Σύστημα εγγραφής φοιτητών σε μαθήματα στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 1
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 = 10). Επιπλέον του αριθμού Α, κάθε φοιτητής μπορεί να γραφεί σε ένα εργαστηριακό μάθημα και
σε ένα μάθημα ξένης γλώσσας ανά εξάμηνο. Κατά την επαναληπτική περίοδο του Σεπτεμβρίου, κάθε φοιτητής
μπορεί να εξετασθεί στα μαθήματα που εγγράφηκε κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Διευκρινίζεται ότι για τους τελειόφοιτους φοιτητές που ο νόμος επιτρέπει την έκτακτη εξέταση σε μαθήματα
διαφορετικού εξαμήνου (εαρινά μαθήματα στο χειμερινό εξάμηνο κτλ.) ο αριθμός Α αναφέρεται στο σύνολο των
μαθημάτων ανά εξεταστική περίοδο (του χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου) που ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί
και να εξετασθεί και ότι η εγγραφή σε μαθήματα αντίθετου εξαμήνου είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι ο
συνολικός αριθμός μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου δεν υπερβαίνει τον αριθμό Α. Διευκρινίζεται επίσης ότι,
λόγω της φύσης της έκτακτης εξέτασης, δεν χρησιμοποιείται σε αυτή η συνήθης βαθμολογική κλίμακα, αλλά η
απόδοση του φοιτητή χαρακτηρίζεται ως «Επιτυχής» ή «Μη Επιτυχής» και αντιστοιχίζεται βαθμολογικά με 0 ή 5
αντίστοιχα.

Μεταβατικές διατάξεις
Η εφαρμογή του νέου συστήματος εγγραφών και εξετάσεων είναι σταδιακή σύμφωνα με τα ακόλουθα:
α. Για τον υπολογισμό του ορίου Α ο Μέσος Αριθμός Μαθημάτων ΜΑΜ είναι αυτός που ισχύει κατά το έτος
εισαγωγής του φοιτητή στη Σχολή (ειδικότερα, για φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι το έτος 2016-17, Α = 12).
β. Στην αρχή κάθε εξαμήνου στις ημερομηνίες που προβλέπει το ακαδημαϊκό ημερολόγιο οι φοιτητές θα
δηλώνουν μέσω του εγγραφολογίου έως και Α μαθήματα, έστω Ν, του τρέχοντος εξαμήνου.
γ. Κατά την 5η και 6η εβδομάδα του εξαμήνου, οι φοιτητές των παρακάτω φοιτητές ειδικών κατηγοριών μπορούν
να δηλώνουν με αίτησή τους:
(1) είτε, εφόσον εμπίπτουν σε κατηγορία φοιτητών που δύνανται 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 (αφορά μόνο τελειόφοιτους φοιτητές),
(2) είτε (διαζευκτικά και εφόσον Ν = Α) όσα, έστω M, επιπρόσθετα (πέραν του ορίου Α) μαθήματα του
τρέχοντος εξαμήνου επιθυμούν (αφορά μόνο φοιτητές που έχουν εισαχθεί στην Σχολή μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016).
Οι αιτήσεις αυτές εγκρίνονται αυτόματα με την υποβολή τους, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις ως
προς την ειδική κατηγορία.
δ. 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.
ε. Δικαίωμα συμμετοχής σε εξέταση μαθημάτων αντίθετου εξαμήνου έχουν, με τους ίδιους όρους, και όσοι
τελειόφοιτοι φοιτητές, ανεξαρτήτως εξαμήνου εγγραφής, οφείλουν το πολύ τρία μαθήματα του αντίθετου
εξαμήνου, εφόσον το σύνολο των μαθημάτων που οφείλουν για τη λήψη πτυχίου δεν υπερβαίνει τον αριθμό Α.
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Το σύστημα εγγραφής φοιτητών σε μαθήματα αποφασίστηκε από τη ΓΣ της 23/2/2016 με ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 5/3/2016 και
επικύρωση στις 15/3/2016, με βάση την κοινή εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών
(7/1/2016), την προηγούμενη συζήτηση στη ΓΣ (συνεδρίαση 19/1/2016) και την ανταλλαγή απόψεων στο φόρουμ της Σχολής.
Επικαιροποιήθηκε στη ΓΣ της 18/7/2017, μετά από εισήγηση της Κοσμητείας της 4/7/2017, προκειμένου να προσαρμοστεί στο άρθρο 31
του Ν. 4452/2017 που προβλέπει επιπλέον εξεταστικές περιόδους για τους τελειόφοιτους φοιτητές μετά από απόφαση της Σχολής, και
αποσαφηνίστηκε ως προς το σύστημα βαθμολογίας των έκτακτων εξετάσεων στη ΓΣ της 29/1/2018.

