ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: Φ.Π.Ψ.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Αυτό το Παράρτηµα ∆ιπλώµατος ακολουθεί το υπόδειγµα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συµβούλιο της Ευρώπης και η
UNESCO/CEPES. Στόχος του παραρτήµατος είναι να παράσχει επαρκή ανεξάρτητα στοιχεία για τη βελτίωση της διεθνούς «διαφάνειας» και
τη δίκαιη ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική αναγνώριση των τίτλων σπουδών (διπλώµατα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.τ.λ.). Σχεδιάστηκε για να
δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του υπόβαθρου, του περιεχοµένου και του καθεστώτος των σπουδών οι οποίες ολοκληρώθηκαν
µε επιτυχία από το άτοµο που αναγράφεται ονοµαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο επισυνάπτεται αυτό το παράρτηµα. Στο
παράρτηµα αυτό δεν θα κρίνεται η αξία και δεν θα υπάρχουν δηλώσεις ισοτιµίας ή προτάσεις σχετικά µε την αναγνώριση. Θα υπάρχουν
πληροφορίες και στα οκτώ τµήµατα. Όπου δεν υπάρχουν πληροφορίες, θα δίδεται η σχετική εξήγηση.

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
1.1 Επώνυµο (α): ………………….
1.2 Όνοµα (τα): …………………..
1.3 Ηµεροµηνία γεννήσεως (ηµέρα/µήνας/έτος)-Τόπος-Χώρα: 00-00-0000, ……., ………
1.4 Αριθµός φοιτητικής ταυτότητας ή κωδικός (αν υπάρχει): 1562…………………

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
2.1

Ονοµασία του τίτλου σπουδών και (αν υπάρχει) ο συγκεκριµένος τίτλος (στην πρωτότυπη γλώσσα): ΠΤΥΧΙΟ ΠΕΡΙ ΤΗΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ, ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΝ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΝ
2.2 Κύριος τοµέας σπουδών για την απόκτηση του τίτλου: ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ)
2.3 Ονοµασία και καθεστώς του απονέµοντος ιδρύµατος (στην πρωτότυπη γλώσσα): ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
2.4 Ονοµασία και καθεστώς του Ιδρύµατος (εάν διαφέρει από το σηµείο 2.3) που παρέχει τις σπουδές (στην πρωτότυπη γλώσσα):
∆ΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ (ΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ FRANCHISING ΚΛΠ.)
2.5 Γλώσσα (-ες) διδασκαλίας/εξετάσεων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
3.1 Επίπεδο του τίτλου: Α’ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ - ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
3.2 Επίσηµη διάρκεια του προγράµµατος: 8 ΕΞΑΜΗΝΑ
3.3 Απαιτήσεις εισαγωγής: ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ
4.1 Τρόπος σπουδών: ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ
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4.2 Απαιτήσεις του προγράµµατος: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΕΠΙ (8) ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ (49)
ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ [(43) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ (6) ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ] ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ). ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ (222) ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ) ΚΑΙ (240) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΦΟΡΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ).
4.3

Λεπτοµέρειες του προγράµµατος: (π.χ. ενότητες µαθηµάτων ή µαθήµατα) και οι ατοµικοί βαθµοί/ διδακτικές µονάδες /

πιστωτικές µονάδες που ελήφθησαν: (εάν αυτές οι πληροφορίες παρέχονται µέσω επίσηµου πιστοποιητικού αναλυτικής
βαθµολογίας, αυτές πρέπει να αναφέρονται εδώ):
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
Κωδικός
Τίτλος µαθήµατος
µαθήµατος
ΦΑ 05
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ι
Π∆ 01
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ Α΄
ΦΓ 04
ΕΙΣΑΓ. ΣΤΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΦΣ 01
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΨΧ 01
ΕΙΣ.
ΜΑΘΗΜ.ΨΥΧΟΛΟΓ.ΕΞΕΛΙΚΤ.Ψ
Π∆ 02
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ Β΄ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ
ΦΑ 06
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΦΝ 05
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝ.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΦΣ 02
ΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΨΧ 02
ΕΙΣΑΓ. ΜΑΘΗΜ.
ΨΥΧΟΛ.-ΕΞΕΛΙΚΤ.Ψ
ΦΑ 85
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ &
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α΄
ΦΣ 03
ΣΥΣΤ. ΦΙΛΟΣ. ΚΑΙ ΕΙΣ.
ΣΤΗ ΝΕΩΤ. ΕΥΡΩΠ.
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΦΣ 04
ΝΕΩΤ. ΦΙΛΟΣ.ΣΥΓΧΡΟΝ.ΦΙΛΟΣ.ΡΕΥ
ΨΧ 00
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΦΝ 06
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΨΧ 18
ΨΥΧ. ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΨΧ 31
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
ΨΧ 67
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
∆ΙΑΦΥΛΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ
Π∆ 11
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΙΤΑ 014
ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΙ
ΨΧ 76
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧ.
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΙ ΤΟ

