ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οι δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών Μηχανικών Αυτοματισμού , Μηχανολόγων
Οχημάτων ξεκινούν σήμερα Πέμπτη 10-10-2019 και θα διαρκέσουν 10 μέρες. (όσοι
εντάχθηκαν στο νέο Τμήμα ΜΠΔ θα κάνουν δήλωση στην γραμματεία ενώ οι πρωτοετείς
δεν χρειάζεται να κάνουν δήλωση).
Για να βοηθηθείτε μπορείτε να βρείτε παρακάτω:
1. Οδηγό αντιστοιχίσεων.
2. Δύο διαδραστικά excel με τις αντιστοιχίες μαθημάτων για Μηχανικούς
Αυτοματισμού και Μηχανολόγους Οχημάτων που ετοίμασε ο φοιτητής Κικιλίγκας
Άγγελος.
3. Οδηγό μετάβασης με ερωτήσεις –απαντήσεις
4. Excel με τις αντιστοιχίες μαθημάτων Παλαιού Προγράμματος Σπουδών - Νέου
Προγράμματος Σπουδών.
Γενικές οδηγίες για τις δηλώσεις:
•

•

•

•

•

•

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα ΤΕΙ θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις
υποχρεώσεις των μαθημάτων τους (υποχρεωτικά και επιλεγόμενα) σύμφωνα
με το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ. Επειδή δεν διδάσκονται τα παλαιά
μαθήματα θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα αντίστοιχα του νέου
προγράμματος. Οι πιστωτικές μονάδες που τους πιστώνονται είναι αυτές των
μαθημάτων του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ ΤΕΙ).
Όπου υπάρχει αντιστοίχιση ενός παλαιού μαθήματος σε δύο του νέου θα
πρέπει να δηλώσουν ΚΑΙ τα δύο μαθήματα, να εξεταστούν επιτυχώς και να
περάσει ο μέσος όρος στο παλαιό μάθημα.
Το όριο των ΠΜ που μπορεί να δηλώσει κάθε φοιτητής Μηχ. Οχημάτων ή Μηχ.
Αυτοματισμού είναι 43 ΠΜ μέχρι το 8ο εξάμηνο και 60 ΠΜ από το 9ο και μετά.
Εξαίρεση αποτελούν οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου Μηχ. Αυτοματισμού που
μπορούν να δηλώσουν 48 ΠΜ.
Όσοι φοιτητές ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις στα παλαιά τμήματα και
ενταχθούν στο νέο 5ετές τμήμα ΜΠΔ θα μπορούν να δηλώσουν στο 9ο και 10ο
εξάμηνο 48 ΠΜ. (θα το κάνει η γραμματεία).
Σε εμβόλιμη εξεταστική (εξέταση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου στο χειμερινό
και το αντίστροφο) μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές από το 9ο εξάμηνο και
μετά έχοντας συγκεντρώσει 180 ΠΜ. Θα πρέπει να έχουν δηλώσει το μάθημα
μία τουλάχιστον φορά σε παλαιότερο εξάμηνο και να το δηλώσουν ξανά στην
τρέχουσα δήλωση μαθημάτων.
Οι φοιτητές για να καλύψουν τις υποχρεώσεις από τα επιλεγόμενα μαθήματα
των παλαιών προγραμμάτων σπουδών μπορούν να διαλέξουν από όλα τα
διαθέσιμα επιλεγόμενα του νέου ΠΣ ανεξαρτήτως εξαμήνου. Π.χ. Για το Τμήμα
Μηχ. Αυτοματισμού απαιτείται για την λήψη πτυχίου επιτυχής παρακολούθηση
σε 34 υποχρεωτικά, τουλάχιστον 4 επιλεγόμενα, πτυχιακή, πρακτική, και
τουλάχιστον 240 ΠΜ. Δεν υπάρχει πλέον δέσμευση για συγκεκριμένα

•

επιλεγόμενα. Για το Τμήμα Μηχ. Οχημάτων απαιτείται για την λήψη πτυχίου
επιτυχής παρακολούθηση σε 33 υποχρεωτικά, τουλάχιστον 8 επιλεγόμενα,
πτυχιακή, πρακτική και τουλάχιστον 240 ΠΜ. Δεν υπάρχει πλέον δέσμευση για
συγκεκριμένα επιλεγόμενα.
ΠΡΟΣΟΧΗ Οι φοιτητές θα πρέπει να ελέγξουν αν ορισμένα μαθήματα (των
παλαιών προγραμμάτων ΤΕΙ) του επόμενου εξαμήνου (εαρινού εξαμήνου)
διδάσκονται πλέον σε χειμερινό εξάμηνο και να φροντίσουν να τα δηλώσουν
τώρα.

Η επιτροπή επίλυσης προβλημάτων κατά την μετάβαση είναι ο κ. Ξανθός, κ. Κοσμάνης, κ.
Τσαγκάρης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους για οποιοδήποτε πρόβλημα.

