
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 

ΚΑΝΕΙ (ΕΠΑΝ)ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΑ ΤΟ 

ΠΡΑΞΟΥΝ ΑΜΕΣΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΝΟΝΕΣ. 
*ΑΝΕΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ  ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 

 

 

1.             Κατά το πρώτο έτος σπουδών είναι υποχρεωτική η δήλωση/παρακολούθηση ανά 

εξάμηνο των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του πρώτου 

έτους  

2.         Από το δεύτερο έτος σπουδών και άνω επιτρέπεται η δήλωση/παρακολούθηση 

μαθημάτων συνολικής βαρύτητας έως και 46 δ.μ. ανά εξάμηνο.  

3.         Από το δεύτερο έτος σπουδών  και άνω  είναι υποχρεωτική η κατά προτεραιότητα 

δήλωση/παρακολούθηση  όσων υποχρεωτικών μαθημάτων προηγουμένων ετών και 

εξαμήνων δεν έχει περάσει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια, στο χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 

αντίστοιχα, και στη συνέχεια η δήλωση/παρακολούθηση μαθημάτων του κατά περίπτωση 

τρέχοντος έτους και εξαμήνου, συνολικής βαρύτητας μέχρι του ορίου των 46 δ.μ. για όλα τα 

δηλούμενα μαθήματα. 

4.         ( ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!! ) Από το πρώτο έτος σπουδών και άνω επιτρέπεται η 

δήλωση/παρακολούθηση ενός το πολύ μαθήματος «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» ανά 

εξάμηνο. 

5.         Από το τρίτο έτος σπουδών και άνω επιτρέπεται η δήλωση/παρακολούθηση 

μαθήματος «Ανεξάρτητη Σπουδή» με βάση μια από τις ακόλουθες εναλλακτικές 

δυνατότητες: 

a. Μια «Ανεξάρτητη  Σπουδή» των 2 δ.μ. (arc_ΕΕ01 ή  arc_ΕΕ02).  

b. Δύο «Ανεξάρτητες  σπουδές» των 2 δ.μ.  η καθεμιά (arc_ΕΕ01 και arc_ΕΕ02) 

c. Μια «Ανεξάρτητη  σπουδή» των 4 δ.μ. (arc_Ε901 ή arc_Ε902).  

6.         Από το τέταρτο έτος σπουδών και άνω   επιτρέπεται η δήλωση/παρακολούθηση ενός 

μαθήματος από την ομάδα κατʼ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων «Ειδικό Εργαστήριο 

Σχεδιασμού» (8 δ.μ.)  

7.         Από το τρίτο έτος σπουδών και άνω επιτρέπεται η δήλωση/παρακολούθηση μέχρι 3 

μαθημάτων ελεύθερης επιλογής , που προσφέρονται από άλλα τμήματα του 

Πανεπιστημίου, με βαρύτητα 2 δ.μ. το καθένα (σύνολο μέχρι  6 δ.μ.).  



8.         Από το τέταρτο έτος σπουδών και άνω και εφ΄όσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η 

παρακολούθηση μαθημάτων συνολικής βαρύτητας 214δ.μ. επιτρέπεται η 

δήλωση/παρακολούθηση του μαθήματος «Διπλωματική Εργασία 1» στο χειμερινό εξάμηνο 

και στη συνέχεια, εφ΄όσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η παρακολούθηση μαθημάτων 

συνολικής βαρύτητας 250 δ.μ., η δήλωση/παρακολούθηση του μαθήματος «Διπλωματική 

Εργασία 2» στο εαρινό εξάμηνο. 

9.          Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια μπορεί να εξετασθεί στο μάθημα «Διπλωματική Εργασία 

2»  μόνο εφ' όσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα, τα οποία έχει 

δηλώσει/παρακολουθήσει, πλην του μαθήματος «Διπλωματική Εργασία 1». 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ 

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΛΩΣΤΕ ΟΣΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΛΑΤΕ ΣΤΗΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ https://progress.upatras.gr 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΑΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΣΩΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ, ΚΑΤΡΕΛΕΣ 
ΦΟΙΤΗΤΗ. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ 
ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ. 
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