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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  
«Υποβολή αιτήματος για έγκριση υλοποίησης έργου/προγράμματος  από το  

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» 
(έναρξη ισχύος: 16-12-2022) 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Σχολή………………………………………………… 
Τμήμα………………………………………………… 
 
Ονοματεπώνυμο: ……………………………………… 
Ιδιότητα:……………………………………………………… 
Τηλ.:…………………………………………………………. 
Email: ……………………………………………………….. 

 
 
 

…./……/……. (ημερομηνία) 
 
 

 
 

Προς:  
Κέντρο Επιμόρφωσης  
και Δια Βίου Μάθησης  

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
  

Θέμα: Αίτημα για έγκριση υλοποίησης έργου/προγράμματος1 με τίτλο 

«……………………………………………..» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου 

Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 

Παρακαλούμε για την έγκριση υλοποίησης έργου/προγράμματος με τίτλο 
«……………………………………………..…………………..» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου 
Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  
Ακολουθεί πίνακας με αναλυτικές πληροφορίες για το προτεινόμενο έργο/πρόγραμμα: 

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ2 

με αναλυτικές πληροφορίες για υλοποίηση έργου/προγράμματος με τίτλο:  

«…………………………………………………………..» 

1 1.1 Επιστημονικά Υπεύθυνος/η 
(ΕΥ) 
Προγράμματος 
(Ονοματεπώνυμο/ 
Ιδιότητα) 
 

 

 
1 Τα προγράμματα ή αλλιώς ονομαζόμενα και ως έργα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μπορούν να αποτελούνται από 
επιμέρους υποπρογράμματα, ή αλλιώς ονομαζόμενα και ως υποέργα. Ο επιστημονικά υπεύθυνος έχει τη 
δυνατότητα να επιλέξει την ονομασία έργο ή πρόγραμμα και κατ΄ αντιστοιχία υποέργο ή υποπρόγραμμα που 
θα χρησιμοποιήσει στην πρόταση που θα καταθέσει στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  
Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων/προγραμμάτων επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν μπορούν να είναι 
ταυτόχρονα Επιστημονικοί Υπεύθυνοι σε περισσότερα από 1 έργο/πρόγραμμα ή 4 
υποέργα/υποπρογράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  
Επίσης, οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι των έργων/προγραμμάτων επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ δεν μπορούν να 
είναι ταυτόχρονα Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι σε περισσότερα από 1 έργο/πρόγραμμα ή 4 
υποέργα/υποπρογράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  
Σημειώνεται ότι ένα έργο/πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μπορεί να περιλαμβάνει έως και τέσσερα (4) 
υποέργα/υποπρογράμματα  συναφούς αντικειμένου. 
2 Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική 
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1.2 Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η (ΑΥ)3 
(Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα) 
 
Επιστημονική Συνάφεια με το 
έργο/πρόγραμμα 
 

2 2.1 Τίτλος έργου/προγράμματος4 
[Εφόσον υπάρχουν 
υποέργα/υποπρογράμματα:  
(και) τίτλοι για κάθε 
υποέργο/υποπρόγραμμα ξεχωριστά] 
 
2.2 Θεματικό πεδίο  
[Εφόσον υπάρχουν 
υποέργα/υποπρογράμματα:  
(και) θεματικό πεδίο για κάθε 
υποέργο/υποπρόγραμμα ξεχωριστά] 
 
 

 

3 3.1 Τύπος έργου/προγράμματος 
(Έργο/Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ή 
Έργο/Πρόγραμμα Εξειδικευμένης 
Επιμόρφωσης)5 
 
3.2 Συνεργαζόμενοι φορείς 
υλοποίησης (εφόσον υπάρχουν) 
 

 

4 4.1 Συνοπτική περιγραφή 
έργου/προγράμματος  
(ελληνικά-αγγλικά) 
συνολικά 400 λέξεις 
[Εφόσον υπάρχουν 
υποέργα/υποπρογράμματα:  
(και) συνοπτική περιγραφή για κάθε 
υποέργο/υποπρόγραμμα ξεχωριστά] 
 
