
Υποδοχή Πρωτοετών 
του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής (ΤΕΚΠ)
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  26 Σεπτεμβρίου 2019



Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
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https://www.uom.gr/ies
https://www.uom.gr/msa


Στο πλαίσιο ενός δυναμικού και ταχέως μεταβαλλόμενου 
διεθνούς περιβάλλοντος, υπηρετεί την τοπική, εθνική και 
περιφερειακή κοινωνία και οικονομία, προάγοντας την 

επιστήμη στο ευρύτερο φάσμα των οικονομικών και 
κοινωνικών επιστημών και τεχνών, επιδιώκοντας την 
αριστεία με όρους κοινωνικής ευαισθησίας και χωρίς 

αποκλεισμούς, καλλιεργώντας ευρύτερα την παιδεία και 
τον πολιτισμό.

Στρατηγική του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας
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Ενστερνίζεται τη Στρατηγική του Πανεπιστημίου

Μακεδονίας

Το όραμα του ΤΕΚΠ αφορά στην καλλιέργεια της 
ανθρωπιστικής και κοινωνικής επιστήμης και παιδείας, 
στη στήριξη της διδακτικής και ερευνητικής αριστείας 
και την προαγωγή των αποφοίτων του ως πολιτών με 

κριτικό στοχασμό

Στρατηγική/ όραμα του Τμήματος
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Να προσφέρει σύγχρονες, καινοτόμες, ανθρωπο-
κεντρικές και ευέλικτες σπουδές στις επιστήμες της Διά

Βίου Μάθησης - Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Αγωγής 
και Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία ή/και με Ειδικές

Εκπαιδευτικές Ανάγκες, προσαρμοσμένες στις 
ευρύτερες επιστημονικές, κοινωνικές και 

επαγγελματικές εξελίξεις

Το ΤΕΚΠ οραματίζεται και στοχεύει 
(1/6)
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● Να καλλιεργήσει στους φοιτητές και μελλοντικούς 
απόφοιτους, μέσα από την ακαδημαϊκή και 

εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, πνεύμα ελεύθερης 
αναζήτησης της γνώσης και καινοτομίας, συλλογικής 

προσπάθειας και δημοκρατικής συμπεριφοράς

Το ΤΕΚΠ οραματίζεται και στοχεύει 
(2/6) 
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● Να συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της 
ανθρωπιστικής και κοινωνικής επιστήμης και παιδείας, 

στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως 
επίσης στην κοινωνική και οικολογική ευαισθητοποίηση 

των αυριανών επιστημόνων

Το ΤΕΚΠ οραματίζεται και στοχεύει 
(3/6) 
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● Να συμβάλλει στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην 
αξιολόγηση θεσμών εκπαιδευτικής πολιτικής με

διεπιστημονική προσέγγιση

Το ΤΕΚΠ οραματίζεται και στοχεύει 
(4/6) 
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● Να καλλιεργήσει στους φοιτητές του το αίσθημα της 
ατομικής και συλλογικής ευθύνης απέναντι στα

κοινωνικά προβλήματα και τις κοινωνικές ανισότητες

Το ΤΕΚΠ οραματίζεται και στοχεύει 
(5/6) 
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● Να παρέχει στους πτυχιούχους του γνώσεις, 
δεξιότητες και στάσεις, απαραίτητες για την 

επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία και εξέλιξη

Το ΤΕΚΠ οραματίζεται και στοχεύει 
(6/6) 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΚΠ
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Επιδιωκόμενοι στόχοι 
 Η τεκμηριωμένη ανάδειξη των πεπραγμένων του

Τμήματος σε επίπεδο ακαδημαϊκό, επιστημονικό και
κοινωνικό.

 Η παρακολούθηση και βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών από τα μέλη του διδακτικού, ερευνητικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος,
προς όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του
Τμήματος και του Ιδρύματος.

 Η επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης και ο
προσδιορισμός των ενεργειών βελτίωσης.
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 Το ΤΕΚΠ, μέσω των οργάνων και επιτροπών του

σχεδιάζει και εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες
διασφάλισης της ποιότητας των προσφερόμενων
υπηρεσιών του (πχ Ομάδα εσωτερικής
αξιολόγησης).

