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Α: Διάρθρωση σπουδών 

 

Άρθρο 1 :Γενικά  

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ισχύει το νέο πρόγραμμα 

προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο καθορίζει την οργάνωση και το 

περιεχόμενο των σπουδών εξ ολοκλήρου για όσους εισήχθησαν το 

τρέχον ακαδημαϊκό έτος.  

2. Κύριοι στόχοι του προγράμματος σπουδών του τμήματος Λογοθεραπείας 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η προοπτική εξέλιξης του τμήματος, η 

ανάδειξη της ανθρώπινης αλλά και της ακαδημαϊκής δυναμικής του κάθε 

φοιτητή καθώς και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας φοιτητών και 

καθηγητών.  Βασική επιδίωξη του Τμήματος Λογοθεραπείας είναι να 

καλλιεργηθούν η έρευνα και η επιστημονική τεκμηρίωση στο επιστημονικό 

πεδίο της Λογοθεραπείας.   

 

Άρθρο 2: Εγγραφή πρωτοετών  

Η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα Λογοθεραπείας γίνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο 

Παιδείας, οι οποίες αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του τμήματος.  

 

Άρθρο 3: Κατατάξεις 

Η Συνέλευση του Τμήματος Λογοθεραπείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3404/2005 (Α΄260), του Ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, του άρθρου 57 του Ν. 4186/2013 (Α΄193), της παρ. 10 του άρθρου 6 

του Ν. 4218/2013 (Α΄268), των παρ. 1 & 2 της υπ’ αριθμ. Φ2/125186/Β3/22-

11-2006 (Β΄1758/5-12-2006) και Φ1/192329/Β3/1612-2013 (Β΄3185/16-12-

2013) Υπουργικών Αποφάσεων, για την διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζει το ποσοστό, επί του αριθμού των 

εισακτέων) των κατατάξεων των πτυχιούχων στο Τμήμα. Οι επιτυχόντες 

κατατάσσονται στο Α΄ έτος σπουδών. Αναλυτικές πληροφορίες για τα 

https://www.econ.upatras.gr/el/department


Σελίδα 4 από 14 

μαθήματα, την ύλη των εξετάσεων, την Επιτροπή Κατατάξεων, τον ορισμό 

βαθμολογητών και αν 

ά-βαθμολογητών παρατίθενται στην ιστοσελίδα του τμήματος. 

 

Άρθρο 4 : Διάρκεια Φοίτησης  

Η διάρκεια φοίτησης στο Προπτυχιακό Προγράμμα Σπουδών του Τμήματος 

 Λογοθεραπείας είναι οκτώ (8) εξάμηνα κατανεμημένα σε τέσσερα (4) 

ακαδημαϊκά έτη. 

Η περίοδος κανονικής φοίτησης ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των 

αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το 

ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, προσαυξημένο κατά τέσσερα 

εξάμηνα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρα, για το Τμήμα 

Λογοθεραπείας η διάρκεια κανονικής φοίτησης ισούται με δώδεκα (12) 

εξάμηνα ή έξι (6) έτη.  

 

Άρθρο 5 : Σημαντικές ημερομηνίες   

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου 

του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται 

σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 

τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας.  

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού 

εξαμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους, καθώς και οι ημερομηνίες των 

αντίστοιχων εξετάσεων καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα 

με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος (ΦΕΚ 310/10-03-

2005, τεύχος 2), του άρθρου 33 του ν. 4009/2011,  του άρθρου 37 του 

Π.Δ/τος 160/2008 (Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 

των ΑΕΙ), όπως αυτό εξακολουθεί να ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 80, 

παρ. 22 (α) του ν. 4009/2011 και του άρθρου 13 παρ. 2 περ. κβ του ν. 

4485/2017.   
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Επίσης, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  (ΦΕΚ 310/10-03-2005, τεύχος 2), μαθήματα και 

εργαστηριακές ασκήσεις δεν πραγματοποιούνται τις εξής ημερομηνίες:  

− Εθνική Εορτή: 28 Οκτωβρίου,  

− Πολυτεχνείο: 17 Νοεμβρίου  

− Διακοπές Χριστουγέννων-Νέου Έτους: από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 

6 Ιανουαρίου  

− Τριών Ιεραρχών: 30 Ιανουαρίου  

− 21η Φεβρουαρίου (τοπική εορτή) 

− Από την Πέμπτη της Τυροφάγου μέχρι και την επόμενη της Καθαρής 

Δευτέρας 

− Εθνική Εορτή: 25 Μαρτίου  

− Διακοπές Πάσχα: από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του 

Θωμά (κινητή εορτή) 

