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Ισχύοντα προγράμματα σπουδών ΤΑΒΜ/Μεταβατικές διατάξεις
Αγαπητοί φοιτητές,
Σύμφωνα με αυτά που ορίζουν τα προγράμματα σπουδών και οι μεταβατικές τους διατάξεις, τα οποία
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, ισχύουν τα παρακάτω:
Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016
και 2016-2017 παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του 2014-2015 όπως είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα μας και λαμβάνουν πτυχίο όταν συμπληρώσουν:
1)Οι εισαχθέντες κατά τα ακαδ.έτη 2014-2015 και 2015-2016 σύνολο 59 περασμένων μαθημάτων.
2)Οι εισαχθέντες το ακαδ.έτος 2015-2016 σύνολο 57 περασμένων μαθημάτων.

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-18 και 2018-19
παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του 2017 όπως ακριβώς ήταν διαμορφωμένο όταν εισήχθησαν στο
Α΄ εξάμηνο σπουδών τους και όπως είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας και λαμβάνουν πτυχίο όταν
συμπληρώσουν σύνολο 55 περασμένων μαθημάτων, ως ακολούθως:
13 υποχρεωτικά μαθήματα στο Α΄ έτος
12 υποχρεωτικά μαθήματα στο Β΄ έτος
6 υποχρεωτικά μαθήματα της επέκτασης κορμού κατανεμημένα στα εξάμηνα: Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄.
ΣΥΝΟΛΟ= 31 μαθήματα κορμού που είναι υποχρεωτικά για όλους.

+
14 μαθήματα κατεύθυνσης, εκ των οποίων 6 ή 7 (ανάλογα με την κατεύθυνση) είναι υποχρεωτικά για
αυτούς που θα επιλέξουν την συγκεκριμένη κατεύθυνση και τα υπόλοιπα επιλογής.
6 επιλεγόμενα μαθήματα από τη Ροή Γενικής Παιδείας και Πληροφορικής.
4 υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας.

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του 2019, όπως είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας και
λαμβάνουν πτυχίο όταν συμπληρώσουν σύνολο 55 περασμένων μαθημάτων, ως ακολούθως:
13 υποχρεωτικά μαθήματα στο Α΄ έτος
12 υποχρεωτικά μαθήματα στο Β΄ έτος
9 υποχρεωτικά μαθήματα της επέκτασης κορμού κατανεμημένα στα εξάμηνα: Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄.

ΣΥΝΟΛΟ= 34 μαθήματα κορμού που είναι υποχρεωτικά για όλους.

+
11 μαθήματα κατεύθυνσης, εκ των οποίων 6 ή 7 (ανάλογα με την κατεύθυνση) είναι υποχρεωτικά για
αυτούς που θα επιλέξουν την συγκεκριμένη κατεύθυνση και τα υπόλοιπα επιλογής.
6 επιλεγόμενα μαθήματα από τη Ροή Γενικής Παιδείας και Θεματικής Σύγκλισης.
4 υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας.

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021, 2021-2022
και 2022-2023 και μετά παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του 2021-2022, με τις ακόλουθες
μεταβατικές διατάξεις, όπως είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας και λαμβάνουν πτυχίο όταν
συμπληρώσουν σύνολο 55 περασμένων μαθημάτων, ως ακολούθως:
14 υποχρεωτικά μαθήματα στο Α΄ έτος
12 υποχρεωτικά μαθήματα στο Β΄ έτος
9 υποχρεωτικά μαθήματα της επέκτασης κορμού κατανεμημένα στα εξάμηνα: Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄.
ΣΥΝΟΛΟ= 35 μαθήματα κορμού που είναι υποχρεωτικά για όλους.

