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∆ιαδικασία απόδοσης  

και αναγνώρισης ακαδηµαϊκών µονάδων ECTS  

και µετατροπής βαθµολόγησης των φοιτητών Erasmus+ 

 
Εισαγωγή 

Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδηµαϊκών Μονάδων (ECTS) 
αποτελεί εργαλείο του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) µε σκοπό τη 
µεγαλύτερη διαφάνεια των σπουδών και κατά συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας της 
ανώτατης εκπαίδευσης. To ECTS είναι ένα σύστηµα βάσει του οποίου τα ΑΕΙ έχουν 
οργανώσει τα προγράµµατα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών ώστε αυτά να 
περιγραφούν µε την απόδοση ακαδηµαϊκών / πιστωτικών µονάδων (ECTS credits), σε όλα 
τα αυτοτελή συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες που τα συνθέτουν και να είναι επίσης 
δυνατή η µεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε άλλα αντίστοιχα προγράµµατα 
σπουδών του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

To ECTS αποτελεί φοιτητοκεντρικό σύστηµα και βασίζεται στον φόρτο εργασίας τον οποίο 
καταβάλει κάθε φοιτητής για να επιτύχει τους αντικειµενικούς στόχους ενός προγράµµατος 
σπουδών, ανάλογα µε τα εκάστοτε µαθησιακά αποτελέσµατα και τις γνώσεις, ικανότητες και 
δεξιότητες που επιδιώκεται να αποκτηθούν µετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Ο φόρτος 
εργασίας περιλαµβάνει τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των 
προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων µάθησης στο πλαίσιο ενός ακαδηµαϊκού 
προγράµµατος σπουδών, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων, σεµιναρίων, η ανεξάρτητη 
µελέτη, η προετοιµασία εργασιών, η πρακτική άσκηση, η συµµετοχή στις εξετάσεις, η 
εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας. 

Μεταφορά ακαδηµαϊκών µονάδων είναι η διαδικασία κατά την οποία οι ακαδηµαϊκές µονάδες 
που συγκεντρώνονται σε ένα µαθησιακό πλαίσιο (πρόγραµµα σπουδών, εκπαιδευτικό 
ίδρυµα) αναγνωρίζονται σε ένα άλλο τυπικό µαθησιακό πλαίσιο µε στόχο την απόκτηση 
τίτλου σπουδών. Οι ακαδηµαϊκές µονάδες που οι φοιτητές συγκεντρώνουν σε ένα 
πρόγραµµα σπουδών σε ένα συγκεκριµένο ίδρυµα µπορούν να µεταφερθούν σε ένα άλλο 
πρόγραµµα που προσφέρεται είτε στο ίδιο ίδρυµα ή σε κάποιο άλλο. Η µεταφορά 
ακαδηµαϊκών µονάδων είναι το κλειδί για την επιτυχηµένη κινητικότητα των φοιτητών. Τα 
Ιδρύµατα, οι Σχολές και τα Τµήµατα µπορούν να συνάψουν συµφωνίες οι οποίες θα 
εγγυώνται την αυτόµατη αναγνώριση και µεταφορά των ακαδηµαϊκών µονάδων. 

Το ECTS καθιστά εύκολη την αναγνώριση και τη σύγκριση των προγραµµάτων σπουδών, 
διευκολύνει την κινητικότητα και την ακαδηµαϊκή αναγνώριση και βοηθά τα ιδρύµατα να 
οργανώνουν και να αναθεωρούν τα προγράµµατα σπουδών τους και παράλληλα να 
εκπονούν προγράµµατα σπουδών από κοινού µε ιδρύµατα άλλων χωρών. Μπορεί να 
εφαρµοστεί σε όλα τα προγράµµατα, ανεξαρτήτως του τρόπου διδασκαλίας τους (µάθηµα σε 
αίθουσα / εργασίες / εξ αποστάσεως µάθηση) ή του καθεστώτος των φοιτητών (πλήρους 
φοίτησης, µερικής φοίτησης) και σε όλα τα είδη µαθησιακού περιβάλλοντος (τυπικό, µη 
τυπικό και άτυπο). 
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Απόδοση ακαδηµαϊκών µονάδων ECTS 

• Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής κατά τη διάρκεια ενός 
(1) ακαδηµαϊκού έτους πλήρους φοίτησης που περιλαµβάνει κατά µέσο όρο τριάντα έξι 
(36) έως σαράντα (40) πλήρεις εβδοµάδες διδασκαλίας, προετοιµασίας και εξετάσεων, 
αποτιµάται µεταξύ χιλίων πεντακοσίων (1.500) και χιλίων οκτακοσίων (1.800) ωρών 
εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε εξήντα (60) ακαδηµαϊκές µονάδες ECTS. 

