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ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 
Για τα 8 εξάμηνα σπουδών της κανονικής φοίτησης, κάθε 
δήλωση μαθημάτων πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει 
μαθήματα 30 ECTS μονάδων (όλες όσες είναι δηλαδή στο 
συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο). Επιπρόσθετα, το Τμήμα, 
με μια σειρά παρεμβάσεών του, προσπαθεί να βοηθήσει 
τους φοιτητές των οποίων οι σπουδές παρουσιάζουν εκκρεμό-
τητες από τα προηγούμενα εξάμηνα. 

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECTS) 
του ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ Προγράμματος Σπουδών, όπως αυτό δια-
μορφώνεται από τη δήλωση μαθημάτων του κάθε φοιτητή 
πρέπει να αντιστοιχεί: 

➢ για φοιτητή του 1ου έτους σε ακριβώς 30 ECTS μονάδες 
ανά εξάμηνο: 
• στο χειμερινό εξάμηνο ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει 

και τα 4 προσφερόμενα μαθήματα κορμού του 1ου 
εξαμήνου. 

• στο εαρινό εξάμηνο ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει και 
τα 4 προσφερόμενα μαθήματα κορμού του 2ου 
εξαμήνου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: η επιλογή των μαθημάτων κορμού πρέπει να 
γίνεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ με την επιλογή του τμήματος/δι-
δάσκοντα του μαθήματος, σύμφωνα με τους κανόνες που 
ισχύουν (βλ. σελ. 39), ακόμη και στην περίπτωση που το 
μάθημα προσφέρεται με ένα τμήμα/διδάσκοντα. 

➢ για φοιτητή του 2ου έτους σε 30 έως και 60 ECTS μο-
νάδες ανά εξάμηνο: 
• στο χειμερινό εξάμηνο ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει 

και τα 4 προσφερόμενα μαθήματα κορμού του 3ου 
εξαμήνου. Οι εν λόγω φοιτητές, έχουν διαθέσιμες 
επιπλέον 30 ECTS μονάδες τις οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν, εφόσον το επιθυμούν, για την επι-
λογή μαθημάτων που οφείλουν από το 1ο εξάμηνο. 

• στο εαρινό (4ο εξάμηνο), ο φοιτητής, πριν τη δήλωση 
μαθημάτων, οφείλει να επιλέξει την κατεύθυνση που 
θα ακολουθήσει στη συνέχεια των σπουδών του. Στη 
συνέχεια έχει υποχρέωση επιλογής μαθημάτων του 

4ου εξαμήνου βάρους 30 ECTS, δηλαδή: οπωσδήποτε 
των 2 προσφερόμενων μαθημάτων κορμού του 4ου 
εξαμήνου και 3 οποιονδήποτε μαθημάτων επιλογής 
(ελεύθερης ή κατεύθυνσης) επιθυμεί. Οι εν λόγω φοι-
τητές, έχουν διαθέσιμες επιπλέον 30 ECTS μονάδες 
τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν, εφόσον το 
επιθυμούν, για την επιλογή μαθημάτων που οφείλουν 
από το 2ο εξάμηνο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: η επιλογή των μαθημάτων κορμού πρέπει να 
γίνεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ με την επιλογή του τμήματος/δι-
δάσκοντα του μαθήματος, σύμφωνα με τους κανόνες που 
ισχύουν (βλ. σελ. 39), ακόμη και στην περίπτωση που το 
μάθημα προσφέρεται με ένα τμήμα/διδάσκοντα. 

➢ για φοιτητή του 3ου έτους σε 30 έως και 90 ECTS μονάδες 
ανά εξάμηνο: 
• στο χειμερινό εξάμηνο ο φοιτητής οφείλει να επιλέξει 

και τα 4 προσφερόμενα μαθήματα κορμού του 5ου 
εξαμήνου. Οι εν λόγω φοιτητές, έχουν διαθέσιμες επι-
πλέον 60 ECTS μονάδες τις οποίες μπορούν να χρησι-
μοποιήσουν, εφόσον το επιθυμούν, για την επιλογή 
μαθημάτων που οφείλουν από το 1ο (μέχρι 30 ECTS 
μονάδες) και 3ο εξάμηνο (επιπλέον 30 ECTS μονάδες). 

