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 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

 Σ  ας  ενημερώνουμε  ότι,  κατά  το  τρέχον  ακαδημαϊκό  εξάμηνο,  όλοι  οι  φοιτητές  που  βρίσκονται  από  το  1  ο 

 έως  και  το  4  ο  έτος  σπουδών  (1  ο  ,  3  ο  ,  5  ο  &  7  ο  εξάμηνο)  ,  καθώς  και  όλοι  οι  επί  πτυχίω  φοιτητές  (  εισακτέοι 

 από  το  2018-  19  έως  και  το  2009-10)  δηλώνουν  τα  μαθήματα  των  κατωτέρω  κατηγοριών  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ: 

 1.  Δήλωση μαθημάτων  (Κανονική Δήλωση) 

 2.  Δήλωση μαθημάτων  αντί Πτυχιακής 

 3.  Δήλωση μαθημάτων για το  Παράρτημα Διπλώματος 

 Προθεσμία υποβολής δηλώσεων  χειμερινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού  Έτους 2022-2023: 

 από  τη  Δευτέρα 10/10/2022 έως και  την  Παρασκευή 21/10/2022 

 ΠΡΟΣΟΧΗ:  Όλοι  οι  φοιτητές  θα  πρέπει  να  γνωρίζουν  σε  ποιο  Πρόγραμμα  Σπουδών  ανήκουν  και  να 

 ελέγχουν  τον  αριθμό  μαθημάτων  ανά  εξάμηνο  σύμφωνα  με  το  Πρόγραμμα  Σπουδών  τους: 

 Προγράμματα Σπουδών - Geography | Harokopio University (hua.gr) 

 Οδηγίες χρήσης για την ηλεκτρονική πλατφόρμα  : 

 h�ps://e-studies.hua.gr/unistudent/help/index.html 

 Ακολουθεί ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τα εξής: 

 Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
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 Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 1.  Οι  φοιτητές  εισέρχονται  στην  πλατφόρμα:  h�ps://e-studies.hua.gr/unistudent/  όπου  βάζουν  το 
 προσωπικό τους όνομα χρήστη (χωρίς @hua.gr) και κωδικό. 

 2.  Από  την  μπάρα  εργασιών  επιλέγουν  «Δηλώσεις»  και  κατόπιν  «Δήλωση  μαθημάτων  τρέχοντος  εξαμήνου 
 (Φοιτητές)». 

 3.  Κατόπιν  επιλέγουν  όλα  τα  υποχρεωτικά  του  τρέχοντος  εξαμήνου,  τα  οφειλόμενα  υποχρεωτικά 
 μαθήματα  και  τα  διαθέσιμα  μαθήματα  επιλογής  που  επιθυμούν  να  παρακολουθήσουν  και  να 
 εξεταστούν  (μαθήματα  επιλογής  επιτρέπεται  να  δηλώσουν  οι  φοιτητές  που  βρίσκονται  στο  6  ο  εξάμηνο 
 και άνω  ). 

 4.  Προσοχή:  Στον  πίνακα  με  τα  επιλεγμένα  μαθήματα  υπάρχει  η  στήλη  «ΕΙΔΙΚΗ  ΕΠΙΛΟΓΗ»  .  Ο  φοιτητής 
 επιλέγει  από  τη  στήλη  ειδική  επιλογή  την  κατηγορία  δήλωσης  που  επιθυμεί  για  κάθε  μάθημα. 
 Συγκεκριμένα μπορεί να επιλέξει: 

 ●  Κανονική Δήλωση 
 ●  Αντί  πτυχιακής  εργασίας  (  ΠΡΟΣΟΧΗ:  Οι  φοιτητές  που  θα  αναλάβουν  ή  έχουν  αναλάβει 

 πτυχιακή εργασία ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να δηλώσουν μαθήματα αντί πτυχιακής). 
 ●  Για παράρτημα Διπλώματος 

 5.  Μετά  τη  δήλωση  των  μαθημάτων  και  τη  συμπλήρωση  της  στήλης  «ΕΙΔΙΚΗ  ΕΠΙΛΟΓΗ»  για  κάθε  επιλεγμένο 
 μάθημα,  ο  φοιτητής  επιλέγει  «Έλεγχος  Δήλωσης».  Αν  η  δήλωση  είναι  πλήρης  επιλέγει  «Αποθήκευση».  Αν 
 η  δήλωση  δεν  είναι  πλήρης  θα  πρέπει  ο  φοιτητής  να  διαβάσει  προσεκτικά  τις  πληροφορίες  που  θα 
 εμφανιστούν  στο  πάνω  μέρος  του  Φοιτητολογίου  προκειμένου  να  συμπληρώσει  ορθά  και  να  υποβάλλει 
 τη δήλωση των μαθημάτων πατώντας «Αποθήκευση». 

