Ευρωπαϊκό Σύστημα
Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών
Μονάδων
(ECTS)
Βασικά Χαρακτηριστικά

Τι είναι ένα σύστημα
πιστωτικών μονάδων;
• Ένα σύστημα πιστωτικών μονάδων είναι ένας
συγκεκριμένος τρόπος περιγραφής ενός
εκπαιδευτικού προγράμματος με την απόδοση
πιστωτικών μονάδων στα στοιχεία που το
συνθέτουν.

• Ο ορισμός των πιστωτικών μονάδων στα

συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να
βασίζεται σε διάφορες παραμέτρους, όπως π.χ. ο
φόρτος εργασίας του φοιτητή, τα μαθησιακά
αποτελέσματα και οι ώρες διδασκαλίας.

Τι είναι το ECTS;
• Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και

Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων είναι ένα
σύστημα φοιτητό-κεντρικό βασισμένο στο
φόρτο εργασίας του φοιτητή που απαιτείται για
την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων ενός
προγράμματος, στόχων που κατά προτίμηση
καθορίζονται με βάση τα μαθησιακά
αποτελέσματα και τις ικανότητες που πρέπει να
αποκτηθούν.

Πως αναπτύχθηκε το ECTS;
• Το ECTS θεσπίστηκε το 1989 στο πλαίσιο
του Erasmus, που είναι πλέον μέρος του
προγράμματος Διά Βίου Μάθησης.

• Το ECTS είναι το μόνο σύστημα πιστωτικών
μονάδων που έχει δοκιμαστεί και έχει
χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε ολόκληρη την
Ευρώπη.

Πως αναπτύχθηκε το ECTS;(2)
• Το ECTS δημιουργήθηκε αρχικά για τη
μεταφορά πιστωτικών μονάδων. Το
σύστημα αυτό διευκόλυνε την
αναγνώριση των περιόδων σπουδών
στο εξωτερικό και ενίσχυσε έτσι την
ποιότητα και τον όγκο της
κινητικότητας των φοιτητών στην
Ευρώπη.

Πως αναπτύχθηκε το ECTS;(3)
• Τελευταία το ECTS εξελίσσεται σε ένα

σύστημα συσσώρευσης πιστωτικών
που μπορεί να εφαρμοστεί σε
ιδρυματικό, περιφερειακό, εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για έναν
από τους βασικούς στόχους της
Διακήρυξης της Μπολόνια του Ιουνίου
1999.

Γιατί θεσπίστηκε το ECTS;
• Το ECTS καθιστά εύκολη την ανάγνωση και
τη σύγκριση των προγραμμάτων σπουδών
για όλους τους φοιτητές, τόσο τους
εντόπιους όσο και τους ξένους.

• Το ECTS διευκολύνει την κινητικότητα και
την ακαδημαϊκή αναγνώριση.

• Το ECTS βοηθά τα πανεπιστήμια να

οργανώσουν και να αναθεωρήσουν τα
προγράμματα σπουδών τους.

Γιατί θεσπίστηκε το ECTS;(2)
• Το ECTS μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
μια ποικιλία προγραμμάτων σπουδών
και τρόπων παράδοσης.

• Το ECTS καθιστά την ευρωπαϊκή

τριτοβάθμια εκπαίδευση περισσότερο
ελκυστική για τους φοιτητές από
άλλες ηπείρους (Erasmus Mundus).

Ποια είναι τα
βασικά χαρακτηριστικά του ECTS;
• Το ECTS βασίζεται στον κανόνα ότι 60

πιστωτικές μονάδες αποτελούν τον φόρτο
εργασίας ενός φοιτητή πλήρους φοίτησης κατά
τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους (30 ανά
εξάμηνο). Ο φόρτος εργασίας του φοιτητή ενός
πλήρους φοίτησης προγράμματος σπουδών στην
Ευρώπη ανέρχεται στις περισσότερες
περιπτώσεις σε περίπου 1500 έως 1800 ώρες
φόρτου εργασίας του φοιτητή ανά έτος και στις
περιπτώσεις αυτές μια πιστωτική μονάδα ECTS
αντιστοιχεί σε περίπου 25 έως 30 ώρες φόρτου
εργασίας του φοιτητή.

