Σύστημα εγγραφής φοιτητών σε μαθήματα στη Σχολή Πολιτικών
Μηχανικών ΕΜΠ (Απόφαση ΓΣ 23/2/2016 με ηλεκτρονική ψηφοφορία
στις 5/2/2016 και επικύρωση στις 15/3/2016)
Τελευταία ενημέρωση με υποσημειώσεις για το 2016-17: 4/10/2016
Με βάση την κοινή εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Προπτυχιακών
Σπουδών (7/1/2016), τη συζήτηση στη ΓΣ (συνεδρίαση 19/1/2016) και την ανταλλαγή απόψεων στο
φόρουμ της Σχολής (http://www.civil.ntua.gr/civilgs/?p=252) το σύστημα εγγραφής φοιτητών σε
μαθήματα στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ τροποποιείται ως εξής:
Σε κάθε εκπαιδευτικό εξάμηνο, κάθε φοιτητής εγγράφεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος
εγγραφών σε αριθμό μαθημάτων που δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό Α= 1.60 x ΜΑΜ, όπου
ΜΑΜ ο Μέσος Αριθμός Μαθημάτων του κανονικού προγράμματος ανά εξάμηνο, με στρογγύλευση
προς τα πάνω (στο σημερινό πρόγραμμα Α = 12). Κατά την επαναληπτική περίοδο του Σεπτεμβρίου,
κάθε φοιτητής μπορεί να εξετασθεί στα μαθήματα που εγγράφηκε κατά το χειμερινό και εαρινό
εξάμηνο.
Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις που ο νόμος επιτρέπει την εξέταση κάποιων κατηγοριών
φοιτητών και σε μαθήματα διαφορετικού εξαμήνου (εαρινά μαθήματα στο χειμερινό εξάμηνο κτλ.)1
ο αριθμός Α αναφέρεται στο σύνολο των μαθημάτων ανά εξεταστική περίοδο (του χειμερινού ή
εαρινού εξαμήνου) που κάθε φοιτητής μπορεί να εγγραφεί και να εξετασθεί. Κατά την
επαναληπτική περίοδο του Σεπτεμβρίου, κάθε φοιτητής των ανωτέρω κατηγοριών μπορεί να
εξετασθεί στο σύνολο των μαθημάτων που εγγράφηκε κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.

Μεταβατικές διατάξεις (Απόφαση ΓΣ 15/3/2016)
Η εφαρμογή του νέου συστήματος εγγραφών και εξετάσεων θα είναι σταδιακή σύμφωνα με τα
ακόλουθα2:
α. Για τον υπολογισμό του ορίου Α ο Μέσος Αριθμός Μαθημάτων ΜΑΜ είναι αυτός που ισχύει κατά
το έτος εισαγωγής του φοιτητή στη Σχολή.
β. Κατά τις τρεις πρώτες εβδομάδες ενός εξαμήνου οι φοιτητές θα δηλώνουν μέσω του εγγραφολογίου έως και Α μαθήματα, έστω Ν, του τρέχοντος (χειμερινού ή εαρινού κατά περίπτωση) εξαμήνου.
γ. Κατά την 5η και 6η εβδομάδα του εξαμήνου, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν
με αίτησή τους:
(1) είτε, εφόσον εμπίπτουν σε κατηγορία φοιτητών που δύνανται (εφόσον επιβάλλεται στη Σχολή
από νόμο) να εξετασθούν σε μαθήματα αντίθετου εξαμήνου (εαρινά μαθήματα στο χειμερινό
εξάμηνο κτλ.) και εφόσον Ν < Α, έως και Α – Ν, έστω Q, μαθήματα του αντίθετου εξαμήνου,
(2) είτε (διαζευκτικά και εφόσον Ν = Α) όσα, έστω M, επιπρόσθετα (πέραν του ορίου Α) μαθήματα
του τρέχοντος εξαμήνου επιθυμούν.
δ. Οι φοιτητές που έχουν κάνει χρήση της δυνατότητας του εδαφίου γ(2), σύμφωνα και με τα
παρακάτω εδάφια στ και ζ, θα πρέπει μέχρι τρεις εβδομάδες πριν την κανονική εξεταστική περίοδο
να δηλώσουν ένα υποσύνολο των μαθημάτων, από αυτά που αντιστοιχούν στα Ν & Μ, στα οποία
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Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 δεν ισχύει τέτοιος νόμος —εκτός αν ψηφισθεί αργότερα.

