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ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18 
Ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων: 9/2/2018 - 14/2/2018 

Έναρξη μαθημάτων: 12/2/2018 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
(μέσω του https://sis.auth.gr) 

 

Η εγγραφή στα μαθήματα θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφών 
(https://sis.auth.gr) κατά το διάστημα 9/2/2018 - 14/2/2018. Στο διάστημα αυτό μπορείτε να μπαίνετε 
μέσα στην πλατφόρμα και να κάνετε όσες αλλαγές θέλετε (να εγγραφείτε σε μάθημα ή να διαγραφείτε 
από άλλο), καθώς θα παρακολουθείτε την ενημέρωση του συστήματος της Γραμματείας με τα 
βαθμολόγια που συνεχώς θα κατατίθενται ηλεκτρονικά. Να σημειωθεί ότι για ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις, προβλέπονται κάποιες επιπλέον ή συγκεκριμένες ημερομηνίες εγγραφής, γι' αυτό 
συμβουλευτείτε και το αυτόν τον σύνδεσμο.  

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο. 
Πασχάλη (pasxalis@enl.auth.gr, τηλ. 2310-997422).  

Πριν προχωρήσετε στην εγγραφή σας σε μαθήματα, η οποία θα ολοκληρωθεί αποκλειστικά από εσάς 
μέσω των ηλεκτρονικών δηλώσεων, είναι πολύ σημαντικό να λάβετε υπόψη τα παρακάτω:  

Α) το Πρόγραμμα Μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου διατίθεται στον σύνδεσμο 
http://www.enl.auth.gr/courseHoursPrintout.pdf. Μέσω της ενότητας ‘Προπτυχιακές Σπουδές’ θα 
βρείτε επίσης τον Οδηγό Σπουδών του έτους εισαγωγής σας προκειμένου να τον συμβουλευτείτε όπως 
επίσης και τα Κριτήρια Αποφοίτησής σας (υπάρχουν ανανεωμένα κριτήρια αποφοίτησης για τα έτη 
εισαγωγής 2013-14 και 2014-15, μετά τις τελευταίες εξελίξεις για τη λήψη του ΠΠΔΕ) για να τα 
συμπληρώσετε και να τα ενημερώσετε με τις τελευταίες βαθμολογίες, έτσι ώστε να γνωρίζετε ακριβώς 
ποια ακόμα μαθήματα σας υπολείπονται. 

Β) στον σύνδεσμο ‘Προπτυχιακές Σπουδές’ > ‘Εγγραφές σε μαθήματα’, μπορείτε να βρείτε α) χρήσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα (γενικές οδηγίες, αλλαγές κωδικών, όριο απουσιών σε 
μαθήματα, κ.λπ.), β) τις ανακοινώσεις για τις εγγραφές στα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου (από 
το Τμήμα Αγγλικής ή/και από άλλα τμήματα της Φιλοσοφικής), γ) τα προσφερόμενα μαθήματα 
επιλογής από άλλα Τμήματα, και δ) απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ). 

Αν μετά το πολύ προσεκτικό διάβασμα του Οδηγού Σπουδών και τη σωστή συμπλήρωση των κριτηρίων 
εισαγωγής έχετε ακόμα απορίες, τότε μόνο επικοινωνείτε με τις Συμβούλους Σπουδών μέσω της 
ειδικής πλατφόρμας (http://www.enl.auth.gr/advisor.htm) και όχι μέσω των προσωπικών τους e-mails 
(σε αυτή την περίπτωση δεν θα παίρνετε απάντηση). 

