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ΤΜΗΜΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ,  
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 
Σέρρες  24  Νοεμβρίου  2016 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 

����  ΠΡΟΣΟΧΗ!  ΠΡΟΣΟΧΗ!  Ευεργετικές διατάξεις νόμων που «εκτάκτως … και μόνον 

για συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο» παρείχαν δυνατότητα σε σπουδαστές πάνω από 
9ο εξάμηνο κλπ  για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις  ΔΕΝ  ισχύουν σήμερα. 

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων από τους σπουδαστές (κατάρτιση ατομικού προγράμματος) θα 

ξεκινήσουν την  Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016  

Οι δηλώσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 15-12-2016.   
����  Συνιστάται στους σπουδαστές να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις τους το ταχύτερο δυνατόν. 
 
♦ Οι δηλώσεις των μαθημάτων γίνονται ηλεκτρονικά από τους σπουδαστές μέσα από το πρόγραμμα της Γραμματείας 

του ΤΕΙ/Κ. Μακεδονίας. Ειδικότερα: 
♦ Μέγιστος αριθμός ωρών για την δήλωση μαθημάτων είναι:  

36 ώρες για σπουδαστές έως και το ΣΤ΄ εξάμηνο και 
41 ώρες για σπουδαστές από το Ζ΄ εξάμηνο και μεγαλύτερα εξάμηνα 

♦ Τα προαπαιτούμενα και εξαρτημένα μαθήματα (αλυσίδες μαθημάτων) ισχύουν κανονικά στο τρέχον εξάμηνο. 
Μετά από αιτήματα σπουδαστών και για διευκόλυνση των σπουδαστών στην κατάρτιση των ατομικών προγραμμάτων 
προτείνεται η μερική εφαρμογή των προαπαιτουμένων και εξαρτημένων μαθημάτων, και ειδικότερα:  
Ένα προαπαιτούμενο μάθημα θεωρείται ως περασμένο εάν είναι περασμένο τουλάχιστον το ένα μέρος του, δηλαδή 
εάν είναι περασμένο μόνον η θεωρία είτε μόνον το εργαστήριο.  
Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής μπορεί να δηλώσει το εξαρτημένο μάθημα ολόκληρο ως θεωρία + εργαστήριο. 

 Προαπαιτούμενο  μάθημα Εξαρτημένο  μάθημα 
• Σχεδιαστική  Μεθοδολογία Σχεδιαστική  Μεθοδολογία με Η/Υ 

• Ελεύθερο Σχέδιο  ΙΙ Ελεύθερο Σχέδιο - Σκίτσο 
• Αρχιτεκτονική  Εσωτερικού  Χώρου ΙΙ Αρχιτεκτονική  Εσωτερικού  Χώρου  ΙV 
• Δομική Τέχνη  ΙΙ Δομική Τέχνη  ΙΙΙ 

• Εικαστική  Σύνθεση  ΙΙ Εικαστική  Σύνθεση  ΙΙΙ 
• Σχεδιασμός Επίπλου  Ι Σχεδιασμός  Επίπλου  ΙΙ 
• Βιομηχανικό  Σχέδιο  Ι Βιομηχανικό  Σχέδιο  ΙΙ 
• Σχεδιασμός  Εσωτερικού  Χώρου  με  Η/Υ  Ι Σχεδιασμός  Εσωτερικού  Χώρου  με  Η/Υ  ΙΙ 

♦ Υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής: Δηλώνεται από τους σπουδαστές μόνον το ένα από τα δύο μαθήματα της κάθε 
επιλογής, (δηλαδή Επιλογή 1α είτε Επιλογή 1β). 

 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  
1. Οι σπουδαστές δηλώνουν όλα τα μαθήματα των Α΄ Γ΄ Ε΄  και Ζ΄ εξαμήνων.  

Όλα τα οποία είναι ενεργά στο τρέχον χειμερινό εξάμηνο.  Ειδικότερα ισχύουν τα παρακάτω: 
 

2. Μαθήματα στα οποία ΔΕΝ αναγράφεται όνομα διδάσκοντα στο ωρολόγιο πρόγραμμα:  Οι σπουδαστές θα 
δηλώσουν στο ατομικό τους πρόγραμμα όλα τα μαθήματα (θεωρία ή εργαστήριο)τα οποία χρεωστούν  
Ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών (θεωρία ή εργαστήριο) θα καθοριστεί ανάλογα με i) τον 
αριθμό των σπουδαστών του κάθε μαθήματος και ii) εάν οι σπουδαστές έχουν παρακολουθήσει τα 
μαθήματα αυτά σε προηγούμενο εξάμηνο. 
 

3. Όλα τα μαθήματα (θεωρία ή εργαστήριο) στα οποία δεν αναγράφεται όνομα διδάσκοντα θα εξεταστούν 
τον Ιανουάριο. 

 

4. Μαθήματα στα οποία στην θεωρία αναγράφεται όνομα διδάσκοντα, αλλά στο εργαστήριο δεν 
αναγράφεται όνομα διδάσκοντα:  Στα μαθήματα αυτά ο διδάσκων την θεωρία θα έχει και την ευθύνη 
του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος, θα επιβλέπει ασκήσεις ή θέματα για το εργαστηριακό μέρος.  
Οι σπουδαστές θα δηλώσουν στο ατομικό τους πρόγραμμα το εργαστηριακό μέρος (το οποίο 
χρεωστούν)  αλλά θα προσέρχονται στην ώρα της θεωρίας για καθοδήγηση από τον διδάσκοντα. 

 

5. Μαθήματα στα οποία αναγράφεται όνομα διδάσκοντα και στην θεωρία και στο εργαστήριο: Διδάσκονται 
κανονικά και οι σπουδαστές δηλώνουν στο ατομικό τους πρόγραμμα κανονικά οτιδήποτε χρεωστούν. 

 

6.  ΠΡΟΣΟΧΗ!  Στις εξετάσεις Ιανουαρίου (Α΄ εξεταστική) και Σεπτεμβρίου (Β΄ εξεταστική)  
συμμετέχουν μόνον όσοι σπουδαστές έχουν κάνει κανονική δήλωση και  
μόνον στα μαθήματα του ατομικού τους προγράμματος. 

 

Ο Πρόεδρος Τμήματος ΕΑΔΣΑ 
 

Δρ. Ι. Θ. Παυλίδης 

 


