ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ευστράτιος Παπάνης,
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ειδικός
ηλεκτρονικού εμπορίου. Ανάπτυξη e-shop
με τη χρήση Open Cart» (180 ΩΡΩΝ)
Τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Τρίμηνο Επιμορφωτικό
Πρόγραμμα με τίτλο: «Ειδικός ηλεκτρονικού εμπορίου. Ανάπτυξη e-shop με τη χρήση
Open Cart», διάρκειας 180 ωρών.
Πιθανές μοριοδοτήσεις μπορεί να ισχύουν ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Έναρξη μαθημάτων: 15/01/2021
Λήξη μαθημάτων: 15/04/2021
Δίδακτρα: 350€ σε δύο δόσεις
Εγγραφές έως: 14/01/2021
Πληροφορίες:

http://psichologia.gr

/

http://ppy.aegean.gr

/

https://psichologiagr.com/
Τηλέφωνα:22510-36520, 22510-36580, 2251045006 (εργάσιμες μέρες & ώρες 9.00-21.00)
και στα κινητά:

8.00-15.00: Έλενα Πρασσά (6940911716), Μαρία Κουταλέλλη (6975695342), Πηνελόπη
Αλιάγα (6986815866)

15.00-21.00: Σοφία Πακλατζόγλου (6988019804), Μαρία Γιουμούκη (6982213401), Τερέζα
Ζωγοπούλου (6982218264)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr,
grammateiappy@aegean.gr
Σύνδεσμος Εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=476

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα «Ειδικός ηλεκτρονικού εμπορίου- Ανάπτυξη e-shop με την χρήση Open
Cart» απευθύνεται:


Σε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την
ανάπτυξη και διαχείριση e-shop με τη χρήση της πλατφόρμας Open Cart.



Σε ιδιώτες και επαγγελματίες που θέλουν να αναπτύξουν

το δικό τους

ηλεκτρονικό κατάστημα / e shop με τη χρήση της πλατφόρμας Open Cart.


Σε άτομα, που διαχειρίζονται το e shop στην εργασία τους και τα οποία έχουν
ασχοληθεί με τη χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Open Cart.



Σε εταιρείες που ενδιαφέρονται για εκπαίδευση του προσωπικού τους στη
διαχείριση του e shop και χρησιμοποιούν ή σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν την
πλατφόρμα Open Cart.



Σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να μάθουν τον τρόπο λειτουργίας και
διαχείρισης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος / e shop ανεξαρτήτως της
πλατφόρμας που θα χρησιμοποιήσουν. Θα γνωρίσουν διάφορες έννοιες, όπως
διασύνδεση για αποδοχή πληρωμών μέσω καρτών, διασυνδέσεις με market
place, όπως skroutz , εταιρείες courier κ.α, ορισμός

και υπολογισμός

μεταφορικών, καλάθι αγορών, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξη
του e shop.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι ο κάθε συμμετέχων, που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το
γνωστικό αντικείμενο, να αποκτήσει όλες εκείνες

τις απαραίτητες γνώσεις και

δεξιότητες, προκειμένου να αναπτύσσει και να διαχειρίζεται ιστότοπους ηλεκτρονικού
εμπορίου,

να

αναλύει

καινοτόμες

τεχνολογίες

και

εφαρμογές

αντιμετώπισης

προβλημάτων ασφάλειας σε ηλεκτρονικές συναλλαγές. Επιπλέον, να είναι σε θέση να
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δημιουργεί βάσεις δεδομένων και να αναπτύσσει δικτυακούς τόπους με έμφαση στην
παρουσίαση νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, να είναι σε θέση να αναπτύξει
και να διαχειριστεί τη δημοφιλέστερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου / e shop Open
Cart για λογαριασμό του ή σαν webmaster / υπεύθυνος ηλεκτρονικού εμπορίου για
την εταιρεία, στην οποία εργάζεται ή φιλοδοξεί να εργαστεί. Επίσης, να παρέχει, εκτός
από τις τεχνικές γνώσεις επάνω στην πλατφόρμα ανάπτυξης e shop Open Cart, όλες
εκείνες τις θεωρητικές γνώσεις, που απαιτούνται για την επιτυχή ανάπτυξη και διαχείριση
ενός ηλεκτρονικού καταστήματος / e shop ανεξαρτήτως της λύσης πλατφόρμας που
θα προκρίνει η κάθε επιχείρηση για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος «Ειδικός ηλεκτρονικού εμπορίου. Ανάπτυξη
e-shop με την χρήση Open Cart», ο/η υποψήφιος, θα είναι σε θέση να:
Γνωρίζει:











