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ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021 

 
 

1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ :  Τρίτη 16/02/2021 έως και Πέμπτη 25/02/2021 
 
Η Δήλωση Μαθημάτων γίνεται εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος στο 
https://student.cc.uoc.gr μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού σας (ακαδημαϊκό e-mail). 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ 
 (Κανονισμός Σπουδών Τμήματος και απόφαση της 276/14-03-2018 Συνέλευσης Τμήματος) 

 
Τα μαθήματα που επιτρέπεται να δηλώσετε είναι αυτά που σύμφωνα με τη λίστα προσφερόμενων 
μαθημάτων, ανήκουν στο εξάμηνο φοίτησής σας ή και σε μικρότερο αυτού. 
  
Ανώτατο όριο πιστωτικών μονάδων (ECTS) για όλα τα έτη φοίτησης: 33. 
 
Στο σύνολο ECTS δεν υπολογίζεται η Πρακτική Άσκηση. 
 
Στο σύνολο ECTS υπολογίζεται η Πτυχιακή Εργασία με 6 ECTS στο πρώτο εξάμηνο πραγματοποίησης 
και άλλα 6 ECTS στο δεύτερο εξάμηνο πραγματοποίησης. ( δηλαδή, η πίστωση των ECTS αφορά όσους/ 
όσες ξεκινούν για πρώτη φορά Πτυχιακή Εργασία και αναφέρεται στα δύο πρώτα εξάμηνα αυτής) 
 
Τα υποχρεωτικά μαθήματα που πλέον δεν προσφέρονται, έχουν λάβει αντιστοιχία (βλ. ιστοσελίδα) και 
εάν το αντίστοιχο μάθημα δεν προσφέρεται στην τρέχουσα περίοδο, εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας 
στη γραμματεία με αποστολή e-mail.  
 

2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ : Τρίτη 16/02/2021 έως και Τρίτη 23/02/2021 
 
- Η δήλωση αναβαθμολόγησης γίνεται αυστηρά ΕΩΣ 23/02/2021 μέσω του Πανεπιστημιακού e-mail 

στο psychology_registry@uoc.gr όπου θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός και ο τίτλος του 
μαθήματος.  
 

- Το αναβαθμολογούμενο μάθημα ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ από τον /την φοιτητή/ φοιτήτρια στη δήλωση 
μαθημάτων την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή του αιτήματος αναβαθμολόγησης. 

 
- Τα μαθήματα αυτά καταλαμβάνουν κανονικά θέση στο συνολικό (μέγιστο) αριθμό ects που 

επιτρέπεται να δηλωθούν.  
 

- Η αναβαθμολόγηση μπορεί να ακυρωθεί πριν την εξέταση του μαθήματος. Σε διαφορετική 
περίπτωση ισχύει ο δεύτερος βαθμός.  
 

- Οι αναβαθμολογήσεις σε μαθήματα που είναι προαπαιτούμενα για άλλα μαθήματα, ή για την 
Πτυχιακή Εργασία δεν εμποδίζουν τη δήλωση του μαθήματος «αλυσίδας».  ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μην 
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υπάρχει πρόβλημα στη δήλωση των εξαρτημένων μαθημάτων, αυτά πρέπει να δηλώνονται πριν 
την αίτηση αναβαθμολόγησης του προαπαιτούμενου ( π.χ. αν ένα μάθημα έχει προαπαιτούμενη 
τη Μεθοδολογία, δηλώνετε πρώτα το μάθημα και μετά την αναβαθμολόγηση στη Μεθοδολογία). 

 
- Αναβαθμολόγηση επιτρέπεται συνολικά έως τη λήψη πτυχίου, σε έως και τέσσερα (4) υποχρεωτικά 

μαθήματα (μία φορά στο κάθε ένα). 
 

3. ΔΗΛΩΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  Από Τρίτη 16/02/2021 έως και Τρίτη 02/03/2021 
 

- Για την ΠΡΩΤΗ δήλωση πτυχιακής εργασίας: Α) Συνεννόηση με επόπτη/ επόπτρια, β) Αποστολή e-mail 
στο psychology_registry@uoc.gr με θέμα «Δήλωση πτυχιακής» όπου αναγράφεται ο τίτλος πτυχιακής 
στα ελληνικά και αγγλικά και το ονοματεπώνυμο του επόπτη ή της επόπτριας). Ακόμη και αν ο τίτλος 
δεν είναι οριστικός, αυτός δηλώνεται και υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης στη συνέχεια. Γ) Διάθεση 
περιθωρίου 6 ECTS κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο πραγματοποίησης πτυχιακής εργασίας.  

- Η Δήλωση τίτλου και λοιπών στοιχείων πτυχιακής ΔΕΝ χρειάζεται να επαναλαμβάνεται σε κάθε 
εξάμηνο, παρά μόνο σε περίπτωση τροποποίησης κάποιου στοιχείου.  
Για τους κανόνες δήλωσης, συγγραφής και ολοκλήρωσης της Πτυχιακής Εργασίας συμβουλεύεστε τα 
σχετικά αρχεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

- Ο τίτλος και ο τελικός βαθμός της πτυχιακής ΔΕΝ είναι προς το παρόν ορατά από στους 
ενδιαφερόμενους μέσω της εφαρμογής του φοιτητολογίου (students’web).  
 

4. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 
Την Πρακτική Άσκηση διαχειρίζεται η αρμόδια επιτροπή praktiki@psy.soc.uoc.gr  και όχι η Γραμματεία. 
Η Πρακτική Άσκηση δεν καταλαμβάνει θέση στο μέγιστο σύνολο δικαιούμενων ects ανά εξάμηνο και 
δεν είναι ορατή στη δήλωση μαθημάτων. Εισάγεται στην καρτέλα βαθμολογιών (students’ web) μετά 
την επιτυχή ολοκλήρωση και αναγνώρισή της. 
 

5. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
Οι συμμετέχοντες στα Σεμινάρια –Εργαστήρια επιλέγονται από τους αρμόδιους διδάσκοντες οι οποίοι 
καταθέτουν λίστα ονομάτων στη Γραμματεία. 
Οι δηλώσεις των Σεμιναρίων και Εργαστηρίων γίνονται από τη Γραμματεία. Εφόσον ένα Σεμινάριο ή 
Εργαστήριο δηλωθεί ΔΕΝ θα υπάρχει δυνατότητα διαγραφής και εγγραφής σε νέο.  
Απαραίτητη η διάθεση περιθωρίου των αντίστοιχων ECTS στη δήλωση ώστε να μπορεί να δηλωθεί από 
την Γραμματεία χωρίς υπέρβαση των 33 ECTS. Σε αντίθετη περίπτωση θα ζητείται αφαίρεση 
μαθήματος. 
Εργαστήρια άλλων τμημάτων μπορείτε να πάρετε ΜΟΝΟ εάν τα έχουμε εντάξει στα προσφερόμενά 
μας. 
 

6. ECTS 
- Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται 240 πιστωτικές μονάδες (ects credits).  
- Οι ects μονάδες πιστώνονται ως έχουν κατά την περίοδο επιτυχούς εξέτασης του κάθε μαθήματος, 

τα οποία αναγράφονται στα προσφερόμενα μαθήματα του κάθε έτους καθώς και στην εφαρμογή 
του φοιτητολογίου (students’ web). 
 

- Η ξένη γλώσσα, λαμβάνει τις πιστωτικές μονάδες που ορίζει το αρμόδιο Τμήμα, ενώ 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι σύμφωνα με τον κανονισμό  του Τμήματος Ψυχολογίας, η υποχρέωση της 
ξένης γλώσσας απαιτεί συνολικά 16 ects. Εφόσον πάρετε ξένη γλώσσα από άλλο Τμήμα που σε 
σύνολο μαθημάτων δεν καλύπτει 16 ects, υποχρεούστε να καλύψετε τη διαφορά που προκύπτει 
από μάθημα επιλογής.  
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7. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 
- Έχετε δυνατότητα να πάρετε επιλεγόμενα μαθήματα από άλλα τμήματα και όχι την υποχρέωση.  
- Για τη λήψη πτυχίου προσμετρώνται οι δικαιούμενες από το πρόγραμμα σπουδών μας ECTS 

μονάδες   (π.χ. έως 12 ECTS από επιλεγόμενα μαθήματα της Σ.Κ.Ε.) και όχι το συγκεντρωμένο 
σύνολο της κατηγορίας (αν π.χ. έχετε 15 ECTS).  

 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

• ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
Η δήλωση συγγραμμάτων γίνεται μέσω του www.eudoxus.gr όπου οι φοιτητές/ φοιτήτριες συνδέονται 
με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης της υπηρεσίας καταλόγου (ίδια στοιχεία σύνδεσης με 
εκείνα που έχουν για το ακαδημαϊκό e-mail).  
 
Η  περίοδος δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων ορίζεται από το αρμόδιο Υπουργείο και  
γνωστοποιείται στους/ στις  φοιτητές/ φοιτήτριες με ανακοίνωση.  
 
Τα συγγράμματα που θα δηλωθούν πρέπει να είναι αντίστοιχα ακριβώς και μόνο των μαθημάτων που 
έχουν δηλώσει στο εξάμηνο τους  οι φοιτητές/ φοιτήτριες.  
 
Σε περίπτωση που δηλωθεί σύγγραμμα για μάθημα που δεν συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση 
μαθημάτων, δεν θα υπάρχει δυνατότητα δήλωσης συγγραμμάτων σε επόμενη περίοδο έως την 
επιστροφή των λανθασμένα δηλωμένων συγγραμμάτων.  
 
Η παραλαβή συγγραμμάτων γίνεται συνήθως με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας και τη 
χρήση του προσωπικού PIN παραλαβής, από τα ορισμένα σημεία διανομής της πόλης του Ρεθύμνου.  
Για το PIN καθώς και για τα σημεία διανομής ενημερώνονται οι φοιτητές/ φοιτήτριες  κατά την 
πραγματοποίηση της δήλωσης των συγγραμμάτων. 
 
Για την παραλαβή συγγραμμάτων χωρίς προσέλευση στο σημείο διανομής λόγω εξ αποστάσεως 
παρακολούθησης μαθημάτων, ενημερώνεστε με ανακοίνωση. 
 
 

• ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Δωρεάν συγγράμματα δικαιούνται οι φοιτητές/ φοιτήτριες που βρίσκονται έως και το έκτο (6ο) έτος 
σπουδών. 
Στη διαδικασία συμπεριλαμβάνονται και οι φοιτητές/ φοιτήτριες που διανύουν δεύτερο κύκλο 
προπτυχιακών σπουδών (εγκύκλιος ΥΠΕΘ 138591/Ζ1). 
 

 
 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα με τη σύνδεση στις παραπάνω εφαρμογές, καθώς και για θέματα 
ανάκτησης κωδικών πρόσβασης, παρακαλείσθε να απευθύνεστε εγκαίρως (εντός προθεσμίας 
δηλώσεων) στη Γραμματεία. 

 
 
 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος 
09/02/2021 
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