ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
•

•

Έχω τρόπο να αξιολογήσω ένα μάθημα/ ένα διδάσκοντα/μία διδάσκουσα/τις
υπηρεσίες της Γραμματείας;
ΝΑΙ και, μάλιστα, θεωρείται πολύ σημαντική η συμμετοχή σου. Βλ. σελ. 18-19 στην
Ενότητα Αξιολόγηση μαθημάτων διδασκόντων του Κανονισμού Σπουδών εδώ.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Δεν υπέβαλα δήλωση εξαμήνου. Θα έχω πρόβλημα στη δήλωση μαθημάτων;
ΟΧΙ. Η δήλωση εξαμήνου δεν συνδέεται με τη δήλωση μαθημάτων.

•

Δεν υπέβαλα δήλωση μαθημάτων. Τι πρέπει να κάνω;
Εκπρόθεσμες δηλώσεις ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ. Προσοχή! Αυτό συνεπάγεται
καθυστέρηση των σπουδών κατά ένα τουλάχιστον εξάμηνο, απώλεια συγγραμμάτων,
στεγαστικού επιδόματος κ.ά.
Αν η εκπρόθεσμη δήλωση οφείλεται σε σοβαρό αποδεδειγμένο λόγο, υποβάλλεις αίτηση
στη Συνέλευση του Τμήματος (βλ. Ηλεκτρονικά Έντυπα Γραμματείας).
Σχετική ενότητα εγγραφή σε εξάμηνο - δηλώσεις μαθημάτων εδώ βλ. σελ. 9-10.

•

Χρωστάω υποχρεωτικά μαθήματα. Πρέπει να τα ξαναδηλώσω στα επόμενα εξάμηνα
προκειμένου να εξεταστώ και να πάρω βαθμό;
ΑΣΦΑΛΩΣ, διαφορετικά ακόμη και εάν εξεταστείς με επιτυχία, δεν θα περαστεί ο βαθμός
σου!
Βλ. σελ. 9-10 ενότητα εγγραφή σε εξάμηνο- δηλώσεις μαθημάτων εδώ.

•

Είμαι τέταρτο (40) εξάμηνο και χρωστάω υποχρεωτικά μαθήματα. Πρέπει να τα
δηλώσω ή μπορώ να δηλώσω τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται στο εξάμηνο;
Εσύ αποφασίζεις, αν εκτός από τα μαθήματα που σου δήλωσε η Γραμματεία, θα δηλώσεις
τα υποχρεωτικά που χρωστάς ή μαθήματα επιλογής.
Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών: Συστήνεται στους/στις τεταρτοετείς φοιτητές/τριες να
επιλέγουν κατά προτεραιότητα τα υποχρεωτικά μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν
ανεπιτυχώς τα προηγούμενα έτη, τα οποία απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου και στη
συνέχεια τα μαθήματα επιλογής και ελεύθερης επιλογής του Αναμορφωμένου ΠΠΣ.

•

Μπορώ να δηλώσω μαθήματα επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων;
Αν είσαι 4ο εξάμηνο ΔΕΝ μπορείς.
Αν είσαι 5ο, 6ο θα πρέπει να παρακολουθείς τις ανακοινώσεις των καθηγητών/τριών και
της Γραμματείας.

•

Χρωστάω μάθημα επιλογής αλλά θέλω να το αντικαταστήσω με άλλο. Μπορώ;
ΝΑΙ. Μπορείς εάν το επιθυμείς, μάθημα επιλογής που δήλωσες και δεν το πέρασες ή δεν
το έδωσες, ή να το ξαναδηλώσεις σε επόμενο ακαδημαϊκό έτος ή να δηλώσεις οποιοδήποτε
άλλο μάθημα επιλογής για να συμπληρώσεις τις ECTS μαθημάτων επιλογής.
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•

Έχω συμπληρώσει τις 32ECTS από μαθήματα επιλογής Ψυχολογίας άλλων
Τμημάτων. Μπορώ να δηλώσω επιπλέον από αυτή την κατηγορία;
ΝΑΙ. Συστήνεται να δηλώνεις έως 32ECTS από άλλα Τμήματα αλλά εάν ξεπεράσεις αυτό
το όριο δεν θα έχεις πρόβλημα.

