι φοιτητές θα έχουν τη 

δυνατότητα να λάβουν μέρος σε πρακτική άσκηση στα διαπολιτισμικά σχολεία, σε 

λατρευτικές και διοικητικές δομές που σχετίζονται με τη μουσουλμανική κοινότητα στη 

Θράκη και/ή γενικότερα σε διαθρησκειακά περιβάλλοντα στη Θεσσαλονίκη. Η Πρακτική 

άσκηση σε διαθρησκειακά περιβάλλοντα θα προσφέρει στους φοιτητές εμπειρία και γνώσεις 

που ενισχύουν το σεβασμό της ετερότητας, την άμβλυνση των στερεοτύπων, τη δυνατότητα 

ειρηνικής συνύπαρξης, τις δράσεις προσφοράς και κοινωνικής αρωγής. 

 

Άρθρο 11 

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας  

To Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) είναι ένα πρόγραμμα 

εξειδίκευσης στην παιδαγωγική και διδακτική, το οποίο εντάσσεται στην ΕΚΜΣ. Η επιτυχής 

ολοκλήρωση του ειδικού αυτού προγράμματος οδηγεί στο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και 

Διδακτικής Επάρκειας, το οποίο, μαζί με το Πτυχίο της ΕΚΜΣ, επιτρέπει τη συμμετοχή σε 
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διαγωνισμό επιλογής εκπαιδευτικών ή σε άλλη θέση που απαιτούνται πιστοποιημένα 

προσόντα εκπαιδευτικού. Η νομοθεσία που διέπει την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια 

είναι ο Νόμος 3848/2019 (ΦΕΚ Α΄/71) («Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση 

κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις») άρθρο 2, όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 36 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄/193) και με το άρθρο 

111 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄/102).  

Η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια είναι ένα προαιρετικό πρόγραμμα συνολικού φόρτου 

τριάντα (30) ECTS. Περιλαμβάνει μαθήματα, τα οποία καλύπτουν τρεις προβλεπόμενες από 

τον νόμο θεματικές ενότητες: Α’ Ενότητα: Θέματα Εκπαίδευσης και Αγωγής, Β’ Ενότητα: 

Θέματα Μάθησης και Διδασκαλίας, Γ’ Ενότητα: Θέματα Ειδικής Διδακτικής και Πρακτικής 

Άσκησης. Η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια πιστοποιείται με βεβαίωση που χορηγείται 

από το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. 

 

Άρθρο 12 

Σύμβουλος σπουδών – Συντονιστής ECTS  

Σύμβουλος σπουδών  

Ο Σύμβουλος σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους/τις φοιτητές/τριες στο πρόγραμμα 

σπουδών τους. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει την εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων 

Συμβούλου σπουδών σε ένα ή περισσότερα μέλη ΔΕΠ. Ο Σύμβουλος σπουδών παρέχει 

στους/τις φοιτητές/τριες την αναγκαία ενημέρωση για τη λειτουργία των εξαμήνων, τις 

δηλώσεις των μαθημάτων και, γενικά, κάθε είδους πληροφορία, που θα διευκολύνει την 

εξοικείωσή τους με τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις του Τμήματος. Επίσης συνεργάζεται με 

τους/τις φοιτητές/τριες σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ενδιαφερόντων 

τους, με σκοπό η επιστημονική και επαγγελματική τους εξειδίκευση να προσαρμόζεται 

βαθμιαία στην προσωπικότητα και στις κλίσεις και δυνατότητές τους. (Ν. 4009/2011, άρθρο 

35). 