Εξάµηνο ∆ιδακτικές
µονάδες
Α΄
5

Πιστωτικές
µονάδες (ECTS)

Βαθµός
5,0

Εξεταστική
περίοδος
ΧΕΙΜ. 2011-12

Α΄

5

5,0

ΧΕΙΜ. 2008-09

Α΄

5

6,0

ΧΕΙΜ. 2008-09

Α΄

5

8,0

ΧΕΙΜ. 2008-09

Α΄

5

8,0

ΧΕΙΜ. 2008-09

Β΄

5

7,0

ΕΑΡ. 2008-09

Β΄

5

6,0

ΕΑΡ. 2011-12

Β΄

5

5,0

ΕΑΡ. 2008-09

Β΄

5

10,0

ΕΑΡ. 2008-09

Β΄

5

6,0

ΕΑΡ. 2008-09

Γ΄

5

9,0

ΣΕΠΤ. 2009-10

Γ΄

5

5,0

ΧΕΙΜ. 2011-12

Γ΄

5

6,0

ΧΕΙΜ. 2011-12

Γ΄

5

5,0

ΧΕΙΜ. 2009-10

Γ΄

5

5,0

ΣΕΠΤ. 2011-12

Γ΄

5

9,0

ΧΕΙΜ. 2012-13

Γ΄

5

7,0

ΧΕΙΜ. 2009-10

Γ΄

5

6,0

ΧΕΙΜ. 2009-10

∆΄

5

7,0

ΕΑΡ. 2009-10

∆΄

5

8,0

ΕΑΡ. 2009-10

∆΄

5

8,0

ΕΑΡ. 2009-10
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ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ:
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ &
ΠΡΑΞΗΣ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ
∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛ.
ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ Α΄

∆΄

5

7,0

ΕΑΡ. 2009-10

Ε΄

5

8,0

ΧΕΙΜ. 2010-11

Ε΄

5

9,0

ΧΕΙΜ. 2010-11

Ε΄

5

7,0

ΧΕΙΜ. 2010-11

ΣΤ΄

5

8,0

ΕΑΡ. 2011-12

ΣΤ΄

5

7,0

ΣΕΠΤ. 2011-12

ΣΤ΄

5

8,0

ΣΕΠΤ. 2011-12

ΣΤ΄

5

10,0

ΕΑΡ. 2012-13

ΣΤ΄

5

6,0

ΣΕΠΤ. 2011-12

Ζ΄

3

6,0

ΧΕΙΜ. 2011-12

Ζ΄

5

7,0

ΧΕΙΜ. 2011-12

Ζ΄

5

6,0

ΧΕΙΜ. 2012-13

Ζ΄

5

8,0

ΧΕΙΜ. 2011-12

Ζ΄

5

6,0

ΣΕΠΤ. 2011-12

Ζ΄

3

9,0

ΧΕΙΜ. 2012-13

Ζ΄

0

7,0

ΧΕΙΜ. 2011-12

ΙΙ14

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΝΕΩΤ.ΕΥΡΩΠ.ΙΣΤΟΡΙΑ

Ζ΄

5

9,0

ΧΕΙΜ. 2011-12

ΙΙ 10

ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ζ΄

0

9,0

ΧΕΙΜ. 2012-13

ΙΙ 88

Ζ΄

0

9,0

ΧΕΙΜ. 2012-13

Η΄

5

10,0

ΕΑΡ. 2011-12

Η΄

5

7,0

ΕΑΡ. 2011-12

Η΄

3

9,0

ΕΑΡ. 2012-13

Η΄

5

7,0

ΕΑΡ. 2012-13

ΨΧ 51

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ Β
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ Β
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛ.
ΙΣΤΟΡΙΑ/ΘΕΜΑΤΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Γ΄

