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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
Η ελφηεηα απηή πεξηγξάθεη ηελ νξγάλσζε ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, φπσο απηή ηζρχεη απφ ην
αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021 θαη κεηέπεηηα, κεηά ηελ αλακφξθσζε ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηελ δεκνζηνπνίεζε ηεο ηζνηίκηζεο ησλ 5εηψλ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ
Μεραληθψλ σο εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ, σο Integrated Master
(ΦΔΚ1946Β/14-5-2021).

ποςδέρ
Η ειάρηζηε δπλαηή δηάξθεηα ζπνπδψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιήςε δηπιψκαηνο ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ
Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο είλαη 10 εμάκελα. Η αλψηαηε δηάξθεηα ζπνπδψλ είλαη 16
αθαδεκατθά εμάκελα, κε δπλαηφηεηα ππέξβαζεο γηα ιφγνπο πγείαο. Μεηά επέξρεηαη ν θνηηεηήο ράλεη ηελ
θνηηεηηθήο ηνπ ηδηφηεηα (δηαγξάθεηαη απφ ην Σκήκα).
Απφ ηε λνκνζεζία παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλαζηνιήο θνίηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δηαθφπηεηαη
πξνζσξηλά ε θνηηεηηθή ηδηφηεηα. Οη θνηηεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηαθφςνπλ, κε έγγξαθε αίηεζε ηνπο ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, ηηο ζπνπδέο ηνπο κε κέγηζην φξην αλαζηνιήο ηα δχν (2) έηε, ζχκθσλα κε ην
ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σα έηε απηά δελ πξνζκεηξψληαη ζηελ παξαπάλσ αλψηαηε δηάξθεηα
θνίηεζεο. Οη θνηηεηέο πνπ δηαθφπηνπλ θαηά ηα αλσηέξσ ηηο ζπνπδέο ηνπ, δελ έρνπλ ηε θνηηεηηθή ηδηφηεηα
θαζ' φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δηαθνπήο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Μεηά ηε ιήμε ηεο δηαθνπήο ησλ ζπνπδψλ νη
θνηηεηέο επαλέξρνληαη ζην Σκήκα. Δπίζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κεξηθήο θνίηεζεο (κε αίηεκα πξνο ηελ
Κνζκεηεία ρνιήο Μεραληθψλ) γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, φπνπ θάζε εμάκελν πξνζκεηξάηε σο κηζφ
αθαδεκατθφ εμάκελν θαη δελ κπνξνχλ λα δειψλνπλ πξνο παξαθνινχζεζε θαη λα εμεηάδνληαη ζε αξηζκφ
κεγαιχηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ πνπ πξνβιέπεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ.
Σα καζήκαηα ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο θαηαλέκνληαη ζε δέθα δηδαθηηθά
εμάκελα (1° έσο θαη 10°).
Κάζε εμάκελν επηβάιιεηαη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 13 πιήξεηο εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο. Παξάηαζε
ηεο δηάξθεηαο ελφο εμακήλνπ επηηξέπεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ν
απαηηνχκελνο ειάρηζηνο αξηζκφο εβδνκάδσλ δηδαζθαιίαο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δχν εβδνκάδεο, θαη
γίλεηαη κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Κνζκεηείαο ηεο ρνιήο Μεραληθψλ. Αλ γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν ν αξηζκφο ησλ εβδνκάδσλ δηδαζθαιίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έλα κάζεκα είλαη
κηθξφηεξνο απφ δεθαηξείο (13), ην κάζεκα ζεσξείηαη φηη δελ δηδάρζεθε θαη δελ εμεηάδεηαη, ηπρφλ δε
εμέηαζε ηνπ είλαη άθπξε θαη ν βαζκφο δελ ππνινγίδεηαη γηα ηελ απνλνκή ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.
ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ππάξρνπλ καζήκαηα γεληθνχ ππνβάζξνπ (ππνρξεσηηθά), εηδηθνχ ππνβάζξνπ
(ππνρξεσηηθά επηινγήο θαηεχζπλζεο εκβάζπλζεο), θαη καζήκαηα εηδηθφηεηαο (θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά
θαηεχζπλζεο εκβάζπλζεο). Σα ππνρξεσηηθά είλαη ζπγθεθξηκέλα βαζηθά καζήκαηα ηεο επηζηήκεο ηνπ Πνιηηηθνχ
Μεραληθνχ ηα νπνία πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη θαη εμεηαζηεί επηηπρψο θάζε θνηηεηήο. Σα ππνρξεσηηθά
επηινγήο θαηεχζπλζεο εκβάζπλζεο θαη ηα θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά θαηεχζπλζεο εκβάζπλζεο είλαη
καζήκαηα εκβάζπλζεο ζε ηέζζεξηο θαηεπζχλζεηο.
Σα καζήκαηα ζπνπδψλ αληηζηνηρίδνληαη ζε πηζησηηθέο κνλάδεο ECTS ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ
χζηεκα Μεηαθνξάο θαη πζζψξεπζεο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (European Credit Transfer and Accumulation
System).

