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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Θεολογική 

Τμήμα Θεολογίας 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 220 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 3.899  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 880 

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 3.019  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 63 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 145 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 205 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 13 

Αναπληρωτές Καθηγητές 8 

Επίκουροι Καθηγητές 12 

Λέκτορες 6 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 1 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 5 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 5 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 62 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

80 96 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

7 6 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

- - 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) - 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 102 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

1 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 347 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 227 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Θεολογίας 

Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 175 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 1.905  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 1.111  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 794  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 48 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 132 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 134 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό 
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 6 

Αναπληρωτές Καθηγητές 7 

Επίκουροι Καθηγητές 10 

Λέκτορες 10 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 0 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 3 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 0 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 55 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

80 80 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

10 11 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

- - 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) - 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 84 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

1 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 309 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 105 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Νομική 

Τμήμα Νομικής 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 525 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 5.185  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 2.379  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 2.806  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 133 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 434 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 492 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 35 

Αναπληρωτές Καθηγητές 10 

Επίκουροι Καθηγητές 21 

Λέκτορες 20 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 5 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων)  0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης)  0 

Διοικητικό Προσωπικό 23 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 1 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 5 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 47 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

83 83 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

- - 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

- - 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) - 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 90 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

3 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 376 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 237 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 412 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 4.571 

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 1.506 

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 2.642 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 137 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 366 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 439 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 7 

Αναπληρωτές Καθηγητές 6 

Επίκουροι Καθηγητές 12 

Λέκτορες 2 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 4 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 3 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 2 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 1 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 46 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

44 44 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

6 2 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

9 11 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 3 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
1. Γενικής Οικονομικής Θεωρίας & Πολιτικής, 
2. Ανάπτυξης & Προγραμματισμού, 
3. Οικονομικής των Επιχειρήσεων 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 46 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

5 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 66 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 208 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 916  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 718  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 198  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 48 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 141 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 155 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 5 

Αναπληρωτές Καθηγητές 2 

Επίκουροι Καθηγητές 8 

Λέκτορες 3 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 0 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 6 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 0 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 50 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

18,75 18,75 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

- - 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

- - 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν 
υπάρχουν) 

- 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 38 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή 
σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

1 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 76 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 42 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 157 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 611  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 300  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 291  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 21 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 77 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 48 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 3 

Αναπληρωτές Καθηγητές 4 

Επίκουροι Καθηγητές 9 

Λέκτορες 5 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 5 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων)  0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης)  0 

Διοικητικό Προσωπικό 4 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 1 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου  48 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

34 32 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

6 8 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

- - 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Ναι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 2 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
1. Δημοσιογραφία 
2. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 64 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

2 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 134 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 53 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Φιλοσοφική 

Τμήμα Φιλολογίας 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 292 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 1.953  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 1.148  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 823  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 95 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 307 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 276 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 26 

Αναπληρωτές Καθηγητές 6 

Επίκουροι Καθηγητές 21 

Λέκτορες 5 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 5 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 8,5 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 0 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 49 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

69 69 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

2 0 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

3 6 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 3 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
1. Κλασικής Φιλολογίας 
2. Μεσαιωνικής και Νεότερης Ελληνικής Λογοτεχνίας 
3. Γλωσσολογίας 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 80 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

3 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 154 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 120 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Φιλοσοφική 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 258 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 2.249  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 1.018  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 1.231  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 83 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 253 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 226 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 17 

Αναπληρωτές Καθηγητές 5 

Επίκουροι Καθηγητές 13 

Λέκτορες 9 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 2 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 20 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 5 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 1 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 46 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

72 72 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

4,5 4,5 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

7,5 7,5 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 2 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
1. Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης 
2. Ιστορίας 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 9 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

1 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 185 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 172 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Φιλοσοφική 

Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 247 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 1.208 

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 833 

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 365 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 44 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 264 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 206 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 7 

Αναπληρωτές Καθηγητές 6 

Επίκουροι Καθηγητές 6 

Λέκτορες 2 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 1 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 1 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0,1 

Διοικητικό Προσωπικό 4 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 2 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 45 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

18 18 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

- - 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

- - 
 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Ναι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 2 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
1. Φιλοσοφίας και 
2. Παιδαγωγικής 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 73 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

