
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 Α’ Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 24/09/2018 

Β’ Δηλώσεις μαθημάτων –Πτυχιακής  
 

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μέσω Student Web από 1/10/ 2018 μέχρι 12/10/ 2018 

 
1.  Οι φοιτητές 1ου εξαμήνου θα δηλώσουν 8 μαθήματα: Τα υποχρεωτικά A01Π01, Β01Π01, Β03Π01, 

Δ01Π17,Ε02Π02 και 2 επιλεγόμενα  και ξένη γλώσσα ΑΓΓΛΙΚΑ 10. 

 

2.  Οι φοιτητές 3ου εξαμήνου θα δηλώσουν 8 μαθήματα: Τα υποχρεωτικά Γ01Π01, Δ01Π06, Ε01Π07, Ε02Π06,   

     3 επιλεγόμενα και  Ξένη γλώσσα ΑΓΓΛΙΚΑ 30.  

 

3. Oι φοιτητές 5ου εξαμήνου θα δηλώσουν 7 μαθήματα: Τα υποχρεωτικά Α08Π01, Α11Π04, Γ03Π10, Δ01Π13 και 

3 επιλεγόμενα. 

 

4. Οι φοιτητές 7ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν 7 μαθήματα: ΣΠΑ Β, και 6 επιλεγόμενα. 

 

5. Οι φοιτητές 3ου, 5ου και 7ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν επί πλέον και τα μαθήματα των προηγουμένων 

εξαμήνων που δεν τα έχουν περάσει εφόσον προσφέρονται. Η δήλωση αυτή γίνεται στη Γραμματεία του 

Τμήματος τις ημέρες που δέχεται τους φοιτητές ή μέσω web και κατά την περίοδο των δηλώσεων. Την ίδια 

περίοδο γίνονται και αιτήσεις για αναβαθμολόγηση μαθημάτων.  
 

Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στον Οδηγό Σπουδών 2018-19, σελ.8-22 
 

Η δήλωση μαθημάτων γίνεται από όλους ηλεκτρονικά μέσω του Student Web, με τον κωδικό που έχετε πάρει κατά την εγγραφή σας. Κατά τη διάρκεια του διαστήματος 

των δηλώσεων μπορείτε να επεξεργάζεστε-διορθώνετε τη δήλωσή σας. Την ευθύνη για την ορθότητα της δήλωσης σας την φέρετε αποκλειστικά εσείς. Με απόφαση της ΓΣ 

του τμήματος (432/22-5-2013) μετά το τέλος της προθεσμίας των δηλώσεων δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση για εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων, για το 

λόγο αυτό καλό είναι: 

1. Να συμπληρώσετε την δήλωσή σας στις παραπάνω ημερομηνίες και  να κάνετε αποστολή και 

2. Πώς να ελέγχετε αν έχει γίνει αποστολή της δήλωσής σας: Βγαίνετε από το Student Web και ξαναμπαίνετε. Εάν βλέπετε τη δήλωση του τρέχοντος εξαμήνου μαζί 

με όλες τις προηγούμενες τότε έχει γίνει η αποστολή της δήλωσης στην εφαρμογή της Γραμματείας, αν έχετε και εκτυπωτή καλό θα είναι να κάνετε και εκτύπωση. 

Γ’ Πτυχιακή εργασία 
Όσοι φοιτητές Δ’ έτους ή και μεγαλύτερων ετών εκπονήσουν πτυχιακή εργασία το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2018-2019), 

θα πρέπει στις παραπάνω ημερομηνίες να καταθέσουν στην Γραμματεία βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον επόπτη 

καθηγητή και τον Διευθυντή του Τομέα στον οποίο εκπονούν πτυχιακή εργασία. Για τους φοιτητές που δεν θα 

εκπονήσουν πτυχιακή εργασία δηλώνονται κατά το εαρινό (8ο) εξάμηνο τρία (3) μαθήματα ως ελεύθερα επιλεγόμενα 

(ΕΕ). 

Όσοι φοιτητές παλαιοτέρων ετών δεν έχουν ολοκληρώσει την πτυχιακή τους εργασία και επιθυμούν να την συνεχίσουν ή 

να την διακόψουν και να πάρουν τα μαθήματα (2παραδόσεις και 1 σεμινάριο ή 3 παραδόσεις) θα πρέπει την περίοδο των 

δηλώσεων να καταθέσουν στη Γραμματεία σχετική δήλωση-αίτηση. 

 

Δ’ Αναβαθμολογήσεις  
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δηλώσουν ξανά κάποιο μάθημα για βελτίωση βαθμολογίας θα πρέπει την περίοδο των 

δηλώσεων να κάνουν αίτηση στη Γραμματεία. Σε περίπτωση αναβαθμολόγησης ο βαθμός του μαθήματος διαγράφεται 

οριστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της τελευταίας εξέτασης.  

 
Ε’ Για τα συγγράμματα θα παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του ΕΥΔΟΞΟΥ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΘΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ. 

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά 

 