Γιδακηικέρ Μονάδερ (ΓΜ) - Πιζηωηικέρ Μονάδερ ECTS
Η Γηδαθηηθή Μνλάδα (ΓΜ) αληηζηνηρεί ζε κία εβδνκαδηαία ψξα δηδαζθαιίαο ή κία έσο ηξεηο εβδνκαδηαίεο
ψξεο εξγαζηεξίνπ.Οη Πηζησηηθέο Μνλάδεο ECTS βαζίδνληαη ζηνλ θφξην εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη λα
θαηαβάιεη θάζε θνηηεηήο γηα λα επηηχρεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ,
αλάινγα κε ηα εθάζηνηε καζεζηαθά απνηειέζκαηα θαη ηηο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ
επηδηψθεηαη λα απνθηεζνχλ κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ.
Οη Πηζησηηθέο Μνλάδεο ECTS ζεζπίζηεθαλ γηα λα είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά θαη ζπζζψξεπζε επηηπρψλ
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επηδφζεσλ ζε άιια αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ ηδίνπ ή άιινπ ΑΔΙ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ
επίπεδν, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηελ αθαδεκατθή αλαγλψξηζε. Ο θφξηνο εξγαζίαο πνπ
απαηηείηαη λα θαηαβάιεη θάζε θνηηεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο πιήξνπο θνίηεζεο πνπ
πεξηιακβάλεη θαηά κέζν φξν 36 έσο 40 πιήξεηο εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο, πξνεηνηκαζίαο θαη εμεηάζεσλ,
απνηηκάηαη κεηαμχ 1.500 θαη 1.800 σξψλ εξγαζίαο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε εμήληα 60 Πηζησηηθέο
Μνλάδεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη πεληαεηνχο δηάξθεηαο ζπνπδέο πνπ νδεγνχλ ζε ηίηιν «Master», πξέπεη
λα αληηζηνηρνχλ ζε ζπλνιηθά ζε 60x5=300 Πηζησηηθέο Μνλάδεο ECTS.
ην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο εθαξκφζηεθε ην χζηεκα
Μεηαθνξάο θαη πζζψξεπζεο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ ECTS γηα πξψηε θνξά ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010.
Σν πεληαεηνχο δηάξθεηαο πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, δειαδή, νξγαλψζεθε έηζη ψζηε λα
αληηζηνηρεί ζε 300 Πηζησηηθέο Μνλάδεο ECTS. Οη πηζησηηθέο απηέο κνλάδεο θαηαλέκνληαη ηζνκεξψο ζηα 10
εμάκελα θνίηεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε δηπιψκαηνο, έηζη ψζηε ζε θάζε εμάκελν λα αληηζηνηρνχλ
300/10=30 Πηζησηηθέο Μνλάδεο ECTS.