− Πρωτομαγιά: 1 Μαΐου  

− Αγίου Πνεύματος (κινητή εορτή) 

− Ημέρα των φοιτητικών εκλογών (όπως προκηρύσσεται)  

 

Άρθρο 6: Εγγραφή και Ανανέωση Εγγραφής  

Κάθε φοιτητής πρέπει να εγγράφεται στο Τμήμα στην αρχή κάθε εξαμήνου σε 

ημερομηνίες που ορίζονται από την Κοσμητεία και ανακοινώνονται από τη 

Γραμματεία του Τμήματος και να δηλώνει τα μαθήματα του προγράμματος 

σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο 

(δήλωση μαθημάτων). Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, 

διαγράφεται από το Τμήμα και τη Σχολή. Τόσο η εγγραφή όσο και η δήλωση 

μαθημάτων των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο αποτελούν από κοινού 

απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου ο φοιτητής να έχει ενεργή παρουσία στο 

Ίδρυμα. Η ανανέωση εγγραφής κάθε εξάμηνο πραγματοποιείται μέσω του 

συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας. 

https://progress.upatras.gr/
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Άρθρο 7: Δήλωση μαθημάτων  

Η δήλωση μαθημάτων πρέπει να πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο από τον 

ίδιο τον φοιτητή ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση, η απόκτηση δωρεάν 

συγγραμμάτων και συμμετοχή του στις εξετάσεις του μαθήματος. Ο φοιτητής 

δηλώνει τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει 

το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.  

Η δήλωση μαθημάτων κάθε εξάμηνο πραγματοποιείται μέσω του συστήματος 

Ηλεκτρονικής Γραμματείας.  

Σημειώνεται ότι ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μόνο σε μάθημα που έχει 

δηλώσει να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι φοιτητές που 

δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμες 

δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του εξαμήνου ή στις 

επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου.  

 

Άρθρο 8: Συγγράμματα  

Οι δηλώσεις των συγγραμμάτων για όλα τα μαθήματα γίνεται μέσω της 

Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων 

«ΕΥΔΟΞΟΣ», του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων. Η 

προθεσμία δηλώσεων των συγγραμμάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου 

ανακοινώνεται από την υπηρεσία Εύδοξος μέσω της Γραμματείας.  

Για να δηλώσουν οι φοιτητές τα συγγράμματα που θα προμηθευτούν, είναι 

απαραίτητο να έχουν λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το λογαριασμό αυτό τον παραλαμβάνει κάθε 

φοιτητής κατά την εγγραφή του στο πρώτο έτος σπουδών από το Τμήμα. 

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική σελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.   

  

Άρθρο 9: Εξετάσεις  

Οι εξετάσεις διενεργούνται μετά το τέλος του χειμερινού και του εαρινού 

εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο 

https://progress.upatras.gr/
https://progress.upatras.gr/
https://progress.upatras.gr/
https://service.eudoxus.gr/
https://service.eudoxus.gr/
http://www.upatras.gr/el/node/1231
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φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν 

από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου στην επαναληπτική εξεταστική 

περίοδο του Σεπτεμβρίου. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική 

εξέταση φοιτητών με έγγραφά δημοσίων φορέων για ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες ή άλλες διαταραχές που επηρεάζουν την διαδικασία γραπτής 

εξέτασης πριν από την εισαγωγή τους στο ίδρυμα.  

Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος 

μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις 

ή και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις.  

Σε περίπτωση τριών διαδοχικών αποτυχιών, ο φοιτητής δικαιούται να ζητήσει 

την επανεξέταση του από Τριμελή Επιτροπή, η οποία και ορίζεται από την 

Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μόνο σε μαθήματα που έχει δηλώσει να 

παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι φοιτητές που δεν έχουν 

υποβάλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν 

γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του εξαμήνου.  

Οι διαδικασίες περιγράφονται επακριβώς στον Κανονισμός Εξετάσεων του 

Τμήματος. 

 

Άρθρο 10: Φοιτητές Erasmus  

Οι εξερχόμενοι φοιτητές ERASMUS, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που 

λείπουν στο εξωτερικό, δεν υποβάλλουν δηλώσεις μαθημάτων. Επίσης, στην 

εξεταστική που αντιστοιχεί στο εξάμηνο που απουσιάζουν 

(Φεβρουάριος/Ιούνιος), δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις 

μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών που διδάσκονται το συγκεκριμένο 

εξάμηνο. Οι φοιτητές επί πτυχίω επιτρέπεται να συμμετέχουν  στην εξεταστική 

του Σεπτεμβρίου. Χρωστούμενα μαθήματα από παλαιότερα εξάμηνα μπορούν 

κανονικά να δοθούν στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους.  
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Άρθρο 11: Ακαδημαϊκή Ταυτότητα με ενσωματωμένο Δελτίο Φοιτητικού 

Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ)  

Για τη χορήγηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας με ενσωματωμένο Δελτίο 

Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την 

αίτησή τους στο δικτυακό τόπο http://academicid.minedu.gov.gr/.  