4.2 Συνοπτική περιγραφή των 
επιδιωκόμενων στόχων  
[Εφόσον υπάρχουν 
υποέργα/υποπρογράμματα:  
(και) συνοπτική περιγραφή των 
επιδιωκόμενων στόχων για κάθε 
υποέργο/υποπρόγραμμα ξεχωριστά] 
 
 

 
 
 

 
3 Εφόσον την ευθύνη επί του ακαδημαϊκού περιεχομένου φέρει άτομο διαφορετικό από τον Επιστημονικό 
Υπεύθυνο 
4 Ένα έργο/πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει έως και τέσσερα (4) υποέργα/υποπρογράμματα συναφούς 
αντικειμένου. Σε περίπτωση που το προτεινόμενο έργο/πρόγραμμα περιλαμβάνει 
υποέργα/υποπρογράμματα, τότε στα πεδία 2-27 συμπληρώνονται στοιχεία που αφορούν στο κάθε 
υποέργο/υποπρόγραμμα ξεχωριστά (με αρίθμηση των υποέργων/υποπρογραμμάτων).  
5 Τα έργα/προγράμματα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, έχουν υποχρεωτικά ως προϋπόθεση συμμετοχής 
των εκπαιδευόμενων την κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ή ισότιμου τίτλου σπουδών). Σε αυτήν 
την περίπτωση, ο Ε.Υ. ελέγχει την ύπαρξη πτυχίου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής των 
υποψηφίων. 
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5 5.1 Χρονικό διάστημα 
εκπαίδευσης-επιμόρφωσης,  
και  
 
5.2 Αριθμός επαναλαμβανόμενων 
κύκλων που θα πραγματοποιηθεί 
το έργο/πρόγραμμα. 
(Εφόσον υπάρχουν 
υποέργα/υποπρογράμματα: χρονικό 
διάστημα και αριθμός 
επαναλαμβανόμενων κύκλων για κάθε 
υποέργο/υποπρόγραμμα ξεχωριστά) 
 

 

6 Διάρκεια εκπαίδευσης-
επιμόρφωσης σε ώρες 
(Εφόσον υπάρχουν 
υποέργα/υποπρογράμματα: ώρες για 
κάθε υποέργο/υποπρόγραμμα 
ξεχωριστά)6 
 

 

7 Μέγιστος αριθμός απουσιών 
εκπαιδευόμενων7 

 
 
 

8 8.1 Μαθησιακά αποτελέσματα 
(Γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες)  
&  
8.2 Επαγγελματικά αποτελέσματα 
(μικροδιαπιστευτήρια-
microcredentials) ή Αριθμός 
Πιστωτικών μονάδων ECTS που 
αποκτούνται από την επιτυχή 
ολοκλήρωση του προγράμματος ή 
κάθε επιμέρους ενότητας του 
προγράμματος, εάν διαρθρώνεται σε 
ενότητες. 
 
 
Προσδιορίζονται οι μονάδες ECTS 
συνολικά για το πρόγραμμα  
και Μονάδες ECTS ανά ενότητα (με 
αρίθμηση των ενοτήτων, όπως 
αποτυπώνονται στο πεδίο 12.1) 
(Εφόσον υπάρχουν 
υποέργα/υποπρογράμματα: 
πιστωτικές μονάδες ECTSγια κάθε 
υποέργο/υποπρόγραμμα ξεχωριστά) 
Υπολογισμός μονάδων σύμφωνα με 
το Παράρτημα  
 
1 ECTS= 25-30 ώρες φόρτου 
εργασίας:  

 

 
6Στην περίπτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συμπληρώνονται οι εκτιμώμενες ώρες 
7 Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., το όριο απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% όλων των 
προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης. 
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• Στα Προγράμματα 
Εξειδικευμένης 
Επιμόρφωσης η αντιστοιχία 
είναι 1ECTS=25 ώρες φόρτου 
εργασίας. (Τα Προγράμματα 
Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, 
έχουν υποχρεωτικά ως 
προϋπόθεση συμμετοχής των 
εκπαιδευόμενων την κατοχή 
πτυχίου τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ή ισότιμου 
τίτλου σπουδών).  

