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Οι φοιτητές του Ε΄εξαµήνου δηλώνουν τέσσερα (4) υποχρεωτικά
µαθήµατα και ένα (1) επιλογής από το τρέχον πρόγραµµα σπουδών καθώς
επίσης & όλα τα οφειλόµενα των προηγουµένων εξαµήνων.

Οι φοιτητές του Ζ΄ εξαµήνου δηλώνουν τέσσερα (4) υποχρεωτικά
µαθήµατα και δυο (2) επιλογής από το τρέχον πρόγραµµα σπουδών καθώς
επίσης & όλα τα οφειλόµενα των προηγουµένων εξαµήνων.

Οι επί πτυχίω φοιτητές δηλώνουν όλα τα οφειλόµενα µαθήµατα
των χειµερινών εξαµήνων.
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Για το ακαδ. έτος 2012-13 οι φοιτητές, οι οποίοι οφείλουν τα παρακάτω µετακινηθέντα
µαθήµατα, τα δηλώνουν ως εξής:
 Οι Φοιτητές που οφείλουν τα µαθήµατα Κ.Μ 8002 “Αστική Γεωγραφία” Α΄ Εξαµήνου
και Κ.Μ. 8007 “Οικονοµική Γεωγραφία” Β΄ εξαµήνου, δηλώνουν το µάθηµα Β΄
Εξαµήνου Κ.Μ. 80110 “Οικονοµική και Αστική Γεωγραφία” ,στο τρέχον πρόγραµµα
σπουδών.
 Οι Φοιτητές που οφείλουν και τα δύο µαθήµατα Α΄ & Β΄ εξαµήνου, δηλαδή (Κ.Μ.
8002) «ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ» από το Α΄ εξάµηνο και (Κ.Μ. 8007) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ» από το Β΄ Εξάµηνο, δηλώνουν το µάθηµα Β' εξαµήνου (Κ.Μ. 80110)
«Οικονοµική και Αστική Γεωγραφία», καθώς επίσης και ΕΝΑ (1) ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, στο τρέχον πρόγραµµα σπουδών.
 Οι Φοιτητές που οφείλουν το µάθηµα Κ.Μ 8006 “Εισαγωγή στην Πληροφορική” Β΄

Εξαµήνου, θα το επιλέξουν ως οφειλόµενο Α΄ Εξαµήνου, στο τρέχον πρόγραµµα
σπουδών.

 Οι Φοιτητές που οφείλουν το µάθηµα Κ.Μ 8008 “Θεσµικό Πλαίσιο Περιφερειακής
Ανάπτυξης” Α΄ Εξαµήνου, θα το επιλέξουν ως οφειλόµενο Γ΄ Εξαµήνου, στο τρέχον
πρόγραµµα σπουδών.

 Οι Φοιτητές που οφείλουν τα µαθήµατα: Κ.Μ 8009 “Μικροοικονοµική Θεωρία Ι”
και Κ.Μ 80010 “Μακροοικονοµική Θεωρία” Β΄ Εξαµήνου, θα τα επιλέξουν
οφειλόµενα Γ΄ Εξαµήνου,στο τρέχον πρόγραµµα σπουδών.