• Ο φόρτος εργασίας αποτιµάται ανά εξάµηνο µεταξύ επτακοσίων πενήντα (750) και 
εννιακοσίων (900) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε τριάντα (30) 
ακαδηµαϊκές µονάδες ECTS, και 

• ανά τρίµηνο µεταξύ πεντακοσίων (500) και εξακοσίων (600) ωρών εργασίας, οι οποίες 
αντιστοιχούν σε είκοσι (20) ακαδηµαϊκές µονάδες. Στις περιπτώσεις αυτές µία (1) 
πιστωτική µονάδα αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) ώρες εργασίας.  

• Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εντατικών προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών, στα 
οποία ένα (1) ακαδηµαϊκό έτος πλήρους φοίτησης περιλαµβάνει κατά µέσο όρο 
σαράντα έξι (46) έως πενήντα δύο (52) πλήρεις εβδοµάδες διδασκαλίας, 
προετοιµασίας και εξετάσεων χωρίς να προβλέπονται φοιτητικές διακοπές, ο φόρτος 
εργασίας είναι δυνατόν να αποτιµάται µεταξύ χιλίων οκτακοσίων εβδοµήντα πέντε 
(1.875) και δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ωρών εργασίας, οι οποίες 
αντιστοιχούν σε εβδοµήντα πέντε (75) ακαδηµαϊκές µονάδες ECTS ανά 
ακαδηµαϊκό έτος. 

 

Πρακτική Άσκηση 

• Οι πιστωτικές µονάδες και στη ∆ράση της «Πρακτικής Άσκησης» (Traineeship) 
υπολογίζονται σύµφωνα µε τον φόρτο εργασίας, ο οποίος απαιτείται για την επίτευξη 
των απαραίτητων µαθησιακών αποτελεσµάτων είτε αυτός αφορά σπουδές είτε 
πρακτική άσκηση. Ισχύει η ίδια κλίµακα για τις «Σπουδές»: ένα τρίµηνο πρακτικής 
άσκησης µε επιτυχή µαθησιακά αποτελέσµατα έχει 20 πιστωτικές µονάδες, ένα 
εξάµηνο 30 ακαδηµαϊκές µονάδες και ένα έτος 60 ακαδηµαϊκές µονάδες. 

 

Βασικά στοιχεία 

Το σύστηµα ECTS θεµελιώνεται σε 3 βασικά στοιχεία:  

• Την πρότερη ενηµέρωση (σχετικά µε τα προγράµµατα σπουδών και τα ακαδηµαϊκά 
αποτελέσµατα των φοιτητών), που προϋποθέτει ενηµερωµένους Οδηγούς Σπουδών 
(Information Packages / ECTS Course Catalogues) και απαιτεί τη συνεργασία του 
φοιτητή µε τους συντονιστές Erasmus+ των αντίστοιχων Τµηµάτων / Πανεπιστηµίων. 

• Την αµοιβαία «Συµφωνία Μάθησης» (Learning Agreement), που συνυπογράφεται 
από τρία µέρη: τον µετακινούµενο φοιτητή και τους συντονιστές Erasmus+ των 
αντίστοιχων Τµηµάτων / Πανεπιστηµίων. 

• Την απόδοση των πιστωτικών µονάδων ECTS, που πιστοποιούν και τον αντίστοιχο 
φόρτο εργασίας του φοιτητή. Αυτό το στοιχείο εφαρµόζεται µέσα από το 
«Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας» (Transcript of record) που εκδίδει το 
ίδρυµα υποδοχής στις περίπτωση των «Σπουδών» ή το «Learning Agreement for 
Traineeships» στην περίπτωση της «Πρακτικής Άσκησης». 

