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 Δηλώσεις μαθημάτων     χειμερινού  εξαμήνου του  ακαδημαϊκού  έτους  2021-22 
 
Ανακοινώνουμε στους φοιτητές και φοιτήτριες  του Τμήματος, ότι από τη Παρασκευή   
08-10-2021  μέχρι και τη Δευτέρα 18-10-2021, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις 
δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-22. 
 
Επισημαίνουμε τα παρακάτω: 
 
1. Εισακτέοι  φοιτητές /τριες  το ακαδ. έτος  2021-2022: 

Τα μαθήματα  με τους κωδικούς 11001,11002,11003,11004,11005 είναι  τα υποχρεωτικά 
και πρέπει να δηλωθούν όλα. 
Τα μαθήματα με τους κωδικούς  02601,  02603, 02605, 02606, 2608, 02613, 02615, 
02616, 02617,  είναι μαθήματα ελεύθερης επιλογής  και κάθε φοιτητής μπορεί να 
δηλώσει έως 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής. 

 
2. Εισακτέοι φοιτητές /τριες  το ακαδ. έτος  2020-21: 

Τα μαθήματα που μπορούν να δηλώσουν είναι μέχρι  8 υποχρεωτικά από το 1ο και το 3ο  
του προγράμματος σπουδών. 
Τα μαθήματα με τους κωδικούς    02601,  02603, 02605, 02606, 2608, 02613, 02615, 
02616, 02617,  είναι μαθήματα ελεύθερης επιλογής  και κάθε φοιτητής μπορεί να 
δηλώσει έως 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής. 
 

3.    Εισακτέοι  φοιτητές /τριες το ακαδ. έτος    2019-20: 
Τα μαθήματα που μπορούν να δηλώσουν είναι μέχρι  8 υποχρεωτικά από το 1ο , 3ο     και 
το  5ο  του προγράμματος σπουδών. 
Τα μαθήματα με τους κωδικούς   02601,  02603, 02605, 02606, 2608,02613,02615, 
02616, 02617,  είναι μαθήματα ελεύθερης επιλογής  και κάθε φοιτητής μπορεί να 
δηλώσει έως 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής. 
 Επίσης: 

    1.  το  μάθημα με κωδ: 31003 «Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική» καταργήθηκε, αλλά   οι 
φοιτητές /τριες  που το οφείλουν  θα  μπορούν να το δηλώσουν για να εξεταστούν. 

    2. το μάθημα με κωδ: 31006  Αριθμητική Ανάλυση   μπορούν να τo δηλώνουν  ως     
μάθημα  επιλογής. 

 
Η δήλωση των μαθημάτων γίνεται στην ιστοσελίδα  https://it.uth.gr/services/unistudent 
 
Προσοχή : Οι φοιτητές μετά και την τελευταία υποβολή της δήλωσης τους θα πρέπει να 
εκτυπώσουν και να κρατήσουν αντίγραφο της Αναφοράς Αποστολής δήλωσης μαθημάτων 
καθώς και της Δήλωσής τους για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-22. 
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