ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η διαδικασία εγγραφής των εισαγόμενων στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
προπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κατ’ έτος
εγκυκλίους εγγραφών επιτυχόντων, μετεγγραφών και εγγραφών ειδικών κατηγοριών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης στη Γραμματεία του Τμήματος, οι φοιτητές λαμβάνουν
ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την συμπλήρωση του
μηχανογραφικού τους στο Υ.ΠΑΙ.Θ., τους κωδικούς του ηλεκτρονικού λογαριασμού που θα
έχουν ως μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, του ΠΑΔΑ. Μετά από αυτό η επικοινωνία
με το ΠΑΔΑ, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού
(fstαριθμός μητρώου@uniwa.gr)
Με την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού τους οι φοιτητές έχουν πρόσβαση
στις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες:
1. Υποβολή αίτησης για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο), μέσω της Ηλεκτρονικής
Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας https://submit‐academicid.minedu.gov.gr/
2. Δήλωση επιλογής συγγραμμάτων για τα δηλωθέντα μαθήματα, μέσω της Ηλεκτρονικής
Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων Εύδοξος. https://eudoxus.gr/
3.Δήλωση μαθημάτων και παρακολούθηση της βαθμολογία τους μέσω της διαδικτυακής
εφαρμογής του Φοιτητολογίου του ΠΑΔΑ
https://sso.uniwa.gr/login?service=https%3A%2F%2Fservices.uniwa.gr%2Flogin%2Fcas
4. Πρόσβαση και διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, μέσω της πλατφόρμας
https://login.uniwa.gr/idp/profile/SAML2/POST/SSO?execution=e3s1
5. Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης http://sitisi.uniwa.gr/
6. Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος
https://submit‐academicid.minedu.gov.gr/
7.Πρόσβαση στις σελίδες των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών μέσω της
πλατφόρμας open eclass https://eclass.uniwa.gr/
8.Πρόσβαση στις σελίδες των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών μέσω της
πλατφόρμας Moodle https://moodle.uniwa.gr/

Η ιστοσελίδα του ΠΑΔΑ https://www.uniwa.gr/ και του Τμήματος Επιστήμης και
Τεχνολογίας Τροφίμων https://fst.uniwa.gr/
αποτελεί εργαλείο ενημέρωσης και
πληροφόρησης για τις δραστηριότητες του ΠΑΔΑ και του Τμήματος, για σημαντικά
φοιτητικά θέματα, όπως ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων, πρόγραμμα εξετάσεων,
ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, ημερομηνίες υποβολής εργασιών, ανακοινώσεις
διαφόρων θεμάτων. Οι φοιτητές οφείλουν να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του
Τμήματος και να ενημερώνονται για θέματα που τους αφορούν.

Έκδοση πιστοποιητικών
Μετά από σχετική αίτηση στο φοιτητολόγιο
https://sso.uniwa.gr/login?service=https%3A%2F%2Fservices.uniwa.gr%2Flogin%2Fcas
η Γραμματεία του Τμήματος χορηγεί τα εξής πιστοποιητικά:
Βεβαίωση σπουδών
Πιστοποιητικό σπουδών
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
Πιστοποιητικό εκπλήρωσης σπουδών για όσους ενδιαφερόμενους έχουν
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του Προγράμματος Σπουδών αλλά δεν τους έχει
απονεμηθεί το πτυχίο.

Δήλωση παρακολούθησης μαθημάτων εξαμήνου
Κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει το ατομικό του πρόγραμμα σπουδών
βάσει της δήλωσης μαθημάτων που υποβάλει στην αρχή κάθε εξαμήνου.
Τα μαθήματα παρακολουθούνται μόνον από τους φοιτητές του αντίστοιχου εξαμήνου ή
μεγαλύτερων εξαμήνων, δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση μαθημάτων από φοιτητές
που βρίσκονται σε μικρότερο εξάμηνο από εκείνο στο οποίο εντάσσεται το μάθημα στο
ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
Στην αρχή του εξαμήνου και εντός συγκεκριμένης προθεσμίας κάθε φοιτητής οφείλει να
εγγραφεί στο εξάμηνο σπουδών που παρακολουθεί και να δηλώσει τα θεωρητικά και
εργαστηριακά μαθήματα, που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Η εγγραφή και η δήλωση των
μαθημάτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του φοιτητολογίου. Κατά
την δήλωση παρακολούθησης και μετά την τελική της υποβολή, ο φοιτητής εκδίδει
πιστοποιητικό υποβολής, το οποίο και διατηρεί για το τρέχον εξάμηνο δήλωσης.
https://sso.uniwa.gr/login?service=https%3A%2F%2Fservices.uniwa.gr%2Flogin%2Fcas
Με τη δήλωση αυτή ο φοιτητής αποκτά το δικαίωμα:
1.να παραλάβει τα διδακτικά βοηθήματα των μαθημάτων αυτών, και
2.να συμμετάσχει στις εξετάσεις των μαθημάτων αυτών

