
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μεταβατικές Διατάξεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Με τις παρούσες μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, ρυθμίζονται μόνο
ορισμένα θέματα που επιλύουν επείγοντα προβλήματα των φοιτητών.  Ο υπό διαμόρφωση Κανονισμός
Σπουδών 2019-20 θα ρυθμίζει λεπτομερέστερα όλα τα θέματα λειτουργίας και διαδικασιών που αφορούν
τις σπουδές, λαμβάνοντας υπόψη και τις γενικότερες ρυθμίσεις που αναμένονται από τη Σύγκλητο.

1. Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου 2019-20
Οι φοιτητές οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 εγγράφονται σε τυπικό εξάμηνο σπουδών 9ο και
άνω,  ανεξαρτήτως  του  Προγράμματος  Σπουδών  (ΠΣ)  που  ακολουθούν,  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να
εξεταστούν  κατά  την  εξεταστική  περίοδο  Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου  2020  σε  όλα  τα  μαθήματα  του
χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου τα οποία έχουν δηλώσει τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια των
σπουδών  τους. Τα εξεταζόμενα  μαθήματα  είναι  εκείνα  του  πενταετούς  ΠΣ  του  τμήματος.  Οι  φοιτητές
οδηγούνται δια των ανακοινωμένων Πινάκων Αντιστοιχίσεων, να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στα
νέα αντίστοιχα μαθήματα και στη νέα αντίστοιχη διδαχθείσα ύλη. 

2. Τρόπος δήλωσης μαθημάτων
Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, οι  φοιτητές που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και
παλαιότερα,  ανεξάρτητα  από  το  ΠΣ  που  παρακολουθούν,  μπορούν  να  δηλώσουν  (κατά  τις  δηλώσεις
μαθημάτων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου) τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν
χωρίς υποχρέωση δήλωσης κατά προτεραιότητα των μαθημάτων των μικρότερων εξαμήνων πoυ οφείλουν.

3. Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) 6 πρώτων εξαμήνων (κορμού)
Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς περισσότερα από ένα μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) σε
οποιοδήποτε από τα εξάμηνα 1-6 (κορμού) του πενταετούς ΠΣ, καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία
του τμήματος μέχρι το τέλος του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 σχετική αίτηση, για
να τους αναγνωριστούν τα επιπλέον κατοχυρωμένα ΕΥ μαθήματα ως μαθήματα ΕΥ άλλου εξαμήνου. Το
μέτρο  αφορά  μόνο  φοιτητές  που  ακολουθούν  το  πενταετές  ΠΣ  και  ισχύει  μόνο  για  το  2019-20.  Τα
προαναφερόμενα δεν ισχύουν για μαθήματα επιλογής ανωτέρων εξαμήνων (7ο – 9ο).

4. Αντιστοίχιση μαθημάτων Ξένης Γλώσσας (Αγγλικών) από πρόγραμμα ΤΕ στο  πενταετές ΠΣ
Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα Αγγλικά (Ορολογία) (κωδ. 2102206) του τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του πρώην ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ ή το μάθημα Ξενόγλωσση Τεχνική Ορολογία (κωδ.
2605005β)  του  τμήματος  Ηλεκτρονικών  Μηχανικών  ΤΕ  του  πρώην  ΤΕΙ  Πειραιά  ή  αντίστοιχο  μάθημα
Τεχνικής Ορολογίας (Αγγλικά) σε παλαιότερα προγράμματα σπουδών του πρώην ΤΕΙ Αθήνας, μπορούν να
κατοχυρώσουν το μάθημα Αγγλικά Ειδικότητας Ι (κωδ. EEE.5.8) του πενταετούς ΠΣ, μετά από αίτησή τους
που υποβάλλεται στη Γραμματεία του τμήματος. 
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5. Αλλαγή τμήματος παρακολούθησης θεωρητικών διαλέξεων μαθημάτων
Για τα μαθήματα στα οποία οι  διαλέξεις  προσφέρονται  σε περισσότερα από ένα τμήματα,  οι  φοιτητές
οφείλουν να παρακολουθούν τις διαλέξεις και να εξετάζονται στο τμήμα όπου ανήκουν σύμφωνα με τον
αλφαβητικό διαχωρισμό που έχει ανακοινωθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Είναι δυνατή η μετακίνηση σε
άλλο τμήμα: 

α. για όσους φοιτητές συμπίπτουν οι ώρες διδασκαλίας διαφορετικών μαθημάτων, ένα από τα οποία
ανήκει  στην  κατηγορία  αυτών  που  προστέθηκαν  με  το  πενταετές  ΠΣ  (π.χ.  Αλγόριθμοι  και  Δομές
δεδομένων,  Διαφορικές  Εξισώσεις  – Μετασχηματισμοί),  χωρίς περιορισμό,  και  μετά από έγγραφη
έγκριση και των δύο διδασκόντων,

β. για όσους φοιτητές έχουν δικαίωμα  ειδικής εξέτασης για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς περιορισμό, και
μετά από έγγραφη ενημέρωση των διδασκόντων.

Το αίτημα για αλλαγή τμήματος πρέπει να υποβληθεί στους διδάσκοντες μέχρι 2/12/2019.

