
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ενθμερώνουμε τουσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ ότι από τθν Τρίτη 20 

Οκτωβρίου 2020 ζωσ και τθν Κυριακή 01 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 00:00 

μποροφν μζςω τθσ Ηλεκτρονικήσ Γραμματείασ να δθλώνουν όλα τα χειμερινά 

μακιματα (νζα και οφειλόμενα) που επικυμοφν να παρακολουκιςουν και να 

εξεταςτοφν τθν εξεταςτικι περίοδο Φεβρουαρίου 2021 και τθν επαναλθπτικι 

περίοδο Σεπτεμβρίου 2021. 

ΡΟΣΟΧΗ! Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ διλωςθ των μακθμάτων είναι θ 

επανεγγραφι ςτο εξάμθνο.  

Ημερομηνία λήξησ επανεγγραφήσ ςτο εξάμθνο: Κυριακή 01 Νοεμβρίου 2020 και 

ώρα 00:00.  

Ακολουκοφν οι κανόνεσ διλωςθσ των χειμερινών μακθμάτων, τουσ οποίουσ πρζπει 

να διαβάςουν προςεχτικά οι φοιτθτζσ προτοφ προχωριςουν ςτθ διλωςθ. 

ΠΡΟΟΧΗ! Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ππάξμεη πξόβιεκα ζηε δήιωζε ηωλ 

καζεκάηωλ πξέπεη είηε λα επηθνηλωλήζνπλ κε ηε Γξακκαηεία ζηα ηει. 2610 969-

400 θαη 2610 969-403 (κέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο) είηε λα 

ζηείινπλ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεηωπίδνπλ καδί κε 

θηλεηό ηειέθωλν επηθνηλωλίαο ζηα email: papa@mech.upatras.gr ή 

secretar@mech.upatras.gr ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Κύξηαθε 01 Ννεκβξίνπ 2020.   

 

ΕΕθθππξξόόζζεεζζκκεεοο  ααηηηηήήζζεεηηοο  δδεελλ  ζζαα  γγίίλλννλληηααηη  δδεεθθηηέέοο  γγηηαα  θθααλλέέλλαα  ιιόόγγνν..  

 

Από τθ Γραμματεία. 

Πάτρα, 20/10/2020 

  

mailto:papa@mech.upatras.gr
mailto:secretar@mech.upatras.gr


ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

 

Οι φοιτθτζσ του Α΄ ζτουσ δθλώνουν: 

 ΟΛΑ τα υποχρεωτικά μακιματα (6 ζξι) 

 1 μάκθμα πολιτιςτικό 

 1 ξζνθ γλώςςα 

Οι φοιτθτζσ του Β΄ ζτουσ δθλώνουν: 

 ΟΛΑ τα υποχρεωτικά μακιματα (6 ζξι) 

 1 ξζνθ γλώςςα (Ρροςοχή! τθν ίδια που είχαν επιλζξει και ςτο Α΄ ζτοσ) 

 ΠΛΑ τα μακιματα που οφείλουν από το 1ο εξάμθνο. 

Οι φοιτθτζσ του Γ΄ ζτουσ δθλώνουν: 

 ΟΛΑ τα υποχρεωτικά μακιματα (6 ζξι) 

 ΠΛΑ τα μακιματα που οφείλουν από το 1ο & 3ο εξάμθνο. 

ΡΟΣΟΧΗ! Οι φοιτητζσ του Δ΄ ζτουσ πρζπει να επιλζξουν πρώτα την ειδίκευςή τουσ και 

όςοι επιλζξουν την ειδίκευςη του Αεροναυπηγοφ Μηχανικοφ μετά από 1 εργάςιμη 

μζρα θα ζχουν τη δυνατότητα να δηλώςουν μαθήματα. 

Οι φοιτθτζσ του Δ΄ ζτουσ που κα επιλζξουν τθν ειδίκευςη Μηχανολόγου Μηχανικοφ 

δθλώνουν: 

 ΟΛΑ τα υποχρεωτικά μακιματα τθσ ειδίκευςθσ Μθχανολόγου Μθχανικοφ (5 πζντε) 

 Σπουδαςτικι Εργαςία 

 1 μάκθμα επιλογισ τθσ ειδίκευςθσ του Μθχανολόγου Μθχανικοφ 

 ΠΛΑ τα μακιματα που οφείλουν από το 1ο, 3ο & 5ο εξάμθνο. 

