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Οι Κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διεξάγονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ3185/2013, τ. Β΄), σχετικά με τη Διαδικασία

Κατάταξης

Πτυχιούχων

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ114/2017 τ. Α΄ άρθρο 74 παρ.3),
σχετικά με τα Θέματα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Βάσει της κείμενης νομοθεσίας:
•

Ο αριθμός των εισακτέων μέσω Κατατακτηρίων Εξετάσεων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του
αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

•

Η κατάθεση αίτησης συμμετοχής ορίζεται από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
➢ Αίτηση για κατάταξη του ενδιαφερόμενου
➢ Ευκρινές Αντίγραφο ΑΔΤ
➢ Ευκρινές Αντίγραφο Πτυχίου ή Πιστοποιητικού Περάτωσης Σπουδών
➢ Εφόσον συντρέχουν λόγοι, σχετικό έγγραφο επίσημης αρχής για συμμετοχή στις εξετάσεις με
προφορική εξέταση

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας του
τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών
και Πληροφόρησης).

Κανονισμός κατατακτηρίων εξετάσεων
Α. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται σε 3 μαθήματα και σε συγκεκριμένη ύλη αυτών, η οποία
ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος μετά το τέλος του Απριλίου τρέχοντος έτους για τις
Κατατακτήριες Εξετάσεις του επόμενου Ακαδ.΄Ετος. Για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακ. Έτους 20212022 θα εξεταστούν τα ακόλουθα μαθήματα:
1. Αγωγή Βρέφους Ι
2. Προσχολική Παιδαγωγική: Θεσμοποίηση και προσεγγίσεις
3. Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι

Β. Οι επιτυχόντες μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εντάσσονται σε εξάμηνο
σπουδών όχι μεγαλύτερο του 5ου. Τα τρία μαθήματα των κατατακτηρίων εξετάσεων αντιστοιχούν σε
μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Ως εκ τούτου, οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από τα
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μαθήματα υπό προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
Οι κατατασσόμενοι/ες, ύστερα από αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος σε προκαθορισμένες
χρονικές περιόδους, έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από μαθήματα τα οποία έχουν ολοκληρώσει
επιτυχώς στο προηγούμενο Τμήμα από το οποίο αποφοίτησαν. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τη
Γενική Συνέλευση του Τμήματος με βάση εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών,
η οποία λαμβάνει υπόψιν της τη βαθμολογία και το Περίγραμμα Σπουδών του εκάστοτε μαθήματος προς
αναγνώριση.
Μαθήματα και Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων
Τα μαθήματα και η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος
ικανό χρονικό διάστημα το πριν τις εξετάσεις.

Επιτροπή Κατατάξεων
Η κατάταξη πτυχιούχων πραγματοποιείται από επταμελή Επιτροπή Κατατάξεων η οποία συγκροτείται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Η επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος
και έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει ανά δύο να διδάσκουν το γνωστικό
αντικείμενο κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ή συγγενές προς αυτό γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση
ανεπαρκούς αριθμού από το οικείο Τμήμα, ως μέλη της Επιτροπής ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Τμήματος
του οικείου Α.Ε.Ι. ή ελλείψει αυτών άλλου Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συγγενές προς εξεταζόμενο
γνωστικό αντικείμενο. Η Επιτροπή Κατατάξεων οφείλει να διασφαλίζει τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της
διαδικασίας.

Περίοδος διεξαγωγής εξετάσεων
Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου εκάστου
ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος (Υ.Α. Φ1/192329/Β3
(ΦΕΚ3185/τΒ΄/16-12-2013).
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