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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

 

H εγγραφή στις εργαστηριακές ομάδες του εργαστηρίου “Ηλεκτροτεχνικών Υλικών”, θα 
γίνει αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του e-Class επιλέγοντας μέσω του 
πεδίου «ΟΜΑΔΑ ΧΡΗΣΤΩΝ» (https://eclass.uniwa.gr/modules/group/?course=EEE330)  
το επιθυμητό δίωρο παρακολούθησης. 

Οι εγγραφές στα εργαστηριακά δίωρα θα είναι ανοιχτές από τη Δευτέρα 11/10/2021 
και ώρα 09:00,  έως και την Πέμπτη 14/10/2021 και ώρα 22:00. 

Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι φοιτήτριες/τες , οι οποίες/οι: 

1. βρίσκονται στο 3o ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και δεν έχουν παρακολουθήσει στο 
παρελθόν το εργαστήριο του μαθήματος. 

2. έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο του μαθήματος  και έχουν λάβει βαθμό 
μικρότερο του 3,0. 

Όσοι κατά τα προηγούμενα έτη έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο του μαθήματος και 
έχουν βαθμό >= 3,  δεν έχουν υποχρέωση παρακολούθησης αλλά υποχρεούνται να 
συμμετέχουν μόνο στην τελική εξέταση του εργαστηρίου. Οι φοιτητές αυτοί, προκειμένου 
να μπορέσουν να συμμετέχουν στην τελική εξέταση πρέπει να εγγραφούν στην 
ομάδα “Κατάσταση Φοιτητών μόνο για Τελική Εξέταση” στο e-Class. 

Το εργαστήριο θα πραγματοποιείται δια ζώσης σε εργαστηριακά δίωρα/ομάδες ανά 
δεκαπενθήμερο για κάθε ομάδα, τις ημέρες Δευτέρα (ώρες 13:00-19:00) και Τρίτη (ώρες 
11:00 -21:00), στις αίθουσες Β215 και Β216. 

Τα τμήματα έχουν κωδικοποίηση: 

Δευτέρα/Τρίτη - Δίωρο - Τμήμα Α/Β (εβδομάδα του 15νθήμερου) - 1/2 (ομάδα ανά δίωρο, 
με δικό της πρόγραμμα ασκήσεων). 

Για παράδειγμα: Ομάδα Δευτέρα 15-17 Α1, σημαίνει ότι το τμήμα αυτό παρακολουθεί 
Δευτέρα, ώρες 15:00-17:00, την 1η εβδομάδα του 15νθήμερου και εκτελεί διαφορετική 
άσκηση και σε διαφορετική αίθουσα από την ομάδα Δευτέρα 15-17 Α2. 

Ομοίως, η Ομάδα Δευτέρα 15-17 Β1, σημαίνει ότι το τμήμα αυτό παρακολουθεί Δευτέρα, 
ώρες 15:00-17:00, την 2η εβδομάδα του 15νθήμερου και εκτελεί διαφορετική άσκηση και 
σε διαφορετική αίθουσα από την ομάδα Δευτέρα 15-17 Β2. 

Σύντομα θα δημοσιευτεί στο e-Class και το αναλυτικό πρόγραμμα των εργαστηριακών 
ασκήσεων ανά ομάδα, με ημερομηνίες και αίθουσες ανά τμήμα και άσκηση. 

Επίσης στο e-Class έχει δημοσιευτεί και ο Κανονισμός του μαθήματος. 
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