Επηθαηξνπνίεζε κεηαβαηηθώλ ξπζκίζεσλ γηα ην
αλακνξθσκέλν Πξόγξακκα Σπνπδώλ πνπ ςεθίζηεθε ζηελ
Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο ηελ 13-2-2015 θαη ηξνπνπνηεί
πξνεγνύκελεο απνθάζεηο ζπλειεύζεσλ
Βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ζα απνηειεί ε επηηπρήο ζπκπιήξσζε
ηνπιάρηζηνλ 39 πιήξσλ καζεκάησλ θαη ηνπιάρηζηνλ 210 πηζησηηθώλ κνλάδσλ
(ρσξίο ηελ πηπρηαθή θαη ηελ πξαθηηθή).
Αλαγλσξίδνληαη όια ηα καζήκαηα ηνπ παιηνύ πξνγξάκκαηνο ζηα νπνία νη
ζπνπδαζηέο έρνπλ πξνβηβάζηκo βαζκό.
Όινη νη ζπνπδαζηέο αθνινπζνύλ ην λέν πξόγξακκα ζπνπδώλ από ην εμάκελν πνπ
βξίζθνληαη θαηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν 2014-2015. Δπίζεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα
δειώζνπλ θαη ηα καζήκαηα πνπ ζην παιηό πξόγξακκα ήηαλ ζην εμάκελν πνπ
βξίζθνληαη ή κεγαιύηεξν θαη κε ην λέν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηα ίδηα καζήκαηα ή ηα
αληίζηνηρά ηνπο κεηαθέξζεθαλ ζε πξνεγνύκελα εμάκελα (Μεραληθή, Αληνρή
Τιηθώλ, πζηήκαηα Αεξνζθαθώλ, Δπαγγεικαηηθή Γενληνινγία θαη Ζζηθή). Δάλ
ρξσζηνύλ καζήκαηα από ηα πξνεγνύκελα εμάκελα, πξέπεη λα δειώζνπλ θαηά
πξνηεξαηόηεηα εθείλα ηα καζήκαηα ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ηα νπνία έρνπλ
αληηζηνηρεζεί ζηα καζήκαηα ηνπ παιαηνύ πξνγξάκκαηνο ηα νπνία ρξσζηνύλ. Δάλ θαη
κε απηά δελ ζπκπιεξώλνπλ ηα 39 πιήξε καζήκαηα θαη ηηο 210 πηζησηηθέο κνλάδεο,
έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ κάζεκα ή καζήκαηα από πξνεγνύκελα εμάκελα (από
απηό πνπ βξίζθνληαη) ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ.
Δάλ θάπνηνο ζπνπδαζηήο επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη επηπιένλ καζήκαηα από απηά
πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ζπκπιεξώζεη ηα 39 πιήξε καζήκαηα θαη ηηο 210 πηζησηηθέο
κνλάδεο, ηόηε ηα καζήκαηα απηά θαη νη βαζκνί ηνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηελ αλαιπηηθή
βαζκνινγία ηνπ, αιιά δελ ζα πξνζκεηξώληαη ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ βαζκνύ πηπρίνπ
ηνπ.
.Σε θάζε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο ζπνπδαζηώλ πνπ ρξήδνπλ
κηθξνξπζκίζεσλ ησλ κεηαβαηηθώλ δηαηάμεσλ ζα εμεηάδνληαη από ηε Σπλέιεπζε
ηνπ Τκήκαηνο κε θξηηήξην ηελ απνθπγή αδηθηώλ πξνο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο
ζπνπδαζηέο.
Γηα ηα νθεηιόκελα καζήκαηα, ηνλ ππνινγηζκό ηνπ βαζκνύ πηπρίνπ, ηνπ αξηζκνύ ησλ
πιήξσλ καζεκάησλ θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ δηδαθηηθώλ κνλάδσλ ηζρύνπλ νη παξαθάησ
θαλόλεο:
Α) Τπνινγηζκόο βαζκνύ ζπνπδαζηώλ πνπ νθείινπλ κόλν Πηπρηαθή – Πξαθηηθή:
Μέζνο όξνο όισλ ησλ καζεκάησλ πνπ έρνπλ πεξάζεη ζύκθσλα κε ην παιηό
πξόγξακκα.
Β1) Τπνινγηζκόο βαζκνύ πηπρίνπ ζπνπδαζηώλ έηνπο εηζαγσγήο 2013-2014 θαη
παιαηόηεξα, πνπ επξίζθνληαη ζην Γ ή κεγαιύηεξν εμάκελν:
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, όπνπ  i νη δηδαθηηθέο κνλάδεο πνύ είρε ην θάζε πιήξεο κεηθηό κάζεκα ζην
νπνίν αλήθε ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ή ην εξγαζηήξην, όηαλ απηό πεξάζηεθε
επηηπρώο. Γειαδή ζην άζξνηζκα πεξηιακβάλνληαη απηνηειώο νη βαζκνί ζεσξίαο θαη
εξγαζηεξίνπ ζηαζκηζκέλνη ν θαζέλαο κε ην ήκηζπ ησλ δηδαθηηθώλ κνλάδσλ πνπ είρε
ην πιήξεο κάζεκα, όηαλ ν/ε ζπνπδαζηήο/ζπνπδάζηξηα εμεηάζηεθε επηηπρώο.  l νη
δηδαθηηθέο κνλάδεο πνπ είρε ην θάζε απιό κάζεκα, όηαλ απηό πεξάζηεθε επηηπρώο .
Β2) Τπνινγηζκόο βαζκνύ πηπρίνπ ζπνπδαζηώλ έηνπο εηζαγσγήο 2014-2015 πνπ
επξίζθνληαη ζην Α εμάκελν θαη από εδώ θαη πέξα:

