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ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

 

➢ Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής περιλαμβάνει 

ένα σύνολο μαθημάτων επιλογής από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει 

ορισμένα, ώστε να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου. 

➢ Τα μαθήματα επιλογής που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών στο 

συνολικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι εννέα (9) για τους φοιτητές που εισήχθησαν 

στο Τμήμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, και επτά (7) για τους φοιτητές 

που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.  

➢ Στα παραπάνω μαθήματα δεν μπορούν να περιληφθούν τα προσφερόμενα 

διατμηματικά μαθήματα, καθώς και τα μαθήματα ‘Πρακτική άσκηση στην ΚΣΑΑ’ 

‘Πρακτική άσκηση σε οδοντιατρεία’ και ‘Κλινικές δεξιότητες στην Επείγουσα 

Οδοντιατρική’. Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών και οι αντίστοιχες 

πιστωτικές μονάδες εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία. 

➢ Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν 

περισσότερα από 9 (ή 7, αναλόγως με το έτος εισαγωγής) μαθήματα επιλογής. Με 

την περάτωση των σπουδών κάθε φοιτητής δηλώνει τα  μαθήματα επιλογής που 

επιθυμεί να χαρακτηριστούν ως κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και θα 

συνυπολογιστούν γα τη λήψη του πτυχίου. Κατά περίπτωση, μαθήματα επιλογής 

περιλαμβάνονται στο ατομικό πρόγραμμα που καταρτίζεται για τους εξερχόμενους 

φοιτητές στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus.  

➢ Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που 

προσφέρονται στο κανονικό εξάμηνο σπουδών τους καθώς και μαθήματα 

μικρότερων εξαμήνων, χειμερινών ή εαρινών αντίστοιχα. 

➢ Για τη δήλωση, παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων επιλογής ισχύει ότι 

και για τα υποχρεωτικά μαθήματα. Η δήλωση για κάθε μάθημα επιλογής ισχύει 

μόνο για το ακαδημαϊκό έτος που γίνεται. Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής 

μπορεί να δηλώσει και να παρακολουθήσει το μάθημα σε επόμενο εξάμηνο ή να 

εγγραφεί σε άλλο επιλεγόμενο μάθημα. 

➢ Όλα τα μαθήματα επιλογής, (εκτός από το μάθημα ‘Πρακτική άσκηση σε 

οδοντιατρεία’) πιστώνονται με δύο (2) πιστωτικές μονάδες ECTS. Κατ’ εξαίρεση, το 

μάθημα ‘Πρακτική άσκηση σε οδοντιατρεία’) πιστώνεται με τέσσερις (4) μονάδες 

ECTS. 

➢ Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών για την πραγματοποίηση του μαθήματος είναι 10. 

Σε περίπτωση εγγραφής λιγότερων από 10 φοιτητών, ο Τομέας στον οποίο 

εντάσσεται το μάθημα μπορεί να αποφασίσει την διδασκαλία του, μετά από 

εισήγηση του υπευθύνου του μαθήματος.  
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➢ Οι εκπαιδευτικές και εξεταστικές περίοδοι καθορίζονται όπως και για τα 

υποχρεωτικά μαθήματα. Τα μαθήματα επιλογής βαθμολογούνται όπως και τα 

υποχρεωτικά, από 0 έως 10.  

➢ Για κάθε μάθημα επιλογής διατίθενται δύο εκπαιδευτικές ώρες ανά εβδομάδα. Στο 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα, τα μαθήματα επιλογής κατανέμονται σε απογευματινή ζώνη 

διδασκαλίας και συγκεκριμένα από τις 17.00 μέχρι τις 19.00, διδάσκονται δηλαδή 

μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των υποχρεωτικών μαθημάτων όλων των 

εξαμήνων. Εξαιρούνται τα ιατρικά μαθήματα που συνδιδάσκονται με τους φοιτητές 

της Ιατρικής και έχουν καθορισμένες ώρες παρακολούθησης.  