Συντονιστής ECTS 

Για τη διασφάλιση και παρακολούθηση της ορθής και πλήρους εφαρμογής του ευρωπαϊκού 

συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) στο Τμήμα ορίζεται 

από τη Συνέλευση ένας αρμόδιος Συντονιστής. Ο Συντονιστής μπορεί να είναι μέλος του 

διδακτικού – ερευνητικού ή διοικητικού προσωπικού με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα 

ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ικανότητα να ασκήσει αποτελεσματικά τα 

καθήκοντά του για λογαριασμό του Τμήματος. Ο Συντονιστής ECTS είναι το πρόσωπο 

επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών και του διδακτικού − ερευνητικού προσωπικού εντός του 

Τμήματος. Ασχολείται με όλα τα πρακτικά και ακαδημαϊκά θέματα που αφορούν στην 

εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων 

στο Τμήμα και παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες κάθε δυνατή συμβουλευτική υποστήριξη 

και καθοδήγηση σε όλα τα σχετικά ζητήματα. Διασφαλίζει την πρόσβαση των 

μετακινούμενων φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος στους Ενημερωτικούς Οδηγούς 

Σπουδών ΑΕΙ του εξωτερικού, τους βοηθά στη σωστή συμπλήρωση των εντύπων αιτήσεων 

και των εκπαιδευτικών συμφωνιών και τους εξηγεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες 
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ακαδημαϊκής αναγνώρισης. Είναι υπεύθυνος για τη σωστή έκδοση των πιστοποιητικών 

αναλυτικής βαθμολογίας των διακινούμενων φοιτητών ή σπουδαστών του Τμήματος τόσο 

πριν όσο και μετά την περάτωση της περιόδου σπουδών τους σε αλλοδαπά ΑΕΙ καθώς και για 

τη σωστή έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών αλλοδαπών φοιτητών ή σπουδαστών, οι 

οποίοι πραγματοποιούν μια περίοδο των σπουδών τους στο οικείο Τμήμα. (ΥΑ Φ5/89656/Β3 

ΦΕΚ 1466/B/13-8-07, άρθρο 5, παρ. 2). 

 

Άρθρο 13 

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης  

Το Τμήμα ορίζει με απόφαση της Συνέλευσης την ΟΜ.Ε.Α., η οποία συγκροτείται από μέλη 

ΔΕΠ των βαθμίδων Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή. Η ΟΜ.Ε.Α. έχει την ευθύνη 

διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης στο Τμήμα, παρακολουθεί τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων, ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη του Τμήματος για τις απαντήσεις και 

τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους φοιτητές, συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και, 

με βάση αυτά, συντάσσει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος, την οποία 

διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του ιδρύματος και μέσω αυτής στην Α.ΔΙ.Π. (Ν. 3374/2005, άρθ. 5 παρ. 

2). 

 

Άρθρο 14 

Αξιολόγηση της ΕΚΜΣ 

Κάθε τετραετία πραγματοποιείται αποτίμηση της λειτουργίας και της ποιότητας της ΕΚΜΣ 

από τη Συνέλευση του Τμήματος, με βάση επιμέρους εκθέσεις που υποβάλλονται σε αυτήν 

και συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης, στο πλαίσιο της εσωτερικής και της εξωτερικής 

αξιολόγησης της ΕΚΜΣ. 

 

Άρθρο 15 

Έλεγχος Γνώσεων - Αξιολόγηση 

Η τελική εξέταση κάθε μαθήματος, γραπτή ή προφορική, αποβλέπει κατά κύριο λόγο στον 

έλεγχο της κριτικής ικανότητας των εξεταζόμενων και όχι της ικανότητάς τους να 

απομνημονεύουν. Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών/τριών στο κάθε μάθημα καθορίζεται 

από τον/τη διδάσκοντα/ουσα. Η τελική αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών γίνεται 

με εξέταση, που πραγματοποιείται μία φορά, αποκλειστικά μετά το πέρας του εξαμήνου για 

τα μαθήματα που διδάχθηκαν σε αυτό. Η επαναληπτική εξέταση των μαθημάτων και των 

δύο εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους γίνεται την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Απαγορεύεται η εξέταση μαθήματος δεύτερη φορά 

στην διάρκεια της ίδιας εξεταστικής.  
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Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν οι φοιτητές/τριες που έχουν συμπεριλάβει το 

μάθημα στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού 

εξαμήνου, και το όνομά τους περιέχεται στον σχετικό Κατάλογο, που καταρτίζεται με το 

πέρας εγγραφής στο εξάμηνο και δηλώσεων μαθημάτων. 

Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών/τριών 

είναι δεκαβάθμια (0-10). Ο ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι το 5. Άριστα: 8,50 - 10,00. 

Λίαν Καλώς: 6,50-8,49. Καλώς: 5,00-6,49. Ανεπιτυχώς: 0.0-4,99 

Ο/Η φοιτητής/τρια που δεν έλαβε προβιβάσιμο βαθμό σε ένα ή περισσότερα υποχρεωτικά 

μαθήματα, είναι υποχρεωμένος/η να τα δηλώσει εκ νέου σε επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

Τα μαθήματα επιλογής, στα οποία οι φοιτητές/τριες δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό, 

μπορούν να δηλωθούν εκ νέου, εφόσον διδάσκονται, ή να αντικατασταθούν με άλλα.  

Για τα αποτελέσματα των εξετάσεων και την ατομική βαθμολογία τους οι φοιτητές/τριες 

μπορούν να ενημερώνονται από την εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με 

ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://www.sis.auth.gr. 

 

Άρθρο 16 

Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων 

Οι διδάσκοντες/ουσες οφείλουν να μεριμνούν για την αδιάβλητη και απρόσκοπτη διεξαγωγή 

των γραπτών εξετάσεων και, με την συνεχή παρουσία τους στους χώρους των εξετάσεων, να 

ασκούν την απαραίτητη εποπτεία της διαδικασίας. Καταχωρούν δε τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή sis.auth.gr και τα παραδίδουν στη Γραμματεία του 

Τμήματος. Αλλαγή βαθμού δεν επιτρέπεται, παρά μόνον εφόσον διαπιστωθεί λάθος εκ 

παραδρομής και γίνεται με έγγραφο του/της αρμόδιου/ας διδάσκοντος/ουσας και απόφαση 

της Συνέλευσης του Τμήματος. Επίσης οι διδάσκοντες/ουσες μεριμνούν για την φύλαξη των 

γραπτών για διάστημα πέντε ή έξι λόγω ν+2 δύο (2) ακαδημαϊκών ετών. 

Επιτηρητές/τριες 

Παράλληλα με το Πρόγραμμα των Εξετάσεων καταρτίζεται και το Πρόγραμμα των 

επιτηρητών/τριών, με την ευθύνη του/της Πρόεδρου του Τμήματος. Το Πρόγραμμα των 

επιτηρητών/τριών περιλαμβάνει και έναν αριθμό αναπληρωτών επιτηρητών/τριών, για τις 

έκτακτες περιπτώσεις απουσίας. Ως επιτηρητές, πλην των μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, αποσπασμένων 

από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και προσληφθέντων με βάση το ΠΔ 

407/80, που έχουν εργασιακή σχέση με το Τμήμα, κατ’ εξαίρεση και με ευθύνη Προέδρου και 

διδασκόντων μπορούν να ορισθούν και υποψήφιοι διδάκτορες.  

Οι καθορισμένοι επιτηρητές/τριες, με προσωπική ευθύνη και με την πιστή εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού των εξετάσεων, μεριμνούν για τη διασφάλιση του κύρους και της 

αξιοπιστίας των εξετάσεων. Ελέγχουν την ταυτοπροσωπία από το επίσημο παραστατικό του 

ΑΠΘ που αποδεικνύει τη φοιτητική ιδιότητα και πιστοποιεί την ταυτότητα του/της 

εξεταζομένου/ης, διαπιστώνουν την αναγραφή του ονοματεπωνύμου και του αριθμού 

ειδικού μητρώου των φοιτητών επάνω στο γραπτό, μονογράφουν κάθε γραπτό, και 
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φροντίζουν ώστε να μην αποχωρεί κανείς από την αίθουσα εξετάσεων πριν από την πάροδο 

δεκαπέντε λεπτών (15΄) από τη διανομή των θεμάτων. 