Οπγάνωζη Ππογπάμμαηορ ποςδών - Καηεςθύνζειρ
Σν πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο δνκείηαη σο εμήο:
Σα ηξία πξψηα έηε (εμάκελν 1° έσο θαη 6°) νη ζπνπδέο είλαη θνηλέο γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ
Σκήκαηνο θαη πεξηιακβάλνπλ 49 ππνρξεσηηθά βαζηθά καζήκαηα θνξκνχ, θαζψο θαη 2 καζήκαηα μέλεο
γιψζζαο πνπ επηιέγνληαη ζην 1° θαη 2° εμάκελν.
Σα δχν ηειεπηαία έηε (εμάκελν 8° έσο θαη 10°) νη ζπνπδέο είλαη ζπνπδέο εκβάζπλζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ
απηφ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο Σνκείο ηνπ Σκήκαηνο Καηεπζχλζεηο κε βάζε ηελ εμήο θηινζνθία: λα
ζπλδπάδνπλ αξκνληθά ηελ εμεηδίθεπζε ζε κία απφ ηηο επηζηεκνληθέο θαηεπζχλζεηο πνπ ζεξαπεχεη ην
Σκήκα, κε ηαπηφρξνλε δπλαηφηεηα απφθηεζεο βαζηθήο γλψζεο θαη απφ ηηο άιιεο επηζηεκνληθέο θαηεπζχλζεηο
ρσξίο, φκσο, λα ζηεξεί απφ ηνπο θνηηεηέο ηε δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνηνχλ κε θεηδψ θαη ηηο επξχηεξεο
πξνζσπηθέο επηζηεκνληθέο επηινγέο ηνπο.
ην 8° εμάκελν ζπνπδψλ νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ππνρξενχληαη, κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ηνπο, λα
επηιέμνπλ Καηεχζπλζε. Η επηινγή γίλεηαη ειεθηξνληθά κε ηελ ηαπηφρξνλε δήισζε ησλ καζεκάησλ ζηελ
αξρή ηνπ 8νπ εμακήλνπ. ην Σκήκα ππάξρνπλ ηέζζεξηο Καηεπζχλζεηο:
•

1ε Καηεχζπλζε: «Γνκνζηαηηθψλ έξγσλ».

•

2ε Καηεχζπλζε: «Γεσηερληθψλ έξγσλ»

•

3ε Καηεχζπλζε: «Τδξαπιηθψλ έξγσλ»

•

4ε Καηεχζπλζε: «πγθνηλσληαθψλ έξγσλ»

Λεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν δφκεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ (εμάκελν 8°
έσο θαη 10° ), αιιά θαη ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ καζεκάησλ ζηα πιαίζηα ησλ Καηεπζχλζεσλ πνπ έρνπλ νη
θνηηεηέο επηιέμεη αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε ελφηεηα.

Κανόνερ Γήλωζηρ Μαθημάηων Δξαμήνος
ηελ αξρή θάζε εμακήλνπ θαη ζε εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κνζκήηνξα ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο,
θάζε θνηηεηήο πξέπεη λα εγγξαθεί θαη αθνινχζσο λα θαηαζέζεη ειεθηξνληθή δήισζε κε ηα καζήκαηα ηα
νπνία ζα παξαθνινπζήζεη ζην ζπγθεθξηκέλν εμάκελν.
Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θακία δήισζε δε γίλεηαη δεθηή, αξρηθή ή ηξνπνπνηεηηθή ηεο ππνβιεζείζαο.
Με απηή ηε δήισζε θάζε θνηηεηήο απνθηά δηθαίσκα ζην ηέινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμακήλνπ θαη ζηελ
επφκελε εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ λα ζπκκεηέρεη ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ πνπ δήισζε.
Αλ έλαο θνηηεηήο δελ θαηαζέζεη δήισζε ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ, ηφηε ζεσξείηαη φηη δελ ζα
παξαθνινπζήζεη καζήκαηα θαη δελ ζα ζπκκεηέρεη ζηηο εμεηάζεηο απηνχ ηνπ εμακήλνπ αιιά θαη ζηελ
επαλαιεπηηθή εμέηαζε ηνπ επηεκβξίνπ.
Γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν κπνξεί λα δεισζνχλ κφλνλ εθείλα ηα καζήκαηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηα
καζήκαηα ησλ ρεηκεξηλψλ εμακήλσλ (1°, 3°, 5°, 7° θαη 9°) ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
Αληίζηνηρα, γηα ην εαξηλφ εμάκελν κπνξεί λα δεισζνχλ κφλν ηα καζήκαηα ησλ εαξηλψλ εμακήλσλ (2°, 4°, 6°,
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8° θαη 10°) ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
ηε δήισζε καζεκάησλ πεξηιακβάλνληαη:
• Όια ηα καζήκαηα πξνεγνπκέλσλ εμακήλσλ, ζηα νπνία ν θνηηεηήο απέηπρε.
• Όια ηα καζήκαηα πξνεγνπκέλσλ εμακήλσλ, ηα νπνία ν θνηηεηήο δελ είρε ελδερνκέλσο δειψζεη.
• Όια ηα καζήκαηα ηνπ εμακήλνπ ζην νπνίν ν θνηηεηήο εγγξάθεηαη.
Γελ επηηξέπεηαη ε δήισζε καζεκάησλ επφκελνπ δηδαθηηθνχ εμακήλνπ απφ απηφ πνπ βξίζθεηαη ν
θνηηεηήο. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη ε εγγξαθή ζε κάζεκα, ε παξαθνινχζεζε ηνπ νπνίνπ πξνυπνζέηεη
γλψζεηο απφ καζήκαηα πξνεγνπκέλσλ εμακήλσλ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηα νπνία ν
θνηηεηήο δελ έρεη παξαθνινπζήζεη θαη εμεηαζηεί επηηπρψο.
ην 9° εμάκελν, νη θνηηεηέο δειψλνπλ ππνρξεσηηθά ηε Γηπισκαηηθή Δξγαζία θαη ζην 10° εμάκελν ηελ
πινπνηνχλ.