 Γενικότερα, στη στρατηγική του Τμήματος
περιλαμβάνεται ο ορισμός επιτροπών που
αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση διαφόρων
θεμάτων που αφορούν την λειτουργία του
Τμήματος.
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Ενδεικτικά
 Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών επικαιροποιεί

κάθε έτος το ΠΠΣ και παρακολουθεί τις αλλαγές
που γίνονται στα μαθήματα.

 Η Επιτροπή Erasmus+ του Τμήματος αναλαμβάνει
την ενίσχυση της κινητικότητας Erasmus και
ενημερώνει, υποστηρίζει τους φοιτητές για τις
δυνατότητες και τις ευκαιρίες που έχουν για
σπουδές και πρακτική στα συνεργαζόμενα
ιδρύματα του εξωτερικού.

 Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης σχεδιάζει,
συντονίζει και υποστηρίζει τους φοιτητές και τους
επόπτες για την διασφάλιση της ομαλής
διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης.
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Διασφάλιση της ποιότητας
 Συμπλήρωση από τους φοιτητές ενός τυποποιημένου

ερωτηματολογίου αξιολόγησης για κάθε μάθημα, προς
το τέλος κάθε εξαμήνου, και την επεξεργασία των
στοιχείων αυτών.

 Συμπλήρωση από τα μέλη ΔΕΠ (i) του ατομικού
απογραφικού δελτίου και (ii) απογραφικών δελτίων
για κάθε διδασκόμενο μάθημα, καθώς και επεξεργασία
των στοιχείων αυτών.

 Απογραφή του διδακτικού και επιστημονικού έργου,
των υποδομών, του προσωπικού υποστήριξης, του
διοικητικού έργου, καθώς και την επεξεργασία των
στοιχείων αυτών.

15



Επιδιωκόμενα αποτελέσματα
 Η υψηλή ποιότητα σπουδών σε βασική και

εφαρμοσμένη γνώση των αντικειμένων που υπηρετεί
το Τμήμα.

 Η υψηλή ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο
πλαίσιο μιας φοιτητικοκεντρικής προσέγγισης.

 Η προσαρμογή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του
Τμήματος και του αντικειμένου σπουδών στο διαρκώς
μεταβαλλόμενο επιστημονικό πεδίο της Ειδικής
Αγωγής και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 Η υψηλή ποιότητα της έρευνας και η προώθησή της
στην κοινότητα και την κοινωνία, καθώς και η
αποτίμηση του αντίκτυπού της.
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Επίτευξη των αποτελεσμάτων

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της 
Πολιτικής Ποιότητας του ΤΕΚΠ 

γίνεται προσπάθεια να επιτευχθούν:

17



Επίτευξη των αποτελεσμάτων 1/2
 έμφαση στην ποιότητα σε επίπεδο σπουδών, καθώς και την

ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στις επιστημονικές,
ερευνητικές και κοινωνικές δράσεις του ΤΕΚΠ,

 υποχρεωτική πρακτική άσκηση των φοιτητών σε Σχολικές
Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και φορείς της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

 προσαρμογή του ΠΠΣ στα νεότερα δεδομένα των δύο
κατευθύνσεων του Τμήματος και την προσθήκη νέων
μαθημάτων,

 τις δημοσιεύσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος 
σε έγκυρα ελληνικά και διεθνή περιοδικά, αλλά και την 
ενίσχυση των φοιτητών, κυρίως των μεταπτυχιακών και 
υποψηφίων διδακτόρων, για συμμετοχή σε ερευνητικά 
συνέδρια και προγράμματα.
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Επίτευξη των αποτελεσμάτων 2/2

 την ενίσχυση της συμμετοχής των μελών ΔΕΠ του 
Τμήματος τόσο σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια όσο και 
σε ερευνητικά προγράμματα, ελληνικά και διεθνή.

