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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ 

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ 

Στο συγκεκριμένο έγγραφο περιέχονται οδηγίες σχετικά με τις αντιστοιχίσεις των 

μαθημάτων για τους φοιτητές του πρώην ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ που επιθυμούν να πάρουν 

πτυχίο ως Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Οι αντιστοιχίσεις αυτές αφορούν την μετάβαση 

των φοιτητών από το 4ετές πτυχίο ΠΑΔΑ στο 5ετές πτυχίο ΠΑΔΑ.  

Για την μετάβαση από το 4ετές πτυχίο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ στο 4ετές πτυχίο ΠΑΔΑ έχουν 

αναρτηθεί οδηγίες στο παρελθόν σύμφωνα με τις οποίες έχουν αναγνωριστεί μαθήματα 

στο 4ετές πτυχίο ΠΑΔΑ. Τα μαθήματα που αναγνωρίστηκαν από την προηγούμενη 

μετάβαση μαζί με αυτά που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από κάθε φοιτητή την περασμένη 

ακαδημαϊκή χρονιά (2018-2019) αποτελούν τα μαθήματα που αναγνωρίζονται στο 5ετές 

πρόγραμμα.  

Τα επιπλέον μαθήματα που χρειάζεται να παρακολουθήσουν οι φοιτητές για το 5ετές 

πρόγραμμα είναι στο σύνολο τους περίπου 10. Σε αυτά περιλαμβάνονται καινούργια 

μαθήματα, που εντάχθηκαν στο 5ετές πρόγραμμα σπουδών, αλλά και μαθήματα που 

υπήρχαν στο 4ετές ΠΑΔΑ.  

Η ομάδα των επιπλέον μαθημάτων διαφέρει για τον εκάστοτε φοιτητή και εξαρτάται από 

τις απαλλαγές και από τα σενάρια χρωστούμενων μαθημάτων που είχαν δοθεί για την 

προηγούμενη μετάβαση (4ετές ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ → 4ετές ΠΑΔΑ). Αρχικά, τα σενάρια 

χρωστούμενων μαθημάτων που δοθήκαν στις οδηγίες κατά την προηγούμενη μετάβαση 

δεν ισχύουν πλέον. Για όλους ισχύουν τα εξής: 

 Θα χρειαστεί να έχουν προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα κορμού (48 

σύνολο) του 5ετούς προγράμματος (βλέπε για απαλλαγές και ειδικές περιπτώσεις 

παρακάτω σελίδα 2 των οδηγιών),  

 Θα χρειαστεί να έχουν προβιβάσιμο βαθμό και στα 9 υποχρεωτικά μαθήματα 

κατεύθυνσης. 

 Θα χρειαστεί να έχουν προβιβάσιμο βαθμό σε 4 μαθήματα κατ’ Επιλογή 

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης, ένα για κάθε εξάμηνο (7ο, 8ο, 9ο, 10ο). Αυτά τα 4 

μαθήματα βρίσκονται μέσα σε καλάθια επιλογής, όπου για κάθε καλάθι επιλογής 

χρειάζεται να υπάρχει ένα μάθημα με προβιβάσιμο βαθμό.  

Για την διευκόλυνση των φοιτητών να κατανοήσουν την τωρινή μετάβαση, έχουν αναρτηθεί 

ανά έτος εισαγωγής οι γενικές περιπτώσεις με κάποιες οδηγίες, οι οποίες αφορούν 

φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα των προηγούμενων ετών 

(Για την εκτύπωση τους χρησιμοποιείστε χαρτί Α3). Αν κάποιος φοιτητής δεν έχει 

ολοκληρώσει με επιτυχία κάποιο από τα μαθήματα των προηγούμενων ετών, τότε θα 

χρειαστεί να εξεταστεί με το αντιστοιχιζόμενο μάθημα. 
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Οι φοιτητές που είχαν ολοκληρώσει πρακτική άσκηση στο παρελθόν, σύμφωνα με το 5ετές 

πρόγραμμα σπουδών,  δικαιούνται απαλλαγή από τα κατ' επιλογή μαθήματα κατεύθυνσης 

του 8ου και 9ου εξαμήνου (2 μαθήματα). Στην περίπτωση που έχουν προβιβάσιμο βαθμό σε 

μάθημα που βρίσκεται μέσα σε κάποιο από αυτά τα δύο καλάθια επιλογής (8ου και 9ου), 

τότε η απαλλαγή αυτή θα ισχύει για το καλάθι επιλογής του 7ου εξαμήνου. Αν και σε αυτό 

το καλάθι επιλογής, υπάρχει μάθημα με προβιβάσιμο βαθμό, τότε η απαλλαγή αυτή θα 

ισχύει για το καλάθι επιλογής του 10ου εξαμήνου. Τέλος, αν και σε αυτό το καλάθι επιλογής, 

υπάρχει μάθημα με προβιβάσιμο βαθμό, τότε η απαλλαγή αυτή θα ισχύει για το μάθημα 

κορμού «Μέθοδοι Επίλυσης με Η/Υ» του 5ου εξαμήνου.  

 

Ορισμένες διευκρινίσεις για τις ιδιαίτερες περιπτώσεις δίδονται παρακάτω: 

1. Αν ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το μάθημα «CE-210_Ανώτερα Μαθηματικά 

ΙΙ» του παλιού προγράμματος σπουδών, τότε του αναγνωρίζονται τα μαθήματα 

«CE0210-Λογισμός Πολλών Μεταβλητών» 2ου Εξαμήνου και «CE0310-Διαφορικές 

Εξισώσεις» 3ου Εξαμήνου. Διαφορετικά θα χρειαστεί να εξεταστεί και στα δύο αυτά 

μαθήματα. 

2. Για τους φοιτητές, στους οποίους αναγνωρίστηκαν τα μαθήματα «CE-270 Οικολογία και 

Περιβαλλοντική Χημεία» και «CE – 280 Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο» κατά την πρώτη 

μετάβαση (4ετές ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ → 4ετές ΠΑΔΑ), τους αναγνωρίζονται τα 

αντιστοιχιζόμενα μαθήματα στο 5ετές ΠΑΔΑ και απαλλάσσονται από το μάθημα 

«CE0230 – Πληροφορική και Προγραμματισμός Η/Υ». Διαφορετικά, αν οι φοιτητές δεν 

είχαν προβιβάσιμο βαθμό σε ένα από τα δύο αυτά μαθήματα, τότε θα χρειαστεί να 

εξεταστούν στο μάθημα «Πληροφορική και Προγραμματισμός Η/Υ». 

3. Αν ο φοιτητής έχει προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα «CE-530 Οπλισμένο Σκυρόδεμα & 

Εργαστηριακοί Έλεγχοι», τότε του αναγνωρίζεται τα μάθηματα «CE0640 – Οπλισμένο 

Σκυρόδεμα» του 6ου Εξαμήνου και «CE0750 – Εργαστηριακοί Έλεγχοι Οπλισμένου 

Σκυροδέματος» του 7ου Εξαμήνου. Διαφορετικά θα χρειαστεί να εξεταστεί και στα δύο 

αυτά μαθήματα.  

4. Οι φοιτητές παίρνουν απαλλαγή από το μάθημα «CE0260 -  Αγγλική Γλώσσα» του 2ου 

Εξαμήνου, εφόσον διαθέτουν πτυχίο Αγγλικών. Για περισσότερες πληροφορίες 

απευθυνθείτε στην Γραμματεία του τμήματος.  

 