Δξεηάζειρ
Γηα ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζε έλα εμάκελν, ππάξρνπλ δχν εμεηαζηηθέο πεξίνδνη. Οη εμεηάζεηο
δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά κεηά ην πέξαο ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ γηα ηα καζήκαηα πνπ
δηδάρζεθαλ ζηα εμάκελα απηά, αληίζηνηρα. Ο θνηηεηήο δηθαηνχηαη λα εμεηαζηεί ζηα καζήκαηα θαη ησλ δχν
εμακήλσλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ θαηά ηελ επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ
επηεκβξίνπ. Δηδηθή κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ ελαιιαθηηθή εμέηαζε Φνηηεηψλ κε Αλαπεξία (ΦκεΑ)κε
απνδεδεηγκέλε δπζθνιία ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο.
Οη εκεξνκελίεο ησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θάζε πεξηφδνπ αλαθνηλψλεηαη
έγθαηξα απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο.
Κάζε θνηηεηήο έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο κφλνλ εθείλσλ ησλ καζεκάησλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εμακήλνπ, ηα νπνία έρεη κφλνο ηνπ θαζνξίζεη κε ηε δήισζε καζεκάησλ εμακήλνπ, πνπ
θαηέζεζε ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ. Φνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ ππνβάιεη δήισζε καζεκάησλ ή έρνπλ ππνβάιεη
εθπξφζεζκεο δειψζεηο δελ γίλνληαη δεθηνί ζηηο εμεηάζεηο ηνπ εμακήλνπ. Οπνηαδήπνηε βαζκνινγία θαηαηεζεί
εθ παξαδξνκήο απφ δηδάζθνληα γηα θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ εγγξαθεί εγθαίξσο ζε κάζεκα δελ κπνξεί λα
θαηαρσξεζεί απφ ηε Γξακκαηεία.
Η δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ είλαη ηξεηο εβδνκάδεο γηα ηηο πεξηφδνπο Ιαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ θαη Ινπλίνπ
θαη ηέζζεξηο εβδνκάδεο γηα ηελ πεξίνδν επηεκβξίνπ, θαηφπηλ απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΠΑΓΑ..
ε πεξίπησζε πνπ έλαο θνηηεηήο δελ ζπκκεηέρεη ή ζπκκεηέρεη κελ αιιά δελ έρεη επηηπρία θαη ζηηο δχν
εμεηάζεηο ελφο καζήκαηνο, ηφηε:
1.

Δάλ πξφθεηηαη γηα ππνρξεσηηθφ κάζεκα, ηφηε έρεη ηελ ππνρξέσζε λα μαλαδειψζεη ην κάζεκα απηφ
ζε επφκελν έηνο. Με ηε δήισζε απηή έρεη ηελ επθαηξία λα ην μαλαπαξαθνινπζήζεη θαη απνθηά πάιη
ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο αληίζηνηρεο εμεηάζεηο.

2.

