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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

  
ΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  

ΓΙΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Οι αιτήσεις για εσωτερική μετεγγραφή – αλλαγή προπτυχιακού προγράμματος σπουδών , 

για έναρξη φοίτησης το Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015, μπορούν να υποβληθούν στην 

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (Γραφείο 1) από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 

2014 μέχρι και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014,  από τις 08:00 μέχρι και τις 

13:30 ή μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς, με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και την 

31η Οκτωβρίου 2014, στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και 

Φοιτητικής Μέριμνας, Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Τ.Θ. 20537, 1678 

Λευκωσία, Κύπρος. Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «Αίτηση για Εσωτερική 

Μετεγγραφή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου». 

 

Υπογραμμίζεται ότι αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία ή αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά/βεβαιώσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης, δεν θα γίνονται 

δεκτά δικαιολογητικά/βεβαιώσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (31 

Οκτωβρίου 2014).   

 

Η επιλογή των υποψηφίων από τα Τμήματα θα γίνεται με βάση τους Κανόνες για 

Εσωτερικές Μετεγγραφές (Παράρτημα Ι) και με πρώτιστο κριτήριο αξιολόγησης την 
ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων. Θα λαμβάνονται συμπληρωματικά υπόψη ιατρικά 
και κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα των υποψηφίων, εφόσον τεκμηριώνονται από 

κατάλληλα δικαιολογητικά. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
 

1. ……………………………             ………………………………             ……………………………… 

           ΕΠΩΝΥΜΟ                        ΟΝΟΜΑ                            ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ 

 
2. Αρ. πολιτικής ταυτότητας ……………………………… 

 

3. Μόνιμη διεύθυνση: 
 

    Οδός και Αριθμός: ………………………………………………………………………. 
 
    Πόλη/Χωριό: …………..…………………..Επαρχία: ……..………………………. 

 
    Ταχυδρομικός Κώδικας: …………………. Χώρα: ………………………………… 

 
    Τηλέφωνο: ………………….      Κινητό: …………………..... Φάξ. ……………….  
            

     E-mail: ……………………………………………………………………..….   

    

 

Α/Α Αίτησης: …… 
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4. Παρακαλώ σημειώστε με ποιον τρόπο γίνατε δεκτός/ή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου: 

Τρόπος Εισδοχής Σημειώστε √ 

όπου ισχύει 

Βαθμός 

Εξετάσεων 

Έτος 

Εξετάσεων 

Παγκύπριες Εξετάσεις    

Παγκύπριες Εξετάσεις 
(Eιδικά Κριτήρια) 

   

Πανελλήνιες Εξετάσεις    

Διεθνείς Εξετάσεις  

(GCE, International Baccalaureate, 
κλπ) 

   

Εξωτερική Μετεγγραφή    

Δεύτερο Πτυχίο    

Άλλο: 
…………………………………………………....... 

   

 
5. Παρακαλώ όπως δηλώσετε: 

 
                     α) Πτυχίο στο οποίο φοιτάτε: …………………………..    

β) Τελευταίο Βαθμολογημένο Εξάμηνο (π.χ 1ο, 2ο, κλπ): …………………………………… 

6. Παρακαλώ όπως δηλώσετε τον ακριβή τίτλο του προγράμματος σπουδών για το 
οποίο υποβάλλετε αίτηση για αλλαγή πτυχίου, σύμφωνα με τον κατάλογο των 

προγραμμάτων που διαθέτουν κενές θέσεις, στο Παράρτημα ΙI.  Σε περίπτωση που 
αυτά είναι περισσότερα από ένα, παρακαλώ όπως δηλώσετε τη σειρά προτίμησής 
σας (1-3).  

         

Σειρά 

Προτίμησης 
 

    Τίτλος Προγράμματος Σπουδών 

1.  

2.  

3.  

