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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της  Ευρώπης  και  η  UNESCO/CEPES.  Στόχος  του 
παραρτήματος είναι να παράσχει επαρκή ανεξάρτητα στοιχεία για τη βελτίωση της διεθνούς "διαφάνειας" και τη δίκαιη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των 
τίτλων σπουδών  (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.τ.λ.). Σχεδιάστηκε για να δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του  υπόβαθρου, του περιεχομένου και του 
καθεστώτος των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου, στο οποίο επισυνάπτεται αυτό το 
παράρτημα. Στο παράρτημα αυτό δεν θα κρίνεται η αξία και δεν θα υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση. Θα υπάρχουν πληροφορίες και 
στα οκτώ τμήματα. Όπου δεν υπάρχουν πληροφορίες, θα δίδεται η σχετική εξήγηση. 

 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

1.1 Επώνυμο(α)                        1.2 Όνομα(τα)  

     

1.3 Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας ή κωδικός (Αριθμός Μητρώου)  
   

1.4 Ημερομηνία γεννήσεως (Hμέρα/Mήνας/Έτος)                                 Τόπος-Χώρα  

     

 
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

2.1 Ονομασία τίτλου σπουδών και (αν υπάρχει) ο 2.2 Κύριος τομέας σπουδών για την απόκτηση του 
συγκεκριμένος τίτλος (στην πρωτότυπη  τίτλου 
γλώσσα) 

 Πτυχίο Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και 
Νέων Τεχνολογιών 

 Πολιτισμικών Πόρων /Πολιτισμικής Τεχνολογίας  

2.3 Ονομασία και καθεστώς του απονέμοντος τον 
τίτλο ιδρύματος (στην πρωτότυπη γλώσσα) 

Ονομασία και καθεστώς του ιδρύματος (αν 
διαφέρει από το 2.3) που παρέχει σπουδές (στην 
πρωτότυπη γλώσσα) 

 

 Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα (ΑΕΙ) Πανεπιστημιακού Τομέα 

2.4 

 

2.5 Γλώσσα(-ες) διδασκαλίας/ εξετάσεων   

 Ελληνική  

-------- 

 
 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

3.1 Επίπεδο του τίτλου 3.2   Επίσημη διάρκεια του προγράμματος 
 1ος κύκλος σπουδών   

3.3 Απαιτήσεις εισαγωγής  

 Απολυτήριο Λυκείου  

ελάχιστη διάρκεια 4 ακαδημαϊκά έτη (8 ακαδημαϊκά εξάμηνα, 240 
ECTS)  

 

 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ 
 

4.1 Τρόπος σπουδών 
 Πλήρης φοίτηση   

4.2 Απαιτήσεις του προγράμματος  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, 26500, ΡΙΟ, ΠΑΤΡΑ 
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  (Αναγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις (κανόνες) αποφοίτησης καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα) 

Για την απόκτηση του Πτυχίου ο φοιτητής πρέπει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα σπουδών που περιέχει διαλέξεις, σεμινάρια και εργαστηριακές ασκήσεις, διαμορφωμένο 
ως εξής: τα πρώτα 4 εξάμηνα περιλαμβάνουν 28 Υποχρεωτικά Μαθήματα. Στα τέσσερα επόμενα εξάμηνα οι φοιτητές, έχοντας επιλέξει τη μία από τις δύο κατευθύνσεις, 
εξετάζονται συνολικά σε  25 μαθήματα, υποχρεωτικά, υποχρεωτικά επιλογής, και ελεύθερης επιλογής. Η εκπόνηση Διπλωματικής Πτυχιακής Εργασίας (Δ.Π.Ε.) είναι 
προαιρετική, και αντιστοιχεί σε 6 μονάδες ECTS. Ο φοιτητής απαλλάσσεται από δύο μαθήματα επιλογής του 4ου έτους, ένα ανά εξάμηνο. Η εργασία περιλαμβάνει εκπόνηση 
πειραματικής έρευνας, συγγραφή μιας εργασίας και προφορική της παρουσίαση σε ακροατήριο. To προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης 
Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να κατανοούν αρχές και θέματα Πολιτισμικής 
Διαχείρισης, έχοντας πρώτα λάβει το κατάλληλο θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο για την τον σκοπό αυτό, καθώς και την ικανότητα να αλληλεπιδρούν με άλλα συναφή 
γνωστικά αντικείμενα σε διεπιστημονικό υπόβαθρο. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες, που προσδίδουν ικανότητα 
προσφοράς υπηρεσιών από τους αποφοίτους του στους τομείς Πολιτισμού και Εκπαίδευσης, και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης. Με τη Διπλωματική Πτυχιακή Εργασία οι 
απόφοιτοι αποκτούν την ικανότητα να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, και να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες κάνοντας χρήση της 
κατάλληλης βιβλιογραφίας. 

