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ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Προϋποθέσεις λήψης Διπλώματος
Ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε 58 μαθήματα (46 υποχρεωτικά και 12
επιλογής) και να έχει δημόσια υποστηρίξει επιτυχώς τη Διπλωματική του/της Εργασία.

Ανώτερα όρια δήλωσης μαθημάτων φοιτητών/τριων:
40 ώρες για φοιτητές/τριες των πρώτων 10 εξαμήνων
52 ώρες για φοιτητές/τριες άνω του 10ου εξαμήνου

Οι ώρες δήλωσης Διπλωματικής Εργασίας είναι 0.

Προϋπόθεση για επιλογή Ροής:
Ο φοιτητής/τρια πρέπει να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 20 οποιαδήποτε μαθήματα από τα
πρώτα 6 εξάμηνα. Η επιλογή ροής γίνεται με την έναρξη του 7ου εξαμήνου.

(Για την ορθή επιλογή ροής ωστόσο, καλό θα είναι ο φοιτητής/τρια να επιλέξει και
μαθήματα που αντιστοιχούν στη ροή της επιθυμίας του. Υπενθυμίζεται ότι στο Τμήμα
λειτουργούν τρεις ροές μαθημάτων ως εξής:
•

Ροή ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ η οποία χωρίζεται σε δύο (2) ανεξάρτητες Εμβαθύνσεις:
Γεωδαισίας και Φωτογραμμετρίας, από τις οποίες κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να
επιλέξει μόνο μία.
Για τη Ροή Τοπογραφίας αντιστοιχούν 7 υποχρεωτικά μαθήματα (4 μαθήματα
Ροής και 3 μαθήματα Εμβάθυνσης) και 5 επιλογής, (12 δηλαδή συνολικά) ενώ για
τις Ροές Γεωπληροφορικής και Αναπτυξιακών Έργων αντιστοιχούν 6 υποχρεωτικά
μαθήματα και 6 επιλογής.

•

Ροή ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Δεν χωρίζεται σε Εμβαθύνσεις.
Σ’ αυτήν αντιστοιχούν 6 υποχρεωτικά μαθήματα και 6 επιλογής.

•

Ροή ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: Δεν χωρίζεται σε Εμβαθύνσεις.
Σ’ αυτήν αντιστοιχούν επίσης 6 υποχρεωτικά μαθήματα και 6 επιλογής.

Οι φοιτητές/τριες που ακολουθούν την επιλεγείσα από αυτούς ροή οφείλουν να
επιλέξουν πέραν των υποχρεωτικών μαθημάτων της επιλεγείσας ροής, επιπλέον 5 ή 6
μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα αυτά επιλέγονται ανεξαρτήτως εξαμήνου
διδασκαλίας ελεύθερα μεταξύ όλων των προσφερόμενων (μη υποχρεωτικών για την
ροή μαθημάτων), δηλαδή α) των προτεινόμενων μαθημάτων της επιλεγείσας ροής και
β) όλων των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν μαθημάτων των υπόλοιπων
ροών/εμβαθύνσεων).
Προαπαιτούμενα - εξαρτώμενα μαθήματα: παύουν

να ισχύουν από το 11ο εξάμηνο μετά

Τα παραπάνω μαθήματα είναι αναρτημένα στο site του Τμήματος στο μενού “Σπουδές”
Σπουδές > Προπτυχιακές > Πρόγραμμα σπουδών > Προαπαιτούμενα-Εξαρτώμενα
Αντιστοιχίσεις Προγραμμάτων Σπουδών ΤΕΙ >ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΠΑΔΑ > ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΑΔΑ
Υπάρχουν στο site του τμήματος στο μενού “Σπουδές”
Σπουδές > Προπτυχιακές > Πρόγραμμα σπουδών > Αντιστοιχίσεις

Εξεταστικές Περίοδοι
Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις:
Η περίοδος Φεβρουαρίου για το χειμερινό εξάμηνο
Η περίοδος Ιουνίου για το εαρινό εξάμηνο
Η περίοδος Σεπτεμβρίου που αποτελεί επαναληπτική εξέταση όσων μαθημάτων έχουν δηλωθεί μέσα
στο τρέχον ακαδ. έτος .

Δηλαδή ο κάθε φοιτητής/τρια, πρέπει να έχει δηλώσει τα μαθήματα που εξετάζεται στις δύο κύριες
περιόδους, οπότε οι δηλώσεις αυτές ισχύουν και για την επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου.
*Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΑΔΑ, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος είναι αρμόδια
να αποφασίζει συμπληρωματικές εξετάσεις στις περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου.

Πρακτική Άσκηση
Είναι τρίμηνης διάρκειας, προαιρετική και εκπονείται από φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το 7ο
εξάμηνο. Οδηγίες εκπόνησης υπάρχουν στο site του Τμήματος.

