
ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

ΘΕΜΑ: Δήλωση μαθημάτων στο εαρινό εξάμηνο 2016-17. 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος: 

 Να υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, στη σελίδα sis.auth.gr, τη δήλωση μαθημάτων από 22/2/2017 – 17/3/2017 για το εαρινό 

εξάμηνο 2016-2017 (απόφαση Σ.Τ. 8 / 21-2-2017).  

 Να ακολουθούνε προσεχτικά όλα τα βήματα της δήλωσης, που περιγράφονται στο εγχειρίδιο του sis στο σύνδεσμο: 

https://it.auth.gr/el/sis-student 

Κατηγορίες Δηλώσεων: 

 Μέχρι και το 8ο εξάμηνο ο αριθμός μαθημάτων που μπορεί να επιλέξει κάθε φοιτητής είναι: 

VΧειμ. εξαμ. +μ , όπου 

ν= ο αριθμός των μαθημάτων που προβλέπεται να διδαχθούν στο εξάμηνο σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών 

μ= αριθμός επιπλέον μαθημάτων μικρότερος ή ίσος του 6  

 

Επειδή το συνολικό κατά έτος μέγιστο πλήθος μαθημάτων παραμένει σταθερό και ίσο: Vχειμ. Εξ.+ V θερ. Εξ. +6,  

στο εαρινό εξάμηνο οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν : Vεαρ.εξαμ+6-μ. 

Η δήλωση μαθημάτων δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τον αριθμό των μαθημάτων ν+6. 

 

 Οι φοιτητές του 10ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν 15 μαθήματα Εαρινού εξαμήνου 



 Οι επί πτυχίω φοιτητές (από το 12ο εξάμηνο και άνω) : 

1. Μπορούν να δηλώσουν όσα μαθήματα επιθυμούν εαρινού και χειμερινού εξαμήνου, με την προϋπόθεση ότι τα μαθήματα του 

χειμερινού εξαμήνου τα έχουν ξαναδηλώσει  

2. Οι επι πτυχίω φοιτητές που ακολουθούσαν το ετήσιο πρόγραμμα σπουδών είναι πλέον υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν το 

εξαμηνιαίο πρόγραμμα σπουδών 2016-2017 

3. Οι επί πτυχίω φοιτητές  

 όσον αφορά τα μαθήματα κορμού υποχρεούνται να ακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα σπουδών του 2016-2017 

 όσον αφορά τις υποχρεωτικές επιλογές του εκάστοτε Τομέα ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών το οποίο ίσχυε όταν επέλεξαν 

Τομέα 

 

Για τη συμπλήρωση της δήλωσής τους οι φοιτητές πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής: 

 Όλοι οι φοιτητές ανεξαιρέτως, ακολουθούν τα μαθήματα κορμού του νέου προγράμματος σπουδών 2016-2017 

 Οι φοιτητές που είχαν επιλέξει Τομέα πριν την αλλαγή του προγράμματος σπουδών ακολουθούν τις υποχρεωτικές επιλογές 

που ίσχυαν στο δικό τους πρόγραμμα σπουδών.(βλέπε ανακοίνωση: «Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 2016-2017») 

 Δεν υπάρχουν περιορισμοί στις επιλογές με βάση την κατανομή τους στα εξάμηνα 

 Δηλωμένα μαθήματα ελεύθερης επιλογής στα οποία ο φοιτητής δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς ή δεν έχει συμμετάσχει στις 

εξετάσεις, μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα μαθήματα επιλογής (ελεύθερης επιλογής, θεωρούνται και τα υποχρεωτικά 

μαθήματα τα οποία ανήκουν στους υπόλοιπους Τομείς από εκείνον που έχει επιλέξει ο φοιτητής)  

 Τα μαθήματα επιλογής που μπορούν οι φοιτητές να πάρουν από άλλον Τομέα είναι 4 

 Το σύνολο των μαθημάτων επιλογής μαζί με τα Υποχρεωτικά του Τομέα πρέπει να είναι 16 

 Οι επιπλέον ελεύθερες επιλογές για βελτίωση βαθμού που μπορεί να περάσει ο φοιτητής είναι 2 (από όποιον Τομέα 

επιθυμεί ο φοιτητής), δηλαδή το σύνολο των επιλογών έχει τη δυνατότητα να φτάσει μέχρι και 18 



 Οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα «Φυσική» και «Πληροφορική» (Υποχρεωτικά μαθήματα που 

καταργήθηκαν), τα οποία θα θεωρηθούν σαν επιλογές από άλλον Τομέα, θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν άλλες δύο 

επιλογές ώστε να μην στερηθούν του δικαιώματος της βελτίωσης βαθμού (δηλαδή αντί για 16+2 =18 θα ισχύει 18+2 = 20). 

Όσοι φοιτητές δεν τα είχαν εξεταστεί επιτυχώς δεν έχουν το δικαίωμα να τελειώσουν με 20 μαθήματα επιλογής (δηλαδή 18 

επιλογές+2 επιλογές για βελτίωση βαθμού). 

  

 Για τους φοιτητές που έχουν επιλέξει κατεύθυνση Τ.Υ.Τ.Π. και Τ.Γ.Μ και δηλώσουν τα διατομεακά μαθήματα (ΤΓΥ002 ΦΥΣΙΚΟΙ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΓΥ003 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ) θα 

θεωρούνται επιλογές από τον δικό τους Τομέα και όσοι έχουν επιλέξει την κατεύθυνση ΤΟ.Μ.Ε.Δ.Ε και Τ.Ε.Τ.Κ. θα θεωρούνται 

σαν επιλογές από άλλον Τομέα. 

 

 Η πρακτική άσκηση (Σ.Τ. 7/23-02-2016): 

1. είναι μάθημα επιλογής του 8ου εξαμήνου  

2. θεωρείτε σαν επιλογή από άλλον Τομέα  

3. ο βαθμός της θα υπολογίζεται στον βαθμό διπλώματος  

Oι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δηλώνουν την πρακτική άσκηση έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν και μια επιπλέον ελεύθερη 

επιλογή, ώστε να την παρακολουθήσουν σε περίπτωση που δεν θα επιλεγούν στο μάθημα της πρακτικής άσκησης. 

Η ημερομηνία έναρξης της δήλωσης Συγγραμμάτων του εαρινού εξαμήνου θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 21/2/2017 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 


