
 

- 1 - 
 

Σμήμα Ηλεκτρονικήσ 

Αντιςτοιχίεσ Μαθημάτων ΠΠ  ΝΠ 

 

(Αποφάςεισ Γ.. Σμήματοσ Ηλεκτρονικήσ από 16/3/2011 και 24/10/2011) 

Γενικά 

Σο νζο προπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν (ΝΠ) τίκεται ςε ιςχφ από το χειμερινό εξάμθνο του 

ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2011-12, από το οποίο και μετά ςτο Σμιμα Ηλεκτρονικισ κα διδάςκονται 

αποκλειςτικά και μόνο τα μακιματα του ΝΠ. Με τθν ζναρξθ του εξαμινου αυτοφ, όλοι οι ενεργοί 

ςπουδαςτζσ, ανεξαρτιτωσ τυπικοφ εξαμινου ςπουδϊν, εντάςςονται ςτο ΝΠ και οι δθλϊςεισ 

μακθμάτων τουσ, αφοροφν πλζον ςτα μακιματα του ΝΠ. Εξαιροφνται οι ςπουδαςτζσ οι οποίοι, με 

τθν ζναρξθ του ΝΠ, οφείλουν μόνο πρακτικι άςκθςθ ι/και πτυχιακι εργαςία, και οι οποίοι 

παραμζνουν ςτο ΠΠ. 

τθν καρτζλα μακθμάτων κάκε ςπουδαςτι επιτρζπεται να εμφανίηονται και μακιματα του τρζχοντοσ 

προγράμματοσ προπτυχιακϊν ςπουδϊν (ΠΠ) τα οποία καταργοφνται και τα οποία ο ςπουδαςτισ κα 

ζχει περάςει ζωσ και τθν Βϋεξεταςτικι περίοδο του εαρινοφ εξαμινου του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2010-

11, ιτοι ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ΝΠ. 

Για τη λήψη πτυχίου, κάθε ςπουδαςτήσ υποχρεοφται να ζχει περάςει ςαράντα (40) μαθήματα και 

ειδικότερα τριάντα ζξι (36) υποχρεωτικά μαθήματα και τζςςερα (4) κατϋ επιλογήν υποχρεωτικά 

μαθήματα, ζνα από κάθε ομάδα μαθημάτων επιλογήσ, από τισ τζςςερεισ που διατίθενται 

ςυνολικά. Η Γραμματεία και ο Προϊςτάμενοσ του Σμήματοσ είναι υπεφθυνοι για τον ζλεγχο ςτην 

καρτζλα κάθε ςπουδαςτή των 36 υποχρεωτικϊν και των 4 κατϋ επιλογήν υποχρεωτικϊν 

μαθημάτων που απαιτοφνται για λήψη πτυχίου. 

Ο πίνακασ αντιςτοίχιςησ μαθημάτων παλαιοφ και νζου προγράμματοσ ςπουδϊν, ζχει ωσ 

ακολοφθωσ: 
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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ Τ ΜΜ Α ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ Τ ΜΜ Α 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Τ ΘΜ Α ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Τ ΘΜ Α 

ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ Τ ΘΜ Α ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ & 
ΜΕΣΡΗΕΙ 

Τ ΜΜ Α 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Ι Τ ΜΜ Α ΒΑΙΚΕ ΔΟΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
 

Τ ΜΜ Α 

 
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι Τ ΜΜ Β ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ Τ ΜΜ Β 

ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 

Τ ΘΜ Β ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 

Τ ΘΜ Β 

ΣΕΧΝΟΛ/ΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡ/ΚΩΝ 
ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 

Τ ΜΜ 
(Ε:4Ω) 

Β ΦΤΙΚΗ ΣΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ & 
ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ 

Τ ΜΜ 
(Ε:2Ω) 

Β 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΙΙ Τ ΜΜ Β ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΣΡΑΦΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ-
ΕΦΑΡΜΟΓΕ 

Τ ΜΜ Β 

ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΣΡΟΛΟΓΙΑ-ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΜΕΣΡΗΕΩΝ 

Τ ΜΜ Β 

 
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΙΙ Τ ΜΜ Γ ΕΝΙΧΤΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Τ ΜΜ Γ 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ Τ ΜΜ Γ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ Τ ΜΜ Γ 

ΔΙΑΔΟΗ ΗΜΚ & ΚΕΡΑΙΕ Τ ΘΜ Γ ΔΙΑΔΟΗ Η/Κ & ΓΡΑΜΜΕ 
ΜΕΣΑΦΟΡΑ 

Τ ΜΜ Γ 

ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ Τ ΘΜ Γ ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΜΟ Τ ΘΜ Γ 

ΜΙΚΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΕ Ι Τ ΘΜ Γ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 
ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΣΩΝ 

Τ ΜΜ Γ 

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 

Τ ΘΜ Γ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΘΕΩΡΙΑ 
ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ 

Τ ΘΜ Γ 

 
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΜΙΚΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΙΙ Τ ΜΜ Δ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΕ -
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΖΟΜΕΝΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

Τ ΜΜ Δ 

.Α.Ε.  Ι Τ ΘΜ Δ .Α.Ε.  Ι Τ ΘΜ Δ 

ΗΜΑΣΑ & ΤΣΗΜΑΣΑ Τ ΘΜ Δ ΗΜΑΣΑ & ΤΣΗΜΑΣΑ Τ ΘΜ Δ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΙΙΙ Τ ΜΜ Δ ΣΑΛΑΝΣΩΣΕ & ΦΙΛΣΡΑ-
ΧΡΟΝΟΚΤΚΛΩΜΑΣΑ 

Τ ΜΜ Δ 

ΤΓΧΡΟΝΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ 
ΤΣΗΜΑΣΑ 

Τ ΜΜ Δ ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ 

ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΠΣΙΚΟΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ Τ ΜΜ Δ 
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ΣΕΧΝΟΛ/ΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡ/ΚΩΝ 
ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 

Τ ΜΜ 
(Ε:4Ω) 

Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΧΕΔΙΑΗ & 
ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

Τ ΕΜ 
(Ε:2Ω) 

Δ 

 
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Ι Τ ΘΜ Ε ΤΣΗΜΑΣΑ 
ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Τ ΘΜ Ε 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 
ΗΜΑΣΟ 

Τ ΜΜ Ε ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 
ΗΜΑΣΟ 

Τ ΜΜ Ε 

ΜΙΚΡΟΚΤΜΑΣΑ Τ ΜΜ Ε ΜΙΚΡΟΚΤΜΑΣΑ & 
ΕΦΑΡΜΟΓΕ RF 

Τ ΜΜ Ε 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΙΧΤΟ Τ ΜΜ Ε ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΙΧΤΟ Τ ΜΜ Ε 

.Α.Ε.  ΙΙ Τ ΜΜ Ε .Α.Ε.  ΙΙ Τ ΜΜ Ε 

 
Σ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕ 
ΜΙΚΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 

Τ ΜΜ Σ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΣΕ & 
ΕΝΩΜΑΣΩΜΕΝΑ 
ΤΣΗΜΑΣΑ 

Τ ΜΜ Σ 

ΔΙΚΣΤΑ Η/Τ Τ ΜΜ Σ ΔΙΚΣΤΑ Η/Τ Τ ΜΜ Σ 

ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΙΙ Τ ΜΜ Σ ΨΗΦΙΑΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Τ ΜΜ Σ 

ΟΠΣΟΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & 
ΟΠΣΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ 

ΕΤ ΜΜ Σ ΟΠΣΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΕΤ ΜΜ Σ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΑΤΣΟΜATOΠΟΙΗΗ 

ΕΤ ΜΜ Σ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΑΤΣΟΜATOΠΟΙΗΗ 

ΕΤ ΜΜ Σ 

ΡΑΔΙΟΖΕΤΞΕΙ & 
ΔΟΡΤΦΟΡΙΚΕ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ 

Τ ΜΜ Σ ΚΕΡΑΙΕ & ΑΤΡΜΑΣΕ 
ΖΕΤΞΕΙ  

Τ ΜΜ Σ 

ΤΝΣΑΞΗ ΜΕΛΕΣΩΝ-
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΡΓΩΝ 

Τ ΘΜ Δ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ 
ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΕΨΗ - 
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

Τ ΘΜ Σ 

 
Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΟΛΤΜΕΩΝ ΕΤ ΜΜ Ζ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΠΟΛΤΜΕΩΝ - 
ΕΦΑΡΜΟΓΕ 

ΕΤ ΜΜ Ζ 

ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΤΦΤΗ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΤ ΜΜ Ζ 

ΧΕΔΙΑΜΟ & ΑΝΑΛΤΗ 
ΚΤΚΛ/ΣΩΝ ΜΕ Η/Τ-VLSI 

ΕΤ ΜΜ Ζ ΧΕΔΙΑΜΟ CMOS-VLSI ΕΤ ΜΜ Ζ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 
ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΕΤ ΜΜ Ζ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 
ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΕΤ ΜΜ Ζ 

ΡΑΝΣΑΡ & 
ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ 
ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ 
 

ΕΤ ΜΜ Ζ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ & 
ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ 
ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

