
 

 

 
 
     

 
 

Μεταβατικές διατάξεις για τους φοιτητές που παρακολούθησαν το 
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 

επιθυμούν να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του Νόμου 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» και την με αριθμ.1069/18-07-2019 Συνεδρίαση της 

Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία εφαρμογής της 

παρ.5 του άρθρου 5 του Νόμου 4559/2018, φοιτητές του Τμήματος Λογοθεραπείας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οι οποίοι σωρευτικά πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο σύνολο των προβλεπόμενων υποχρεωτικών [35] και επιλογής 

υποχρεωτικών [4] μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου από το Προπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του (πρώην) ΤΕΙ Ηπείρου 

• έχουν πραγματοποιήσει την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση 

• έχουν υποστηρίξει επιτυχώς την πτυχιακή τους εργασία και 

• η φοίτησή τους δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του 

τίτλου σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το οικείο ενδεικτικό πρόγραμμα 

σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνο, ήτοι να μην έχουν υπερβεί το 12ο 

εξάμηνο 

μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να αιτηθούν πριν την ανακήρυξή τους σε πτυχιούχους (Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης) την παρακολούθηση των παρακάτω επιπλέον μαθημάτων του προπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκειμένου 

να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 

Επιπλέον Μαθήματα για απόκτηση πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

Α/Α Κωδικός Μάθημα 

1 slt-23 Ω.Ρ.Λ. 

2 slt-33 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

3 slt-44 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

4 slt-54 ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΟΥ 

5 slt-74 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΑΦ 

Η παραπάνω αίτηση γίνεται μετά από ανακοίνωση/πρόσκληση της Γραμματείας του Τμήματος 2 
φορές το χρόνο και η παρακολούθηση των παραπάνω μαθημάτων πραγματοποιείται την περίοδο 
(χειμερινή ή εαρινή) που αυτά προσφέρονται. 

Οι φοιτητές, οι οποίοι κατέστησαν δικαιούχοι της παραπάνω ρύθμισης και έχουν εγγραφεί στο 
πρόγραμμα σπουδών για λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, έχουν δικαίωμα 
υπαναχώρησης με αίτησή τους προς το Τμήμα, η οποία μπορεί να κατατεθεί μέχρι 6 μήνες από την 
υποβολή της αρχικής τους αίτησης και ανακηρύσσονται πτυχιούχοι Λογοθεραπείας Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης, με ημερομηνία λήψης του πτυχίου (ΤΕ) την ημερομηνία της αίτησης υπαναχώρησης. 

Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ. 