Οι ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων γνωστοποιούνται με σχετική ανακοίνωση στην
ιστοσελίδα του Τμήματος στην αρχή του εξαμήνου και τηρούνται αυστηρά.
Mετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις. Η υποβολή της δήλωσης είναι
υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη κατάθεσης δήλωσης παρακολούθησης μαθημάτων
εξαμήνου, ο φοιτητής δεν δικαιούται να αποκτήσει διδακτικά βοηθήματα ούτε να
συμμετέχει στις εξετάσεις μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο.
Στις δηλώσεις τους οι φοιτητές οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα:
✓ Ο μέγιστος αριθμός ωρών που μπορούν να δηλωθούν και στα οποία μπορούν να
εξεταστούν οι φοιτητές, καθορίζεται ως 38 ώρες.
✓ Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τα οκτώ εξάμηνα του προγράμματος σπουδών
χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους θεωρούνται «ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ» και έχουν
δικαίωμα να δηλώνουν έως και 52 ώρες ανά εξάμηνο.
✓ Οι φοιτητές που έχουν βαθμολογηθεί με βαθμό πέντε (5,0) και άνω σε ένα μάθημα,
δεν έχουν δικαίωμα να το δηλώσουν ξανά και να εξεταστούν εκ νέου σε αυτό.
✓ Τα προαπαιτούμενα - εξαρτώμενα μαθήματα

Εγγραφή σε εργαστηριακές ομάδες
Στην αρχή του εξαμήνου και εντός συγκεκριμένης προθεσμίας κάθε φοιτητής που επιθυμεί
να παρακολουθήσει εργαστηριακά μαθήματα, οφείλει να εγγραφεί σε εργαστηριακή
ομάδα. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική και οι ημερομηνίες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα
του Τμήματος. Η εγγραφή σε εργαστηριακή ομάδα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω
της πλατφόρμας του eclass.
https://eclass.uniwa.gr/
Οι φοιτητές οφείλουν να κάνουν ΚΑΙ δήλωση παρακολούθησης μαθημάτων
(φοιτητολόγιο) εξαμήνου ΚΑΙ εγγραφή σε εργαστηριακές ομάδες(eclass)

Εξετάσεις
Οι εξετάσεις διενεργούνται μετά το τέλος του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα
μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής μπορεί να εξεταστεί
στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου. Οι εξεταστικές
περίοδοι είναι τρεις:
1. του χειμερινού εξαμήνου (Φεβρουάριος)
2. του εαρινού εξαμήνου (Ιούνιος) και
3. η επαναληπτική εξεταστική (Σεπτέμβριος)

Οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων, η διάρκεια, καθώς και τυχόν μεταγενέστερη
τροποποίηση τους, ανακοινώνεται στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος και του Τμήματος.
Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις ΜΟΝΟ των μαθημάτων που
περιλαμβάνονται στη δήλωση παρακολούθησης μαθημάτων εξαμήνου.

Διδακτικά συγγράμματα
Τα διδακτικά συγγράμματα για κάθε εξάμηνο διατίθενται δωρεάν. Κάθε φοιτητής έχει
δικαίωμα να παραλάβει διδακτικά συγγράμματα ΜΟΝΟ για τα μαθήματα του εξαμήνου που
έχει συμπεριλάβει
στη δήλωση παρακολούθησης
μαθημάτων. Η δήλωση των
συγγραμμάτων γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.eudoxos.gr.

Αναστολή φοίτησης- Διακοπή σπουδών
Κάθε φοιτητής μπορεί να ζητήσει αναστολή φοίτησης μέχρι και για 8(οκτώ) εξάμηνα,
συνεχόμενα ή τμηματικά, κατόπιν σχετικής αίτησης στη Γραμματεία της Κοσμητείας της
Σχολής Επιστημών Τροφίμων, παραδίδοντας το Ειδικό Φοιτητικό Εισιτήριο (πάσο) . Η αίτηση
κατατίθεται στην Γραμματεία της Κοσμητείας και εξετάζεται από τη Συνέλευση της
Κοσμητείας. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης δεν υφίσταται η φοιτητική ιδιότητα
ούτε δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. Η χρονική διάρκεια της αναστολής δεν
προσμετράται στο συνολικό χρόνο φοίτησης. Με τη λήξη της αναστολής η φοίτηση
συνεχίζεται, αυτόματα, από το εξάμηνο που είχε ανασταλεί.
https://www.uniwa.gr/spoydes/scholes-kai-tmimata/ffs/

Πτυχιακή Εργασία
Για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, είναι
απαραίτητη η εκπόνηση Πτυχιακής εργασίας.
Η Πτυχιακή Εργασία, συμμετέχει στο σύνολο των διδακτικών μονάδων του προγράμματος
σπουδών με 20 ECTS. Όταν οι φοιτητές αναλάβουν θέμα πτυχιακής εργασίας, οφείλουν να
καταθέτουν αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας, υπογεγραμμένη από τους ίδιους και τον
επιβλέποντα καθηγητή. ΕΝ42.10 3 Αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας
Η πτυχιακή εργασία ολοκληρώνεται με τη συγγραφή της και την παρουσίασή της ενώπιον
της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Οι πτυχιακές εργασίες παρουσιάζονται τρεις φορές
το χρόνο με το πέρας των αντίστοιχων εξεταστικών περιόδων. Η αίτηση εξέτασης
πραγματοποιείται τις δύο εβδομάδες που προηγούνται των εξεταστικών περιόδων, σε
συγκεκριμένη ημερομηνία που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος .
ΕΝ42.10 4 Αίτηση εξέτασης πτυχιακής εργασίας

