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ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Σας ενημερώνουμε ότι για κανέναν λόγο δεν θα εγκριθεί εκπρόθεσμη δήλωση
μαθημάτων, ακόμη και αν οφείλετε ένα μάθημα!!!
Θα πρέπει την δήλωση μαθημάτων που έχετε υποβάλει, υποχρεωτικά να την
εκτυπώσετε ή να την βγάλετε φωτογραφία όπου θα εμφανίζει και τον μοναδικό
«Αριθμό καταχώρησης δήλωσης» και θα είναι το μοναδικό αποδεικτικό σας
ότι υποβάλατε δήλωση μαθημάτων.
Μόνο όταν θα σας εμφανίσει στην οθόνη: «Η δήλωση σας υποβλήθηκε με
επιτυχία» σημαίνει ότι έχει γίνει η ανανέωση της εγγραφής σας.
Όσοι φοιτητές δεν έχουν υποβάλλει δήλωση μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο
2021-2022 θεωρίες + εργαστήρια (ανεξάρτητα αν έχουν καταργηθεί, θα πρέπει
να δηλωθούν!!!), θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά στον
διαδικτυακό τόπο: https://e-students.teiwest.gr
με τους κωδικούς που ήδη διαθέτετε αυστηρά και μόνο από:

Πέμπτη 5/5/2022 έως και την Τρίτη 10/5/2022
Το Εαρινό εξάμηνο θα διδαχθούν τα μαθήματα του 2ου, 4ου, 6ου, 8ου και 10ου
εξαμήνου του Νέου Προγράμματος Σπουδών.
Οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου θα δηλώσουν μόνο τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου
Στο μάθημα Τεχνικό Σχέδιο ΙΙ – Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ, το εργαστήριο ΕΡ-Α 2 είναι το εργαστήριο
Τεχνικό Σχέδιο ΙΙ και το ΕΡ-Β 2 είναι το Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ. Στα υπόλοιπα μαθήματα που έχουν
εργαστήριο οι ώρες είναι ενσωματωμένες με την θεωρία.
Οι φοιτητές του 4ου και 6ου εξαμήνου θα δηλώσουν μόνο τα μαθήματα του τυπικού τους
εξαμήνου και όσα μαθήματα τυχόν οφείλουν από το 2ο και 4ο εξάμηνο.
Στο μάθημα Αρχιτεκτονική Σύνθεση δηλώνετε ξεχωριστά την θεωρία και ξεχωριστά το
εργαστήριο. Στα υπόλοιπα μαθήματα που έχουν εργαστήριο οι ώρες είναι ενσωματωμένες με
την θεωρία.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Βαθμός που αποκτήθηκε χωρίς να έχει δηλωθεί το μάθημα
κατά το τρέχον εξάμηνο θεωρείται άκυρος.
Αν δεν εμφανίζεται κάποιο μάθημα εαρινού εξαμήνου θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν
με την γραμματεία μόνο μέσω e-mail (όχι τηλεφωνικά) στο civil-secr@uop.gr με
ονοματεπώνυμο, Α.Μ., και ποιο μάθημα δεν εμφανίζεται.
Για του φοιτητές του πρ. Τ.Ε.Ι. το σύνολο των ωρών που μπορούν να δηλώσουν είναι 55 νέες ώρες.
Το σύστημα θα σας εμφανίζει και θα σας επιτρέπει να δηλώσετε όποια μαθήματα διδάσκονται το Εαρινό
εξάμηνο 2021-2022 σύμφωνα το πρόγραμμα μαθημάτων του Νέου Προγράμματος Σπουδών και τους
πίνακες με τις αντιστοιχίες που υπάρχουν στο τέλος της ανακοίνωσης, ανάλογα με το έτος εισαγωγής
σας, με περιορισμό μόνο στο σύνολο των ωρών.