    
N

ό

ί 

i 1

ί

 ή  i

 i   ί

   
N

i 1

ή

 ή  i

 ή  i



  i 
,

όπνπ:
βΘi o βαζκόο ηνπ ζεσξεηηθνύ κέξνπο ελόο καζήκαηνο, βΕi ν βαζκόο ηνπ
εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο ελόο καζήκαηνο θαη ΔΜ νη αληίζηνηρεο δηδαθηηθέο κνλάδεο
ηνπ ζεσξεηηθνύ ή ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο.
Ο αξηζκόο δηδαθηηθώλ κνλάδσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ελόο κεηθηνύ καζήκαηνο είλαη ίζνο
κε ηηο ώξεο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Οη ππόινηπεο δηδαθηηθέο κνλάδεο κεηθηνύ καζήκαηνο
απνδίδνληαη ζην ζεσξεηηθό κέξνο.
Γ) Τπνινγηζκόο βαζκώλ ζπνπδαζηώλ ζε καζήκαηα πνπ ζπγρσλεύνληαη
1. Δάλ έρεη πεξάζεη Α (Θ) θαη Β (Θ): Παξαθνινπζεί κόλν ην λέν Δ.
2. Δάλ δελ έρεη πεξάζεη θαη ηα δύν ζην ζύλνιό ηνπο (Θ+Δ) παξαθνινπζεί ην λέν
κάζεκα
3. Δάλ έρεη πεξάζεη Α (Δ) θαη Β (Δ): Παξαθνινπζεί κόλν ηε λέα Θ.
4. Δάλ έρεη πεξάζεη κόλν Α (Θ) ή κόλν Β (Θ): Παξαθνινπζεί ην κεηθηό λέν κάζεκα
θαη εμεηάδεηαη ζηελ Θ θαη ζην Δ ηνπ καζήκαηνο απηνύ.
5. Δάλ ην λέν κάζεκα έρεη Δ
(α) Δάλ έρεη πεξάζεη κόλν Α (Δ) ή κόλν Β (Δ): Παξαθνινπζεί ην κεηθηό λέν
κάζεκα θαη εμεηάδεηαη ζηελ Θ θαη ζην Δ ηνπ καζήκαηνο απηνύ.
(β) Δάλ έρεη πεξάζεη Α(Θ) θαη Β(Θ) θαη έλα από ηα δύν εξγαζηήξηα, παξαθνινπζεί ην
λέν εξγαζηήξην

