ΕΑΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20
Ηλεκτρονικζσ δθλϊςεισ μακθμάτων: 14/02/2020 - 17/02/2020
Ζναρξθ μακθμάτων: 17/02/2020
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
(μζςω του https://sis.auth.gr)

Η εγγραφι ςτα μακιματα κα πραγματοποιθκεί ΜΟΝΟ μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ εγγραφϊν
(https://sis.auth.gr) κατά το διάςτθμα 14/02/2019 – 17/02/2020. Στο διάςτθμα αυτό μπορείτε να
μπαίνετε μζςα ςτθν πλατφόρμα και να κάνετε όςεσ αλλαγζσ κζλετε (να εγγραφείτε ςε μάκθμα ι να
διαγραφείτε από άλλο), κακϊσ κα παρακολουκείτε τθν ενθμζρωςθ του ςυςτιματοσ τθσ Γραμματείασ
με τα βακμολόγια που ςυνεχϊσ κα κατατίκενται θλεκτρονικά.
Σε περίπτωςθ που αντιμετωπίςετε ςοβαρό τεχνικό πρόβλθμα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ.
Ραςχάλθ (pasxalis@enl.auth.gr, τθλ. 2310-997422).
Ρριν προχωριςετε ςτθν εγγραφι ςασ ςε μακιματα, θ οποία κα ολοκλθρωκεί αποκλειςτικά από εςάσ
μζςω των θλεκτρονικϊν δθλϊςεων, είναι πολφ ςθμαντικό να λάβετε υπόψθ τα παρακάτω:
Α) Το Ρρόγραμμα Μαθημάτων του εαρινοφ εξαμινου διατίκεται ςτον ςφνδεςμο
http://www.enl.auth.gr/courseHoursPrintout.pdf. Μζςω τθσ ενότθτασ «Ρροπτυχιακζσ Σπουδζσ» κα
βρείτε επίςθσ τον Οδηγό Σπουδών του ζτουσ ειςαγωγισ ςασ προκειμζνου να τον ςυμβουλευτείτε όπωσ
επίςθσ και τα Κριτήρια Αποφοίτηςήσ ςασ για να τα ςυμπλθρϊςετε και να τα ενθμερϊςετε με τισ
τελευταίεσ βακμολογίεσ, ζτςι ϊςτε να γνωρίηετε ακριβϊσ ποια ακόμα μακιματα ςασ υπολείπονται.
Β) Στον ςφνδεςμο «Ρροπτυχιακζσ Σπουδζσ» > «Εγγραφζσ ςε μαθήματα», μπορείτε να βρείτε α)
χρήςιμεσ πληροφορίεσ ςχετικά με τα μακιματα (γενικζσ οδθγίεσ, αλλαγζσ κωδικϊν, όριο απουςιϊν ςε
μακιματα, κ.λπ.), β) τισ ανακοινώςεισ για τισ εγγραφζσ ςτα μακιματα του τρζχοντοσ εξαμινου (από
το Τμιμα Αγγλικισ ι/και από άλλα τμιματα τθσ Φιλοςοφικισ), γ) τα προςφερόμενα μαθήματα
επιλογήσ από άλλα Τμήματα, και δ) απαντιςεισ ςε ςυχνζσ ερωτιςεισ (FAQ).
Αν μετά το πολφ προςεκτικό διάβαςμα του Οδθγοφ Σπουδϊν και τθ ςωςτι ςυμπλιρωςθ των κριτθρίων
ειςαγωγισ ζχετε ακόμα απορίεσ, τότε μόνο επικοινωνείτε με τισ Συμβοφλουσ Σπουδϊν μζςω τησ
ειδικήσ πλατφόρμασ (http://www.enl.auth.gr/advisor.htm) και όχι μζςω των προςωπικϊν τουσ e-mail
(ςε αυτι τθν περίπτωςθ δεν κα παίρνετε απάντθςθ).

Διαδικαςία δήλωςησ
Για να εγγραφείτε ςτα μακιματα πρζπει, αφοφ τα επιλζξετε, να κάνετε υποβολι. Με τθν υποβολι τθσ
διλωςθσ, το ςφςτθμα άμεςα ςασ ενθμερϊνει για τθν εγγραφι ςασ ι όχι ςε μάκθμα. Σε περίπτωςθ που
δεν γίνατε δεκτοί/ζσ ςε κάποιο από τα μακιματα που δθλϊςατε, ςυνεχίηετε τθ διλωςι ςασ
επιλζγοντασ κάποιο από τα υπόλοιπα προςφερόμενα μακιματα και ξαναυποβάλετε τθ διλωςθ
μακθμάτων. Υπενκυμίηεται ότι το ςφςτθμα ενθμερϊνεται κάκε πρωί με τα νζα δεδομζνα (π.χ.