 
 
Θεσµικό πλαίσιο  

• Εθνικό θεσµικό πλαίσιο: Υπουργική Απόφαση αριθµ. Φ5/89656/Β3/13-08-2007,  
ΦΕΚ 1466/Β΄/13-8-2007, στο: 
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/ypourgiki_apofasi_ects.pdf  
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• Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/education/ects/users-
guide/introduction_en.htm  

• Οδηγός ECTS (ελληνική έκδοση): 
https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/ects_users_guide_2015_gr_new.pdf   
 

 

Βασικό έντυπο κινητικότητας και αναγνώρισης ακαδηµαϊκών µονάδων ECTS του φοιτητή: Το 
«Learning Agreement / Student Mobility for Studies» (Συµφωνία Μάθησης), το οποίο 
έχει υποπεδία που αντιστοιχούν σε όλα τα στάδια κινητικότητας. Στο έντυπο αυτό 
αποτυπώνεται ολοκληρωµένα η κινητικότητα και τα µαθησιακά αποτελέσµατα των φοιτητών 
όλων των κύκλων σπουδών. Η «Συµφωνία Μάθησης» αποτελεί δεσµευτικό έγγραφο και 
διασφάλιση του φοιτητή σε θέµατα ακαδηµαϊκής αναγνώρισης. Ο φοιτητής πρέπει να είναι 
απολύτως βέβαιος ότι θα τύχει πλήρους αναγνώρισης µετά την επιστροφή του στο ίδρυµα 
προέλευσης, εφόσον βέβαια τηρηθεί το πρόγραµµα που αναφέρεται και έχει συµφωνηθεί 
στη Συµφωνία Μάθησης, επιτύχει στα αναγραφόµενα µαθήµατα και λάβει τις αντίστοιχες 
πιστωτικές µονάδες. Είναι διαθέσιµο στο: https://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility. 
 
Βήµατα επιλογής µαθηµάτων, απόκτησης και αναγνώρισης ακαδηµαϊκών µονάδων ECTS: 

• Ο φοιτητής καταρτίζει το «Learning Agreement before the Mobility», σε συνεργασία 
µε τους συντονιστές Erasmus+ των αντίστοιχων Τµηµάτων πριν την έναρξη της 
κινητικότητας. Ο αριθµός των ακαδηµαϊκών µονάδων ECTS που θα πρέπει να 
συγκεντρώνει ο φοιτητής του Ιδρύµατός µας από την επιλογή των µαθηµάτων στο 
ίδρυµα υποδοχής είναι: τριάντα (30) ανά εξάµηνο σπουδών. Το έντυπο 
συνυπογράφεται από τα τρία µέρη (τον φοιτητή και τους συντονιστές Erasmus+ των 
Τµηµάτων των αντίστοιχων Πανεπιστηµίων). 

• Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα, για συγκεκριµένους 
λόγους, να κάνει αλλαγές και να τροποποιήσει τα µαθήµατα στο ίδρυµα υποδοχής. Οι 
αλλαγές  θα πρέπει να γίνουν το συντοµότερο δυνατόν, σε διάστηµα ενός µήνα από 
την έναρξη των σπουδών. Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής συµπληρώνει το πεδίο 
«Learning Agreement during the Mobility», το οποίο επίσης συνυπογράφεται από 
τα τρία µέρη, ώστε να έχει την εγγύηση ότι θα λάβει πλήρη αναγνώριση αυτών, µετά 
την επιτυχή ολοκλήρωσή τους. Το άθροισµα των ακαδηµαϊκών µονάδων ECTS πρέπει 
να παραµένει: τριάντα (30).  

• Κατά την επιστροφή του, ο φοιτητής προσκοµίζει το ίδιο έντυπο, συµπληρωµένο 
πλέον από το ίδρυµα υποδοχής και στο πεδίο: «Learning Agreement after the 
Mobility». 

