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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

Ο Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών έλαβε έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος 

(αριθμός συνεδρίασης 887α/12-3-2019). 

Διδασκαλία 

1. Tο ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η 
Αυγούστου του επόμενου έτους. 

2. Tο εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα. 

3. Tο πρώτο εξάμηνο αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και το δεύτερο εξάμηνο λήγει το δεύτερο 
δεκαπενθήμερο του Iουνίου. Η Σύγκλητος αποφασίζει για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 
συμπεριλαμβανομένων και εξεταστικών περιόδων. 

4. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες και 
αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS), και το έτος σε 60 ECTS. 

5. Ως διδακτικό έργο θεωρείται: α) η αυτοτελής διδασκαλία ενός μαθήματος, β) η 
αυτοτελής διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, γ) οι 
εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις και η εν γένει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, 
δ) η επίβλεψη εργασιών και ε) η οργάνωση σεμιναρίων ή άλλων ανάλογων 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών. 

6. Ως υποχρεωτικά μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα των οποίων η 
παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση θεωρείται απαραίτητη για το σύνολο των 
φοιτητών του ιατρικού Τμήματος. H παρακολούθηση των παραδόσεων της θεωρίας 
των μαθημάτων αποτελεί ακαδημαϊκή μόνο υποχρέωση του φοιτητή, δηλαδή δεν είναι 
υποχρεωτική και δεν τηρείται σύστημα καταχώρισης απουσιών. Παρ’ όλα αυτά, η 
συστηματική παρακολούθηση των παραδόσεων είναι απόλυτα ενδεδειγμένη για τη 
σωστή θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή. Mόνο η άμεση επαφή με το διδάσκοντα 
μπορεί να οδηγήσει στην ακριβή γνώση του αντικειμένου κάθε μαθήματος. Oι 
εξετάσεις γίνονται από το διδάσκοντα (ή τους διδάσκοντες) στο τέλος του εξαμήνου σε 
καθορισμένη ύλη. Oι εξετάσεις μπορεί να είναι γραπτές ή προφορικές. H βαθμολογία 
των μαθημάτων εκφράζεται με την κλίμακα μηδέν - δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας το 
πέντε (5) και χωρίς τη χρήση κλασματικού μέρους.  Tο ισχύον πρόγραμμα σπουδών του 
Tμήματος Iατρικής, περιλαμβάνει πενήντα ένα (62) υποχρεωτικά εξεταζόμενα 
μαθήματα.  

7. Ως επιλεγόμενα μαθήματα (ή μαθήματα κατ’ επιλογή) χαρακτηρίζονται τα μαθήματα 
από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει ορισμένα. O φοιτητής είναι ελεύθερος να 
επιλέξει μαθήματα αυτού του τύπου, ανάλογα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.  Για 
τη λήψη πτυχίου απαιτούνται εκτός των υποχρεωτικών μαθημάτων και 9 επιλεγόμενα 
μαθήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Aναφορικά με τις εξετάσεις και τη 
βαθμολογία κάθε επιλεγόμενου μαθήματος, ισχύει ό,τι και στα υποχρεωτικά 
μαθήματα. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής μπορεί να επανεγγραφεί στο μάθημα 
και να το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο ή να εγγραφεί σε άλλο επιλεγόμενο 
μάθημα. H δήλωση του φοιτητή για τα κατ’ επιλογή μαθήματα ισχύει μόνο για το 
ακαδημαϊκό έτος που υποβάλλεται. 
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8. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που 
πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από 13 το μάθημα θεωρείται ότι 
δε διδάχθηκε και δεν εξετάζεται.  

9. Mε τους εσωτερικούς κανονισμούς των A.E.I. ορίζονται τα σχετικά με τη δυνατότητα 
οργάνωσης και λειτουργίας θερινών εξαμήνων για ταχύρρυθμη διδασκαλία ή 
συμπλήρωση ύλης εξαμήνου.  

Εξετάσεις 

1. Oι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Iανουαρίου-Φεβρουαρίου, του Iουνίου, και του 
Σεπτεμβρίου. H διάρκεια των εξετάσεων είναι τρεις (4) εβδομάδες για τις περιόδους 
Σεπτεμβρίου , τρεις (3) εβδομάδες για την περίοδο Iανουαρίου-Φεβρουαρίου και  (4) 
εβδομάδες για την περίοδο του Iουνίου. 

2. Διακοπή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει λειτουργίας ενός A.E.I. πέρα 
από τα προβλεπόμενα στο νόμο αυτό, είναι δυνατή με απόφαση της Συγκλήτου και 
μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις. 

3. Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού 
εξαμήνου που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να 
εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν την έναρξη του χειμερινού 
εξαμήνου. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική εξέταση φοιτητών με 
αποδεδειγμένη πριν την εισαγωγή τους στο Ίδρυμα δυσλεξία. Οι φοιτητές που 
περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των 
αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του 
χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα μαθήματα 
που οφείλουν, ανεξάρτητα αν διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, έπειτα από 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

4. Εάν  ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε 
μαθήματος, με απόφαση του Κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του από 
τριμελή επιτροπή καθηγητών της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό 
αντικείμενο και ορίζονται από τον Κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο 
υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. 

5. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεώνεται να το να 
το δηλώσει ξανά και να επαναλάβει τις εξετάσεις σε επόμενο εξάμηνο. 

6. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής 
υποχρεώνεται ή να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα ή να το αντικαταστήσει με άλλο 
κατ’ επιλογή μάθημα.  

Λήψη πτυχίου 

1. Για την λήψη πτυχίου Ιατρικής απαιτείται η φοίτηση σε 12 εξάμηνα και η επιτυχής 
εξέταση στα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών καθώς και σε εννέα 
(9) επιλεγόμενα μαθήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, έχοντας 
συμπληρώσει 360 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Kάθε εξάμηνο και των δύο κύκλων 
περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία. O 
βαθμός του πτυχίου υπολογίζεται, αφού προστεθούν όλα τα μαθήματα που 
εξετάστηκε, υποχρεωτικά και επιλεγόμενα και ανάλογα με τους συντελεστές 
βαρύτητας. 
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2. Tα σχετικά με τον τύπο των χορηγούμενων πτυχίων και με την καθομολόγηση των 
πτυχιούχων καθορίζονται στους εσωτερικούς κανονισμούς των A.E.I. Με την λήψη του 
πτυχίου στον απόφοιτο χορηγείται και το Diploma Supplement που θα τον διευκολύνει 
στην συνέχιση των σπουδών τους στο εξωτερικό. 

3. Tο πτυχίο χορηγείται μέσα σε δύο μήνες το αργότερο από την ολοκλήρωση των 
σπουδών του φοιτητή, υπογράφεται δε από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο και το 
Γραμματέα του οικείου Tμήματος. Mετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας 
των δύο μηνών, το πτυχίο χορηγείται με μόνη την υπογραφή του Πρύτανη και σε 
περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τούτου το πτυχίο υπογράφεται από τον 
Aντιπρύτανη Aκαδημαϊκών Yποθέσεων και Προσωπικού.  

 
4. Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος υποχρεούνται να δηλώσουν τα μαθήματα για το 

χειμερινό εξάμηνο και εαρινό εξάμηνο σε καθορισμένες ημερομηνίες του εκάστοτε 
ακαδημαϊκού έτους στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα Cronos 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση των μαθημάτων είναι η επανεγγραφή στο 
εξάμηνο (ανανέωση εγγραφής). 

6. Όσοι φοιτητές δεν κάνουν ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων δεν θα 
μπορούν να συμμετέχουν στην εξεταστική περίοδο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 
καθώς και στην επαναληπτική περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  κάθε ακαδ. έτους. 

7. Όσοι φοιτητές οφείλουν μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου παλαιοτέρων 
ετών πρέπει να τα δηλώσουν επίσης στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα Cronos ανεξάρτητα 
αν επιθυμούν εξέταση σε αυτά. 

Με την υπουργική απόφαση αρ. Φ5/89655/Β3, τεύχος Β’ αρ. φύλλου 1466/2007 

εφαρμόστηκε στα Ελληνικά Πανεπιστήμια το Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης 

Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Το Σύστημα αυτό βασίζεται στο συνολικό φόρτο εργασίας του 

φοιτητή καθώς και στα μαθησιακά αποτελέσματα και τις ικανότητες που πρέπει να 

αποκτηθούν από το φοιτητή. Με στόχο την πλήρη εναρμόνιση με την τρέχουσα νομοθεσία, 

η ΓΣ του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών ενέκρινε 

αναπροσαρμογή των ECTS του ΠΠΣ (απόφαση ΓΣ 863α/11-7-2018) με ελάχιστο αριθμό για 

όλους τους αποφοίτους τις 360 ECTS. Από την ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα εκδίδεται 

Παράρτημα Διπλώματος 