Ποια είναι τα
βασικά χαρακτηριστικά του ECTS;(2)

• Οι φοιτητές εξασφαλίζουν ECTS

πιστωτικές μονάδες μετά από επιτυχή
ολοκλήρωση της απαιτούμενης
εργασίας και αξιολόγηση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Ποια είναι τα
βασικά χαρακτηριστικά του ECTS;(3)
Μαθησιακά αποτελέσματα είναι το σύνολο των
γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που οι
φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν, να
καταλαβαίνουν ή να είναι σε θέση να κάνουν
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας
συγκεκριμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας,
μακράς ή βραχείας.

Ποια είναι τα
βασικά χαρακτηριστικά του ECTS;(4)
Τα μαθησιακά αποτελέσματα καθορίζονται
εκάστοτε επακριβώς από τους οικείους
διδάσκοντες ή υπεύθυνους για κάθε επιμέρους
αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο και
δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών και
περιγράφονται αναλυτικά στον Ενημερωτικό
Οδηγό Σπουδών κάθε ιδρύματος.

Ποια είναι τα
βασικά χαρακτηριστικά του ECTS;(5)

• Ο φόρτος εργασίας του φοιτητή στο

πλαίσιο του ECTS περιλαμβάνει τον
απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση
ενός συγκεκριμένου μαθήματος, που
αποτελείται από παρακολούθηση
διαλέξεων, σεμιναρίων, ανεξάρτητη
μελέτη, προετοιμασία εργασιών,
εξετάσεων κλπ.

Ποια είναι τα
βασικά χαρακτηριστικά του ECTS;(6)
• Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται σε όλα τα
εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία ενός
προγράμματος σπουδών (όπως π.χ. ενότητες
μαθημάτων, σειρές μαθημάτων, πρακτική
άσκηση, διπλωματική εργασία, κλπ.) και
αντικατοπτρίζουν τον φόρτο εργασίας, που
απαιτεί κάθε συστατικό στοιχείο, για να
επιτευχθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα σε
σχέση με τον συνολικό φόρτο εργασίας που
απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός
ακαδημαϊκού έτους σπουδών.

Ποια είναι τα
βασικά χαρακτηριστικά του ECTS;(7)
Μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων:
Οι πιστωτικές μονάδες πρέπει να είναι του ιδίου
επιπέδου γιά να μεταφερθούν ή να
συσσωρευθούν, στα πλαίσια της ακαδημαϊκής
αναγνώρισης. Αυτό σημαίνει ότι αν ειναι
προπτυχιακού επιπέδου αναγνωρίζονται στο
αντίστοιχο προπτυχιακό επίπεδο ή αν είναι
μεταπτυχιακού επιπέδου στο αντίστοιχο
μεταπτυχιακό επίπεδο. Λαμβάνεται υπόψη επίσης
το εξάμηνο που προσφέρθηκε το μάθημα.

Ποια είναι τα
βασικά χαρακτηριστικά του ECTS;(8)
Η επίδοση του φοιτητή τεκμηριώνεται από
ένα τοπικό/εθνικό βαθμό. Αποτελεί καλή
πρακτική να αναφέρεται και ο βαθμός
ECTS, ιδίως στην περίπτωση μεταφοράς
πιστωτικών μονάδων. Η κλίμακα
βαθμολογίας του ECTS κατατάσσει τους
φοιτητές σε στατιστική βάση. Συνεπώς, τα
στατιστικά δεδομένα που αφορούν την
επίδοση των φοιτητών είναι ένα
προαπαιτούμενο για την εφαρμογή του
συστήματος βαθμολογίας σύμφωνα με
τους κανόνες του ECTS.