Τι αντιπροσωπεύουν και για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται οι διάφορες ρυθμίσεις
του Πίνακα Διαχείρισης (Dashboard)
Τι είναι τα Επαναλαμβανόμενα Προφίλ (Recurring Profiles)
Τι είναι τα Φίλτρα (Filters)
Τι είναι τα Χαρακτηριστικά (Attributes)
Τι είναι οι Ομάδες Χαρακτηριστικών (Attribute Groups)
Τι είναι τα Κουπόνια (Coupons)
Τι είναι οι Δωροεπιταγές (Gift Vouchers)
Τι είναι τα Προσαρμοσμένα πεδία (Custom Fields)
Τι είναι οι Συνεργάτες (Affiliates)
Τι είναι οι διατάξεις και τα banners

Είναι ικανός /ή:









Κάνει εγκατάσταση ηλεκτρονικού καταστήματος open cart
Αφαιρεί τα δεδομένα δείγματος από το open cart
Χρησιμοποιεί τη βοήθεια και την τεκμηρίωση του Open cart
Εισάγει, επεξεργάζεται και διαγράφει
Εισάγει, επεξεργάζεται και διαγράφει Κατηγορίες
Εισάγει, επεξεργάζεται και διαγράφει Προϊόντα
Εισάγει, επεξεργάζεται και διαγράφει Επαναλαμβανόμενα Προφίλ (Recurring
Profiles)
Εισάγει, επεξεργάζεται και διαγράφει Φίλτρα (Filters)
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Εισάγει, επεξεργάζεται και διαγράφει Χαρακτηριστικά (Attributes)
Εισάγει, επεξεργάζεται και διαγράφει Ομάδες Χαρακτηριστικών (Attribute Groups)
Εισάγει, επεξεργάζεται και διαγράφει Επιλογές (Options)
Εισάγει, επεξεργάζεται και διαγράφει Κατασκευαστές (Manufacturers)
Εισάγει, επεξεργάζεται και διαγράφει Λήψεις (Downloads)
Εισάγει, επεξεργάζεται και διαγράφει Κριτικές (Reviews)
Εισάγει, επεξεργάζεται και διαγράφει Πληροφορίες (Information)
Διαχειρίζεται τις επεκτάσεις
Διαχειρίζεται τις διατάξεις και τα banners
Διαχειρίζεται Παραγγελίες (Orders)
Διαχειρίζεται Επιστροφές (Returns) και Δωροεπιταγές (Gift Vouchers)
Διαχερίζεται Ομάδες Πελατών (Customer Groups)
Διαχερίζεται Προσαρμοσμένα πεδία (Custom Fields)
Διαχερίζεται Συνεργάτες (Affiliates)
Διαχερίζεται Αλληλογραφία (Mail)
Ρυθμίζει τις τοπικές επιλογές του καταστήματος
Ρυθμίζει τις διαθέσιμες γλώσσες του καταστήματος τόσο για το front-end όσο
και για τη διαχείριση
Ρυθμίζει τα διαθέσιμα νομίσματα
Ρυθμίζει παραμέτρους όπως Συντελεστής φόρου, Κατηγορία Μήκους,
Κατηγορίες Βάρους κ.α.
Εκτελεί Αντιγραφή Δεδομένων & Επαναφορά (Back up & Restore)