6. Αντιστοίχιση πτυχιακής εργασίας με διπλωματική εργασία
Σύμφωνα με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών, προκειμένου να αντιστοιχηθεί η πτυχιακή
εργασία που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο του 4ετούς ΠΣ με διπλωματική εργασία του 5ετούς ΠΣ πρέπει: 

α.  εάν  η  πτυχιακή εργασία έχει  εκπονηθεί  από έναν  φοιτητή,  το  επιβλέπον μέλος  ΔΕΠ να προτείνει
τροποποιήσεις,  όπου κατά την κρίση του απαιτούνται,  ώστε να καλύπτονται  οι  προδιαγραφές της
διπλωματικής εργασίας που έχουν τεθεί στο 5ετές ΠΣ. Στην περίπτωση που το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ
προτείνει  τροποποιήσεις,  πρέπει  να  ακολουθηθεί  η  προβλεπόμενη  διαδικασία  ολοκλήρωσης
διπλωματικής εργασία,

β.  εάν η πτυχιακή εργασία έχει  εκπονηθεί ή εκπονείται  από δύο φοιτητές,  πρέπει  να μετατραπεί  σε
ατομική  διπλωματική  εργασία  με  μέριμνα  του  επιβλέποντος  μέλους  ΔΕΠ  και  να  ακολουθηθεί  η
προβλεπόμενη διαδικασία ολοκλήρωσης διπλωματικής εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, οι φοιτητές
έχουν  το  δικαίωμα  να  ξεκινήσουν  νέα  διπλωματική  εργασία  με  άλλο  θέμα,  με  τον  ίδιο  ή  άλλο
επιβλέποντα.

7. Μεταφορά βαθμολογίας μαθημάτων
Αν  με  τις  ανακοινωμένες  αντιστοιχίες  μαθημάτων  από  το  4ετές  στο  5ετές  πρόγραμμα  προπτυχιακών
σπουδών,
α. μικτό μάθημα αντιστοιχίζεται σε θεωρητικό μάθημα, τότε:

α1. Για τους φοιτητές που ακολουθούν ΠΣ για απόκτηση πτυχίου Τ.Ε. αν ο τελικός βαθμός του μαθήματος
ή ο βαθμός του θεωρητικού μέρους είναι μεγαλύτερος από ή ίσος με 5, ο βαθμός αυτός μεταφέρεται
στο  νέο  μάθημα  και  ο  φοιτητής  κατοχυρώνει  το  νέο  μάθημα  (ανεξάρτητα  από  το  βαθμό  στο
εργαστηριακό μέρος). 

α2. Αν δεν ισχύει το προηγούμενο (α1), ο βαθμός του εργαστηριακού μέρους αγνοείται και ο φοιτητής
οφείλει το νέο μάθημα. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του διδάσκοντα να λάβει υπόψη του το βαθμό
που είχε ο φοιτητής στο εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος. 

α3. Για τους φοιτητές που ακολουθούν ΠΣ για απόκτηση πτυχίου Π.Ε. μεταφέρεται ως έχει ο βαθμός του
παλαιού (μεικτού) μαθήματος στο νέο μάθημα.

β. μικτό μάθημα αντιστοιχίζεται σε μικτό μάθημα, τότε:
β1.  για  τους  φοιτητές  που  ακολουθούν  ΠΣ  για  απόκτηση  πτυχίου  Τ.Ε.,  οι  βαθμοί  θεωρητικού  ή/και

εργαστηριακού μέρους μαθήματος μεταφέρονται ως έχουν στο εργαστηριακό και θεωρητικό μέρος,
αντίστοιχα, του νέου μαθήματος,
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β2. για τους φοιτητές που ακολουθούν το ΠΣ για απόκτηση πτυχίου Π.Ε., μεταφέρεται ως έχει ο βαθμός
του μαθήματος στο νέο μάθημα.

γ. θεωρητικό μάθημα αντιστοιχίζεται σε μικτό μάθημα τότε: 
εάν ο τελικός βαθμός στο παλαιό μάθημα είναι μεγαλύτερος από ή ίσος με 5 μεταφέρεται ως έχει στο νέο
μάθημα και ο φοιτητής κατοχυρώνει το νέο μεικτό μάθημα. Αν ο βαθμός είναι μικρότερος από 5 αγνοείται
και ο φοιτητής οφείλει το πλήρες νέο μάθημα (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος).

δ. ένα μάθημα του παλαιού ΠΣ αντιστοιχείται σε δύο μαθήματα του νέου ΠΠΣ, τότε:
μεταφέρεται ο βαθμός του μαθήματος αυτού και στα δύο νέα μαθήματα.

Επιπλέον, για τους φοιτητές που προέρχονται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ,
ο βαθμός του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ΣΗΕ (2116610) και για τους φοιτητές που προέρχονται
από το τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας, ο βαθμός του εργαστηριακού μέρους
του μαθήματος  Μεταφορά & Διανομή Ηλεκτρικής  Ενέργειας  ΙI  (6413Α)  μεταφέρεται  στο εργαστηριακό
μέρος του μαθήματος ΣΗΕ ΙΙ (ΕΕΕ.9-1.2). 
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