5

8,0

ΨΧ 37

ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι

Γ΄

5

9,0

ΨΧ 43

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γ΄

5

8,0

ERASMUS
2011-12
ERASMUS
2011-12
ERASMUS
2011-12

ΨΧ 09

Π∆ 05
ΙΤΑ 011
ΨΧ 42

Π∆31
ΨΧ 22
ΨΧ 32
ΨΧ 41
ΦΑ 86

ΙΣΠ 008
Π∆ 04
ΨΧ 61
ΨΧ 11
ΨΧ 62

ΓΦΒ 07
ΦΦΛ 01

ΜΦΒ 11
Π∆ 51

ΓΦΒ 11
ΙΥ 20

ΕΞΕΛΙΚΤ.
ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
∆ΥΣΚ.ΠΡΟΣΑΡΜ.ΣΤΟ
ΣΧΟΛ.ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓ.
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΜΕΤΑΓ.ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Β΄
ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ Β΄
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ι
ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ

…………………….. Α.Μ. 1562………………………

3

ΨΧ 12
ΜΕΕΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

∆΄

5

8,0

Η΄

3

10,0

ERASMUS
2011-12
ERASMUS
2011-12

ΣΥΝΟΛΟ
∆.Μ.: 222

4.4 Σύστηµα βαθµολογίας και, αν υπάρχει, κλίµακα κατανοµής των βαθµών:
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1 ΕΩΣ ΤΟ 10 ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 5 ΕΩΣ ΤΟ 10 ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
5 - 6,49 = ΚΑΛΩΣ
6,50 - 8,49 = ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
8,50 – 10 = ΑΡΙΣΤΑ

4.5 Γενική ταξινόµηση του τίτλου (στην πρωτότυπη γλώσσα): 0.00 (………..)

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ
5.1 Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές: Ο ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΝΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ 2Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ)
5.2

Επαγγελµατικό καθεστώς (εάν υπάρχει): ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Συµπληρωµατικές πληροφορίες: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ ΕΑΝ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΜΟΣ,
ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Ή Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΓΙΝΕ ΣΕ ΑΛΛΟ Ι∆ΡΥΜΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Π.Χ. Ο
ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΕ -Ή ΕΚΑΝΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ- ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤ’
ΕΞΑΜΗΝΟ).

6.2 Άλλες πηγές πληροφοριών: Η ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (www.uoa.gr), ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ
ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ (www.ppp.uoa.gr) , Η ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ (www.minedu.gov.gr) .

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
7.1 Ηµεροµηνία:

7.2 Υπογραφή:

7.3 Ιδιότητα: ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΥΤΑΝΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

7.4 Σφραγίδα:

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
(Πηγή: «∆οµές των Εκπαιδευτικών Συστηµάτων και των Συστηµάτων Αρχικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης
Ενηλίκων στην Ευρώπη». ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ/CEDEFOP/ETF 2003)
Η Ανώτατη – Τριτοβάθµια – Εκπαίδευση αποτελείται από δύο τοµείς: τον Πανεπιστηµιακό, ο οποίος περιλαµβάνει τα Πανεπιστήµια, τα
Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, και τον Τεχνολογικό, ο οποίος περιλαµβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
Οργανωτική παραλλαγή πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης αποτελεί το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.).
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• Τεχνολογικός Τοµέας – Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.)
Η Τριτοβάθµια Τεχνολογική Εκπαίδευση παρέχεται, κυρίως, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) τα οποία είναι
αυτοδιοικούµενα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) εποπτευόµενα και οικονοµικά επιχορηγούµενα από το Κράτος, µέσω του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Τα Τ.Ε.Ι. διαφοροποιούνται από τα Πανεπιστήµια ως προς το ρόλο τους, τον προσανατολισµό τους, τα διδασκόµενα µαθήµατα και τα
πτυχία που απονέµουν. Παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση επαρκή για την εφαρµογή επιστηµονικών, τεχνικών, καλλιτεχνικών
και άλλων γνώσεων και επαγγελµατικών δεξιοτήτων. Τα Τ.Ε.Ι. δίνουν έµφαση στο να εκπαιδεύουν στελέχη εφαρµογών υψηλής ποιοτικής
στάθµης, ώστε να είναι ικανά να συνδέουν τη γνώση µε την εφαρµογή, να χρησιµοποιούν και να προάγουν τη σύγχρονη Τεχνολογία.
Σήµερα λειτουργούν 15 Τ.Ε.Ι. σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ενώ µερικά Τ.Ε.Ι. έχουν και παραρτήµατα, δηλαδή ανεξάρτητα Τµήµατα
σε άλλη πόλη.
∆ιαδικασία εισαγωγής
Η εισαγωγή των φοιτητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση εξαρτάται από την επίδοσή τους σε εξετάσεις εθνικού επιπέδου που λαµβάνουν
χώρα στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Λυκείου.
∆ίδακτρα – Χρηµατοδότηση φοιτητών
Στα Τ.Ε.Ι. οι σπουδές και τα συγγράµµατα είναι δωρεάν και υπό ορισµένες προϋποθέσεις παρέχονται, επίσης, σίτιση και στέγαση. Οι
σπουδαστές δικαιούνται, επίσης, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και µειωµένο εισιτήριο στα δηµόσια µέσα µεταφοράς.
Ακαδηµαϊκό έτος
Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει την 5η Ιουλίου. Χωρίζεται σε δύο εξάµηνα.
Μαθήµατα
Το πρόγραµµα σπουδών καταρτίζεται µε ευθύνη του κάθε Τµήµατος Τ.Ε.Ι. και περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, κατ' επιλογή
υποχρεωτικών και προαιρετικών µαθηµάτων, το περιεχόµενό τους, τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, το είδος της διδασκαλίας
κάθε µαθήµατος, καθώς και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων, εφόσον µερικά από αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως
προαπαιτούµενα άλλων µαθηµάτων. Το πρόγραµµα σπουδών, επτά (7) ή οκτώ (8) εξαµήνων, προσαρµόζεται στον οριζόµενο αριθµό
εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου κάθε Τµήµατος. Κάθε εξάµηνο σπουδών περιλαµβάνει δεκαπέντε (15) εβδοµάδες
διδασκαλίας και ακολουθούν δύο εβδοµάδες ως περίοδος εξετάσεων, για κάθε εξάµηνο. Στο πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνεται
υποχρεωτικά η πρακτική άσκηση -σε χώρους εργασίας- για έξι (6) µήνες τουλάχιστον, υπό την εποπτεία του Τµήµατος.
Αξιολόγηση – Τίτλοι σπουδών
Οι φοιτητές αξιολογούνται από τον καθηγητή του µαθήµατος µε γραπτές δοκιµασίες και εργασίες, ώστε να εκτιµηθεί η πρόοδός τους, και
µε τελικές εξετάσεις σε κάθε εξάµηνο. Για να πάρει το πτυχίο του κάθε φοιτητής, απαιτείται: α) να έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία όλα
του τα µαθήµατα, β) να έχει εκπονήσει την πτυχιακή του εργασία, ο βαθµός της οποίας συνυπολογίζεται για τον καθορισµό του βαθµού
