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ECTS 
 
Το ECTS είναι ένα φοιτητο-κεντρικό σύστηµα για τη συσσώρευση και µεταφορά πιστωτικών 
µονάδων, βασιζόµενο στη διαφάνεια των µαθησιακών αποτελεσµάτων και των διαδικασιών 
µάθησης. Αποσκοπεί στη διευκόλυνση του προγραµµατισµού, της παράδοσης, της αξιολόγησης, 
της αναγνώρισης και της επικύρωσης τίτλων σπουδών και ενοτήτων µάθησης, καθώς και της 
κινητικότητας των φοιτητών. Το ECTS χρησιµοποιείται ευρέως στην τυπική τριτοβάθµια 
εκπαίδευση και µπορεί να εφαρµοστεί σε άλλες δραστηριότητες διά βίου µάθησης. 
 
Πιστωτικές  µονάδες ECTS 
 
Οι πιστωτικές µονάδες ECTS βασίζονται στο φόρτο εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές για να 
επιτύχουν τα αναµενόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα. Τα µαθησιακά αποτελέσµατα περιγράφουν τί 
αναµένεται να ξέρει ο διδασκόµενος, να καταλαβαίνει και να είναι ικανός να κάνει µετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας µάθησης. Συνδέονται µε δείκτες περιγραφής επιπέδων στο 
ευρωπαϊκό και στα εθνικά πλαίσια τίτλων σπουδών.  
 
Ο φόρτος εργασίας δηλώνει το χρόνο που χρειάζονται κανονικά οι φοιτητές  για να ολοκληρώσουν 
όλες τις µαθησιακές δραστηριότητες (όπως είναι η παρακολούθηση παραδόσεων, τα σεµινάρια, οι 
εργασίες, η πρακτική άσκηση, η µελέτη και οι εξετάσεις) που απαιτούνται για την επίτευξη των 
αναµενόµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων.  
 
60 πιστωτικές  µονάδες ECTS αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ολόκληρου έτους τυπικής 
µάθησης πλήρους φοίτησης (ακαδηµαϊκό έτος) και τα συναφή µαθησιακά αποτελέσµατα.  Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, ο φόρτος εργασίας κυµαίνεται από 1.500 έως 1.800 ώρες ενός 
ακαδηµαϊκού έτους, όπου µία πιστωτική  µονάδα αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες εργασίας.  
 
Χρήση πιστωτικών  µονάδων ECTS 
 
Οι πιστωτικές µονάδες κατανέµονται σε τίτλους σπουδών ή προγράµµατα σπουδών, όπως επίσης 
και στις εκπαιδευτικές συνιστώσες τους (ενότητες σπουδών, µαθήµατα, συγγραφή εργασιών, 
τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας και εργαστηριακή εργασία). Ο αριθµός των πιστωτικών µονάδων 
που αποδίδονται σε κάθε συνιστώσα βασίζεται στη βαρύτητά της από την άποψη του φόρτου 
εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές ώστε να επιτύχουν τα µαθησιακά αποτελέσµατα σε πλαίσιο 
τυπικής εκπαίδευσης.  
 
Οι πιστωτικές µονάδες απονέµονται στους φοιτητές (πλήρους ή µερικής φοίτησης) µετά την 
ολοκλήρωση των µαθησιακών δραστηριοτήτων που απαιτούνται από ένα τυπικό πρόγραµµα 
σπουδών ή από µία µόνο εκπαιδευτική συνιστώσα και την επιτυχή αξιολόγηση των µαθησιακών 
αποτελεσµάτων που επιτεύχθηκαν. Οι πιστωτικές µονάδες µπορούν να συσσωρεύονται µε σκοπό 
την απόκτηση τίτλων σπουδών, όπως αποφασίζει το ίδρυµα που χορηγεί τον τίτλο. Εάν οι φοιτητές 



έχουν επιτύχει µαθησιακά αποτελέσµατα σε άλλα πλαίσια µάθησης ή σε διαφορετικά χρονικά 
πλαίσια (τυπική, µη τυπική ή άτυπη µάθηση), οι συναφείς πιστωτικές µονάδες µπορούν να 
χορηγηθούν µετά από επιτυχή αξιολόγηση, επικύρωση ή αναγνώριση των µαθησιακών αυτών 
αποτελεσµάτων.  
 
Οι πιστωτικές µονάδες που χορηγούνται στο πλαίσιο ενός προγράµµατος  µπορούν να µεταφερθούν 
σε άλλο πρόγραµµα, που προσφέρει το ίδιο ή διαφορετικό ίδρυµα. Η µεταφορά αυτή µπορεί να 
γίνει µόνον εάν το ίδρυµα που χορηγεί τον τίτλο σπουδών αναγνωρίζει τις πιστωτικές µονάδες και 
τα συνδεόµενα µε αυτές µαθησιακά αποτελέσµατα. Τα ιδρύµατα-εταίροι πρέπει να συµφωνούν εκ 
των προτέρων για την αναγνώριση περιόδων σπουδών στο εξωτερικό. 
 
Η µεταφορά και η συσσώρευση πιστωτικών µονάδων διευκολύνονται µε τη χρήση των βασικών 
εγγράφων του ECTS (κατάλογος µαθηµάτων, έντυπο αίτησης φοιτητή, συµφωνία µάθησης, 
πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας), καθώς και µε το Παράρτηµα ∆ιπλώµατος. 
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