Δάλ πξφθεηηαη γηα θαη’ επηινγήλ κάζεκα, ηφηε κπνξεί λα δειψζεη πάιη ην ίδην κάζεκα ζε έλα
επφκελν έηνο εάλ ην κάζεκα πξνζθέξεηαη γηα λα ην μαλαπαξαθνινπζήζεη θαη λα απνθηήζεη έηζη ην
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο αληίζηνηρεο εμεηάζεηο. Έρεη φκσο θαη ηε δπλαηφηεηα λα κελ
μαλαδειψζεη απηφ ην κάζεκα, αιιά ζε επφκελν έηνο λα επηιέμεη θαη λα δειψζεη αλη’ απηνχ έλα άιιν
θαη’ επηινγήλ κάζεκα.

3.

Δάλ θνηηεηήο απνηχρεη πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο θνξέο ζε έλα κάζεκα, έρεη ηε δπλαηφηεηα εμέηαζεο,
κε απφθαζε ηνπ Κνζκήηνξα, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ, απφ ηξηκειή επηηξνπή θαζεγεηψλ ηεο ρνιήο,
νη νπνίνη έρνπλ ην ίδην ή ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη νξίδνληαη απφ ηνλ Κνζκήηνξα. Απφ ηελ
επηηξνπή εμαηξείηαη ν ππεχζπλνο ηεο εμέηαζεο δηδάζθσλ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο, ε πλέιεπζε
ηνπ Σκήκαηνο απνθαζίδεη γηα ην θαζεζηψο πεξαηηέξσ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ
καζήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ.

Οη επί δηπιψκαηη θνηηεηέο (πέξαλ ηνπ 10νπ εμακήλνπ) έρνπλ δηθαίσκα λα εμεηάδνληαη ζε καζήκαηα κε
αληηζηνίρνπ εμακήλνπ θαηά ηηο Δμεηάζεηο Ιαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ θαη Ινπλίνπ εάλ νθείινπλ ζπλνιηθά 8
καζήκαηα ή ιηγφηεξα. Γηα λα απνθηήζνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε εμέηαζε καζήκαηνο κε αληηζηνίρνπ
εμακήλνπ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, εληφο ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη κε αλαθνίλσζε ηεο Γξακκαηείαο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο. Δθπξφζεζκεο

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΓΩΝ ΠΠ - ΣΜΗΜΑ ΠΜ
αηηήζεηο δελ ιακβάλνληαη ππφςε.

Αλλαγή Καηεύθςνζηρ Δμβάθςνζηρ
Αλ έλαο θνηηεηήο, αθνχ δειψζεη ζην 8° εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ φηη αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε
Καηεχζπλζε Δκβάζπλζεο, θξίλεη φηη γηα θάπνην ιφγν ζέιεη λα αιιάμεη Καηεχζπλζε Δκβάζπλζεο, κπνξεί λα ην
θάλεη ζηελ αξρή ηνπ 9νπ εμακήλνπ, θαηαζέηνληαο ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθή Αίηεζε Αιιαγήο
Καηεχζπλζεο, δειψλνληαο ηελ Καηεχζπλζε Δκβάζπλζε ηεο λέαο ηνπ πξνηίκεζεο.
Αιιαγή Καηεχζπλζεο Δκβάζπλζεο κπνξεί λα γίλεη κφλν κία θνξά. Η αίηεζε αιιαγήο ζα θαηαηίζεηαη ζηελ
Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο πξηλ ηελ πεξίνδν δειψζεσλ καζεκάησλ ηνπ 9νπ εμακήλνπ.
Με ηελ αιιαγή Καηεχζπλζεο πξέπεη απηφο ν θνηηεηήο κέρξη ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπ λα ζπκπιεξψζεη
επηηπρψο ηηο εμεηάζεηο ζηα καζήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ λέα Καηεχζπλζε Δκβάζπλζεο. Μαζήκαηα πνπ
έρεη ήδε πεξάζεη ν θνηηεηήο ζηελ παιαηά Καηεχζπλζε Δκβάζπλζεο κεηαθέξνληαη θαη αληηζηνηρνχληαη κε
βάζε ηνλ θσδηθφ ηνπο ζηηο νκάδεο ηνπ λένπ Κχθινπ πνπδψλ. Μαζήκαηα πνπ δελ αλήθνπλ ζε θακία
νκάδα ηνπ λένπ Κχθινπ πνπδψλ ζεσξνχληαη σο καζήκαηα «Δθηφο Οκάδσλ» (ΔΟ).