του πτυχίου και γ) να έχει ολοκληρώσει µε επιτυχία την πρακτική επαγγελµατική άσκηση.
Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν επιτύχει στα προβλεπόµενα µαθήµατα και συγκεντρώσει τον
απαιτούµενο αριθµό διδακτικών µονάδων. Ο κάτοχος πτυχίου Τµήµατος Τ.Ε.Ι. µπορεί να ασκήσει επάγγελµα στον αντίστοιχο
επαγγελµατικό τοµέα. Σε ένα τµήµα Τ.Ε.Ι. είναι δυνατόν να λειτουργούν και ειδικότερες κατευθύνσεις ή είναι δυνατόν ο σπουδαστής,
επιλέγοντας για παρακολούθηση ορισµένα εξειδικευµένα µαθήµατα, να προσανατολιστεί σε µία περισσότερο εξειδικευµένη περιοχή.
Ωστόσο, το πτυχίο του Τµήµατος είναι ενιαίο. Το πτυχίο των Τ.Ε.Ι. ισχύει χωρίς περαιτέρω διαδικασία πιστοποίησης.
• Πανεπιστηµιακός Τοµέας: προπτυχιακός κύκλος σπουδών
Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της Ελλάδος (Άρθρο 16, παράγραφος 5), η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση παρέχεται από το Κράτος σε ιδρύµατα
που είναι πλήρως αυτοδιοικούµενα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Η κρατική εποπτεία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων. Ο γενικός στόχος της διδασκαλίας, στα Τµήµατα των Πανεπιστηµίων αποβλέπει στην υψηλή θεωρητική και σφαιρική
κατάρτιση του µελλοντικού επιστηµονικού και ακαδηµαϊκού δυναµικού της χώρας. Στα προγράµµατα σπουδών των πανεπιστηµίων δίνεται
έµφαση στη θεµελίωση, παραγωγή, ανάπτυξη και µετάδοση της επιστήµης και της τεχνολογίας, στη βασική και εφαρµοσµένη έρευνα
καθώς επίσης και στην ανάπτυξη σύγχρονων µεταπτυχιακών σπουδών. Ο απώτερος στόχος της Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης είναι η
δυνατότητα προσαρµογής των πτυχιούχων στις συνεχώς µεταβαλλόµενες και αυξανόµενες απαιτήσεις του οικονοµικού και κοινωνικού
γίγνεσθαι. Υπάρχουν 23 Πανεπιστήµια στην ελληνική επικράτεια.
Τα Πανεπιστήµια αποτελούνται από Σχολές. Οι Σχολές καλύπτουν ένα σύνολο συγγενών επιστηµών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
αναγκαία, για την επιστηµονική εξέλιξη, αλληλεπίδρασή τους και ο αναγκαίος για την έρευνα και τη διδασκαλία συντονισµός. Οι Σχολές
διαιρούνται σε Τµήµατα. Το Τµήµα αποτελεί τη βασική λειτουργική ακαδηµαϊκή µονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο µιας
επιστήµης. Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος οδηγεί σε ένα ενιαίο πτυχίο. Κάθε Τµήµα µπορεί να χορηγεί πτυχία που πιστοποιούν
µία ή περισσότερες ειδικεύσεις του ενιαίου πτυχίου του. Τα Τµήµατα διαιρούνται σε Τοµείς. Ο Τοµέας συντονίζει τη διδασκαλία µέρους του
γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο πεδίο της επιστήµης. Τα Πανεπιστήµια λειτουργούν και µε
ανεξάρτητα τµήµατα τα οποία δεν υπάγονται σε Σχολές ή και µε την ύπαρξη µόνο Τµηµάτων χωρίς να υπάρχουν Σχολές. Για την
καλύτερη λειτουργία κάθε Πανεπιστηµίου ιδρύονται εργαστήρια και κλινικές οι οποίες ανήκουν στον Τοµέα ή στο Τµήµα και κάτω από
ορισµένες προϋποθέσεις στη Σχολή. Η λειτουργία τους διέπεται από τον εσωτερικό κανονισµό τους. Σε κάθε Πανεπιστήµιο ιδρύεται ενιαία
βιβλιοθήκη, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της έρευνας και της διδασκαλίας. Αυτή λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωµένη
υπηρεσία και αποτελείται από την κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου και τις βιβλιοθήκες των Τµηµάτων.
∆ιαδικασία Εισαγωγής
Η εισαγωγή των φοιτητών σ αυτά τα ιδρύµατα εξαρτάται από την επίδοσή τους σε εξετάσεις εθνικού επιπέδου που λαµβάνουν χώρα στη
Β΄ και Γ΄ τάξη του Λυκείου.
∆ίδακτρα – Χρηµατοδότηση φοιτητών
Η φοίτηση στα πανεπιστήµια είναι δωρεάν. Τα συγγράµµατα χορηγούνται δωρεάν σε όλους τους φοιτητές. Παρέχεται επίσης δωρεάν
σίτιση ανάλογα µε την προσωπική ή οικογενειακή οικονοµική κατάσταση του κάθε φοιτητή, ενώ οι φοιτητές δικαιούνται ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη καθώς επίσης και µειωµένο εισιτήριο στα δηµόσια µέσα µεταφοράς.
