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Προς: Τους φοιτητές και τα μέλη του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 
Κοιν.: Τα μέλη του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 
 
 
Θέμα: Άνοιγμα δηλώσεων συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του Ιουνίου και θέματα που 

σχετίζονται με τις εξετάσεις και τις αλλαγές που φέρνει το νέο ΠΠΣ στο 2ο έτος σπουδών. 
 
 

Αγαπητοί φοιτητές, 

στο σύνδεσμο: 

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=14395 

μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του Ιουνίου. Επισημαίνεται ότι: 

α) Η δήλωση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και πρέπει να γίνει μέχρι το βράδυ της Παρασκευής. Αν δεν δηλώσετε στο 
σύστημα e-learning ένα μάθημα, δε θα σας επιτραπεί η συμμετοχή στις εξετάσεις του από απόσταση, ακόμα 
και αν το έχετε δηλώσει τις κανονικές δηλώσεις του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. 

β) Παρακαλώ θερμά να δηλώσετε συμμετοχή μόνο στα μαθήματα που προτίθεστε να συμμετάσχετε. 

γ) Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι λόγω του ότι οι εισακτέοι του έτους 2020-2021 θα είναι φέτος στο Γ΄ 
Εξάμηνο (2ο έτος), δηλαδή αρχίζει να ισχύει για το 2ο έτος το Νέο ΠΠΣ, οι παλαιότεροι φοιτητές (όσοι 
παρακολουθούν το Παλαιό ΠΠΣ, εισακτέοι μέχρι και 2019-2020) θα πρέπει να προσέξουν ΠΟΛΥ τα 
επιλεγόμενα μαθήματα, ιδίως οι φοιτητές που τελειώνουν τώρα το 2ο έτος, γιατί λόγω της αλλαγής του ΠΠΣ 
αλλάζουν εξάμηνο πολλά μαθήματα και ενδεχομένως δεν θα διδαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, παρά 
μόνο θα γίνει η εξέταση για όσους το χρωστάνε (μαζί με τους επί πτυχίω φοιτητές). Ειδικότερα: 

1) Το μάθημα GGN 107E ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ μεταφέρεται στο 3ο έτος του νέου ΠΠΣ και ΔΕΝ θα διδαχθεί το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, παρά μόνο θα εξεταστεί (για όλους, επί πτυχίω και μη) στην εξεταστική του 
Ιανουαρίου και Ιουνίου. 

 

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=14395


2) Το μάθημα GGN 430Ε ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΟΜΗ μεταφέρεται στο 4ο έτος του νέου ΠΠΣ και ΔΕΝ θα διδαχθεί τα 
ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και 2022-2023, παρά μόνο θα εξεταστεί (για όλους, επί πτυχίω και μη) στην 
εξεταστική του Ιανουαρίου και Ιουνίου. 

3) Το μάθημα GGP 108Ε ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ μεταφέρεται στο 4ο έτος του νέου ΠΠΣ και ΔΕΝ θα διδαχθεί 
τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και 2022-2023, παρά μόνο θα εξεταστεί (για όλους, επί πτυχίω και μη) στην 
εξεταστική του Ιανουαρίου και Ιουνίου. 

4) Το μάθημα GMC 323E ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ καταργείται πλήρως. Μπορείτε να εξεταστείτε όλοι (επί 
πτυχίω και μη), στην εξεταστική του Ιουνίου 2021 και Σεπτεμβρίου 2021, που είναι οι 2 τελευταίες εξεταστικές 
για το εν λόγω μάθημα. 

5) Το μάθημα GGG 429Ε ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ μεταφέρεται στο 3ο έτος του νέου ΠΠΣ και ΔΕΝ θα διδαχθεί 
το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, παρά μόνο θα εξεταστεί (για όλους, επί πτυχίω και μη) στην εξεταστική του 
Ιανουαρίου και Ιουνίου. 

6) Το μάθημα GMC 431E ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ έχει συγχωνευθεί στο νέο 
υποχρεωτικό μάθημα Κλιματολογία με στοιχεία Παλαιοκλιματολογίας του Δ' Εξαμήνου του νέου ΠΠΣ, οπότε 
όσοι δεν επιτύχουν στις εξετάσεις του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου και επιθυμούν, μπορούν να το 
παρακολουθήσουν του χρόνου (έτος 2021-2022) στο πλαίσιο του νέου μαθήματος, αλλά θα εξεταστούν στην 
ύλη του παλαιού μαθήματος. 

7) Το μάθημα GGP 433E ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ μεταφέρεται στο 3ο έτος του νέου ΠΠΣ, αλλά θα 
διδαχθεί κανονικά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και θα εξεταστεί για όλους (επί πτυχίω και μη) στην 
εξεταστική του Ιανουαρίου και Ιουνίου. 

8) Το μάθημα GGP 432Ε ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ μεταφέρεται στο 3ο έτος του νέου 
ΠΠΣ και ΔΕΝ θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, παρά μόνο θα εξεταστεί (για όλους, επί πτυχίω και 
μη) στην εξεταστική του Ιανουαρίου και Ιουνίου. 

9) Το μάθημα GMO 324Ε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ μεταφέρεται στο 4ο έτος του νέου ΠΠΣ, 
αλλά θα διδαχθεί κανονικά μόνο στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (όχι στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023) και θα 
εξεταστεί για όλους (επί πτυχίω και μη) στην εξεταστική του Ιανουαρίου και Ιουνίου. 

Παρακαλώ, ιδίως οι φοιτητές του 2ου έτους, συμβουλευτείτε τις παραπάνω αλλαγές και δώστε ιδιαίτερη 
βαρύτητα στα επιλεγόμενα μαθήματα που δεν θα διδαχθούν το 2021-2022, ώστε να τα ολοκληρώσετε με 
επιτυχία στην εξεταστική του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου 2021. Διαφορετικά θα σας επιτραπεί να εξεταστείτε 
(μαζί με τους επί πτυχίω φοιτητές), αλλά χωρίς να έχετε ξαναπαρακολουθήσει το μάθημα. 

 

Με εκτίμηση 

Κ.Παπαζάχος 

Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ 


