
Διευκρινήσεις για τις δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 

2022-2023 

Οι εγγραφές και οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πρέπει να 

γίνουν ηλεκτρονικά από τη Τρίτη  18 ως και την Παρασκευή   28  Οκτωβρίου 2022 με τη χρήση των προσωπικών 

κωδικών πρόσβασης στην παρακάτω διαδικτυακή πύλη του Πανεπιστημίου:    https://students.duth.gr   

Στη δήλωση των μαθημάτων κάθε φοιτητής/φοιτήτρια πρέπει να δηλώσει,  

1. τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλεγόμενα) του χειμερινού εξαμήνου τα οποία οφείλει και στα οποία 

επιθυμεί να εξεταστεί,  

2. τα μαθήματα του εξαμήνου στο οποίο φοιτά και,  

3. την ξένη γλώσσα που παρακολουθεί. (μόνο Ιταλικά) 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 1ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν, τα έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου 

εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών (ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-2023, ισχύει για του 

εισαχθέντες 2022-2023) και, επιπλέον, την ξένη γλώσσα. 

Ειδικότερα, οι φοιτητές/φοιτήτριες του 3ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν, εκτός από όλα τα οφειλόμενα (μόνο 

χειμερινά), τα έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα του 3ου εξαμήνου του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και, 

επιπλέον, την ξένη γλώσσα.  

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 5ου και του 7ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν, εκτός από τα οφειλόμενα (μόνο 

χειμερινά), εφτά (7) το πολύ ΝΕΑ μαθήματα και, επιπλέον, την ξένη γλώσσα.  

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται εκτός κύκλου σπουδών («επί πτυχίω» >=8ου  εξαμήνου) μπορούν να 

δηλώσουν, εκτός από τα οφειλόμενα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, δεκατέσσερα (14) ΝΕΑ   το πολύ μαθήματα 

του χειμερινού εξαμήνου και, επιπλέον, την ξένη γλώσσα.  

Όσοι φοιτητές κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus 

δεν μπορούν να δηλώσουν ΝΕΑ μαθήματα.  Πρέπει όμως να κάνουν την εγγραφή τους στο χειμερινό εξάμηνο και να 

δηλώσουν τα οφειλόμενα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του 

Φεβρουαρίου 2021.  

Όσοι φοιτητές δεν οφείλουν μαθήματα, αλλά εκκρεμεί μόνον η υποστήριξη της πτυχιακής τους εργασίας πρέπει να 

κάνουν εγγραφή στο χειμερινό εξάμηνο και να υποβάλουν κενή δήλωση μαθημάτων.  

Επισημαίνονται τα εξής:  

1. Δεν πρέπει να εισέρχεστε στην εφαρμογή κατά τις πρωινές ώρες από τις 8.30 ως τις 10.00 των 

εργάσιμων ημερών, επειδή στο παραπάνω χρονικό διάστημα πραγματοποιούνται εργασίες 

συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος. 

 

https://students.duth.gr/


 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

2. Πρέπει απαραιτήτως να ελέγξετε το ιδρυματικό σας email  για την επιβεβαίωση ότι η 

δήλωση σας έχει γίνει επιτυχώς. Αν δεν λάβετε email θα πρέπει να δείτε στην δήλωσή σας 

τι πήγε λάθος(1η περίπτωση να μην πατήσατε αποστολή και 2η περίπτωση να μην 

επιλέξατε  μαθήματα) 

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (επισυνάπτεται) 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα 

σπουδών και τα μαθήματα σας παρακαλούμε να  ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του 

Τμήματος (ΣΠΟΥΔΕΣ          ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2022-2023) 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν για ξένη γλώσσα  μόνο τα  

ΙΤΑΛΙΚΑ. Όσοι φοιτητές έχουν πάρει απαλλαγή από τα Αγγλικά  μετά από γραπτές εξετάσεις που 

πραγματοποιήθηκαν  στο παρελθόν θα την δηλώσουν κανονικά και ο βαθμός θα περαστεί από την 

γραμματεία σε εύλογο χρονικό διάστημα . 

Όσοι φοιτητές  έχουν απαλλαγή από την Ξένη Γλώσσα  μετά από   την κατάθεση πτυχίου (Proficiency) ή 

αντίστοιχου τίτλου σε άλλη ξένη Γλώσσα, επίσης  θα την δηλώσουν κανονικά και ο βαθμός θα περαστεί 

από την γραμματεία σε εύλογο χρονικό διάστημα . 

Όσοι φοιτητές διαθέτουν πτυχίο Γ2-C2 στις παρακάτω ξένες γλώσσες Αγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά και 

Γερμανικά θα μπορούν  να  καταθέσουν στην Γραμματεία(Αυτοπροσώπως ή email)  αντίγραφο του πτυχίου 

+ αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΝΤΥΠΑ-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ)  (Η 

συγκεκριμένη διαδικασία δεν έχει ημερομηνία λήξης). 

 

ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΑΚΟΜΗ ΟΙ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΤΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ. 

ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ(18-28/10/2022) ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΣΑΣ, 24 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΗΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ,ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. 

ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜOΝΟ ΣΤΟ email ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ secr@he.duth.gr  

mailto:secr@he.duth.gr


 


