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Εγγραφές φοιτητών
Οι φοιτητές/τριες του προγράμματος εξομοίωσης 2019/2020, που εισάγονται στο Τμήμα,
μετά από τη διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης, πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη
εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματος, σε διάστημα που ανακοινώνεται από τη
Γραμματεία (για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 : 01/10-04/10/2019, ώρες : 12.30μ.μ.14.30μ.μ.)
Υποδοχή και ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών/τριών
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους πραγματοποιείται συνάντηση για την υποδοχή και
ενημέρωση των φοιτητών και φοιτητριών των προγραμμάτων εξομοίωσης, αποφοίτων
των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και της ΕΠΑΘ. Για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 η
υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα
19.00μ.μ., στο Αμφιθέατρο Καραθεοδωρή της Σχολής Επιστημών Αγωγής.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
Με απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), το
ακαδημαϊκό ημερολόγιο έχει ως εξής:
Διάρκεια διδ/λίας
01/10/201920/12/2019
&
07/01/202015/01/2020

10/02/202010/04/2020 &
27/04/202028/05/2020

Εξετ/κή περίοδος
Αργίες
Χειμερινό εξάμηνο
20/01/202007/02/2020

28/10/19
17/11/19
06/01/20
30/01/20

Εαρινό εξάμηνο
28/02/202002/03/2020
01/06/202025/03/2020
19/06/2020
01/05/2020
28/06/2020

Διακοπές

21/12/19–6/01/20

13/04/202024/04/2020

Σημείωση: Έναρξη νέου ακαδημαϊκού έτους: 1/9/2019. Περίοδος επαναληπτικών εξετάσεων:
1η – 21/9/2020. Θερινές διακοπές: 1/7/2020 – 31/8/2020.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Ηλεκτρονικός λογαριασμός
Mε την εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματος οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν οδηγίες για
την απόκτηση του προσωπικού τους ηλεκτρονικού λογαριασμού. Ακολουθώντας αυτές
τις οδηγίες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://unistudent.duth.gr, μέσω της
οποίας έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν και να διαχειριστούν τον λογαριασμό
τους, να ορίσουν αρχικά και να αλλάζουν τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password)
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όσες φορές επιθυμούν, ακόμη και στην περίπτωση απώλειάς του (η ενεργοποίηση του
λογαριασμού γίνεται την επόμενη της εγγραφής και παραλαβής του αριθμού μητρώου).
Μετά την επιτυχή ενεργοποίηση του λογαριασμού του/της, ο κάθε φοιτητής/ τρια διαθέτει
πλέον Όνομα Χρήστη (username) και Κωδικό Πρόσβασης (password) που εξασφαλίζουν
πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου και
συγκεκριμένα στα ακόλουθα:





Ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) «eduroam»
Δίκτυο απομακρυσμένης πρόσβασης (VPN), για εξ αποστάσεως χρήση της
Βιβλιοθήκης (ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία) από εξωτερικά δίκτυα
πρόσβασης (π.χ. ADSL): http://noc.duth.gr/services/vpn ,
Σύστημα αίτησης φοιτητικής ταυτότητας: http://submitacademicid.minedu.gov.gr ,

Ακαδημαϊκή ταυτότητα και Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου
Οι φοιτητές/-τριες, και του προγράμματος εξομοίωσης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την
αίτησή τους για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας στην ιστοσελίδα: http://submitacademicid.minedu.gov.gr. Για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστεί ψηφιακή
φωτογραφία αστυνομικού τύπου.
Οι φοιτητές/-τριες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης μετακινούνται δωρεάν σε
όλες τις πόλεις της Θράκης, όπου εδρεύει το ΔΠΘ (Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη,
Ορεστιάδα).

