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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι η υποβολή των δηλώσεων των µαθηµάτων του εαρινού
εξαµήνου του ακαδηµαϊκού έτους 2017-2018 θα αρχίσει στις 22
Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και θα τελειώσει στις 4 Μαρτίου 2018,
ηµέρα Κυριακή τα µεσάνυχτα. Η υποβολή των δηλώσεων γίνεται
ηλεκτρονικά για όλους τους φοιτητές στο https://sis.auth.gr
Υπενθυµίζεται ότι µετά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης
µαθηµάτων, οι φοιτητές πρέπει να επικοινωνούν µε τη Γραµµατεία για
να ελέγχουν την ορθότητα υποβολής της δήλωσής τους, είτε
αυτοπροσώπως, είτε τηλεφωνικά, είτε µε email , στο info@topo.auth.gr.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι φοιτητές µπορούν να απευθύνονται στη
Γραµµατεία του Τµήµατος καθηµερινά 11.30 π.µ. – 13.00 µ.µ.
Παρακαλείσθε να ακολουθήσετε αυστηρά τις οδηγίες για τις δηλώσεις
µαθηµάτων, τις οποίες θα βρείτε στο παρακάτω συνηµµένο έγγραφο.
Θεσσαλονίκη, 20 Φεβρουαρίου 2018
Από τη Γραµµατεία του Τµήµατος

Οδηγίες και παρατηρήσεις σχετικά µε τις δηλώσεις µαθηµάτων εαρινού εξαµήνου του
πανεπιστηµιακού έτους 2017-2018

«ΥΥΠΟΔ»: Υποχρεωτικό Υποδοµής
Υποχρεωτικά Υποδοµής είναι τα µαθήµατα του 1ου, 2ου και 3ου εξαµήνου.
«ΥΚΟΡ»: Υποχρεωτικό Κορµού
Υποχρεωτικά Κορµού είναι τα µαθήµατα του 4ου, 5ου, 6ου εξαµήνου.
«ΞΓ»: Ξένη Γλώσσα
Η Ξένη Γλώσσα που διδάσκεται είναι Αγγλικά, Γερµανικά και Νέα Ελληνικά (µόνο για
τους αλλοδαπούς φοιτητές).
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΓΤΟ: Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
ΚΦΧ: Κτηµατολογίου, Φωτογραµµετρίας και Χαρτογραφίας
ΣΥΕ: Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