 συνεργασία των μελών ΔΕΠ με δομές (ειδικά σχολεία,
φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων κ.τ.λ.) καθώς και σε
άλλους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς
φορείς, και

 κοινωνική προσφορά των μελών ΔΕΠ, π.χ. διαλέξεις προς
το κοινό και τα ΜΜΕ σχετικά με τα αντικείμενα που
θεραπεύει το Τμήμα.
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ



Χρήσιμες Πληροφορίες

 Λειτουργία: από τον Σεπτέμβριο του 1997

 Ιστοσελίδα https://www.uom.gr/esp

 Κανονισμός Σπουδών 
https://www.uom.gr/esp/kanonismos-spoydon

 Οδηγός Σπουδών 
https://www.uom.gr/esp/programma-spoydon

https://www.uom.gr/esp
https://www.uom.gr/esp/kanonismos-spoydon
https://www.uom.gr/esp/programma-spoydon


Οι Κατευθύνσεις

 1. Συνεχούς Εκπαίδευσης  (ΣΕ) = Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων &   Διά βίου Μάθησης

 2. Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΑ)

 Δήλωση Κατεύθυνσης: με τη Δήλωση Μαθημάτων 
του Γ Εξαμήνου Σπουδών

Σημ. Ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να επιλέξει μία μόνο κατεύθυνση του

Τμήματος. Αν το επιθυμεί, μπορεί να αλλάξει την επιλογή του ακόμη και στο

τελευταίο έτος σπουδών, με αίτησή του προς τη Γενική Συνέλευση.



Το Πτυχίο

 Κατεύθυνση ΣΕ

Εκπαιδευτής-τρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων -

Εξειδικευμένο Στέλεχος Εκπαίδευσης Ενηλίκων
(ΠΕ72)

 Κατεύθυνση ΕΑ           

Ειδικός-ή Παιδαγωγός

Ο βαθμός του πτυχίου προκύπτει από το μέσο όρο όλων
των μαθημάτων στα οποία πέτυχε ο/η φοιτητής-τρια.
Συμπεριλαμβάνονται η Πρακτική Άσκηση και η Πτυχιακή
Εργασία.



Η Κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης (ΣΕ)

Χαρακτηριστικά:

 Μοναδικό πτυχίο Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα

 Ευρύτητα των αντικειμένων της που οδηγούν σε: 

 ευρύτητα επαγγελματικών προοπτικών



Εκπαίδευση σε:

Οι φοιτητές-τριες Σ.Ε. εκπαιδεύονται σε θέματα Διά 
Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπως:

 Θεωρίες, Μεθοδολογία και Προγράμματα Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων

 Ευρωπαϊκών Πολιτικών Διά Βίου Μάθησης

 Ψυχολογικής Ανάπτυξης Ενηλίκων

 Συναισθηματικής Νοημοσύνης

 Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας Ενηλίκων

 Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

 Ανθρώπινου Δυναμικού Οργανισμών & Επιχειρήσεων

 Αγοράς Εργασίας και Απασχόλησης



Οι φοιτήτριες-ές ΣΕ υλοποιούν την ΠΑ σε:

 Φορείς εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΚ, ΣΔΕ κ.ά.)

 Φορείς Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας Ενηλίκων 
(ΟΑΕΔ, ΣΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ κά)

 Οργανισμοί, Τμήματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (π.χ. 
Τράπεζες, Νοσοκομεία κά)

 Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Τμήματα Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού (π.χ. 

 Φορείς για ΕΚΟ: π.χ. ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, PRAKSIS κ.ά.



Πιστοποιημένα Προσόντα & Δυνατότητες 
Απασχόλησης Αποφοίτων ΣΕ

Πιστοποιημένα Προσόντα: 
1. Απευθείας πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ, ΥΑ 

2016)

2. ΠΕ 72: Εκπαιδευτικοί Ενηλίκων  &  για ΑμεΑ (ΠΕ72, Ν. 3699/2008), 
Παιδαγωγική Επάρκεια

3. [Κοινωνιολόγοι στην Εκπαίδευση (ΠΕ10)]

Απασχόληση σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα:
 Υπεύθυνοι εκπαίδευσης και προγραμμάτων εκπαίδευσης 

ενηλίκων 

 Υπεύθυνοι Ανθρώπινου Δυναμικού (οργανισμοί & επιχειρήσεις)

 Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών Ενηλίκων (π.χ. ΕΚΔΑΑ)

 Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας  (στα  ΣΔΕ)

 Ειδικοί επιλογής προσωπικού (σε εταιρίες)