 

Άρθρο 12: Φοιτητική μέριμνα  

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων παρέχει ένα σύνολο παροχών στους φοιτητές 

που αποσκοπούν στην υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Στις 

παροχές αυτές περιλαμβάνονται η παροχή στέγασης και σίτισης (για φοιτητές 

με χαμηλό οικονομικό εισόδημα), η υγειονομική περίθαλψη, το στεγαστικό 

επίδομα, οι υποτροφίες και άλλα. Επίσης, στους φοιτητές παρέχεται 

δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο και ένα σύνολο ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών που  υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

Άρθρο 13: Αναστολή φοίτησης  

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη 

Γραμματεία, τις σπουδές τους για έως τέσσερα εξάμηνα σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρούνται στην παραπάνω 

ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις 

σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα 

της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής οι φοιτητές 

επανέρχονται και εντάσσονται ξανά στο Τμήμα.  

 

Άρθρο 14: Διαγραφή  

Ο φοιτητής έχει δικαίωμα διαγραφής από το Τμήμα μετά από έγγραφη αίτησή 

του στη Γραμματεία. Τα απαραίτητα έντυπα για τη διαγραφή είναι τα 

ακόλουθα:  

− Έντυπο αίτησης Διαγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία)  

http://academicid.minedu.gov.gr/
http://academicid.minedu.gov.gr/
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− Βεβαίωση από τη Φοιτητική Λέσχη, από τη Φοιτητική Εστία και από την 

Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ότι δεν υπάρχει 

κάποια εκκρεμότητα. Εναλλακτικά, ο φοιτητής μπορεί με μια Υπεύθυνη 

Δήλωση να δηλώσει ότι δεν υπάρχει εκκρεμότητα με θέματα σίτισης, 

στέγασης και Βιβλιοθήκης  

− Πάσο, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και Βιβλιάριο Υγείας (όποιο από αυτά 

είχαν εκδοθεί) επιστρέφονται στη Γραμματεία.  

 

Άρθρο 15: Πιστοποιητικά  

Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη Γραμματεία και για λόγους ταυτοποίησης θα αποστέλλονται 

από το ιδρυματικό e-mail. Μέσω του ίδιου συστήματος ο φοιτητής μπορεί να 

παρακολουθεί την καρτέλα του και κατά συνέπεια την πρόοδό του. Στη 

συνέχεια ο φοιτητής προσέρχεται στη Γραμματεία του Τμήματος, εντός του 

ωραρίου εξυπηρέτησης των φοιτητών προκειμένου να παραλάβει τα 

πιστοποιητικά. Η Γραμματεία του Τμήματος χορηγεί τα εξής πιστοποιητικά:  

− Πιστοποιητικό φοίτησης, το οποίο βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι 

ενεργός φοιτητής.  

− Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου αναγράφεται η πορεία 

του φοιτητή στα μαθήματα που διδάχθηκε.  

− Πιστοποιητικό εκπλήρωσης σπουδών, για όσους ενδιαφερόμενους 

έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του Προγράμματος Σπουδών, 

αλλά δεν τους έχει απονεμηθεί το πτυχίο. 

Καθώς και αντίγραφα πτυχίου και πιστοποιητικά που αφορούν αποφοιτήρια 

(διαγραφές) και αναστολή σπουδών.  

 

Άρθρο 16: Ολοκλήρωση Σπουδών/Ορκωμοσία  

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται ο τίτλος 

σπουδών, όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται  από το 

Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.  

https://progress.upatras.gr/
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Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές κάνουν αίτηση στη 

Γραμματεία για την Ορκωμοσία τους, με τα ακόλουθα:  

− Έντυπο αίτησης συμμετοχής στην ορκωμοσία  

− Βεβαίωση ότι δεν υπάρχει εκκρεμότητα από την Κεντρική Βιβλιοθήκη 

− Βεβαίωση ότι έχει παραδώσει το δωμάτιο στη Φοιτητική εστία και δεν 

εκκρεμεί οικονομική υποχρέωση 

− Η Ακαδημαϊκή ταυτότητα, το πάσο και Βιβλιάριο Υγείας (όποιο από 

αυτά είχαν εκδοθεί) επιστρέφονται στη Γραμματεία. 

