ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμ. εξάμηνο 2016-17 θα ξεκινήσουν τα
ξημερώματα της Δευτέρας 3/10 στις 00:01 και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη
5/10 στις 24:00.
Το μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος έχει αλλάξει πρόσφατα και έχει
ενοποιηθεί με αυτό που χρησιμοποιούν όλα τα τμήματα του ΑΠΘ. Ο τρόπος
δηλώσεων σε μαθήματα έχει γίνει πιο απλός.
Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω κατά τη φάση της δήλωσης
μαθημάτων:
1. Η ηλεκτρονική φάση των δηλώσεων είναι μία και διαρκεί τρεις ημέρες (35/10).
2. Το σύστημα δυναμικά θα ενημερώνεται κάθε πρωί για την κατάθεση των
νέων βαθμολογιών αλλά και για τον αριθμό προσφερόμενων θέσεων ανά
μάθημα.
3. Έχετε δικαίωμα να επιλέξετε μόνο τα μαθήματα που προσφέρονται στο
έτος σπουδών στο οποίο ουσιαστικά ανήκετε, σύμφωνα με τις ΠΜ που
έχετε ήδη κατοχυρώσει, καθώς επίσης και τα υποχρεωτικά που χρωστάτε.
Παρακάτω βλέπετε το όριο ΠΜ ανά έτος:
Α έτος: 0-48 (επίπεδο 100, πχ. Γλ2-100)
Β έτος: 49-108 (επίπεδο 200, π.χ. Γλ3-225)
Γ έτος: 109-168 (επίπεδο 300, π.χ. Λογ6-338)
Δ : έτος 169> (επίπεδο 400, π.χ. Λογ7-480)
Τα όρια ΠΜ έχουν μειωθεί κατά 2 μαθήματα για να μπορέσουν να
αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προβλήματα που
σχετίζονται με την εισαγωγή βαθμολογιών της εξεταστικής του
Σεπτεμβρίου.
4. Το μάθημα Γλ2-210 Σημασιολογία –Πραγματολογία θα προσφερθεί
ΜΟΝΟ σε άτομα που το χρωστούν με έτη εισαγωγής 2014-15 και 2015-16
(που το έχουν Υ στο πρόγραμμα σπουδών τους)
5. Τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα θα προσφερθούν την πρώτη μέρα,
κατά προτεραιότητα σε άτομα του 4ου έτος (169>). Την επόμενη μέρα,
εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, θα δοθούν και στο 3ο έτος:
Γλ2-230 Φωνητική – Φωνολογία
Γλ3-225 Απόκτηση Β’ γλώσσας
Λογ6-260 Επισκόπηση Αγγλικής Λογοτεχνίας Ι
Λογ6-261 Επισκόπηση Αγγλικής Λογοτεχνίας ΙΙ
Γλ3-326 Μεθοδολογία Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών
Γλ3-329 Διδακτική Θεωρία και Πράξη
6. Τα παρακάτω μαθήματα 4ου έτους θα προσφερθούν από την πρώτη μέρα
και στους τριτοετείς: Γλ2-493 Μεταφορά – Μετωνυμία και Γλ4-410
Συγκριτική Σύνταξη και Μετάφραση.
Διαδικασία δήλωσης
Για να εγγραφείτε στα μαθήματα του έτους που ουσιαστικά ανήκετε, πρέπει
απλά να τα επιλέξετε στη δήλωσή σας και στο τέλος να κάνετε υποβολή. Με την
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υποβολή της δήλωσης, το σύστημα άμεσα σας ενημερώνει για την εγγραφή σας
ή όχι σε μάθημα.
Σε περίπτωση που δεν γίνεστε δεκτοί σε κάποιο από τα μαθήματα που
δηλώσατε, συνεχίζετε τη δήλωσή σας επιλέγοντας κάποιο από τα υπόλοιπα
μαθήματα του έτους σας και επανυποβάλετε τη δήλωση μαθημάτων.
Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα ενημερώνεται κάθε πρωί με τα νέα δεδομένα.
Από τα ξημερώματα της Τετάρτης 5/10 στις 00:01 και μέχρι τις 24:00 της
ίδιας μέρας (λήξη δηλώσεων μαθημάτων) θα έχετε τη δυνατότητα να
επιλέξετε και 6ο μάθημα.
Στο νέο σύστημα έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να διαγραφείτε από μάθημα
στο οποίο έχετε γίνει δεκτοί και να προχωρήσετε σε αλλαγή της δήλωσής σας.
Προσοχή: καθώς δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσετε να εγγραφείτε σε άλλο
μάθημα, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί κατά τη διαδικασία της
διαγραφής.
Τα ανοιχτά μαθήματα (αυτά που δεν απαιτούν υπογραφή του διδάσκοντα) των
Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Γερμανικής Φιλολογίας, είναι
διαθέσιμα στο σύστημα των ηλεκτρονικών δηλώσεων.
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