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ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΣΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΕ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 2017 (Έτος Εισαγωγής 2017 και εξής) 

Οι προπτυχιακοί φοιτθτζσ του Προγράμματοσ Σπουδϊν 2017 (Ζτοσ Ειςαγωγήσ 2017 και εξήσ) κα 
πρζπει να μελετιςουν πολφ προςεκτικά και να εφαρμόςουν πιςτά τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ που 
ζχουν αποφαςιςτεί από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ και αφοροφν ςτθν διαδικαςία, τισ 
προχποκζςεισ και τουσ περιοριςμοφσ ςχετικά με: 

 τα μακιματα επιλογισ που απαιτοφνται για τθ λιψθ πτυχίου 

 τα μακιματα αντί Πτυχιακισ Μελζτθσ (Ζϋ και Ηϋ εξάμθνο) 

 τα μακιματα επιλογισ πζραν των απαιτθτϊν για τθ λιψθ Πτυχίου (μακιματα DS) 

 τισ προχποκζςεισ και τουσ περιοριςμοφσ που ιςχφουν ςχετικά με τισ δθλϊςεισ 
μακιματων και ςυγγραμμάτων από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021 και εξισ. 

 
 
ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ: 

 
1. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΨΗ ΠΣΤΧΙΟΤ: 

 

- Οι φοιτθτζσ υποχρεοφνται να δθλϊςουν και να παρακολουκιςουν επιτυχϊσ εννζα (9) από 
τα τριάντα ζξι (36) ςυνολικά προςφερόμενα μακιματα επιλογισ για τθ λιψθ του πτυχίου τουσ, 
τρία (3) ςε κάκε ζνα από τα Εϋ, ΣΤϋ και Ζϋ εξάμθνα (από δφο τουλάχιςτον ομάδεσ μακθμάτων 
γνωςτικισ ςυνάφειασ).  

- Η βακμολογία των φοιτθτϊν ςτα μακιματα αυτά προςμετράται ςτον βακμό του πτυχίου 
τουσ.  

- Οι φοιτθτζσ δικαιοφνται να λάβουν ςυγγράμματα για τα μακιματα αυτά.  

- Η διλωςθ των μακθμάτων επιλογισ που απαιτοφνται για τθ λιψθ του πτυχίου ζχει ιςχφ για 
ζνα (1) ακαδθμαϊκό ζτοσ. Σε περίπτωςθ μθ επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ των μακθμάτων 
επιλογισ οι φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν τθ δυνατότθτα:  
(α) είτε να δθλϊςουν πάλι το ίδιο μάκθμα επιλογισ το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ,  
(β) είτε να το αντικαταςτιςουν, με άλλο μάκθμα επιλογισ τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου.  
Σε περίπτωςθ αλλαγισ μακιματοσ επιλογισ, οι φοιτθτζσ ΔΕΝ δικαιοφνται να λάβουν 
ςφγγραμμα για το νζο μάκθμα που κα επιλζξουν. 
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2. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΝΣΙ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ (Ζ΄ ΚΑΙ Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ): 
 

- Δθλϊνονται δφο (2) μακιματα επιλογισ αντί πτυχιακισ μελζτθσ (ζνα χειμερινοφ και ζνα 
εαρινοφ εξαμινου) τησ ίδιασ ομάδασ μαθημάτων γνωςτικήσ ςυνάφειασ.  

- Δθλϊνονται από φοιτθτζσ του Ζϋ εξαμινου που ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΥΝ περιςςότερα των τεςςάρων 
(4) μακθμάτων μζχρι και το ΣΤϋ εξάμθνο. Η βακμολογία των μακιματων αντί πτυχιακισ μελζτθσ 
προςμετράται ςτον βακμό του πτυχίου.  

- Οι φοιτθτζσ δικαιοφνται να λάβουν ςυγγράμματα για τα μακιματα αντί Πτυχιακισ μελζτθσ.  

- Η διλωςθ των μακιματων αντί πτυχιακισ μελζτθσ είναι ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ για τουσ φοιτθτζσ, 
δθλαδι οι τελευταίοι ΔΕΝ ζχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν ςτο μζλλον την αρχική τουσ 
επιλογή.  

 
 

3. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΑΝ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΨΗ ΠΣΤΧΙΟΤ  
(DIPLOMA SUPPLEMENT [DS]): 

 
- Πλζον των ανωτζρω, δθλαδι των μακθμάτων επιλογισ ι/και των μακθμάτων αντί πτυχιακισ 
(απαραίτθτων για τθ λιψθ πτυχίου), οι φοιτθτζσ του Τμιματοσ κατά το 3ο και 4ο ζτοσ των 
ςπουδϊν τουσ ζχουν τθ δυνατότθτα, εφόςον το επικυμοφν, από τα τριάντα ζξι (36) 
προςφερόμενα μακιματα επιλογισ του Προγράμματοσ Σπουδϊν να δθλϊςουν και να 
παρακολουκιςουν επιπλζον ζωσ και τζςςερα (4) μακιματα επιλογισ πζραν των εννζα (9) 
απαιτθτϊν για τθ λιψθ πτυχίου ι/και των δφο (2) μακθμάτων αντί πτυχιακισ μελζτθσ.  