Οι καθορισμένοι επιτηρητές/τριες έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουν προφορικές 

παρατηρήσεις σε εξεταζόμενο/η που παρακωλύει την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων (π.χ., 

συνομιλίες, κατοχή ή ανταλλαγή σημειώσεων και άλλων αντικειμένων, σημειώσεις στα 

έδρανα, διευκόλυνση ή συμμετοχή σε αντιγραφή, χρήση κινητού τηλεφώνου κ.α.). Σε 

περίπτωση που εντοπίσουν παράβαση οποιασδήποτε μορφής, οι επιτηρητές/τριες θα πρέπει 

να ενεργούν κατά την κρίση τους και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του/της 

διδάσκοντα/ουσας τον/την οποίο/α οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα. Για τη διασφάλιση του 

αδιάβλητου της διαδικασίας των εξετάσεων επιβάλλεται ως μέτρο εσωτερικής τάξης ο 

μηδενισμός του γραπτού. Επιπλέον κυρώσεις δύνανται να επιβληθούν σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες του Ιδρύματος. 

Εξεταζόμενοι/ες φοιτητές/τριες 

Κάθε εξεταζόμενος/η οφείλει να σέβεται τους όρους ομαλής διεξαγωγής της εξέτασης, να 

ακολουθεί τις υποδείξεις των επιτηρητών/τριών και να συμμορφώνεται σε αυτές. 

Οι φοιτητές/τριες κατά την προσέλευσή τους στις αίθουσες εξετάσεων οφείλουν να φέρουν 

μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητα (ή, σε περίπτωση απώλειας αυτής, αστυνομική 

ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης). Οι εξεταζόμενοι/ες πρέπει να κάθονται στις θέσεις 

τους ακολουθώντας τις οδηγίες των επιτηρητών/τριών και του/της διδάσκοντα/ουσας. Κατά 

την εξέταση δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία ή σημειώσεις κάθε είδους και να έχουν 

ενεργό το κινητό τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο. Η μη απενεργοποίηση 

των κινητών τηλεφώνων ή των άλλων ηλεκτρονικών μέσων εκλαμβάνεται ως πρόθεση για 

αντιγραφή. 

Απαγορεύεται ρητά κάθε πρακτική εξαπάτησης επειδή δεν συνάδει με το ακαδημαϊκό ήθος 

και αναιρεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης των φοιτητών. Απαγορεύεται, συνεπώς, κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης η αντιγραφή (χρήση ή απόπειρα χρήσης σημειώσεων, βοηθημάτων ή 

άλλου βοηθητικού μέσου), η χρήση κινητού τηλεφώνου ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού 

μέσου.  

Απαγορεύεται ούτε ολιγόλεπτη έξοδος εξεταζόμενων φοιτητών/τριών από την αίθουσα 

κατά τη διάρκεια της εξέτασης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι υγείας, και μόνο με συνοδεία 

επιτηρητή/τριας. Οι εξεταζόμενοι φοιτητές/τριες υποχρεωτικά παραδίδουν το γραπτό τους 

πριν την έξοδό τους από τον χώρο εξέτασης, καταχωρούν το όνομα και τον αριθμό μητρώου 

τους και υπογράφουν στην κατάσταση συμμετεχόντων/ουσών. 

 Μετά την ανάρτηση της βαθμολογίας, οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης 

στο γραπτό τους κατόπιν επικοινωνίας με τους διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων. Αν ο/η 

φοιτητής/ρια αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, εφόσον επιθυμεί και 

ύστερα από αιτιολογημένη αίτησή του/της εξετάζεται από τριμελή επιτροπή 

καθηγητών/ριών του Τμήματος. Την επιτροπή ορίζει ο/η Πρόεδρος με κριτήριο την εγγύτητα 

των γνωστικών αντικειμένων των εξεταστών με το προς εξέταση μάθημα. Στην τριμελή 

επιτροπή δεν συμμετέχει ο/η διδάσκων/ουσα του εξεταζόμενου μαθήματος.  

