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Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 

 
 

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, θα 

πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά  από την Δευτέρα  18/10/2021 έως και την Δευτέρα 25/10/2021  (μέσα 

από το περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας students.auth.gr)   

 

Κανένας φοιτητής δεν έχει δικαίωμα εξέτασης σε μάθημα το οποίο δεν έχει 

προηγουμένως δηλώσει. 

 

Για τις φοιτήτριες/τους φοιτητές  μόνο του 1ου εξαμήνου η δήλωση μαθημάτων για όλα τα υποχρεωτικά 

μαθήματα του 1ου εξαμήνου, θα γίνει αυτόματα από τη Γραμματεία.  Επομένως οι πρωτοετείς 

φοιτήτριες/φοιτητές δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια για τη δήλωση μαθημάτων. 

 

Οι φοιτήτριες/φοιτητές του 5ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν κατεύθυνση. Η δήλωση αυτή μπορεί 

να γίνει και στο επόμενο (6ο) εξάμηνο. 

 

Οι φοιτήτριες/φοιτητές (3ου , 5ου και 7ου εξαμήνου  μπορούν να δηλώσουν μέχρι  14 (δεκατέσσερα) 

μαθήματα μόνο χειμερινού εξαμήνου. 

 

Οι φοιτήτριες/φοιτητές 9ου εξαμήνου και μεγαλύτερων μπορούν να δηλώσουν μαθήματα χειμερινών και 

εαρινών εξαμήνων, χωρίς όριο στον αριθμό των μαθημάτων ή των ECTS. Για τα μαθήματα των εαρινών 

εξαμήνων η δήλωση μπορεί να γίνει μόνο εφόσον τα έχουν ξαναδηλώσει  (σε προγενέστερη περίοδο) 

 

Όσες φοιτήτριες / όσοι φοιτητές του 7ου εξαμήνου επιθυμούν να δηλώσουν τα μαθήματα για το 

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) και ο συνολικός αριθμός μαθημάτων υπερβαίνει τον 

όριο των 14 μαθημάτων, θα πρέπει να στείλουν email στη Γραμματεία, ώστε να συμπεριληφθούν τα 

επιπλέον μαθήματα στη δήλωση τους. 

http://www.auth.gr/
http://sis.auth.gr/
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Όσες φοιτήτριες / όσοι φοιτητές του παλαιού ΠΠΣ δεν έχουν παρακολουθήσει τις παραδόσεις των 

υποχρεωτικών μαθημάτων τους τα οποία καταργήθηκαν, μπορούν να παρακολουθήσουν τα νέα 

μαθήματα με τα οποία έχουν αντιστοιχιστεί στο νέο ΠΠΣ (σχετικές διευκρινήσεις για τα νέα μαθήματα 

που αντικατέστησαν τα παλαιά δίνονται στο Παράρτημα, στο τέλος του Οδηγού Σπουδών). 

 

Στην περίπτωση που το νέο μάθημα στο οποίο αντιστοιχίζεται καταργημένο μάθημα του παλαιού ΠΠΣ, 

διδάσκεται σε εαρινό εξάμηνο τότε το καταργημένο μάθημα θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτή τη 

δήλωση μόνο εφόσον έχει ξαναδηλωθεί στο παρελθόν.  Εάν δεν έχει ξαναδηλωθεί, η φοιτήτρια / ο 

φοιτητής θα πρέπει να ζητήσει από τη Γραμματεία κατά την περίοδο των δηλώσεων εαρινού εξαμήνου 

να περάσει στη δήλωσή του το καταργημένο μάθημα, χειμερινού εξαμήνου, του παλαιού ΠΠΣ.  Η 

φοιτήτρια / ο φοιτητής θα μπορεί να παρακολουθήσει και να εξεταστεί το καταργημένο μάθημα, στο 

πλαίσιο του αντίστοιχου νέου μαθήματος του νέου ΠΠΣ. 

[Για παράδειγμα το μάθημα Παλαιοντολογία Ασπονδύλων 3ου εξαμήνου και το μάθημα Παλαιοντολογία 

Σπονδυλωτών του 4ου εξαμήνου του παλαιού ΠΠΣ, αντιστοιχίζονται στο μάθημα «Παλαιοντολογία» 2ου 

εξαμήνου του νέου ΠΠΣ]. 

 

Σας υπενθυμίζουμε να διαβάσετε προσεκτικά τον Οδηγό σπουδών του Τμήματος ακαδ. έτους 2021-22 

που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα, για περισσότερες διευκρινήσεις. 

 
(Σημειώνεται ότι η δήλωση θα πρέπει να αποθηκεύεται  (π.χ. με print screen) σε περίπτωση που 

χρειαστεί για προσωπική σας χρήση). 

 

Εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων δεν θα γίνονται δεκτές. 

 
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος 

http://www.auth.gr/

