
Δηλώσεις Μαθημάτων 
 

Στην αρχή εκάστου εξαμήνου, χειμερινού ή εαρινού, οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά δήλωση μαθημάτων σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία. Η 
δήλωση μαθημάτων ισοδυναμεί με εγγραφή στο Τμήμα. Η παράλειψη υποβολής δήλωσης 
μαθημάτων για δύο συνεχόμενα εξάμηνα ή τρία συνολικά στη διάρκεια της φοίτησης μπορεί να 
επιφέρει τη διαγραφή από το Τμήμα. Όσοι δεν επιθυμούν να δηλώσουν μαθήματα ή έχουν επιτύχει 
σε όλα τα μαθήματα και τους απομένει μόνο η διπλωματική εργασία ή/και η πρακτική άσκηση, 
υποχρεούνται να υποβάλουν κενή δήλωση μαθημάτων. 
 
Η δήλωση μαθημάτων για τους φοιτητές/τριες με έτη εισαγωγής 2013-2014 και μετά θα πρέπει να 
ικανοποιεί τις παρακάτω συνθήκες: 

1. Ο μέγιστος αριθμός δήλωσης μαθημάτων ανέρχεται σε 18 ανά ακ. έτος   
2. Η εγγραφή σε οποιοδήποτε μάθημα απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση, σε προηγούμενο 

εξάμηνο, των προαπαιτούμενών του (εφόσον υπάρχουν). Τα προαπαιτούμενα κάθε 
μαθήματος φαίνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών 

3. Απαιτείται η δήλωση όλων των Υποχρεωτικών μαθημάτων, έναντι των μαθημάτων Επιλογής, 
αρχίζοντας από το μικρότερο προς τα μεγαλύτερα εξάμηνα τα οποία προηγούνται της 
δήλωσης των μαθημάτων Επιλογής 

4. Στα πρώτα 3 έτη (εξάμηνα 1-6) σπουδών, οι φοιτητές/τριες δηλώνουν μόνο μαθήματα του 
εξαμήνου στο οποίο βρίσκονται ή προηγούμενων εξαμήνων χωρίς τη δυνατότητα επιλογής 
από επόμενα εξάμηνα 

5. Για τη δήλωση μαθημάτων 2ου έτους θα πρέπει να έχει προηγηθεί η επιτυχής 

παρακολούθηση τουλάχιστον 3 μαθημάτων με ECTS του 1ου έτους 

6. Για τη δήλωση μαθημάτων 3ου έτους θα πρέπει να έχει προηγηθεί η επιτυχής 

παρακολούθηση τουλάχιστον 9 μαθημάτων με ECTS του 1ου και 2ου έτους 

7. Για τη δήλωση μαθημάτων του 2ου Κύκλου Σπουδών (4ο και 5ο έτος) θα πρέπει να έχει 

προηγηθεί η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 17 μαθημάτων του 1ου Κύκλου Σπουδών 

(1ο, 2ο και 3ο έτος). 

8. Στο 4ο και 5ο έτος (εξάμηνα 7-10) και εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι απαιτήσεις για τη 
μετάβαση στον 2ο Κύκλο Σπουδών, οι φοιτητές/τριες δηλώνουν μαθήματα επιλογής ως εξής: 

• Στο 7ο εξάμηνο, μπορούν να δηλώσουν μαθήματα Επιλογής προερχόμενα από το 5ο, 7ο 

και 9ο εξάμηνο τα οποία χρεώνουν στο 5ο και 7ο εξάμηνο του προγράμματός τους.  

• Στο 8ο εξάμηνο, μπορούν να δηλώσουν μαθήματα Επιλογής προερχόμενα από το 6ο και 

8ο εξάμηνο τα οποία χρεώνουν στο 6ο και 8ο εξάμηνο του προγράμματός τους.  

• Στο 9ο εξάμηνο, μπορούν να δηλώσουν μαθήματα Επιλογής προερχόμενα από το 5ο, 7ο 

και 9ο εξάμηνο τα οποία χρεώνουν στο 5ο, 7ο και 9ο εξάμηνο του προγράμματός τους.  

9. Οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα «Εισαγωγή στο Σχέδιο και τα 

Ηλεκτρονικά Υλικά» δεν έχουν δικαίωμα δήλωσης των μαθημάτων «Τεχνικό Σχέδιο» και 

«Ηλεκτροτεχνικά Υλικά». 

10. Τα μαθήματα «Αγγλική Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία» και «Μεθοδολογία Σύνταξης 
Τεχνικών Κείμενων και Παρουσιάσεων στην Αγγλική Γλώσσα» βαθμολογούνται με 
χαρακτηρισμό «επιτυχία» – «αποτυχία», δεν έχουν μονάδες ECTS και δεν συμμετέχουν στην 
διαμόρφωση του βαθμού Διπλώματος. Οι φοιτητές που είναι κάτοχοι πτυχίου Αγγλικής 
Γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερου απαλλάσσονται από την υποχρέωση των μαθημάτων 



«Αγγλική Γλώσσα και Τεχνική Ορολογία» και «Μεθοδολογία Σύνταξης Τεχνικών Κείμενων και 
Παρουσιάσεων στην Αγγλική Γλώσσα» με την προσκόμιση του αντίστοιχου τίτλου.  

11. Αναφορικά με την αίτηση δήλωσης μαθημάτων Erasmus, ισχύει ο Κανονισμός Συμμετοχής 
στο Πρόγραμμα Erasmus. 

https://www.e-ce.uth.gr/wp-content/uploads/studies/undergraduate/kanonismosErasmus.pdf
https://www.e-ce.uth.gr/wp-content/uploads/studies/undergraduate/kanonismosErasmus.pdf