Γίπλωμα και Καηεςθύνζειρ Δμβάθςνζηρ
Όινη νη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο ιακβάλνπλ
ρσξίο δηάθξηζε ηνλ ηίηιν ηνπ Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. Η Καηεχζπλζε πνπ αθνινχζεζε ν
θαζέλαο αλαγξάθεηαη ζην δίπισκα.
ην πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο θαη ζην Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο, πνπ ιακβάλεη θάζε
απφθνηηνο, αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά φια ηα καζήκαηα, ηα νπνία παξαθνινχζεζε, ν ηίηινο ηεο Γηπισκαηηθήο
Δξγαζίαο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Πξαθηηθή Άζθεζε, εθφζνλ νινθιεξψζεθε, θαη ε Καηεχζπλζε.

Βαθμολόγηζη - Τπολογιζμόρ Βαθμού Γιπλώμαηορ
Η επίδνζε ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα βαζκνινγείηαη ζηελ θιίκαθα 0-10, κε άξηζηα ην 10 θαη ειάρηζην
βαζκφ επηηπρίαο ην 5. Οη βαζκνί δίλνληαη κε δηαβαζκίζεηο δεχηεξνπ δεθαδηθνχ ςεθίνπ.
Ο βαζκφο δηπιψκαηνο ππνινγίδεηαη απφ ηνπο βαζκνχο ησλ καζεκάησλ πνπ παξαθνινχζεζε ν θνηηεηήο
θαη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ βαζκφ δηπιψκαηνο θαη απφ ηνλ βαζκφ ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (ΓΔ) σο εμήο:
Ο βαζκφο θάζε καζήκαηνο πνιιαπιαζηάδεηαη επί ηνλ ζπληειεζηή ECTS ηνπ καζήκαηνο θαη ν βαζκφο ηεο
ΓΔ κε ηνλ ζπληειεζηή ECTS ηεο ΓΔ. Σν άζξνηζκα ησλ επί κέξνπο γηλνκέλσλ δηαηξείηαη κε ην άζξνηζκα
ησλ ζπληειεζηψλ ECTS φισλ ησλ καζεκάησλ θαη ηεο ΓΔ.
Οη ζπληειεζηέο ECTS ησλ καζεκάησλ δίλνληαη ζην Πεξίγξακκα καζεκάησλ ηνπ Οδεγνχ ζπνπδψλ. Ο
ραξαθηεξηζκφο ηνπ Γηπιψκαηνο είλαη ν εμήο (ζχκθσλα κε ην βαζκφ):
5,0 - 6,49 = ΚΑΛΩ
6,50 - 8, 49 = ΛΙΑΝ ΚΑΛΩ
8,50 -10,0 = ΑΡΙΣΑ

Καηάθεζη Βαθμολογίων - Ημεπομηνία Κηήζηρ Γιπλώμαηορ
Η Ηκεξνκελία Κηήζεο Γηπιψκαηνο είλαη εληαία γηα φινπο ηνπο απνθνίηνπο ηεο ίδηαο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ
θαη νξίδεηαη σο ε 20ε εκεξνινγηαθή εκέξα κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ απηήο είηε ηεο θαηάζεζεο βαζκνινγίαο
Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο (εθφζνλ ν θνηηεηήο/ξηα έρεη εμεηαζζεί επηηπρψο ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ ΠΠ),
αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο νξθσκνζίαο. Σα βαζκνιφγηα ησλ καζεκάησλ θαηαηίζεληαη ππνρξεσηηθά εληφο
ηνπ επνκέλνπ 20εκέξνπ απφ ηελ εμέηαζε ηνπ αληηζηνίρνπ καζήκαηνο, θαη ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ
κέρξη θαη 20 εκέξεο κεηά ηε παξνπζίαζε ηεο ζηε ηξηκειή εμεηαζηηθήο επηηξνπή. Οη θνηηεηέο πνπ
ελδηαθέξνληαη λα θαηαζηνχλ δηπισκαηνχρνη θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε εμεηαζηηθή πεξίνδν θαηαζέηνπλ ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο αίηεζε γηα νξθσκνζία. Οη αηηήζεηο νξθσκνζίαο ππνβάιινληαη νπνηεδήπνηε
(εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο πξνο ην Σκήκα) αιιά ε νξθσκνζία πξαγκαηνπνηείηαη 3 θνξέο θάζε
ρξφλν.

