ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1) ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 και
2) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
1) Σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου:
Στη δήλωση μαθημάτων οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν τα ακόλουθα:
Α) Μαθήματα του 2ου , 4ου και 6ου εξαμήνου σπουδών, τα οποία τυχόν οφείλουν.
Β) Μαθήματα τα οποία επιλέγουν να παρακολουθήσουν αντί πτυχιακής εργασίας (για
όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτή την επιλογή).
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ https://my-uni.uoa.gr ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΤΑΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/06/2022.
ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΑΝΤΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ ΜΕΧΡΙ 30-05-2022.

2) Λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης του ΕΚΠΑ,
ενημερώνονται οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο σπουδών ίσο ή μεγαλύτερο του 9oυ
εξαμήνου, ότι τους παρέχεται η δυνατότητα να εξεταστούν κατά την προσεχή εξεταστική
περίοδο του Ιουνίου 2022 σε θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του χειμερινού
εξαμήνου, τα οποία εξακολουθούν να οφείλουν.
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ https://my-uni.uoa.gr ΑΠΟ 23/5/2022 ΕΩΣ
03/06/2022
Ειδικότερα, οι φοιτητές θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις κάθε θεωρητικού και
εργαστηριακού μαθήματος του χειμερινού εξαμήνου, εφόσον ισχύουν και οι τρεις παρακάτω
προϋποθέσεις:
i) ο φοιτητής να βρίσκεται σε εξάμηνο σπουδών ίσο ή μεγαλύτερο του 9oυ εξαμήνου
ii) ο φοιτητής να έχει δηλώσει το συγκεκριμένο μάθημα τουλάχιστον μία φορά κατά το
παρελθόν και
iii) ο φοιτητής να δηλώσει στην παρούσα δήλωση μαθημάτων και εντός των παραπάνω
οριζόμενων προθεσμιών, ότι επιθυμεί να εξεταστεί κατά την εξεταστική Ιουνίου 2022
στο συγκεκριμένο θεωρητικό και εργαστηριακό μάθημα χειμερινού εξαμήνου.
iv) ειδικά για τα εργαστηριακά μαθήματα εξακολουθούν να ισχύουν και όλες οι λοιπές
σχετικές προϋποθέσεις (επαρκούς παρακολούθησης του εργαστηρίου, κλπ.)
Δεν θα πραγματοποιηθεί εμβόλιμη εξεταστική για τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου του
Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι φοιτητές που βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο σπουδών και πάνω,
να δηλώσουν σε ποια θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου
επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική Ιουνίου 2022.
Όπως προαναφέρθηκε, στην παρούσα δήλωση μαθημάτων εμβόλιμης εξεταστικής δίνεται
η δυνατότητα να δηλώσουν οι φοιτητές και εργαστηριακά μαθήματα του χειμερινού
εξαμήνου, στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για
συμμετοχή στην εξέταση του εργαστηρίου (επαρκής παρακολούθηση, κ.λ.π.). Όμως
ενημερώνονται οι φοιτητές ότι η εμβόλιμη εξεταστική στα εργαστηριακά μαθήματα του
χειμερινού εξαμήνου για τους φοιτητές που είναι επί πτυχίω, θα πραγματοποιηθεί μόνο
εφόσον ο διδάσκων κρίνει ότι είναι εφικτή ανάλογα με τη φύση του μαθήματος και τον
τρόπο εξέτασής του. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν σχετικά με το ποια συγκεκριμένα
εργαστηριακά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου θα εξεταστούν μέσω του eclass και
ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του προγράμματος σπουδών ή του Συμβουλίου Ένταξης,
όταν θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων.

ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΚΑΙ
ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.
ΑΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ.
ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ

