
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-2019 

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ότι από 1/10/2018 

ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Όλοι οι 

φοιτητές θα παρακολουθούν υποχρεωτικά το νέο πρόγραμμα σπουδών εφόσον 

πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες αντιστοιχίσεις σύμφωνα με όσα έχουν ήδη 

ανακοινωθεί. 

 
Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 βρίσκονται 

στο 13ο (ή μεγαλύτερο) εξάμηνο σπουδών τους έχουν μόνο το δικαίωμα να πάρουν 

πτυχίο Τ.Ε.Ι..  

  

Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 βρίσκονται 

έως και το 11ο εξάμηνο σπουδών τους και δεν έχουν ολοκληρώσει τις 

υποχρεώσεις τους προς το Τμήμα μπορούν να επιλέξουν εάν θα πάρουν πτυχίο ΤΕΙ 

(με υπεύθυνη δήλωση στη Γραμματεία μέχρι τις 28/09) ή αν θα λάβουν πτυχίο 

ΠΑ.Δ.Α. Όσοι φοιτητές ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και δεν κάνουν τη δήλωση 

μέχρι 28/09, προχωρούν αυτοδίκαια προς τη λήψη πτυχίου ΠΑ.Δ.Α.  

 

Οι δύο αυτές κατηγορίες φοιτητών θα ακολουθήσουν τις ίδιες διαδικασίες 

(αντιστοίχιση μαθημάτων και στη συνέχεια παρακολούθηση μαθημάτων του νέου 

προγράμματος ΠΑ.Δ.Α., το οποίο θα είναι και το ΜΟΝΑΔΙΚΟ πρόγραμμα 

μαθημάτων που θα έχει το Τμήμα μας. Η μόνη διαφορά μεταξύ τους είναι ότι το 

πτυχίο της πρώτης κατηγορίας θα γράφει «ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Ι.», ενώ το πτυχίο της 

δεύτερης κατηγορίας θα γράφει «ΠΤΥΧΙΟ ΠΑ.Δ.Α.» 

 

Επισημαίνεται επίσης ότι τα ανωτέρω δεν αποτελούν απόφαση του Τμήματος αλλά 

προβλέπονται στο νόμο 4521 του Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση του ΠΑ.Δ.Α. 

 

Τέλος, ενημερώνουμε ότι στα τέλη του μήνα θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική 

συνάντηση με όλους τους φοιτητές του Τμήματος για το Πρόγραμμα Σπουδών, τις 

αντιστοιχίσεις μαθημάτων και τις πτυχιακές. Εν τω μεταξύ, υπεύθυνοι να απαντούν 

στις ερωτήσεις σας και να παρέχουν εξατομικευμένη καθοδήγηση για θέματα 

αντιστοιχίσεων και άλλων θεμάτων που αφορούν στη μετάβαση στο νέο Πρόγραμμα 

Σπουδών είναι ο κύριος Τσαλκάνης (tsalkanis@gmail.com) και η κυρία Τελώνη 

(dteloni@teiath.gr), στους οποίους μπορείτε να απευθύνεστε μέσω ηλεκτρονικού 

μηνύματος. 

 

 

                                                                                       Η Πρόεδρος του Τμήματος 

                                                                                            Κατερίνα Μανιαδάκη  

                                                                                              Αναπλ. Καθηγήτρια 
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