
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Εγγραφή-Ενημέρωση των φοιτητών που εισήχθησαν με κατατακτήριες 

εξετάσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 

 

 Οι επιτυχόντες παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά ή να  

καταθέσουν δια ζώσης στη Γραμματεία του Τμήματος (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ 

ΠΕΜΠΤΗ -11:00 έως 13:00), για να εγγραφούν από τις 20/1/2023 έως 

27/1/2023, επισυνάπτοντας  τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά: 

 -Αίτηση για εγγραφή (την χορηγεί η Γραμματεία-επισυνάπτεται στην 

ανακοίνωση) 

 -Υπεύθυνη δήλωση  στην οποία εμφαίνετέ ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν 

είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα. (επισυνάπτεται στην ανακοίνωση-μπορεί να γίνει και μέσω 

gov.gr) 

- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας  

Όσοι φοιτητές εισήχθησαν στο Τμήμα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και 

επιθυμούν να αναγνωρίσουν κάποια από τα παρακάτω μαθήματα, θα πρέπει 

να αποστέλλουν αίτηση (ιστοσελίδα-ΕΝΤΥΠΑ-Αίτηση γενικής χρήσης) προς την 

Γραμματεία του Τμήματος, όπου να αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που 

επιθυμούν να αναγνωριστούν, επισημαίνεται ότι: 

• Αναγνωρίζονται μαθήματα μόνο για τρέχοντα εξάμηνα και όχι για επόμενα  

• Αναγνωρίσεις μαθημάτων από το Τμήμα προέλευσης γίνονται μετά το 4° 

εξάμηνο και κατόπιν συνεννόησης με τους διδάσκοντες  

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται από την Συνέλευση του Τμήματος και οι 

ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν ως απάντηση την σχετική απόφαση στο email 

του Ιδρύματος που τους έχει δοθεί με την εγγραφή τους.  

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εξετάζονται 

στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος και σε ποιο εξάμηνο διδάσκονται 

αυτά: 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία και 
Πολιτισμό 

2° Εξάμηνο -Εαρινό 

Εισαγωγή στην Ιστορία του Νέου 
Νεότερου & Σύγχρονου Ελληνισμού 

3° Εξάμηνο - Χειμερινό 



Εισαγωγή στην Κοινωνική & 
Πολιτισμική Ανθρωπολογία 

1° Εξάμηνο-Χειμερινό 

Εισαγωγή στη Λαογραφία 1° 
Εξάμηνο 

1° Εξάμηνο-Χειμερινό 

 

Οι επιτυχόντες με άθροισμα > 30 δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τα μαθήματα 

που εξετάστηκαν στις κατατακτήριες εξετάσεις στα οποία έχουν βαθμολογηθεί 

κάτω από 10. 

 

Επίσης μετά  την ολοκλήρωση της εγγραφής στο πληροφοριακό σύστημα της 

γραμματείας, η δήλωση μαθημάτων του 1ου εξαμήνου θα γίνει από την 

γραμματεία και για την δήλωση μαθημάτων του 2ου εξαμήνου θα 

ενημερωθείτε με ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του τμήματος για τις 

ημερομηνίες που θα πραγματοποιούνται οι δηλώσεις, για να εισέλθετε με 

τους κωδικούς σας. 

 

Από 5/2  και μετά  θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση για την χορήγηση 

κωδικών και οδηγίες. 

 