- Σε περίπτωςθ επιτυχοφσ παρακολοφκθςισ τουσ, θ βακμολογία των μακθμάτων DS κα 
αναγράφεται ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ (Παράγραφοσ 6.1: «Συμπλθρωματικζσ 
Πλθροφορίεσ») και ΔΕΝ θα λαμβάνεται υπόψιν ςτο βαθμό του πτυχίου.  

- Οι φοιτθτζσ ΔΕΝ δικαιοφνται να λάβουν ςυγγράμματα για τα μακιματα DS.  

- Η δυνατότθτα των φοιτθτϊν να εγγραφοφν και να παρακολουκιςουν μακιματα DS 
υφίςταται υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα μακιματα αυτά ζχουν κατά το τρζχον ακαδθμαϊκό 
εξάμθνο δθλωκεί ιδθ από τον ελάχιςτο απαιτοφμενο αρικμό φοιτθτϊν (δζκα *10+) ςτο πλαίςιο 
των μακθμάτων που είναι απαιτθτά για τθ λιψθ πτυχίου.  

- Το μάκθμα/τα μακιματα που δθλϊνονται ωσ DS κατοχυρϊνονται ςτο ςφςτθμα και 
επομζνωσ αφαιροφνται οριστικά από τθ γενικι λίςτα των διακζςιμων μακιματων επιλογισ που 
απαιτοφνται για τθ λιψθ πτυχίου, ςυμπεριλαμβανομζνων και των μακθμάτων αντί πτυχιακισ 
μελζτθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι ο φοιτθτισ που διλωςε ζνα μάκθμα επιλογισ ωσ DS  δεν κα 
μπορζςει ςτο εξισ να το δθλϊςει ωσ τίποτα άλλο (π.χ. επιλογισ ι/και αντί πτυχιακισ για τθ 
λιψθ πτυχίου) ακόμα και αν δεν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τθν παρακολοφκθςι του.  

- Συνεπϊσ, βάςει τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου θ διλωςθ των μακθμάτων DS είναι 
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ για τουσ φοιτθτζσ που τα επιλζγουν, δθλαδι, οι τελευταίοι ΔΕΝ ζχουν τθ 
δυνατότθτα να αλλάξουν ι να ακυρϊςουν ςτο μζλλον τθν αρχικι τουσ επιλογι. 

- Τα μακιματα DS κα δθλϊνονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ φοιτθτζσ μετά τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ διλωςθσ τόςο των υποχρεωτικϊν όςο και των μακθμάτων επιλογισ ι/και των μακθμάτων 
αντί πτυχιακισ μελζτθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει ςυμπλθρωκεί ο ελάχιςτοσ 
απαιτοφμενοσ αρικμόσ φοιτθτϊν (δζκα [10]) προκειμζνου να διδαχκεί το μάκθμα που 
επικυμοφν να παρακολουκιςουν ωσ DS. 
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4. ΔΗΛΩΕΙ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2020-2021 ΚΑΙ ΕΞΗ: 

 

Οι φοιτθτζσ δικαιοφνται να παραλάβουν ςυγγράμματα ΜΟΝΟ για τα μακιματα εκείνα τα οποία 

ζχουν ςυμπεριλάβει κατά το τρζχον ακαδθμαϊκό εξάμθνο ςτθ διλωςθ μακθμάτων τουσ (βάςει 

και των ανωτζρω προχποκζςεων). Αυτό ςθμαίνει ότι θ διλωςθ ςυγγραμμάτων του φοιτθτι 

πρζπει να  ταυτίηεται με τθ διλωςθ των μακθμάτων εξαμινου, δθλαδι ο φοιτθτισ ΔΕΝ 

δικαιοφται να δθλϊςει ςυγγράμματα μζςω ΕΥΔΟΞΟΥ (ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που του το 

επιτρζπει το ςφςτθμα) εάν δεν είναι δθλωμζνα ςτο Φοιτθτολόγιο τα αντίςτοιχα δθλωμζνα 

μακιματα του εξαμινου, διαφορετικά ςε επόμενο χρόνο: 

1. Θα κλθκεί να τα επιςτρζψει τα βιβλία ςτο τζλοσ του εξαμινου 

2. Θα μειϊνεται αντίςτοιχα ο ςυνολικόσ αρικμόσ ςυγγραμμάτων που δικαιοφται ωσ φοιτθτισ, 

ζςτω και αν τα επιςτρζψει. 

 

Παρακαλείςτε να παρακολουκείτε και να διαβάηετε προςεκτικά και αναλυτικά τισ 

ανακοινώςεισ που φκάνουν ςτο ιδρυματικό ςασ e-mail από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ 

ςχετικά με τα κζματα που αφοροφν ςτισ ςπουδζσ ςασ και να γνωρίηετε ότι κα πρζπει να είςτε 

πολφ ςυνεπείσ ωσ προσ τα χρονικά όρια που ορίηονται από  τθ Γραμματεία του Τμιματοσ 

ςχετικά με τθν κατάκεςθ δικαιολογθτικών, αιτιςεων κ.λπ. διότι ςφμφωνα με τθ Συνζλευςθ 

του Τμιματοσ είναι απολφτωσ δεςμευτικά, ενώ εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ ςυνεπάγονται μθ 

ικανοποίθςθ του αιτιματοσ του φοιτθτι.   

 

 

  

Η Πρόεδροσ του Τμήματοσ 

Κωνςταντίνα Κουτροφμπα, Αναπλ. Καθηγήτρια 

 