2 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 197 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 83 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Φιλοσοφική Σχολή 

Τμήμα Ψυχολογίας 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 253 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 1.431 

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 915 

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 298 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 55 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 191 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 220 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 8 

Αναπληρωτές Καθηγητές 6 

Επίκουροι Καθηγητές 5 

Λέκτορες 4 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 0 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 6 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 2 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 1 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 58 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

 
19 

 
21 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

 
20 

 
19 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

 
0 

 
0 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Ναι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Ναί 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 3 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν):  
1. Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας 
2. Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας 
3. Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 40 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

1 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 38 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 35 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Φιλοσοφική Σχολή  

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 233 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 1.937  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 1.059  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 878  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 127 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 272 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 266 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 10 

Αναπληρωτές Καθηγητές 9 

Επίκουροι Καθηγητές 6 

Λέκτορες 4 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 4 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 6 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 1 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 40 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

12 12 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

3 3 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

  

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν)  

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 130 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

5 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 112 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 81 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Φιλοσοφική 

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 53 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 654  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 349  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 305  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 10 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 59 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 55 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 2 

Αναπληρωτές Καθηγητές 3 

Επίκουροι Καθηγητές 12 

Λέκτορες 4 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 1 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων)  

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης  

Διοικητικό Προσωπικό 3 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 2 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 3 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 57 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

63 63 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

8 13 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

6 6 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Ναι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Ναι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν)  

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 38 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

4 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 203  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 33 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Φιλοσοφική 

Τμήμα Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 141 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 1.066  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 537  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 529  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 22 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 95 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 107 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 3 

Αναπληρωτές Καθηγητές 3 

Επίκουροι Καθηγητές 10 

Λέκτορες 3 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 5 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων)   

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης)   

Διοικητικό Προσωπικό 2 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 1 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες  

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 42 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

136 136 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

0 0 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

52 52 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Ναι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 2 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
1. Γλωσσολογία-Διδακτική 
2. Λογοτεχνία-Πολιτισμός 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 52 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

4 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 41 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 19 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Φιλοσοφική Σχολή 

Τμήμα Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 91 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 884 

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 373  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 511  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 7 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 24 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 26 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 3 

Αναπληρωτές Καθηγητές 6 

Επίκουροι Καθηγητές 7 

Λέκτορες 1 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 2 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 2 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 2 

Διοικητικό Προσωπικό 3 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 1 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 43 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

34 34 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

20 20 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

32 32 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) Όχι 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 15 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

3 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 60 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 65 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Φυσικής 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 227 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 2.308  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 720  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 1.588  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 50 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 160 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 165 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 24 

Αναπληρωτές Καθηγητές 23 

Επίκουροι Καθηγητές 27 

Λέκτορες 4 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 8 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 22 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 9 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 52 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

57 58 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

10 12 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

14 12 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 9 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν):  
1. Αστρονομίας, 2. Πυρηνικής Φυσικής, Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων, 3. Θεωρητικής Φυσικής, 
4. Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, 5. Φυσικής Υλικών Τεχνολογίας, 6. Ηλεκτρονικής και 
Τηλεπικοινωνιών, 7. Φυσικής Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος, 8. Εφαρμοσμένης Φυσικής,  
9. Υπολογιστικής Φυσικής 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 75 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

5 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 251 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 116 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Μαθηματικών 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 236 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 4.120  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 939  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 3.181  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 75 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 224 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 221 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 12 

Αναπληρωτές Καθηγητές 8 

Επίκουροι Καθηγητές 4 

Λέκτορες 3 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 0 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 11 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 1 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 1 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 41 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

16-
18 

16-
18 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

3-4 3-
11 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

2-4  

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν)  

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 50 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

2 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 187 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 30 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Χημείας 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 196 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 1.626  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 535  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 1.091  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 45 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 156 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 121 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 34 

Αναπληρωτές Καθηγητές 29 

Επίκουροι Καθηγητές 15 

Λέκτορες 8 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 5 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 14 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 8 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 2 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 38 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