 Δημιουργεί αναφορές
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από τρεις (3 διδακτικές μηνιαίες
ενότητες). Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω
πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Η ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία δεν απαιτεί την
ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των επιμορφούμενων και των διδασκόντων, που σημαίνει
ότι

οι

επιμορφούμενοι

δεν

είναι

αναγκαίο

να

συνδέονται

στην

πλατφόρμα

τηλεκπαίδευσης την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το
προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΑΡΧΗ -ΤΕΛΟΣ)
Το πρόγραμμα είναι τρίμηνο και πιστώνει 180 διδακτικές ώρες.
Έναρξη μαθημάτων: 15/01/2021
Λήξη μαθημάτων: 15/04/2021
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ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


Συμπλήρωση ενός τεστ πολλαπλών επιλογών στο τέλος των θεματικών
ενοτήτων (απαιτείται να συμπληρωθεί επιτυχώς πάνω από το 50% των
ερωτήσεων).



Task επάνω σε ένα open cart based e shop, το οποίο θα παραδοθεί έτοιμο στον
σπουδαστή.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Όλα

μας

τα

Προγράμματα

προσφέρουν

Ευρωπαϊκές

Πιστωτικές

Μονάδες

Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 180 ωρών πιστώνει 9
ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet).
Τα περισσότερα Προγράμματά μας μοριοδοτούνται ως σεμινάρια, που οργανώθηκαν
από δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά το πλεονέκτημα αυτό:
• Εξαρτάται από την ισχύουσα νομοθεσία.
• Διαφοροποιείται ανάλογα με την ειδικότητα του επιμορφούμενου.
• Δεν αφορά το Πανεπιστήμιο, το οποίο διοργανώνει το σεμινάριο ΜΟΝΟ για τη
γνώση και την επαγγελματική ενδυνάμωση.
Το

Πανεπιστήμιο

στέκεται

αρωγός

σε

κάθε

προσπάθεια

επαγγελματικής

αποκατάστασης και ανέλιξης των επιμορφούμενων.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Το κόστος του σεμιναρίου είναι 350 ευρώ συνολικά και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.
1η δόση 195 ευρώ: καταβάλλεται μέχρι 14 Ιανουαρίου 2021
2η δόση 195 ευρώ: καταβάλλεται μέχρι 14 Φεβρουαρίου 2021
(Η πληρωμή της πρώτης δόσης κατοχυρώνει και την εγγραφή σας)
*Για τη λήψη του πιστοποιητικού ο/η επιμορφούμενος/η δεν πρέπει να έχει καμία οικονομική και
ακαδημαϊκή υποχρέωση απέναντι στο πανεπιστήμιο.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται στις παρακάτω ενότητες:
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Διδακτική Ενότητα 1

Τίτλος: Βασικές αρχές ηλεκτρονικού εμπορίου / Ορολογία,
Εγκατάσταση Open Cart , Απαλειφή αρχικών δεδομένων / Πρώτη
διαμόρφωση Open Cart , Πίνακας διαχείρισης – dash board
Περιγραφή


















Βασικές αρχές ηλεκτρονικού εμπορίου
Ορολογία
Εγκατάσταση Open Cart
Πώς να αφαιρέσετε τα δεδομένα δείγματος στο Open Cart, Διαγραφή
κατηγοριών, Διαγραφή προϊόντων, Διαγραφή Χαρακτηριστικών & Ομάδων
Χαρακτηριστικών, Διαγραφή κατασκευαστών, Διαγραφή των Banner
Ταμπλό (Dash board) – Πίνακας Διαχείρισης Open Cart
Κατάλογος (Catalog)
Κατηγορίες (Categories)
Προϊόντα
Επαναλαμβανόμενα Προφίλ (Recurring Profiles)
Φίλτρα (Filters)
Χαρακτηριστικά (Attributes)
Ομάδες Χαρακτηριστικών (Attribute Groups)
Επιλογές (Options)
Κατασκευαστές (Manufacturers)
Λήψεις (Downloads)
Κριτικές (Reviews)
Πληροφορίες (Information)