Οι φοιτθτζσ του Δ΄ ζτουσ που κα επιλζξουν τθν ειδίκευςη Αεροναυπηγοφ Μηχανικοφ 

δθλώνουν: 

 ΟΛΑ τα υποχρεωτικά μακιματα τθσ ειδίκευςθσ Αεροναυπθγοφ Μθχανικοφ (5 

πζντε) 

 Σπουδαςτικι Εργαςία 

 1 μάκθμα επιλογισ τθσ ειδίκευςθσ του Αεροναυπθγοφ Μθχανικοφ 

 ΠΛΑ τα μακιματα που οφείλουν από το 1ο, 3ο & 5ο εξάμθνο. 

 

Οι φοιτθτζσ του Ε΄ ζτουσ με ειδίκευςη Μηχανολόγου Μηχανικοφ δθλώνουν: 



 το υποχρεωτικό μάκθμα τησ εξειδίκευςήσ τουσ  

 Διπλωματικι Εργαςία (ΡΟΣΟΧΗ! Η διλωςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ πρζπει να 

κατατεκεί και ςε ζντυπθ μορφι ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ μόλισ αναλάβει ωσ 

επιβλζποντασ κάποιοσ κακθγθτισ) 

 Τουλάχιςτον 1 μάκθμα επιλογισ από τα μακιματα επιλογισ τθσ εξειδίκευςισ τουσ 

και ςφνολο 3 μαθήματα επιλογήσ είτε από τθν ίδια εξειδίκευςθ, είτε από τα 

μακιματα επιλογισ οποιαςδιποτε άλλθσ εξειδίκευςθσ. 

 ΠΛΑ τα μακιματα που οφείλουν από το 1ο, 3ο, 5ο & 7ο εξάμθνο. 

Οι φοιτθτζσ του Ε΄ ζτουσ με ειδίκευςη Αεροναυπηγοφ Μηχανικοφ δθλώνουν: 

 το υποχρεωτικό μάκθμα τθσ ειδίκευςισ τουσ  

 Διπλωματικι Εργαςία (ΡΟΣΟΧΗ! Η διλωςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ πρζπει να 

κατατεκεί και ςε ζντυπθ μορφι ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ μόλισ αναλάβει ωσ 

επιβλζποντασ κάποιοσ κακθγθτισ) 

 3 μακιματα επιλογισ τθσ ειδίκευςθσ του Αεροναυπθγοφ Μθχανικοφ  

 ΠΛΑ τα μακιματα που οφείλουν από το 1ο, 3ο, 5ο & 7ο εξάμθνο. 

Οι επί πτυχίω φοιτητζσ δθλώνουν: 

Όλα τα χρωςτοφμενα μακιματα από το 1ο, 3ο, 5ο, 7ο & 9ο εξάμθνο.  

  



 

ΡΟΣΟΧΗ!  

Α) Η ςπουδαςτική και διπλωματική εργαςία δθλώνεται μόνο μια φορά ςτο χειμερινό και 

μία φορά ςτο εαρινό εξάμθνο και ποτζ άλλοτε.  

Αν επιχειρθκεί για δεφτερθ φορά θ διλωςι τουσ, εμφανίηεται θ ζνδειξθ «Μια διαδικαςία 

αξιολόγηςησ υπάρχει ήδη».  

Β) Οι επί πτυχίω φοιτητζσ με ζτοσ ειςαγωγήσ 2009-2010 και πρίν, που ζχουν επιλζξει τθν 

ειδίκευςη του Μηχανολόγου Μηχανικοφ πρζπει να ζχουν περάςει τουλάχιςτον 4 

υποχρεωτικά μαθήματα τθσ εξειδίκευςθσ (Τομζα) που ζχουν επιλζξει ςτα εξάμηνα 8ο, 9ο 

και 10ο για να μπορζςουν να πάρουν πτυχίο. Η διπλωματικι εργαςία δεν υπολογίηεται 

μζςα ςε αυτά. 

ΕΡΑΛΗΘΕΥΣΗ 

Προτείνεται ςτουσ φοιτθτζσ μόλισ ολοκλθρώνουν τθ διλωςθ τουσ, να ελζγχουν αν αυτι 

καταχωρικθκε ςωςτά από το πεδίο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΓΟ, βάηοντασ φίλτρο ςτθ ςτιλθ 

ακαδημαϊκό ζτοσ και ςτθ ςτιλθ ακαδημαϊκή περίοδο (π.χ. για τισ δθλώςεισ του 

χειμερινοφ εξαμινου του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2020-2021 βάηω φίλτρο ςτο ακαδθμαϊκό 

ζτοσ 2020-2021 και ςτθν ακαδθμαϊκι περίοδο χειμερινά).  

 

 

 

 

 

 