•

•

Έχω αναλάβει πτυχιακή εργασία. Πόσες ECTS πρέπει να δηλώσω;
Για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, κρατούνται ελεύθερες στη δήλωση μαθημάτων, οι
αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες κατά εξάμηνο. Αν εκπονείς πτυχιακή σε δύο εξάμηνα που
είναι και το πιο συνηθισμένο, δεν θα πρέπει να ξεπεράσεις τις 23ECTS μαθημάτων σε
κάθε εξάμηνο. Ακόμη κι αν τις ξεπεράσεις, η Γραμματεία θα επικοινωνήσει μαζί σου για
να αφαιρέσεις μαθήματα από τη δήλωσή σου.

ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
Τι είναι η εμβόλιμη εξεταστική;
Αν είσαι 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο, μπορείς σύμφωνα με τον νόμο, στην εξεταστική του
χειμερινού να δώσεις και μαθήματα εαρινού εξαμήνου και στην εξεταστική του εαρινού
αντίστοιχα να δώσεις μαθήματα χειμερινού εξαμήνου, , εφόσον τα έχεις δηλώσει έστω και
μια φορά στο παρελθόν και τα χρωστάς
Για να συμμετέχεις στην εμβόλιμη εξεταστική πρέπει να δηλώσεις ηλεκτρονικά τα
μαθήματα του άλλου εξαμήνου σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία
λίγο πριν από την κάθε εξεταστική Φεβρουαρίου/Ιουνίου.
Αν είσαι 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο, μπορείς σύμφωνα με τον νόμο, στην εξεταστική του
χειμερινού να δώσεις και μαθήματα εαρινού εξαμήνου και στην εξεταστική του εαρινού
αντίστοιχα να δώσεις μαθήματα χειμερινού εξαμήνου.
Υπάρχει εμβόλιμη για τελειόφοιτους/ες;
Τα τελευταία χρόνια η Συνέλευση του Τμήματος δίνει τη δυνατότητα στους/στις
τελειόφοιτους/ες να δίνουν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου μαθήματα που είχαν
δηλώσει σε προηγούμενα έτη.
Για να συμμετέχεις σε αυτήν την εξεταστική πρέπει το καλοκαίρι στο τέλος του τέταρτου
έτους σπουδών να δηλώσεις ηλεκτρονικά τα μαθήματα που χρωστάς από προηγούμενα
έτη σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία λίγο πριν από την εξεταστική
Σεπτεμβρίου.
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•

Στις εμβόλιμες εξεταστικές συμπεριλαμβάνονται όλα τα μαθήματα;
ΟΧΙ. Θα βρεις σίγουρα τα υποχρεωτικά μαθήματα, αλλά συχνά δεν συμπεριλαμβάνονται
μαθήματα επιλογής που δεν διδάσκονται εκείνη τη χρονιά ή τα δίδαξε την προηγούμενη
χρονιά συμβασιούχος και μη μέλος ΔΕΠ. Επίσης, δεν θα βρεις τα μαθήματα επιλογής των
άλλων Τμημάτων ούτε και τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
•
•

•

•

•

•

•

•

Πώς μπορώ να αναγνωρίσω μαθήματα;
Βλ. σελ. 19-20 ενότητα Αναγνώριση μαθημάτων εδώ.
Δεν έχω μπει με κατατακτήριες, μετεγγραφή, το 10%, αλλά έχω ένα πρώτο πτυχίο.
Μπορώ να κάνω αναγνώριση μαθημάτων;
ΟΧΙ. Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών οι αναγνωρίσεις περιορίζονται στις τρεις
κατηγορίες (μετεγγραφή, κατατακτήριες, 10%).
Έχω μπει με κατατακτήριες. Μπορώ να αναγνωρίσω 10ECTS ελεύθερης επιλογής;
ΝΑΙ. Θα πρέπει να υποβάλεις αίτηση στη Συνέλευση του Τμήματος (βλ. Ηλεκτρονικά
Έντυπα Γραμματείας).

