ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΘΟΣ ECTS/εξάμηνο:
Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ακριβώς 30 ECTS που αντιστοιχούν σε μαθήματα νέα (κορμού και
επιλογής) τα οποία προσφέρονται στο τρέχον εξάμηνο φοίτησής τους! Επιπλέον και σύμφωνα με τις αποφάσεις της
Συνέλευσης του Τμήματός μας, οι φοιτητές δικαιούνται επιπλέον πλήθος ECTS για μαθήματα που οφείλουν απο
προηγούμενα εξάμηνα. Συγκεκριμένα:
Για φοιτητές έτους εισαγωγής 2017-2018:
Οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν ακριβώς 30 ECTS που αντιστοιχούν στα μαθήματα κορμού 2ου εξαμήνου.
Για φοιτητές έτους εισαγωγής 2016-2017:
Οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν ακριβώς 30 ECTS που αντιστοιχούν στα μαθήματα κορμού και στα προσφερόμενα
επιλογής μαθήματα 4ου εξαμήνου.
Οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν τα μαθήματα κορμού 2ου εξαμήνου που χρωστούν ύψους μέχρι 30 ECTS.
Για φοιτητές έτους εισαγωγής 2015-2016:
Οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν ακριβώς 30 ECTS που αντιστοιχούν στο μάθημα κορμού 6ου εξαμήνου και στα
προσφερόμενα επιλογής μαθήματα 6ου εξαμήνου.
Οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν τα μαθήματα κορμού 2ου ή/και 4ου εξαμήνου που χρωστούν και στη συνέχεια
μπορούν να επιλέξουν μαθήματα επιλογής (ελεύθερης επιλογής ή κατεύθυνσης) στα αντίστοιχα εξάμηνα
προκειμένου να συμπληρώσουν μέχρι 30 ECTS ανά εξάμηνο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον οδηγό σπουδών 2017-2018 (σελ. 25-28) υπάρχουν πίνακες με προτεινόμενους τρόπους δήλωσης των
μαθημάτων ανά κατεύθυνση και ανά εξάμηνο. Οι πίνακες αυτοί αποτελούν απλά υπόδειξη/πρόταση στους φοιτητές
ΚΑΙ ΟΧΙ υποχρέωση να τους ακολουθήσουν κατά γράμμα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΜΟΝΟ για φοιτητές έτους εισαγωγής 2016-2017:
Όλοι οι φοιτητές 4ου εξαμήνου ΟΦΕΙΛΟΥΝ πρώτα να επιλέξουν την Κατεύθυνση της επιλογής τους και στη συνέχεια
να προχωρήσουν στη δήλωση των μαθημάτων τους.
Οι φοιτητές 4ου εξαμήνου θα πρέπει να δηλώσουν στο εξάμηνο αυτό την Κατεύθυνση που επιθυμούν να
ακολουθήσουν. Θα έχουν καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους μια ευκαιρία/δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης
κι αυτό πριν το τελευταίο εξάμηνο φοίτησής τους στο Τμήμα (δηλαδή προς το τέλος των σπουδών τους).
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιλέξετε την επιθυμητή ειδίκευση/κατεύθυνση που προσφέρει το
πρόγραμμα σπουδών σας.
1. Από τις Υπηρεσίες Φοιτητή επιλέξτε Δήλωση Ειδίκευσης/Κατεύθυνσης για να δηλώσετε την κατεύθυνση που
προσφέρει το Πρόγραμμα Σπουδών σας.

2. Επιλέξτε την γραμμή του προγράμματος σπουδών σας (επισκόπηση εγγραφών) και κάντε κλικ στο εικονίδιο
για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

3. Επιλέξτε το εικονίδιο

για να επιλέξετε μία από τις προσφερόμενες ειδικεύσεις.

4. Επιλέξτε το εικονίδιο αναζήτησης

5. Επιλέξτε από την λίστα την επιθυμητή κατεύθυνση πατώντας στον κωδικό της κατεύθυνσης. Έπειτα κάντε κλικ
στο εικονίδιο
.

Σε περίπτωση λάθους, κάντε κλικ στο εικονίδιο
και ξεκινήστε την διαδικασία επιλογής
ειδίκευσης/κατεύθυνσης από την αρχή. ΠΡΟΣΟΧΗ: μετά την αποθήκευση της δήλωσης κατεύθυνσης
δεν θα υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής αυτής!!!
6. Επιλέγοντας ΟΚ, η κατεύθυνση της επιλογής σας έχει προστεθεί στην λίστα ειδικοτήτων σας και είναι έτοιμη
για επιβεβαίωση.

7. Επιλέξτε την γραμμή της κατεύθυνσης σας από την λίστα και κάντε κλικ στο εικονίδιο
είναι επιτυχής θα σας εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα
Στη συνέχεια επιλέγεται το εικονίδιο

8. Επιλέγετε

και η διαδικασία επιλογής κατεύθυνσης ολοκληρώνεται.

Εάν ο έλεγχος είναι ανεπιτυχής θα σας εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα:

Εάν ο έλεγχος

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΔΟΜΗ προγράμματος σπουδών (οδηγίες, περιορισμοί):
Επιλέξτε από το Μενού Δήλωση Μαθημάτων και στην συνέχεια επιλέξτε
πραγματοποιήσετε την δήλωσή μαθημάτων σας.

για να

Επιλέξτε τα βέλη
για να εμφανίσετε όλα τα μαθήματα των ομάδων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών σας.
Επιλέξτε ένα μάθημα για να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες όπως διδακτικές και πιστωτικές μονάδες,
συντελεστή βαρύτητας, κατηγορία μαθήματος αλλά και τον διδάσκοντα του μαθήματος.
 Επιλογή Μαθημάτων
Επιλέξτε τα μαθήματα του εξαμήνου σας βάσει των κανόνων δήλωσης του προγράμματος σπουδών σας (βλέπε
Πλήθος ECTS). Στο πεδίο ‘Επιλεγμένα Μαθήματα’ καταχωρούνται τα μαθήματα που έχετε επιλέξει προς δήλωση και
υπολογίζεται το σύνολο των πιστωτικών και διδακτικών μονάδων των μαθημάτων αυτών. Στην συνέχεια επιλέξτε,
εφόσον επιθυμείτε, μαθήματα παλαιότερων εξαμήνων του προγράμματος σπουδών σας. Αφού ολοκληρώσετε την
επιλογή των μαθημάτων προχωρήστε στο επόμενο βήμα για να πραγματοποιήσετε τον έλεγχο των κανόνων δήλωσής
σας.
 Έλεγχος Κανόνων Δήλωσης
Επιλέξτε
σας.

για να πραγματοποιήσετε τον έλεγχο κανόνων δήλωσης του προγράμματος σπουδών

• Ανεπιτυχής Έλεγχος
Σε περίπτωση που η δήλωσή σας δεν ικανοποιεί τους κανόνες δήλωσης θα σας εμφανιστεί ανάλογο μήνυμα.
Επιλέξτε

για να εμφανίσετε την λίστα των κανόνων και να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για

τις απαιτήσεις δήλωσης του προγράμματός σας. Με κόκκινη ένδειξη
εμφανίζονται οι κανόνες οι οποίοι δεν
ικανοποιήθηκαν κατά τον έλεγχο της δήλωσής σας. Προσαρμόστε τα μαθήματα της δήλωσής σύμφωνα με τους
κανόνες και επανεκτελέστε τον έλεγχο για να βεβαιωθείτε ότι η δήλωσή σας είναι επιτρεπτή.
• Επιτυχής Έλεγχος
Εάν ο έλεγχος δήλωσης μαθημάτων σας είναι επιτυχής προχωρήστε στην αποθήκευση της δήλωσης .
 Ολοκλήρωση Δήλωσης
Επιλέξτε

για να ολοκληρώσετε την δήλωση μαθημάτων σας.

Εάν η δήλωσή σας αποθηκεύτηκε επιτυχώς θα εμφανιστεί στην οθόνη σας το ενημερωτικό μήνυμα ‘Επιτυχής
Αποθήκευση’. Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται και σε περίπτωση που επιλέγετε αποθήκευση μιας επιτυχούς
τροποποιημένης δήλωσης.
Προσοχή!