• Στα Προγράμματα 
Επιμόρφωσης η αντιστοιχία 
είναι 1ECTS=30 ώρες φόρτου 
εργασίας. 

 
Επισυνάπτει Πίνακας υπολογισμού 
μονάδων ECTS, σύμφωνα με το 
συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.  
 

9 Μέθοδος υλοποίησης8 
(Εφόσον υπάρχουν 
υποέργα/υποπρογράμματα: μέθοδος 
υλοποίησης  για κάθε 
υποέργο/υποπρόγραμμα ξεχωριστά) 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, 
παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν 
πρόκειται για ΣΥΓΧΡΟΝΗ ή 
ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ εκπαίδευση 
 
 

 

10 Οργάνωση διδασκαλίας 
(τρόπος και μέθοδος) 
 
Διάρκεια εκπαίδευσης ανά 
εκπαιδευτική μέθοδο  
(σε περίπτωση υλοποίησης μεικτής 
εκπαίδευσης, με τη χρήση δηλ. 
διαφορετικών μεθόδων)9 
 

 

11 Χώρος υλοποίησης  
(στην περίπτωση (και) δια ζώσης 
εκπαίδευσης) 
 

 

12 12.1 Διδακτικές Ενότητες & 
Διδάσκοντες 
 

 

 
8 π.χ. εξ αποστάσεως/δια ζώσης/μεικτή εκπαίδευση 
9 π.χ. μεικτή εκπαίδευση που περιλαμβάνει εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη μορφή MOODLE από 
10/10/2021 έως 31/1/2022, διάρκειας …. ωρών & δια ζώσης εκπαίδευση/πρακτική άσκηση με υποχρεωτική 
φυσική παρουσία στο (π.χ. εργαστήριο…………, πόλη) διάρκειας 25 ωρών. 
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12.2 Αντικείμενο διδακτικών 
ενοτήτων και Περιγράμματα 
μαθημάτων 
 
12.3 Πηγές γνώσης (π.χ 
βιβλιογραφία, αρθρογραφία, 
δικτυογραφία, κτλ) 
 
(Εφόσον υπάρχουν 
υποέργα/υποπρογράμματα: 
διδακτικές ενότητες, διδάσκοντες, 
αντικείμενο διδακτικών ενοτήτων και 
περιγράμματα μαθημάτων, καθώς και 
πηγές γνώσης για κάθε 
υποέργο/υποπρόγραμμα ξεχωριστά)/ 
 

13 13.1 Ομάδες στόχου, δηλ. 
προσδιορισμός εκπαιδευόμενων 
 
13.2 Ανώτατος αριθμός 
εκπαιδευόμενων (εάν 
προτείνεται) 
 

 

14 Ελάχιστα τυπικά προσόντα που 
απαιτούνται για την συμμετοχή 
στο πρόγραμμα /Προϋποθέσεις 
εισαγωγής-συμμετοχής στο 
έργο/πρόγραμμα10: 
 

 

15 Προαπαιτούμενες γνώσεις και 
δεξιότητες για παρακολούθηση11 
 

 

16 16.1 Τρόπος αξιολόγησης των 
εκπαιδευομένων (π.χ. τεστ 
αξιολόγησης ανά ενότητα, 
υποχρεωτική τελική εργασία) 
 
 
16.2 Προϋποθέσεις χορήγησης 
πιστοποιητικού 
(κλίμακα βαθμολόγησης και 
απαιτήσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης)12 
 
 

 
 
 
  

17 Ομάδα έργου/προγράμματος:  

