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                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  ΠΡΟ ΦΟΙΣΗΣΕ και ΦΟΙΣΗΣΡΙΕ  
 
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ  ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΟΤ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ (Π.Π.) ΣΟΤ Σ.Ω.Θ.Β.Ε.  ΑΚΑΔ.ΕΣΟΤ 2020-21 
 
Με βάςη την απόφαςη τησ υπ’ αριθμ.14/6-7-2020 υνεδρίασ τησ υνζλευςησ του Σμήματοσ 
Ωκεανογραφίασ και Θαλαςςίων Βιοεπιςτημϊν, ςασ επιςημαίνουμε ιδιαιτζρωσ τα 
παρακάτω αναφερόμενα ςχετικά με το πρόγραμμα προπτυχιακϊν  ςπουδϊν του ακαδ. 
ζτουσ 2020-21: 
 
Α) Αναςτολή τησ  απαίτηςησ  περί  προ-απαιτοφμενων μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό 
ζτοσ 2020-2021. 
 
υγκεκριμζνα δεν απαιτείται οι φοιτητζσ και οι φοιτήτριεσ του Σ.Ω.Θ.Β.Ε  να ζχουν 
εξεταςθεί επιτυχϊσ ςε  5 μαθήματα του 1ου ζτουσ, προκειμζνου να δηλϊςουν υποχρεωτικά 
μαθήματα του 3ου και 4ου ζτουσ ςπουδϊν,  
καθϊσ και ότι δεν απαιτείται να ζχουν εξεταςθεί επιτυχϊσ ςε όλα  τα μαθήματα του 1ου 
ζτουσ για να δηλϊςουν την πτυχιακή τουσ εργαςία. 
 

Εξακολουθεί όμωσ να ιςχφει ότι: 

Οι φοιτητζσ/τριεσ θα πρζπει να ζχουν ολοκληρϊςει επιτυχϊσ το ςφνολο των μαθημάτων 

που απαιτοφνται για τη λήψη πτυχίου, προκειμζνου να παρουςιάςουν την πτυχιακή τουσ 

εργαςία. Ειδικά  οι φοιτητζσ/τριεσ που ειςήχθηςαν ςτο Σμήμα από το ακαδ. ζτοσ 2010-11 

και μετά, πρζπει να ζχουν ολοκληρϊςει επιτυχϊσ το ςφνολο των μαθημάτων που 

απαιτοφνται για τη λήψη πτυχίου, δηλαδή τουλάχιςτον 220 ECTS,  προκειμζνου να 

παρουςιάςουν την πτυχιακή τουσ εργαςία. 

 
Β) Δημιουργία τριών (3) ΝΕΩΝ μαθημάτων : 

1. Special Topics in HydroAcoustics _ Ειδικά Κεφάλαια Τδροακουςτικήσ_Ζο εξάμηνο 
ςπουδϊν (κατ’ επιλογήν Τποχρεωτικό) 

2. Ειςαγωγή ςτην Περιβαλλοντική Σεχνολογία_ Ζ εξάμηνο ςπουδϊν (κατ’ επιλογήν 
Τποχρεωτικό) 

3. Ειςαγωγή ςτην Γλϊςςα Προγραμματιςμοφ Python_ Σ εξάμηνο ςπουδϊν (κατ’ 
επιλογήν Τποχρεωτικό) 
 

Γ) «Ενεργοποίηςη» του Μαθήματοσ «Θαλάςςια Γενετική και Βιοτεχνολογία»  για το 
ακαδ. ζτοσ 2020-21 
(το παραπάνω μάθημα θα προςφζρεται το ακαδ. ζτοσ 2020-21) 
 
Δ) «Απενεργοποίηςη»  των παρακάτω μαθημάτων για το ακαδ. ζτοσ  2020-2021 : 

1. Επιςτημονική κατάδυςη 
2. Τδατική Σοξικολογία 

(τα παραπάνω μαθήματα δεν θα προςφζρονται το ακαδ. ζτοσ 2020-21) 
 
Ε) Μεταφορά του μαθήματοσ «Τδροακουςτική Σεχνολογία « ςτο 6ο εξάμηνο ςπουδών 



 
Σ) Δυνατότητα Δήλωςησ ζωσ 6  μαθημάτων από  άλλα Σμήματα (διατμηματικά 

μαθήματα).  

 υγκεκριμζνα, ςχετικά με τα Διατμηματικά Μαθήματα οι φοιτητζσ/τριεσ μποροφν να 

δηλϊςουν ζωσ και 6 μαθήματα (οποιαδήποτε),  από το Σμήμα Περιβάλλοντοσ και  το 

Σμήμα Γεωγραφίασ. Από τα Σμήματα  Κοινωνιολογίασ και  Πολιτιςμικήσ Σεχνολογίασ και 

Επικοινωνίασ οι φοιτητζσ/τριεσ επιτρζπεται να επιλζξουν μόνο «Κοινωνιολογία τησ 

Εκπαίδευςησ (Σμήμα Κοινωνιολογίασ), «Κοινωνική Ψυχολογία» (Σμήμα Κοινωνιολογίασ), 

«Ειςαγωγή ςτην Εκπαιδευτική Σεχνολογία» (Σ.Π.ΣΕ.), «υνεργατικά Εκπαιδευτικά 

Περιβάλλοντα και Μοντζλα Επικοινωνίασ» (Σ.Π.ΣΕ.), «Εξ’ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςη και διά 

Βίου Μάθηςη» (Σ.Π.ΣΕ.) 

ε κάθε περίπτωςη, το ανϊτατο όριο δήλωςησ διατμηματικϊν μαθημάτων από τα 

προαναφερόμενα 4 Παν/κα Σμήματα  είναι ζωσ 6 μαθήματα.  

 

Ζ)  Ειδικά για τουσ/τισ  ειςερχόμενουσ/εσ   φοιτητζσ/τριεσ  ςτο Σ.Ω.Θ.Β.Ε με το Πρόγραμμα 

ERASMUS+ προβλζπεται η δυνατότητα παρακολοφθηςησ των παρακάτω 2 αναφερόμενων 

μαθημάτων, ωσ διατμηματικϊν επιλογήσ, από το Σμήμα Γεωγραφίασ το οποίο τα 

προςφζρει  ςτο πλαίςιο του 1ου κφκλου ςπουδϊν του και τα δφο μαθήματα και ςτο 

χειμερινό και ςτο εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδ. ζτουσ: ΓΕΩ 001 «Ελληνική γλώσσα ως 

δεύτερη ή ξζνη γλώσσα σε φοιτητζς Erasmus – Α1» / GEO 001  «Greek as second or 

foreign language for Erasmus students – Α1» και ΓΕΩ 002 «Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή 

ξζνη γλώσσα σε φοιτητζς Erasmus – Α2» / GEO 002  «Greek as second or foreign language 

for Erasmus students – Α2».  

 

Η) Ειδικά για τουσ ειςακτζουσ/εσ  προπτυχιακοφσ/εσ   φοιτητζσ/τριεσ  με την ειδική 

κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών, προβλζπεται η δυνατότητα παρακολοφθηςησ των 

προαναφερόμενων 2 μαθημάτων από το Σμήμα Γεωγραφίασ, ωσ διατμηματικϊν 

μαθημάτων υποχρεωτικϊν κατ’ επιλογήν (ΚΕΤ)  τα οποία θα προςμετρϊνται ςτα 

επιτρεπόμενα ζωσ 6 διατμηματικά μαθήματα (από άλλα Σμήματα).  

 

ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Σ.Ω.Θ.Β.Ε. 

 