 6.  Θα πρέπει οι φοιτητές κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των δηλώσεων  να εκτυπώσουν τη δήλωσή 
 τους  ώστε να έχουν  αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης  . 

 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 Τα  Υποχρεωτικά  μαθήματα  δηλώνονται  από  όλους τους  φοιτητές  , ανεξάρτητα εάν δικαιούνται να δηλώσουν 
 Μαθήματα Επιλογής. Για τη δήλωση μαθημάτων  επιλογής  θα πρέπει απαραιτήτως ο φοιτητής να έχει 
 διαβάσει το επισυναπτόμενο αρχείο με τίτλο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ». 

 1. ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ) 
 Αφορά  τα  μαθήματα  που  είναι  ενταγμένα  στο  Πρόγραμμα  Σπουδών  που  παρακολουθεί  ο  φοιτητής. 
 Συγκεκριμένα: 

 Εισακτέοι 2022-2023 (1  ο  εξάμηνο) 
 Όσοι  φοιτητές  βρίσκονται  στο  1  ο  εξάμηνο  σπουδών  καλούνται  να  δηλώσουν  πέντε  (5)  Υποχρεωτικά 
 Μαθήματα  από  το  τρέχον  εξάμηνο.  Πέρα  από  τα  πέντε  (5)  υποχρεωτικά  μαθήματα  θα  πρέπει  οι 
 πρωτοετείς  κατά  το  πρώτο  εξάμηνο  να  πραγματοποιήσουν  τη  διαδικασία  κατάταξής  τους  σε  Τμήμα 
 Ξένης  Γλώσσας  σύμφωνα  με  τις  διαδικασίες  που  έχουν  ανακοινωθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Τμήματος. 
 Μετά  την  ολοκλήρωση  και  έγκριση  της  κατάταξής  τους  σε  Τμήμα  Ξένης  Γλώσσας,  θα  προβεί  η 
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 Γραμματεία  στη  δήλωση  της  Ξένης  Γλώσσας  για  τους  συγκεκριμένους  φοιτητές  στο  Φοιτητολόγιο  κατά 
 το  τρέχον  εξάμηνο.  Η  ίδια  διαδικασία  ισχύει  και  για  φοιτητές  παλαιότερων  ετών  που  δεν  έχουν 
 πραγματοποιήσει παλιότερα την κατάταξή τους σε Ξένη Γλώσσα. 

 Εισακτέοι 2021-2022 (3  ο  εξάμηνο) 
 Όσοι  φοιτητές  βρίσκονται  στο  3  ο  εξάμηνο  σπουδών  καλούνται  να  δηλώσουν  έξι  (6)  Υποχρεωτικά 
 Μαθήματα  από  το  τρέχον  εξάμηνο  καθώς  και  τα  οφειλόμενα  από  το 1  ο  εξάμηνο. 

 Εισακτέοι 2020-2021 (5  ο  εξάμηνο) 
 Όσοι  φοιτητές  βρίσκονται  στο  5  ο  εξάμηνο  σπουδών  καλούνται  να  δηλώσουν  έξι  (6)  Υποχρεωτικά 
 Μαθήματα  από  το  τρέχον  εξάμηνο,  καθώς  και  τα  υπόλοιπα  οφειλόμενα  Υποχρεωτικά  από  το  1  ο  και  3  ο 

 εξάμηνο.  Υπενθυμίζεται  ότι  οι  φοιτητές  θα  πρέπει  να  δηλώσουν  το  μάθημα  “Χωρική  Ανάλυση”  στο 
 Φοιτητολόγιο,  για  να  ολοκληρωθεί  η  δήλωσή  τους,  ανεξάρτητα  από  το  γεγονός  ότι  το  έχουν 
 παρακολουθήσει  και  έχουν  εξεταστεί  σε  αυτό  (λόγω  της  αμοιβαίας  ανταλλαγής  που  είχε  γίνει  όταν 
 βρίσκονταν  στο  3  ο  εξάμηνο  με  το  μάθημα  “Οικονομική  Γεωγραφία”).  Στο  τρέχον  εξάμηνο  θα  πρέπει  να 
 παρακολουθήσουν  και  να  εξεταστούν  στο  μάθημα  “Οικονομική  Γεωγραφία”.  Για  όσους  εξετάστηκαν 
 επιτυχώς  στο  μάθημα  “Χωρική  Ανάλυση”,  η  βαθμολογία  κάθε  φοιτητή  στο  συγκεκριμένο  μάθημα  θα 
 καταχωρηθεί μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων από τη Γραμματεία στο Φοιτητολόγιο. 

