ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του ΤΞΓΜΔ (1η Συνεδρίαση/7-102015) σε σχέση με το Πρόγραμμα Σπουδών, ισχύουν τα εξής:

1.

Οι φοιτητές που εισήχθησαν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και δεν
έχουν συμμετάσχει στο «εξάμηνο εξωτερικού», θα λάβουν τα 30 ECTS, που
αντιστοιχούσαν σε αυτό, με τη δήλωση και επιτυχή εξέταση των Υποχρεωτικών
μαθημάτων του Η’ εξαμήνου σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών (20152016).

2.

Οι φοιτητές με έτη εισαγωγής: 2012, 2013 και 2014 εντάσσονται στο νέο
Πρόγραμμα Σπουδών (2015-2016). Σε σχέση με τη διαδικασία ένταξης: στη
θέση όσων προσφερόμενων μαθημάτων του νέου Προγράμματος οι φοιτητές
έχουν

ήδη

εξεταστεί

επιτυχώς,

θα

επιλέγεται

αντίστοιχος

αριθμός

προσφερόμενων Υποχρεωτικών Επιλογής μαθημάτων από το «Πρόγραμμα
Σπουδών».
3.

Σε ό,τι αφορά στα καταργηθέντα μαθήματα, οι φοιτητές θα απευθύνονται με
αίτησή

τους

στη

Συνέλευση

Τμήματος

η

οποία

θα

αναθέτει

σε

διδάσκοντα/διδάσκουσα συγγενούς-συναφούς γνωστικού αντικειμένου τη
διεκπεραίωση της εκκρεμούσας/οφειλόμενης εξέτασης. Ο τρόπος εξέτασης και
η

εξεταστέα

ύλη

διδάσκοντα/διδάσκουσα.

θα

καθορίζονται

από

τον/την

εν

λόγω

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υποχρεωτικά και Υποχρεωτικά Επιλογής) στα οποία έχουν ήδη
εξεταστεί επιτυχώς ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΝΕΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
Α) ΓΙΑ ΟΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ (π.χ. Γραπτός λόγος, Τεχνικές
κειμενικής ανάλυσης κ.ά.):
-

όποιος έχει εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, κρατάει τις μονάδες ECTS που είχαν
αλλά του πιστώνονται ως Υποχρεωτικά Επιλογής

-

όποιος δεν έχει εξεταστεί, τα αγνοεί αλλά ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ
ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

Β) ΓΙΑ ΟΣΑ ΗΤΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, ΕΙΧΑΝ ΔΥΟ ΣΚΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΝΑ
(π.χ. Δείγματα προφορικού λόγου Ι και ΙΙ → τώρα «Δείγματα προφορικού λόγου»,
Δίκαιο Ι και ΙΙ → τώρα «Δίκαιο»):
-

όποιος έχει εξεταστεί επιτυχώς στο ένα από τα δυο, κατοχυρώνει το νέο
μάθημα, παίρνει τις μονάδες ECTS που έχει πλέον το μάθημα (π.χ. «Δίκαιο» = 2
ECTS) και δεν χρωστάει το άλλο

-

όποιος έχει εξεταστεί επιτυχώς και στα δύο σκέλη, παίρνει τις μονάδες ECTS
που έχει πλέον το μάθημα (π.χ. «Δίκαιο» = 2 ECTS) και τις μονάδες που είχε το
ένα από τα δύο σκέλη (π.χ. «Δίκαιο» 2 ECTS + «Δίκαιο ΙΙ» 2 ECTS = 4 ECTS) [το
δεύτερο μάθημα του πιστώνεται ως Υποχρεωτικό Επιλογής]

-

όποιος οφείλει και τα δύο σκέλη, χρωστάει το μάθημα (π.χ. «Δίκαιο»).

Γ) ΓΙΑ ΟΣΑ ΗΤΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, ΕΙΧΑΝ ΔΥΟ ΣΚΕΛΗ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (π.χ. Πολιτική Επιστήμη Ι και ΙΙ → Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη):
-

όποιος έχει εξεταστεί επιτυχώς στο ένα από τα δυο, παίρνει τις μονάδες ECTS
που έχει πλέον το μάθημα και το κατοχυρώνει ως Υποχρεωτικό Επιλογής

-

όποιος δεν έχει εξεταστεί σε κανένα από τα δύο σκέλη, έχει τη δυνατότητα να
το επιλέξει ή να μην το επιλέξει από το Νέο Πρόγραμμα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Τα Υποχρεωτικά μαθήματα στα οποία οι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς
διατηρούν τις μονάδες ECTS που είχαν όταν εξετάστηκαν.
2. Υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία στο νέο πρόγραμμα έγιναν Υποχρεωτικά
Επιλογής και στα οποία οι φοιτητές δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς παίρνουν τις
μονάδες ECTS που έχουν ως ΥΕ.
3. Υποχρεωτικά μαθήματα που δε διδάχθηκαν και καταργήθηκαν αντικαθίστανται
από προσφερόμενα Υποχρεωτικά Επιλογής.
4. Υποχρεωτικά μαθήματα που δε διδάχθηκαν και άλλαξαν ή δεν άλλαξαν όνομα
δηλώνονται κανονικά.
5. Υποχρεωτικά μαθήματα που μετακινήθηκαν σε μικρότερο εξάμηνο (π.χ. Θεωρία
της Μετάφρασης) δηλώνονται υποχρεωτικά από τους φοιτητές μεγαλύτερων
εξαμήνων που δεν τα έχουν διδαχθεί.
6. Υποχρεωτικά μαθήματα που μετακινήθηκαν σε μεγαλύτερο εξάμηνο (π.χ.
Γλωσσολογία, Νεοελληνική Λογοτεχνία) δηλώνονται μόνο από όσους φοιτητές
δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς.
7. Όσοι φοιτητές έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus και επιθυμούν
αντιστοιχίσεις με καταργηθέντα μαθήματα, θα πρέπει να κάνουν αίτηση στη
Συνέλευση Τμήματος διευκρινίζοντας για ποια μαθήματα τις ζητούν.

