ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
1. Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του Τ.Ε.Ι – Θ. ( Υ.Α. Ε5/1515/18-8-99
ΦΕΚ. 1622 τ. Β / 18-8-99) οι σπουδαστές οφείλουν να γνωρίζουν ότι : το
σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών που δηλώνουν, πρέπει να είναι οι
διδακτικές μονάδες του τυπικού εξαμήνου σπουδών, συν μαθήματα του
αντιστοιχούν σε έξι (6) επιπλέον διδακτικές μονάδες. Οι ευρισκόμενοι σε
εξάμηνο σπουδών πέραν του 8 ου μπορούν να δηλώνουν ώρες διδασκαλίας
μαθημάτων που αντιστοιχούν το πολύ σε σαράντα δύο (42) διδακτικές
μονάδες.
2. Στους καταλόγους εργαστηριακών τμημάτων ( που θα συμπληρωθούν από
τους καθηγητές την πρώτη ημέρα του εργαστηρίου) γράφονται οι φοιτητές /
τριες που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο. Αυτοί οι φοιτητές πρέπει να
έχουν δηλώσει το εργαστήριο του μαθήματος και στο έντυπο δηλώσεων
μαθημάτων. Για τον χωρισμό των τμημάτων που θα γίνει με ευθύνη των
καθηγητών οι φοιτητές πρέπει όλοι να είναι παρόντες στο πρώτο τμήμα
την πρώτη ημέρα των εργαστηρίων.
3. Όσοι φοιτητές /τριες παρακολούθησαν ένα εργαστήριο στο προηγούμενο
εξάμηνο και κόπηκαν με βαθμό ≥4, θα το δηλώσουν στο έντυπο δηλώσεων
αλλά δεν θα γραφτούν στους καταλόγους εργαστηριακών τμημάτων, αφού δε
θα ξανά παρακολουθήσουν το εργαστήριο. Οι φοιτητές αυτοί θα
ξαναδώσουν μόνο τις εξετάσεις του εργαστηρίου στο τρέχον εξάμηνο.

¾ Οι Διδακτικές Μονάδες των κατοχυρωμένων εργαστηρίων δεν
προσμετρώνται στη δήλωση. Δηλώνονται όμως κανονικά στη
Δήλωση.
¾ Το ίδιο ισχύει και για τις Διδακτικές Μονάδες των
προαιρετικών μαθημάτων οι οποίες δεν προσμετρώνται στη
δήλωση μαθημάτων.
4. Όσοι φοιτητές / τριες παρακολούθησαν ένα εργαστήριο στο προηγούμενο
εξάμηνο και κόπηκαν με βαθμό <4, θα το δηλώσουν και στο έντυπο
δηλώσεων και στους καταλόγους εργαστηριακών τμημάτων, εφόσον είναι
υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν ξανά. Αν για κάποιο λόγο Δεν
μπορούν να το παρακολουθήσουν κατά το τρέχον εξάμηνο, Δεν θα το
δηλώσουν ούτε σε δήλωση μαθημάτων ούτε στο κατάλογο εργαστηριακού
τμήματος. Θα το δηλώσουν σε επόμενο εξάμηνο όταν θα μπορούν να το
παρακολουθήσουν.
5. Τους εργαστηριακούς καταλόγους θα συμπληρώνει το εκπαιδευτικό
προσωπικό που έχει αναλάβει τις δηλώσεις εργαστηρίων και ΟΧΙ οι
φοιτητές.
6. Οι φοιτητές /τριες που ανανεώνουν της εγγραφή τους χωρίς να έχουν
πρόθεση να παρακολουθήσουν, Δεν γράφονται στους εργαστηριακούς
καταλόγους.

ΟΙ φοιτητές έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του τυπικού
τους εξαμήνου καθώς επίσης και μικρότερων εξαμήνων σε ΚΑΜΙΑ όμως
περίπτωση μεγαλύτερων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Στο πρόγραμμα αναφέρονται φροντιστηριακά τμήματα τα
οποία προαιρετικά μπορούν να παρακολουθήσουν οι
φοιτητές για διευκόλυνση της προόδου τους.
Θα λειτουργήσουν φροντιστηριακά τμήματα
Η/Υ , Μαθηματικών, Αγγλικών και άλλων μαθημάτων όπου
κριθεί απαραίτητο.