 

 
4.3 Λεπτομέρειες του προγράμματος: (π.χ ενότητες ή μαθήματα) και οι ατομικοί βαθμοί/διδακτικές μονάδες/πιστωτικές 

μονάδες που ελήφθησαν: (εάν αυτές οι πληροφορίες παρέχονται μέσω επίσημου πιστοποιητικού αναλυτικής 
βαθμολογίας, αυτές πρέπει να αναφέρονται εδώ) 

Π.χ Τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί και έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό και/ή έχει τύχει αναγνώρισης και/ή απαλλαγής 
διακρίνονται σε Υ (υποχρεωτικά), Ε (επιλογής), Π (προαιρετικά) …., ως ακολούθως: 

 

 

Π.χ Τα μαθήματα με αστερίσκο (*) δεν υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου. Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε … υποχρεωτικά 
και ….. επιλεγόμενα μαθήματα και/ή σε ... πιστωτικές μονάδες.  Επιπλέον, κάθε φοιτητής πρέπει………………………..…….. 

Πτυχιακή / Διπλωματική εργασία: «……………………..» 

Πρακτική άσκηση: ………………………………………………...  

Η κατάταξη ECTS (A,B,C,D,E) βασίζεται σε ένα δείγμα τουλάχιστον 100 φοιτητών…………………………………….. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κατηγορία 

μαθήματος 

Εξάμηνο Πιστωτικές 

Μονάδες 

Βαθμός Εξεταστική 

περίοδος 

Αντιστοίχιση βαθμού 

σε ECTS 

00314567 ………………………… Υ Α 4.0 9,0 ΙΟΥΝ  2012 Α ή Επιτυχών (Ε) 

00314582 …………………………* Π Ε 3.0 7,0 ΙΟΥΝ  2010 C ή Επιτυχών (Ε) 

        

        

        

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 7,25  Β ή Επιτυχών (Ε) 

4.4    Σύστημα βαθμολογίας και, αν υπάρχει, 4.5    Γενική ταξινόμηση του τίτλου (στην πρωτότυπη γλώσσα) 
κλίμακα κατανομής των βαθμών\ 
 

  

8.50 -10.00 ΑΡΙΣΤΑ 

6.50 -8.49 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 

5.00-6.49 ΚΑΛΩΣ 

Ή ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ECTS π.χ 

Για τους καλύτερους 

επιτυχόντες σε ποσοστό 10% 

Α  

Για τους επόμενους επιτυχόντες 

σε ποσοστό 25% 

Β  

Για τους επόμενους επιτυχόντες 

σε ποσοστό 30% 

C 

Για τους επόμενους επιτυχόντες 
σε ποσοστό 25% 

D 

Για τους τελευταίους 
επιτυχόντες σε ποσοστό 10% 

E 
  

 π.χ 7,25 «Λίαν Καλώς», Β 
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Πρόσβαση σε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές 

για την απόκτηση Μ.Δ.Ε και διδακτορικού 

διπλώματος  

 (Αναφέρονται σχετικά στοιχεία και πληροφορίες)  

 
6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
6.1 Συμπληρωματικές πληροφορίες 6.2   Άλλες πηγές πληροφοριών 

 (Αναγράφονται άλλες πληροφορίες 
σχετικά με την εκπαίδευση του κατόχου 
του τίτλου (π.χ περαιτέρω πληροφορίες 
για προαιρετικά μαθήματα, διακρίσεις, 
υποτροφίες, κινητικότητα Erasmus κλπ). 

 Πανεπιστήμιο Πατρών: www.upatras.gr 

Τμήμα ΔΠΠΝΤ : http://www.culture.upatras.gr 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: 
http://www.ypepth.gr/ 

Ευρωπαϊκή Ένωση: http://www.ec.europa.eu 

 

 

 
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

 
7.1 Ημερομηνία 7.2    Υπογραφή 

      

7.
3 

Ιδιότητα 7.4 Σφραγίδα Ιδρύματος  

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών 

 

 

 

   

 
8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
http://www.eurydice.org 
http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html 

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ 
 

5.1 Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές 5.2    Επαγγελματικό καθεστώς (αν υπάρχει) 


