ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην
ορκωμοσία της εξεταστικής περιόδου Ιαν.- Φεβ.2017-2018.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 17-19 Απριλίου
2018. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα θα ανακοινωθεί με
νεώτερη ανακοίνωση.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Αίτηση ορκωμοσίας :
Προθεσμία: Από Δευτέρα 19/2/2018 – Παρασκευή
9/3/2018. Δεν θα υπάρξει παράταση.
Συμπληρώνεται και σε περιπτώσεις που αναμένονται
βαθμοί από την εξεταστική περίοδο του Ιαν.-Φεβ.20172018.
 Συμπληρώνετε στην Γραμματεία του Τμήματος κατά τη
διάρκεια λειτουργίας της θυρίδας: 11:00 – 13:00, ή την
κατεβάζετε από την ιστοσελίδα του Τμήματος
(web.civil.auth.gr  Το Τμήμα  Έντυπα Αιτήσεων 
Φοιτητικά Ορκωμοσία) και την αποστέλλετε μαζί με
αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου σας:
 είτε με e-mail από ιδρυματικό λογαριασμό του
Πανεπιστημίου (……@civil.auth.gr) στο
info@civil.auth.gr
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 είτε από άλλο email provider (….@hotmail/gmail
……) στο info@civil.auth.gr με θεωρημένο το γνήσιο
της υπογραφής
 είτε με Fax στο 2310-995605 με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής
 Αίτηση πρέπει να κάνουν και οι φοιτητές που είχαν
ξανακάνει σε προηγούμενη ορκωμοσία.
 Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνουν δεκτές οι
αιτήσεις.
2. Αφαίρεση μαθημάτων
Όσοι φοιτητές έχουν περάσει παραπάνω από 58 μαθήματα,
μπορούν μέχρι τις 28/3/2018 να ενημερώσουν τη
Γραμματεία του Τμήματος, ποια μαθήματα ελεύθερης
επιλογής δεν θέλουν να προσμετρηθούν στο μέσο όρο του
διπλώματός τους. Αλλιώς θα αφαιρεθούν από τη
Γραμματεία του Τμήματος αυτά που επηρεάζουν λιγότερο,
(με τη μικρότερη βαθμολογία), τον μέσο όρο του
διπλώματός σας χωρίς καμία ενημέρωση.
Αφαιρούνται μόνο μαθήματα ελεύθερης επιλογής, όχι
κορμού και υποχρεωτικής επιλογής.
3. Διπλωματική Εργασία
Όσοι φοιτητές πρόκειται να παρουσιάσετε τη Διπλωματική σας
Εργασία σε αυτή την εξεταστική περίοδο αλλά και όσοι την
έχετε παρουσιάσει προγενέστερα αυτής της περιόδου, να
φροντίσετε να ενημερώσετε τον επιβλέποντα καθηγητή να
στείλει στην Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και τις 28/3/2018
το Πρακτικό της Διπλωματικής σας Εργασίας. (δηλ. το
βαθμολόγιο της Διπλωματικής σας Εργασίας, το οποίο θα
σταλεί μετά την προθεσμία των αιτήσεων ορκωμοσίας από
τη Γραμματεία του Τμήματος στους επιβλέποντες).
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 Σε περίπτωση που δεν θα καταχωρηθεί ο βαθμός της
Διπλωματικής σας Εργασίας στη Γραμματεία του
Τμήματος εγκαίρως, ώστε να μπορέσει να
πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος, δεν θα
συμπεριληφθείτε στην κατάσταση της ορκωμοσίας.
4. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη
Όσοι φοιτητές έχουν παρουσιάσει τη Διπλωματική τους
Εργασία και μόνο τότε, θα πρέπει να προσκομίσουν στη
Γραμματεία του Τμήματος, έως και τις 13/4/2018, τη Βεβαίωση
από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος.
 Η βεβαίωση δίνεται μόνο από τη Βιβλιοθήκη του
Τμήματος και εφόσον παραδώσετε σε αυτήν τη
Διπλωματική σας Εργασία σε CD. Για τυχόν
ερωτήσεις, όσον αφορά το CD, επικοινωνείτε μόνο με
τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος, τηλ.: 2310-995730.
5. Ακαδημαϊκή ταυτότητα
 Έως και την ημέρα της ορκωμοσίας, θα πρέπει όλοι
όσοι ορκίζονται να παραδώσουν στη Γραμματεία του
Τμήματος την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα.
 Εάν έχετε απωλέσει την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα
ή δεν την έχετε παραλάβει ποτέ θα πρέπει να
προσκομίσετε στη Γραμματεία του Τμήματος, μια
υπεύθυνη δήλωση που να το δηλώνετε αυτό. (άρθρο 8
παρ.4 Ν.1599/1986, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:
web.civil.auth.gr Το Τμήμα  Έντυπα Αιτήσεων 
Φοιτητικά / Υπεύθυνη δήλωση για απώλεια / κλοπή
ακαδημαϊκής ταυτότητας, αλλά και στη Γραμματεία του
Τμήματος).
 Σε περίπτωση που δεν επιστραφεί στη Γραμματεία του
Τμήματος η ακαδημαϊκή ταυτότητα, δεν θα δοθεί στον
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διπλωματούχο το δίπλωμά του και η αναλυτική του
βαθμολογία.
6. Φοιτητικές εστίες
Όσοι φοιτητές στεγάζονται στις φοιτητικές εστίες, θα πρέπει να
προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τη βεβαίωση
διαγραφής τους έως τις 13/4/2018, στην οποία να αναφέρεται
ότι έχουν αποχωρήσει από τις Φοιτητικές Εστίες του Α.Π.Θ.
 Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί στη Γραμματεία του
Τμήματος η διαγραφή από τις φοιτητικές εστίες (αφορά
μόνο τους φοιτητές που διαμένουν σε αυτές), δεν θα
δοθεί στον διπλωματούχο το δίπλωμά του και η
αναλυτική του βαθμολογία.
7. Πανεπιστημιακή Ιατρική Περίθαλψη
Όσοι έχουν ακόμη στην κατοχή τους βιβλιάριο ασθενείας της
πανεπιστημιακής ιατρικής περίθαλψης θα πρέπει να το
επιστρέψουν στη Γραμματεία του Τμήματος.
Όσοι φοιτητές έχουν υποβάλει στην Γραμματεία του Τμήματος
«Αίτηση Ορκωμοσίας», αλλά για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν
να ορκιστούν, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα την
Γραμματεία. (τηλ.: 2310-995612 ή 13)
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
12/2/2018
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