(γ) Δάλ έρεη πεξάζεη Α(Δ) θαη Β(Δ) θαη κία από ηηο δύν ζεσξίεο, παξαθνινπζεί ηελ
λέα ζεσξία
6. Δάλ ην λέν κάζεκα δελ έρεη Δ.
α) Δάλ έρεη πεξάζεη Α (Θ) + Β (Θ): δελ ρξεηάδεηαη λα δειώζεη ην λέν ζπγρσλεπκέλν
κάζεκα.
β) Δάλ έρεη πεξάζεη κόλν Α (Θ) ή κόλν Β (Θ): Παξαθνινπζεί ην λέν κάζεκα θαη
εμεηάδεηαη ζε απηό.
Δμαηξέζεηο από ηνπο θαλόλεο ηνπ Γ


Οη ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ πεξάζεη επηηπρώο ηελ ζεσξία ηνπ καζήκαηνο
Δηζαγσγή ζηα Ζιεθηξνληθά είηε ηνπ καζήκαηνο Αλαινγηθά Ζιεθηξνληθά δελ
ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ ζεσξία ηνπ λένπ κάζεκα Δηζαγσγή ζηα
Ζιεθηξνληθά. Οη ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ πεξάζεη επηηπρώο ην εξγαζηήξην ηνπ
καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα Ζιεθηξνληθά είηε ηνπ καζήκαηνο Αλαινγηθά
Ζιεθηξνληθά δελ ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην εξγαζηήξην ηνπ λένπ
καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα Ζιεθηξνληθά.



Οη ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ πεξάζεη επηηπρώο ηελ ζεσξία ηνπ καζήκαηνο
Οξγαλα θαη πζηήκαηα Πινήγεζεο Αεξνζθαθώλ ή ηνπ καζήκαηνο Οξγαλα
Αεξνζθαθώλ δελ ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην λέν κάζεκα Οξγαλα
Αεξνζθαθώλ.



Οη ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ πεξάζεη ρέδην ηνπ Α’ εμακήλνπ δελ ρξεηάδεηαη λα
παξαθνινπζήζνπλ ην λέν κάζεκα ρέδην ηνπ Α’ εμακήλνπ. Οη ζπνπδαζηέο
πνπ έρνπλ πεξάζεη ην κάζεκα ρεδίαζε κε ππνινγηζηέο ηνπ Β’ εμακήλνπ θαη
δελ έρνπλ πεξάζεη ην κάζεκα ρέδην ηνπ Α’ εμακήλνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα
παξαθνινπζήζνπλ ην λέν κάζεκα ρέδην ηνπ Α’ εμακήλνπ.



Οη ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ πεξάζεη Δηζαγσγή ζηνλ Απηόκαην Έιεγρν ηνπ Γ’
εμακήλνπ δελ ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην λέν κάζεκα Δηζαγσγή ζηνλ
Απηόκαην Έιεγρν ηνπ Γ’ εμακήλνπ. Οη ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ πεξάζεη ην
κάζεκα Ψεθηαθόο Απηόκαηνο Έιεγρνο ηνπ Δ’ εμακήλνπ θαη δελ έρνπλ
πεξάζεη ην Δηζαγσγή ζηνλ Απηόκαην Έιεγρν ηνπ Γ’ εμακήλνπ είλαη
ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζήζνπλ ην λέν κάζεκα Δηζαγσγή ζηνλ Απηόκαην
Έιεγρν ηνπ Γ’ εμακήλνπ.



Οη ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ πεξάζεη Μεραληθή Πηήζεσλ ηνπ Δ’ εμακήλνπ δελ
ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην λέν κάζεκα Μεραληθή Πηήζεσλ ηνπ Σ’
εμακήλνπ. Οη ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ πεξάζεη ην κάζεκα Δηδηθά Κεθάιαηα
Μεραληθήο Πηήζεσλ ηνπ Ε’ εμακήλνπ θαη δελ έρνπλ πεξάζεη ην Μεραληθή
Πηήζεσλ ηνπ Δ’ εμακήλνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζήζνπλ ην λέν
κάζεκα Μεραληθή Πηήζεσλ ηνπ Σ’ εμακήλνπ.



