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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

(Προσάρτημα του Πτυχίου Aρ. ΧΧΧΧ) 

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 και ανεξάρτητα στοιχεία 

για την βελτίωση της διεθνούς «διαφάνειας» και τη δίκαιη ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων 

σπουδών (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.λ.π.). Σχεδιάστηκε για να δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, 

του υποβάθρου, του περιεχόμενου και του καθεστώτος των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από 

το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον 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 δίδεται η σχετι-

κή εξήγηση. 

 

1. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

1.1 Επώνυμο (α) : ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

1.2 Όνομα (τα) :  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

1.3 
Ημερομηνία γεννήσεως (ημέρα / μήνας / έτος) Πόλη,  
Χώρα Γέννησης: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

1.4 
Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας ή κωδικός: 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
(αριθμός Μητρώου φοιτητή) 

 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

2.1 
Ονομασία του τίτλου σπουδών και (αν υπάρχει) ο συγκεκριμένος τίτλος (στην πρωτότυ-

πη γλώσσα) : 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διδακτική των Βιοεπιστημών 

2.2 Κύριος τομέας σπουδών για την απόκτηση του τίτλου: 

 Βιοεπιστήμες- Επιστήμες της Αγωγής 

2.3 Ονομασία και καθεστώς απονέμοντος Ιδρύματος (στην πρωτότυπη γλώσσα): 

 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,  
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

2.4 Ονομασία και καθεστώς του Ιδρύματος (στην πρωτότυπη γλώσσα): 

 Όπως το 2.3 

2.5 Γλώσσα (-ες) διδασκαλίας/ εξετάσεων: Ελληνική 
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  

3.1 Επίπεδο του τίτλου σπουδών:   

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ - 2ος Κύκλος Σπουδών  

3.2 Επίσημη διάρκεια του προγράμματος: 

 Διάρκεια:  2 εξάμηνα και Θερινή Περίοδος, Πιστωτικές Μονάδες : 75 ECTS 

3.3 Απαιτήσεις εισαγωγής: 

 

Πτυχίο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Βιοχημεί-

ας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοτεχνολογίας, Φυσικής, Σπουδών 

στις Φυσικές Επιστήμες, Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επι-

στημών του Ε.Μ.Π με πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών 

της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών,  Χημείας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Γεωλογί-

ας και Γεωπεριβάλλοντος), των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Σχολών Επιστημών 

Υγείας (Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Διατρο-

φής και Διαιτολογίας και των λοιπών συναφών Τμημάτων), των Γεωπονικών Πανε-

πιστημίων, καθώς και των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφών με τα παραπάνω γνωστικών α-

ντικειμένων 
 

4. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ 

4.1 Τρόπος Σπουδών: Πλήρης φοίτηση. 

4.2 Απαιτήσεις του προγράμματος:  

 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής, όταν: 

έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών  

έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τη μικροδιδασκαλία της θερινής περιόδου  και   

έχει συγκεντρώσει 75 πιστωτικές μονάδες (ΠΜ-ECTS). 

 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώ-

σεις, ικανότητες και δεξιότητες στη Διδακτική των Βιοεπιστημών  και έχουν τη δυνατότητα να ενισχύ-

σουν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους ή να συνεχίσουν σε διδακτορικές σπουδές. Θα αποκτή-

σουν γνώσεις των σύγχρονων παιδαγωγικών και  διδακτικών θεωριών, τάσεων και προσεγγίσεων για 

την οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δράσεων που απευθύνονται σε ανηλίκους 

και ενηλίκους. Θα εφοδιαστούν με διδακτικές δεξιότητες, ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν και να υλο-

ποιήσουν μια ολοκληρωμένη διδακτική παρέμβαση στο πεδίο των Βιοεπιστημών σε μια σχολική τάξη 

ή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων Βιοεπιστημόνων. Θα διαμορφώσουν στάσεις και συμπεριφο-

ρές που να συνάδουν με το ήθος και τις απατήσεις του ρόλου του εκπαιδευτή-Βιοεπιστήμονα. 

 

Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη “Διδακτική των Βιοεπιστημών” 

οι κάτοχοι του Τίτλου: 

  θα γνωρίζουν τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και διδακτικής προσέγγισης των Βιοεπιστημών σε 

θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο, θα εφαρμόζουν τις κατάλληλες διδακτικές και παιδαγωγικές 

μεθόδους και διαδικασίες στα σύγχρονα περιβάλλοντα εκπαίδευσης και θα είναι ικανοί να προ-

βάλλουν τις εξελίξεις των Βιοεπιστημών  σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο.  

  Θα είναι ικανοί να  δραστηριοποιούνται σε διεπιστημονικές ομάδες και να εργάζονται είτε στην 

τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση ανηλίκων και ενηλίκων,  είτε σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, 

επιχειρήσεις και οργανώσεις και να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν, ανάλογα με τον 

τομέα της δραστηριότητάς τους, εκπαιδευτικές δράσεις στον επαγγελματικό και επιστημονικό στί-

βο των Βιοεπιστημών.  

