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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΝ – ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
(MAJOR-MINOR)
1. Η προσφορά δευτερεύοντος προγράμματος και ο εκάστοτε διαθέσιμος αριθμός
θέσεων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε Τμήματος. Το Τμήμα υποβάλλει
για έγκριση πρόταση στη Σύγκλητο, μέσω της οικείας Σχολής.
2. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις για τα δευτερεύοντα προγράμματα καθορίζονται από
τα οικεία τμήματα και καλύπτουν τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες.
3. Η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα και η μέγιστη 12 εξάμηνα.
4. Η εγγραφή σε δευτερεύον πρόγραμμα προϋποθέτει εισαγωγή και εγγραφή του
φοιτητή σε ένα Τμήμα για απόκτηση πτυχίου και υποχρέωσή του να συμπληρώσει
όλες τις απαιτήσεις του πρωτεύοντος προγράμματος.
5. Ο φοιτητής που επιλέγει δευτερεύον πρόγραμμα υποχρεούται να καλύψει όλες τις
απαιτήσεις του συγκεκριμένου δευτερεύοντος προγράμματος.
6. Τα Τμήματα που προσφέρουν δευτερεύοντα προγράμματα σπουδών ανακοινώνουν
τον αριθμό των κενών θέσεων στις αρχές Φεβρουαρίου, δέχονται αιτήσεις μέχρι το
τέλος Μαρτίου και αποφασίζουν για τους εισακτέους φοιτητές μέχρι το τέλος
Απριλίου, για έναρξη φοίτησης το Χειμερινό Εξάμηνο. Τα Τμήματα ανακοινώνουν
τον αριθμό των κενών θέσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου, δέχονται αιτήσεις μέχρι το
τέλος Οκτωβρίου και αποφασίζουν για τους εισακτέους φοιτητές μέχρι το τέλος
Νοεμβρίου, για έναρξη φοίτησης το Εαρινό Εξάμηνο.
7. Φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών από το τρίτο
εξάμηνο των σπουδών του. Η εγγραφή των φοιτητών που εγκρίνονται από τα
Τμήματα γίνεται με κατάθεση ειδικού εντύπου στην Υπηρεσία Σπουδών και
Φοιτητικής Μέριμνας. Η κατάθεση γίνεται μέχρι τις 15 Μαΐου για έναρξη φοίτησης
το Χειμερινό Εξάμηνο και μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου για έναρξη φοίτησης το Εαρινό
Εξάμηνο.
Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας του
δευτερεύοντος προγράμματος. (Στα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας μπορούν να
εγγραφούν φοιτητές ανεξάρτητα από το εξάμηνο σπουδών που διανύουν).
8. Φοιτητής δεν μπορεί να
προγράμματα.
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9. Εάν οι απαιτήσεις του δευτερεύοντος προγράμματος σπουδών δεν ικανοποιηθούν
μέσα στο μέγιστο χρονικό πλαίσιο, τα μαθήματα του δευτερεύοντος προγράμματος
καταγράφονται στο αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας του φοιτητή και λαμβάνονται
υπόψη στον τελικό σταθμικό μέσο όρο.
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10.Το σχετικό πτυχίο εκδίδεται από το Τμήμα/Σχολή που προσφέρει το πρωτεύον
πρόγραμμα. Η παρακολούθηση του δευτερεύοντος προγράμματος καταγράφεται
τόσο στο δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας, όσο και στο πτυχίο. Στον υπολογισμό του
τελικού βαθμού λαμβάνονται υπόψη όλα τα μαθήματα.
11.Η απονομή του τίτλου για το δευτερεύον πτυχίο γίνεται ταυτόχρονα με την
απονομή του τίτλου για το πρωτεύον. Στο ίδιο έντυπο αναγράφονται, το πρωτεύον
και το δευτερεύον.
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