Οη ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ πεξάζεη πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ Πηήζεσο
ηνπ Ε’ εμακήλνπ δελ ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην λέν κάζεκα

πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ Πηήζεσο ηνπ Ε’ εμακήλνπ. Οη ζπνπδαζηέο
πνπ έρνπλ πεξάζεη ην κάζεκα πζηήκαηα Διέγρνπ Αεξνζθάθνπο ηνπ Σ’
Δμακήλνπ θαη δελ έρνπλ πεξάζεη ην πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ Πηήζεσο
ηνπ Ε’ εμακήλνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζήζνπλ ην λέν κάζεκα
πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ Πηήζεσο ηνπ Ε’ εμακήλνπ.


Οη ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ πεξάζεη Σερλνινγία Αηζζεηήξσλ ηνπ Δ’ εμακήλνπ
δελ ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην λέν κάζεκα Σερλνινγία Αηζζεηήξσλ
ηνπ
Δ’ εμακήλνπ. Οη ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ πεξάζεη ην κάζεκα
Μηθξνππνινγηζηέο ηνπ Σ’ εμακήλνπ θαη δελ έρνπλ πεξάζεη ην Σερλνινγία
Αηζζεηήξσλ ηνπ Δ’ εμακήλνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζήζνπλ ην
λέν κάζεκα Σερλνινγία Αηζζεηήξσλ ηνπ Δ’ εμακήλνπ.

Γ) Μαζήκαηα πνπ νθείινπλ ζπνπδαζηέο επί πηπρίσ θαη από ρεηκεξηλό εμάκελν έρνπλ
κεηαθεξζεί ζε εαξηλό (Ζιεθηξνληθά Σειεπηθνηλσληώλ, Οηθνλνκνηερληθή Αλάιπζε,
Μεραληθή Η, Δπαγγεικαηηθή Γενληνινγία Καη Ζζηθή):
Οη ζπνπδαζηέο επί πηπρίσ (δειαδή 8ν εμάκελν θαη κεηά) ζα έρνπλ δηθαίσκα λα
εμεηαζηνύλ ζηα καζήκαηα θαη ζηελ εμεηαζηηθή πνπ αθνινπζεί ην ρεηκεξηλό εμάκελν
ηνπ Αθαδ. Έηνπο 2014-2015.
Δ) Οη επί πηπρίσ ζπνπδαζηέο δελ έρνπλ πεξηνξηζκό ζηε δήισζε καζεκάησλ
(Γηδαθηηθέο Μνλάδεο).
Σ) Οη ζπνπδαζηέο ζα πξέπεη λα δειώλνπλ ηα Τ θαη ηα ΔΤ καζήκαηα πνπ νθείινπλ
ζύκθσλα κε ηηο αληηζηνηρίζεηο καζεκάησλ.
Ε) Γηα ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ βξίζθνληαη θαηά ην ρεηκεξηλό εμάκελν αθ. έηνπο
2014-15 ζην 5ν εμάκελν θαη πάλσ δελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο αιπζίδσλ. Επίζεο ε
αιπζίδα ζπάεη εάλ ν θνηηεηήο έρεη πεξάζεη ηε Θ ή ην Ε ηνπ πξναπαηηνύκελνπ
καζήκαηνο.
Η) Καλόλεο ππνινγηζκνύ ηνπ αξηζκνύ ησλ 39 πιήξσλ καζεκάησλ γηα ηελ ιήςε
πηπρίνπ:
1) Έλα κάζεκα ηνπ παιαηνύ ή ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ινγαξηάδεηαη ζην άζξνηζκα
ησλ 39 πιήξσλ καζεκάησλ εθόζνλ έρεη πεξαζηεί πιήξσο, δειαδή, αλ έρεη
εξγαζηήξην, πξέπεη λα έρεη πεξαζηεί θαη ην εξγαζηήξην.
2) Τπάξρνπλ καζήκαηα ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο πνπ δελ έρνπλ εξγαζηήξην θαη
πξνέθπςαλ από ζπγρώλεπζε δύν καζεκάησλ :
Σερλνινγία Τιηθώλ – ύλζεηα Τιηθά (Σερλνινγία Τιηθώλ – ύλζεηα Τιηθά)
Σερλνινγία Αηζζεηήξσλ (Σερλνινγία αηζζεηήξσλ – Μηθξνϋπνινγηζηέο)
Mεραληθή Πηήζεσλ (Μεραληθή Πηήζεσλ – Δηδηθά Κεθάιαηα Μεραληθήο Πηήζεσλ)
Αλ έλαο ζπνπδαζηήο έρεη πεξάζεη ηηο ζεσξίεο ησλ καζεκάησλ ηνπ παιαηνύ
πξνγξάκκαηνο πνπ ζπγρσλεύζεθαλ ζε έλα από ηα παξαπάλσ, ηόηε ινγαξηάδεηαη
ζηνλ αξηζκό ησλ καζεκάησλ γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ έλα πιήξεο κάζεκα.

