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ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-22)  

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν  τροποποιηθεί,  σε σχέση με τα προηγούμενα ακαδ. έτη,  οι 

κανόνες Δήλωσης Μαθημάτων εξαμήνου (προαπαιτούμενα μαθήματα) και συγκεκριμένα 

ισχύουν τα ακόλουθα:  

1) Δηλώσεις Μαθημάτων (προαπαιτούμενα μαθήματα) 

Η δήλωση των μαθήματων του 1ου εξάμηνου γίνεται αυτόματα από τη Γραμματεία του 

Τμήματος και δηλώνονται τα 5 μαθήματα του 1ου εξαμήνου (Υποχρεωτικά μαθήματα). Η 

δήλωση των μαθημάτων  του 2ου εξαμήνου γίνεται από τους/τις φοιτητές/τριες. Οι 

φοιτητές/τριες του 2ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μόνο τα 6 μαθήματα του εξαμήνου 

τους (Υποχρεωτικά μαθήματα). Στο 3ο εξάμηνο οι φοιτητές/τριες μπορούν να δηλώσουν έως 

8 μαθήματα (κατά προτεραιότητα,  όσα υποχρεωτικά μαθήματα τυχόν οφείλουν από το 1ο 

εξάμηνο σπουδών,  κατόπιν να συμπληρώσουν τη δήλωσή τους με τα μαθήματα του 3ου  

εξαμήνου και εν συνεχεία με υποχρεωτικά (ή και ΜΗ υποχρεωτικά) μαθήματα μεγαλύτερου 

εξαμήνου, τηρουμένου πάντα του ορίου,  έως 8 μαθήματα συνολικά για το 3ο εξάμηνο.  Για 

την εγγραφή των φοιτητών/τριων στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών και άνω (4ο – 8ο εξάμηνο 

σπουδών) ισχύουν τα ακόλουθα:  

Α) όσον αφορά στα Υποχρεωτικά Μαθήματα, ΟΦΕΙΛΟΥΝ, (1) κατά προτεραιότητα να 

περιλαμβάνουν στην ατομική δήλωση μαθημάτων όσα Υποχρεωτικά Μαθήματα των τριών 

πρώτων Εξαμήνων (1ο, 2ο και 3ο εξάμηνο σπουδών) δεν έχουν περάσει (δεν 

συμπεριλαμβάνονται τα μαθήματα «English for Oceanography Ι» και «English for 

Oceanography ΙΙ»), (2) να συμπληρώνουν τη δήλωσή τους -κατά προτεραιότητα- με 

Υποχρεωτικά Μαθήματα από το τρέχον εξάμηνο σπουδών τους και εν συνεχεία με 

υποχρεωτικά μαθήματα μεγαλύτερων εξαμήνων ή και με κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά 

οποιουδήποτε εξαμήνου, τηρουμένης πάντα της προϋπόθεσης Γ’ (βλέπετε παρακάτω)   

(Παράδειγμα 1ο: Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 4ου  εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν 
έως  8 μαθήματα (από το 2ο και το 4ο  εξάμηνο) με προτεραιότητα στα υποχρεωτικά 
μαθήματα  που οφείλουν από το 2ο  εξάμηνο. Αν δεν οφείλουν  μαθήματα από το 2ο  
εξάμηνο θα δηλώσουν πρωτίστως τα 5 υποχρεωτικά μαθήματα του τρέχοντος 
εξαμήνου τους δηλ του 4ου και κατόπιν εφόσον επιθυμούν θα συμπληρώσουν τη 
δήλωσή τους μέχρι τα 8 μαθήματα,  με υποχρεωτικά μαθήματα μεγαλύτερων 
εξαμήνων ή και  με κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά οποιουδήποτε εξαμήνου 
Παράδειγμα 2ο: Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 6ου εξαμήνου  μπορούν να δηλώσουν 
μέχρι 8 μαθήματα, με προτεραιότητα στα υποχρεωτικά μαθήματα που οφείλουν  από 
το 2ο  και 4ο εξάμηνο και κατόπιν τα υποχρεωτικά μαθήματα του τρέχοντος 6ου 
εξαμήνου σπουδών τους, πριν οποιαδήποτε δήλωση ΚΕΥ μαθήματος) 



   
 

Β) όσον αφορά στα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα, ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ, να δηλώνουν -

κατά προτίμηση- τα οφειλόμενα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα από προηγούμενα 

εξάμηνα και να τα συμπληρώνουν με Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά του τρέχοντος εξαμήνου 

σπουδών τους και κατόπιν μεγαλύτερων εξαμήνων, τηρουμένης της προϋπόθεσης Γ’ 

(βλέπετε παρακάτω)   

Γ) ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων (Υποχρεωτικών και  Κατ’ Επιλογήν 

Υποχρεωτικών) που δηλώνεται κάθε εξάμηνο (από το 4ο έως και το 6ο εξάμηνο) να μην 

υπερβαίνει τα οκτώ (8) μαθήματα και τα δέκα (10) μαθήματα από το  7ο εξάμηνο και μετά.   

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τ.Ω.Θ.Β.Ε 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Οι ανανεώσεις εγγραφών - δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 

2021-22, θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας universis 

στον ιστότοπο https://uni-student.aegean.gr/  

 

 από την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 έως και την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022.  

 

https://uni-student.aegean.gr/