Περισσότερες πληροφορίες: www.mbg.duth.gr 

 

http://www.mbg.duth.gr/
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4.3 
Λεπτομέρειες του προγράμματος (π.χ. ενότητες μαθημάτων ή μαθήματα) και οι ατομικοί 

βαθμοί / πιστωτικές μονάδες που ελήφθησαν: 
 

 Τα μαθήματα στα οποία ο πτυχιούχος έχει εξεταστεί και έχει πάρει προαγωγικό βαθμό, καθώς και τα 

μαθήματα για τα οποία έχει τύχει αναγνώρισης ή απαλλαγής είναι τα : 
 

 

 

4.4 Σύστημα Βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών: 

 Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών, η βαθμολογία είναι στη δεκάβαθμη κλίμακα και δια-

μορφώνεται ως εξής: 
8,5 – 10  : «Άριστα» 
6,5 – 8,49  : «Λίαν Καλώς» 
5,0 – 6,49   : «Καλώς» 
0,0 – 4,99   : «Ανεπιτυχώς» 
Για την επιτυχή παρακολούθηση ενός μαθήματος η βαθμολογία πρέπει να είναι τουλάχι-

στον 5,0. 
4.5 Γενική ταξινόμηση του τίτλου (στην πρωτότυπη γλώσσα): 

 “Λίαν Καλώς”, 7,60 Επτά και εξήντα εκατοστά 

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟ-

ΣΦΕΡΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ 

5.1 Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές: 

 Παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε διδακτορικές σπουδές.  

5.2 Επαγγελματικό καθεστώς: 

 Δεν Ισχύει 

 

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
6.1 Συμπληρωματικές πληροφορίες: 

 Erasmus:  
Πρακτική Άσκηση:  
Άλλο: Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4547/2018, Α΄102, 12-06-2018, άρθρο 111, 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
ΕΞΕΤ. 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Π.Μ. 

ECTS 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ    7 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ    8 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ   8 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι: ΑΠΟ ΤΟ 

ΜΟΡΙΟ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ  
  8 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ: ΑΠΟ ΤΟ 

ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ  
  8 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
  7 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   7 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ   7 

ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ   15 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS                                                            75 
 

Η στήλη Π.Μ. (ECTS) απεικονίζει τις πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθη-

μα. 

 

** Τίτλος Πτυχιακής  Εργασίας: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
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παρ. β) και τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

(ΑΠ:         5-7-2018) το αντικείμενο του προαναφερθέντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών εμπίπτει στις Επιστήμες της Αγωγής και κατά συνέπεια στον απόφοιτο απονέμεται 

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής επάρκειας. 
 

6.2 Άλλες πηγές πληροφοριών: 

 Ιστοσελίδα του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής: http://mbg.duth.gr/ 

Ιστοσελίδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης: http://www.duth.gr/ 

Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: http://www.minedu.gov.gr 

 

7.           ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ 
7.1 Ημερομηνία: (ημερομηνία έκδοσης του Διπλώματος) 
7.2 Όνομα και Υπογραφή:  
7.3 Ιδιότητα: Ο Πρόεδρος του Τμήματος  
7.4 Επίσημη Σφραγίδα:  
 

 

 

                       

http://www.duth.gr/
http://www.minedu.gov.gr/


ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  σελ 6/6 

8.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΣΗΣ 

 
Η Τριτοβάθμια – Ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι δημόσια και παρέχεται δωρεάν, κατά την έννοια του άρθρου 

16, Παράγραφος 5 του Συντάγματος και, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει δύο παράλληλους το-

μείς: 

α) τον Πανεπιστημιακό (ΑΕΙ): Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Ελληνικό Ανοικτό Πανε-

πιστήμιο και 

β) τον Τεχνολογικό (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – ΤΕΙ και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογι-

κής Εκπαίδευσης – ΑΣΠΑΙΤΕ). 

Λειτουργούν επίσης κρατικά ιδρύματα Ανώτερης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων, τα 

οποία προσφέρουν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης διάρκειας από δύο έως τρία έτη. 

(ii) Εισαγωγή 

Δικαίωμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού και Επαγγελματικού). 

Το σύστημα εισαγωγής στα ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης βασίζεται στις προγραμματισμένες διαθέσιμες θέσεις 

(numerus clausus), στις προτιμήσεις σχολών/τμημάτων από τους υποψηφίους και στον Γενικό Βαθμό Πρόσβασής τους. 

Για ορισμένες Σχολές απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα (π.χ. Σχέδιο για την Αρχιτεκτονική), ή πρακτικές δοκιμα-

σίες.  

(iii) Τίτλοι σπουδών 

Η ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών των σχολών των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση 

αντίστοιχου Πτυχίου, το οποίο οδηγεί στην αγορά εργασίας, καθώς και δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε σπουδές του 

μεταπτυχιακού κύκλου: δηλαδή σε σπουδές του δεύτερου κύκλου που οδηγούν στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

(ισότιμο με πτυχίο Master) και του τρίτου κύκλου που οδηγούν στο Διδακτορικό Δίπλωμα. Το Πτυχίο είναι τίτλος που 

απονέμεται με την ολοκλήρωση σπουδών του πρώτου κύκλου, οι οποίες διαρκούν από τέσσερα έως έξι έτη ανάλογα με 

το αντικείμενο. 

Πρόσφατος νόμος για την διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και το σύστημα μεταφοράς και συσ-

σώρευσης πιστωτικών μονάδων, καθορίζει το πλαίσιο των διαδικασιών και των κριτηρίων για την αξιολόγηση των τμη-

μάτων των ΑΕΙ, καθώς και για την πιστοποίηση των σπουδών των φοιτητών. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στην ενίσχυση 

της κινητικότητας των φοιτητών και συμβάλλουν στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Λεπτομερής περιγραφή του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος υπάρχει και στον Εθνικό Φάκελο που συντάχθηκε 

από την Ελληνική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εκπαίδευση ΕΥΡΥΔΙΚΗ.  

http://www.eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.Ppdf  (pages 82,83) 

http://www.eurydice.org 

  

 

 

http://www.eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.Ppdf
http://www.eurydice.org/