• στο εαρινό εξάμηνο ο φοιτητής έχει υποχρέωση επι-
λογής μαθημάτων του 6ου εξαμήνου βάρους 30 ECTS, 
δηλαδή: οπωσδήποτε του μοναδικού προσφερόμενου 
μαθήματος κορμού στο 6ο εξάμηνο και 4 οποιονδήποτε 
μαθημάτων επιλογής (ελεύθερης ή κατεύθυνσης) επι-
θυμεί. Οι εν λόγω φοιτητές, έχουν διαθέσιμες επιπλέον 
60 ECTS μονάδες τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιή-
σουν, εφόσον το επιθυμούν, για την επιλογή μαθημάτων 
που οφείλουν από το 2ο (μέχρι 30 ECTS μονάδες) και 
4ο εξάμηνο (επιπλέον 30 ECTS μονάδες οι οποίες πρέπει 
να διατεθούν κατά προτεραιότητα σε οφειλόμενα 
μαθήματα κορμού). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: η επιλογή των μαθημάτων κορμού πρέπει να 
γίνεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ με την επιλογή του τμήματος/δι-
δάσκοντα του μαθήματος, σύμφωνα με τους κανόνες που 
ισχύουν (βλ. σελ. 39), ακόμη και στην περίπτωση που το 
μάθημα προσφέρεται με ένα τμήμα/διδάσκοντα. 
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➢ για φοιτητή του 4ου έτους σε 30 έως και 90 ECTS μονάδες 
ανά εξάμηνο: 
• στο χειμερινό εξάμηνο ο φοιτητής έχει υποχρέωση 

επιλογής μαθημάτων του 7ου εξαμήνου βάρους 30 
ECTS. Εφόσον επιθυμεί, μπορεί να επιλέξει επιπλέον 
μαθήματα που οφείλει από το 1ο, 3ο ή/και 5ο εξάμηνο, 
αθροιστικού βάρους μέχρι 60 ECTS. 

• στο εαρινό εξάμηνο ο φοιτητής έχει υποχρέωση επι-
λογής μαθημάτων του 8ου εξαμήνου βάρους 30 ECTS. 
Εφόσον επιθυμεί, μπορεί να επιλέξει επιπλέον μαθή-
ματα που οφείλει από το 2ο, 4ο ή/και 6ο εξάμηνο, αθ-
ροιστικού βάρους μέχρι 60 ECTS, με προτεραιότητα 
στα οφειλόμενα μαθήματα κορμού εκάστου των προη-
γούμενων εξαμήνων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: η επιλογή των μαθημάτων κορμού πρέπει να 
γίνεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ με την επιλογή του τμήματος/δι-
δάσκοντα του μαθήματος, σύμφωνα με τους κανόνες που 
ισχύουν (βλ. σελ. 39), ακόμη και στην περίπτωση που το 
μάθημα προσφέρεται με ένα τμήμα/διδάσκοντα. 

➢ για φοιτητή μεγαλύτερου έτους σπουδών (επί πτυχίω) 
στο πολύ σε 90 ECTS μονάδες ανά εξάμηνο: 
• στο χειμερινό εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει 

μαθήματα που οφείλει από το 1ο, 3ο, 5ο ή/και 7ο 
εξάμηνο, αθροιστικού βάρους μέχρι 90 ECTS, με προ-
τεραιότητα στα οφειλόμενα μαθήματα κορμού. 

• στο εαρινό εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει 
μαθήματα που οφείλει από το 2ο, 4ο, 6ο ή/και 8ο 
εξάμηνο, αθροιστικού βάρους μέχρι 90 ECTS, με προ-
τεραιότητα στα οφειλόμενα μαθήματα κορμού. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: η επιλογή των μαθημάτων κορμού πρέπει να 
γίνεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ με την επιλογή του τμήματος/δι-
δάσκοντα του μαθήματος, σύμφωνα με τους κανόνες που 
ισχύουν (βλ. σελ. 39), ακόμη και στην περίπτωση που το 
μάθημα προσφέρεται με ένα τμήμα/διδάσκοντα. 

Στα ακαδημαϊκά έτη που το Τμήμα, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, αποφασίζει τη διεξαγωγή πλήρους 
εξεταστικής περιόδου τον Φεβρουάριο και Ιούνιο, πρέπει 
να ακολουθούνται σχολαστικά οι σχετικές οδηγίες που 
ανακοινώνονται από τη Γραμματεία. 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ιδιαίτερη προσοχή 
στην απαίτηση ότι, με την κατοχύρωση των απαιτούμενων 
240 μονάδων ECTS για την ολοκλήρωση των σπουδών: 

• οι 120 εξ αυτών πρέπει να αφορούν μαθήματα χει-
μερινών εξαμήνων και οι υπόλοιπες 120 μαθήματα 
εαρινών εξαμήνων, 

• σε καθένα από τα 8 εξάμηνα σπουδών πρέπει να 
υπάρχουν επιτυχίες μαθημάτων βάρους 30 ECTS. 

  