Ακαδηµαϊκό έτος
Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του εποµένου. Το εκπαιδευτικό έργο -κάθε
ακαδηµαϊκού έτους- διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάµηνα. Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδοµάδες
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για διδασκαλία και τρεις (3) εβδοµάδες για εξετάσεις. Το πρώτο εξάµηνο αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου και το
δεύτερο εξάµηνο λήγει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου.
Μαθήµατα
Το πρόγραµµα σπουδών, σε κάθε Τµήµα Πανεπιστηµίου, περιλαµβάνει τους τίτλους των µαθηµάτων (υποχρεωτικών, κατ' επιλογή
υποχρεωτικών και προαιρετικών), το περιεχόµενό τους, τις εβδοµαδιαίες ώρες για τη διδασκαλία τους και άλλες χρήσιµες πληροφορίες
που αφορούν τις σπουδές. Το πρόγραµµα σπουδών προσαρµόζεται στο συγκεκριµένο αριθµό εξαµήνων –το λιγότερο οκτώ (8)- που
απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
Κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα περιλαµβάνει έναν αριθµό διδακτικών µονάδων (δ.µ.). Η δ.µ. αντιστοιχεί σε µια εβδοµαδιαία ώρα διδασκαλίας,
επί ένα εξάµηνο, προκειµένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας µαθήµατος και σε µία (1) µέχρι τρεις (3) εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή
άσκησης, επί ένα εξάµηνο, για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο. Στο πρόγραµµα σπουδών περιέχεται και ο ελάχιστος αριθµός δ.µ. πού
απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου. Το πρόγραµµα σπουδών ενός Τµήµατος ενδέχεται να περιλαµβάνει υποχρεωτική, για τους φοιτητές
του, πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας -για έξι (6) µήνες τουλάχιστον- υπό την εποπτεία του Τµήµατος. Το διδακτικό έργο
περιλαµβάνει: 1. την αυτοτελή διδασκαλία ενός µαθήµατος, 2. τις εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις και την εν γένει πρακτική άσκηση
των φοιτητών και, 3. την επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών και την πραγµατοποίηση σεµιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που
αποσκοπούν στην εµπέδωση των γνώσεων των φοιτητών. Το διδακτικό έργο υποβοηθείται µε τα αντίστοιχα διδακτικά βιβλία ή άλλα
βοηθήµατα, τα οποία χορηγούνται δωρεάν στους φοιτητές και µε τη χορήγηση της σχετικής ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας.
Αξιολόγηση – Τίτλοι σπουδών
Σε κάθε µάθηµα η βαθµολογία του φοιτητή καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει -κατά την κρίση τουγραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή να στηριχθεί σε θέµατα ή σε εργαστηριακές ασκήσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό
µάθηµα, ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει σε επόµενο εξάµηνο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε µάθηµα επιλογής, ο φοιτητής
πρέπει ή να το επαναλάβει σε επόµενα εξάµηνα ή να το αντικαταστήσει µε άλλο µάθηµα επιλογής.
Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν επιτύχει στα προβλεπόµενα µαθήµατα και συγκεντρώσει τον
απαιτούµενο αριθµό διδακτικών µονάδων. Το πτυχίο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισµό των Πανεπιστηµίων,
έχει ισχύ για την αγορά εργασίας χωρίς καµία περαιτέρω πιστοποίηση.
• Πανεπιστηµιακός Τοµέας: µεταπτυχιακός κύκλος σπουδών
Στα ελληνικά Πανεπιστήµια λειτουργούν Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). που οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού
∆ιπλώµατος Εξειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) και/ή ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος. Την ευθύνη για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. την έχει το αντίστοιχο -µε
το επιστηµονικό πεδίο του µεταπτυχιακού προγράµµατος- Τµήµα και η τελική έγκριση δίνεται από τον Υπουργό Παιδείας.Σε ορισµένα