ΕΤ ΜΜ Ζ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΗΛΕΟΡΑΗ & 
ΗΧΟ 

Τ ΜΜ Ζ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ & ΗΧΟ Τ ΜΜ Ζ 
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ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 
ΔΙΚΣΤΑ 

Τ ΜΜ Ζ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΣΤΑ Τ ΜΜ Ζ 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ & 
ΚΩΔΙΚΩΝ 

ΕΤ ΘΜ Ζ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ & 
ΚΩΔΙΚΩΝ 

Τ ΘΜ Ζ 

ΝΑΝΟΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΤ ΘΜ Ζ ΝΑΝΟΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ 
ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

ΕΤ ΘΜ Ζ 

ΚΙΝΗΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Τ ΘΜ Ζ ΚΙΝΗΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΕΤ ΘΜ Ζ 

ΦΤΙΚΗ ΣΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ Τ ΜΜ Β ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ 
ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ 

Τ ΜΜ Ζ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Τ ΜΜ Ζ ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΑ Τ ΘΜ Ζ ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ 

 

 

Μεταβατική περίοδοσ 

Α. Κάκε ςπουδαςτισ, ανεξαρτιτωσ τυπικοφ εξαμινου, ο οποίοσ οφείλει Ν μακιματα για τθ λιψθ 

πτυχίου ςτο τρζχον πρόγραμμα ςπουδϊν, μετά τισ αντιςτοιχίεσ κα οφείλει ζωσ Ν το πολφ μακιματα 

για λιψθ πτυχίου ςτο νζο πρόγραμμα ςπουδϊν. ε περίπτωςθ υπζρβαςθσ, θ Γραμματεία του 

Σμιματοσ ςε ςυνεργαςία με τον Προϊςτάμενο του Σμιματοσ, κα προχωρεί ςε κατάλλθλθ ενζργεια για 

τθν εξάλειψθ τθσ υπζρβαςθσ ςτο μεμονωμζνο ςπουδαςτι είτε μζςω απαλλαγισ του πλεονάηοντοσ 

μακιματοσ είτε μζςω εφαρμογισ επιπρόςκετθσ αντιςτοίχιςθσ για το πλεονάηον μάκθμα.  

Β. πουδαςτισ ο οποίοσ για λιψθ πτυχίου ςτο ΠΠ οφείλει ζνα και μόνο ζνα κεωρθτικό μάκθμα το 

οποίο αντιςτοιχείται ςε μικτό μάκθμα ςτο ΝΠ, μετά από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του ΝΠ και κατόπιν 

επιτυχοφσ εξζταςθσ του κεωρθτικοφ μζρουσ του μικτοφ μακιματοσ του ΝΠ, κα απαλλάςςεται 

αντίςτοιχα από το εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ του ΝΠ (με τον ίδιο βακμό). 

Γ. πουδαςτισ ο οποίοσ οφείλει μικτό μάκθμα του νζου προγράμματοσ ςπουδϊν το οποίο είτε είναι 

νζο είτε ζχει προζλκει από αντιςτοίχιςθ κακαρά κεωρθτικοφ μακιματοσ, οφείλει τθν παρακολοφκθςθ 

του κεωρθτικοφ μόνο τμιματοσ του μικτοφ μακιματοσ. το εργαςτθριακό τμιμα του μακιματοσ, κα 

τίκεται από τθ γραμματεία βακμόσ αντιςτοίχιςθσ ίδιοσ με αυτόν του κεωρθτικοφ μζρουσ του 

μακιματοσ. Η διάταξθ αυτι ζχει μεταβατικό χαρακτιρα και ιςχφει αποκλειςτικά και μόνο για το 

ακαδθμαϊκό ζτοσ 2011-12 (χειμερινό & εαρινό εξάμθνο) και για τουσ ςπουδαςτζσ οι οποίοι προιλκαν 

από αντιςτοίχιςθ προθγοφμενου προγράμματοσ ςπουδϊν και των οποίων το τυπικό εξάμθνο ιταν 

κατά τθν ζναρξθ εφαρμογισ του νζου προγράμματοσ μεγαλφτερο από το τυπικό εξάμθνο του 

αντίςτοιχου κεωρθτικοφ μακιματοσ του παλιοφ προγράμματοσ ςπουδϊν ι μεγαλφτερο από το τυπικό 

εξάμθνο του αντίςτοιχου μακιματοσ του νζου προγράμματοσ ςπουδϊν (ςε περίπτωςθ εφαρμογισ 

νζου μικτοφ μακιματοσ ςτο ΝΠ). 
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Αναλυτικά: 

