ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων Β-1 και Β-2
1)

Ανεξαρτήτως εντύπου, συμπληρώνονται τα αιτούμενα στοιχεία του φοιτητή / της
φοιτήτριας στην 1η σελίδα της δήλωσης. Το ΕΠΩΝΥΜΟ και το ΟΝΟΜΑ συμπληρώνο‐
νται με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ. Αναγράψτε το τυπικό εξάμηνο σπουδών και τον
πλήρη αριθμό μητρώου.

2)

Στους Πίνακες των ΕΞΑΜΗΝΩΝ σημειώνετε με κύκλο τον κωδικό (ΚΩΔ.) και τις ώ‐
ρες θεωρίας (Θ) ή/και εργαστηρίου (Ε) του οφειλόμενου μαθήματος.
Προσοχή! Για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα προ του 2013
Για την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης σας κάντε χρήση των πινάκων αντι‐
στοιχιών στο έγγραφο «Αντιστοιχίες μαθημάτων νέου 5ετούς π.σ. με τα παλαιά
π.σ. Α’ και Β’ κύκλου» που διατίθεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://goo.gl/Wo1jYl

3)

Στον συγκεντρωτικό πίνακα των δηλωθέντων ωρών παρακολούθησης, μεταφέρονται
ανά εξάμηνο σπουδών τα αθροίσματα των ωρών θεωρίας (Θ) και εργαστηρίου (Ε).
Προσοχή στην αναγραφή των αριθμών στις αντίστοιχες στήλες του Πίνακα! Τα σύ‐
νολα των ωρών παρακολούθησης για τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου και άνω
αυτού αναγράφονται στην αριστερή στήλη και αυτός ο αριθμός δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερος από 35 και τα σύνολα των ωρών παρακολούθησης των οφειλομένων
μαθημάτων στη δεξιά στήλη.

4)

Στην τελευταία σειρά (ΣΥΝΟΛΑ) στον συγκεντρωτικό πίνακα των δηλωθέντων ωρών
παρακολούθησης στα αντίστοιχα πεδία αναγράφονται οι αθροίσεις των υπερκείμε‐
νων κελιών.

5)

Ελέγξτε τη δήλωση σας, λαμβάνοντας υπόψη τις «ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ‐ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» που
παρέχονται στη συνέχεια του παρόντος εντύπου και αφού υπογράψτε τη δήλωση
σας, η οποία θεωρείται και ως δήλωση εγγραφής, υποβάλετε αυτή στη Γραμματεία
του Τμήματος.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ

B‐x

ECTS
ΕΞ.
Ε
Θ
ΚΑΤ.

: Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ)
: Εξάμηνο σπουδών
: Εργαστήριο
: Θεωρία
: Κατηγορία Μαθήματος
ΔΟΝΑ : Μάθημα Διοίκηση‐Οικονομία‐Νομική‐Ανθρωπιστικό
ΜΓΥ : Μάθημα Γενικής Υποδομής
ΜΕ : Μάθημα Ειδικότητας
ΜΕΥ : Μάθημα Ειδικής Υποδομής
ΚΩΔ.: Κωδικός Μαθήματος
Σ
: Σύνολο
Τ/Π : Τεχνολογικό Μάθημα / Παιδαγωγικό Μάθημα
Υ/ΠΡ : Υποχρεωτικό Μάθημα / Προαιρετικό Μάθημα
ΦΕ
: Φόρτος Εργασίας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Διευκρινήσεις









Η υποβολή της Δήλωσης Ατομικού Προγράμματος Σπουδών & Ανανέωσης Εγ‐
γραφής γίνεται εντός των ημερομηνιών που καθορίζονται με απόφαση της Δ.Ε.
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Η διόρθωση ή επικαιροποίηση υποβληθέντων δηλώσεων γίνεται εντός των ημε‐
ρομηνιών που καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου Τμήματος. Μετά το
πέρας λήξης υποβολής διορθωτικών δηλώσεων ουδεμία σχετική αίτηση γίνεται
αποδεκτή.
Η μη δήλωση παρακολούθησης κάποιου μαθήματος έχει ως συνέπεια τη μη δυ‐
νατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος και συνεπώς της αναγραφής
των στοιχείων / επίδοσης του φοιτητή/ της φοιτήτριας στις καταστάσεις βαθμο‐
λογίας μαθήματος ή μαθημάτων.
Η δήλωση των ωρών παρακολούθησης των μαθημάτων γίνεται με αποκλειστική
ευθύνη του φοιτητή / της φοιτήτριας και ουδεμία ευθύνη έχει η Γραμματεία του
Τμήματος για εσφαλμένη αναγραφή των αιτούμενων στοιχείων.
Η δήλωση του ατομικού προγράμματος σπουδών επέχει θέση ανανέωσης εγ‐
γραφής. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του Ν.
4009/2011 φοιτητής ή φοιτήτρια που δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα
διαγράφεται αυτοδίκαια από τη Σχολή (Σημείωση: Για την απώλεια της φοιτητι‐
κής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον κοσμήτορα της οι‐
κείας σχολής, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής
έχει εξεταστεί επιτυχώς, παρ. 9ε τoυ άρθ. 80 του Ν. 4009/2011).

Συστάσεις


Για την καλύτερη οργάνωση των σπουδών σας και για την ανταπόκριση σας σ’
αυτές, υποβάλλετε τη δήλωση σας με κριτήριο το Φόρτο Εργασίας (ΦΕ).



Δηλώνετε μαθήματα και ώρες παρακολούθησης κατά τρόπο που ο συνολικός
φόρτος εργασίας (μαθήματα τυπικού εξαμήνου και άνω, οφειλόμενα μαθήμα‐
τα) να μην υπερβαίνει τις 50 ώρες εβδομαδιαίως.



Ενημερωθείτε έγκαιρα και πριν την περίοδο υποβολής διορθωτικών ή επικαι‐
ροποιημένων δηλώσεων Ατομικού Προγράμματος Σπουδών.



Για κάθε πρόβλημα που θα συναντήστε κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης α‐
πευθυνθείτε στο Σύμβουλο Καθηγητή (όλα τα μέλη ΕΠ του Τμήματος Εκπαιδευ‐
τικών Μηχανολόγων Μηχανικών θα είναι στη διάθεση σας προκειμένου να ε‐
ξυπηρετηθείτε).



Διατηρείστε στο αρχείο σας τη Δήλωση Ατομικού Προγράμματος Σπουδών /
Δήλωση Ανανέωσης Εγγραφής με τον αναγραφόμενο σε αυτή αριθμό πρωτο‐
κόλλου.
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