 Εργασία σε αντίστοιχους φορείς στο εξωτερικό



Η Κατεύθυνση Εκπαίδευση Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες

Δύο Πανεπιστήμια με ισότιμες προπτυχιακές 
σπουδές στην Ειδική Αγωγή: 

 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / Τμήμα ΕΚΠ

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/ Τμήμα Ειδικής Αγωγής



Οι φοιτητές-τριες ΕΑ εκπαιδεύονται σε:

Θέματα πρόληψης, διάγνωσης, εκπαίδευσης & θεραπευτικής 
παρέμβασης σε άτομα με:

 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

 Νοητική υστέρηση

 Προβλήματα λόγου και επικοινωνίας

 Προβλήματα όρασης και ακοής

 Αυτισμό/διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή

 Προβλήματα συμπεριφοράς & συναισθηματικές 
διαταραχές



Οι φοιτήτριες-ές ΕΑ υλοποιούν ΠΑ σε:

 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, τάξεις 
ένταξης)

 Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & 
Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)

 Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)



Πιστοποιημένα Προσόντα & Δυνατότητες 
Απασχόλησης Αποφοίτων ΕΑ

 Δασκάλοι Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΕΑΕ & 
Παιδαγωγική Επάρκεια, δημόσια & ιδιωτική 
εκπαίδευση (ΠΕ71, Ν. 3699/2008)

 Ειδικοί διάγνωσης και αξιολόγησης ΑμεΑ

 Ειδικοί στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων ΑμεΑ

 [ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων]

 Εργασία σε αντίστοιχους φορείς στο εξωτερικό



ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ



Διάρθρωση Προγράμματος

Δύο Κύκλοι Σπουδών

Ι.
Κοινός Κορμός: 
εξάμηνα Α΄ & Β΄

ΙΙ.
Κατεύθυνση:

εξάμηνα Γ’ έως  Η’



Κατηγορίες
Μαθημάτων Μονάδες ECTS

Υποχρεωτικά (Υ) 5

Υποχρεωτικά 
Επιλογής (ΥΕ)

5

Επιλογής (Ε) 5 (εκτός ΕΚΠ, 

ανάλογα με το 
μάθημα)

Ξένη Γλώσσα 3/ανά εξάμηνο

Πρακτική Άσκηση Ι 
+ΙΙ

24

Πτυχιακή Εργασία 15

Κατηγορίες Μαθημάτων & Μονάδες ECTS



Υποχρεωτικά (Υ) & Υποχρεωτικά Επιλογής (ΥΕ) 
Μαθήματα

 Συνιστάται ο φοιτητής-τρια να δηλώνει όλα τα 
υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου σπουδών του

 Αποτυχία σε Υ μάθημα: το επαναλαμβάνει 
υποχρεωτικά σε άλλο εξάμηνο 

 Αποτυχία σε ΥΕ μάθημα: είτε το επαναλαμβάνει  είτε 
το αντικαθιστά με άλλο ΥΕ



Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (Ε)

 3 μαθήματα συνολικά 

 Μπορούν να δηλωθούν από το 2ο έτος σπουδών (Γ 

εξάμηνο) & εξής από:
 Υ & ΥΕ της άλλης Κατεύθυνσης

 άλλο Τμήμα του ΠΑΜΑΚ (συνεννόηση με αντίστοιχη 
Γραμματεία)



Εξεταστικές περίοδοι: διευκρινίσεις

 Περίοδος Ιουνίου: Εξέταση σε δηλωμένα μαθήματα 
του εαρινού εξαμήνου

 Περίοδος Σεπτεμβρίου: Εξέταση σε δηλωμένα
μαθήματα χειμερινού  & εαρινού εξαμήνου

 Περίοδος Ιαν-Φεβρ.: Εξέταση σε δηλωμένα
μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου]

Εξαιρέσεις: κοινοποιούνται με ανακοινώσεις



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ECTS  για λήψη ΠΤΥΧΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ
55

(π.χ 11 μαθήματα Υ,ΥΕ Χ 5 ECTS δλδ 10 

Y, 1 YΕ

Κατεύθυνση Σ.Ε. 135
(π.χ 27 μαθ. Υ & ΥΕ Χ 5 ECTS)

δλδ

για την κατ. ΣΕ:       15Υ & 12 ΥΕ

για την κατ. ΑμεΑ:   16Υ & 11ΥΕ
Κατεύθυνση ΑμεΑ

Πρακτική Άσκηση Ι & ΙΙ
24

(2 εξάμηνα Χ 12 ECTS)