Στα εδάφια α-θ, ο αριθμός Α είναι σταθερά (= 12 για το τρέχον πρόγραμμα της Σχολής), ενώ τα Μ, Q, N είναι
μεταβλητές.

επιθυμούν να εξεταστούν κατά την κανονική εξεταστική περίοδο. Στην περίπτωση που δεν
δηλώσουν υποσύνολο, θα μπορούν να εξετάζονται στα Ν μαθήματα της αρχικής δήλωσής τους του
εδαφίου β. Σε κάθε περίπτωση, οι φοιτητές ενθαρρύνονται να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία
πραγματικά έχουν προετοιμαστεί και θα εξεταστούν.
ε. Στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο οι φοιτητές μπορούν να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα
που αντιστοιχούν στα Ν, Q & M και των δύο εξαμήνων που έχουν δηλώσει, εφόσον δεν τα έχουν
περάσει στην κανονική εξεταστική περίοδο ή εφόσον έχουν κάνει αίτηση για βελτίωση της
βαθμολογίας τους.
στ. Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στη Σχολή μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 οι
αιτήσεις υπέρβασης του εδαφίου γ(2) εγκρίνονται αυτόματα με την υποβολή τους και δεν τίθενται
προς έγκριση ή επικύρωση στη ΓΣ της Σχολής3.
ζ. Για τους φοιτητές που θα εισαχθούν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, τα κριτήρια έγκρισης
τυχόν αιτήσεων υπέρβασης καθώς και τυχόν προσαρμογές/αλλαγές του συστήματος, θα
προκύψουν μετά από μελέτη της εμπειρίας από το νέο σύστημα, σε ένα έτος από σήμερα,
λαμβάνοντας υπόψη:
(1) στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος, τα οποία θα παράσχει η
Γραμματεία,
(2) στοιχεία που θα παράσχουν οι φοιτητές (τη συλλογή των οποίων η Σχολή μπορεί να
διευκολύνει ως προς τη χρήση των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών στα οποία έχει
πρόσβαση), και
(3) την εμπειρία από τον ανασυγκροτημένο θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου.4
η. Μετά την οριστικοποίηση του συστήματος, θα ζητηθεί από το Κέντρο Υπολογιστών η υλοποίηση
στο εγγραφολόγιο του συνόλου των διαδικασιών, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία των αιτήσεων.
θ. Σε περιόδους που επιβάλλεται στη Σχολή από τον νόμο η πραγματοποίηση εξέτασης μαθημάτων
αντίθετου εξαμήνου σε κανονική εξεταστική περίοδο, δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν και
όσοι τελειόφοιτοι φοιτητές, ανεξαρτήτως εξαμήνου εγγραφής, οφείλουν το πολύ τρία μαθήματα
του αντίθετου εξαμήνου, εφόσον το σύνολο των μαθημάτων που οφείλουν δεν υπερβαίνει τον
αριθμό Α. Στην περίπτωση αυτή η συμμετοχή στην εξέταση μαθημάτων αντίθετου εξαμήνου
θεωρείται ως εφαρμογή της πάγιας απόφασης της Συγκλήτου για τους επί διπλώματι φοιτητές και,
εφόσον υλοποιείται αυτή η διάταξη, οι εμπίπτοντες σε αυτή φοιτητές δεν δικαιούνται άλλης, κατά
το κοινώς λεγόμενο, «χαριστικής» εξέτασης στην υπόψη εξεταστική περίοδο.
Αθήνα 15/3/2016 (ημερομηνία αυθεντικού κειμένου)
Ο Κοσμήτορας

Δ. Κουτσογιάννης
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Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, για να μπορεί μια αίτηση υπέρβασης του εδαφίου γ(2) να πρωτοκολληθεί
στη Γραμματεία, θα πρέπει να φέρει υπογραφή του Ακαδημαϊκού Συμβούλου του φοιτητή ότι έλαβε γνώση.
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Ήδη ο θεσμός έχει τεθεί σε εφαρμογή και οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν τον σύμβουλο που επιθυμούν.

