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ΔΝΗΜΔΡΩΣΗ 
 

(Αυοπά τοςρ υοιτητέρ Β΄,  Γ ΄ και Γ΄ έτοςρ, τοςρ υοιτητέρ πος είναι εκτόρ κύκλος,  καθώρ 

και τοςρ υοιτητέρ τυν ππογπαμμάτυν εξομοίυσηρ)  

 

Ελεκεξώλνληαη νη αλωηέξω θνηηεηέο/ηξηεο πωο, εμαηηίαο ηνπ αλαζεωξεκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

Σπνπδώλ, πνπ μεθίλεζε λα πινπνηείηαη γηα ηνπο εηζαρζέληεο θαηά ην αθαδεκαϊθό έηνο 2019-

2020, ππήξμε αλάγθε δηεπζέηεζεο θάπνηωλ δεηεκάηωλ κε καζήκαηα κηθξόηεξωλ εηώλ πνπ 

νθείινληαη από νκάδεο θνηηεηώλ/ηξηώλ, ζηελ νπνία πξνρώξεζε ε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο, 

κεηά ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο. Τα δεηήκαηα απηά θαη ν ηξόπνο 

δηεπζέηεζήο ηνπο έρνπλ ωο εμήο: 

 

Άλγεβπα: Γηα ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο πνπ όθεηιαλ ην κάζεκα «Άιγεβξα» θαη ζην ρεηκεξηλό 

εμάκελν 2019-20 είραλ δειώζεη θαη εμεηαζηεί ζην κάζεκα  «Βαζηθέο Έλλνηεο Μαζεκαηηθώλ 

(Άιγεβξα)», ν βαζκόο ηνπο έρεη κεηαθεξζεί ζην κάζεκα «Άιγεβξα».  

Τν κάζεκα «Βαζηθέο Έλλνηεο Μαζεκαηηθώλ (Άιγεβξα)» έρεη δηαγξαθεί από ηελ θαξηέια ηνπο 

θαη εθεμήο, γηα όζνπο δελ έρνπλ πξνβηβάζηκν βαζκό, ζα δειώλνπλ θαη ζα εμεηάδνληαη ζην 

κάζεκα «Άιγεβξα». 

 

Γευμετπία:  Γηα ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο πνπ νθείινπλ ην κάζεκα «Γεωκεηξία» θαη ζην εαξηλό 

εμάκελν έρνπλ δειώζεη ην κάζεκα «Μαζεκαηηθά», έρεη αληηθαηαζηαζεί ην κάζεκα 

«Μαζεκαηηθά» κε ην κάζεκα «Γεωκεηξία» θαη ζα εμεηαζηνύλ θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν 

Ινπλίνπ 2020 ηελ ήκεξα θαη ώξα εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο «Μαζεκαηηθά» ζηελ ύιε ηεο 

Γεωκεηξίαο. 

 

Δισαγυγή στη Γλυσσολογία: Γηα ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο πνπ όθεηιαλ ην κάζεκα «Εηζαγωγή ζηε 

Γιωζζνινγία» θαη ζην ρεηκεξηλό εμάκελν είραλ δειώζεη θαη εμεηαζηεί ζην κάζεκα  «Βαζηθέο 

Έλλνηεο ηεο Γιωζζηθήο Επηζηήκεο» ηνπ 1
νπ

 εμακήλνπ, ν βαζκόο ηνπο έρεη κεηαθεξζεί ζηελ 

«Εηζαγωγή ζηε Γιωζζνινγία» ζην 2
ν
 εμακήλνπ.  

Τν κάζεκα «Βαζηθέο Έλλνηεο ηεο Γιωζζηθήο Επηζηήκεο» έρεη δηαγξαθεί από ηελ θαξηέια 

ηνπο θαη εθεμήο, όζνη δελ έρνπλ πξνβηβάζηκν βαζκό, ζα δειώλνπλ θαη ζα εμεηάδνληαη ζην 

κάζεκα «Εηζαγωγή ζηε Γιωζζνινγία». 

Επίζεο, νη θνηηεηέο/ηξηεο νη νπνίνη/εο δήιωζαλ ην κάζεκα «Γξακκαηηθή Πεξηγξαθή ηεο Νέαο 

Ειιεληθήο Γιώζζαο» ηνπ 2νπ εμακήλνπ, πνπ έρεη αληηθαηαζηαζεί από ην κάζεκα «Εηζαγωγή 

ζηε Γιωζζνινγία»,  ζα εμεηαζηνύλ ηελ ήκεξα θαη ώξα εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο «Γξακκαηηθή 

Πεξηγξαθή ηεο Νέαο Ειιεληθήο Γιώζζαο» ζηε ύιε ηνπ καζήκαηνο «Εηζαγωγή ζηε 

Γιωζζνινγία». 

 

Απσέρ Χημείαρ: Τν κάζεκα «Αξρέο Χεκείαο» άιιαμε ηίηιν θαη ιέγεηαη πιένλ «Έλλνηεο 

Χεκείαο ζηελ Εθπαίδεπζε». Οη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ όθεηιαλ ην κάζεκα θαη δήιωζαλ ην κάζεκα  
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«Έλλνηεο Χεκείαο ζηελ Εθπαίδεπζε», ζα εμεηαζηνύλ ζε απηό θαη ν βαζκόο ηνπο ζα 

θαηαρωξεζεί ζηε θαξηέια ηνπο ζην κάζεκα «Αξρέο Χεκείαο». 

 

Γνυστική τςσολογία: Οη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ δήιωζαλ θαη εμεηάζηεθαλ ζην κάζεκα 

«Γλωζηηθή Ψπρνινγία» ην ρεηκεξηλό εμάκελν, ν βαζκόο ηνπο θαηαρωξήζεθε ζηελ θαξηέια 

ηνπο ζην 2
ν
 εμακήλνπ. 

 

Αναπτςξιακή Ψςσολογία: Γηα ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο πνπ δήιωζαλ ην κάζεκα ζην εαξηλό 

εμάκελν, ν βαζκόο ηνπο ζα θαηαρωξεζεί ζηελ θαξηέια ηνπο ζην 1
ν
 εμακήλνπ. 

 

Γηα απνξίεο - δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηα πξναλαθεξόκελα, παξαθαινύκε λα επηθνηλωλείηε κε 

ηε Γξακκαηεία ζην 25510 30028. 

 

Από ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο 

 

 

 


