
Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος θα υπολογίζεται βάσει των πιστωτικών μονάδων ECTS και του βαθμού 

κάθε μαθήματος ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 

Θα λαμβάνονται υπόψη οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) του κάθε μαθήματος, καθώς και ο βαθμός του. Τα 

μαθήματα που δεν αξιολογούνται με βαθμό δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου. 

Θα πολλαπλασιάζεται ο βαθμός του κάθε μαθήματος με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για 

παράδειγμα: 

ΜΑΘΗΜΑ 1 (ΠΙΣΤΩΤΙΚΈΣ ΜΟΝΑΔΕΣ-ECTS :3, ΒΑΘΜΟΣ:10) Γινόμενο: 3 χ 10 = 30 

ΜΑΘΗΜΑ (ΠΙΣΤΩΤΙΚΈΣ ΜΟΝΑΔΕΣ-ECTS :4, ΒΑΘΜΟΣ:8) Γινόμενο: 4 χ 8 = 32 

Στην συνέχεια: 

α) αθροίζονται τα γινόμενα όλων των μαθημάτων που βαθμολογούνται (ΔΙΑΙΡΕΤΕΟΣ) 

β) αθροίζονται οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) όλων των μαθημάτων που έχουν βαθμό (ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ) 

γ) διαιρείται το άθροισμα των γινομένων (ΔΙΑΙΡΕΤΕΟΣ) με το άθροισμα των πιστωτικών μονάδων των 

μαθημάτων που βαθμολογούνται (ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ). 

Το πηλίκο της διαίρεσης είναι ο βαθμός του πτυχίου, ο οποίος περιλαμβάνει δύο (2) δεκαδικά ψηφία 

(XX,XX). 

Η εξίσωση για την παραπάνω διαδικασία είναι: 



 
 
 

α) Ο νέος τύπος του βαθμού του πτυχίου θα ισχύσει για όσους εισήχθησαν 

το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020 σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. 

β) Για τους φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου πριν τη συνέργεια 

(δηλ. όσοι εισήχθησαν πριν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) θα 

χρησιμοποιείται ο τύπος που αναφέρεται στον οδηγό σπουδών του κάθε 

Τμήματος. 

γ) Για τα Τμήματα του πρώην ΤΕΙ πριν τη συνέργεια (δηλ. όσοι εισήχθησαν 

πριν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) θα ισχύει ο ήδη υπάρχων αλγόριθμος 

που χρησιμοποιούσαν σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΤΕΙ (ΦΕΚ 

τ.Β’ 1344/1-7-1999) και αυτός ο τύπος θα έχει ισχύ μέχρι να αποφοιτήσει 

και ο τελευταίος φοιτητής. 

𝐵𝐵 = δ1β1+δ2β2+ … … … +δνβν 
𝛿𝛿1+𝛿𝛿2+ δν 

 
 

Όπου β1,β2……βν είναι οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που 

παρακολούθησε ο σπουδαστής και δ1,δ2…..δν οι αντίστοιχες διδακτικές 

μονάδες. Στα μαθήματα περιλαμβάνεται και η πτυχιακή εργασία με τον 

αριθμό διδακτικών μονάδων. 

δ) Ο παραπάνω αλγόριθμος (σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΤΕΙ 

(ΦΕΚ τ.Β’ 1344/1-7-1999)) θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό πτυχίου 

στα οκτώ (8) Τμήματα του πρώην ΤΕΙ (Τμήμα Γεωπονίας ΤΕ, Μαιευτικής ΤΕ, 

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕ, 

Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ με έδρα την Κοζάνη, Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ 

με έδρα τα Γρεβενά, Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ και Διεθνούς 

Εμπορίου ΤΕ) που οι φοιτητές με αίτησή τους μπορούν να μεταβούν στο 

αντίστοιχο Πανεπιστημιακό Τμήμα και θα ισχύσει για τους φοιτητές που 

μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 κάνουν αίτηση μετάβασης. 

Βαθμός Πτυχίου = (Βαθμός Μαθήματος 1 x ECTS Μαθήματος 1 + Βαθμός Μαθήματος 2 x ECTS 

Μαθήματος 2 + … + Βαθμός Εργασίας x ECTS Εργασίας) /( Συνολικός Αριθμός ECTS 

μαθημάτων + Αριθμός ECTS Εργασίας) που βαθμολογούνται για την λήψη του Πτυχίου 