Ποιά είναι τα
βασικά χαρακτηριστικά του ECTS;(9)
Οι προαγωγικοί βαθμοί είναι οι εξής:
A
B
C
D
E

Βέλτιστο 10%
επόμενο 25%
επόμενο 30%
επόμενο 25%
επόμενο 10%

Ποιά είναι τα
βασικά χαρακτηριστικά του ECTS;(10)
Οι απορριπτικοί βαθμοί είναι οι εξής:

FX και F
Γίνεται διάκριση μεταξύ των βαθμών FX και F που
χρησιμοποιούνται για φοιτητές με ανεπιτυχή
αποτελέσματα.
FX σημαίνει «αποτυχία- απαιτείται ακόμη
περισσότερη εργασία για να επιτύχει»
F σημαίνει «αποτυχία- απαιτείται σημαντική
περαιτέρω εργασία».
Η αναγραφή των ποσοστών αποτυχίας στο
Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας είναι
προαιρετική.

Ποιά είναι τα
βασικά έγγραφα του ECTS;
• Ο Πληροφοριακός Οδηγός/Κατάλογος
Μαθημάτων του ιδρύματος πρέπει να
δημοσιεύεται στην Ελληνική γλωσσα και
σε μία από τις ευρέως ομιλούμενες
γλώσσες της ΕΕ, (ή μόνο στα αγγλικά για
προγράμματα που διδάσκονται στα
αγγλικά) στο Διαδίκτυο ή/και σε έντυπη
μορφή σε ένα ή περισσότερα φυλλάδια.

Ποια είναι τα
βασικά έγγραφα του ECTS;(2)
• Ο Πληροφοριακός Οδηγός/Κατάλογος

Μαθημάτων πρέπει να περιέχει τα στοιχεία
της κατάστασης ελέγχου (checklist) που
ακολουθεί, συμπεριλαμβανομένων των
πληροφοριών για τους φιλοξενούμενους
φοιτητές από το εξωτερικό, στα πλαίσια
διμερών συμβάσεων.

Ποια είναι τα
βασικά έγγραφα του ECTS;(3)
• Η Συμφωνία Μάθησης περιέχει την

κατάσταση των μαθημάτων που πρέπει
να επιλεγούν και τις πιστωτικές μονάδες
ECTS που δίνονται στο κάθε μάθημα. Αυτά
τα μαθήματα πρέπει να συμφωνηθούν
από τον φοιτητή και τα αρμόδια
ακαδημαϊκά όργανα του ιδρύματος
προέλευσης και υποδοχής (Συντονιστή
Ιδρύματος – Συντονιστή Τμήματος).

Ποια είναι τα
βασικά έγγραφα του ECTS;(4)
• Στην περίπτωση μεταφοράς πιστωτικών

μονάδων, η Συμφωνία Μάθησης πρέπει να
συμφωνηθεί από τον φοιτητή και τους
συντονιστές των ιδρυμάτων προέλευσης και
υποδοχής πριν από την αναχώρηση του
φοιτητή. Μετά την άφιξη του φοιτητή στο
ίδρυμα υποδοχής, και εντός 10 ημερών, πρέπει
να αποσταλεί στο ίδρυμα προέλευσης γιά
έγκριση, εάν υπάρχουν αλλαγές των ήδη
συμφωνηθέντων μαθημάτων.

Ποια είναι τα
βασικά έγγραφα του ECTS;(5)
• Η ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή

τεκμηριώνεται με το Πιστοποιητικό
Αναλυτικής Βαθμολογίας, στο οποίο
εμφανίζονται α) ο κατάλογος των
μαθημάτων που παρακολούθησε ο
φοιτητής και στα οποία εξετάστηκε, β) οι
αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ECTS, γ)
οι τοπικοί βαθμοί, και δ) οι βαθμοί ECTS.

Ποια είναι τα
βασικά έγγραφα του ECTS;(6)
• Στην περίπτωση της μεταφοράς

πιστωτικών μονάδων, το Πιστοποιητικό
Αναλυτικής Βαθμολογίας πρέπει να
εκδίδεται από το ίδρυμα προέλευσης για
τους εξερχόμενους φοιτητές πριν από την
αναχώρησή τους και από το ίδρυμα
υποδοχής για τους εισερχόμενους
φοιτητές στο τέλος της περιόδου σπουδών
τους.