ως

 Οι Φοιτητές που οφείλουν τα µαθήµατα: Κ.Μ. 80032 «Ποσοτικές Μέθοδοι
Οικονοµικής Ανάλυσης» και Κ.Μ. 80075 «Μικροοικονοµική θεωρία ΙΙ» του Γ΄
εξαµήνου, θα τα επιλέξουν ως οφειλόµενα ∆΄ εξαµήνου, στο τρέχον πρόγραµµα
σπουδών.
 Οι Φοιτητές που οφείλουν τα µαθήµατα: Κ.Μ. 8017 «Οικονοµική Ανάπτυξη Ι» και
Κ.Μ. 8034 «Οικονοµική της εργασίας και πολιτική εργατικού δυναµικού» του Γ΄
εξαµήνου, θα τα επιλέξουν ως οφειλόµενα υποχρεωτικά
Στ΄ & Ε' εξαµήνων
αντίστοιχα, στο τρέχον πρόγραµµα σπουδών.
 Οι Φοιτητές που οφείλουν τα µαθήµατα: Κ.Μ. 8019 «Περιφερειακή Οικονοµική
Πολιτική» και Κ.Μ. 8022 «Οικονοµική Ανάπτυξη ΙΙ» του ∆΄ εξαµήνου, θα τα επιλέξουν
ως υποχρεωτικά επιλογής ∆΄ εξαµήνου, µόνο στο τρέχον ακαδ. Έτος 2012-13.
 Οι Φοιτητές που οφείλουν το µάθηµα: ΚΜ 8030 « Πολιτική Μεταφορών» του Ε'
Εξαµήνου, θα το επιλέξουν ως υποχρεωτικό επιλογής Ε' Εξαµήνου, µόνο για το
τρέχον πρόγραµµα σπουδών.
 Οι Φοιτητές που οφείλουν το µάθηµα ΚΜ 8031 «∆ηµοσιονοµική Θεωρία και
Πολιτική Ι» του Ε' Εξαµήνου, θα το επιλέξουν ως οφειλόµενο ΣΤ΄ εξαµήνου, στο
τρέχον πρόγραµµα σπουδών.
 Οι Φοιτητές που οφείλουν τα µαθήµατα: ΚΜ 8042 «∆ηµοσιονοµική Θεωρία και
Πολιτική ΙΙ» και ΚΜ « ∆ιεθνή Οικονοµική» του ΣΤ' Εξαµήνου, θα τα επιλέξουν ως
υποχρεωτικά επιλογής ΣΤ' Εξαµήνου, µόνο στο τρέχον ακαδ. Έτος
 το oφειλόµενο µάθηµα Κ.Μ. 8054 “Μακροοικονοµική Πολιτική II”του Ζ' Εξαµήνου ,
θα το επιλέξουν κανονικά ως οφειλόµενο Ζ' Εξαµήνου, στο τρέχον πρόγραµµα
σπουδών.
 Οι φοιτητές που οφείλουν µαθήµατα Επιλογής ∆' Εξαµήνου, τα οποία δεν διδάσκονται
πλέον σ' αυτό το εξάµηνο, θα πρέπει να τα επιλέξουν ή να τα αντικαταστήσουν,
δηλώνοντας ανάλογα µε τον αριθµό των οφειλοµένων (ένα ή δύο), αντίστοιχα ένα ή δύο
επιπλέον επιλογής µαθήµατα του ΣΤ' ή

και Η' Εξαµήνων, προκειµένου να

συµπληρώσουν τον προβλεπόµενο αριθµό επιλογής µαθηµάτων για τη λήψη του
πτυχίου τους.

 Οι Φοιτητές που οφείλουν το µάθηµα ΚΜ 8086 «Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα και
Ανάπτυξη» του Ε' Εξαµήνου,(δεν διδάσκεται πλέον) θα πρέπει να επιλέξουν ένα άλλο



µάθηµα επιλογής Ε' Εξαµήνου.

Επίσης, µετά το ∆΄ Εξάµηνο, ο φοιτητής δικαιούται να επιλέξει πρακτική άσκηση διάρκειας τριών µηνών.
Η πρακτική άσκηση θα αναφέρεται στην αναλυτική βαθµολογία του φοιτητή, χωρίς βαθµολογία και
διδακτικές µονάδες (απόφαση Γεν. Συν. 10/06/2009).

 Επισήµανση:
Από το ακαδ. έτος 2010-11 το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος αλλάζει σταδιακά κάθε ακαδ. έτος.
Κάθε εξάµηνο έχει πέντε (5) συνολικά µαθήµατα. Στα τέσσερα (4) πρώτα εξάµηνα τα µαθήµατα είναι όλα
Υποχρεωτικά.

Σύνολο µαθηµάτων για τη λήψη πτυχίου – για τους εγγραφέντες από το ακ. έτος 2010-11 και µετά –
σαράντα(40) µαθήµατα και 160 ∆.Μ. και (240) διακόσια σαράντα ECTS.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου είναι η επιτυχής εξέταση ή αναγνώριση µιας
ξένης γλώσσας από τις διδασκόµενες του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύνολο µαθηµάτων για τη λήψη πτυχίου - για τους εγγραφέντες µέχρι το ακ.

έτος 2010-11( δηλαδή από το ακ. έτος 2009-10 και πριν ) – σαράντα οκτώ (48) µαθήµατα και
192 ∆.Μ.

Η διαδικασία επιλογής και παραλαβής συγγραµµάτων γίνεται πλέον µέσω του
προγράµµατος «ΕΥ∆ΟΞΟΣ» µε όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που
έχετε ήδη παραλάβει από τη Γραµµατεία.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
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