Πρόγραμμα Σπουδών
Πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο και την οργάνωση των σπουδών υπάρχουν στον
Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, η ανανεωμένη έκδοση του οποίου θα αναρτηθεί άμεσα
στον ιστοσελίδα του Τμήματος (http://eled.duth.gr/).
Ο Οδηγός περιλαμβάνει τη βασική φιλοσοφία και τις κεντρικές αρχές που διέπουν τις
σπουδές στο Τμήμα, το διδακτικό και άλλο προσωπικό που υπηρετεί το Πρόγραμμα
Σπουδών, την κατανομή των προσφερόμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο, μια σύντομη
περιγραφή τους, τους τρόπους αξιολόγησης και κάποια ενδεικτική βιβλιογραφία για
καθένα από αυτά.
Επίσης, στον ιστότοπο του Τμήματος (Ανακοινώσεις) είναι αναρτημένα το ωρολόγιο
πρόγραμμα, καθώς και οι ώρες συνεργασίας των διδασκόντων με τους/τις φοιτητές/τριες.
Δηλώσεις Μαθημάτων Εξαμήνου
Στην αρχή κάθε εξαμήνου ανακοινώνεται από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του
Τμήματος συγκεκριμένη προθεσμία εντός της οποίας οι φοιτητές/τριες του
προγράμματος εξομοίωσης, θα πρέπει απαραιτήτως να ανανεώσουν την εγγραφή
τους για το εξάμηνο που φοιτούν και να δηλώσουν τον ελάχιστο αριθμό των
απαιτούμενων μαθημάτων (βλ.Παράρτημα). Οι δηλώσεις πραγματοποιούνται εντός
της συγκεκριμένης προθεσμίας, με ηλεκτρονική υποβολή, μέσω της εφαρμογής
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https://unistudent.duth.gr (οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και από οποιοδήποτε σημείο
υπάρχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο / Internet, με τους αποκλειστικούς κωδικούς που έχουν
δοθεί από την Γραμματεία μόνο για την εφαρμογή αυτή).
Δείτε σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Τμήματος.

Διαδικασία αξιολόγησης Μαθήματος / Διδασκαλίας
Όλοι οι φοιτητές/τριες καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης,
ηλεκτρονικά, για όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με
τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο τέλος κάθε
ακαδημαϊκού εξαμήνου.
Σχετικές οδηγίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα : https://modipserver.kom.duth.gr/login.xhtml

Βιβλιοθήκη
Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να χρησιμοποιούν για τις ανάγκες των σπουδών τους
την Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ στην Πανεπιστημιούπολη της
Ν. Χηλής, η οποία διαθέτει ικανοποιητική συλλογή βιβλίων, περιοδικών και
ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης. Μπορούν, επίσης, να δανειστούν βιβλία και από τις
υπόλοιπες βιβλιοθήκες του ΔΠΘ μέσω διαδανεισμού. Απαραίτητη για κάθε νέο χρήστη
της Βιβλιοθήκης είναι η εγγραφή του, προκειμένου να αποκτήσει δικαίωμα δανεισμού
του υλικού της. Ειδικά σεμινάρια για τη χρήση της Βιβλιοθήκης και τις υπηρεσίες της
πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Υγειονομική περίθαλψη φοιτητών και
έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας
Οι φοιτητές, σύμφωνα με την παρ.3, αρθ.31 του Ν.4452/2017, δικαιούνται δωρεάν,
πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας, εάν δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα. Οι ανασφάλιστοι
φοιτητές δικαιούνται πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, με την
επίδειξη του ΑΜΚΑ.
Οι φοιτητές μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης
ασθενείας σύμφωνα με τα βήματα που αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση στην
ιστοσελίδα του Τμήματος.

Δομή συμβουλευτικής και προσβασιμότητας
Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης προσφέρει:
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Ατομική και ομαδική συμβουλευτική για την υποστήριξη φοιτητών που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Παρεμβάσεις και προγράμματα που στοχεύουν στην πρόληψη και την
ενδυνάμωση των φοιτητών, ώστε να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις
ικανότητές τους.
Προαγωγή του εθελοντισμού και της ανάπτυξης δικτύου αυτοϋποστήριξης
φοιτητών.
Δικτύωση των φοιτητών με υπηρεσίες υγείας και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες της
κοινότητας σε περιπτώσεις που οι ανάγκες των φοιτητών υπερβαίνουν τις
αρμοδιότητες της Δομής.
Έρευνα για την περιοδική αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών των
φοιτητών.

Πληροφορίες: dosyp@duth.gr

Ολοκλήρωση Σπουδών & Ανακήρυξη Πτυχιούχων
Ο φοιτητής/φοιτήτρια ολοκληρώνει τις σπουδές του και ανακηρύσσεται πτυχιούχος, όταν
εξετασθεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών και
συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών και πιστωτικών μονάδων.
Απονομή Πτυχίου – Ορκωμοσία: Ο τίτλος σπουδών (πτυχίο) χορηγείται μέσα σε δύο (2)
μήνες από την ολοκλήρωση των σπουδών του φοιτητή (τελευταία εξεταστική).
Ο βαθμός του τίτλου σπουδών (πτυχίου) συνάγεται από το μέσο όρο των βαθμών σε όλα
τα μαθήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών. Ο βαθμός πτυχίου
κλιμακώνεται σε: "Άριστα" από 8,50 μέχρι 10, "Λίαν Καλώς" από 6,50 έως 8,50 (μη
συμπεριλαμβανομένου) και "Καλώς" από 5 έως 6,50 (μη συμπεριλαμβανομένου).
Φοιτητής/-τρια που ολοκληρώνει με επιτυχία το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
λαμβάνει βεβαίωση περάτωσης σπουδών αμέσως μετά την ανάρτηση της τελευταίας
βαθμολογίας. Στη συνέχεια, οφείλει μέσα στις προθεσμίες που ανακοινώνονται κάθε
φορά να υποβάλει στη Γραμματεία αίτηση ορκωμοσίας, προκειμένου να συμπεριληφθεί
στην επόμενη τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος.