Ποια είναι τα
βασικά έγγραφα του ECTS;(7)
Το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης
(Proof of Recognition), με το οποίο το
Ίδρυμα προέλευσης πιστοποιεί την
πλήρη αναγνώριση και μεταφορά των
πιστωτικών μονάδων των
μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκε
επιτυχώς ο διακινούμενος φοιτητής
του στο αντίστοιχο ίδρυμα υποδοχής.

Συντονιστής του Ιδρύματος
Διασφαλίζει τη συμμόρφωση του
Ιδρύματος με τις αρχές και
τους κανόνες του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων,
επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή τους
και είναι υπεύθυνος για την πλήρη
αναγνώριση και μεταφορά των πιστωτικών
μονάδων.

Συντονιστής του Ιδρύματος(2)
Είναι επίσης υπεύθυνος, από κοινού με τους
Συντονιστές των Τμημάτων του Ιδρύματος, για
τον συντονισμό, την πρόοδο και την
ολοκλήρωση των εργασιών σύνταξης, έκδοσης
και δημοσίευσης του Ενημερωτικού Οδηγού
Σπουδών του Ιδρύματος και διασφαλίζει ότι η
μεταφορά και συσσώρευση των πιστωτικών
μονάδων λαμβάνει χώρα με τον κατάλληλο
τρόπο σε όλα τα Τμήματά του.

Συντονιστής Τμήματος
Ασχολείται με όλα τα πρακτικά και ακαδημαϊκά
θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του
Eυρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων στο Τμήμα
και παρέχει στους φοιτητές του Τμήματος κάθε
δυνατή συμβουλευτική υποστήριξη και
καθοδήγηση σε όλα τα ζητήματα μεταφοράς ή
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

Συντονιστής Τμήματος(2)
Διασφαλίζει την πρόσβαση των
διακινούμενων φοιτητών του Τμήματος
στους Ενημερωτικούς Οδηγούς Σπουδών
των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, τους
παρέχει βοήθεια γιά τη σωστή
συμπλήρωση των εντύπων αιτήσεων και
των συμφωνιών μάθησης και τους εξηγεί
τις προβλεπόμενες διαδικασίες
ακαδημαϊκής αναγνώρισης.

Συντονιστής Τμήματος(3)
Είναι υπεύθυνος για τη σωστή έκδοση των
πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας των
διακινούμενων φοιτητών του Τμήματος τόσο
πριν την αναχώρησή τους όσο και μετά την
περάτωση της περιόδου σπουδών τους στα
ιδρύματα υποδοχής (πιστοποιητικό
αναγνώρισης), καθώς και για τη σωστή έκδοση
των αντίστοιχων πιστοποιητικών
φιλοξενούμενων φοιτητών ή σπουδαστών, οι
οποίοι πραγματοποιούν μια περίοδο των
σπουδών τους στο Τμήμα του.

Πως αποκτάται το ECTS label;
• To ECTS label θα χορηγείται στα ιδρύματα
που εφαρμόζουν σωστά το ECTS σε όλα
τα προγράμματα που οδηγούν στη λήψη
τίτλου σπουδών πρώτου, δεύτερου και
τρίτου κύκλου.

• To ECTS label θα αυξήσει το κύρος του
ιδρύματος ως διαφανούς και αξιόπιστου
εταίρου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και
διεθνούς συνεργασίας.

Πως αποκτάται το ECTS label;(2)
• Κριτήρια για την απονομή του ECTS label:
– Υποβολή του Πληροφοριακού Οδηγού/Καταλόγου
Μαθημάτων (σε ηλεκτρονική παρουσίαση ή/και σε
έντυπη μορφή σε ένα φυλλάδιο γιά όλο το ίδρυμα ή
σε φυλλάδια ανά τμήμα σπουδών) στην Ελληνική και
σε μία από τις ευρέως ομιλούμενες ευρωπαϊκές
γλώσσες (ή μόνο στα αγγλικά για προγράμματα που
διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα),
– η χρήση των πιστωτικών μονάδων ECTS,
– τα υποδείγματα Συμφωνιών Μάθησης,
– τα Πιστοποιητικά Αναλυτικής Βαθμολογίας και
– Τα αποδεικτικά έγγραφα ακαδημαϊκής αναγνώρισης.