 Εισακτέοι 2019-2020 (7  ο  εξάμηνο) 
 Όσοι  φοιτητές  βρίσκονται  στο  7ο  εξάμηνο  καλούνται  να  δηλώσουν  τα  οφειλόμενα  Υποχρεωτικά  από 
 το  1  ο  ,  3  ο  &  5  ο  εξάμηνο.  Από  τα  προσφερόμενα  μαθήματα  επιλογής  θα  πρέπει  οι  φοιτητές  να 
 επιλέξουν  έξι  (6)*  για  το  τρέχον  εξάμηνο.  Υπενθυμίζεται  ότι  δικαίωμα  δήλωσης  μαθημάτων  επιλογής 
 έχουν  οι  φοιτητές  που  έχουν  περάσει  δέκα  (10)  από  τα  μαθήματα  των  τεσσάρων  πρώτων  εξαμήνων  του 
 Προγράμματος Σπουδών (δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά των Ξένων Γλωσσών). 

 Επί πτυχίω (από ακαδ. έτος εισαγωγής 2018-19 έως 2009-10) 
 Όσοι  φοιτητές  έχουν  υπερβεί  την  ελάχιστη  διάρκεια  σπουδών  (επί  πτυχίω)  καλούνται  να  δηλώσουν  όλα 
 τα  οφειλόμενα  Υποχρεωτικά  Μαθήματα.  Από  τα  προσφερόμενα  μαθήματα  επιλογής  καλούνται  να 
 επιλέξουν  μαθήματα  ίσα  σε  αριθμό  με  εκείνον  που  οφείλουν  από  το  7  ο  εξάμηνο*.  Υπενθυμίζεται  ότι 
 δικαίωμα  δήλωσης  μαθημάτων  επιλογής  έχουν  οι  φοιτητές  που  έχουν  περάσει  δέκα  (10)  από  τα 
 μαθήματα  των  τεσσάρων  πρώτων  εξαμήνων  του  Προγράμματος  Σπουδών  (δεν  συμπεριλαμβάνονται 
 αυτά των Ξένων Γλωσσών). 

 Επισήμανση:  Εάν  ο  φοιτητής  δηλώσει  ως  μάθημα  επιλογής  την  Πρακτική  Άσκηση,  τότε  θα  δηλώσει  ένα 
 μάθημα  επιλογής  λιγότερο  (η  Πρακτική  Άσκηση  έχει  βαρύτητα  δύο  μαθημάτων  επιλογής).  Για  να  μπορέσει  ο 
 φοιτητής  να  δηλώσει  το  μάθημα  “Πρακτική  Άσκηση”  θα  πρέπει  να  οφείλει  μέχρι  4  μαθήματα  στα  4  πρώτα 
 εξάμηνα σπουδών (συμπεριλαμβανομένου και των Ξένων Γλωσσών). 

 2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 
 (αφορά Προγράμματα Σπουδών 2009-2010 έως 2019-2020) 

 Οι  φοιτητές  που  δεν  προτίθενται  να  αναλάβουν  πτυχιακή  εργασία,  θα  πρέπει  να  συνολικά  να  δηλώσουν  αντί 
 αυτής  επιπλέον  τέσσερα (4)  μαθήματα επιλογής 7ου και  8ου εξαμήνου μέσω του Φοιτητολογίου*. 
 Στις  δηλώσεις  χειμερινού  εξαμήνου  οι  φοιτητές  μπορούν  να  δηλώσουν  μαθήματα  αντί  πτυχιακής  που 
 προσφέρονται μόνο στο χειμερινό εξάμηνο. 

