
*Ως φοιτητής/τρια που ακολουθεί το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών  (Πρόγραμμα Σπουδών 2002-
2003) θεωρείται ο φοιτητής/τρια που έχει πραγματοποιήσει την πρώτη του εγγραφή μέχρι και 
το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.  
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

Εγγραφή και δήλωση μαθημάτων του Παλαιού ΠΠΣ* 

 

Κάθε κάθε φοιτητής /τρια υποχρεούται  

 να ανανεώνει την εγγραφή του στην αρχή κάθε εξαμήνου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://web.itc.auth.gr  και  επίσης  

 να δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει να παρακολουθήσει στην ίδια διεύθυνση. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ: Ο φοιτητής/τρια που δεν εγγραφεί για ΔΥΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ 

εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδίκαια από τα μητρώα του Τμήματος. Οι σχετικές οδηγίες 

υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Οι φοιτητές που ακολουθούν το Παλαιό 
Πρόγραμμα Σπουδών*, οφείλουν να δηλώσουν όσα μαθήματα σκοπεύουν να 
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2013-2014 (υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, υποχρεωτικά μαθήματα 
κατεύθυνσης, ξένη γλώσσα, πρακτική άσκηση και μαθήματα επιλογής), τόσο 
από το χειμερινό εξάμηνο στο οποίο βρίσκονται, όσο και από προηγούμενα 
χειμερινά εξάμηνα. Επίσης ο φοιτητής/τρια καλείται να δηλώσει και τα 
μαθήματα επιλογής χειμερινού εξαμήνου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο φοιτητής/τρια δεν θα μπορέσει  να εξεταστεί σε ΚΑΝΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑ  που δεν έχει  δηλώσει σε όποια κατηγορία και αν ανήκει αυτό. 
 
 

 Μαθήματα Α’ και Γ’ εξαμήνων: Οι φοιτητές/τριες που χρωστούν μαθήματα 
του Α΄ και του Γ΄ εξαμήνου, οφείλουν να τα δηλώσουν στο εξάμηνο που 
είναι τοποθετημένα όπως εμφανίζεται στον Οδηγό Σπουδών. 

 

 Ξένη Γλώσσα. Ο φοιτητής/τρια οφείλει να δηλώσει τόσο την Ξένη Γλώσσα 
του εξαμήνου του (ως υποχρεωτικό μάθημα κορμού) όσο και την Ξένη 
Γλώσσα προηγούμενων εξαμήνων εφόσον τη χρωστά.  

http://web.itc.auth.gr/


 Πρακτική Άσκηση. Ο φοιτητής/τρια οφείλει να δηλώσει την Πρακτική 
Άσκηση που θα υλοποιήσει κατά το τρέχον εξάμηνο σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης.  

 

 Μαθήματα Επιλογής. Οι φοιτητές/τριες του Ε΄ και Ζ΄ εξαμήνου έχουν 
δικαίωμα να επιλέξουν όσα μαθήματα επιλογής διατίθενται, του εξαμήνου 
τους ή προηγούμενων εξαμήνων.  

 Οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη επιλέξει κατεύθυνση (Ε΄, Ζ΄ εξαμήνων και 
επί πτυχίω) μπορούν να επιλέξουν και να δηλώσουν ως επιλεγόμενα, τα 
υποχρεωτικά μαθήματα προσανατολισμού των άλλων Τομέων.  

  

 Εργαστηριακή έρευνα. Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν 
μόνο ένα μάθημα εργαστηριακής έρευνας ανά εξάμηνο.   

 

 Διπλωματική εργασία. Για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία 
είναι προαιρετική, υπάρχουν δύο στάδια: οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές 
συνεννοούνται με τους διδάσκοντες στο Ζ΄ (έβδομο) εξάμηνο σπουδών τους 
και κάνουν ηλεκτρονική δήλωση της διπλωματικής εργασίας μαζί με τα 
υπόλοιπα μαθήματα στην αρχή του Η΄ (ογδόου) εξαμήνου. Η διπλωματική 
εργασία θεωρείται ένα (1) μάθημα επιλογής και χρεώνεται με δέκα (10) 
διδακτικές μονάδες. 

 

 Μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Οι φοιτητές που ακολουθούν το Παλαιό 
Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα 
Ελεύθερης Επιλογής από άλλα Τμήματα του ΑΠΘ. Το σύνολο των διδακτικών 
μονάδων που μπορεί να συγκεντρώσει ο φοιτητής/τρια δεν μπορεί να 
υπερβεί τις οκτώ (8) διδακτικές μονάδες σε όλα τα έτη σπουδών.  

 
Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ενημερωθούν από τους Συμβούλους Σπουδών για την 
ηλεκτρονική δήλωσή τους (οι ώρες και ημέρες που δέχονται οι Σύμβουλοι Σπουδών 
βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.nured.auth.gr /ανακοινώσεις).  
Επίσης στη νησίδα Η/Υ (3ος όροφος) βρίσκονται αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή 
δηλώσεων. 
 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος                                          
                                     Θεσσαλονίκη,  22/10/2013 

 

http://www.nured.auth.gr/