«ΥΕΤ» : Υποχρεωτικό Επιλογής Τοµέα και «ΕΑΤ»: Επιλογή Άλλου Τοµέα
Είναι τα µαθήµατα της Κατεύθυνσης του 7ου, 8ου και 9ου εξαµήνου.
«Υ»: Υποχρεωτικό Μάθηµα
Υποχρεωτικά είναι τα µαθήµατα «Ασκήσεις Υπαίθρου», «Μεθοδολογία, Έρευνα και
Συγγραφή Επιστηµονικών Εργασιών» και «Διπλωµατική Εργασία»
«ΠΡ» : Προαιρετικό
Προαιρετικά είναι τα µαθήµατα «Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία στην Επιστήµη
του Αγρονόµου και Τοπογράφου Μηχανικού» και «Πρακτική Άσκηση».
1. Οι φοιτητές του 2ου εξαµήνου δηλώνουν µαθήµατα µόνο αυτού του εξαµήνου
σύνολο 7 µαθήµατα.
2. Οι φοιτητές του 4ου και του 6ου εξαµήνου δηλώνουν τα µαθήµατα των
αντίστοιχων εξαµήνων και 3 µαθήµατα επιπλέον από προηγούµενα εαρινά
εξάµηνα, σύνολο 10 µαθήµατα.
3. Δικαίωµα επιλογής Τοµέα έχουν οι φοιτητές του 8ου εξαµήνου που έχουν
περάσει 20 µαθήµατα συνολικά από τα έξι πρώτα εξάµηνα. Όσοι φοιτητές δεν
πληρούσαν αυτή την προϋπόθεση για το χειµερινό εξάµηνο του παρόντος
ακαδηµαϊκού έτους αλλά µε βάση τα αποτελέσµατα των εξετάσεων µαθηµάτων
της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου συµπληρώνουν τα 20 µαθήµατα, έχουν
δικαίωµα επιλογής Τοµέα κατά την υποβολή των δηλώσεών τους για το εαρινό
εξάµηνο.
4. Οι φοιτητές του 8ου εξαµήνου που έχουν δικαίωµα επιλογής Τοµέα µπορούν
να επιλέξουν 4 µαθήµατα του Τοµέα επιλογής τους ή 3 του Τοµέα επιλογής τους
και 1 οποιουδήποτε άλλου Τοµέα. Ακόµα µπορούν να δηλώσουν ως και 5
µαθήµατα επιπλέον από προηγούµενα εαρινά εξάµηνα δηλαδή συνολικά 9
µαθήµατα.
5. Οι φοιτητές του 8ου εξαµήνου που δεν έχουν δικαίωµα επιλογής Τοµέα (και
εποµένως δε δηλώνουν µαθήµατα του 8ου εξαµήνου) µπορούν να δηλώσουν 10
µαθήµατα προηγούµενων εαρινών εξαµήνων.
6. Οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάµηνο ίσο, ή και µεγαλύτερο του 8ου,
µπορούν να επιλέξουν το µάθηµα «Πρακτική Άσκηση». Το µάθηµα αυτό δεν
προσµετράται ούτε στα µαθήµατα του Τοµέα που µπορούν να δηλώσουν, ούτε
στο συνολικό αριθµό µαθηµάτων που µπορούν να δηλώσουν, ούτε στο βαθµό
του διπλώµατος.
7. Οι φοιτητές που έχουν επιλέξει Τοµέα αλλά επιθυµούν να διδαχθούν και
περισσότερα µαθήµατα, µπορούν να τα επιλέξουν, είτε από τον Τοµέα επιλογής
τους είτε από τους άλλους Τοµείς.
8. Οι φοιτητές του 10ου εξαµήνου που έχουν δικαίωµα επιλογής Τοµέα µπορούν
να δηλώσουν 9 µαθήµατα από εαρινά εξάµηνα.
9. Οι φοιτητές του 10ου εξαµήνου που δεν έχουν δικαίωµα επιλογής Τοµέα
µπορούν να δηλώσουν 10 µαθήµατα από εαρινά εξάµηνα ( 2ο, 4ο, 6ο εξάµηνο)
10. Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 10ο ή µεγαλύτερο εξάµηνο και έχουν περάσει
τουλάχιστον 40 µαθήµατα µπορούν να δηλώσουν το µάθηµα «Μεθοδολογία,
Έρευνα και Συγγραφή Επιστηµονικών Εργασιών». Το µάθηµα αυτό δεν
προσµετράται στον αριθµό των µαθηµάτων που δικαιούνται να δηλώσουν.
11. Οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάµηνο 12ο και µεγαλύτερο και δεν έχουν
ακόµα δικαίωµα επιλογής Τοµέα µπορούν να δηλώσουν απεριόριστο αριθµό

µαθηµάτων από τα εαρινά (2ο, 4ο και 6ο) εξάµηνα, καθώς και το µάθηµα
«Ασκήσεις Υπαίθρου» του 8ου εξαµήνου.
12. Οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάµηνο 12ο και µεγαλύτερο και έχουν επιλέξει
ή έχουν δικαίωµα επιλογής Τοµέα µπορούν να δηλώσουν απεριόριστο αριθµό
µαθηµάτων από τα εαρινά (2ο, 4ο, 6ο και 8ο) εξάµηνα.
13. Για να συµµετάσχουν οι φοιτητές στο µάθηµα «Ασκήσεις Υπαίθρου», πρέπει
να έχουν περάσει τα µαθήµατα «Τοπογραφικές Αποτυπώσεις» και «Τοπογραφικά
Δίκτυα και Υπολογισµοί».
14. Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 8ο εξάµηνο και δεν έχουν ακόµη περάσει το
µάθηµα «Τοπογραφικές Αποτυπώσεις» µπορούν να δηλώσουν το µάθηµα
«Ασκήσεις Υπαίθρου» και να συµµετάσχουν σε αυτό, εφόσον περάσουν πρώτα
το µάθηµα «Τοπογραφικές Αποτυπώσεις».
15. Υπενθυµίζεται ότι δικαίωµα ανάθεσης διπλωµατικής εργασίας, έχουν οι
φοιτητές που βρίσκονται σε εξάµηνο µεγαλύτερο ή ίσο του 10ου, έχουν επιλέξει
Τοµέα και έχουν περάσει τουλάχιστον 40 µαθήµατα. Επίσης, η διπλωµατική
εργασία πρέπει να δηλώνεται στο 10ο ή σε µεγαλύτερο χειµερινό ή εαρινό
εξάµηνο.
16. Υπενθυµίζεται ότι το ισχύον πρόγραµµα σπουδών εφαρµόζεται για όλους τους
φοιτητές και όχι ανάλογα µε το πανεπιστηµιακό έτος εγγραφής τους.
17. Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση οι φοιτητές µπορούν να απευθύνονται στη
Γραµµατεία του Τµήµατος.
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