Ελεύθερης Επιλογής
15

(π.χ. 3 μαθήματα Χ 5 ECTS)

Ξένη Γλώσσα
12

(4 εξάμηνα Χ 3 ECTS)

ΣΥΝΟΛΙΚA ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ECTS ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ
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Πρακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση= Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης στο 7ο &
8ο Εξάμηνο σπουδών

Πιστωτικές Μονάδες
ΠΑ Ι=12 ECTS

ΠΑ ΙΙ=12 ECTS

Οι φοιτητές-τριες επιλέγουν τον φορέα και τον επόπτη-
καθηγητή για την ΠΑ

Προσοχή! Η Π.Ά. δηλώνεται κανονικά, όπως τα υπόλοιπα  
μαθήματα



Πτυχιακή Εργασία
 Είναι προαιρετική

 Έχει προϋποθέσεις (3/5 προαπ. Μαθ. & 150 ECTS/Y&YE)

 Ζ & Η εξάμηνα

 Διάρκεια εκπόνησης: 2 εξάμηνα

 Δηλώνεται και στα 2 εξάμηνα εκπόνησης

 Πιστώνεται με 15 μονάδες ects (=3 YE μαθήματα Κατεύθυνσης)

 Μετράει στον βαθμό πτυχίου ως ένας βαθμός εξαμηνιαίου 
μαθήματος

 Αξιολογείται στην εξεταστική περίοδο που ακολουθεί από την 
παράδοσή της

 Κατατίθεται (πρόταση και παράδοση) σε αυστηρά ορισμένες 
ημερομηνίες (βλ. Οδ. Σπουδών)



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠ plus

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ



Προγράμματα  Μεταπτυχιακών σπουδών 
ΕΚΠ plus

1. Χωρίς δίδακτρα
• Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή

(ΠΜΣ)

2. Με δίδακτρα
•Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (ΠΜΣ)
• Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της  Διά    
Βίου Μάθησης (ΠΜΣ)
•Eπιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (ΔΔΠΜΣ)
•Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών (ΔΔΠΜΣ)

3. Όλες οι πληροφορίες στο: 
https://www.uom.gr/programmata-metaptyxiakon-spoydon

https://www.uom.gr/ekpmet
http://www.uom.gr/index.php?tmima=248&categorymenu=3
http://www.uom.gr/index.php?tmima=245&categorymenu=3
https://www.uom.gr/leadekp
http://www.uom.gr/index.php?tmima=263&categorymenu=3
http://mathmast.uowm.gr/
https://www.uom.gr/programmata-metaptyxiakon-spoydon


Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020
Χειμερινό εξάμηνο

 30.9.2019 έως 10.1.2020 (13 εβδομάδες)

 Αναπληρώσεις μαθημάτων:13.1.2020 έως 

18.1.2020

 Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2020

20.1.2020 έως 7.2.2020 (03 εβδομάδες)

Εαρινό  εξάμηνο

 17.2.2020 έως 29.5.2020 (13 εβδομάδες)

 Αναπληρώσεις μαθημάτων: 1.6.2020 έως 6.6.2020

 Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2020
9.6.2020 έως 29.6.2020 (03  εβδομάδες)



Καλές 
Σπουδές!



Σύμβουλοι Σπουδών
ακαδημαϊκό έτος 2019-20

Ιωάννα Παπαβασιλείου 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Κατεύθυνση Σ.Ε.)

Τρίτη: 15.30-17.00
Τετάρτη: 14.00 – 16.00
& κατόπιν ραντεβού
Κτήριο: ΚΖ’, γραφ. 311
τηλ. 2310- 891524
e-mail: ipapav@uom.edu.gr

Χριστίνα Συριοπούλου 
Επίκουρη Καθηγήτρια (Κατεύθυνση Ε.Α.)

Τετάρτη: 12.00-14.00
Πέμπτη: 12.00-14.00
& κατόπιν ραντεβού
Κτήριο: ΚΖ’, γραφ. 310
τηλ. 2310-891381
e-mail: csyriop@gmail.com

mailto:ipapav@uom.edu.gr
mailto:csyriop@gmail.com

