
 

ΤΜΗΜΑ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 

 

 Για το Εαρινό Εξάμηνο του 2015-2016 Ο/Η κάθε Φοιτητής/τρια θα πρέπει να 

υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων. 

Αναλυτικά τα χρονικά διαστήματα των δηλώσεων ορίζονται ως εξής: 

Από 16/02/2016 – 21/02/2016 Δήλωση Μαθημάτων Εαρινού 2015-2016 

Από 22/02/2016 – 29/02/2016 Τροποποιητικές Αρχικών Δηλώσεων 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 Μετά την ολοκλήρωση και αποστολή της δήλωσης οι φοιτητές θα πρέπει να την 

εκτυπώσουν σε δυο (2) αντίγραφα, προκειμένου κατά τη χρονική περίοδο 

01/03/2016 από έως της 24/03/2016 να τα προσκομίσουν στη γραμματεία του 

τμήματος (Ώρες Λειτουργίας 10:00 π.μ. – 12:00 μ καθημερινά) ώστε το ένα να 

σφραγιστεί από τη γραμματεία και να παραδοθεί στον φοιτητή και το άλλο να 

κρατηθεί στο αρχείο της γραμματείας. 

 Η προσκόμιση του βιβλιάριου σπουδών και η σφράγιση σε αυτό έχει καταργηθεί 

από το χειμερινό εξάμηνο του 2015-2016. 

 

 Φοιτητές οι οποίοι δεν οφείλουν μαθήματα που προσφέρονται στο εαρινό εξάμηνο 

και βρίσκονται σε πρακτική άσκηση ή στην εκπόνηση πτυχιακής εργασίας θα 

πρέπει να υποβάλλουν κενή δήλωση. 

 Συστήνεται στους φοιτητές, πριν κάνουν την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων να 

διαβάσουν προσεκτικά την ανακοίνωση για την εφαρμογή του νέου προγράμματος 

σπουδών η όποια βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του τμήματος. 



 

 Η δήλωση μαθημάτων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ. Αν ένας 

φοιτητής δεν υποβάλλει δήλωση τότε δεν μπορεί να πάρει συγγράμματα, να λάβει 

μέρος στις εξετάσεις του εξαμήνου και στην επαναληπτική εξεταστική του 

Σεπτεμβρίου (Η δήλωση των μαθημάτων προς εξέταση για την εξεταστική του 

Σεπτεμβρίου είναι αυτόματη και περιλαμβάνει όσα μαθήματα δεν έχουν 

προβιβάσιμο βαθμό από τις δηλώσεις χειμερινού και εαρινού εξαμήνου). 

 Σύμφωνα με το νόμο 4009/2011 διαγράφονται αυτοδικαίως οι φοιτητές οι οποίοι δεν 

υποβάλλουν αίτηση ανανέωση εγγραφής στο τμήμα τους για δυο συνεχόμενα 

εξάμηνα. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ 

ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΑΝΩ. 

Στο Εαρινό Εξάμηνο του 2015-2016  θα προσφερθούν τα μαθήματα του Β, Δ, ΣΤ εξ καθώς και 

τρία επιπλέον,  συγκεκριμένα 

1ο .Για τους φοιτητές που είναι τυπικά 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο και παρακολουθούν τα μαθήματα 

μικρότερων εξαμήνων (π.χ. τυπικό Ε ή Ζ) και παρέμειναν στο παλιό πρόγραμμα θα προσφερθεί το 

μάθημα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ / 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ήταν Υποχρεωτικό στο Ζ΄εξάμηνο του Παλαιού 

προγράμματος) 

2ο Τα μαθήματα τα οποία ήταν επιλογής στο παλαιό πρόγραμμα και έγιναν υποχρεωτικά στο ΝΕΟ 

(αφορά τους φοιτητές που εντάχθηκαν στο ΝΕΟ πρόγραμμα που θα πάνε στο 8ο εξάμηνο και 

άνω) 

1. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (ήταν επιλογής στο 5ο εξ) 

2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ήταν επιλογής στο 6ο εξ) 


