
 Κατηγορία Φοιτητών (Γ) - ΜΗΤΡΩΑ Σ01-Σ10 

Για τους φοιτητές της κατηγορίας (Γ) ισχύει το ίδιο ΠΠΣ (προγενέστερο πρόγραμμα σπουδών) 
που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο για την κατηγορία φοιτητών (Β). Το 
πρόγραμμα αυτό σταδιακά θα αντικατασταθεί από το ΝΠΣ. Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ 
των δύο κατηγοριών φοιτητών (Β) και (Γ) βρίσκεται στις προϋποθέσεις για την λήψη πτυχίου. 

Απαιτήσεις για λήψη πτυχίου (ΜΗΤΡΩΑ Σ01-Σ10) 

Για τους φοιτητές που εισήχθηκαν στο Τμήμα από το Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 έως και 
2010-11, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου:   

(α) Επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα της κατηγορίας ΥΠ (31 μαθήματα),  

(β) Συγκέντρωση τουλάχιστον 174 διδακτικών μονάδων. Η επιτυχής εξέταση στα 31 μαθήματα 
της κατηγορίας ΥΠ προσφέρει συνολικά 129 διδακτικές μονάδες (το μάθημα «Εργαστήριο 
Υπολογιστών» δεν έχει διδακτικές μονάδες). Οι επιπρόσθετες 45 διδακτικές μονάδες που 
απαιτούνται για το ελάχιστο όριο των 174 διδακτικών μονάδων καλύπτονται με επιλογή 
μαθημάτων από τις κατηγορίες ΕΠ και ΕΛ χωρίς περιορισμούς.  

(γ) Επιτυχής εξέταση στα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών 5ου και 6ου εξαμήνου (χωρίς 
διδακτικές μονάδες) 

Σημειώνεται ότι για την ομαλή μετάβαση από το ΠΠΣ στο ΝΠΣ και προς διευκόλυνση των 
φοιτητών των κατηγοριών (Β), (Γ), αίρεται ο περιορισμός των επιστημονικών πεδίων που 
υπήρχε στα μαθήματα επιλογής (2 ΣΤΑ, 2 ΜΑΘ, 2 ΟΙΚ, 2 ΑΝΑ, 1 ΑΣΦ, 1 ΔΗΜ), για όσους 
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και εντεύθεν. 

Υπολογισμός βαθμού πτυχίου (ΜΗΤΡΩΑ Σ01-Σ10) 

Ο βαθμός πτυχίου για τους φοιτητές της κατηγορίας (Γ) (ΜΗΤΡΩΑ Σ01-10) υπολογίζεται με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο που υπολογίζεται και ο βαθμός πτυχίου για τους φοιτητές της κατηγορίας 
(Β) (ΜΗΤΡΩΑ Σ11-16) (βλ. παραπάνω). 

 

Κατηγορία Φοιτητών (Δ) - ΜΗΤΡΩΑ Σ00 και προγενέστερα 

Όπως και για τις προηγούμενες κατηγορίες φοιτητών, οι απαιτήσεις για την λήψη πτυχίου της 
κατηγορίας φοιτητών (Δ) παραμένουν ίδιες με αυτές που ίσχυαν όταν ο εκάστοτε φοιτητής 
εισήχθη στο τμήμα. Όλα τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών πριν το 2001, διατηρούν 
τις ιδιότητές τους (διδακτικές μονάδες, εξάμηνα, τύπος μαθήματος – Υποχρεωτικό, Επιλογής).  

Τα περισσότερα από τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών πριν το 2001 έχουν 
αντιστοιχιστεί με μαθήματα του ΠΠΣ και ΝΠΣ (βλ. παράγραφο παρακάτω που αφορά τις 
αντιστοιχίσεις). Όσα από τα υποχρεωτικά μαθήματα αυτών των προγραμμάτων δεν 
αντιστοιχίζονται με μαθήματα του ΝΠΣ, θα εξετάζονται χωρίς να διδάσκονται, μόνο κατόπιν 
έγκαιρης έντυπης δήλωσης στη γραμματεία, κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους (1-
30/9). 

Οι φοιτητές της κατηγορίας (Δ) θα πρέπει γενικά να επικοινωνούν με τη Γραμματεία για τις 
ρυθμίσεις που ισχύουν σχετικά με την αντιστοίχηση και εξέταση των οφειλόμενων μαθημάτων 
τους. 

 