 Επισημαίνεται  ότι,  κατά  τον  υπολογισμό  του  βαθμού  πτυχίου  η  πτυχιακή  εργασία  έχει  μεγαλύτερο 
 συντελεστή  βαρύτητας  (συντελεστή  βαρύτητας  2)  απ’  ότι  κάθε  μάθημα  αντί  πτυχιακής  (κάθε  μάθημα  αντί 
 πτυχιακής έχει συντελεστή βαρύτητας 1,5), γεγονός που επηρεάζει τον τελικό βαθμό πτυχίου. 
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 3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

 Οι  φοιτητές  μπορούν  να  παρακολουθήσουν  και  να  εξεταστούν  σε  επιπλέον  μαθήματα  του  Τμήματος 
 Γεωγραφίας  και  του  Τμήματος  Οικονομίας  και  Βιώσιμης  Ανάπτυξης,  τα  οποία  δεν  θα  υπολογίζονται  στο 
 βαθμό  του  πτυχίου  τους  (θα  εμφανίζονται  στο  Παράρτημα  Διπλώματος  και  όχι  στην  αναλυτική  τους 
 βαθμολογία).  Το  μέγιστο  όριο  μαθημάτων  που  μπορούν  να  δηλωθούν  και  να  καταχωρηθούν  στο  Παράρτημα 
 Διπλώματος  συνολικά  είναι  τέσσερα  (4)  μαθήματα  .  Για  τα  συγκεκριμένα  μαθήματα  οι  φοιτητές  δεν 
 δικαιούνται να λάβουν συγγράμματα. 

 -  Η  δήλωση  μαθημάτων  του  Τμήματος  Γεωγραφίας  για  το  Παράρτημα  Διπλώματος  γίνεται  απευθείας 
 μέσω του Φοιτητολογίου. 

 -  Η  δήλωση  μαθημάτων  επιλογής  του  Τμήματος  Οικονομίας  και  Βιώσιμης  Ανάπτυξης  για  το  Παράρτημα 
 Διπλώματος  γίνεται  αποστέλλοντας  ηλεκτρονικά  στη  Γραμματεία  (geosec@hua.gr)  το  επισυναπτόμενο 
 αρχείο  “Δήλωση  μαθημάτων  του  Τμήματος  Οικονομίας  και  Βιώσιμης  Ανάπτυξης  για  Παράρτημα 
 Διπλώματος”  μόνο  με  τα  μαθήματα  επιλογής  του  συγκεκριμένου  Τμήματος  (δεν  συμπεριλαμβάνεται  στα 
 προσφερόμενα  μαθήματα  επιλογής  το  μάθημα  “Οικονομικά  της  Ενέργειας”,  “Εφαρμοσμένη 
 Οικονομετρία” και “Λογιστική ΙΙ”). 

 Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 1.  Ο  ελάχιστος  αριθμός  φοιτητών/ριών  που  πρέπει  να  έχουν  επιλέξει  ένα  μάθημα  επιλογής 
 προκειμένου  να  διδαχθεί  αυτό  κανονικά  είναι  δέκα  (10).  Σε  περίπτωση  που  ένα  μάθημα  επιλογής  δε 
 διδάσκεται  λόγω  μικρού  αριθμού  φοιτητών  που  το  επέλεξαν,  οι  φοιτητές  αυτοί  μπορούν  να  υποβάλουν  νέα 
 δήλωση εγγραφής σε άλλο μάθημα επιλογής έπειτα από ανακοίνωση της Γραμματείας. 

 2.  Η  δήλωση  μαθημάτων  επιλογής  έχει  ισχύ  ΜΟΝΟ  για  ένα  ακαδημαϊκό  έτος  .  Σε  περίπτωση  αποτυχίας 
 οι  φοιτητές/ριες  έχουν  δύο  επιλογές:  (α)  είτε  να  δηλώσουν  πάλι  το  ίδιο  μάθημα  το  επόμενο  ακαδημαϊκό  έτος, 
 είτε  (β)  να  το  αντικαταστήσουν,  με  δήλωση  τους,  με  μάθημα  αντίστοιχης  περιόδου.  ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, Ο/Η  ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ  ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ  ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ. 

 3.  Από  το  ακαδημαϊκό  έτος  2017-18  κι  έπειτα,  στο  μάθημα  επιλογής  Πρακτική  Άσκηση  θα  αντιστοιχούν 
 10  μονάδες  ECTS,  δηλαδή  θα  έχει  τη  βαρύτητα  δύο  (2)  μαθημάτων  επιλογής.  Για  να  μπορέσει  ο  φοιτητής  να 
 δηλώσει  το  μάθημα  “Πρακτική  Άσκηση”  θα  πρέπει  να  οφείλει  μέχρι  4  μαθήματα  στα  4  πρώτα  εξάμηνα 
 σπουδών (συμπεριλαμβανομένου και των Ξένων Γλωσσών). 

