ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21
Υποβολή δηλώσεων: 22/2 έως και 4/3/2021
ιεύθυνση κόµβου: www.sis.auth.gr
Για τη δήλωση είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών πρόσβασης (username / password), που
διαθέτουν οι φοιτητές/τριες για τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύµατος. Όσοι
φοιτητές έχουν µη λειτουργικούς κωδικούς ή δεν έχουν καν λάβει κωδικούς πρόσβασης, πρέπει
να απευθύνονται στο ΚΗ e-mail: support@auth.gr, τηλ: 2310999000 (ώρες 08:15-15:00).
Οι φοιτητές/τριες που επιλέγουν µαθήµατα ειδίκευσης, θα πρέπει να δηλώσουν αρχικά στο
σύστηµα την κατεύθυνσή τους. ιαφορετικά τα µαθήµατα ειδίκευσης δεν αποθηκεύονται.

* * * Οι παραπάνω ηµεροµηνίες είναι αποκλειστικές
και δεν θα υπάρξει δυνατότητα παράτασης***
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές συνδεδεµένοι µε το δίκτυο τους οποίους µπορούν να
χρησιµοποιούν οι φοιτητές/τριες για τις ηλεκτρονικές τους δηλώσεις υπάρχουν διαθέσιµοι:
1. στη Θεµατική Βιβλιοθήκη, Νέα πτέρυγα Φιλοσοφικής Σχολής, ώρες λειτουργίας: ευτέρα
ως Παρασκευή 8:00-15:30,
2. στο Αναγνωστήριο των φοιτητών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, ώρες λειτουργίας:
καθηµερινά 8:00-24:00,
3. στην Κεντρική Νησίδα Υπολογιστών του ΑΠΘ, στην κεντρική Βιβλιοθήκη, ώρες
λειτουργίας: ευτέρα έως Παρασκευή 8:00-14:00.
Οι φοιτητές/τριες παρακαλούνται να τηρούν τους κανονισµούς των βιβλιοθηκών.

Παλαιοί φοιτητές (52 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ) οι οποίοι δεν είναι
καταγεγραµµένοι στο ηλεκτρονικό σύστηµα θα υποβάλουν αίτηση στη Γραµµατεία του
Τµήµατος για εγγραφή στο εξάµηνο στο ίδιο χρονικό διάστηµα 22/2 έως και 4/3/2021.

--Οι φοιτητές/τριες του 2ου εξαμήνου δεν θα δηλώσουν κανένα μάθημα. Η δήλωση θα
γίνει αυτόματα από τη Γραμματεία. Στο μάθημα ΑΣΚ152 (Ασκήσεις
Ιστοριογραφικών Κειμένων) θα γίνει καταμερισμός σε δύο τμήματα (Α-Μ και Ν-Ω),
με την ίδια διδάσκουσα, με αλφαβητική σειρά.
--Οι φοιτητές/τριες του 4ου, 6ου, 8ου ή και μεγαλύτερου εξαμήνου οφείλουν να
δηλώσουν πρώτα απ΄ όλα όσα από τα Υποχρεωτικά μαθήματα του εαρινού
εξαμήνου 2020-21 δεν έχουν δηλώσει ποτέ στο παρελθόν (χωρίς περιορισμό)
--Οι φοιτητές/τριες του 4ου, 6ου, 8ου ή και μεγαλύτερου εξαμήνου με κατεύθυνση
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ μπορούν και πρέπει να δηλώσουν ΚΑΙ όσα
Υποχρεωτικά Ειδίκευσης μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2020-21 δεν έχουν
δηλώσει ποτέ στο παρελθόν (χωρίς περιορισμό).
--Οι φοιτητές/τριες του 4ου, 6ου, 8ου ή και μεγαλύτερου εξαμήνου με κατεύθυνση
ΙΣΤΟΡΙΑ μπορούν και πρέπει να δηλώσουν ΚΑΙ όσα Υποχρεωτικά Ειδίκευσης
μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2020-21 δεν έχουν δηλώσει ποτέ στο παρελθόν
(χωρίς περιορισμό).
Έτσι, όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας, θα
μπορούν στο μέλλον να συμμετέχουν στις εξετάσεις των παραπάνω μαθημάτων