κατάκεςθ νζων βακμολογίων).
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Ανακοινώςεισ ςχετικά με τισ εγγραφζσ
Υποχρεωτικά μαθήματα όλων των ετών
Η εγγραφι ςτα υποχρεωτικά κα γίνει από τθ Γραμματεία βάςει αλφαβθτικισ ςειράσ και κα ζχει
ιδθ πραγματοποιθκεί όταν κα ανοίξει το ςφςτθμα δθλϊςεων για τουσ φοιτθτζσ του δευτζρου
και τρίτου ζτουσ. Υπενκυμίηεται πωσ το όριο των μαθημάτων που μπορείτε να παίρνετε κάκε
εξάμθνο είναι 5.
Υποχρεωτικά μαθήματα παλαιότερων ετών (ειςακτζοι από 2016-17 ζωσ 2018-19)
Αν χρωςτάτε υποχρεωτικά μακιματα από το Αϋ Βϋ ι/και Γϋ ζτοσ, μπορείτε να εξεταςτείτε ςε
αυτά τον Ιοφνιο, χωρίσ να χρειάηεται να ξαναεγγραφείτε ςε αυτά ςτθν πρϊτθ φάςθ των
εγγραφϊν (14-17/02). Η διλωςθ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ για αυτά τα μακιματα κα
πραγματοποιθκεί αργότερα (19-20/02) (βλ. παρακάτω για τα εργαςτθριακά μακιματα που
ζχουν όριο απουςιϊν και εξαιροφνται). Ο μζγιςτοσ αρικμόσ υποχρεωτικϊν μακθμάτων που
μπορείτε να δθλϊςετε ςε αυτι τθ φάςθ είναι δφο.
Αφορά ΜΟΝΟ ειςακτζουσ/εσ 2018-19
Πςοι/εσ δεν εγγραφοφν ςτο χειμερινό εξάμθνο ςτο υποχρεωτικό μάκθμα Ερ1-220 (βλζπε εδϊ
ςχετικι ανακοίνωςθ), ωσ πζμπτο μάκθμα κα πρζπει να δθλϊςετε ζνα από τα μακιματα που
προςφζρει το Τμιμα Φιλοςοφίασ-Ραιδαγωγικισ (πατιςτε εδϊ για τθ λίςτα μακθμάτων). Αν
είναι μάκθμα χωρίσ περιοριςμό ωσ προσ τον αρικμό των ςυμμετεχόντων, μπορείτε να το
δθλϊςετε θλεκτρονικά. Αν όχι, τότε κα πρζπει να κατεβάςετε τθ «Δήλωςη μαθήματοσ
ελεφθερησ επιλογήσ από άλλα τμήματα» (πατιςτε εδϊ) για να πάρετε τθν υπογραφι από
τον/τθν διδάςκοντα/ουςα και μετά να τθν κατακζςετε ςτθ Γραμματεία μασ μζχρι και τισ 13/03.
Αφορά φοιτητζσ/ήτριεσ ςτο τελευταίο εξάμηνο ςπουδών
 25-26/02: μπορείτε να δθλϊςετε θλεκτρονικά 6ο, 7ο ι 8ο μάθημα, εφόςον ορκίηεςτε με αυτά
τον Ιοφνιο 2020.
ΕΓΓΑΦΗ ΚΑΙ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΕΓΑΣΤΗΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Α΄ ΕΤΟΥΣ
Η παρακολοφκθςθ των ακόλουκων μακθμάτων είναι υποχρεωτική:








Γλ1-101Υ Γλωςςικι Κατάρτιςθ Ι, 5 απουςίεσ
Γλ1-102Υ Γλωςςικι Κατάρτιςθ ΙΙ, 5 απουςίεσ
Ερ1-120Υ1 Δεξιότθτεσ Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ζρευνασ, 4 απουςίεσ
Ερ1-220 Μεκοδολογία Ζρευνασ, 2 απουςίεσ
Λογ5-125Υ Εργαςτιριο Κριτικοφ Λόγου: Ροίθςθ, 3 απουςίεσ
Λογ5-126Υ Εργαςτιριο Κριτικοφ Λόγου: Δράμα, 3 απουςίεσ
Λογ5-127Υ Εργαςτιριο Κριτικοφ Λόγου: Ρεηόσ Λόγοσ, 3 απουςίεσ.