Διδακτική Ενότητα 2

Τίτλος: Επεκτάσεις – Modules . Διαρρύθμιση layouts. Πωλήσεις –
Παραγγελίες. Διαχείριση πελατών
Περιγραφή
Στην παρούσα ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα μυηθεί σε έννοιες, όπως:










Επεκτάσεις (Extensions)
Εγκατάσταση Επεκτάσεων (Extension Installer)
Τροποποιήσεις (Modifications)
Analytics
Captcha
Feeds
Προστασία κατά της Απάτης (Anti-Fraud)
Επεκτάσεις (Modules)
Πληρωμές (Payments)
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Αποστολή (Shipping)
Σύνολο Παραγγελίας (Order Totals)
Διαρρύθμιση (Layouts)
Banners
Πωλήσεις
Παραγγελίες (Orders)
Καταχώρηση Παραγγελιών
Φίλτρα Καταχώρησης Παραγγελιών (Οrder Listing Filters)
Επιπρόσθετες Επιλογές Παραγγελιών (Additional Order Buttons)
Σελίδα Προβολής Παραγγελίας (Order View Page)
Προϊόντα (Products)
Ιστορικό (History)
Σελίδα Επεξεργασίας Παραγγελίας (Order Edit Page)
Επαναλαμβανόμενες Πληρωμές (Recurring Orders)
Προβολή Επαναλαμβανόμενης Πληρωμής (View Recurring Order)
Επιστροφές (Returns)
Σελίδα Επεξεργασίας Επιστροφών (Return Edit Page)
Δωροεπιταγές (Gift Vouchers)
Διαχείριση Δωροεπιταγών (Gift Voucher Listing)
Θέμα Δωροκουπονιού (Gift Voucher Themes)
Αγορά Δωροεπιταγών (Gift Voucher Purchase)
Πελάτες (Customers)
Ομάδες Πελατών (Customer Groups)
Προσαρμοσμένα πεδία (Custom Fields)

Διδακτική Ενότητα 3

Marketing Tools, Επιλογές e shop (options), Αναφορές e shop, Open
Cart Task / Test πολλαπλών επιλογών
Περιγραφή


















Μάρκετινγκ (Marketing)
Νέα Εκστρατεία Μάρκετινγκ
Συνεργάτες (Affiliates)
Νέος Συνεργάτης (New Affiliate)
Κουπόνια (Coupons)
Νέο Κουπόνι (New Coupon)
Αλληλογραφία (Mail)
Σύστημα (System)
Γενικά (General)
Κατάστημα (Store)
Tοπικές Επιλογές (Local)
Επιλογή (Option), Επιλογές Αποθέματος (Stock Options), Επιλογές Συνεργάτη
(Affiliate Options) ,
Επιλογές Captcha (Captcha Options)
Εικόνα (Image)
FTP
Αλληλογραφία (Mail)
Server
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Επιλογές Ασφαλείας (Security Options), Επιλογές Φόρτωσης (Upload Options),
Επιλογές Χειρισμού Σφαλμάτων (Error Handling Options)
Χρήστες (Users) , Ομάδες Χρηστών (User Groups)
Γενικά (General)
Διευθύνσεις IP (IP Addresses), Session, Localization, Τοποθεσίες Καταστήματος
(Store Locations)
Γλώσσες (Languages), Νομίσματα (Currencies)
Κατάσταση Αποθέματος (Stock Statuses),Κατάσταση Παραγγελίας (Order
Statuses), Κατάσταση Επιστροφής (Return Statuses), Ενέργειες Επιστροφής
(Return Actions), Αιτίες Επιστροφής (Return Reasons)
Χώρες (Countries), Ζώνες (Zones), Γεωγραφικές Ζώνες (Geo Zones)
Κατηγορίες Φορολόγησης (Tax Classes), Συντελεστής φόρου (Tax Rates),
Κατηγορία Μήκους (Length Classes), Κατηγορίες Βάρους (Weight Classes)
Εργαλεία (Tools), Φόρτωση Αρχείων (Uploads), Αντιγραφή
Δεδομένων&Επαναφορά (Backup & Restore), Αρχεία Καταγραφής Σφαλμάτων
(Error Logs)
Αναφορές (Reports) , Παραγγελίες (Orders)
Φορολογία (Tax), Αποστολή (Shipping)
Επιστροφές (Returns), Κουπόνια (Coupons), Έχουν Προβληθεί (Viewed),
Αγορασθέντα Προϊόντα (Purchased), Συνδεδεμένοι Πελάτες (Customers Online),
Δραστηριότητα Πελάτη (Customer Activity), Παραγγελίες (Orders),Πόντοι
Ανταμοιβής (Reward Points), Πίστωση (Credit)