 
 
7. Παρακαλώ όπως αναφέρετε συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους ζητάτε 

αλλαγή πτυχίου, τεκμηριώνοντας το ενδιαφέρον σας για το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα σπουδών (Χρησιμοποιήστε επιπρόσθετη σελίδα αν χρειασθεί). 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

8. Παρακαλώ όπως επισυνάψετε στην αίτηση σας τα ακόλουθα πιστοποιητικά και 

βεβαιώσεις,, σημειώνοντας √ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. 

 

 Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις ΝΑΙ ΟΧΙ  

1. Επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία 

Σημ.: Ο υποψήφιος για μετεγγραφή δικαιούται να υποβάλει αίτηση μετά 

την επιτυχή ολοκλήρωση και του 1ου εξαμήνου και μέχρι το τέλος του 8ου 

εξαμήνου σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία ίση ή 

ψηλότερη από τον τελευταίο εισακτέο της Α’ Κατανομής των Εισαγωγικών 

Εξετάσεων (Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες Εξετάσεις), στο Τμήμα 

που επιθυμούν να εισαχθούν, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση πριν από 

την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου της φοίτησής τους. 

  
 

 
2. Βαθμοί Εισαγωγικών Εξετάσεων (Παγκύπριες Εξετάσεις και 

Πανελλήνιες Εξετάσεις) 

  
 

3. Απολυτήριο Λυκείου  
  

 

4. Απαραίτητο για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στο 
Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής:  

Αρχιτεκτονικό Πορτοφόλιο μεγέθους Α3 ή Α4 (μέχρι 20 σελίδες) 

αντιπροσωπευτικό του φάσματος και της ποιότητας της 
δημιουργικής εργασίας του υποψηφίου, σε έντυπη μορφή, εάν αυτό 

δεν είναι εφικτό, τότε να στέλνεται CD ή DVD με πορτοφόλιο σε pdf 
μορφή. Στην υποβολή Αρχιτεκτονικού Πορτοφολίου, οι υποψήφιοι 
να διευκρινίσουν ξεκάθαρα ποιές εργασίες είναι ατομικές και ποιές 

ομαδικές, καθώς επίσης τον συγκεκριμένο ρόλο σε κάθε ομαδική 
εργασία.  

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος προέρχεται από άλλο κλάδο 
σπουδών και δεν έχει Αρχιτεκτονικό Πορτοφόλιο με αρχιτεκτονικά 
σχέδια, μπορεί να καταθέσει άλλα δείγματα δημιουργικής εργασίας 

εάν υπάρχουν. 

  

5. Απαραίτητο για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στο 

Πρόγραμμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Τμήματος 
Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών:  

Πιστοποιητικό γνώσης της Γαλλικής γλώσσας  

  

6. Απαραίτητο για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στο 

Πρόγραμμα Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών:  

Πιστοποιητικά γνώσης της Γαλλικής γλώσσας και της Αγγλικής ή 

Γερμανικής γλώσσας  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

(α) Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση 
είναι αληθείς και ακριβείς. Σε περίπτωση που μου προσφερθεί θέση σε πρόγραμμα 
σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, δηλώνω ότι αποδέχομαι τους Κανόνες και 

Κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 
(β) Με την παρούσα παρέχω στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τη ρητή και ανεπιφύλακτη 

συγκατάθεση μου και το εξουσιοδοτώ να τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή ή 
οποιαδήποτε άλλη μορφή και να επεξεργάζεται ένα ή περισσότερα αρχεία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του Νόμου Περί Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την 
ασφάλεια και προστασία των προσωπικών μου δεδομένων. Σε περίπτωση που η 

αίτηση μου δεν γίνει αποδεκτή, αντιλαμβάνομαι ότι τα προσωπικά μου δεδομένα 
που περιλαμβάνονται στην αίτηση θα καταστραφούν και δεν θα τύχουν 
οποιασδήποτε περαιτέρω επεξεργασίας.       