 4.  Οι  φοιτητές  που  έχουν  εξεταστεί  επιτυχώς  στο  μάθημα  “  Τεχνολογίες  Προστασίας  Περιβάλλοντος  ” 
 δεν  μπορούν  να  επιλέξουν  το  μάθημα  “  Διαχείριση  Αποβλήτων  στην  Κυκλική  Οικονομία  ”.  Επομένως  η 
 αναλυτική βαθμολογία κάθε φοιτητή  δεν  θα πρέπει να  περιλαμβάνει και τα δύο συγκεκριμένα μαθήματα. 
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 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

 α.  Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η δήλωση συνολικά  12 μαθημάτων επιλογής στο ΣΤ’, Ζ’ & Η’ εξάμηνο. 
 Αναλυτικότερα: 

 -  Ο αριθμός μαθημάτων επιλογής για το ΣΤ  ’  εξάμηνο είναι  τέσσερα (4)  . 
 -  Ο αριθμός μαθημάτων επιλογής για το Ζ  ’  εξάμηνο είναι  έξι (6)  . 
 -  Ο αριθμός μαθημάτων επιλογής για το Η  ’  εξάμηνο είναι  δύο (2)  . 

 β.  Ο  αριθμός  των  12  μαθημάτων  επιλογής  αυξάνεται  σε  16  στην  περίπτωση  όπου  ο  φοιτητής  επιλέξει  να  μην 
 αναλάβει  πτυχιακή  εργασία.  Τα  τέσσερα  μαθήματα  που  θα  επιβαρυνθεί  θα  μπορεί  να  τα  επιλέξει  από  το  7  ο 

 και 8  ο  εξάμηνο. 

 γ.  Δικαίωμα  δήλωσης  μαθημάτων  επιλογής  έχουν  οι  φοιτητές  που  έχουν  περάσει  δέκα  (10)  από  τα 
 μαθήματα  των  τεσσάρων  πρώτων  εξαμήνων  του  Προγράμματος  Σπουδών  (δεν  συμπεριλαμβάνονται  αυτά 
 των Ξένων Γλωσσών). 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2015-2016 ΚΑΙ 2016-2017 

 α.  Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η δήλωση συνολικά  13 μαθημάτων επιλογής στο ΣΤ’, Ζ’ & Η’ εξάμηνο. 
 Αναλυτικότερα: 

 -  Ο αριθμός μαθημάτων επιλογής για το ΣΤ  ’  εξάμηνο είναι  πέντε (5)  . 
 -  Ο αριθμός μαθημάτων επιλογής για το Ζ  ’  εξάμηνο είναι  έξι (6)  . 
 -  Ο αριθμός μαθημάτων επιλογής για το Η  ’  εξάμηνο είναι  δύο (2)  . 

 β.  Ο  αριθμός  των  13  μαθημάτων  επιλογής  αυξάνεται  σε  17  στην  περίπτωση  όπου  ο  φοιτητής  επιλέξει  να  μην 
 αναλάβει  πτυχιακή  εργασία.  Τα  τέσσερα  μαθήματα  που  θα  επιβαρυνθεί  θα  μπορεί  να  τα  επιλέξει  από  το  7  ο 

 και 8  ο  εξάμηνο. 

 γ.  Δικαίωμα  δήλωσης  μαθημάτων  επιλογής  έχουν  οι  φοιτητές  που  έχουν  περάσει  δέκα  (10)  από  τα 
 μαθήματα  των  τεσσάρων  πρώτων  εξαμήνων  του  Προγράμματος  Σπουδών  (δεν  συμπεριλαμβάνονται  αυτά 
 των Ξένων Γλωσσών). 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 

 α.  Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η δήλωση συνολικά  12 μαθημάτων επιλογής στο ΣΤ’, Ζ’ & Η’ εξάμηνο. 
 Αναλυτικότερα: 

 -  Ο αριθμός μαθημάτων επιλογής για το ΣΤ  ’  εξάμηνο είναι  πέντε (5)  . 
 -  Ο αριθμός μαθημάτων επιλογής για το Ζ  ’  εξάμηνο είναι  πέντε (5)  . 
 -  Ο αριθμός μαθημάτων επιλογής για το Η  ’  εξάμηνο είναι  δύο (2)  . 