• Η κινητικότητα του φοιτητή ολοκληρώνεται µε τη συµπλήρωση του πίνακα D (Table D 
– After the mobility) στο συγκεκριµένο έντυπο. Εκεί αναγράφεται ο αριθµός των 
µονάδων ECTS που αναγνωρίστηκαν από τη Γ.Σ., σύµφωνα µε το αναλυτικό 
Πρόγραµµα Σπουδών (curriculum)  του Τµήµατος για την απόκτηση του τίτλου 
σπουδών.  Στην περίπτωση που ο φοιτητής επιλέξει να παρακολουθήσει ένα µάθηµα, 
το οποίο δεν εντάσσεται στο Πρόγραµµα Σπουδών του και δεν επιθυµεί να 
υπολογιστεί για την απόκτηση του τίτλου σπουδών του, αυτό θα αναγραφεί  στο 
Παράρτηµα ∆ιπλώµατος - Diploma Supplement, (Πίνακας 6.1).  

• Τέλος, το ίδρυµα υποδοχής χορηγεί το «Transcript of Record» (Πιστοποιητικό 
Αναλυτικής Βαθµολογίας) για κάθε φοιτητή που συµµετέχει σε πρόγραµµα 
κινητικότητας και το αποστέλλει στο ίδρυµα προέλευσης και στον φοιτητή στο τέλος 
της περιόδου κινητικότητας, προκειµένου να βεβαιωθεί επισήµως το έργο που 
ολοκληρώθηκε, οι ακαδηµαϊκές µονάδες που συγκεντρώθηκαν καθώς και οι βαθµοί 
που ελήφθησαν κατά το διάστηµα της κινητικότητας στο ίδρυµα υποδοχής. Το 
Πιστοποιητικό πρέπει να αποσταλεί εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήµατος από 
την επίσηµη ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του φοιτητή στο ίδρυµα υποδοχής. Η 

∆ιαδικασία απόδοσης και αναγνώρισης ακαδηµαϊκών µονάδων ECTS 
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Συµφωνία Σπουδών µαζί µε το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας είναι 
σχεδιασµένα να διασφαλίζουν την πλήρη αναγνώριση του Προγράµµατος Σπουδών 
που παρακολουθεί ο φοιτητής στο Ίδρυµα Υποδοχής. 

 

 

Μετατροπή βαθµολογίας  

Κατά τη µετατροπή των βαθµών από το σύστηµα βαθµολογίας του Ιδρύµατος υποδοχής σε 
εκείνο του ιδρύµατος προέλευσης, ο κύριος στόχος της κλίµακας είναι η δίκαιη 
µετατροπή των βαθµών από το ένα σύστηµα στο άλλο. Το ECTS ως σύστηµα δεν 
επεµβαίνει στην κλίµακα βαθµολογίας των Ιδρυµάτων των Κρατών-Μελών και δεν καταργεί 
καµία εθνική κλίµακα.  
 
Όταν τα ιδρύµατα προχωρούν στη µεταφορά της βαθµολογίας ων φοιτητών σε καθεστώς 
κινητικότητας, ο ακαδηµαϊκός υπεύθυνος για τη µεταφορά των ακαδηµαϊκών µονάδων θα 
πρέπει να αντιπαραβάλλει τον πίνακα κατανοµής βαθµολογίας από την οµάδα σύγκρισής 
του/της µε εκείνον που συνέταξε το άλλο ίδρυµα για την παράλληλη οµάδα σύγκρισης. 
Συγκρίνεται η θέση που έχει ο κάθε βαθµός στους δύο αυτούς πίνακες και βάσει αυτής της 
σύγκρισης γίνεται η µετατροπή του κάθε βαθµού. Τυπικά, υπάρχει επικάλυψη στο εύρος των 
ποσοστών της βαθµολογίας. Ο στόχος της άσκησης αυτής είναι η διαφάνεια. Συνεπώς, το 
ίδρυµα υποδοχής θα πρέπει να αποφασίσει εκ των προτέρων εάν θα υιοθετήσει τον 
ελάχιστο, τον µεσαίο ή τον µέγιστο συγκρίσιµο βαθµό στο αλληλοεπικαλυπτόµενο εύρος.  
 
Αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο είναι: α) η περιγραφή του συστήµατος βαθµολογίας 
στα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθµολογίας που αποστέλλουν τα ιδρύµατα προέλευσης στα 
ιδρύµατα υποδοχής για να εµφανισθεί η ακαδηµαϊκή επίδοση του φοιτητή πριν την 
αναχώρησή του για το εξωτερικό, και β) η περιγραφή του συστήµατος βαθµολογίας του 
ιδρύµατος υποδοχής στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας που αποστέλλει αυτό στο 
ίδρυµα προέλευσης, για να εµφανίσει τη βαθµολογία που έλαβε ο φοιτητής µετά την 
παρακολούθηση των µαθηµάτων και την επιτυχή του εξέταση στο Ίδρυµα υποδοχής. Με 
αυτά τα στοιχεία µπορεί το ίδρυµα προέλευσης να προβεί στην αναγνώριση των βαθµών και 
τη µετατροπή τους στο δικό του σύστηµα βαθµολογίας.  
 
Στο Παράρτηµα 2 του Οδηγού ECTS (έκδοση 2015) προτείνονται τα ακόλουθα 
παραδείγµατα: 

 
Χρυσός κανόνας αναγνώρισης της κινητικότητας ακαδηµαϊκών µονάδων  

στο πλαίσιο των δι-ιδρυµατικών συµφωνιών 
 

Όλες οι ακαδηµαϊκές µονάδες που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια σπουδών στο 
εξωτερικό –όπως προβλέπει η Συµφωνία Μάθησης και επιβεβαιώνεται από το 
Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας– θα πρέπει να µεταφέρονται χωρίς καθυστέρηση 
και να συνυπολογίζονται στο πτυχίο χωρίς άλλη πρόσθετη εργασία ή αξιολόγηση του 
φοιτητή. 

 

Πηγή: ECTS Users’ Quide, 2015, σελ. 34 
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Παράδειγµα Α: 

 

Μετατροπή βαθµών µε βάση δύο πίνακες κατανοµής βαθµολογίας από δύο οµάδες 
σύγκρισης που ανήκουν σε διαφορετικά εθνικά συστήµατα βαθµολόγησης.  
 
Ομάδα σύγκρισης Α στην Ιταλία (η επιτυχής βαθμολογία κυμαίνεται από 18 έως 30-άριστα)  

Ομάδα σύγκρισης Β στη Γαλλία (η επιτυχής βαθμολογία κυμαίνεται από 10 έως 20-άριστα)  

 

 
 

Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει επικάλυψη στο ποσοστιαίο εύρος των βαθμολογιών. Το ίδρυμα 

υποδοχής πρέπει να έχει αποφασίσει εκ των προτέρων εάν θα λάβει υπόψη την ελάχιστη, τη 

μέση ή τη μέγιστη τιμή του συγκρινόμενου βαθμού στο επικαλυπτόμενο εύρος. Συνεπώς, εάν το 

University of Rome είχε αποφασίσει εκ των προτέρων ότι θα χρησιμοποιήσει την ελάχιστη ή τη 

μέση τιμή, ο βαθμός του φοιτητή θα ήταν 27, ενώ εάν είχε αποφασίσει ότι θα χρησιμοποιήσει 

τη μέγιστη τιμή, ο βαθμός του φοιτητή θα ήταν 28.  
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Παράδειγµα Β: 
 

Μετατροπή βαθµών µε βάση δύο πίνακες κατανοµής βαθµολογίας από δύο οµάδες 
σύγκρισης που ανήκουν σε διαφορετικά εθνικά συστήµατα βαθµολόγησης.  
 
Ίδρυμα FHV στην Αυστρία (η επιτυχής βαθμολογία κυμαίνεται από 1 έως 4)  

University of Ghent στο Βέλγιο (η επιτυχής βαθμολογία κυμαίνεται από 10 έως 20)  

 

 
 

Στο παράδειγμα αυτό ο βαθμός 2 (Καλώς) από το ίδρυμα της Αυστρίας θα αντιστοιχηθεί στο 

βαθμό 13 στο ίδρυμα του Βελγίου. Ο βαθμός 11 από το Πανεπιστήμιο του Βελγίου θα 

αντιστοιχηθεί στο βαθμό 3 (Ικανοποιητικά) στην Αυστρία. Στην περίπτωση αυτή και τα δύο 