 
 

 

 
…….…………………….............…      ……………………… 
Υπογραφή Αιτητή/τριας                                   Ημερομηνία 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 
 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για 
εσωτερικές μετεγγραφές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέσα Μαρτίου για 
εισδοχή το Χειμερινό Εξάμηνο και μέσα Οκτωβρίου για εισδοχή το Εαρινό Εξάμηνο. 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

 Φοιτητής μπορεί να ζητήσει να αλλάξει το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και του πρώτου εξαμήνου και μέχρι το τέλος του 
όγδοου εξαμήνου σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

 
 Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία ίση ή ψηλότερη από τον 

τελευταίο εισακτέο της Α’ Κατανομής των Εισαγωγικών Εξετάσεων (Παγκύπριες 

Εξετάσεις ή Πανελλήνιες Εξετάσεις), στο Τμήμα που επιθυμούν να εισαχθούν, 
δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου 
της φοίτησής τους.   

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

 Πιστοποιητικό επίσημης αναλυτικής βαθμολογίας 
 

 Βαθμοί Εισαγωγικών Εξετάσεων (Παγκύπριες Εξετάσεις ή Πανελλήνιες Εξετάσεις) 

 
 Απολυτήριο Λυκείου 
 

Σημείωση: Δεν θα γίνεται δεκτή η εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων ή/και οποιωνδήποτε 
δικαιολογητικών/βεβαιώσεων, η οποία αφορά σε παράλειψη του υποψήφιου. Σε καμιά 
περίπτωση δε θα γίνονται δεκτά δικαιολογητικά/βεβαιώσεις μετά την ανακοίνωση των 

εγκεκριμένων υποψηφίων από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
 Υποβολή αιτήσεων για μετεγγραφή γίνεται γύρω στα μέσα Μαρτίου και στα μέσα 

Οκτωβρίου εκάστου έτους, για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

 
 Η αίτηση του υποψηφίου μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται 

στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, που 
την ελέγχει και τη διαβιβάζει στο αρμόδιο Τμήμα με εισήγηση για το κατά πόσο ο 
υποψήφιος έχει τα ελάχιστα προσόντα που ορίζει το Πανεπιστήμιο για μετεγγραφές.    

 
 Το Συμβούλιο του Τμήματος ορίζει τριμελή επιτροπή μετεγγραφών, που απαρτίζεται 

από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, η οποία εξετάζει τις αιτήσεις μετεγγραφών 

και κάνει εισηγήσεις για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων. Η απόφαση για την 
προσφορά θέσης στον υποψήφιο λαμβάνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος. 
 

 Σε περίπτωση που το Συμβούλιο του αρμόδιου Τμήματος θεωρεί ότι κάποιος 
υποψήφιος έχει αυτά τα προσόντα, παρά την αντίθετη εισήγηση της Υπηρεσίας 
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, τότε το Τμήμα παραπέμπει το θέμα στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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Συμβούλιο της Σχολής στην οποία ανήκει το Τμήμα. Το Συμβούλιο της Σχολής  
λαμβάνει τελεσίδικη απόφαση την οποία κοινοποιεί στην Υπηρεσία Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριμνας. 

 
 Τα Τμήματα αποφασίζουν και οποιαδήποτε απόφαση είτε θετική είτε αρνητική 

αποστέλλεται τεκμηριωμένη στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η 

οποία με τη σειρά της ενημερώνει γραπτώς τους υποψήφιους. Σε περιπτώσεις που 
κάποιο Τμήμα δεν δώσει τεκμηριωμένες απαντήσεις, οι περιπτώσεις αυτές θα 
επιστρέφονται στο Τμήμα για περισσότερες διευκρινίσεις. 

 
 Σε περιπτώσεις που η επιτροπή μετεγγραφών  του Τμήματος το κρίνει απαραίτητο, ο 

υποψήφιος μπορεί να υποβληθεί σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις ή/και προσωπική 

συνέντευξη πριν ληφθεί απόφαση για μετεγγραφή του. 
 
 Αλλαγή προπτυχιακού προγράμματος σπουδών μπορεί να γίνει μόνο μια φορά και 

νοουμένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις.  
 