Φοιτητική Ιδιότητα
H φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή του φοιτητή στο Τμήμα και χάνεται
αυτόματα με τη λήψη του πτυχίου.

Πληροφορίες φοίτησης
Η Γραμματεία διατηρεί προσωπικό φάκελο για κάθε φοιτητή/-τρια, συμβατικά και
ηλεκτρονικά, στον οποία καταχωρούνται: α) οι τίτλοι και τα δικαιολογητικά που
υπεβλήθησαν κατά την εγγραφή, β) τυχόν υποτροφίες ή βραβεία που έχουν απονεμηθεί,
πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί και γ) η βαθμολογία κάθε μαθήματος στο οποίο
εξετάστηκε ο φοιτητής. Το περιεχόμενο του φακέλου αποτελεί προσωπικό δεδομένο και
είναι προσιτό μόνο στον ενδιαφερόμενο.
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Πληροφορίες για στοιχεία των φοιτητών (προσωπικό μητρώο, πορεία φοίτησης,
βαθμολογίες, προσέλευση) δεν δίνονται τηλεφωνικά και σε καμία περίπτωση σε τρίτο
πρόσωπο, παρά μόνο στον φοιτητή.

Ζητήματα λειτουργίας του Τμήματος
Πληροφορίες για ζητήματα λειτουργίας του Τμήματος περιλαμβάνονται στον Κανονισμό
Λειτουργίας του, η αναθεωρημένη έκδοση του οποίου πρόκειται να αναρτηθεί στον
ιστότοπο του Τμήματος, εντός του Οκτωβρίου 2019.
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Παράρτημα
Οι έχοντες εκπαιδευτική υπηρεσία από 5 έως και 20 έτη, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν
20 μαθήματα υποχρεωτικά του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, τα οποία είναι τα
ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Κοινωνιολογία
Γεωμετρία
Γνωστική Ψυχολογία
Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
Διδασκαλία με Νέες Τεχνολογίες
Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία
Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Διδακτική Μεθοδολογία Ι-Μικροδιδασκαλίες
Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία
Κοινωνική Ψυχολογία Ι. Δόμηση του κοινωνικού κόσμου
Μέθοδοι Εκπαιδευτικής Έρευνας
Διδακτική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Εξάμηνο 5ο
Διδακτική των Μαθηματικών
Δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής στην εκπαίδευση
Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
Φιλοσοφία της Παιδείάς
Εκπαιδευτική αξιολόγηση
Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
Περιβαλλοντική Αγωγή
Ποσοτική και Ποιοτική ανάλυση ερευνητικών δεδομένων

Εξάμηνο 1ο
Εξάμηνο 2ο
Εξάμηνο 2ο
Εξάμηνο 2ο
Εξάμηνο 3ο
Εξάμηνο 3ο
Εξάμηνο 3ο
Εξάμηνο 4ο
Εξάμηνο 4ο
Εξάμηνο 4ο
Εξάμηνο 4ο
Εξάμηνο 5ο
Εξάμηνο 5ο
Εξάμηνο 6ο
Εξάμηνο 6ο
Εξάμηνο 7ο
Εξάμηνο 7ο
Εξάμηνο 7ο
Εξάμηνο 7ο

Οι έχοντες εκπαιδευτική υπηρεσία άνω των 20 ετών, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν
10 μαθήματα υποχρεωτικά του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, τα οποία έχουν
ως ακολούθως :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Διδασκαλία με Νέες Τεχνολογίες
Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία
Διδακτική Μεθοδολογία Ι- Μικροδιδασκαλίες
Κοινωνική Ψυχολογία Ι. Δόμηση του κοινωνικού κόσμου
Δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής στην εκπαίδευση
Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας
Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Περιβαλλοντική Αγωγή
Ποσοτική και Ποιοτική ανάλυση ερευνητικών δεδομένων

Εξάμηνο 3ο
Εξάμηνο 3ο
Εξάμηνο 4ο
Εξάμηνο 4
Εξάμηνο 5ο
Εξάμηνο 6ο
Εξάμηνο 6ο
Εξάμηνο 7ο
Εξάμηνο 7ο
Εξάμηνο 7ο
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