•
•

Εάν έχετε ήδη αποθηκεύσει την δήλωσή σας και σε επόμενο χρόνο επιλέξετε ‘Αποθήκευση’ χωρίς να έχουν
πραγματοποιηθεί αλλαγές σε αυτήν, το μήνυμα ‘Επιτυχής Αποθήκευση’ δεν εμφανίζεται στην οθόνη σας,
παρά μόνο τα μηνύματα επιτυχούς ελέγχου κανόνων δήλωσης.
Αλλαγές στην δήλωσή σας από την δικτυακή πύλη μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο εντός της
προθεσμίας δήλωσης μαθημάτων.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Μαθήματα Κορμού:
Οι φοιτητές βλέπουν τα μαθήματα κορμού που χρωστούν από το προηγούμενο εξάμηνο φοίτησής τους (2ο) ή/και
(4ο) και υποχρεούνται να τα επιλέξουν χρησιμοποιώντας τις επιπλέον 30 ects μονάδες που δικαιούνται και αφορούν
σε μαθήματα χρωστούμενα από προηγούμενο εξάμηνο.
Οι φοιτητές βλέπουν τα προσφερόμενα μαθήματα κορμού του αντίστοιχου τρέχοντος εξαμήνου φοίτησής τους (2ου),
(4ου) και (6ου) και υποχρεούνται να τα επιλέξουν χρησιμοποιώντας τις 30 ects μονάδες που δικαιούνται για το τρέχον
εξάμηνο φοίτησής τους.
Μαθήματα Επιλογής:
Οι φοιτητές αφού δηλώσουν την Κατεύθυνση της επιθυμίας τους (σύμφωνα με το προηγούμενο βήμα), τους ανοίγει
η λίστα με τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του εξαμήνου φοίτησής τους. Προκειμένου οι φοιτητές μας να
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων, ΟΛΑ τα εαρινά επιλογής μαθήματα
του προγράμματος σπουδών, θα τους εμφανίζονται ως προσφερόμενα στο τρέχον εξάμηνο φοίτησής τους, χωρίς να
υπάρχει διαχωρισμός σε ποιο εξάμηνο ανήκαν/διδάσκονταν στο παρελθόν (6ο, 8ο κλπ). Τα μαθήματα επιλογής
χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες/υποκατηγορίες:
•

Προσφερόμενα εαρινά υποχρεωτικά μαθήματα της Κατεύθυνσης που επέλεξαν.

•

Προσφερόμενα εαρινά μαθήματα ελεύθερης επιλογής:
o

Λίστα μαθημάτων ελεύθερης επιλογής: Περιλαμβάνονται εαρινά μαθήματα: 1) των άλλων
κατευθύνσεων τα οποία χαρακτηρίζονται ως ελεύθερης επιλογής εφόσον δεν ανήκουν στην Κατεύθυνση
επιλογής του φοιτητή και 2) τα ελεύθερης επιλογής.

o

Προσφερόμενες ξένες γλώσσες: Στο Τμήμα προσφέρονται αυτή την στιγμή 4 ξένες γλώσσες. Κάθε
φοιτητής μπορεί να περάσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του ΜΟΝΟ ΜΙΑ ξένη γλώσσα (εφόσον το
επιθυμεί).

o

Προσφερόμενα μαθήματα παιδαγωγικού χαρακτήρα: Στο Τμήμα υπάρχει περιορισμός στα
παιδαγωγικά μαθήματα που μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές και αυτά οφείλουν να μην ξεπερνούν τα
5 στο σύνολό τους. Αυτή τη στιγμή ωστόσο τα προσφερόμενα μαθήματα παιδαγωγικού χαρακτήρα είναι
3 οπότε δεν τίθεται πρόβλημα ή ανάγκη για κάποιον κανόνα/περιορισμό στη δήλωση.

o

Προσφερόμενα μαθήματα από άλλα Τμήματα: Δεν υπάρχει περιορισμός στην επιλογή μαθημάτων που
προσφέρονται στο Τμήμα από άλλα τμήματα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ στα μαθήματα ΚΟΡΜΟΥ:
Για φοιτητές έτους εισαγωγής 2017-2018:
•

Οι φοιτητές τοποθετούνται σε τμήματα με βάση την αλφαβητική κατανομή στα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού
του εξαμήνου φοίτησής τους (2ου). Οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν τα μαθήματά τους (συνολικού βάρους 30
ects) κλικάροντάς τα.