µεταπτυχιακά προγράµµατα είναι δυνατό να συµπράττουν και τµήµατα Τ.Ε.Ι. Η εισαγωγή των υποψηφίων στα Προγράµµατα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνεται µε τη διαδικασία της επιλογής ή των εξετάσεων (προφορικών ή/και γραπτών). Απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η γνώση µιας ξένης γλώσσας (για τους έλληνες υποψήφιους), ενώ κατά τη διαδικασία επιλογής συνεκτιµώνται ο
βαθµός του πτυχίου, η επίδοση στα προπτυχιακά µαθήµατα που είναι συναφή µε το Π.Μ.Σ., η προπτυχιακή διπλωµατική εργασία και η
τυχόν ερευνητική – συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή σε πρόγραµµα απόκτησης
διδακτορικού διπλώµατος αποτελεί η απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης (Μ∆Ε) που οργανώνεται και λειτουργεί σε
Πανεπιστήµιο. Η χρονική διάρκεια ενός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα
ηµερολογιακό έτος. Τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών, τα µαθήµατα που διδάσκονται και ο αριθµός των ωρών που προβλέπονται για
κάθε µάθηµα καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τµήµατος και εγκρίνονται από τη Σύγκλητο του
οικείου Πανεπιστηµίου. Για την απονοµή διδακτορικού διπλώµατος απαιτείται η εκπόνηση πρωτότυπης µελέτης η οποία αναµένεται να
συµβάλει στην προαγωγή της επιστήµης. Η όλη ερευνητική εργασία πραγµατοποιείται µε ορισµένους αυστηρούς περιορισµούς και υπό
την επίβλεψη τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής που έχει ορίσει το οικείο Τµήµα του Πανεπιστηµίου.
• Ανοιχτό Πανεπιστήµιο
Το 1997 ιδρύθηκε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.), το οποίο αποτελεί αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούµενο Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Α.Ε.Ι.) που έχει τη µορφή Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Το Ε.Α.Π. έχει ως αποστολή την παροχή εξ
αποστάσεως -προπτυχιακής και µεταπτυχιακής- εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, µε την ανάπτυξη και αξιοποίηση του κατάλληλου
εκπαιδευτικού υλικού και τη χρήση πρόσφορων µεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του Ε.Α.Π. εντάσσεται και η προαγωγή της
επιστηµονικής έρευνας, στο πεδίο της µετάδοσης της γνώσης από απόσταση. Το Ε.Α.Π. οργανώνει προγράµµατα επαγγελµατικής
κατάρτισης ή µετεκπαίδευσης που οδηγούν σε πιστοποιητικά παρακολούθησης ή επιµόρφωσης, καθώς και εκπαιδευτικά προγράµµατα
που οδηγούν, υπό προϋποθέσεις, σε ακαδηµαϊκούς τίτλους σπουδών (προπτυχιακούς ή µεταπτυχιακούς). Στο Ε.Α.Π. γίνονται δεκτοί
χωρίς εξετάσεις οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισοτίµου ή αντίστοιχου τίτλου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εσωτερικού ή εξωτερικού.
Προτεραιότητα δίνεται σε υποψηφίους ηλικίας 23-45 ετών και στους κατοίκους των ακριτικών περιοχών της Χώρας. Σε περίπτωση
αυξηµένης ζήτησης, που είναι και το σύνηθες, διεξάγεται κλήρωση.
Ο θεσµός αυτός παρέχει τη δυνατότητα σπουδών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από την ηλικία των υποψηφίων, διασφαλίζει
δηλαδή σε αυτούς µια «δεύτερη ευκαιρία» για τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτισή τους. Επίσης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
προσφέρει πανεπιστηµιακές σπουδές σε όσους για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν τη δυνατότητα συχνής φυσικής παρουσίας στις αίθουσες
διδασκαλίας ή στα εργαστήρια. Ήδη από το 1998 άρχισε η εφαρµογή µεταπτυχιακών προγραµµάτων του Ε.Α.Π. που οδηγούν σε
διπλώµατα µεταπτυχιακής ειδίκευσης και πιστοποιητικά µεταπτυχιακής επιµόρφωσης.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Πηγή: http://www.ypepth.gr/el_ec_page969.htm)
Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά µεταξύ των ηλικιών 6-15, δηλαδή περιλαµβάνει την Πρωτοβάθµια
(∆ηµοτικό) και την κατώτερη ∆ευτεροβάθµια (Γυµνάσιο). H σχολική ζωή, όµως, των µαθητών µπορεί να ξεκινά από την ηλικία των 2,5