49 60 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

44 52 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

20 25 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Ναι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 4 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 1: Θεωρητική Χημεία και Χημική Εκπαίδευση  
2: Χημική Ανάλυση-Περιβάλλον-Ηλεκτροχημεία 3: Χημική Σύνθεση-Βιοχημεία και Βιοεφαρμογές  
4: Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανική Χημεία 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 88 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

8 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 123 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 119 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Θετικών Επιστήμων  

Τμήμα Βιολογίας 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 144 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 755  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 391  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 364  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 78 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 114 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 92 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 29 

Αναπληρωτές Καθηγητές 3 

Επίκουροι Καθηγητές 19 

Λέκτορες 6 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 0 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 11 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 1 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 1 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 44 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

66 66 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

48 66 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

1 1 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 3 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
1. Μοριακή Βιολογία, Γενετική & Βιοτεχνολογία 
2. Περιβαλλοντική Βιολογία 
3. Γενική 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 19 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

3 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 104 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 61 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Γεωλογίας 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 139 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 1.081  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 347  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 734  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 23 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 88 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 81 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 18 

Αναπληρωτές Καθηγητές 9 

Επίκουροι Καθηγητές 9 

Λέκτορες 8 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 6 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 27 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 3 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 58 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

61 47 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

31 30 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

20 16 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Ναι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 7 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
1. Τεκτονική & Στρωματογραφία, 2. Εφαρμοσμένη Γεωλογία, 3. Ορυκτολογία-Πετρολογία, 4. 
Κοιτασματολογία, 5. Γεωφυσική, 6. Μετεωρολογία & Κλιματολογία, 7. Περιβαλλοντική Γεωλογία 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 56 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

3 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 93 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 75 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Πληροφορικής 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 126 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 793  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 359  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 434  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 16 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 143 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 113 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 5 

Αναπληρωτές Καθηγητές 6 

Επίκουροι Καθηγητές 12 

Λέκτορες 5 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 1 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 6 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 2 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 40 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

86 80 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

8 6 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

13 13 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Ναι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) ΄Οχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 4 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
1. Πληροφοριακά Συστήματα 
2. Δίκτυα – Επικοινωνίες – Αρχιτεκτονική Συστημάτων 
3. Ψηφιακά Μέσα 
4. Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 50 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

2 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 86 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 111 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή  Πολυτεχνική 

Τμήμα  Πολιτικών Μηχανικών 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 233 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 2.107  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 987  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 1.120  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 47 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 229 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 251 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 51 

Αναπληρωτές Καθηγητές 8 

Επίκουροι Καθηγητές 19 

Λέκτορες 19 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 9 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 28 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 6 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 2 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 4 60 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

134 111 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

- - 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

- - 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Ναι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 4 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
1. Τ.Ε.Τ.Κ.,  
2. Τ.Υ.Τ.Π., 
3. Τ.Γ.Μ.,  
4. Το.Με.Σ.Υ.Δ.Ε.Αν. 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 98 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

4 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 92 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 244 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Πολυτεχνική 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 174 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 1.065  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 637  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 428  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 43 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 137 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 141 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 18 

Αναπληρωτές Καθηγητές 7 

Επίκουροι Καθηγητές 9 

Λέκτορες 4 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 2 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων)  0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης)  0 

Διοικητικό Προσωπικό 20 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 3 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 3 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 58 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

10 10 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

16 16 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

2 2 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Ναι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) Όχι 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 15 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

3 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 87 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 125 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Πολυτεχνική 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 148 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 1.389 

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 485 

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 904 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 39 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 126 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 123 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 12 

Αναπληρωτές Καθηγητές 12 

Επίκουροι Καθηγητές 7 

Λέκτορες 2 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 9 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 13 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 6 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 48 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

72 72 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

24 24 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

24 24 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Ναι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 3 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
1. Κατασκευαστικός, 
2. Ενεργειακός,  
3. Βιομηχανικής Διοίκησης 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 75 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

4 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 100 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 99 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Πολυτεχνική  

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 291 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 2.390  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 1.487  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 903  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 48 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 223 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 185 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 19 

Αναπληρωτές Καθηγητές 15 

Επίκουροι Καθηγητές 12 

Λέκτορες 4 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 8 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 7 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 7 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 4 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 61 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

126 108 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

38 26 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

  

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Ναι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 3 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν):  
1. Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών,  
2. Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
3. Τομέας Τηλεπικοινωνιών  