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την εξέταση φοιτητών/ριών ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

από την ισχύουσα νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. 
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Τέλος, για θέματα που δεν καλύπτονται στην παρούσα ενότητα, αρμόδια να αποφασίζει είναι 

τη Συνέλευση του Τμήματος. 

 

Άρθρο 17 

Αξιολόγηση διδασκόντων και μαθημάτων 

Οι φοιτητές/τριες δικαιούνται να προβαίνουν σε ηλεκτρονική αξιολόγηση των διδασκόντων 

κάθε κατηγορίας (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΠΔ 407/80, αποσπασμένων από την Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διδασκόντων με το Πρόγραμμα απόκτησης διδακτικής 

εμπειρίας), στο τέλος του εξαμήνου και πριν την έναρξη της εξεταστικής, σε ημερομηνίες που 

ορίζει η ΜΟ.ΔΙ.Π. και στην ηλεκτρονική της πλατφόρμα. Η Διοίκηση και οι Διδάσκοντες/ουσες 

του Τμήματος οφείλουν να εξηγούν τα οφέλη της συγκεκριμένης αξιολόγησης και να 

υπενθυμίζουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής της. Η ΟΜ.Ε.Α λαμβάνει υπόψη τις αξιολογήσεις 

για τον ποιοτικό έλεγχο της ΕΚΜΣ. 

 

Άρθρο 18 

Τελετουργικό Αποφοίτησης 

Το τελετουργικό της αποφοίτησης της ΕΚΜΣ (ορκωμοσία - καθομολόγηση) 

πραγματοποιείται τρεις φορές το χρόνο, σε ημερομηνίες που ανακοινώνει η Γραμματεία του 

Τμήματος. 

 

Άρθρο 19 

Ακαδημαϊκή δεοντολογία και συμπεριφορά 

Τα μέλη ΔΕΠ, το λοιπό διδακτικό και διοικητικό προσωπικό και οι φοιτητές/τριες συγκροτούν 

μία ακαδημαϊκή κοινότητα υψηλών προϋποθέσεων και στόχων, ταγμένη στην παραγωγή, 

προαγωγή και διάδοση του αγαθού της γνώσης. Αυτονόητο συστατικό και συνάμα διακριτική 

ταυτότητα της κοινότητας αυτής οφείλει να είναι το ακαδημαϊκό ήθος. Η συμπεριφορά όλων 

των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας οφείλει να κατατείνει στην ανάδειξη του 

πανεπιστημίου σε πρότυπο χώρο συμβίωσης και συνεργασίας που διέπεται από τον 

αλληλοσεβασμό και αρνείται κάθε είδους διάκριση. Ο παρών Κανονισμός εκφράζει βασικές 

αρχές δεοντολογίας και συμπεριφοράς, που αφορούν τις μεταξύ των μελών της κοινότητας 

σχέσεις, την έρευνα, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των φοιτητών/τριών. Εννοείται πως 

σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί ή υποκαθιστά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την 

κείμενη νομοθεσία, τις οποίες όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας οφείλουν να τηρούν 

απαρέγκλιτα.  

Το Τμήμα Θεολογίας προβάλλει και προασπίζεται ως ακαδημαϊκό ήθος την ευγένεια, τον 

σεβασμό, τη δίκαιη και ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής 
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καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικών προτιμήσεων. Απορρίπτει κάθε 

μορφή βίας, προσβολής, άνισης μεταχείρισης. Προσβλέπει στη συνεργασία όλων για την 

εύρυθμη λειτουργία του, για την φροντίδα και προστασία των χώρων του, των αμφιθεάτρων 

και αιθουσών διδασκαλίας, της βιβλιοθήκης, της κινητής και ακίνητης περιουσίας του. 