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Δεν έχει βγει η ανακοίνωση για προαιτήσεις πρακτικής άσκησης. Πρέπει να δηλώσω
την πρακτική άσκηση;
ΝΑΙ. Στο εξάμηνο ή στα εξάμηνα που έχεις την πρόθεση να συμμετάσχεις στην πρακτική
άσκηση, θα πρέπει να τη συμπεριλαμβάνεις στη δήλωση μαθημάτων.
Αν δηλώσω πρακτική αλλά τελικά δεν συμμετάσχω, γιατί να δεσμεύσω ECTS από το
όριο των 33;
Η δήλωση της πρακτικής άσκησης ΔΕΝ υπάγεται στο ανώτατο όριο Πιστωτικών
Μονάδων, άρα δεν χάνεις κάτι από τη δήλωση των μαθημάτων.
Δεν έκανα πρακτική άσκηση, αλλά την έχω δηλώσει σε προηγούμενο εξάμηνο. Πρέπει
να τη δηλώσω ξανά;
ΝΑΙ. Όπως και με τα υποχρεωτικά μαθήματα, θα πρέπει να δηλώνεις την πρακτική
άσκηση.
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μπορώ να κάνω πτυχιακή εργασία στο πέμπτο έτος;
ΝΑΙ. Εφόσον ακολουθήσεις τη διαδικασία όπως περιγράφεται στις σελίδες 10-11 Ενότητα
Πτυχιακή Εργασία, βλ. εδώ.
Μπορώ να κάνω πτυχιακή εργασία με καθηγήτρια άλλου Τμήματος;
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•

•
•

•

•
•

ΝΑΙ εάν διδάσκει ομοειδές μάθημα που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του
Τμήματος. Βλ. σελ. 10-11 Ενότητα Πτυχιακή Εργασία εδώ.
Μέχρι πότε πρέπει να καταθέσω στη Γραμματεία το έντυπο εκπόνησης πτυχιακής
εργασίας;
Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού
εξαμήνου. Βλ. σελ. 10-11 Ενότητα Πτυχιακή Εργασία εδώ.
Μπορώ να αναλάβω πτυχιακή εργασία σε συνεργασία με συμφοιτητή/τριά μου;
ΝΑΙ. Βλ. σελ. 10-11 Ενότητα Πτυχιακή Εργασία εδώ.
Έχω αναλάβει πτυχιακή εργασία. Πόσες ECTS πρέπει να δηλώσω στην ηλεκτρονική
δήλωση μαθημάτων;
Για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, κρατούνται ελεύθερες στη δήλωση μαθημάτων, οι
αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες κατά εξάμηνο. Αν εκπονείς πτυχιακή σε δύο εξάμηνα που
είναι και το πιο συνηθισμένο, δεν θα πρέπει να ξεπεράσεις τις 23ECTS μαθημάτων σε
κάθε εξάμηνο. Ακόμη κι αν τις ξεπεράσεις, η Γραμματεία θα επικοινωνήσει μαζί σου για
να αφαιρέσεις μαθήματα από τη δήλωσή σου.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Μπορώ να δω το γραπτό μου;
ΝΑΙ. Πρέπει να επικοινωνήσεις με τον/την διδάσκοντα/ουσα. Διόρθωση βαθμού
επιτρέπεται, εφόσον διαπιστωθεί εκ παραδρομής λάθος.
Μπορώ να ζητήσω αναβαθμολόγηση;
ΟΧΙ. Αναβαθμολόγηση ΔΕΝ επιτρέπεται.
Μπορώ να ακυρώσω τον βαθμό μου και να δώσω ξανά το μάθημα;
ΟΧΙ. Αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