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 70 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

4 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 50 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 128 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Πολυτεχνική 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 145 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 852  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 375  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 477  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 20 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 69 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 89 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 12 

Αναπληρωτές Καθηγητές 11 

Επίκουροι Καθηγητές 7 

Λέκτορες 5 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 7 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 9 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 6 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 6 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 56 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

81 56 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

13 22 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

35 28 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Ναι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 5 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
1. Ενέργεια 
2. Περιβάλλον 
3. Τρόφιμα-Βιοτεχνολογία 
4. Υλικά 
5. Χημική Μηχανική 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 71 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

2 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 15 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 86 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Πολυτεχνική 

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 123 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 780  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 411  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 369  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 18 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 100 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 73 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 22 

Αναπληρωτές Καθηγητές 6 

Επίκουροι Καθηγητές 2 

Λέκτορες 1 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 1 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 7 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 3 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 1 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 56 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

103 89 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

22 28 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

13 17 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Ναι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 3 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 62 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

4 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 73 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 66 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Πολυτεχνική Σχολή 

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 118 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 372 

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 294 

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 78 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 0 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 26 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 33 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 0 

Αναπληρωτές Καθηγητές 3 

Επίκουροι Καθηγητές 7 

Λέκτορες 9 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 0 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 1 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 1 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 4 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 51 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

12 12 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

14 14 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

- - 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Ναι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) - 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 16 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

0 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 0 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 5 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Καλών Τεχνών  

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 134 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 823 

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 477  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 774 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 29 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 69 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 72 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 8 

Αναπληρωτές Καθηγητές 8 

Επίκουροι Καθηγητές 3 

Λέκτορες 5 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 5 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 2 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 2 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 49-57 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

28 
 

24 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

120 116 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

 
- 

 
- 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Ναι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 3 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν):  
1. Ζωγραφική 
2. Γλυπτική 
3. Χαρακτική 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 18 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

- 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ - 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 35 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή  Καλών Τεχνών 

Τμήμα  Μουσικών Σπουδών 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 72 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 558  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 243  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 315  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 24 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 42 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 48 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 2 

Αναπληρωτές Καθηγητές 4 

Επίκουροι Καθηγητές 7 

Λέκτορες 6 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 3 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 4 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 2 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 56 / 57 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

117 / 69 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών* μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

54 / 99 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

- 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Ναι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 2 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
1. Κατεύθυνση Μουσικολογίας/Μουσικοπαιδαγωγικής 
2. Κατεύθυνση Σύνθεσης 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 44 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

- 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ - 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 33 

* Εργαστηριακά μαθήματα είναι όλα τα μαθήματα που χαρακτηρίζονται Ασκήσεις στο Πρόγραμμα 
Σπουδών. 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Καλών Τεχνών 

Τμήμα Θεάτρου 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 89 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 584  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 325  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 312  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 10 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 44 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 50 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 2 

Αναπληρωτές Καθηγητές 3 

Επίκουροι Καθηγητές 11 

Λέκτορες 3 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 4 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 3 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 4 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 63 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 1 

21 21 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 2 

- - 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 2 

- - 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Ναι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 4 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
1. Δραματολογίας – Παραστασιολογίας 
2. Υποκριτικής 
3. Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας 
4. Σκηνοθεσίας 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 92 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

1 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 5-113 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 25 
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1 Στα καλλιτεχνικά μαθήματα απαιτούνται πολλές ώρες δουλειάς, επιπλέον των ωρών διδασκαλίας, για 
πρόβες, σκηνογραφικά στούντιο κλπ. Σημειώνουμε ότι τα μαθήματα υποκριτικής είναι 6ωρα. 
2 Η διάκριση ανάμεσα σε θεωρητικά, εργαστηριακά και φροντιστηριακά μαθήματα δεν εφαρμόζεται στο 
ΠΠΣ του ΤΘ. Τα μαθήματά μας είναι είτε αμιγώς θεωρητικά, είτε αμιγώς καλλιτεχνικά/εργαστηριακά, 
ανάλογα με την κατεύθυνση που επιλέγει οι φοιτητής. 
3 Ο αριθμός ποικίλλει ανάλογα με την κατεύθυνση που προσφέρεται κάθε χρόνο. Οι καλλιτεχνικές 
κατευθύνσεις απαιτούν ολιγομελή τμήματα. 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Καλών Τεχνών 