 

Κεφάλαιο Β : Δομή προγράμματος σπουδών 

 

Άρθρο 1: Απαιτούμενα μαθήματα για την επιτυχή ολοκλήρωση των 

σπουδών  

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας έχει 

διάρκεια οκτώ (8) εξάμηνα κατανεμημένα σε τέσσερα (4) έτη.  

Τα μαθήματα επιστημονικής περιοχής χωρίζονται σε υποχρεωτικά και 

επιλογής. Από το σύνολο των 55 μαθημάτων επιστημονικής περιοχής που 

απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, τα 33 είναι υποχρεωτικά και τα 22 είναι 

επιλογής.  

Τα μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά παρέχονται είτε από το Τμήμα 

Λογοθεραπείας είτε από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου, είτε από άλλα 

συνεργαζόμενα τμήματα του εξωτερικού (Erasmus+). Από τα 22 μαθήματα 

Επιλογής Υποχρεωτικά απαιτείται για τη λήψη πτυχίου επιτυχή εξέταση σε 

τουλάχιστον 8 (>=8) σε περίπτωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και σε 

τουλάχιστον 10 (>=10) σε περίπτωση που δεν εκπονηθεί πτυχιακή εργασία. 

 

Άρθρο 2:  Χρονική διάρθρωση διδασκαλίας  

1. Η διδασκαλία όλων των μαθημάτων γίνεται στο εξάμηνο σπουδών που 

καθορίζεται με το Πρόγραμμα Σπουδών.  
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2. Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας κάθε μαθήματος, όπως 

αναφέρεται στο Πρόγραμμα Σπουδών, απεικονίζει τη συνολική διάρκεια 

απασχόλησης του φοιτητή σε αίθουσα διδασκαλίας για το μάθημα αυτό 

(για διαλέξεις, φροντιστήρια, ασκήσεις, επαναλήψεις κ.λπ.) και δεν 

επιτρέπεται να παραβιάζεται από την διδάσκουσα και τον διδάσκοντα, 

ούτε με παράλειψη αλλά ούτε και με υπέρβαση του αριθμού ωρών ανά 

εβδομάδα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αναγκαίας αναπλήρωσης ωρών 

μαθήματος λόγω απρόβλεπτης ματαίωσης. 

3. Τα ωρολόγια προγράμματα συντάσσονται υποχρεωτικά κατά τρόπο ώστε, 

στο μέτρο του δυνατού, να εξασφαλίζεται η συνέχεια στην 

παρακολούθηση των μαθημάτων χωρίς μεγάλα κενά για τους φοιτητές, 

τουλάχιστον σε σχέση με τα υποχρεωτικά μαθήματα.  

 

Άρθρο 3: Μαθήματα Erasmus  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS για τους εισερχόμενους φοιτητές 

προσφέρονται μαθήματα στην Αγγλική γλώσσα. Η λίστα των μαθημάτων είναι 

αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

Για τους εξερχόμενους φοιτητές ERASMUS, τα μαθήματα που έχουν 

ολοκληρώσει με επιτυχία κατά τη μετακίνησή τους αναγνωρίζονται με βάση τη 

Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement for Studies) και γίνεται 

αντιστοίχηση με μαθήματα του Τμήματος ή αν δεν υπάρχουν αντίστοιχα 

αναγράφονται επιπλέον στο Παράρτημα Διπλώματος. 

 

Άρθρο 4 : Διδακτικές μονάδες ECTS  

Το σύνολο των 55 μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών αντιστοιχούν σε 

διδακτικές μονάδες ECTS που αντανακλούν τη σχετική βαρύτητα (και το 

φόρτο εργασίας) των διαφόρων μαθημάτων.  

Τα 33 υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών αντιστοιχούν σε 

πέντε (5) πιστωτικές μονάδες έκαστο (ECTS). Επίσης, από τα 33 αυτά 

μαθήματα οι Κλινικές ασκήσεις έχουν εννέα (9) ECTS για την «Κλινική 

Άσκηση στη Λογοπαθολογία-1», σε δώδεκα (12) ECTS για την «Κλινική 
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Άσκηση στη Λογοπαθολογία-2», σε δώδεκα (12) ECTS για την «Κλινική 

Άσκηση στη Λογοπαθολογία-3».  