•

Αν ξεπεράσω τις 240ECTS, πώς γίνεται ο υπολογισμός του μέσου όρου βαθμού στο
πτυχίο;
Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΑΠΘ, εάν συγκεντρώσεις περισσότερες
Πιστωτικές Μονάδες από αυτές που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, έχεις το δικαίωμα
να υποδείξεις έως δύο μαθήματα, τα οποία δεν θα υπολογιστούν στον μέσο όρο πτυχίου.
Εάν μετά τα παραπάνω, εξακολουθεί να υπάρχει περίσσεια μονάδων, η Γραμματεία με
κριτήριο χρονολογικό, ξεκινώντας δηλαδή από την πιο πρόσφατη εξεταστική περίοδο,
ορίζει τα μαθήματα που δεν θα υπολογιστούν στον μέσο όρο πτυχίου.
Σε περιπτώσεις που υπάρχει περίσσεια μονάδων και δεν είναι δυνατόν να μην
υπολογιστούν μαθήματα, (π.χ. 241 ECTS ή 242ECTS χωρίς να υπάρχει μάθημα με
2ECTS), παίρνεις πτυχίο χωρίς την παραπάνω διαδικασία.

•

Έχω 240ECTS και από αυτές οι 11ECTS είναι από μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
Μπορώ να κάνω αίτηση για ορκωμοσία;
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ΟΧΙ. Από τις 11 ECTS μαθημάτων ελεύθερης επιλογής, υπολογίζονται μόνο οι 10ECTS.
Οπότε αντί για 240 ECTS ουσιαστικά έχεις συγκεντρώσει 239 ECTSκαι πρέπει να
συμπληρώσεις μία μονάδα με μάθημα επιλογής.
Αν όμως έχεις καλύψει τις ECTS ελεύθερης επιλογής από μαθήματα επιλογής, δεν έχεις
τέτοιο πρόβλημα.
•

•

•

Νομίζω ότι έχω όλες τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου, αλλά θέλω η Γραμματεία να
μου το επιβεβαιώσει. Μπορώ να το ζητήσω;
Η Γραμματεία κάνει έλεγχο καρτέλας μόνο όταν παραλαμβάνει σε συγκεκριμένες
ημερομηνίες αιτήσεις ορκωμοσίας, μετά το τέλος κάθε εξεταστικής.
Θέλω η Γραμματεία να μου επιβεβαιώσει τα υπόλοιπα ECTS από κάθε κατηγορία
μαθημάτων για να κάνω δήλωση μαθημάτων σωστά και να μην χάσω ένα εξάμηνο.
Μπορώ να το ζητήσω;
Αυτό που μπορείς να ζητήσεις μέσω του sis.auth, είναι μία αναλυτική βαθμολογία, στην
οποία θα δεις όλα τα περασμένα μαθήματα ανά κατηγορία. Η Γραμματεία κάνει έλεγχο
καρτέλας μόνο όταν παραλαμβάνει σε συγκεκριμένες ημερομηνίες αιτήσεις ορκωμοσίας,
μετά το τέλος κάθε εξεταστικής.
Μπήκα στο Τμήμα πριν από το 2017-2018. Σε ποιον Οδηγό Σπουδών θα δω τις
προϋποθέσεις λήψης πτυχίου και τι ισχύει για μένα;
Θα παρακολουθείς πάντα τον Οδηγό Σπουδών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και θα
συμβουλεύεσαι τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου ανάλογα με το έτος εισαγωγής σου.
Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες εισακτέων:
1. Εισακτέοι από το 1993-1994 έως και το 2008-2009
2. Εισακτέοι από το 2009-2010 έως και το 2015-2016
3. Εισακτέοι του 2016-2017
4. Εισακτέοι του 2017 και εξής
Στο τέλος κάθε Οδηγού Σπουδών υπάρχει παράρτημα με πίνακες αντιστοίχισης
υποχρεωτικών μαθημάτων παλαιών ΠΠΣ με υποχρεωτικά μαθήματα του Αναμορφωμένου
ΠΠΣ. Βλ. εδώ, σελ. 84κεξξ.
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