Τμήμα Κινηματογράφου 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 103 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 585  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 368  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 217  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 15 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 32 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 33 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 0 

Αναπληρωτές Καθηγητές 1 

Επίκουροι Καθηγητές 9 

Λέκτορες 5 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 0 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 2 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 3 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 0 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 60 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

  

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

  

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

  

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Ναι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 7 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
1. Σκηνοθεσία, 2. Σενάριο, 3. Παραγωγή, 4. Σκηνογραφία & Ενδυματολογία, 5. Ήχος & Μουσική, 
6. Μοντάζ, 7. Ιστορία & Θεωρία Κινηματογράφου 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 38 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

- 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ - 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 16 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Παιδαγωγική Σχολή 

Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 394 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 1.543  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 1.203  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 340  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 15 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 416 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 450 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 9 

Αναπληρωτές Καθηγητές 8 

Επίκουροι Καθηγητές 9 

Λέκτορες 4 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 3 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων)  0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης)  0 

Διοικητικό Προσωπικό 6 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 1 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 46,40 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

18 18 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

3 3 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

0 0 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Ναι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 0 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 52 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

1 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 24 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 173 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Παιδαγωγική 

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 225 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 1.419  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 882   

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 537   

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 29 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 235 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 283 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 15 

Αναπληρωτές Καθηγητές 2 

Επίκουροι Καθηγητές* 8 

Λέκτορες 5 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 3 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 4 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 8 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 73 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

15 15 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

3 3 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

12 12 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Ναι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 4 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
1. Τομέας Γλώσσας και Ιστορίας, 2. Τομέας Παιδαγωγικής, 3. Τομέας Αισθητικής Παιδείας, 4. 
Τομέας Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής  
(Στο Αναθεωρημένο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών δεν υπάρχουν κατευθύνσεις) 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 38 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

4 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 211 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 40 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Επιστημών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 370 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 2.962  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 2.101  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 862  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 54 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 289 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 343 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 144 

Αναπληρωτές Καθηγητές 74 

Επίκουροι Καθηγητές 133 

Λέκτορες 85 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 27 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 34 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 38 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 67 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

93 53 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

112 98,3 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

0 0 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) Όχι 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 67 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

5 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 155 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 854 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Επιστημών Υγείας 

Τμήμα Κτηνιατρικής 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 127 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 929  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 492  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 437  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 30 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 113 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 161 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 19 

Αναπληρωτές Καθηγητές 25 

Επίκουροι Καθηγητές 26 

Λέκτορες 17 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 4 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 1 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 13 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 8 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 70 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

777 685 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

753 765 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

- - 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Ναι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) Όχι 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 65 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

3 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 54 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 43 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή  Επιστημών Υγείας 

Τμήμα  Οδοντιατρικής 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 120 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 782 

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 544 

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 238 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 32 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 91 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 131 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 20 

Αναπληρωτές Καθηγητές 24 

Επίκουροι Καθηγητές 23 

Λέκτορες 5 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 5 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 15 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 15 

Διοικητικό Προσωπικό 5 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 10 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 1 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 1 69 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 2 

38 36 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 2 

26 21 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 2 

32 38 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών κλινικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει ο 
φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 2 

50 58 

Σύνολο ωρών μαθημάτων επιλογής 2 15 18 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Ναι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) Όχι 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 2 23 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

1 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 117 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 65 
1 Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών, 2 Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 
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Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Επιστημών Υγείας 

Τμήμα Φαρμακευτικής 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 131 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 914 

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 576 

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 338 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 42 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 116 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 155 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 11 

Αναπληρωτές Καθηγητές 3 

Επίκουροι Καθηγητές 7 

Λέκτορες 1 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 2 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 4 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 2 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 52 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

16 18 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

12 12 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

5 2 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Ναι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν)  

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 20 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

1 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 50 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 24 
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Έκθεση Αυτοαξιολόγησης ΑΠΘ 
2010-2014 

 359 

 
Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή  Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

Τμήμα  Γεωπονίας 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 305 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 2.723  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 1.364  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 1.359  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 65 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 286 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 305 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 47 

