ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Χειμερινό Εξάμηνο 2021/2022

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών υπενθυμίζει τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες Μάστερ και
Διδακτορικού επιπέδου που δεν έχουν εγγραφεί σε μαθήματα, ότι μπορούν να εγγραφούν/αφαιρέσουν
μάθημα μέσω του διαδικτύου χρησιμοποιώντας το σύστημα Banner Web, από την Τετάρτη 8 έως και την
Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, η ώρα 12 το μεσημέρι.
Υπενθυμίζονται επίσης οι διδακτορικοί φοιτητές ότι η εγγραφή σε ερευνητικά στάδια, συγγραφικά στάδια,
περιεκτική εξέταση, ερευνητική πρόταση κλπ. είναι υποχρεωτική. Εξάμηνο χωρίς εγγραφή σε μαθήματα,
συνυπολογίζεται στη συνολική διάρκεια σπουδών του/της φοιτητή/τριας εκτός και εάν έχει παραχωρηθεί
αναστολή φοίτησης, προσωρινή διακοπή φοίτησης για λόγους υγείας, άδεια μητρότητας/πατρότητας.
Σημειώνεται ότι:
1. Πρόσθεση Μαθήματος: Οι φοιτητές/τριες μπορούν να προσθέσουν μάθημα από την Τετάρτη 8
Σεπτεμβρίου μέχρι την Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 από η ώρα 9.00 π.μ. - 12:00 το
μεσημέρι.
2. Αφαίρεση Μαθήματος: Οι φοιτητές/τριες μπορούν να αφαιρέσουν μάθημα από την Τετάρτη 8
Σεπτεμβρίου μέχρι την Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 από η ώρα 9.00 π.μ. - 12:00 το
μεσημέρι.
3. Αποχώρηση από Μάθημα: Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να αποχωρήσει από μάθημα μετά από την
τρίτη και μέχρι και την έβδομη εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων. Τελευταία ημερομηνία
για την αποχώρηση από μάθημα είναι η 22η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 τα μεσάνυκτα.
Σημειώνεται ότι η αποχώρηση από μάθημα καταγράφεται στο δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας
του/της φοιτητή/τριας ως αποχώρηση. Μετά το τέλος της έβδομης εβδομάδας ο/η φοιτητής/τρια
δεν μπορεί να αποσυρθεί από μάθημα. Ο/Η φοιτητής/τρια που επιθυμεί να αποχωρήσει από
μάθημα καλείται να ενημερώσει τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Προϋπόθεση για την εγγραφή στα μαθήματα είναι η διευθέτηση της πληρωμής της δόσης των διδάκτρων
του Χειμερινού Εξαμήνου 2021/2022 μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικές Πληρωμές (JCC SMART). Για τους
φοιτητές/τριες των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΜΒΑ, HRM, TIME MBE, Natural Gas in Energy
Transition) ισχύουν άλλες διευθετήσεις για τις οποίες έχουν ενημερωθεί οι φοιτητές/τριες.
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