 

Διαδικασία δήλωσης 

Για να εγγραφείτε στα μαθήματα πρέπει, αφού τα επιλέξετε, να κάνετε υποβολή. Με την υποβολή της 
δήλωσης, το σύστημα άμεσα σας ενημερώνει για την εγγραφή σας ή όχι σε μάθημα. Σε περίπτωση που 
δεν γίνατε δεκτοί/ές σε κάποιο από τα μαθήματα που δηλώσατε, συνεχίζετε τη δήλωσή σας 
επιλέγοντας κάποιο από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα και επανυποβάλετε τη δήλωση 
μαθημάτων. Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα ενημερώνεται κάθε πρωί με τα νέα δεδομένα (π.χ. 
κατάθεση νέων βαθμολογίων). 

https://sis.auth.gr/
https://sis.auth.gr/
http://www.enl.auth.gr/ann_show.asp?Id=5728
mailto:pasxalis@enl.auth.gr
http://www.enl.auth.gr/courseHoursPrintout.pdf
http://www.enl.auth.gr/advisor.htm
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Ανακοινώσεις σχετικά με τις εγγραφές 

Αφορά εισακτέους 2017-18 και 2016-17 

 Oι εισακτέοι/ες κατά τα ακαδ. έτη 2017-18 και 2016-17 δεν χρειάζεται να κάνετε εγγραφή στα 
υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ και Β΄ έτους αντίστοιχα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
εγγραφών. Η εγγραφή στα υποχρεωτικά θα γίνει από τη Γραμματεία βάσει αλφαβητικής σειράς 
και θα έχει ήδη πραγματοποιηθεί όταν θα ανοίξει το σύστημα δηλώσεων για εσάς (βλ. σχετική 
ανακοίνωση). Υπενθυμίζεται πως το όριο των μαθημάτων που μπορείτε να παίρνετε κάθε 
εξάμηνο είναι 5. 

Αφορά ΜΟΝΟ εισακτέους/ες 2016-17 

 Αν χρωστάτε υποχρεωτικά μαθήματα από το Α΄ έτος, μπορείτε να εξεταστείτε σε αυτά τον 
Ιούνιο, χωρίς να χρειάζεται να ξαναεγγραφείτε σε αυτά ηλεκτρονικά. Η δήλωση συμμετοχής 
στις εξετάσεις θα πραγματοποιηθεί αργότερα. Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί σύντομα (βλ. 
παρακάτω για τα εργαστηριακά μαθήματα που έχουν όριο απουσιών και εξαιρούνται). 

 Αν δεν χρωστάτε μάθημα από το Α΄ έτος, ως πέμπτο επιλεγόμενο μάθημα θα πρέπει να 
δηλώσετε ένα από τα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής 
(Θεματική Ι) (πατήστε εδώ για τη λίστα μαθημάτων) ή κάποιο μάθημα Ελεύθερης Επιλογής από 
άλλο Τμήμα. Αν είναι μάθημα χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων, 
μπορείτε να το δηλώσετε ηλεκτρονικά. Αν όχι, τότε θα πρέπει να ‘κατεβάσετε’ τη «Δήλωση 
μαθήματος ελεύθερης επιλογής από άλλα τμήματα» (πατήστε εδώ) για να πάρετε την 
υπογραφή από τον/την διδάσκοντα/ουσα και μετά να την καταθέσετε στη Γραμματεία μας 
μέχρι και τις 23/2. 

Αφορά ΜΟΝΟ εισακτέους 2015-16 

 Για τα υποχρεωτικά μαθήματα του Γ΄ έτους (Γλ3-326 και Γλ3-329), δεν χρειάζεται να κάνετε 
εγγραφή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφών. Η εγγραφή στα υποχρεωτικά θα γίνει 
από τη Γραμματεία βάσει αλφαβητικής σειράς και θα έχει ήδη πραγματοποιηθεί όταν θα 

ανοίξει το σύστημα δηλώσεων για εσάς (βλ. σχετική ανακοίνωση). 
 Το όριο των μαθημάτων που μπορείτε να παίρνετε κάθε εξάμηνο είναι 5. Αν χρωστάτε 

υποχρεωτικά μαθήματα από τα προηγούμενα έτη, μπορείτε να εξεταστείτε σε αυτά τον Ιούνιο, 
χωρίς να χρειάζεται να ξαναεγγραφείτε σε αυτά ηλεκτρονικά. Η δήλωση συμμετοχής στις 
εξετάσεις θα πραγματοποιηθεί αργότερα. Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί σύντομα (βλ. 
παρακάτω για τα εργαστηριακά μαθήματα που έχουν όριο απουσιών και εξαιρούνται). 