Συζήτηση και επιλογή task επάνω σε open cart based e shop, το οποίο θα παραδοθεί
έτοιμο στον σπουδαστή.
Online εξέταση με χρήση ερωτηματολογίου στην οποία απαιτείται ποσοστό επιτυχίας
άνω του 50% για την απόκτηση του πιστοποιητικού επιμόρφωσης.

ΕΓΓΡΑΦΗ / ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή γίνεται μέσω πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας:
Προσοχή η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει αποκλειστικά με δική σας
χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.
Εάν χρησιμοποιήσετε κάρτα με διαφορετικά στοιχεία από τα δικά σας (κάρτα που
ανήκει σε άλλον) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στο 2251036580,
2251036520 και 2251045006 για να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή εναλλακτικά
να στείλετε mail στο ppy@aegean.gr,
δηλώνοντάς το.

Πληρωμή μέσω πιστωτικής- χρεωστικής
κάρτας
Βήμα 1ο
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Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση
https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=476

Οδηγίες:
Εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία στα παραπάνω πεδία.
Στην επιλογή “συμμετοχή ως” επιλέγετε το ποσό που θα καταθέσετε.
Στο πεδίο “Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συμμετέχοντα” αναγράψτε το ΑΦΜ σας
Βήμα 2ο



Στο πεδίο 1 επιλέγετε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να λάβετε (Απόδειξη
παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο)
Το πεδίο 2 ‘Τρόπος πληρωμής” επιλέγετε Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα
Το πεδίο “Πληροφορίες Πληρωμής/Αριθμός Καταθετηρίου” το αφήνετε κενό. Για



να προχωρήσετε στην πληρωμή θα πρέπει να πατήσετε εγγραφή.
Στη συνέχεια πατήστε Proceed για να μεταφερθείτε στο e-commerce της Alpha




Bank.
Συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας και έπειτα πατήστε πληρωμή

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ακολουθείται αυστηρά η ακαδημαϊκή δεοντολογία και οποιαδήποτε παρέκκλιση από
αυτή, οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του επιμορφούμενου, δίχως επιστροφή
διδάκτρων.
Τα έγγραφα αιτήματα απαντώνται μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.
Όλες οι επικοινωνίες γίνονται ψηφιακά. Σε ψηφιακή μορφή αποδίδονται όλα τα
πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις μέσα σε 1 έως 3 μήνες από την περάτωση των
σπουδών.
9