Δηδηθή Ρύζκηζε ζην θαλόλα 2
Γηα ηα καζήκαηα ηνπ παιαηνύ πξνγξάκκαηνο Όξγαλα θαη πζηήκαηα Πινήγεζεο
Αεξνζθαθώλ - Οξγαλα Αεξνζθαθώλ, αλ έλαο ζπνπδαζηήο έρεη πεξάζεη κόλν ηελ
ζεσξία ελόο από απηά, ηόηε απηή ινγαξηάδεηαη σο έλα πιήξεο κάζεκα.
3) Τπάξρνπλ καζήκαηα πνπ έρνπλ εξγαζηήξην θαη πξνέθπςαλ από ζπγρώλεπζε δύν

καζεκάησλ :
π.ρ. Σειεπηθνηλσλίεο Οπηηθώλ Ηλώλ – Σνπηθά Γίθηπα Α/θώλ
3.α) Αλ έλαο ζπνπδαζηήο έρεη πεξάζεη ηηο ζεσξίεο ησλ καζεκάησλ ηνπ παιαηνύ
πξνγξάκκαηνο θαη ην εξγαζηήξην ηνπ ζπγρσλεπκέλνπ καζήκαηνο ηόηε ινγαξηάδεηαη
ζηνλ αξηζκό ησλ καζεκάησλ γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ έλα πιήξεο κάζεκα.
3.β) Αλ έλαο ζπνπδαζηήο έρεη πεξάζεη ηα εξγαζηήξηα ησλ καζεκάησλ ηνπ παιαηνύ
πξνγξάκκαηνο θαη ηε ζεσξία ηνπ ζπγρσλεπκέλνπ καζήκαηνο ηόηε ινγαξηάδεηαη ζηνλ
αξηζκό ησλ καζεκάησλ γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ έλα πιήξεο κάζεκα.
3.γ) Αλ έλαο ζπνπδαζηήο έρεη πεξάζεη ηηο ζεσξίεο ησλ καζεκάησλ ηνπ παιαηνύ
πξνγξάκκαηνο, έλα από ηα δύν εξγαζηήξηα ηνπ παιηνύ πξνγξάκκαηνο θαη ην
εξγαζηήξην ηνπ ζπγρσλεπκέλνπ καζήκαηνο ηόηε ινγαξηάδνληαη ζηνλ αξηζκό ησλ
καζεκάησλ γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ δύν πιήξε καζήκαηα.
3.δ) Αλ έλαο ζπνπδαζηήο έρεη πεξάζεη ηα εξγαζηήξηα ησλ καζεκάησλ ηνπ παιαηνύ
πξνγξάκκαηνο, κία από ηηο δύν ζεσξίεο ηνπ παιηνύ πξνγξάκκαηνο θαη ηε ζεσξία ηνπ
ζπγρσλεπκέλνπ καζήκαηνο ηόηε ινγαξηάδνληαη ζηνλ αξηζκό ησλ καζεκάησλ γηα ηελ
ιήςε πηπρίνπ δύν πιήξε καζήκαηα.
Δηδηθή Ρύζκηζε ζην θαλόλα 3
Γηα ηα καζήκαηα ηνπ παιαηνύ πξνγξάκκαηνο Δηζαγσγή ζηα Ζιεθηξνληθά –
Αλαινγηθά Ζιεθηξνληθά πνπ έρνπλ ζπγρσλεπζεί ζην Δηζαγσγή ζηα Ζιεθηξνληθά, αλ