 
10 Στα έργα/προγράμματα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: υποχρεωτική αναγραφή «Ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής: Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ή ισότιμου τίτλου σπουδών)». Σε αυτήν την περίπτωση, ο 
ΕΥ ελέγχει την ύπαρξη πτυχίου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής 
11 π.χ. καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ, πρόσβαση στο διαδίκτυο 
12 π.χ. α. Βαθμολογία άνω του 50% στις δοκιμασίες αξιολόγησης ανά ενότητα του προγράμματος 
(κλίμακα=0-100%, Βάση: 50%, Άριστα: 100%),  β. ολοκλήρωση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης 
διάρκειας 25 ωρών, και γ. αποπληρωμή του κόστους συμμετοχής. Σημειώσεις: Α) Τα Συμπληρώματα 
Πιστοποιητικού (Συνοδευτικό Έγγραφο του Πιστοποιητικού)  που εκδίδει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναγράφουν τον μέσο 
όρο ανά ενότητα καθώς και τον τελικό μέσο όρο για κάθε συμμετέχοντα. Β) Το όριο απουσιών δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 10% όλων των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης. 
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17.1 Ονοματεπώνυμο και 
Ιδιότητα:  
α) Επιστημονικού Υπευθύνου (ΕΥ),  
 
β) Ακαδημαϊκού Υπευθύνου (ΑΥ) 
(εφόσον την ευθύνη επί του 
ακαδημαϊκού περιεχομένου φέρει 
άτομο διαφορετικό από τον 
Επιστημονικό Υπεύθυνο), και  
 
γ) Μελών της ομάδας εργασίας.  
 
17.2 Δηλώνεται ο ακριβής αριθμός 
των έργων/προγραμμάτων και 
των 
υποέργων/υποπρογραμμάτων του 
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., στα οποία 
συμμετέχουν την τρέχουσα 
χρονική περίοδο οι ΕΥ και ΑΥ13 
 

18 Αναλυτική Χρηματοδότηση14 
 

 

19 I. Κόστος Συμμετοχής  

II. Τρόπος πληρωμής 

III. Αριθμός δόσεων καταβολής 

 

 

20 Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός15 
 

 

21 Πρόσθετες πληροφορίες & Τύπος 
Πιστοποιητικού/ 
Λεπτομέρειες που αφορούν το 
έργο/πρόγραμμα και δεν 
περιλαμβάνονται στα παραπάνω 
πεδία16 

 

 

22. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

«Ως επιστημονικά υπεύθυνος του έργου/προγράμματος, δηλώνω υπεύθυνα ότι: 
 

 
13 Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων/προγραμμάτων επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν μπορούν να 
είναι ταυτόχρονα Επιστημονικοί Υπεύθυνοι σε περισσότερα από 1 έργο/πρόγραμμα ή 4 
υποέργα/υποπρογράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Το ίδιο ισχύει και για τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους των 
έργων/προγραμμάτων επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., οι οποίοι δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα 
Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι σε περισσότερα από 1 έργο/πρόγραμμα ή 4 υποέργα/υποπρογράμματα του 
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
14 π.χ. συμμετέχοντες 
15 π.χ. Κρατήσεις Ε.Λ.Κ.Ε.: 12%, Κρατήσεις Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: 15%, Επ. Υπεύθυνος (ΕΥ): …………%, Αμοιβές 
Πανεπιστημιακών (πλην ΕΥ): %, Αμοιβές Τρίτων: ……..%, Αναλώσιμα: ………%, Λοιπά έξοδα: ……% 
16 Να προστεθούν και οι παρακάτω πληροφορίες εάν υπάρχουν : 
1. Η φόρμα αξιολόγησης του προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους, 2. Η Υποστήριξη εκπαιδευομένων 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ΑΤΟΜΟ/    ……, ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.  ..,,.. , ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
…….,3. Η Δυνατότητα πιστοποίησης προγράμματος από ……….. φορέα πιστοποίησης. 
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α) το περιεχόμενο του συγκεκριμένου έργου/προγράμματος επιμόρφωσης 
επικαλύπτεται/δεν επικαλύπτεται(διαγράφετε ανάλογα)17 

με ανάλογο προπτυχιακό μάθημα που προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,  
 

β) δεν είμαι Επιστημονικά Υπεύθυνος σε περισσότερα από 1 έργο/πρόγραμμα ή 4 
υποέργα/υποπρογράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταυτόχρονα, 

 

γ) Ο/Η Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος δεν είναι Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος σε περισσότερα από 1 
έργο/πρόγραμμα ή 4 υποέργα/υποπρογράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταυτόχρονα», και 

 
δ) σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής/συνέχισης του έργου διδασκαλίας ενός ή 

περισσοτέρων διδασκόντων, αυτοί θα αντικαθίστανται άμεσα με δική μου ευθύνη και θα 
ενημερώνω σχετικά την Γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 
23 Επισυνάπτεται Απόφαση ή Απόσπασμα πρακτικών με τη γνώμη ΓΣ Τομέα ή Τμήματος 

(θετική ή αρνητική). 
 

