ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-20
Ι. Δήλωση Μαθημάτων
1. Η δήλωση μαθημάτων γίνεται από τους φοιτητές μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας
https://student.cc.uoc.gr/main.asp αποκλειστικά εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται
από τη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή του εξαμήνου. Η ευθύνη για την εμπρόθεσμη και
ορθή δήλωση μαθημάτων ανήκει αποκλειστικά στον φοιτητή.
ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ!
2. Φοιτητής 1ου έτους δηλώνει 8 μαθήματα ανά εξάμηνο, σύμφωνα με το ενδεικτικό
πρόγραμμα του οδηγού σπουδών.
Φοιτητής 2ου έτους δηλώνει 8 μαθήματα ανά εξάμηνο σύμφωνα με το ενδεικτικό
πρόγραμμα του οδηγού σπουδών
Φοιτητής 3ου ή 4ου έτους δηλώνει 7 μαθήματα ανά εξάμηνο σύμφωνα με το ενδεικτικό
πρόγραμμα του οδηγού σπουδών.
Φοιτητής σε επανεγγραφή δηλώνει μέχρι 9 μαθήματα ανά εξάμηνο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Φοιτητής 2ου, 3ου, ή 4ου έτους έχει τη δυνατότητα σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο να
δηλώνει ένα ή δύο επιπλέον μαθήματα, αν συνολικά τα μαθήματα τα οποία έχει
παρακολουθήσει επιτυχώς κατά τα προηγούμενα εξάμηνα φοίτησης είναι αντιστοίχως
κατά ένα ή τουλάχιστον κατά δύο λιγότερα από εκείνα που προβλέπονται στο
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
• Σε περίπτωση που ο φοιτητής δηλώσει επιπλέον μαθήματα των όσων δικαιούται
σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται διαγραφή των επιπλέον μαθημάτων με τυχαίο τρόπο
και χωρίς άλλη ειδοποίηση.
• Απαγορεύεται η δήλωση μαθήματος που έχει ίδιο κωδικό και είναι ίδιας κατηγορίας
(Παράδοση (Π), ή Σεμινάριο (Σ), ή Αυτοτελής Άσκηση (Α)) με μάθημα το οποίο έχει ήδη
παρακολουθήσει ο φοιτητής επιτυχώς, έστω και αν ο τίτλος διαφέρει.
• Αναβαθμολόγηση επιτρέπεται αποκλειστικά σε παράδοση στην οποία ο φοιτητής έχει
εξεταστεί επιτυχώς, γίνεται με γραπτή δήλωση του φοιτητή στην Γραμματεία και
συμπεριλαμβάνεται στην δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου (δηλαδή, δεν δηλώνεται ως
μάθημα επιπλέον του αριθμού που επιτρέπεται να δηλώσει). Σε περίπτωση
αναβαθμολόγησης ισχύει ο τελικός βαθμός. Αναβαθμολόγηση δεν μπορεί να γίνει σε
μαθήματα άλλου τμήματος. Επιτρέπονται μέχρι και 4 αναβαθμολογήσεις.
• Όσοι δικαιούνται απαλλαγή από τα δύο πρώτα επίπεδα Αγγλικών (βλ Οδηγό Σπουδών)
τα δηλώνουν στο εκάστοτε εξάμηνο και η απαλλαγή καταχωρείται από τη Γραμματεία
κατά το Εαρινό Εξάμηνο. Γι’ αυτό οι φοιτητές καταθέτουν τα έντυπα της απαλλαγής στην
αρμόδια καθηγήτρια αποκλειστικά έως το πέρας των μαθημάτων του χειμερινού
εξαμήνου.

ΙΙ. Σχολική Πρακτική Άσκηση (ΣΠΑ)
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 θα υλοποιηθεί μόνο η ΣΠΑ 2 το χειμερινό εξάμηνο
(φοιτητές 7ου εξαμήνου).

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και εξής και για όλους τους φοιτητές έτους εισαγωγής
2017-2018 ή μεταγενέστερου, τα επίπεδα ΣΠΑ 1 & ΣΠΑ 2 υλοποιούνται κατά το 7ο & 8ο
εξάμηνο σπουδών (αντί του 6ου & 7ου εξαμήνου σπουδών) και η συμμετοχή προϋποθέτει την
επιτυχή παρακολούθηση 6 συγκεκριμένων υποχρεωτικών μαθημάτων και άλλων 10
υποχρεωτικών ή επιλεγόμενων (για λεπτομέρειες δείτε το πλήρες κείμενο των αλλαγών του
Οδηγού Σπουδών).

ΙΙΙ. Πτυχιακή Εργασία
1. Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική και εκπονείται αποκλειστικά κατά την διάρκεια
ολόκληρου του 4ου έτους σπουδών. Δεν επιτρέπεται παράταση στην εκπόνησή της. Ακύρωσή
της επιτρέπεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του ιδίου έτους.
2. Προϋπόθεση για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι η επιτυχής παρακολούθηση ενός
σεμιναρίου από τον αντίστοιχο τομέα και του υποχρεωτικού μαθήματος Β06Π01.
3. Όσοι δεν εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, πρέπει να δηλώσουν τρία επιπλέον μαθήματα
κατά το 8ο (ή μεταγενέστερο) εξάμηνο σπουδών.
4. Η δήλωση της πτυχιακής γίνεται αποκλειστικά κατά την έναρξη του 7ου εξαμήνου
σπουδών (τον μήνα Σεπτέμβριο) με αίτηση του φοιτητή προς τον Διευθυντή του αντίστοιχου
Τομέα. Η αποδοχή της αίτησης, ο καθορισμός του θέματος και της διμελούς επιτροπής
αξιολόγησης της εργασίας, γίνεται σε Συνέλευση του αντίστοιχου Τομέα στην οποία καλούνται
να παρασταθούν και οι φοιτητές οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση εκπόνησης πτυχιακής
εργασίας. Η Συνέλευση του Τομέα διεξάγεται αμέσως μετά την λήξη της εξεταστικής περιόδου
του Σεπτεμβρίου.
5. Η υποστήριξη και η αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας γίνεται αποκλειστικά κατά την
εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου του 8ου εξαμήνου σπουδών.

IV.Μεταφορά Υποχρεωτικών μαθημάτων σε διαφορετικά εξάμηνα
Το υποχρεωτικό μάθημα Β03Π01 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία μεταφέρεται από
το 1ο στο 6ο εξάμηνο.
Το υποχρεωτικό μάθημα Α08Π01 Διγλωσσία και διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης
γλώσσας μεταφέρεται από το 5ο στο 4ο εξάμηνο.

Ολόκληρο το κείμενο των αλλαγών του Οδηγού
Σπουδών παρατίθεται εδώ

