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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ  
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 71/29.6.2022 (θέμα 4ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το ΠΠΣ του 
Τμήματος δύναται να αναθεωρείται τακτικά από τη Συνέλευση του Τμήματος. Στόχος της 
αναθεώρησης είναι να διορθώνονται οι ελλείψεις που παρουσιάζονται, να εναρμονίζεται 
με τις διεθνείς και εθνικές επιστημονικές εξελίξεις, με τα γνωστικά αντικείμενα του 
Τμήματος αλλά και να προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς.  
 
Η διαδικασία για την έγκριση και την αναθεώρηση του ΠΠΣ έχει ως εξής :  

1. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί μια φορά το χρόνο τη Συνέλευση με θέμα τη 
συζήτηση και την πιθανή αναμόρφωση του ΠΠΣ. Η αναμόρφωση αυτή δύναται να 
αφορά το σύνολο των μαθημάτων [υποχρεωτικά, επιλογής, πτυχιακή εργασία, 
πρακτική άσκηση], τα ECTS, το περιεχόμενο των μαθημάτων και άλλα.   
 

2. Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών που έχει συσταθεί στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του Τμήματος σε συνεργασία με την ΟΜΕΑ του Τμήματος θα 
πραγματοποιήσουν τις ακόλουθες δράσεις :  

a. Συλλογή και αξιολόγηση των κυριότερων πηγών πληροφόρησης για την 
αναθεώρηση του ΠΠΣ, δηλαδή :  

i. Τα  εφόδια και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι υποψήφιοι 
φοιτητές από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

ii. Τη διεθνή και την ελληνική εμπειρία από αντίστοιχα ΠΠΣ. 
iii. Τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους (Υπουργείο, 

Δασαρχεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, συλλογικοί φορείς, άλλους 
δημόσιους φορείς, ιδιωτικούς φορείς, διεθνείς φορείς που 
ασχολούνται με το ξύλο, το περιβάλλον και τον σχεδιασμό και 
άλλα). 

iv. Την καταγραφή των τάσεων από τη διεθνή εμπειρία.  
v. Τις προτάσεις και τις απόψεις προσκεκλημένων ειδικών από το 

Τμήμα, από την ευρύτερη διαβούλευση και εν κατακλείδι από τις 
ομάδες εργασίας του Τμήματος.  

vi. Την ανατροφοδότηση από φοιτητές και πτυχιούχους του Τμήματος.  
vii. Στατιστικά δεδομένα που αφορούν την απασχόληση των 

πτυχιούχων τόσο του Τμήματος όσο και των αντίστοιχων Τμημάτων 
άλλων ΑΕΙ. 

viii. Την ανατροφοδότηση των δεδομένων από το ισχύον ΠΠΣ. 
ix. Τον έλεγχο από την αξιολόγηση των μαθημάτων του ΠΠΣ του 

Τμήματος ΔΕΞΥΣ από την έναρξη της λειτουργίας του.  
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b. Υποβολή ειδικά αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης έκθεσης προς το 
ανώτατο συλλογικό όργανο του Τμήματος, τη Συνέλευση του Τμήματος, 
όπου θα αναδεικνύεται η ανάγκη για την αναθεώρηση του ΠΠΣ με βάση 
όσα αναφέρθηκαν και στο σημείο a.  
 

c.  Ο ρόλος της Συνέλευσης του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος ΔΕΞΥΣ 
οφείλει να :  

i. Ενημερώνει το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, 
ΕΤΕΠ, επιστημονικούς συνεργάτες, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές 
όλων των επιπέδων σπουδών) και θέτει την Έκθεση σε 
διαβούλευση.  

ii. Προτείνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην διαταραχθεί η 
εκπαιδευτική διαδικασία για τους φοιτητές/τριες παλαιότερων 
Ακαδημαϊκών Ετών, που οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές 
τους με άλλο ΠΠΣ.  

iii. Παρουσιάζει με αναλυτικό και κατανοητό τρόπο τις αλλαγές σε 
σχέση με το προηγούμενο ΠΠΣ και επισημαίνονται οι αλλαγές 
αυτές. Για παράδειγμα, οι αλλαγές στα ECTS ή στο εξάμηνο 
διδασκαλίας του μαθήματος.  

iv. Υποβάλλει το πρακτικό και όλο το απαραίτητο υλικό προς τη 
ΜΟΔΙΠ του ΠΘ.  

v. Ενσωματώνει τις παρατηρήσεις της Εσωτερικής Αξιολόγησης στην 
αναθεώρηση του ΠΠΣ του Τμήματος και να παρουσιάζει αυτές τις 
προτάσεις/διορθώσεις/αλλαγές σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα, 
όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί.  
 

Α/Α Προτάσεις/παρατηρήσεις/σχόλια/συστάσεις 
Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης 

Προτάσεις για 
αλλαγές/τροποποιήσεις στο 

υφιστάμενο ΠΠΣ 

1.   

2.   

3.   

 
d. Κοινή Συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ του ΠΘ με τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα 

μέλη της ΟΜΕΑ και της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του ΠΠΣ. Στη 
συνεδρίαση θα ελεγχθεί η πληρότητα της πρόταση για την αναμόρφωση 
του ΠΠΣ του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, ελέγχεται και κρίνεται η εισήγηση της 
σκοπιμότητας και της τεκμηρίωσης των αλλαγών, η παρουσίαση του νέου 
ΠΠΣ, οι αλλαγές στον Κανονισμό Σπουδών, η οργάνωση του εκπαιδευτικού 
έργου. Παρουσιάζονται οι μεταβατικές διατάξεις που αφορούν τα 
προηγούμενα ΠΠΣ.   
 

3. Η ΜΟΔΙΠ του ΠΘ έχει δύο δυνατότητες (πόρισμα) :  
i. Σε περίπτωση θετικής εισήγησης διαβιβάζεται ο φάκελος προς τη 

Σύγκλητο και ολοκληρώνεται η διαδικασία. 
ii. Σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης ο φάκελος διαβιβάζεται προς το 

Τμήμα με στόχο να ανατροφοδοτηθεί η πρόταση με τις συστάσεις 
και τα σχόλια της ΜΟΔΙΠ και να υποβάλει εκ νέου την πρόταση 
προς τη ΜΟΔΙΠ (σημείο c-iv). 
 

4. Δημοσίευση και εφαρμογή του νέου ΠΠΣ. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

 