ετών (προσχολική εκπαίδευση) σε ιδρύµατα (ιδιωτικά και δηµόσια) που ονοµάζονται Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθµοί. Ορισµένοι
Βρεφονηπιακοί Παιδικοί σταθµοί διαθέτουν και Νηπιακά Τµήµατα που λειτουργούν παράλληλα προς τα Νηπιαγωγεία.
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Η διάρκεια φοίτησης στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση (∆ηµοτικό) είναι εξαετής, µε ηλικία εισόδου το 6ο έτος. Παράλληλα προς τα κοινά
Νηπιαγωγεία και ∆ηµοτικά λειτουργούν και Ολοήµερα σχολεία, τα οποία έχουν διευρυµένο ωράριο λειτουργίας και εµπλουτισµένο
Αναλυτικό Πρόγραµµα.
Η µετα-υποχρεωτική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, σύµφωνα µε τη µεταρρύθµιση του 1997, περιλαµβάνει δύο τύπους σχολείων: τα Ενιαία
Λύκεια και τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ). Η διάρκεια φοίτησης είναι τριετής στα Ενιαία Λύκεια και διετής (α΄ κύκλος
σπουδών) ή τριετής (β΄ κύκλος σπουδών) στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια, ενώ δεν αποκλείονται αµοιβαίες µετακινήσεις από
τον ένα τύπο σχολείου στον άλλο.
Παράλληλα µε τα κοινά σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λειτουργούν και Ειδικά Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά,
Γυµνάσια, Λύκεια και λυκειακές τάξεις, που απευθύνονται σε µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης λειτουργούν και Μουσικά,
Εκκλησιαστικά και Αθλητικά Γυµνάσια και Λύκεια.
Στη µετα-υποχρεωτική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση εντάσσονται και τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία
προσφέρουν επίσηµη αλλά αδιαβάθµιτη εκπαίδευση. Τα Ιδρύµατα αυτά χαρακτηρίζονται αδιαβάθµητα, γιατί δέχονται τόσο αποφοίτους
Γυµνασίου όσο και αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα µε τις επιµέρους ειδικότητες που προσφέρουν.
Η δηµόσια πανεπιστηµιακή εκπαίδευση χωρίζεται σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η εισαγωγή των φοιτητών σ’ αυτά τα ιδρύµατα εξαρτάται από την
επίδοσή τους σε εξετάσεις εθνικού επιπέδου που λαµβάνουν χώρα στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Λυκείου. Επιπρόσθετα, στο ΕΑΠ οι φοιτητές
γίνονται αποδεκτοί από την ηλικία των 22 ετών µετά από κλήρωση.
Το διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τη δοµή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως αυτό συγκροτείται από
ιδρύµατα της επίσηµης τυπικής, διαβαθµισµένης ή αδιαβάθµιστης εκπαίδευσης.
Η επίσηµη τυπική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από καθορισµένη διάρκεια σπουδών, επαναληψιµότητα, και απονοµή επίσηµου τίτλου
σπουδών στο τέλος τους, ο οποίος αποτελεί και την κρατική νοµιµοποίησή της.
Η διαβάθµιση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων συνεπάγεται την υποχρέωση κατοχής του αποδεικτικού τίτλου (απολυτηρίου, πτυχίου κλπ.)
του προηγούµενου επιπέδου σπουδών για τη συνέχιση στο επόµενο.
Επισηµαίνεται ότι το διάγραµµα δίνει τη γενική εικόνα του εκπαιδευτικού συστήµατος σε όσες εκφάνσεις του εποπτεύονται κυρίως από το
ΥΠΕΠΘ, που είναι και οι µεγαλύτερες σε έκταση. Όµως, µια ευρύτερη ανάλυση δείχνει ότι το σύνολο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που
προσφέρονται στην Ελλάδα αποτελεί ένα πλέγµα πολύ πιο πολύπλοκο, πολυεπίπεδο και διαφοροποιηµένο. Πολλές άλλες εκπαιδευτικές
υπηρεσίες, διαβαθµισµένες ή αδιαβάθµιστες, προσφέρονται µέσα στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα και σε συνεργασία µε αυτό ή και
εντελώς ανεξάρτητες από όσες εντάσσονται στον βασικό πυρήνα του.
Λεπτοµερής περιγραφή του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος υπάρχει και στον Εθνικό Φάκελο που συντάχθηκε από την Ελληνική
Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την Εκπαίδευση "ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ".
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