 
Αφορά εισακτέους 2014-15 και νωρίτερα  

 Μπορείτε να δηλώσετε ηλεκτρονικά πέντε μαθήματα από 9-12/2 και 6ο μάθημα από 13-14/2. 
 

Αφορά τα έτη εισαγωγής 2010-11 έως και 2013-14 

 Προκειμένου να αποφοιτήσετε πρέπει να έχετε περάσει δύο από τα παρακάτω μαθήματα: ΜΔΣ 
1-118 Εισαγωγή στις Μεταφραστικές Σπουδές, ΜΔΣ 1-180 Εισαγωγή στις Πολιτισμικές Σπουδές 
(φοιτητές/ήτριες που είχαν περάσει το Πολ1-380 Εισαγωγή στις Πολιτισμικές Σπουδές, δεν 
χρειάζεται να πάρουν αυτό το μάθημα), ΜΔΣ 2-214 Μεθοδολογία της Μετάφρασης. 
 

Αφορά φοιτητές/ήτριες στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών 

 27-28/2: μπορείτε να δηλώσετε στη Γραμματεία 7 ή 8 μαθήματα, εφόσον ορκίζεστε με αυτά 
τον Ιούνιο 2018. 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Α΄ ΕΤΟΥΣ 

http://www.enl.auth.gr/ann_show.asp?Id=5687
http://www.enl.auth.gr/ann_show.asp?Id=5687
http://www.enl.auth.gr/files/FP_all_SprSe2017-18.pdf
http://www.enl.auth.gr/files/ee_2017.pdf
http://www.enl.auth.gr/ann_show.asp?Id=5687
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Η παρακολούθηση των ακόλουθων μαθημάτων είναι υποχρεωτική: 

 Γλ1-102Υ Γλωσσική Κατάρτιση ΙΙ, 5 απουσίες 

 Λογ1-120Υ Δεξιότητες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Έρευνας, 3 απουσίες   

 Λογ5-125Υ Εργαστήριο Κριτικού Λόγου: Ποίηση, 3 απουσίες  

 Λογ5-126Υ Εργαστήριο Κριτικού Λόγου: Δράμα, 3 απουσίες  

 Λογ5-127Υ Εργαστήριο Κριτικού Λόγου: Πεζός Λόγος, 3 απουσίες. 

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση στην οποία έχετε παρακολουθήσει το μάθημα χωρίς να 

έχετε ξεπεράσει το προβλεπόμενο όριο απουσιών, έχετε καταθέσει τις απαιτούμενες εργασίες και είστε 

εγγεγραμμένοι/ες στο Τμήμα Αγγλικής από το 2015-16 και μετά. Σε αυτή την περίπτωση θα δηλώσετε 

συμμετοχή στις εξετάσεις σε σύνδεσμο που θα ανακοινωθεί σύντομα. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Το υποχρεωτικό μάθημα της Πρακτικής Άσκησης δεν θα το βρείτε στο σύστημα των ηλεκτρονικών 
εγγραφών. Το δηλώνετε σε μεταγενέστερη φάση. Ωστόσο πρέπει να το προϋπολογίσετε στις 
επιτρεπόμενες ΠΜ του εξαμήνου σας. Για θέματα που αφορούν την Πρακτική Άσκηση, 
παρακολουθείτε την ιστοσελίδα www.enl.auth.gr/pa ή επικοινωνείτε με το Γραφείο Πρακτικής 
άσκησης του Τμήματος (eltpractice@enl.auth.gr) και όχι με τις Συμβούλους Σπουδών.  

2. Προκειμένου να εκτυπώσετε το έντυπο για την υπογραφή από τον επιβλέποντα ή την επιβλέπουσα 
για το μάθημα της Διπλωματικής Εργασίας ή της Επιβλεπόμενης Ερευνητικής Εργασίας, πατήστε 
εδώ.  

3. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής: Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής μπορεί να είναι είτε μαθήματα 
του Tμήματός μας είτε άλλων Tμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής ή/και της Παιδαγωγικής Σχολής 
(εφόσον είναι συγγενή προς τα διδασκόμενα από το Tμήμα μας μαθήματα). Κάποια από αυτά τα 
μαθήματα είναι διαθέσιμα στο σύστημα των ηλεκτρονικών εγγραφών. Για όσα δεν είναι, πρέπει να 
κατεβάσετε τη «Δήλωση μαθήματος ελεύθερης επιλογής από άλλα τμήματα» (πατήστε εδώ) και να 
την υποβάλετε στη Γραμματεία. Για τα μαθήματα άλλων Τμημάτων να απευθύνεστε στις οικείες 
Γραμματείες ή/και να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των εγγραφών στην ιστοσελίδα μας, την 
οποία ενημερώνουμε συνέχεια με ανακοινώσεις που λαμβάνουμε από τα υπόλοιπα Τμήματα. 

4. Για τα προσφερόμενα μαθήματα από το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής πατήστε εδώ. Προσοχή: 
Για την λήψη του ΠΠΔΕ θα πρέπει να επιλέξετε μάθημα αποκλειστικά της Θεματικής Ενότητας 1: 

Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. Μάθημα από άλλη θεματική ενότητα, προσμετράται ως 

ελεύθερης επιλογής. Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΠΔΕ υπάρχουν εδώ. 
5. Από το ακαδ. έτος 2015-16, το μάθημα της ξένης γλώσσας έπαψε να είναι υποχρεωτικό. Αυτό ισχύει 

αναδρομικά για όλους τους εισακτέους (άρα και όσους/όσες έχουν έτος εισαγωγής πριν το 2015-
16). Ως και το ακαδ. έτος 2014-15, η ξένη γλώσσα (ΞΓ) πιστώνεται με 6 ΠΜ. Από το ακαδ. έτος 2015-
16, η ΞΓ πιστώνεται με 2 ΠΜ. Λόγω των προβλημάτων που δημιουργούν οι μειωμένες ΠΜ στη λήψη 
πτυχίου, από το εαρινό εξάμηνο 2017-18, τα μαθήματα ξένων γλωσσών δε θα προσμετρώνται ούτε 
στις απαιτούμενες 240 ΠΜ ούτε στο βαθμό πτυχίου. Θα προβάλλονται ωστόσο στο παράρτημα 
πτυχίου. Σημειώνεται ότι όσοι/όσες έχουν κατοχυρώσει ΠΜ από ΞΓ ως και το χειμερινό εξάμηνο 
2017-18, τις διατηρούν ως έχουν. 

6. Οδηγίες για τη δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις υποχρεωτικών μαθημάτων περασμένων ετών 
από τους εισακτέους 2015-16 και 2016-17, για τη δήλωση 7ου/8ου μαθήματος για τους επί πτυχίω 
φοιτητές/τριες, καθώς επίσης και οδηγίες για την κατ’ εξαίρεση εξέταση μαθημάτων, έχουν 
αναρτηθεί εδώ.   

http://www.enl.auth.gr/pa
mailto:eltpractice@enl.auth.gr
http://www.enl.auth.gr/files/thesis_application.pdf
http://www.enl.auth.gr/files/thesis_application.pdf
http://www.enl.auth.gr/files/ee_2017.pdf
http://www.enl.auth.gr/files/FP_all_SprSe2017-18.pdf
http://www.enl.auth.gr/ppde.html
http://www.enl.auth.gr/ann_show.asp?Id=5728
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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ECTS ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ, ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ 5 ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ 6 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. 

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ http://www.enl.auth.gr/registration.htm 

 

Οριστική λήξη δηλώσεων στα μαθήματα: 2/3/2018 

Μετά από την ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να γίνει καμία άλλη αλλαγή. 

http://www.enl.auth.gr/registration.htm