+
11 μαθήματα κατεύθυνσης, εκ των οποίων 6 ή 7 (ανάλογα με την κατεύθυνση) είναι υποχρεωτικά για
αυτούς που θα επιλέξουν την συγκεκριμένη κατεύθυνση και τα υπόλοιπα επιλογής.
5 επιλεγόμενα μαθήματα από τη Ροή Γενικής Παιδείας και Θεματικής Σύγκλισης.
4 υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας.
Αλλαγές και μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν για τους φοιτητές που εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά
έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023:
Αλλαγές:
αφορούν στα μαθήματα κορμού (μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές):
1) Στο Γ’ εξάμηνο σπουδών εισήχθη το νέο μάθημα με τίτλο: «Διεθνή Πρότυπα Περιγραφής Αρχείων και
Φορέων», 5 ECTS.
2) Α. Τo μάθημα: Καταλογογράφηση» (Γ’ εξάμηνο), αντικαθίστανται από το μάθημα: «Καταλογογράφηση και
κωδικοποίηση σε MARC» (Γ’ εξάμηνο).
Β. το μάθημα «Κωδικοποίηση Βιβλιογραφικών Δεδομένων με το πρότυπο MARC» (Γ’ εξάμηνο) του 3ου
εξαμήνου αντικαθίστανται από το μάθημα «Βιβλιογραφικοί πόροι: περιγραφή και πρόσβαση» (Ε’ εξάμηνο).
Και τα δύο αυτά μαθήματα που προκύπτουν είναι μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά για όλους τους
φοιτητές).
3) Το μάθημα της επέκτασης κορμού του Ε’ εξαμήνου «Εισαγωγή στην Ιστορία των Πολιτισμών και της
Τέχνης» μεταφέρθηκε στο Α’ εξάμηνο.
4) Δεδομένου ότι, με τις παραπάνω αλλαγές εισάγεται ένα επιπλέον υποχρεωτικό μάθημα στο ΠΠΣ, οι
φοιτητές για τους οποίους έχουν εφαρμογή οι παραπάνω αλλαγές οφείλουν να παρακολουθήσουν 5 αντί 6
μαθήματα της Ροής Γενικής Παιδείας και Θεματικής Σύγκλισης.
Μεταβατικές ρυθμίσεις:
1) Οι προτεινόμενες αλλαγές έχουν εφαρμογή στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο τμήμα κατά τα
ακαδημαϊκά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 και μετά.
2) Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα παρακολουθήσουν το
μάθημα «Εισαγωγή στην Ιστορία των Πολιτισμών και της Τέχνης» ως μάθημα του Ε’ εξαμήνου και όχι
του Α΄.
3) Οι φοιτητές παλαιότερων ετών που χρωστούν και τα δύο μαθήματα «Καταλογογράφηση» και
«Κωδικοποίηση Βιβλιογραφικών Δεδομένων με το πρότυπο MARC», αντί αυτών θα παρακολουθήσουν

τα μαθήματα τα οποία τα αντικατέστησαν. Όσοι από τους φοιτητές χρωστούν μόνο ένα από τα δύο
μαθήματα «Καταλογογράφηση», ή «Κωδικοποίηση Βιβλιογραφικών Δεδομένων με το πρότυπο MARC»
αντί του μαθήματος που χρωστούν, θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Βιβλιογραφικοί πόροι:
περιγραφή και πρόσβαση».
4) Οι φοιτητές που είχαν εισαχθεί στο τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και προγενέστερα
μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν το μάθημα «Διεθνή Πρότυπα Περιγραφής
Αρχείων και Φορέων» ως επιλεγόμενο της ομάδας μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Θεματικής
Σύγκλισης.

Για το τρέχον ακαδ.έτος 2022-2023 έγιναν προσωρινά οι παρακάτω αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα:
1. Το μάθημα «Γενικές Αρχές Δικαίου» έχει μεταφερθεί από το Δ΄ εξάμηνο (εαρινό) στο Γ΄ εξάμηνο
(χειμερινό).
2. Το μάθημα «Εκπαιδευτές Βιβλιοθηκονόμοι & Επιστήμονες της Πληροφορίας (Πληροφοριακή Παιδεία)
έχει μεταφερθεί από το ΣΤ΄εξάμηνο (εαρινό) στο Ζ΄ εξάμηνο (χειμερινό).
3. Το μάθημα «Πολιτική και Πρακτική Διατήρησης Υλικού» έχει μεταφερθεί από το Ζ΄ εξάμηνο (χειμερινό)
στο Η΄ εξάμηνο (εαρινό).
4. Το μάθημα «Η λογική και οι εφαρμογές της στις θετικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες» έχει
μεταφερθεί από το Η΄ εξάμηνο (εαρινό) στο Ζ΄ εξάμηνο (χειμερινό).

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή απορία, η Γραμματεία του Τμήματος θα είναι στη διάθεσή σας, (θα
επικοινωνείται με τη Γραμματεία μέσω email: archei@ionio.gr , ή στα τηλέφωνα 26610-87418, 87406).

Καλή συνέχεια στις σπουδές σας!
Η Γραμματέας του ΤΑΒΜ
Μαρία Μαυρωνά