 β.  Ο  αριθμός  των  12  μαθημάτων  αυξάνεται  σε  16  στην  περίπτωση  όπου  ο  φοιτητής  επιλέξει  να  μην  αναλάβει 
 πτυχιακή  εργασία.  Τα  τέσσερα  μαθήματα  που  θα  επιβαρυνθεί  θα  μπορεί  να  τα  επιλέξει  από  το  7  ο  και  8  ο 

 εξάμηνο. 

 γ.  Δικαίωμα  δήλωσης  μαθημάτων  επιλογής  έχουν  οι  φοιτητές  που  έχουν  περάσει  δέκα  (10)  από  τα 
 μαθήματα  των  τεσσάρων  πρώτων  εξαμήνων  του  Προγράμματος  Σπουδών  (δεν  συμπεριλαμβάνονται  αυτά 
 των Ξένων Γλωσσών). 
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 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 

 α.  Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η δήλωση συνολικά  13 μαθημάτων επιλογής στο ΣΤ’, Ζ’ & Η’ εξάμηνο. 
 Αναλυτικότερα: 

 -  Ο αριθμός μαθημάτων επιλογής για το ΣΤ  ’  εξάμηνο είναι  πέντε (5)  . 
 -  Ο αριθμός μαθημάτων επιλογής για το Ζ  ’  εξάμηνο είναι  έξι (6)  . 
 -  Ο αριθμός μαθημάτων επιλογής για το Η  ’  εξάμηνο είναι  δύο (2) 

 β.  Ο  αριθμός  των  13  μαθημάτων  αυξάνεται  σε  17  στην  περίπτωση  όπου  ο  φοιτητής  επιλέξει  να  μην  αναλάβει 
 πτυχιακή  εργασία.  Τα  τέσσερα  μαθήματα  που  θα  επιβαρυνθεί  θα  μπορεί  να  τα  επιλέξει  από  το  7  ο  και  8  ο 

 εξάμηνο. 

 γ.  Δικαίωμα  δήλωσης  μαθημάτων  επιλογής  έχουν  οι  φοιτητές  που  έχουν  περάσει  τα  δέκα  (10)  από  τα  είκοσι 
 δύο  (22)  μαθήματα  των  τεσσάρων  πρώτων  εξαμήνων  του  Προγράμματος  Σπουδών  (δεν 
 συμπεριλαμβάνονται αυτά των Ξένων Γλωσσών). 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 
 2012-2013 

 α.  Οι φοιτητές δηλώνουν μαθήματα και όχι Ομάδες Μαθημάτων 

 β.  Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η δήλωση συνολικά  14 μαθημάτων στο ΣΤ’, Ζ’ & Η’ εξάμηνο. 
 Αναλυτικότερα: 

 -  Ο αριθμός μαθημάτων για το ΣΤ  ’  εξάμηνο είναι  έξι  (6)  . 
 -  Ο αριθμός μαθημάτων για το Ζ  ’  εξάμηνο είναι  έξι  (6)  . 
 -  Ο αριθμός μαθημάτων επιλογής για το Η  ’  εξάμηνο είναι  δύο (2)  . 

 γ.  Ο  αριθμός  των  14  μαθημάτων  αυξάνεται  σε  18  στην  περίπτωση  όπου  ο  φοιτητής  επιλέξει  να  μην  αναλάβει 
 πτυχιακή εργασία. Τα τέσσερα μαθήματα που θα επιβαρυνθεί θα μπορεί να τα επιλέξει το 7  ο  και 8  ο  εξάμηνο. 

 δ.  Για  τους  φοιτητές  που  παρακολουθούν  από  το  Πρόγραμμα  Σπουδών  2010  -  2011  και  μετά  (εισακτέοι  του 
 2010, 2011 & 2012)  ισχύει ο παρακάτω περιορισμός: 

 «Δικαίωμα  δήλωσης  ομάδων  μαθημάτων  έχουν  οι  φοιτητές  που  έχουν  περάσει  τα  δέκα  (10)  από  τα  είκοσι 
 δύο  (22)  μαθήματα  των  τεσσάρων  πρώτων  εξαμήνων  του  Προγράμματος  Σπουδών  (δεν 
 συμπεριλαμβάνονται αυτά των Ξένων Γλωσσών)». 

 Από τη Γραμματεία 
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