ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Όλοι οι φοιτητές οι οποίοι εγγράφονται στο ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα
παρακολουθήσουν το Νέο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών.

Στο τρέχον ακ. Χειμερινό εξάμηνο 2011-2012 δεν θα πραγματοποιηθούν τα εξάμηνα
Β΄, Δ΄ και ΣΤ΄.
Οι αλυσίδες μαθημάτων δεν υφίστανται στο νέο ΠΣ. στο τρέχον διδακτικό έτος
2011-2012
Οι φοιτήτριες/τές δύνανται να δηλώσουν επιπλέον γνωστικά αντικείμενα όταν το
όριο δήλωσης μαθημάτων στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο άπαξ να είναι
36ώρες/εβδομάδα. Οι φοιτητές από το 8ο εξάμηνο και άνω μπορούν να δηλώνουν
μέχρι 40ώρες/εβδομάδα .
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Παιδαγωγική Ψυχολογία αντικαθίσταται με Ψυχοπαθολογία
2. Στοιχεία Οικονομικής αντικαθιστώνται με Στοιχεία Οικονομικής Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας στη Βρεφονηπιοκομία
3. Εικαστικά Ι & Εικαστικά ΙΙ αντικαθιστώνται με Αισθητική Εικαστική Αγωγή
Προσχολικής Ηλικίας Ι
4. Εικαστικά ΙΙΙ & Πηλοπλαστική αντικαθιστώνται με Αισθητική Αγωγή
Προσχολικής Ηλικίας ΙΙ - Πηλοπλαστικής
5. Διοίκηση και Διαχείριση Β/Σ & Οργάνωση Β/Σ αντικαθιστώνται με Οργάνωση –
Διοίκηση Β/Σ
Συγκεκριμένα:
1. Όποια φοιτήτρια/της έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τα μαθήματα
Μουσικοπαιδαγωγική ΙΙΙ ή/ και Μουσικοπαιδαγωγική IV, τότε τα
μαθήματα αυτά υπολογίζονται στη λήψη πτυχίου.
2.

Όποια φοιτήτρια/της έχει επιτυχώς ολοκληρώσει το μάθημα Αισθητική
Εικαστική Αγωγή – Εικαστικά Ι ή /και Εικαστικά ΙΙ, τότε το/τα μάθημα/τα
υπολογίζονται στη λήψη πτυχίου και η φοιτήτρια/της δεν έχει τη
δυνατότητα να δηλώσει το μάθημα Αισθητική Αγωγή Προσχολικής
Ηλικίας Ι.
2.1. Οι φοιτήτριες/τές που δεν εντάσσονται στην παραπάνω
περίπτωση, αλλά έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τη Θεωρία ή μόνο το
Εργαστήριο των μαθημάτων Αισθητική Εικαστική Αγωγή – Εικαστικά Ι
ή /και Εικαστικά ΙΙ, λαμβάνει στη Θεωρία και στο Εργαστήριο του
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μαθήματος Αισθητική Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας Ι, τον μέγιστο βαθμό
των Θεωριών και των Εργαστηρίων αντίστοιχα των παραπάνω
μαθημάτων.
3.

Όποια φοιτήτρια/της έχει επιτυχώς ολοκληρώσει το μάθημα Εικαστικά ΙΙΙ,
ή/και Πηλοπλαστική, τότε αναγνωρίζεται το/τα μάθημα/τα στη λήψη
πτυχίου και η φοιτήτρια/της δεν έχει τη δυνατότητα να δηλώσει το μάθημα
Αισθητική Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας ΙΙ – Πηλοπλαστική.
3.1. Οι φοιτήτριες/τές που δεν εντάσσονται στην παραπάνω
περίπτωση, αλλά έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τη Θεωρία ή μόνο το
Εργαστήριο του μαθήματος Εικαστικά ΙΙΙ, μεταφέρεται ο βαθμός της
Θεωρίας ή του Εργαστηρίου του μαθήματος Εικαστικά ΙΙΙ, στη Θεωρία ή
το Εργαστήριο του μαθήματος Αισθητική Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας ΙΙ
– Πηλοπλαστική.

4.

Όποια φοιτήτρια/της έχει επιτυχώς ολοκληρώσει το μάθημα Διοίκηση και
Διαχείριση Β/Σ ή/και Οργάνωση Β/Σ, τότε αναγνωρίζεται το/τα μάθημα/τα
στη λήψη πτυχίου και η φοιτήτρια/της δεν έχει τη δυνατότητα να δηλώσει
το μάθημα Οργάνωση – Διοίκηση Β/Σ.

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
Λόγω μεταφοράς των φοιτητριών/των των παλαιών εξαμήνων στο Νέο Π.Σ. και
προσαρμογή των ιδιοτήτων των μαθημάτων (εξαμήνου, τύπου, Δ.Μ.-ECTS-)
στο Νέο Πρόγραμμα , προτείνεται όπως η λήψη πτυχίου για τις φοιτήτριες/τές
που εγγράφησαν έως και το ακ. Έτος 2010-2011, να γίνεται με τη συμπλήρωση
39 μαθημάτων, εκ των οποίων 32 τουλάχιστον υποχρεωτικά και για τους
υπολοίπους με τη λήψη 39 μαθημάτων, ήτοι 36 Υποχρεωτικά και 3 Επιλογής
Υποχρεωτικά.
Στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των Δ.Μ. από τα μαθήματα των παλαιών
φοιτητών υπολείπεται των 210 Δ.Μ., τότε αυξάνονται οι Δ.Μ. των Επιλογής
Υποχρεωτικών μέχρι 1 Δ.Μ. (ECTS), με προτεραιότητα στα μαθήματα με την
υψηλότερη βαθμολογία, έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός των Δ.Μ. των
μαθημάτων του πτυχιούχου να είναι 210.
Στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των Δ.Μ. από τα μαθήματα των παλαιών
φοιτητών υπερβαίνει τις 210 Δ.Μ.,, τότε θα μειώνονται οι Δ.Μ. των Επιλογής
Υποχρεωτικών μέχρι 1 Δ.Μ. (ECTS), με προτεραιότητα στα μαθήματα με τη
χαμηλότερη βαθμολογία, έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός των Δ.Μ. των
μαθημάτων του πτυχιούχου να είναι 210.
Στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των Επιλογής Υποχρεωτικών μαθημάτων της
φοιτήτριας/τη δεν επαρκεί, ώστε η φοιτήτρια/της να συμπληρώνει επακριβώς 210
Δ.Μ., τότε επεκτείνεται το μέτρο των παραπάνω παραγράφων στα υποχρεωτικά
μαθήματα.
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