
ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

ΘΕΜΑ: Δήλωση μαθημάτων στο εαρινό εξάμηνο 2017-2018. 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος: 

 Να υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, στη σελίδα sis.auth.gr, τη δήλωση μαθημάτων από 23/2/2018 – 15/3/2018  για το εαρινό 

εξάμηνο 2017-2018. 

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

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

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: κάντε οπωσδήποτε ένα από τα παρά κάτω βήματα  

 Αποθήκευση δήλωσης ως pdf 

 Εκτύπωση δήλωσης  

 Print screen δήλωσης 

 

Πόσα και ποια μαθήματα μπορώ να δήλωσω; 

1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ 

 

Μαθηματικά ο κανόνας για τις δηλώσεις από το 1ο έως και το 4ο έτος είναι: 

Στο έτος ν χειμ. εξ.+ ν εαρ.εξ. +6 

Στο χειμερινό εξάμηνο ν χειμ. εξαμ. +μ 

Στο εαρινό εξάμηνο ν εαρ.εξαμ+6 -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  

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


 

Οπότε μπορείτε να δηλώσετε μαθήματα ως εξής: 

1ο έτος  

5 + 5 = 10 + 6 = 16 

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων στο εαρινό εξάμηνο είναι 11, όμως ΠΡΟΣΟΧΗ -συνολικά στο έτος (χειμερινό και εαρινό εξάμηνα μαζί) 

μπορείτε να δηλώσετε μέχρι και16 μαθήματα..  Το χειμερινό εξάμηνο μπορείτε να δηλώσετε μόνο χειμερινά μαθήματα και το εαρινό εξάμηνο 

μπορείτε να δηλώσετε μόνο εαρινά μαθήματα.  

2ο έτος 

6 + 5 = 11 + 6 = 17 

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων στο εαρινό εξάμηνο είναι 11, όμως ΠΡΟΣΟΧΗ -συνολικά στο έτος (χειμερινό και εαρινό εξάμηνα μαζί και 

συμπεριλαμβάνονται τυχόν χρωστούμενα μαθήματα στα οποία θέλετε να εξεταστείτε αυτό το ακαδ. έτος) μπορείτε να δηλώσετε μέχρι και 17 

μαθήματα..  Το χειμερινό εξάμηνο μπορείτε να δηλώσετε μόνο χειμερινά μαθήματα και το εαρινό εξάμηνο μπορείτε να δηλώσετε μόνο  

εαρινά μαθήματα.  

3ο έτος 

6 + 6 = 12 + 6 = 18 

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων στο εαρινό εξάμηνο είναι 12, όμως ΠΡΟΣΟΧΗ -συνολικά στο έτος (χειμερινό και εαρινό εξάμηνα μαζί και 

συμπεριλαμβάνονται τυχόν χρωστούμενα μαθήματα στα οποία θέλετε να εξεταστείτε αυτό το ακαδ. έτος) μπορείτε να δηλώσετε μέχρι και 18 

μαθήματα..  Το χειμερινό εξάμηνο μπορείτε να δηλώσετε μόνο χειμερινά μαθήματα και το εαρινό εξάμηνο μπορείτε να δηλώσετε μόνο 

εαρινά μαθήματα.  

4ο έτος 

7 + 6 = 13 + 6 = 19  



Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων στο εαρινό εξάμηνο είναι 12, όμως ΠΡΟΣΟΧΗ -συνολικά στο έτος (χειμερινό και εαρινό εξάμηνα μαζί και 

συμπεριλαμβάνονται τυχόν χρωστούμενα μαθήματα στα οποία θέλετε να εξεταστείτε αυτό το ακαδ. έτος) μπορείτε να δηλώσετε μέχρι και 19 

μαθήματα (εξαίρεση: όσοι δηλώνουν Πρακτική Άσκηση στο εαρινό εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν συνολικά 20 μαθήματα).  Το χειμερινό 

εξάμηνο μπορείτε να δηλώσετε μόνο χειμερινά μαθήματα και το εαρινό εξάμηνο μπορείτε να δηλώσετε μόνο εαρινά μαθήματα.  

 

5ο έτος 

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων στο εαρινό εξάμηνο είναι 15 και συμπεριλαμβάνονται τυχόν χρωστούμενα μαθήματα στα οποία θέλετε να 

εξεταστείτε αυτό το ακαδ. έτος.  Το χειμερινό εξάμηνο μπορείτε να δηλώσετε μόνο χειμερινά μαθήματα και το εαρινό εξάμηνο μπορείτε να 

δηλώσετε μόνο εαρινά μαθήματα.  