Πως αποκτάται το ECTS label;(3)
• Το έντυπο αίτησης θα δημοσιευθεί στο δικτυακό
τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

• Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης θα

ανακοινωθεί επίσης στον ανωτέρω δικτυακό τόπο.

• Το ECTS label ισχύει για τρία ακαδημαϊκά έτη.
• Ο κατάλογος των ιδρυμάτων που θα αποκτήσουν
το ECTS label δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο
Europa της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική
Διεύθυνση «Εκπαίδευση και Πολιτισμός».

Τι είναι το
Παράρτημα Διπλώματος;
• Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ένα

έγγραφο που επισυνάπτεται σε έναν τίτλο
σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
παρέχοντας μια τυποποιημένη περιγραφή
της φύσης, του επιπέδου, του πλαισίου,
του περιεχομένου και του κύρους των
σπουδών που ακολουθήθηκαν και
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τον κάτοχό
του.

Τι είναι το
Παράρτημα Διπλώματος;(2)
• Το Παράρτημα Διπλώματος παρέχει

διαφάνεια και διευκολύνει την ακαδημαϊκή
και επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων
σπουδών (διπλωμάτων, πτυχίων,
πιστοποιητικών, κλπ.).

Diploma Supplement Label
• Το σήμα “Παράρτημα Διπλώματος”

(Diploma Supplement Label) απονέμεται
σε ιδρύματα που χορηγούν Παράρτημα
Διπλώματος σε όλους τους αποφοίτους
πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου
σπουδών και ακολουθεί τη δομή που
αναφέρεται στον σχετικό δικτυακό τόπο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πού υπάρχουν
περισσότερες πληροφορίες
για το ECTS και το DS;
-Δικτυακός τόπος Europa της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής
-ECTS/DS Οδηγός για τους Χρήστες
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/guide_en. html
http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/ds_e n.pdf

Κατάσταση ελέγχου (Checklist)
για τον Πληροφοριακό
Οδηγό/Κατάλογο Μαθημάτων
Πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα
• Επωνυμία και διεύθυνση
• Ακαδημαϊκό ημερολόγιο
• Ακαδημαϊκές αρχές
• Γενική περιγραφή του ιδρύματος (συμπεριλαμβανομένου του τύπου
και της νομικής μορφής)
• Κατάλογος των προσφερόμενων προγραμμάτων που οδηγούν στη
λήψη τίτλου σπουδών
• Διαδικασίες εισαγωγής/εγγραφής
• Κύριοι πανεπιστημιακοί κανονισμοί (ειδικότερα, διαδικασίες
αναγνώρισης)
• ECTS συντονιστής σε επίπεδο ιδρύματος

Κατάσταση ελέγχου (Checklist)
για τον Πληροφοριακό Οδηγό/Κατάλογο
Μαθημάτων(2)
Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα
που οδηγούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών(2)

Γενική περιγραφή
• Απονεμόμενος τίτλος σπουδών
• Προϋποθέσεις εισαγωγής
• Εκπαιδευτικοί και επαγγελματικοί στόχοι
• Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές
• Διάγραμμα δομής κύκλου μαθημάτων με πιστωτικές
μονάδες (60 ανά έτος, 30 ανά εξάμηνο)
• Τελικές εξετάσεις
• Κανονισμοί εξετάσεων και αξιολόγησης
• ECTS συντονιστής σε επίπεδο τμήματος

Κατάσταση ελέγχου (Checklist)
για τον Πληροφοριακό Οδηγό/Κατάλογο
Μαθημάτων(3)
Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα
που οδηγούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών(3)

Περιγραφή μαθήματος

•
•
•
•
•
•

Τίτλος μαθήματος
Κωδικός μαθήματος
Είδος μαθήματος
Επίπεδο μαθήματος
Έτoς σπoυδώv
Εξάμηνο/τρίμηνο