χωρίς να χρειάζεται να τα παρακολουθήσουν ξανά, σύμφωνα με τις μεταβατικές
διατάξεις (βλ. Οδηγός Σπουδών 2020-21, σελ. 44, σημ. 4 και 5). Εξαιρούνται τα
Φροντιστήρια Ειδίκευσης.
Στους φοιτητές και φοιτήτριες 4ου εξαμήνου, που δεν είχαν δικαίωμα δήλωσης
μαθημάτων Ειδίκευσης στο προηγούμενο (3ο) εξάμηνο θα τους δοθεί η
δυνατότητα δήλωσης τέτοιων μαθημάτων στο επόμενο χειμερινό εξάμηνο.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πλέον των Υποχρεωτικών και των Υποχρεωτικών Ειδίκευσης μαθημάτων,
μπορούν να δηλωθούν ΚΑΙ Φροντιστήρια Και Επιλεγόμενα μαθήματα από άλλα
τμήματα (φιλολογικά, παιδαγωγικά ή άλλα). Ο συνολικός αριθμός των ECTS αυτών
των δύο κατηγοριών που θα δηλωθούν για το εαρινό εξάμηνο δεν μπορεί να
ξεπερνάει τα 30 (τριάντα) ± 10%.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να δηλώσουν με συμπληρωματική
δήλωση σε ποια μαθήματα που έχουν αποτύχει επιθυμούν να εξεταστούν
•
Φοιτητές/τριες του 4ου, 6ου, 8ου εξαμήνου έως και έξι (6) οφειλόμενα
μαθήματα όλων των προηγούμενων εξαμήνων, χειμερινών ή εαρινών, εφόσον
διδάσκονται κατά το εαρινό εξάμηνο 2020-21.
•
Φοιτητές/τριες επί πτυχίω (9ο εξάμηνο και άνω) όσα μαθήματα επιθυμούν
Υποχρεωτικά και Υποχρεωτικά Ειδίκευσης, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται στο
εαρινό εξάμηνο 2020-21.
-ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι φοιτητές/τριες που επιθυµούν να δηλώσουν µαθήµατα από το Τµήµα
Φιλολογίας θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον αλφαβητικό διαχωρισµό των
Τµηµάτων. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο αλφαβητικός διαχωρισµός
είναι υποχρεωτικός και σε περίπτωση λάθους στις δηλώσεις µαθηµάτων η Γραµµατεία
µετά από έλεγχο διορθώνει την κατανοµή των φοιτητών/τριών στα Τµήµατα όπως
ορίζει το Τµήµα Φιλολογίας.
-Οι φοιτητές/τριες που θα επιλέξουν µαθήµατα ελεύθερης επιλογής από άλλα Τµήµατα
θα πρέπει να προσέξουν τα µαθήµατα αυτά να προσφέρουν τουλάχιστον 6 ECTS.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι φοιτητές/τριες με έτος εισαγωγής 2015-16 και εξής θα πρέπει να
δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία απόκτησης του Πιστοποιητικού
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ). Στην ιστοσελίδα του Τμήματος
υπάρχει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την απόκτηση του ΠΠΔΕ. Για τυχόν
απορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος. Μπορείτε να
δείτε τη σχετική ανακοίνωση ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.
https://www.hist.auth.gr/sites/default/files/%CE%A0%CE%A0%CE%94%CE%95_0.
pdf

-Η δήλωση των µαθηµάτων από το Τµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής γίνεται από
το 5ο εξάµηνο σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις απόκτησης του Πιστοποιητικού
Παιδαγωγικής και ∆ιδακτικής Επάρκειας (ΠΠ∆Ε), επιλέγοντας µαθήµατα από τον
κατάλογο που υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσµο. Για την ανακοίνωση σχετικά µε την
απόκτηση του ΠΠ∆Ε µπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσµο.
https://www.hist.auth.gr/sites/default/files/%CE%A0%CE%A0%CE%94%CE%95_0.
-Οι φοιτητές/τριες µε ειδίκευση στην Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης δηλώνουν τα
Φροντιστηριακά µαθήµατα σύµφωνα µε την ανακοίνωση της 16ης Φεβρουαρίου 2021
της ιστοσελίδας του Τµήµατος ( ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΠΡ 606, ΑΒΥ 606)), ( ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: ΑΙΤ 606 ) και θα δηλωθούν στο sis.auth.gr συµπληρωµατικά
από τη Γραµµατεία.
Με τον ίδιο τρόπο θα δηλωθούν και τα µαθήµατα επιλογής µε τίτλο
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ΑΠΡ 303, ΑΠΡ 312, ΑΚΛ 307, ΑΚΛ 312, ΑΒΥ 312) ( ΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ/ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ΑΠΡ
303, ΑΠΡ 312, ΑΚΛ 307, ΑΚΛ 312, ΑΒΥ 312))
-Οι φοιτητές/τριες µε ειδίκευση στην Ιστορία θα δηλώσουν τα Φροντιστηριακά
µαθήµατα κανονικά µέσω του sis.auth.gr. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δηλώσουν
και το Τµήµα (διδάσκων/ουσα) του Φροντιστηρίου.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ο/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ E-MAIL ΜΕ ΤΗ ΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΤΟΥ.
ΩΣ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΟ ΗΛΩΣΗΣ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ E-MAIL
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