ιδρύματα έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιούν τη μέση τιμή στην περίπτωση που υπάρχει 

επικάλυψη στο ποσοστιαίο εύρος της βαθμολογίας. 
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(έγκριση στην υπ’ αριθ. 130/18-1-2018 συνεδρίαση της Συγκλήτου) 

 
Τον Ιανουάριο κάθε ακαδηµαϊκού έτους, η Οµάδα του Ψηφιακού Άλµατος διαθέτει στις 
Γραµµατείες των Τµηµάτων τους πίνακες µετατροπής της ελληνικής κλίµακας 
βαθµολόγησης σε βαθµό ECTS, όπως αυτοί προκύπτουν από την εκτέλεση του αλγορίθµου 
αντιστοίχισης βαθµού ECTS για την εξεταστική περίοδο του προηγούµενου ακαδηµαϊκού 
έτους και της περιόδου στην οποίο διδάσκεται το µάθηµα. 
 
Οι πίνακες αντιστοίχισης είτε αποστέλλονται στις Γραµµατείες των Τµηµάτων, για 
συγκεκριµένους κωδικούς µαθηµάτων και µετά από  αίτηµα των Γραµµατειών προς την 
Οµάδα του Ψηφιακού Άλµατος είτε είναι προσβάσιµοι µέσω σχετικής ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας (εφαρµογή) η οποία παρέχεται από την Οµάδα του Ψηφιακού Άλµατος. 
 
Παραδείγµατα αντιστοίχισης βαθµών. 
 
Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται παραδείγµατα µε τα απαραίτητα δεδοµένα για την 
αντιστοίχιση βαθµών της Ελληνικής κλίµακας σε Βαθµό ECTS και αντίστροφα, για τα 
Μαθήµατα Α, Β  και Γ (βλ. πίνακα ECTS Grade, σελ. 10). 
 

Μάθηµα 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 

Μάθηµα Α E  D C C B B A A A A 

Μάθηµα Β D  C B B A A A    

Μάθηµα Γ D D C B B A A A    

 
Εισερχόµενοι φοιτητές  
 
Η αντιστοίχιση του βαθµού της ελληνικής κλίµακας εισερχόµενου φοιτητή γίνεται στον βαθµό 
ECTS που προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα. 
 
Αν ο εισερχόµενος φοιτητής έχει επιτύχει βαθµό 7,0 στο Μάθηµα Α, ο οποίος επίσης θα 
αναγράφεται ως βαθµός στην κλίµακα 0 – 10 στο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθµολογίας 
του φοιτητή (Transcript of Records), αντιστοιχίζεται σε C: 
 

Μάθηµα 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 

Μάθηµα Α E  D C C B B A A A A 

 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άµεση αντιστοίχιση, αποδίδεται ο αµέσως µεγαλύτερος 
διαθέσιµος βαθµός ECTS, εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αµέσως 
µεγαλύτερος διαθέσιµος βαθµός αποδίδεται ο αµέσως προηγούµενος διαθέσιµος. 
 

Αντιστοίχιση βαθµών εισερχοµένων – εξερχοµένων φοιτητών 
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Αν ο εισερχόµενος φοιτητής έχει επιτύχει βαθµό 5,5 στο Μάθηµα Α, αυτός αντιστοιχίζεται σε 
D (ο αµέσως µεγαλύτερος διαθέσιµος βαθµός ECTS): 
 

Μάθηµα 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 

Μάθηµα Α E  D C C B B A A A A 

 
Αν ο εισερχόµενος φοιτητής έχει επιτύχει βαθµό 9,0 ή 9,5 ή 10,0 στο Μάθηµα Β, αυτός 
αντιστοιχίζεται σε A (ο αµέσως προηγούµενος διαθέσιµος βαθµός ECTS): 
 

Μάθηµα 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 

Μάθηµα Β D  C B B A A A    

 
Εξερχόµενοι Φοιτητές 
 
Η αντιστοίχιση του βαθµού ECTS εξερχόµενου φοιτητή γίνεται στον βαθµό της ελληνικής 
κλίµακας που προκύπτει από τον πίνακα αντιστοίχισης. 
 
