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ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΑΕΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021 

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

• Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων θα ξεκινήσει κατόπιν νεότερης ανακοίνωσης και θα γίνει 

αποκλειστικά μέσω του ιστότοπου https://unistudent.aua.gr. 

• Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του νέου προγράμματος σπουδών που είναι ‘επί πτυχίω’, έχουν τη 

δυνατότητα να δηλώσουν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (υπό τους 

περιορισμούς των αλυσίδων μαθημάτων), εκτός από τα τέσσερα νέα μαθήματα που 

προσφέρονται αντί πτυχιακής εργασίας, τα οποία θα διδαχθούν για πρώτη φορά στο εαρινό 

εξάμηνο του ακ. έτους 2020-1 και για τα οποία ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με την πτυχιακή 

εργασία. 

• Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με ό,τι 

προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του ΓΠΑ. Συνιστάται να παρακολουθείτε τις 

σχετικές ανακοινώσεις από τον ιστότοπο του ΓΠΑ. Από εκεί και πέρα, θα δίνονται ανά μάθημα 

κατευθύνσεις μέσα από το eclass. 

• Διδάσκονται μόνο τα μαθήματα που εμφανίζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Για όσα από αυτά 

δεν υπάρχει όνομα διδάσκουσας/διδάσκοντα, οι διαλέξεις θα ξεκινήσουν μετά τις σχετικές 

αναθέσεις από το ΓΠΑ. Θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις. 

• Συνιστάται η κατά προτεραιότητα δήλωση των εργαστηριακών μαθημάτων. 

• Ισχύουν οι αλυσίδες μαθημάτων. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

• Το μάθημα «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» του 1ου εξαμήνου δε θα προσφέρεται πλέον. 

• Το μάθημα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» του 2ου εξαμήνου δε θα 

προσφέρεται πλέον. 

• Από τα μαθήματα επιλογής «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και «ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» θα προσφερθεί μόνο το μάθημα 

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ». 

• Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο οδηγό σπουδών, το μάθημα «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ» δεν περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έχουν 

παρακολουθήσει το εργαστήριο το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (χωρίς να έχουν κοπεί λόγω 

απουσιών) θα μπορούν να εξεταστούν σε αυτό κανονικά. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που δεν 

παρακολούθησαν τελικά το εργαστήριο, ενώ το είχαν δηλώσει σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, 
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μπορούν να εγγραφούν στο μάθημα «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 

που απευθύνεται μόνο σε αυτές και αυτούς. 

• Προσφέρονται πλέον όλα τα μαθήματα επιλογής του 7ου εξαμήνου. 
 

 