Ακαδημαϊκό παράπτωμα, σοβαρό και εκτός του πλαισίου του ακαδημαϊκού ήθους, συνιστά η 

αντιγραφή κατά την διάρκεια της εξέτασης (π.χ., συνομιλίες, κατοχή ή ανταλλαγή 

σημειώσεων και άλλων αντικειμένων, σημειώσεις στα έδρανα, διευκόλυνση ή συμμετοχή σε 

αντιγραφή κτλ.) και η λογοκλοπή. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας 

άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη 

δέουσα αναφορά. 

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση, που αφορά θέματα ακαδημαϊκής συμπεριφοράς, 

δεοντολογίας και ήθους, παραπέμπεται στη Επιτροπή δεοντολογίας του Τμήματος τα μέλη 

της οποίας θα εισηγηθούν τρόπο/ους αντιμετώπισης του προβλήματος στη Συνέλευση του 

Τμήματος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ιδρύματος. 

 

Άρθρο 20 

Υποχρεώσεις και δικαιώματα φοιτητών 

Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές 

υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΚΜΣ του Τμήματος Θεολογίας και το 

ωρολόγιο πρόγραμμα. Οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων της 

ΕΚΜΣ καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία. 

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να συνεργάζονται με το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό για 

τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές τους ανάγκες, σε ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται από 

τους διδάσκοντες στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Μπορούν επίσης να απευθύνονται 

στον Κοσμήτορα και τον Πρόεδρο του Τμήματος για ζητήματα της αρμοδιότητάς τους. 

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις, τη βιβλιοθήκη, τα 

αναγνωστήρια και τον λοιπό εξοπλισμό του Τμήματος, με σκοπό την υλοποίηση του 

προγράμματος της ΕΚΜΣ σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και σε συνεννόηση με το 

προσωπικό.  

Οι φοιτητές/τριες αιτούνται παραστατικά, που βάσει της κείμενης νομοθεσίας μπορεί να 

χορηγήσει το Τμήμα, με αιτήσεις που υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του 

Τμήματος. 

Οι φοιτητές/τριες, δια των νόμιμων εκπροσώπων τους, έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν 

ενεργά στις διοικητικές δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων του Τμήματος, 

συμβάλλοντας στην οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών διαδικασιών του. 

Για τα δικαιώματα των φοιτητών/τριών αναφορικά με τη φοιτητική μέριμνα (σίτιση, 

στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, υποτροφίες, διδακτικά συγγράμματα, δελτία φοιτητικού 

εισιτηρίου) εφαρμόζεται η ισχύουσα εθνική νομοθεσία. (βλ. http://dps.auth.gr/el/student-

welfare). 
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Άρθρο 21 

Υποχρεώσεις Διδακτικού, Διοικητικού και λοιπού προσωπικού 

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ, των μελών Ε.ΔΙ.Π., ΕΕΠ, Ε.ΤΕ.Π., του 

Διοικητικού και λοιπού προσωπικού του Τμήματος Θεολογίας, καθώς και οι συνέπειες που 

συνεπάγεται η μη τήρησή τους ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Οργανισμό και τον Κανονισμό 

του ΑΠΘ.  

 

Άρθρο 22 

Πειθαρχικός έλεγχος 

Ως προς τον πειθαρχικό έλεγχο των ΔΕΠ, του λοιπού διδακτικού και διοικητικού προσωπικού 

καθώς και των φοιτητών ισχύει ό,τι προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία και τον Εσωτερικό 

Οργανισμό και τον Κανονισμό του ΑΠΘ. Για τυχόν περιπτώσεις αντιγραφής στις εξετάσεις ή 

λογοκλοπής κατά την εκπόνηση εργασιών αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος. 

 

Άρθρο 23 

Ισχύς και αναθεώρηση του παρόντος Κανονισμού 

Ανακύπτοντα ζητήματα, που δεν καλύπτονται από τη σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα 

Κανονισμό, θα αντιμετωπίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και με 

αντίστοιχη τροποποίηση και αναμόρφωση του παρόντος Κανονισμού.  

 