 

6ο έτος και άνω (οι επί πτυχίω φοιτητές) 

1. Οι επί πτυχίω φοιτητές το εαρινό εξάμηνο μπορούν να δηλώσουν όσα μαθήματα επιθυμούν χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, με 

την προϋπόθεση ότι τα μαθήματα αυτά τα έχουν ξαναδηλώσει.      

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

εξαμηνιαίο πρόγραμμα σπουδών 2017-2018. 

 

2. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

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

 Όσον αφορά τα μαθήματα κορμού υποχρεούνται να ακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα σπουδών του 2017-2018. 

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

Τομέα (του ακαδ. έτους που ήταν στο 8ο εξάμηνο σπουδών). 

 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)  

 Το σύνολο των μαθημάτων επιλογής μαζί με τα Υποχρεωτικά του Τομέα πρέπει να είναι 17 

 Πληροφορική / Φυσική 

Θεωρούνται μαθήματα ελεύθερης επιλογής όλων των Τομέων.  

 

 Εφαρμοσμένη Στατική ΙΙ και ΙΙΙ 

Εφαρμοσμένη Στατική ΙΙ ήταν υποχρεωτικό μάθημα.  Εάν το περάσατε ήδη, παραμένει ως είναι. Εάν δεν το περάσατε, από το 

ακαδ. έτος 2017-18 διδάσκεται με καινούρια ύλη και έχει τίτλο Εφαρμοσμένη Στατική Υπερστατικών Φορέων.  

Εάν περάσατε ήδη Εφαρμοσμένη Στατική ΙΙΙ, θεωρείται το μάθημα ως ελεύθερη επιλογή όλων των Τομέων.  

 

 Δυναμική των Κατασκευών Ι 

Μετά τις 15 Μαρτίου 2018, που θα λήξει η προθεσμία για τις δηλώσεις μαθημάτων,  θα υπάρξει ειδική ρύθμιση έτσι ώστε οι 

φοιτητές του 8ο εξαμήνου να μπορέσουν να δηλώσουν το μάθημα Δυναμική των Κατασκευών Ι. Δηλαδή τους επιτρέπεται να 

το δηλώσουν πέρα από τα 19 επιτρεπόμενα μαθήματα για το 5 έτος. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος. 

.  

 Βελτίωση βαθμού 

 Εάν δεν περάσατε κανένα από τα μαθήματα Πληροφορική, Φυσική και Εφαρμοσμένη Στατική ΙΙΙ, μπορείτε να 

εξεταστείτε σε 2 επιπλέον επιλογές, δηλαδή 19 επιλογές συνολικά, από τα οποία δεν θα προσμετρηθούν στο μέσο όρο του 

διπλώματος οι βαθμοί δυο μαθημάτων των ελευθέρων επιλογών που θα επιλέξετε. 

 Εάν περάσατε ένα από τα μαθήματα Πληροφορική, Φυσική και Εφαρμοσμένη Στατική ΙΙΙ, μπορείτε να 

εξεταστείτε σε 3 επιπλέον επιλογές, δηλαδή 20 επιλογές συνολικά, από τα οποία δεν θα προσμετρηθούν στο μέσο όρο του 

διπλώματος οι βαθμοί τριών μαθημάτων των ελευθέρων επιλογών που θα επιλέξετε.. 

 Εάν περάσατε δύο από τα μαθήματα Πληροφορική, Φυσική και Εφαρμοσμένη Στατική ΙΙΙ, μπορείτε να 

εξεταστείτε σε 4 επιπλέον επιλογές, δηλαδή 21 επιλογές συνολικά, από τα οποία δεν θα προσμετρηθούν στο μέσο όρο του 

διπλώματος οι βαθμοί τεσσάρων μαθημάτων των ελευθέρων επιλογών που θα επιλέξετε.. 



 Εάν περάσατε και τα τρία από τα μαθήματα Πληροφορική, Φυσική και Εφαρμοσμένη Στατική ΙΙΙ, μπορείτε να 

εξεταστείτε σε 5 επιπλέον επιλογές, δηλαδή σε 22 επιλογές συνολικά, από τα οποία δεν θα προσμετρηθούν στο μέσο όρο του 

διπλώματος οι βαθμοί πέντε μαθημάτων των ελευθέρων επιλογών που θα επιλέξετε. 

 

 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, 21/2/2018 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 


