
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΟ/ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

 

Α) ΓΕΝΙΚΑ  

Η Εγγραφή στο εξάμηνο και η Δήλωση μαθημάτων γίνονται αποκλειστικά μέσω του συνδέσμου: 

http://www.central.ntua.gr/registrations/, και είναι απολύτως απαραίτητες για το φάκελο σπουδών του 

κάθε φοιτητή, ανεξάρτητα από όποιες  παράλληλες εγγραφές στο mycourses ή σε άλλη πλατφόρμα 

απαιτούν οι ανάγκες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, και οι οποίες δεν υποκαθιστούν την ανωτέρω 

Εγγραφή στο εξάμηνο και τη Δήλωση μαθημάτων 

[ΠΡΟΣΟΧΗ: Χωρίς Εγγραφή στο Εξάμηνο και Δήλωση Μαθημάτων, δεν καταχωρείται καμία 

βαθμολογία, από καμία Κανονική ή Επαναληπτική Εξέταση] 

Οι φοιτητές που δεν οφείλουν μαθήματα, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους, για να θεωρούνται 

ενεργοί φοιτητές, πρέπει να κάνουν εγγραφή σε εξάμηνο, χωρίς να δηλώσουν μαθήματα.  

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά με χρήση των κωδικών που σας έχουν σταλεί. Εάν 

υπάρχουν προβλήματα στη λήψη των κωδικών, παρακαλούμε απευθυνθείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα, 

στη Γραμματεία της Σχολής, στο email: ugradsemfe@mail.ntua.gr.  

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να αποστέλλουν στο ίδιο email, ποιοδήποτε πρόβλημα συναντήσουν 

σχετικά με τις εγγγραφές, (περιγράφοντας συνοπτικά το πρόβλημα), καθώς και ποιό ή ποιά μαθήματα 

επιθυμούν να δηλώσουν αλλά δεν μπόρεσαν, ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ονοματεπώνυμο και αριθμό 

μητρώου.  

Υπενθυμίζεται ότι, το χρονικό διάστημα ηλεκτρονικής εγγραφής/δήλωσης μαθημάτων, έχει ορισθεί από 

6/10 έως 23/10/2020 και οι όποιες αλλαγές, διορθώσεις ή προσθήκες θα πρέπει να ολοκληρωθούν το 

χρονικό διάστημα 25-29/10/2020.  

 

Β) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

Για τις δηλώσεις μαθημάτων ισχύουν όλοι οι κανόνες, όπως έχουν οριστεί από τη Σχολή: 

• Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορούν να δηλωθούν είναι 19.  

• Από το 3ο εξάμηνο και μετά δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε ένα ή δύο μαθήματα των ανώτερων 

ή προηγούμενων εξαμήνων (μέχρι δύο μαθήματα συνολικά).  

• Μαθήματα που είναι ίδια και στις δύο κατευθύνσεις ο φοιτητής πρέπει να τα δηλώσει μόνο από 

την δική του κατεύθυνση. 

• Από την ομάδα των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων, δίνεται το δικαίωμα επιλογής δύο το 

πολύ επιπλέον μαθημάτων, σε σχέση με το μέγιστο αριθμό που ορίζει το πρόγραμμα σπουδών, τα 

οποία μπορεί να είναι μαθήματα ανώτερου ή κατώτερου εξαμήνου.  

• Για το μάθημα ξένης γλώσσας που έχετε επιλέξει, κατά το 3ο εξάμηνο είτε θα πρέπει να εξεταστείτε, 

είτε να καταθέσετε αίτηση απαλλαγής από την εξέταση του συγκεκριμένου εξαμήνου, 

επισυνάπτοντας πιστοποιητικό γνώσης. Για το μάθημα ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική η εξέταση 

κατά το 4ο εξάμηνο: Ξένη γλώσσα-Ορολογία. (Αιτήσεις για απαλλαγή από τη ξένη γλώσσα γίνονται 

στη Γραμματεία της Σχολής κατά τους μήνες Ιούλιο και Δεκέμβριο). 
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• Κατά την εγγραφή στο 5ο εξάμηνο φοίτησης, πρέπει να δηλωθεί η Κατεύθυνση (Μαθηματικού ή 

Φυσικού Εφαρμογών) καθώς και να επιλεγούν δύο Ροές (για την κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών, 

η δήλωση των Ροών γίνεται κατά το 6ο εξάμηνο).  

• Υπάρχει η δυνατότητα για αλλαγή στην Κατεύθυνση και τις Ροές μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια 

των σπουδών. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προηγηθεί αίτηση αλλαγής στη Γραμματεία πριν 

την δήλωση μαθημάτων.  

 

Γ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, έγιναν αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, προκειμένου να ανταποκρίνεται 

στην κείμενη νομοθεσία για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής επάρκειας, οι οποίες συνοψίζονται στα 

εξής:  

1) Αλλαγές στα μαθήματα επιλογής του 3ου και 4ου εξαμήνου.  

2) Τα μαθήματα «Αρχές Παιδαγωγικής» (5ου εξ.) και  «Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας ( Διδακτική 

Φυσικής/Διδακτική Μαθηματικών)» (6ου εξ.), έγιναν υποχρεωτικά.  

• Οι αλλαγές του προγράμματος αφορούν υποχρεωτικώς  τους φοιτητές που εγγράφονται για πρώτη 

φορά στο 5ο εξάμηνο. Όσοι/ες από τους/ις φοιτητές/τριες με έτος εισαγωγής από το 2015 μέχρι και 

το 2017 επιθυμούν να εξασφαλίσουν παιδαγωγική επάρκεια θα πρέπει να παρακολουθήσουν 

επιτυχώς τα μαθήματα «Λογισμικό για τα Μαθηματικά και τη Φυσική», «Αρχές Παιδαγωγικής», 

«Αρχές Διδακτικής Μεθοδολογίας» (Μαθηματικών ή Φυσικής, ανάλογα με την Κατεύθυνση 

σπουδών), και ένα από τα μαθήματα επιλογής του 4ου Εξαμήνου, όπως έχουν οριστεί στο 

Πρόγραμμα Σπουδών του 2020-21.  

• Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν ένα μάθημα επιλογής στο 3ο εξάμηνο σπουδών και ένα μάθημα 

επιλογής στο 4ο εξάμηνο σπουδών. Δίνεται η δυνατότητα αλλαγής του μαθήματος επιλογής στο 3ο 

ή 4ο εξάμηνο, ακόμα κι αν υπάρχει προβιβάσιμος βαθμός στο ήδη δηλωθέν, με επιλογή του φοιτητή 

ως προς το ποιό από τα δύο θα υπολογιστεί στο βαθμό διπλώματος και ποιο θα εμφανίζεται ως 

επιπλέον επιλογή.   

 

Γ) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ  

• Όπως αναφέρθηκε ήδη, παραπάνω, για τα μαθήματα που δεν υπάρχουν στο εγγραφολόγιο ή 

παρουσιάζει πρόβλημα η δήλωσή τους, οι σπουδαστές καλούνται να αποστέλλουν email: 

ugradsemfe@mail.ntua.gr, αναφέροντας το ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ, Αριθ, Μητρώου, και το μάθημα 

που επιθυμούν να δηλώσουν/εγγραφούν.   

• Το μάθημα «Τοπολογία και Εφαρμογές», δεν θα διδαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, 

προβλέπεται μόνο η εξέτασή του και θα αφορά τους φοιτητές εκείνους που το είχαν δηλώσει κατά 

το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος ή παλαιότερα 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
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