Οι κλινικές ασκήσεις έχουν προαπαιτούμενα μαθήματα και συγκεκριμένα: (α) 

«Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία-1» τα «Γλωσσική Ανάπτυξη & 

Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές», «Διαγνωστικές Προσεγγίσεις στη 

Λογοπαθολογία σε Παιδιά» και «Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στη 

Λογοπαθολογία σε Παιδιά», (β) Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία–2: 

«Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία–1», «Διαγνωστικές Προσεγγίσεις στη 

Λογοπαθολογία σε Ενήλικες» και «Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στη 

Λογοπαθολογία σε Ενήλικες» και (γ) «Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία-3» 

την «Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία-2». 

Επίσης, η «Πτυχιακή Εργασία», σε περίπτωση που την εκπονήσει ο φοιτητής, 

αντιστοιχεί σε οχτώ (8) ECTS. Τα υπόλοιπα 22 επιλογής υποχρεωτικά 

μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών αντιστοιχούν σε τέσσερις (4) ECTS. 

Ο συνολικός απαιτούμενος αριθμός ECTS για τη λήψη πτυχίου είναι 240.  

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί “υποχρεωτικό μάθημα» του 4ου 

έτους (εαρινό εξάμηνο). Το εν λόγω μάθημα συνυπολογίζεται στις 

απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες (22 ECTS) για τη λήψη πτυχίου και όχι 

κατά τον υπολογισμό του βαθμού Πτυχίου. Ο βαθμός Πτυχίου είναι ο 

σταθμικός μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που χρειάζονται για τη 

συμπλήρωση των 240 ECTS (πλην της πρακτικής άσκησης). Η στάθμιση 

γίνεται με βάση τα βάση τα ECTS του κάθε μαθήματος. Ο τελικός βαθμός 

υπολογίζεται βάσει του παρακάτω τύπου: Άθροισμα βαθμών όλων των 

μαθημάτων (βαθμός του κάθε μαθήματος * ECTS μαθήματος)/ το 

άθροισμα των ECTS.  

 

 

 Ωστόσο, σχετικές πληροφορίες επί της Πρακτικής Άσκησης υπάρχουν στο 

Παράρτημα Διπλώματος που χορηγεί το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μαζί με το 

Πτυχίο.  
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Το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθούν οι εισακτέοι ισχύει για τα τέσσερα 

(4) χρόνια της φοίτησής τους, εκτός και αν συντρέχουν τεχνικοί και διοικητικοί 

λόγοι, οπότε το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει τις αναγκαίες 

αλλαγές.  

Η δομή του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματoς 

διακρίνεται από την κατανομή των μαθημάτων στα έτη σπουδών και από το 

διαχωρισμό τους σε υποχρεωτικά και επιλογής. Η φύση και το περιεχόμενο 

των μαθημάτων δίνουν στο φοιτητή μια ολοκληρωμένη εικόνα για το 

αντικείμενο της  Λογοθεραπευτικής Επιστήμης καθώς και για τα εφόδια που 

πρέπει να έχει για την αποτελεσματική παρακολούθηση των μαθημάτων.   

 

Άρθρο 5: Πρακτική άσκηση 

     

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών γίνεται με βάση τον Κανονισμό Πρακτικής 

Άσκησης του Τμήματος. Είναι υποχρεωτική για τη λήψη Πτυχίου και έχει 

διάρκεια τριών ημερολογιακών μηνών. 

 

Κεφάλαιο Γ: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις  

  

Άρθρο 1: Ισχύς και εφαρμογή  

1. Ο παρών Κανονισμός τέθηκε σε εφαρμογή με την έναρξη του 

ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και αναφέρεται στο Πρόγραμμα 

Προπτυχιακών Σπουδών που μνημονεύεται στο προοίμιο του παρόντος 

Κανονισμού.  

2. Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κανονισμού και του ως άνω 

αναμορφωμένου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών έπαυσε 

οριστικά η εφαρμογή όλων των λοιπών Κανονισμών και Προγραμμάτων 

Προπτυχιακών Σπουδών που ίσχυσαν και τα οποία καταργήθηκαν.  

3. Ο παρών Κανονισμός έχει πλήρη και απαρέγκλιτη εφαρμογή για όλους 

τους φοιτητές που εγγράφησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-

2020 και παρακολουθούν το νέο Πρόγραμμα Σπουδών. 
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Άρθρο 2: Τήρηση και αναθεώρηση του παρόντος Κανονισμού  

1. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος υπόκειται στις προβλέψεις των 

κανονισμών του Ιδρύματος.  

2. Εφόσον ο νόμος δεν προβλέπει διαφορετικά, ο παρών Κανονισμός 

μπορεί να συμπληρωθεί, να τροποποιηθεί ή και να αναθεωρηθεί 

οποτεδήποτε, έπειτα από έγκριση των αρμοδίων οργάνων του 

Ιδρύματος.  