24 Επισυνάπτονται σύντομα βιογραφικά σημειώματα του ΕΥ και του ΑΥ (εφόσον υπάρχει 
στο έργο/πρόγραμμα), καθώς και των μελών  της ομάδας εργασίας, απ’ όπου με βάση 
τους τίτλους σπουδών, την εργασιακή ή διδακτική εμπειρία, τα πιστοποιητικά 
γνώσεων αναδεικνύεται με σαφήνεια η συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του 
προτεινόμενου έργου/προγράμματος επιμόρφωσης. 
 

25 Επισυνάπτεται Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, όπου αποτυπώνεται η 
διαδικασία διαπίστωσης των αναγκών και η σκοπιμότητα της προσφοράς του 
προγράμματος. 
 

26 Επισυνάπτεται ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό 
 

27 Ιστοσελίδα έργου/προγράμματος: 
Α) Teams 
Β) Άλλο 
  

Με τιμή 
………………………………… 

 
(Ονοματεπώνυμο ΕΥ/Υπογραφή) 

 
17 Κατά την κατάθεση του αιτήματός τους για υλοποίηση έργου/προγράμματος, οι ΕΥ δηλώνουν υπεύθυνα 
ότι σε περίπτωση που το περιεχόμενο του έργου/προγράμματος επιμόρφωσης επικαλύπτεται με ανάλογο 
προπτυχιακό μάθημα που προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το έργο/πρόγραμμα θα απευθύνεται 
μόνο σε πτυχιούχους (δηλ. θα αποτελεί Έργο/Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης). 



Σελίδα 8 από 8 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ECTS 

Υπολογισμός Φόρτου εργασίας φοιτητών 

 Υπολογισμός Φόρτου εργασίας φοιτητών 

1 ECTS= 25-30 ώρες φόρτου εργασίας 
 

• Στα Προγράμματα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης η αντιστοιχία είναι 
1ECTS=25 ώρες φόρτου εργασίας. (Τα Προγράμματα Εξειδικευμένης 
Επιμόρφωσης, έχουν υποχρεωτικά ως προϋπόθεση συμμετοχής των 

εκπαιδευόμενων την κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου 
τίτλου σπουδών). 

• Στα Προγράμματα Επιμόρφωσης η αντιστοιχία είναι 1ECTS=30 ώρες 
φόρτου εργασίας. 

 
Ο φόρτος εργασίας των φοιτητών συνίσταται 
στον χρόνο που πρέπει να δαπανήσει κατά μέσο 
όρο ο φοιτητής για να ολοκληρώσει επιτυχώς όλες 
τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και να επιτύχει τα μαθησιακά 
αποτελέσματα που καθορίζονται για κάθε 
επιμέρους αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό 
στοιχείο. 
Στον πίνακα πρέπει  να αναγράφονται οι ώρες 
μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα, οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης  μελέτης και να περιγράφονται 
αναλυτικά ο τρόπος και οι μέθοδοι διδασκαλίας 
(π.χ. Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική, Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή  εργασίας/εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία κλπ. ) 

Εκπαιδευτική 
δραστηριότητα 

Ώρες 
φόρτου 
εργασίας 

Διαλέξεις διά 
ζώσης 

 

Διαλέξεις εξ 
αποστάσεως 

 

Σεμινάρια  

Αυτοτελής μελέτη  

Γραπτές εργασίες  

Ομαδική εργασία  

Εξετάσεις  

Άλλο  
 (προσδιορίστε 
παρακάτω): 

 

Συνολικές ώρες 
φόρτου εργασίας 
φοιτητών 

 

 
 

 

 

 
 
 