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Ο κωδικόσ αυτόσ ζχει αντικαταςτιςει τον κωδικό Λογ1-120. Πςοι/εσ φοιτθτζσ/τριεσ δεν ζχουν περάςει το Λογ1-120 κα
πρζπει να παρακολουκιςουν και πάλι το μάκθμα, λόγω αλλαγισ του περιεχομζνου του.
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Μοναδικι εξαίρεςη αποτελεί θ περίπτωςθ ςτθν οποία έχετε παρακολουθήςει το μάθημα χωρίσ να
έχετε ξεπεράςει το προβλεπόμενο όριο απουςιών, έχετε καταθέςει τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ και είςτε
εγγεγραμμένοι/εσ ςτο Τμήμα Αγγλικήσ Γλώςςασ & Φιλολογίασ από το 2016-17 και μετά. Σε αυτι τθν
περίπτωςθ κα δθλϊςετε ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ ςε ςφνδεςμο που κα ανακοινωκεί ςφντομα.
ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
κα δοκεί κατ’ εξαίρεςθ εξεταςτικι για φοιτιτριεσ/τζσ που το εαρινό εξάμθνο 2019-20 βρίςκονται ςτο
9ο εξάμθνο ςπουδϊν και άνω. Τα μακιματα που μπορείτε να δθλϊςετε κα πρζπει να είναι μακιματα
ςτα οποία είχατε εγγραφεί ςτο παρελκόν και ανικουν ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ μόνο: Υποχρεωτικά
(Υ), Κατ’ επιλογιν Υποχρεωτικά (ΥΕ) και Επιλεγόμενα (Ε). Για τθν κατθγορία Επιλεγόμενα (Ε),
απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να διδάςκονται το τρζχον εξάμθνο. Τονίηεται πωσ θ κατθγορία
μακθμάτων ΥΕ αφορά φοιτιτριεσ/τζσ με ζτθ ειςαγωγισ μζχρι και το 2009-10 και μακιματα που
εμφανίηονταν ωσ κατ’ επιλογιν υποχρεωτικά ςτον αντίςτοιχο Οδθγό ςπουδϊν τουσ. Οι δθλϊςεισ
ςυμμετοχισ ςτθν κατ’ εξαίρεςθ εξεταςτικι κα γίνουν μζςω θλεκτρονικισ γραμματείασ
(https://sis.auth.gr/) ςτο διάςτθμα 22-23/02. Για τισ ξζνεσ γλϊςςεσ και τα μακιματα από άλλα
Τμιματα, οι φοιτιτριεσ/τζσ κα πρζπει να παρακολουκοφν τισ ανακοινϊςεισ των αντίςτοιχων
Τμθμάτων. Δεν υπάρχει όριο ςτον αρικμό των μακθμάτων που μπορείτε να δθλϊςετε ςτθ φάςθ αυτι.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Ρρακτική Άςκηςη
Το υποχρεωτικό μάκθμα τθσ Ρρακτικήσ Άςκηςησ κα δθλωκεί ςτο ςφςτθμα των θλεκτρονικϊν
εγγραφϊν. Για κζματα που αφοροφν τθν Ρρακτικι Άςκθςθ, παρακολουκείτε τθν ιςτοςελίδα
www.enl.auth.gr/pa ι επικοινωνείτε με το Γραφείο Ρρακτικήσ άςκηςησ του Τμήματοσ
(eltpractice@enl.auth.gr) και όχι με τισ Συμβοφλουσ Σπουδών.
2. Διπλωματική Εργαςία (Γλ5-495, Λογ5-495, ΜΔΣ5-495) και Επιβλεπόμενη Ερευνητική Εργαςία (Γλ5490, Λογ5-490, ΜΔΣ5-490)
Ρροκειμζνου να εκτυπϊςετε το ζντυπο για τθν υπογραφι από τον επιβλζποντα ι τθν επιβλζπουςα για
το μάκθμα τθσ Διπλωματικήσ Εργαςίασ, πατιςτε εδϊ. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι προχποκζςεισ
εκπόνθςθσ διπλωματικισ εργαςίασ ζχουν αλλάξει και οι φοιτιτριεσ/τζσ κα πρζπει να ςυμβουλευτοφν
τισ νζεσ οδθγίεσ που ζχουν αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο του Τμιματοσ. Μαηί με τθν αίτθςθ που κα
κατακζςουν ςτθ γραμματεία, οι φοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει να επιςυνάψουν και περίλθψθ τθσ
διπλωματικισ τουσ. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεςη των αιτήςεων είναι 24/02.
