
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΠΟΥΔΩΝ  

 ΛΟΓΩ  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

(αφορά τους φοιτητές του πρώην Χρηματοοικονομικής και 

Ελεγκτικής οι οποίοι δηλώνουν τα μαθήματα βάσει του παλαιού 

Προγράμματος Σπουδών) 

 

• Οι φοιτητές καλούνται από το Γ΄εξάμηνο να επιλέξουν ανάμεσα 

στην κατεύθυνση Λογιστικής-Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικής, 

προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν περισσότερα 

μαθήματα 

• Τα μαθήματα: Ενοποιημένες χρημ. Καταστάσεις, Νέα τεχνολογία 

και νέα οικονομία, Εφαρμοσμένη οικονομετρία και Εσωτερικός 

έλεγχος δεν θα διδαχθούν στο χειμερινό εξάμηνο 2013-2014. Οι 

φοιτητές που το έχουν δηλώσει μία φορά σε προηγούμενο 

ακαδημαϊκό έτος θα έχουν δικαίωμα να εξεταστούν στην 

εξεταστική του Ιανουαρίου.  

Όσοι το έχουν δηλώσει στις προηγούμενες μέρες παρακαλούνται 

να το διαγράψουν από τη δήλωση μαθημάτων και να επιλέξουν 

κάποιο άλλο από τα προσφερόμενα μαθήματα. 

• Για τα μαθήματα που μεταφέρθηκαν σε άλλη περίοδο (εαρινό) 

π.χ. Στατιστική, Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης ο φοιτητής 

θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στην εξεταστική του 

Ιανουαρίου, ΕΦΟΣΟΝ τα έχει δηλώσει μία φορά σε προηγούμενο 

ακαδημαϊκό έτος.  

 

 



• Οι φοιτητές που δηλώνουν για πρώτη φορά την Επιχειρησιακή 

Έρευνα θα παρακολουθήσουν το μάθημα ως είχε, δηλ. θεωρία 

και Ασκήσεις-πράξης 

 

• Οι φοιτητές που έχουν κατοχυρώσει το μισό μέρος (θεωρία ή 

εργαστήριο) των μεικτών μαθημάτων Στατιστική και Ηλεκτρονικό 

εμπόριο θα εξεταστούν στην εξεταστική του Ιανουαρίου 2014 και 

στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2014 για το μισό μέρος που 

οφείλουν 

• Όσοι χρωστάνε και τα δύο μέρη του μεικτού μαθήματος 

Ηλεκτρονικό εμπόριο το δηλώνουν σύμφωνα με το παλαιό 

Πρόγραμμα Σπουδών, και παρακολουθούν και εξετάζονται στο 

νέο μάθημα. 

• Στις περιπτώσεις δύο μαθημάτων που αντιστοιχίζονται με ένα 

μάθημα,δηλ. 

Αρχές Μάρκετινγκ 

Αρχές Μάρκετινγκ 
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& Τραπεζικών Οργανισµών 

Μεθοδολογία Έρευνας  
Μεθοδολογία Έρευνας -Σεµινάριο 

Τελειοφοίτων 

Εισαγωγή στην Ασφαλιστική 

Επιστήµη 

Αρχές Ασφαλιστικής Επιστήµης 

ή  

Ασφαλιστικά Προϊόντα 

 

 οι φοιτητές θα μπορούν να τα δηλώνουν (ανεξάρτητα από το αν έχει 

κατοχυρωθεί από το φοιτητή το ένα εκ των δύο που 

αντιστοιχίζονται) και θα  διαφοροποιηθεί ο τρόπος εξέτασης 

σύμφωνα με τις οδηγίες του διδάσκοντα καθηγητή 

• Σε κάθε περίπτωση ο φοιτητής πρέπει να δομήσει τη δήλωσή 

του με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να περάσει 39 μαθήματα (36Υ και 

3ΥΕ), αυτά δηλαδή που χρειάζεται για να πάρει πτυχίo 



 