Αν ο εξερχόµενος φοιτητής έχει επιτύχει βαθµό D στο Μάθηµα Α, αυτός αντιστοιχίζεται σε 
6,0: 
 

Μάθηµα 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 

Μάθηµα Α E  D C C B B A A A A 

 
Αν ο βαθµός ECTS που έχει επιτύχει ο φοιτητής αντιστοιχεί σε περισσότερους από έναν 
βαθµούς ελληνικής κλίµακας, η αντιστοίχιση γίνεται στον µεγαλύτερο από αυτούς τους 
βαθµούς. 
 
Αν ο εξερχόµενος φοιτητής έχει επιτύχει βαθµό Β στο Μάθηµα Α, αυτός αντιστοιχίζεται σε 
8,0: 
 

Μάθηµα 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 

Μάθηµα Α E  D C C B B A A A A 

 
Αν ο εξερχόµενος φοιτητής έχει επιτύχει βαθµό A στο Μάθηµα Β, αυτός αντιστοιχίζεται σε 
8,5: 
 

Μάθηµα 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 

Μάθηµα Β D  C B B A A A    

 
Σε περίπτωση στην οποία δεν υπάρχει αντιστοίχιση για τον βαθµό ECTS του εξερχοµένου 
φοιτητή, αποδίδεται ο µικρότερος βαθµός ελληνικής κλίµακας που αντιστοιχεί στον αµέσως 
µεγαλύτερο διαθέσιµο βαθµό ECTS.  
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Αν ο εξερχόµενος φοιτητής έχει επιτύχει βαθµό E στο Μάθηµα Γ, αυτός αντιστοιχίζεται σε 5,0 
– ο µικρότερος βαθµός ελληνικής κλίµακας που αντιστοιχεί στον αµέσως µεγαλύτερο 
διαθέσιµο βαθµό ECTS (D): 
 

Μάθηµα 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 

Μάθηµα Γ D D C B B A A A    

 
 
∆ιπλωµατικές Εργασίες 
 
Η αντιστοίχιση βαθµών ∆ιπλωµατικής Εργασίας γίνεται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνοντας υπόψη τον ακόλουθο πίνακα αντιστοίχισης (αποφάσεις Συγκλήτου 
Πανεπιστηµίου Πατρών, συνεδριάσεις 25/16.04.2014 και 57/14.05.2015): 
 

Μάθηµα 5,0 – 5,9 6,0 – 6,4 6,5 – 6,9 7,0 – 8,4 8,5 – 10 

∆ιπλωµατική Εργασία E D C B A 
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H κινητικότητα ξεκινά και απορρέει από τη δι-ιδρυµατική Συµφωνία που έχει υπογραφεί 
µεταξύ των δύο Ιδρυµάτων. Συνεπώς, στο τυποποιηµένο Έντυπο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που χρησιµοποιεί το Ίδρυµά µας θα πρέπει να αναγράφονται σαφώς ο 
καθορισµός του αλγορίθµου αυτοµατοποιηµένης απόδοσης της ελληνικής κλίµακας σε 
βαθµούς ECTS (απόφαση Συγκλήτου, συνεδρ. 57/14.5.2015), καθώς και η εθνική κλίµακα 
βαθµολογίας, ως εξής:  
 

ECTS GRADE 

ECTS Grade 

% of successful 

students normally 

achieving the grade 

 

A 10 EXCELLENT 

B 25 VERY GOOD 

C 30 GOOD 

D 25 SATISFACTORY 

E 10 SUFFICIENT 

FX - FAIL – some more work required before 

the credit can be awarded 

F - FAIL – considerable further work is 

required 

 

LOCAL COURSE GRADE 

 

LOCAL Grade 

5-10 PASS 

< 5 FAIL 

 

 

LOCAL DEGREE GRADE 

 

LOCAL Grade 
8.50 – 10.00 ΑΡΙΣΤΑ / EXCELLENT 

6.50 – 8.49 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ / VERY GOOD 

5.00 – 6.49 ΚΑΛΩΣ / GOOD 

 

Έντυπο ∆ι-ιδρυµατικής Συµφωνίας (Bilateral Agreement) 


