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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 - 2017  

Ανακοίνωση, προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, για την ηλεκτρονική δήλωση των υποχρεωτικών μαθημάτων, 

την έντυπη υποβολή των επιλεγομένων μαθημάτων και την ηλεκτρονική εγγραφή 

εξαμήνου, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

     Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος των ηλεκτρονικών δηλώσεων των υποχρεωτικών μαθημάτων 

του χειμερινού εξαμήνου, του ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017, ξεκινά τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 

και ολοκληρώνεται την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016.  

Η διεύθυνση εισόδου στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας, όπου θα δηλωθούν 

τα υποχρεωτικά μαθήματα, είναι: sis.auth.gr. 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 Η δήλωση των επιλεγομένων μαθημάτων, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 

2016 – 2017, θα πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου, το οποίο μπορεί να 

αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση grigorin@eled.auth.gr, ή να κατατεθεί 

αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος την περίοδο 17 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου 2016. 

Η ίδια περίοδος ισχύει και για τα μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα. Το έντυπο δήλωσης 

επιλεγομένων μαθημάτων θα σταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των φοιτητών και φοιτητριών 

ενώ θα είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Ειδικές οδηγίες για την υποβολή των δηλώσεων των υποχρεωτικών και επιλεγομένων 

μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017.  

Για τους φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο Α΄, Γ΄, Ε΄ και Ζ΄ εξάμηνο σπουδών 

1. Ισχύει ο αλφαβητικός περιορισμός για τα υποχρεωτικά μαθήματα του παρόντος εξαμήνου καθώς 

και για τα υποχρεωτικά μαθήματα προηγουμένων ετών που δεν εξετάστηκαν επιτυχώς. 

2. Δηλώνονται τα υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου της δήλωσης καθώς και υποχρεωτικά 

μαθήματα από μικρότερα εξάμηνα στα οποία ο φοιτητής/τρια δεν εξετάστηκε ή εξετάστηκε 

ανεπιτυχώς. Σε περίπτωση που οφειλόμενα μαθήματα περασμένων εξαμήνων δεν δηλωθούν ο 

φοιτητής/τρια δεν θα έχει δικαίωμα να εξεταστεί στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου καθώς 

και στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου. 

3. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ζ΄ εξαμήνου που θα εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, κατά το 

τρέχον ακαδημαϊκό έτος, θα πρέπει να την δηλώσουν ηλεκτρονικά μαζί με τα υποχρεωτικά τους 

μαθήματα στο παρόν εξάμηνο.  

4. Δεν μπορούν να δηλωθούν μαθήματα μεγαλύτερων εξαμήνων. 

http://sis.auth.gr/
mailto:grigorin@eled.auth.gr
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5. Η δήλωση των επιλεγομένων μαθημάτων θα περιλαμβάνει: 

α) Τα επιλεγόμενα μαθήματα για το τρέχον εξάμηνο. Τα μαθήματα αυτά θα δηλώνονται στον 

πίνακα 1 του εντύπου δήλωσης επιλεγομένων μαθημάτων. 

β) Επιλεγόμενα μαθήματα που αντικαθιστούν επιλεγόμενα μαθήματα προηγουμένων ετών στα 

οποία ο φοιτητής/τρια εξετάστηκε ανεπιτυχώς. Το σύνολο των μαθημάτων που έχουν δικαίωμα 

να αντικαταστήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 

τέσσερα σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Τα μαθήματα αυτά θα δηλώνονται στον πίνακα 2 

του εντύπου δήλωσης επιλεγομένων μαθημάτων. 

γ) Επιλεγόμενα μαθήματα που αντικαθιστούν τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα του 

Τμήματος που έχουν πλέον καταργηθεί και ο φοιτητής/τρια εξετάστηκε ανεπιτυχώς ή δεν 

εξετάστηκε καθόλου. Τα μαθήματα αυτά θα δηλώνονται στον πίνακα 3 του εντύπου δήλωσης 

επιλεγομένων μαθημάτων. 

► ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ-2) 

► ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Υ-13) 

► ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Υ-20) 

► ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(Υ-21) 

Κάθε καταργούμενο, από τα παραπάνω μαθήματα, αντικαθίσταται με ένα οποιοδήποτε μάθημα 

επιλογής. Η αντικατάσταση των υποχρεωτικών μαθημάτων με επιλεγόμενα μπορεί να γίνει σε 

οποιοδήποτε εξάμηνο έως την ολοκλήρωση των σπουδών. 

Για τους φοιτητές και φοιτήτριες άνω του Η’ εξαμήνου (επί πτυχίω) 

1. Δεν ισχύει ο αλφαβητικός περιορισμός.  

2. Δηλώνονται μαθήματα όλων των εξαμήνων. 

 

Γενικές οδηγίες που αφορούν όλα τα εξάμηνα 

1. Οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν το δικαίωμα να προσέρχονται μόνο στις εξετάσεις των 

μαθημάτων που δήλωσαν, στο τέλος του εξαμήνου. Αν στις εξετάσεις αυτές αποτύχουν 

(βαθμός μικρότερος από 5) ή δεν προσέλθουν καθόλου σ’ αυτές, τότε αποκτούν το δικαίωμα 

αυτομάτως να προσέλθουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου (όπου εξετάζονται 

μαθήματα τόσο του χειμερινού όσο και του εαρινού εξαμήνου του αντίστοιχου ακαδημαϊκού 

έτους). 
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2. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που εγγράφονται στην κατηγορία «Αλλογενής-Αλλοδαποί» και το 

ονοματεπώνυμό τους είναι καταχωρημένο με λατινικούς χαρακτήρες δεν θα υποβάλλουν 

ηλεκτρονική δήλωση, λόγω της αδυναμίας του λογισμικού συστήματος να λειτουργεί 

ταυτόχρονα με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Θα καταθέσουν έντυπη δήλωση στη 

Γραμματεία του Τμήματος. 

3. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, που φοιτούν στο 

Α΄ εξάμηνο Σπουδών θα παρακολουθήσουν, ανεξαρτήτως επωνύμου, τα υποχρεωτικά 

μαθήματα που παρακολουθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που το επώνυμό τους βρίσκεται 

μεταξύ Μ – Ω καθώς και τα δύο επιλεγόμενα μαθήματα της κατεύθυνσής τους. Η Δήλωση 

μαθημάτων, για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της κατηγορία αυτής, θα γίνει, για το τρέχον 

εξάμηνο, από τη Γραμματεία.  

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, που φοιτούν στο 

Γ΄ εξάμηνο Σπουδών θα παρακολουθήσουν, ανεξαρτήτως επωνύμου, τα υποχρεωτικά 

μαθήματα που παρακολουθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που το επώνυμό τους βρίσκεται 

μεταξύ Α – Λ καθώς επίσης και τα επιλεγόμενα μαθήματα που επιθυμούν. Για τη δήλωση των 

μαθημάτων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης του Γ΄ 

εξαμήνου θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 

2016 από τις 10:00 έως τις 12:00. 

4. Για τα μαθήματα επιλογής άλλων Τμημάτων, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να 

προμηθευτούν το ειδικό έντυπο από τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να 

συμπληρωθεί και να παραδοθεί στη Γραμματεία το αργότερο έως την Παρασκευή 4 

Νοεμβρίου 2016.  

 

 

Από τη Γραμματεία 

12-10-2016 