έλαο ζπνπδαζηήο έρεη πεξάζεη εξγαζηήξην ελόο παιαηνύ ή ηνπ λένπ καζήκαηνο θαη
ζεσξία ηνπ λένπ ή ελόο παιαηνύ καζήκαηνο, ηόηε έρεη έλα πιήξεο κάζεκα
4) Τπάξρνπλ καζήκαηα πνπ ζην λέν πξόγξακκα ζπνπδώλ δελ έρνπλ εξγαζηήξην ελώ
ζην παιαηό πξόγξακκα ζπνπδώλ είραλ εξγαζηήξην:
Μεραληθή
Γνκή Αεξνζθαθώλ
Θεξκνδπλακηθή
Ζιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα, δηάδνζε, θεξαίεο
Καύζηκα Ληπαληηθά
Αλ έλαο ζπνπδαζηήο έρεη πεξάζεη κόλν ηελ ζεσξία ελόο παξαπάλσ καζήκαηνο ηνπ
παιαηνύ πξνγξάκκαηνο ηόηε ην κάζεκα ινγαξηάδεηαη σο πιήξεο.
ηνλ θαλόλα απηό εκπίπηνπλ θαη νη ζπνπδαζηέο πνπ έρνπλ πεξάζεη κόλν ηελ ζεσξία
ηνπ καζήκαηνο πζηήκαηα Αεξνζθαθώλ, ην νπνίν έρεη αληηζηνηρεζεί ζην πζηήκαηα
Αεξνζθαθώλ ΗΗ πνπ δελ έρεη Δξγαζηήξην
5) Γηα ηα καζήκαηα Φπζηθή ηνπ παιαηνύ πξνγξάκκαηνο θαη Φπζηθή Η ηνπ λένπ
πξνγξάκκαηνο, Αληνρή Τιηθώλ ηνπ παιαηνύ πξνγξάκκαηνο θαη Μεραληθή ΗΗ ηνπ
λένπ πξνγξάκκαηνο, αλ θάπνηνο ζπνπδαζηήο έρεη πεξάζεη Θεσξία ηνπ παιηνύ κηθηνύ

καζήκαηνο θαη Δξγαζηήξην ηνπ λένπ κηθηνύ καζήκαηνο ή Δξγαζηήξην ηνπ παιηνύ
κηθηνύ καζήκαηνο θαη Θεσξία ηνπ λένπ κηθηνύ καζήκαηνο, ηόηε ν ζπνπδαζηήο έρεη
πεξάζεη έλα πιήξεο κάζεκα
6) Γηα ηα καζήκαηα Δηζαγσγή ζηνπο Τπνινγηζηέο, Ζιεθηξνηερλία, Μεραληθή
Ρεπζηώλ, Ψεθηαθά πζηήκαηα, ηνηρεία Μεραλώλ, Καηεξγαζίεο Αεξνπνξηθώλ
Τιηθώλ θαη Αξρέο ρεδηαζκνύ Αεξνζθαθώλ ηνπ παιηνύ πξνγξάκκαηνο πνπδώλ, ηα
νπνία ππάξρνπλ θαη ζην λέν πξόγξακκα ζπνπδώλ, αλ θάπνηνο ζπνπδαζηήο έρεη
πεξάζεη Θεσξία ηνπ παιηνύ κηθηνύ καζήκαηνο θαη Δξγαζηήξην ηνπ λένπ κηθηνύ
καζήκαηνο ή Δξγαζηήξην ηνπ παιηνύ κηθηνύ καζήκαηνο θαη Θεσξία ηνπ λένπ κηθηνύ
καζήκαηνο, ηόηε ν ζπνπδαζηήο έρεη πεξάζεη έλα πιήξεο κάζεκα.

