
Δηλώσεις μαθημάτων  Χειμερινού  εξαμήνου 2021-22 στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του 
ΤΜ. ΔΠΠΝΤ 

από Δευτέρα 25/10/2021 έως και Παρασκευή 
26/11/2021. 

 Οι κανόνες δηλώσεων θα πρέπει να είναι: 
 

 1)      ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  Α'  - Β'  - Γ'  ΤΟΥΣ ΕΦΟΣΟΝ 
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΠΠΝΤ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ  (Κατάργηση με το άρθρο 36 παρ. 2 

περίπτωση α) του ν.4610/2019 7.5.2019 (ΦΕΚ70/Α')) 

  
 

 

2) «Οι φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου υποχρεούνται να δηλώσουν: (ΑΠΟ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ) 

α) στην περίπτωση επιλογής κατεύθυνσης Διαχείρισης 
Πολιτισμικών Πόρων: ίσον με 5 υποχρεωτικά μαθήματα του Ε΄ 

εξαμήνου συν  1 επιλογής ( από τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής με 
5 ects). 

 ΣΥΝ (εφόσον το επιθυμούν)  το ανώτερο 3 οφειλόμενα μαθήματα 
από το Α΄ εξάμηνο του 2019-20 (Ν+3)» και  το Γ' εξάμηνο του 2020-

21 (Ν+3), ( ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΥΝΟΛΟ 18 ΠΜ)    

β) στην περίπτωση επιλογής κατεύθυνσης Διαχείρισης 
Πολιτισμικής Τεχνολογίας : ίσον με 4 Υποχρεωτικά Μαθήματα της 

Κατεύθυνσης συν 2 Επιλογής (με 4 ects, (ΣΥΝΟΛΟ 30ΠΜ), 

ΣΥΝ (εφόσον το επιθυμούν)  το ανώτερο ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3 οφειλόμενα 

μαθήματα από : το Α΄ εξάμηνο του 2019-20 (Ν+3)» ή και από το Γ' 
εξάμηνο του 2020-21 (Ν+3), ( ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΥΝΟΛΟ 18 ΠΜ)   

  

Παράλληλα θα δίνεται το δικαίωμα  στους φοιτητές του Ε' εξαμήνου 
(και στις 2 κατευθύνσεις) να δηλώσουν το μάθημα με κωδικό ΕΕ815 

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ» με 1 ects.  Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ δεν 
συμπεριλαμβάνεται και δεν υπολογίζεται για τη λήψη του πτυχίου, δεν 

βαθμολογείται και είναι ΠΛΕΟΝ του Ν+3! 

  
 

 

  



3)«Οι φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου υποχρεούνται να δηλώσουν: 

α) στην περίπτωση επιλογής κατεύθυνσης Διαχείρισης 
Πολιτισμικών Πόρων: υποχρεούνται να δηλώσουν ίσον με 2 
υποχρεωτικά μαθήματα του Ζ΄ εξαμήνου (συνολικό άθροισμα 

10ECTS ), συν  4 επιλογής ( από τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής 
με ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 20 ects) 

ΣΥΝ (εφόσον το επιθυμούν)  το ανώτερο ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3 
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ μαθήματα από : το Α΄ εξάμηνο του 2018-19 (Ν+3)» Ή 

το Γ' εξάμηνο του 2019-20 (Ν+3), Ή και Ε΄ εξάμηνο 2020-21 (ΜΕ ΤΟ 
ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΥΝΟΛΟ 18 ΠΜ) 

  

 Β) στην περίπτωση επιλογής κατεύθυνσης Πολιτισμικής 
Τεχνολογίας: υποχρεούνται να δηλώσουν ίσον με 2 υποχρεωτικά 

μαθήματα του Ζ΄ εξαμήνου (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ  11 ECTS συν  4 
επιλογής (από τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής με ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 19 ects) 

ΥΝ (εφόσον το επιθυμούν)  το ανώτερο ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3 
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ μαθήματα από : το Α΄ εξάμηνο του 2018-19 (Ν+3)» Ή 

το Γ' εξάμηνο του 2019-20 (Ν+3), Ή και Ε΄ εξάμηνο 2020-21 (ΜΕ ΤΟ 
ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΥΝΟΛΟ 18 ΠΜ) 

 Παράλληλα θα δίνεται το δικαίωμα  στους φοιτητές του Ζ' εξαμήνου 
(και στις 2 κατευθύνσεις) να δηλώσουν το μάθημα με κωδικό ΕΕ815 

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ» με 1 ects.  Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ δεν 
συμπεριλαμβάνεται και δεν υπολογίζεται για τη λήψη του πτυχίου, δεν 

βαθμολογείται και είναι ΠΛΕΟΝ του Ν+3! 

 ‐ Παράλληλα δίνεται το δικαίωμα  στους φοιτητές του Ζ' εξαμήνου 

(και στις 2 κατευθύνσεις) να δηλώσουν το μάθημα Πτυχιακή εργασία 
με κωδικό DTR_Ε814-4-5-6- με 4 ή 5 ή 6 

ects.  Η Πτυχιακή εργασία δεν είναι υποχρεωτική  

‐ Η Πτυχιακή εργασία αντικαθιστά δύο μαθήματα επιλογής του τετάρ

του έτους (ένα του χειμερινού  και  ένα  του  εαρινού  εξαμήνου)   

  
 

ΤΕΛΟΣ , Οι ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ φοιτητές ΜΠΟΡΟΎΝ να δηλώσουν ΟΛΑ ΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ του χειμερινού εξαμήνου.  (με απόφαση 
συνέλευσης) 

 
Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση, για τους επι πτυχίω φοιτητές,  για τα οφειλόμενα 
μαθήματα του Εαρινού εξαμήνου. 