Αναπληρωτές Καθηγητές 8 

Επίκουροι Καθηγητές 24 

Λέκτορες 15 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 22 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 11 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 6 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 12 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 55 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

77 66 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

28 28 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

8 10 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Ναι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Ναι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν)  

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 138 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

2 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 298 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 138 
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Έκθεση Αυτοαξιολόγησης ΑΠΘ 
2010-2014 

 360 

 
Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 126 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 1.078  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 532  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 546  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 35 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 90 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 104 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 21 

Αναπληρωτές Καθηγητές 8 

Επίκουροι Καθηγητές 21 

Λέκτορες 1 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 5 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 15 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 1 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 68 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

83 73 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

50 39 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

- - 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Ναι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Ναι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 6 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 94 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

1 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 44 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 89 
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Έκθεση Αυτοαξιολόγησης ΑΠΘ 
2010-2014 

 361 

 
Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 232 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 3.212 

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 1.179 

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 2.033 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 127 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 329 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 284 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 10 

Αναπληρωτές Καθηγητές 6 

Επίκουροι Καθηγητές 24 

Λέκτορες 10 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 15 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων) 12 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 5 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 5 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 1 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 59 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

34 34 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

40 40 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

- - 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Ναι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 2 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ. 14 

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

2 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 246 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 62 
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Έκθεση Αυτοαξιολόγησης ΑΠΘ 
2010-2014 

 362 

 
Ταυτότητα Τμήματος 

 

ΑΕΙ  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Σχολή  Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

 
Φοιτητές 
 

Συνολικός αριθμός εισακτέων Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 1 160 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων (σε όλα τα εξάμηνα σπουδών) 2 886  

Αριθμός φοιτητών εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 475  

Αριθμός φοιτητών πέραν της κανονικής διάρκειας φοίτησης 2 411  

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2013-2014 1 17 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2012-2013 84 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που αποφοίτησαν το 2011-2012 95 
1 Μέχρι 31/3/2014 
2 Τον Σεπτέμβριο του 2013 
 
Προσωπικό  
(το Σεπτέμβριο του 2013) 
 

Καθηγητές 2 

Αναπληρωτές Καθηγητές 5 

Επίκουροι Καθηγητές 16 

Λέκτορες 2 

ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ 0 

Επί συμβάσει (πλήθος συμβάσεων)  0 

Επί συμβάσει (συνολική αντιστοιχία σε θέσεις πλήρους απασχόλησης) 0 

Διοικητικό Προσωπικό 2 

ΕΤΕΠ/ΕΤΠ 2 

Επιστημονικοί / Εργαστηριακοί Συνεργάτες 0 

 
Προγράμματα Σπουδών 
(για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014) 
 

Αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου 71 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει 
ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (Χειμερινό/Εαρινό) 

39 38 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών εργαστηριακών/εφαρμοσμένων-πρακτικών μαθημάτων 
που πρέπει να παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί 
μέρος θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

44 44 

Σύνολο εβδομαδιαίων ωρών φροντιστηριακών μαθημάτων που πρέπει να 
παρακολουθήσει ο φοιτητής για τη λήψη πτυχίου (έστω και αν αποτελεί μέρος 
θεωρητικού μαθήματος) (Χειμερινό/Εαρινό) 

- - 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται υποβολή διπλωματικής εργασίας (Ναι/Όχι) Όχι 

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται πρακτική άσκηση (Ναι/Όχι) Όχι 

Αριθμός ροών/κατευθύνσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (εάν υπάρχουν) 4 

Ροές / Κατευθύνσεις (εάν υπάρχουν): 
1. Κλινική Κινησιολογία 
2. Σχολική Φυσική Αγωγή 
3. Βιολογία της Άσκησης και Κλινική Εργοφυσιολογία 
4. Φυσική Δραστηριότητα και Αναψυχή 

Συνολικός αριθμός προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Προπτυχιακού Π.Σ.  

Συνολικός αριθμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) (αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού) 

2 

Συνολικός αριθμός φοιτούντων σε ΜΔΕ 64 

Συνολικός αριθμός φοιτητών που εκπονούν διδακτορική διατριβή 56 
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