
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Οδηγός Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών 
Μονάδων (ECTS) 

  



Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS) είναι ένα σύστημα 
χορήγησης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων, το οποίο αναπτύχθηκε πειραματικά και 
ήδη εφαρμόζεται σε ευρεία κλίμακα. Σκοπός του είναι να ενισχύσει και να διευκολύνει τις 
διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης μεταξύ των συνεργαζομένων ιδρυμάτων της 
Ευρώπης μέσω της χρήσης πραγματικών και γενικά εφαρμόσιμων μηχανισμών. Το ECTS 
παρέχει έναν κώδικα καλής πρακτικής για την οργάνωση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης με 
την ενίσχυση της διαφάνειας των προγραμμάτων σπουδών και των επιτευγμάτων των 
σπουδαστών. Αυτό καθαυτό το ECTS σε καμία περίπτωση δεν ρυθμίζει το περιεχόμενο, τη 
διάρθρωση ή την ισοτιμία των ακαδημαϊκών προγραμμάτων. Αυτά είναι ζητήματα ποιότητας 
που πρέπει να καθορίσουν τα ίδια πανεπιστήμια για να θέσουν μια ικανοποιητική βάση για 
τις συμφωνίες συνεργασίας, διμερείς ή πολυμερείς. 
 
Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το Σύστημα ECTS εφαρμόζεται σε όλα τα Τμήματα. 
 
Ο Οδηγός ECTS είναι διαθέσιμος εδώ 
 
Ποια είναι η χρησιμότητα του ; 

Το ECTS καθιστά δυνατή τη συγκρισιμότητα των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 
όλη την Ευρώπη. Ενισχύει, συνεπώς, τη διαφάνεια της διδασκαλίας και της μάθησης στο 
πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διευκολύνει την αναγνώριση όλων των σπουδών. 
Συμβάλλει στην κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών και στη διασφάλιση της ποιότητας 
και επιτρέπει τη μεταφορά μαθησιακών εμπειριών μεταξύ διαφόρων ιδρυμάτων, μια 
μεγαλύτερη κινητικότητα των φοιτητών, και μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την απόκτηση 
τίτλων σπουδών. 
 
Πως λειτουργεί; 

Σύμφωνα με τον Οδηγό για τους Χρήστες του ECTS: 
• 60 ECTS κατανέμονται σε φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους φοίτησης 
• 30 ΕCTS κατανέμονται σε ένα εξάμηνο 
• 20 ECTS σε ένα τρίμηνο 
 
 Η αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένα Ίδρυμα 
πιστοποιεί ότι μερικά από τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και 
αξιολογηθεί σε κάποιο άλλο Ίδρυμα, πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις ενός εκ των 
προσφερομένων προγραμμάτων. Κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα εκφράζεται σε ακαδημαϊκές 
μονάδες. Ο φόρτος εργασίας των φοιτητών κυμαίνεται από 1.500 έως 1.800 ώρες για ένα 
ακαδημαϊκό έτος, και μια ακαδημαϊκή μονάδα αντιστοιχεί, σε γενικές γραμμές, σε 25-30 ώρες 
εργασίας. 
 
 Αναγνώριση σημαίνει ότι ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων που αποκτώνται με την 
επίτευξη των κατάλληλων μαθησιακών αποτελεσμάτων, στο κατάλληλο επίπεδο, σε κάποιο 
άλλο πλαίσιο σπουδών, θα αντικαταστήσει τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων που 
απονέμονται για τα ίδια μαθησιακά αποτελέσματα στο Ίδρυμα που χορηγεί τον τίτλο. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
-Ευρωπαϊκή Επιτροπή: http://ec.europa.eu/education/ects/ects_el.htm  

https://www.uop.gr/images/files/odigos-ects-2009.pdf
http://ec.europa.eu/education/ects/ects_el.htm


-Ν. 3374/2005 ΦΕΚ 189/ Α'/2.8.2005 κεφ. Β αρ.14.  «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Παράρτημα 
Διπλώματος»  

-Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ5/89656/Β3/ 13-08-2007 (ΦΕΚ 1466/Β΄/13-8-2007)                                  
«Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» 

Οι οδηγοί ECTS για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα είναι διαθέσιμοι παρακάτω: 

 

Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής  

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών                                       ΕΛΛΗΝΙΚΑ             ΑΓΓΛΙΚΑ                                 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών               ΕΛΛΗΝΙΚΑ             ΑΓΓΛΙΚΑ       

 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών 

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης                                                                  
Πολιτισμικών Αγαθών                                                          ΕΛΛΗΝΙΚΑ            ΑΓΓΛΙΚΑ            

Τμήμα Φιλολογίας                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΑ           ΑΓΓΛΙΚΑ 

 

Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών  

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής      ΕΛΛΗΝΙΚΑ             ΑΓΓΛΙΚΑ            

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων   ΕΛΛΗΝΙΚΑ             ΑΓΓΛΙΚΑ           

 

Σχολή Καλών Τεχνών  

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών                                                 ΕΛΛΗΝΙΚΑ            ΑΓΓΛΙΚΑ           

                                    

Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής  

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού         ΕΛΛΗΝΙΚΑ           ΑΓΓΛΙΚΑ 

Τμήμα Νοσηλευτικής                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΑ           ΑΓΓΛΙΚΑ      

http://es.uop.gr/
https://www.uop.gr/images/files/es-15-16.docx
http://dit.uop.gr/
https://www.uop.gr/images/files/dit-2015-16.pdf
http://kalamata.uop.gr/%7Ehamccd/
http://kalamata.uop.gr/%7Ehamccd/
http://kalamata.uop.gr/%7Ehamccd/
http://kalamata.uop.gr/%7Ehamccd/
http://kalamata.uop.gr/%7Ehamccd/
http://kalamata.uop.gr/%7Ehamccd/
https://www.uop.gr/images/files/ham-2015-16.pdf
https://www.uop.gr/images/files/ham-en-2015-2016.pdf
http://kalamata.uop.gr/%7Elitd/
https://www.uop.gr/images/files/phil-2015-2016.pdf
http://dsep.uop.gr/
https://www.uop.gr/images/files/kep-2015-16.pdf
https://www.uop.gr/images/files/kep-en-2015-16.doc
http://pedis.uop.gr/
https://www.uop.gr/images/files/pedis-2015-2016.pdf
https://www.uop.gr/images/files/pedis-en-2015-16.pdf
http://ts.uop.gr/
https://www.uop.gr/images/files/ts-2015-16.docx
https://www.uop.gr/images/files/ts-en-2015-16.docx
http://www.sportmanagement.uop.gr/
https://www.uop.gr/images/files/oma-2015-2016.doc
http://sparti.uop.gr/%7Enosil/
https://www.uop.gr/images/files/nrs-2015-16.docx
https://www.uop.gr/images/files/nrs-en-2015-2016.doc