Για τθν Επιβλεπόμενη Ερευνητική Εργαςία (ΟΧΙ τθν Ειςαγωγι ςτθν Ερευνθτικι Εργαςία), οι
φοιτθτζσ/τριεσ κα πρζπει και πάλι να ςυνεννοθκοφν με μζλοσ του Τμιματοσ για τθν επίβλεψθ τθσ
εργαςίασ τουσ και να κατακζςουν τθ ςχετικι αίτθςθ ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ μζχρι τισ 23/02. Τθν
αίτθςθ μπορείτε να τθ βρείτε εδϊ.
3. Μαθήματα Ελεφθερησ Επιλογήσ
Τα μακιματα ελεφκερθσ επιλογισ μπορεί να είναι είτε μακιματα του Tμιματόσ μασ είτε άλλων
Tμθμάτων τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ (εφόςον είναι ςυγγενή προσ τα διδαςκόμενα από το Tμιμα μασ
μακιματα). Πλα τα μακιματα ελεφκερθσ επιλογισ του Τμιματόσ μασ είναι διακζςιμα τόςο ςτουσ/ισ
τριτοετείσ όςο και ςτουσ τεταρτοετείσ φοιτθτζσ/ιτριεσ. Κάποια από τα μακιματα άλλων τμθμάτων
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είναι διακζςιμα ςτο ςφςτθμα των θλεκτρονικϊν εγγραφϊν. Για όςα δεν είναι, πρζπει να κατεβάςετε τθ
«Δήλωςη μαθήματοσ ελεφθερησ επιλογήσ από άλλα τμήματα» (πατιςτε εδϊ) και να τθν υποβάλετε
ςτθ Γραμματεία. Για τα μακιματα άλλων Τμθμάτων να απευκφνεςτε ςτισ οικείεσ Γραμματείεσ ι/και να
παρακολουκείτε τισ ανακοινϊςεισ των εγγραφϊν ςτθν ιςτοςελίδα μασ, τθν οποία ενθμερϊνουμε
ςυνζχεια με ανακοινϊςεισ που λαμβάνουμε από τα υπόλοιπα Τμιματα.
4. Μαθήματα από το Τμήμα Φιλοςοφίασ & Ραιδαγωγικήσ για το ΡΡΔΕ
Για τα προςφερόμενα μακιματα από το Τμιμα Φιλοςοφίασ-Ραιδαγωγικισ πατιςτε εδϊ. Ρεριςςότερεσ
πλθροφορίεσ για το ΡΡΔΕ υπάρχουν εδϊ. Επιςθμαίνεται εδϊ ότι μόνο οι φοιτθτζσ/ιτριεσ που δεν είναι
εγγεγραμμζνοι ςτο μάκθμα Ερ1-220 αυτό το εξάμθνο μποροφν να επιλζξουν μάκθμα από το Τμιμα
Φιλοςοφίασ-Ραιδαγωγικισ.
5. Ξζνη Γλώςςα
Από το ακαδ. ζτοσ 2015-16, το μάκθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ζπαψε να είναι υποχρεωτικό. Αυτό ιςχφει
αναδρομικά για όλουσ τουσ ειςακτζουσ (άρα και όςουσ/όςεσ ζχουν ζτοσ ειςαγωγισ πριν το 2015-16).
Ωσ και το ακαδ. ζτοσ 2014-15, θ ξζνη γλώςςα (ΞΓ) πιςτϊνεται με 6 ΡΜ. Από το ακαδ. ζτοσ 2015-16, θ ΞΓ
πιςτϊνεται με 2 ΡΜ. Λόγω των προβλθμάτων που δθμιουργοφν οι μειωμζνεσ ΡΜ ςτθ λιψθ πτυχίου,
από το εαρινό εξάμθνο 2017-18, τα μακιματα ξζνων γλωςςϊν δεν κα προςμετρϊνται οφτε ςτισ
απαιτοφμενεσ 240 ΡΜ οφτε ςτο βακμό πτυχίου. Θα προβάλλονται ωςτόςο ςτο Ραράρτθμα
Διπλϊματοσ, το οποίο εκδίδεται ωσ προςάρτθμα του πτυχίου. Σθμειϊνεται ότι όςοι/όςεσ ζχουν
κατοχυρϊςει ΡΜ από ΞΓ ωσ και το χειμερινό εξάμθνο 2017-18, τισ διατθροφν ωσ ζχουν.
ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΗ ΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΙΘΜΟ ΤΩΝ ECTS ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΡΟ ΑΛΛΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ, ΓΙΑΤΙ ΚΑΡΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ 5 ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ 6 ΡΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ.
ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ http://www.enl.auth.gr/registration.htm

Οριςτική λήξη δηλώςεων ςτα μαθήματα: 13/03/2020
Μετά από τθν θμερομθνία αυτι δεν μπορεί να γίνει καμία άλλη αλλαγή.
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