Για φοιτητές έτους εισαγωγής 2016-2017:
•
•

Οι φοιτητές που χρωστούν μαθήματα κορμού 2ου εξαμήνου, οφείλουν να τα δηλώσουν αλλά έχουν πλέον
δικαίωμα επιλογής διδάσκοντα σε αυτά και δεν μπαίνουν σε Τμήματα με αλφαβητική κατανομή από τη
Γραμματεία. Τα μαθήματα επιλέγονται κλικάροντας το μάθημα αλλά και τον διδάσκοντα που επιθυμούν.
Στα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού του εξαμήνου φοίτησής τους (4ου) (και συνολικού βάρους 12 ects),
τοποθετούνται σε τμήματα με βάση την αλφαβητική κατανομή. Οι φοιτητές επίσης θα πρέπει να επιλέξουν τα
μαθήματά τους κλικάροντάς τα. (Σημείωση: οι φοιτητές 4ου εξαμήνου θα πρέπει να συμπληρώσουν την δήλωσή

τους με μαθήματα επιλογής προσφερόμενα στο 4ο εξάμηνο μέχρι να φτάσουν υποχρεωτικά τις 30 ects δηλαδή
επιλέγοντας υποχρεωτικά και 3 μαθήματα επιλογής.)
Για φοιτητές έτους εισαγωγής 2015-2016:
•
•

Οι φοιτητές που χρωστούν μαθήματα κορμού 2ου ή/και 4ου εξαμήνου, οφείλουν να τα δηλώσουν αλλά έχουν
πλέον δικαίωμα επιλογής διδάσκοντα σε αυτά και δεν μπαίνουν σε Τμήματα με αλφαβητική κατανομή από τη
Γραμματεία. Τα μαθήματα επιλέγονται κλικάροντας το μάθημα αλλά και τον διδάσκοντα που επιθυμούν.
Στα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού του εξαμήνου φοίτησής τους (6ου) (και συνολικού βάρους 6 ects),
τοποθετούνται σε τμήματα με βάση την αλφαβητική κατανομή. Οι φοιτητές επίσης θα πρέπει να επιλέξουν τα
μαθήματά τους κλικάροντάς τα. (Σημείωση: οι φοιτητές 6ου εξαμήνου θα πρέπει να συμπληρώσουν την δήλωσή
τους με μαθήματα επιλογής προσφερόμενα στο 6ο εξάμηνο μέχρι να φτάσουν υποχρεωτικά τις 30 ects δηλαδή
επιλέγοντας υποχρεωτικά και 4 μαθήματα επιλογής.)

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΟ
Επιλέξτε από το Μενού Επανεγγραφή σε Εξάμηνο για να πραγματοποιήσετε την επανεγγραφή σε εξάμηνο για
το Πρόγραμμα Σπουδών στο οποίο είστε εγγεγραμμένοι.
Επιλέξτε το Πρόγραμμα Σπουδών στο οποίο είστε ήδη εγγεγραμμένος και επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την
επανεγγραφή.


Ολοκλήρωση Διαδικασίας

Αφού έχετε ελέγξει και επιβεβαιώσει τα δεδομένα, ολοκληρώστε την αίτησή επανεγγραφής σας κάνοντας κλικ
στο εικονίδιο
κλικ στο εικονίδιο
σας.

. Σε περίπτωση που θέλετε να διορθώσετε τα δεδομένα σας κάντε
για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα και να πραγματοποιήσετε τις αλλαγές

Σε περίπτωση που ο έλεγχος επανεγγραφής σας είναι επιτυχής, θα σας εμφανιστεί μήνυμα επιτυχίας.
 Σε περίπτωση που ο έλεγχος επανεγγραφής δεν είναι επιτυχής θα σας εμφανιστεί στην οθόνη ο αναλυτικός
έλεγχος με βάση τους κανόνες επανεγγραφής που έχουν οριστεί για το πρόγραμμα σπουδών. Η εγγραφή
σας δεν θα δημιουργηθεί και η αίτησή σας θα παραμείνει σε κατάσταση ‘δημιουργημένη’. Επικοινωνήστε
με την γραμματεία σας και ανατρέξτε στην καρτέλα ‘Λίστα Αιτήσεων Εισαγωγής’ για να ελέγξετε την
κατάσταση της αίτησής σας.


Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε με το itdesk@upatras.gr