Κατάσταση ελέγχου (Checklist)
για τον Πληροφοριακό Οδηγό/Κατάλογο
Μαθημάτων(4)
Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα
που οδηγούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών(4)

•

Περιγραφή μαθήματος
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (με βάση το
φόρτο εργασίας που απαιτείται για να
επιτευχθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα)

• Ονοματεπώνυμο διδάσκοντα

Κατάσταση ελέγχου (Checklist)
για τον Πληροφοριακό Οδηγό/Κατάλογο
Μαθημάτων(5)

• Μαθησιακά αποτελέσματα και ικανότητες που θα
•
•
•
•
•
•

αποκτηθούν
Προαπαιτούμενα
Περιεχόμενο μαθήματος
Συνιστώμενη ύλη για μελέτη
Μέθοδοι διδασκαλίας
Μέθοδοι αξιολόγησης
Γλώσσα διδασκαλίας

Κατάσταση ελέγχου (Checklist)
για τον Πληροφοριακό Οδηγό/Κατάλογο
Μαθημάτων(6)
Γενική ενημέρωση για τους φοιτητές

•
•
•
•
•

Κόστος διαμονής
Στέγαση
Γεύματα
Ιατρικές υπηρεσίες
Ασφάλιση

• Οικονομική
•
•

υποστήριξη
φοιτητών
Γραφείο φοιτητικών
υποθέσεων
Διευκολύνσεις
μελέτης

Κατάσταση ελέγχου (Checklist) για τον
Πληροφοριακό Οδηγό/Κατάλογο
Μαθημάτων(7)
Γενική ενημέρωση για τους σπουδαστές
• Διεθνή προγράμματα
• Πρακτικές πληροφορίες για διακινούμενους
φοιτητές
• Μαθήματα ξένων γλωσσών
• Πρακτική άσκηση
• Αθλητικές δραστηριότητες
• Εξω-πανεπιστημιακές δραστηριότητες ελευθέρου
χρόνου
• Φοιτητικές ενώσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS – ECTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΑΡΙΘ.
ΑΡΙΘ.ΜΗΤΡΩΟΥ:
ΜΗΤΡΩΟΥ:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΑΚΑΔΗΜΑ ΚΟ ΕΤΟΣ : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ : ------------------------------------------------1.1.- ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
(αναγράφεται το μάθημα από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ΟΔΕ,
ΟΔΕ, σε ποιο
εξάμηνο ανήκει,
ανήκει, αν είναι υποχρεωτικό ή κατ’
κατ’επιλογή και ο κωδικός της δήλωσης).
δήλωσης).
1.- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(αναγράφεται ο κωδικός αριθμός και το αντίστοιχο μάθημα από το πρόγραμμα
σπουδών του πανεπιστημίου υποδοχής όπως αυτό αναφέρεται στον πληροφοριακό
οδηγό του πανεπιστημίου υποδοχής,
υποδοχής, τα CREDITS του μαθήματος και ο αριθμός της
σελίδας).
σελίδας).
2. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.....
2.- ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................
3. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS – ECTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ ECTS CREDITS: ------------------( 30 για ένα εξάμηνο,
εξάμηνο,
60 για ένα έτος )
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ*
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ*
(ημερομηνία)
ημερομηνία) ------------------

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ακαδημαϊκός Συντονιστής ECTS
____________________________________________________________
* ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε περίπτωση αλλαγής μαθήματος/
μαθήματος/μαθημάτων μετά την έναρξη παρακολούθησης στο
Ιδρυμα Υποδοχής,
Υποδοχής, οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν,
ενημερώσουν, το αργότερο
εντός 15 ημερών,
ημερών, συμπληρώνοντας κατάλληλα τη δεύτερη σελίδα της σύμβασης
μάθησης και αποστέλλοντάς την στον ακαδημαϊκό συντονιστή γιά τις αλλαγές και να
ζητήσουν έγκριση αυτών.
αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση δεν υπάρχει υποχρέωση
αναγνώρισης των αλλαγών αυτών από το Τμήμα.
Τμήμα.

