
Εαρινό εξάμηνο 2014-15:  Εγγραφή /Επανεγγραφή & Δήλωση Μαθημάτων 

 

Καλούνται όλοι οι φοιτητές να προβούν στα παρακάτω μέσω της ψηφιακής 
γραμματείας για το χρονικό διάστημα από :21/3/2015 μέχρι 31/3/2015. 

Επανεγγραφή στο εαρινό εξάμηνο 2014-15 για όσους δεν το έχουν κάνει ακόμα. 

Δήλωση μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο 2014-15 σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:  

1. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να  δηλώνουν μέχρι και 46 δ.μ. 

2. Οι Φοιτητές/τριες  μπορούν δηλώσουν έως και 3 Μαθήματα 

Ελεύθερης  Επιλογής  (δεν συμπεριλαμβάνεται η Ανεξάρτητη Σπουδή με 

κωδικό 21ΕΕ01 & 21ΕΕ02) που προσφέρονται από  άλλα τμήματα 

(Θεατρικών Σπουδών, Φιλολογίας και Φιλοσοφίας) κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους. 

3. Επιτρέπεται ανεξάρτητη σπουδή με μέγιστο τις 4 δ.μ., αυτό σημαίνει για 
όλη τη διάρκεια των σπουδών παρέχονται οι εξής επιλογές: 

a. Μία  Ανεξάρτητη  σπουδή  των 2 δ.μ (ARC_ΕΕ01,  ARC_ΕΕ02). 
b. Δύο   Ανεξάρτητες  σπουδές, σύνολο  4 δ.μ (ARC_ΕΕ01 & ARC_ΕΕ02). 
c. Μία   Ανεξάρτητη  σπουδή  των 4 δ.μ (ARC_Ε901 ή  ARC_Ε902). 

4. Για το μάθημα  ερευνητική εργασίας ARC_970 (8ο εξάμηνο) οι 

φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 194 δ.μ. για να 

μπορούν να δηλώσουν ερευνητική εργασία. 

5. Για το μάθημα διπλωματική εργασία  θα πρέπει οι φοιτητές/τριες να 

έχουν συμπληρώσει 224 δ.μ. Επίσης η διπλωματική εργασία δηλώνεται 

μόνον μία φορά και όχι σε κάθε ακαδημαϊκό έτος ( αυτό έχει ισχύ από το 

2014-2015). Οι φοιτητές/τριες μπορούν να προβούν σε δηλώσεις 

διπλωματικών: 

a. Δήλωση της Διπλωματικής 2 ARCH_990Δ2 εφόσον έχουν δηλώσει την 

Διπλωματική 1 ARCH_990Δ1 στο χειμερινό εξάμηνο.  

b. Δήλωση της Διπλωματικής ARCH_990Δ30 στο 10Ο εξάμηνο εφόσον 

δεν έχει δηλωθεί  κατά το ακ. έτος 2014-2015 

6. Έλεγχο του ακαδημαϊκού έργου για τυχόν λάθη στην βαθμολογία του 

χειμερινού εξαμήνου. 

7. Στους  φοιτητές που έχουν έρθει με κατατακτήριες θα αναγνωριστούν τα 

μαθήματα που έδωσαν για την κατάταξη τους. Επίσης,  όσοι επιθυμούν 

να μην κατοχυρωθούν μαθήματα με βαθμό 5 σύμφωνα με την εισήγηση 

της επιτροπής να στείλουν εμαιλ στην γραμματεία.   

 