 Η φοίτηση σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι υποχρεωτική και 

συνεχής. 
 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 Σε φοιτητή που κάνει εσωτερική αλλαγή πτυχίου η συνολική διάρκεια σπουδών στο 

Πανεπιστήμιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δώδεκα εξάμηνα.  

 
 Για σκοπούς υπολογισμού του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου ολοκλήρωσης των 

σπουδών κάθε φοιτητή που κάνει εσωτερική αλλαγή πτυχίου, θα του πιστώνεται το 

ήμισυ της χρονικής διάρκειας φοίτησης στο προηγούμενό του πτυχίο. 
 
 Σε φοιτητή που κάνει εσωτερική αλλαγή πτυχίου, υπολογίζονται στο Σταθμικό Μέσο 

Όρο (Σ.Μ.Ο) του μόνο τα μαθήματα που του έχουν αναγνωριστεί.  
 

 Η φοίτηση σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι υποχρεωτική και 
συνεχής. 

   

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ 
 

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας είναι υπεύθυνη για τον υπολογισμό των 
κενών θέσεων των μετεγγραφών. Τα Τμήματα έχουν την τελική απόφαση για τον 
καθορισμό του αριθμού κενών θέσεων που επιθυμούν να προκηρύξουν.  

 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Δεν υπάρχουν δίδακτρα για φοιτητές που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Τα δίδακτρα για φοιτητές που δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους-
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται στα €6.834 ανά ακαδημαϊκό έτος. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 

Κατάλογος Κενών Θέσεων για Μετεγγραφές (Εσωτερικές/Εξωτερικές) και για 
Απόκτηση Δεύτερου Πτυχίου για Έναρξη Φοίτησης το Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015 

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο για τα πιο κάτω Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών του 
Πανεπιστημίου, τα οποία διαθέτουν κενές θέσεις: 
 

ΤΜΗΜΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ     

ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 

ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ   

        • ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 10 

        • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 15 

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ     

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 30 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 10 

ΦΥΣΙΚΗΣ 5 

ΧΗΜΕΙΑΣ   

       • ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2 

       • ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2 

       • ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 2 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ   

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   

       • ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  20 

       • ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 10 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 8 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ    

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  5 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

   • ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ         5 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ   

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 5 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1 

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ 2 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ   

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 20 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ  10 

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ   

   • ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 10 

   • ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 10 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
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Τα πιο κάτω Τμήματα/Προγράμματα σπουδών δεν διαθέτουν κενές θέσεις: 
 

 Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών/Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Πτυχίο 
Πολιτικής Επιστήμης και Πτυχίο Δημοσιογραφίας  

 Τμήμα Οικονομικών/ Πτυχίο Οικονομικών και Πτυχίο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και 
Οικονομικών Σπουδών 

 Τμήμα Νομικής 

 Τμήμα Πληροφορικής  
 Ιατρική Σχολή 

  
Να σημειωθεί ότι, για το Τμήμα Αρχιτεκτονικής, επειδή όλα τα σχεδιαστικά μαθήματα, 

καθώς και πολλά από τα θεωρητικά μαθήματα έχουν προαπαιτούμενα, οι αιτητές πρέπει να 
λάβουν υπόψη ότι ενδέχεται να μην μπορέσουν να εγγραφούν το Εαρινό Εξάμηνο 2014-
2015 για όλα τα μαθήματα που χρειάζεται να επιλέξουν, και να πρέπει να περιμένουν μέχρι 

το Χειμερινό Εξάμηνο 2015-2016 για να εγγραφούν σε κάποια μαθήματα, με αποτέλεσμα 
να παραταθεί ο χρόνος σπουδών τους κατά ένα εξάμηνο.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης της 

Υπηρεσίας μας στο τηλέφωνο 22 89 4021 ή με το Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών στο 
τηλέφωνο  22 89 4039. 
 
 

 
 
 
 
ΙΠ 14.10.2014 

 