Πρακτική άσκηση
-Η Πρακτική Άσκηση για φοιτητές του πανεπιστημίου, είναι προαιρετική. Η πρακτική
άσκηση δε βαθμολογείται αλλά λαμβάνει είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες ECTS. Η διάρκειά
της είναι δύο μήνες.
-Η Πρακτική Άσκηση, για φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών ΤΕΙ, είναι υποχρεωτική. Η
διάρκειά της είναι έξι μήνες.

Πρόγραμμα Erasmus+
Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα μετακίνησης με σκοπό τις σπουδές και την πρακτική άσκηση
στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+, το οποίο είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει
στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό
των συστημάτων , κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης
(Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων,
Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας κτλ.).
Περισσότερα για το Πρόγραμμα ERASMUS+ τις τρέχουσες προκηρύξεις, τις προϋποθέσεις
συμμετοχής, αιτήσεις κλπ. μπορούν να βρεθούν στη σχετική ιστοσελίδα του
https://erasmus.uniwa.gr/

Λήψη πτυχίου
-Για τη λήψη πτυχίου πανεπιστημίου, απαιτούνται 240 μονάδες ECTS στις οποίες
περιλαμβάνεται η πτυχιακή εργασία (20 μονάδες ECTS), 39 Υποχρεωτικά μαθήματα
(περιλαμβάνεται και η πτυχιακή εργασία), ένα (1) μάθημα επιλογής της ομάδας Α, 7 ου
εξαμήνου και δύο (2) μαθήματα επιλογής της ομάδας Β, 8ου εξαμήνου.
-Για τη λήψη πτυχίου Α΄ κύκλου σπουδών ΤΕΙ, απαιτούνται , 39 Υποχρεωτικά μαθήματα ένα
(1) μάθημα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, 5ου εξαμήνου, η πτυχιακή εργασία και εξάμηνη
πρακτική άσκηση.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις φοιτητών
Οι φοιτητές του Τμήματος
❖ Έχουν το δικαίωμα συνεργασίας για τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές τους ανάγκες
με το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος
❖ Έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήματα και αιτήσεις, τα οποία θα απαντώνται
σε εύλογο χρονικό διάστημα, από τη Γραμματεία του Τμήματος.

❖ Οφείλουν να διεκπεραιώσουν τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές τους υποχρεώσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
❖ Οφείλουν να παρακολουθούν και να ελέγχουν την ορθότητα των καταχωρισμένων
στοιχείων και δηλώσεων μαθημάτων στον φάκελό τους στο φοιτητολόγιο.
❖ Έχουν την υποχρέωση να επισκέπτονται συχνά την ιστοσελίδα του Τμήματος και να
παρακολουθούν τις ανακοινώσεις.
❖ Έχουν την ευθύνη του τακτικού ελέγχου του ηλεκτρονικού λογαριασμού webmail που
τους έχει χορηγήσει το Πανεπιστήμιο έτσι ώστε να είναι δυνατή η ενημέρωση τους
διδάσκοντες και τη Γραμματεία.
❖ Έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος.
❖ Έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στις
σελίδες των μαθημάτων στο eclass

Ακαδημαϊκό έτος
Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου
ημερολογιακού έτους. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται
χρονικά σε δύο εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό. Κάθε εξάμηνο σπουδών
περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Στο τέλος κάθε εξαμήνου ακολουθεί η περίοδος
εξετάσεων.
Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αναφέρονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης :
των μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, των εξεταστικών περιόδων χειμερινού
και εαρινού εξαμήνου, καθώς και της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου, των
διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.
Στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο περιγράφονται επίσης και οι επίσημες αργίες κάθε εξαμήνου.
Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ανακοινώνεται πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους,
μετά από σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
https://www.uniwa.gr/epikairotita/akadimaiko-imerologio/

Γενικές οδηγίες Γραμματείας
Οι φοιτητές του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και
Τεχνολογίας Τροφίμων μπορούν να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση fst@uniwa.gr από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του
πανεπιστημίου https://www.uniwa.gr/
Η δια ζώσης παρουσία στη γραμματεία, γίνεται κατά προτίμηση, κατόπιν ραντεβού,
στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα.

Χρήσιμη ανακοίνωση Τμήματος που αφορά το πρόγραμμα σπουδών
https://fst.uniwa.gr/announcements/analytiko-programma-proptychiakon-spoydon/

Ελένη Γιαννακοπούλου
Νικόλαος Μεταξάς
Βιργινία Στεφανοπούλου, Προϊσταμένη Γραμματείας
Στοιχεία Επικοινωνίας τηλέφωνο 2105385506
Ηλεκτρονική Αλληλογραφία fst@uniwa.gr