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1.Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση παρά μόνο εάν ακυρωθεί ή δεν
πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με την υποβολή
της αίτησης παραιτείστε από κάθε απαίτηση για επιστροφή διδάκτρων ή για οποιαδήποτε άλλη
αλλαγή.
2. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα e-mail που
είναι διαθέσιμα είναι τα ακόλουθα ppy@aegean.gr, grafeioppy@aegean.gr και
grammateiappy@aegean.gr
Για να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας θα πρέπει απαραιτήτως στο θέμα να
αναγράφονται τα εξής στοιχεία, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα και o μοναδικός αλγόριθμος
επιμορφούμενου (πχ. Μαρία Παπαδοπούλου, Ειδική Αγωγή, 1011003202009032021).
Οποιοδήποτε e-mail χωρίς αυτό το θέμα θα αγνοείται.
3. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη
διαθεσιμότητα των διδασκόντων, την ανάρτηση υλικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
4. Τα νέα πιστοποιητικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου απονέμονται ηλεκτρονικά από το Κέντρο Διά
Βίου Μάθησης. Συνήθως αποδίδουν Ευρωπαϊκές Επαγγελματικές Πιστωτικές Μονάδες (Ecvet)
και ο χρόνος αποστολής τους στους υποψηφίους εξαρτάται από την ολοκλήρωση των
ακαδημαϊκών και οικονομικών ελέγχων. Κατά μέσο όρο τα πιστοποιητικά αποστέλλονται μέσα
σε διάστημα 1 έως 3 μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος.
5. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής οποιουδήποτε σημείου της
προκήρυξης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες. Η παρούσα προκήρυξη δεν
είναι κατ´ ουδένα τρόπο δεσμευτική για τα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
6. Πληροφορίες για πιθανές μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να
ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς και όχι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
7. Η εγγραφή στα Προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεπάγεται την αποδοχή της
διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και της αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικούς και
διαφημιστικούς σκοπούς.
8. Η εγγραφή στα Προγράμματα συνεπάγεται τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και των
κανόνων καλής συμπεριφοράς. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες του
Πανεπιστημίου και της ευγένειας μπορεί να αποκλείσει τον επιμορφούμενο από τα
Προγράμματα, χωρίς επιστροφή διδάκτρων ή απονομή οποιασδήποτε βεβαίωσης.
9. Η λογοκλοπή ή ο λογοδανεισμός οδηγούν στην αποβολή του επιμορφούμενου από το
πρόγραμμα χωρίς κανένα δικαίωμα επιστροφής διδάκτρων.
10. Το Πανεπιστήμιο αποκτά το copyright του υλικού που παραδίδουν οι επιμορφούμενοι στα
πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, όλο το υλικό του Πανεπιστημίου
προστατεύεται από copyright και η με οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής του έχει νομικές
κυρώσεις.
11. Οι αξιολογικές κρίσεις για το πρόγραμμα και άλλες προτάσεις απαγορεύεται ρητά να
αναρτώνται υπό μορφή σχολίων ή άλλων μέσων στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή σε άλλες
ομάδες δικτύωσης. Προτάσεις, κριτικές και σχόλια γίνονται μόνο στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης
και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τα έγγραφα αιτήματα των επιμορφούμενων απαντώνται
μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες.
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12. Η κατανόηση των όρων «σύγχρονος» και «ασύγχρονος» ως μεθόδων διδασκαλίας
θεωρείται αυτονόητη και το ίδιο ισχύει για την άριστη γνώση υπολογιστών, που είναι εκ των ουκ
άνευ προϋπόθεση για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Αδυναμία των
επιμορφούμενων να κατανοούν τις μεθόδους διδασκαλίας ή προβλήματα που απορρέουν
από την ελλιπή γνώση υπολογιστών, δεν θα επιτραπεί να επηρεάσουν την ποιότητα των
προγραμμάτων. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει τη φοίτηση
οποιουδήποτε αποτυγχάνει στους δύο παραπάνω τομείς, χωρίς καμιά αποζημίωση.
13. Η απουσία από τα μαθήματα και τις δράσεις των προγραμμάτων, όπως αυτές κάθε φορά
καθορίζονται, μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό από τα Προγράμματα χωρίς επιστροφή
διδάκτρων ή απονομή βεβαίωσης.
14. Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας είναι πρόθυμα να επιλύσουν κάθε
πρόβλημα, που φυσιολογικό είναι να προκύψει κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας,
αρκεί:
α. Να μη γίνεται υπέρβαση ιεραρχίας.
β. Να απευθύνονται εγγράφως και με ακριβή τρόπο στη γραμματεία των Προγραμμάτων.
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