LIFELONG LEARNING PROGRAMME - ERASMUS
ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS
G - ATHINE 04
TRANSCRIPT OF RECORDS
ACADEMIC YEAR : 200… / 200…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

FIELD OF STUDY :…………………………………………………………………
..
:…………………………………………………………………..
NAME OF SENDING INSTITUTION: …………………………………..
……………………………….. …
Faculty/ Department ………………………………………… ……………………………………………………
ECTS departmental coordinator: ……………………………………………………………………
Tel : ……………..
…………………………… Fax : ……………………………..
………………….. E……………..……………………………
……………………………..…………………
E-mail :
NAME OF STUDENT : ………………………………………………First
………………………………………………First Name : ……………………………
Date and place of birth : ………………………………………….
………………………………………….…………..
………….. Sex : M/F
Matriculation date : …………………..
……………………..
.. Matriculation number : …………………………
…………………..……………………
NAME OF RECEIVING INSTITUTION: ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Faculty/ Department of …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
ECTS departmental coordinator: …………………………………………………………………………
Tel : ……………..
…………………………… Fax : ………..
………………….. E……………..……………………………
………..…………………
E-mail :
Course Code, Title of course(1), Duration of course(2), Local grade (3), ECTS grade (4), ECTS
credits
(5)………………………………………………………………………………………………………………………………
(5)………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
………………………………………………………..…Total:………………
..
……………………………………………..………………………………………………………
Total:………………..
(to be continued on a separate sheet)
(1) (2) (3) (4) (5) see explanation on back page
Diploma/degree awarded : ………………………………………………………………………
Date ……..
Signature of registrar/dean/administration officer
Stamp
……..
Stamp of institution
NB : This document is not valid without the signature of the registrar
registrar /dean/administration officer
and the official stamp of the institution

LIFELONG LEARNING PROGRAMME - ERASMUS
ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS
G - ATHINE 04
TRANSCRIPT OF RECORDS
ACADEMIC YEAR : 200… / 200…
(page 2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Course unit code:
code:
Refer to the ECTS Information Package
Duration of course unit:
Y = 1 full academic year
1S= 1 semester
2S= 2 Semesters
Description of the institutional grading system:
system:
A.A.- Average grades mentioned on the final degree:
degree:
LOCAL GRADES DEFINITIONS 1010-8,51 EXCELLENT 8,58,5-6,51 VERY GOOD 6,56,5-5 GOOD
B.B.- Local grading system mentioned on the transcripts of records per course:
course:
LOCAL GRADES DEFINITIONS 1010-9 EXCELLENT 88-7 VERY GOOD 66-5 GOOD 44-0 FAIL
ECTS Grades:
A 10% of successful students B 25% next C 35% next D 25% next
next E10% next F, FXFAIL
ECTS credits :
1 full academic year
= 60 credits
1 semester
= 30 credits
1 term/trimester
= 20 credits

EΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ....................................../
•
•
•
•
•
•

ΤΜΗΜΑ.....................................
ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡ. : ...................
ΕΠΩΝΥΜΟ: XXXXXXXX
ΟΝΟΜΑ: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ:
................................................................ ...
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
................................................................ ....
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

EΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (συν.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Α/Α ΚΩΔ.
ΚΩΔ.ΑΡ.
ΑΡ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ,
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΒΑΘΜΟΣ ΠΑΝ/
ΠΑΝ/ΜΙΟΥΥΠΟΔΟΧΗΣ,
ΜΙΟΥΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΒΑΘΜΟΣECTS
ΒΑΘΜΟΣECTS
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΟΠΑ , Credits ECTS
1.πμ.
1.-EC2023A28303
EC2023A28303 Financial Statement Analysis,
Analysis, 1,
πμ. 6
1.Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων , 10
1.- ΟΔΕ 1101
2.A27401 Strategic Cost Management,
πμ.
2.- EC2024
EC2024A
Management, 2,
πμ. 6
2.Στρατηγική Διοίκηση Κόστους,
9
2.- ΟΔΕ 2234
Κόστους,
3.Corporate Finance , 1
πμ.
3.- A27010
πμ. 6
3.Ειδικά θέματα Χρηματοδοτικής Διοίκησης,
3.- ΟΔΕ 4452
Διοίκησης, 10
4.πμ.
4.- ΕC2020A
2020A28403 Managerial Accounting,
Accounting, 3,
πμ. 6
4.Διοικητική Λογιστική,
7,5
4.- ΟΔΕ 1121
Λογιστική,
5.πμ.
5.- ΕC2015A
2015A27002 Ιnternational Accounting Standards,
Standards, 2
πμ. 6
5.Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,
9
5.- ΟΔΕ 2820
Πρότυπα,
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤ/
ΠΙΣΤ/ΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Aθήνα (ημ/
ημ/νία)
νία)
(Σφραγίδα)
Σφραγίδα)

30
Ο Ακαδημαϊκός Συντονιστής
(υπογραφή
(υπογραφή))
(Ονοματεπώνυμο)
Ονοματεπώνυμο)

Course structure diagram
with credits
• (60 ECTS per yearX4 years=240
credits Bachelor degree)
• 1st Semester
•
•
•
•
•

1.-8001 Management Science Mathematics, 6 πιστ.μον
2.-8011 Information Systems,
6 πιστ.μον
3.-8004 Marketing
6 πιστ.μον
4.-8005 Microeconomics
6 πιστ.μον
5.-8002 Introduction to Management
TOTAL:

6 πιστ.μον
30 πιστ.μον

2nd Semester
•
•
•
•
•

1.- 8009 Mathematics
2.- 8003 Finance
3.- 8010 Statistics
4.- 8012 Accounting
5.- 8013 Macroeconomics

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

TOTAL: 30 ECTS
κ.ο.κ. γιά τα επόμενα εξάμηνα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος ……………………….
του Πανεπιστημίου…………………………..
«Τ Ι Τ Λ Ο Σ Προγράμματος»

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ (30 Πιστωτικές Μονάδες)
ΚΩΔ.ΜΑΘΗΜ.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜ.
ΕCTS ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΠΜ)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΑΑΑ 315
Τίτλος Μαθήματος
6
ΑΑΑ 326
Τίτλος Μαθήματος
6
ΑΑΑ546
Τίτλος Μαθήματος
6
ΑΑΑ321
Τίτλος Μαθήματος
6
ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗ (1 από τα παρακάτω 3)
ΑΑΑ 200
Τίτλος Μαθήματος
6
ΑΑΑ621
Τίτλος Μαθήματος
6
ΑΑΑ821
Τίτλος Μαθήματος
6
ΣΥΝΟΛΟ πιστωτικών μονάδων
30

• κ.ο.κ. γιά τα επόμενα εξάμηνα

Εφημερίς της Κυβερνήσεως
της Ελληνικής Δημοκρατίας
Τεύχος Β’ – Αρ. Φύλλου 1466
13 Αυγούστου 2007
Υπουργική Απόφαση Αρ. Φ5/89656/Β3
Εφαρμογή του Συστήματος
Μεταφοράς και Συσσώρευσης
Πιστωτικών Μονάδων

Εφημερίς της Κυβερνήσεως
της Ελληνικής Δημοκρατίας
Τεύχος Β’ – Αρ. Φύλλου 1091
10 Αυγούστου 2006
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ5/72535/Β3
Καθορισμός
Παραρτήματος Διπλώματος

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση
Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Επικαιροποιημένο κείμενο
New ECTS Users' Guide:
http://ec.europa.eu/education/ects/users guide/assets/ects_users-_guide_web.pdf

Δεκέμβριος 2015

ECTS/DS
Επιμέλεια μετάφρασης στην Ελληνική γλώσσα
του επικαιροποιημένου κειμένου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής:

Κατερίνα Γαλανάκη

ECTS/DS Συντονίστρια ΟΠΑ
Ευπρόσδεκτες όλες οι σχετικές ερωτήσεις

galanaki@aueb.gr