Α. Μετατροπή Θεωρητικϊν μαθημάτων του ΠΠ ςε μικτά μαθήματα ςτο ΝΠ 

Α’ -> Α’  Ηλεκτρικά Κυκλϊματα & Μετριςεισ  Συπικό εξάμθνο ςπουδαςτι Γϋ και άνω  

Γ’ -> Γ’  Διάδοςθ Η/Κ & Γραμμζσ Μεταφοράσ Συπικό εξάμθνο ςπουδαςτι Δϋ και άνω  

Γ’ -> Γ’  Ειςαγωγι ςτα ςυςτιματα μικροελεγκτϊν Συπικό εξάμθνο ςπουδαςτι Δϋ και άνω 

Β. Νζα μικτά μαθήματα του ΝΠ 

Β’  Μετρολογία – Σεχνολογία Μετριςεων Συπικό εξάμθνο ςπουδαςτι Γϋ και άνω 

Δ’   Οπτικοθλεκτρονικι     Συπικό εξάμθνο ςπουδαςτι Εϋ και άνω 

Σα ςυγκεκριμζνα τρία ανωτζρω μζτρα θα ζχουν ιςχφ κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 

ακαδημαϊκοφ ζτουσ 2011-12 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο ςπουδϊν). 

 

Γενικοί κανόνεσ αντιςτοιχίασ μαθημάτων 

Εάν ζνα μάκθμα του ΠΠ, το οποίο ζχει περάςει επιτυχϊσ ο ςπουδαςτισ, είναι μικτό και το μάκθμα 

αντιςτοίχιςθσ του ΝΠ, είναι επίςθσ μικτό, τότε ο βακμόσ του κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ του 

ΠΠ αντιςτοιχίηεται ςτο βακμό του κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ του ΝΠ. Αντίςτοιχα ιςχφουν 

για το εργαςτθριακό μζροσ των δφο μακθμάτων.  

Εάν ζνα μάκθμα του ΠΠ, το οποίο ζχει περάςει επιτυχϊσ ο ςπουδαςτισ, είναι κεωρθτικό, ενϊ το 

μάκθμα αντιςτοίχιςθσ του ΝΠ, είναι μικτό, τότε ο βακμόσ του κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ 

του ΠΠ αντιςτοιχίηεται ςτο βακμό του μικτοφ μακιματοσ του ΝΠ. Αυτό, ιςχφει ανεξαρτιτωσ του 

τυπικοφ εξαμινου του ςπουδαςτι. 

Εάν ζνα μάκθμα του ΠΠ, το οποίο ζχει περάςει επιτυχϊσ ο ςπουδαςτισ, είναι μικτό και το μάκθμα 

αντιςτοίχιςθσ του ΝΠ, είναι κεωρθτικό, τότε: (α) Εάν ο ςπουδαςτισ ζχει περάςει και τα δφο μζρθ του 

μακιματοσ του ΠΠ, ο βακμόσ του μικτοφ μακιματοσ του ΠΠ αντιςτοιχίηεται ςτο βακμό του 

κεωρθτικοφ μακιματοσ του ΝΠ, (β) εάν ο ςπουδαςτισ ζχει περάςει μόνο το κεωρθτικό μζροσ του 

μακιματοσ του ΠΠ, ο βακμόσ του κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ του ΠΠ αντιςτοιχίηεται ςτο 

βακμό του κεωρθτικοφ μακιματοσ του ΝΠ, (γ) εάν ο ςπουδαςτισ ζχει περάςει μόνο το 

εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ του ΠΠ, τότε ο βακμόσ δεν αντιςτοιχίηεται και ο ςπουδαςτισ 

υποχρεοφται να παρακολουκιςει το κεωρθτικό μάκθμα του ΝΠ. 
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Αντιςτοίχιςη του μαθήματοσ «ΣΕΧ/ΓΙΑ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ»  του Β’ εξαμήνου του ΠΠ. 

Α. πουδαςτζσ με ακαδ. ζτοσ εγγραφήσ από 2008-2009 και μετά. 

Σο μικτό μάκθμα «ΣΕΧ/ΓΙΑ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ»  του Β’ εξαμινου του ΠΠ αντιςτοιχίηεται ωσ 

ακολοφκωσ:  

τουσ ςπουδαςτζσ που ζχουν περάςει το κεωρθτικό μζροσ του μικτοφ μακιματοσ «ΣΕΧ/ΓΙΑ ΗΛ/ΚΩΝ 

ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ» του ΠΠ, ανεξαρτιτωσ τυπικοφ εξαμινου τουσ, γίνεται αντιςτοίχιςθ του βακμοφ του 

κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ με το βακμό του κεωρθτικοφ μζρουσ του μικτοφ μακιματοσ 

«ΦΤΙΚΗ ΣΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ & ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ» του Βϋ εξαμινου του ΝΠ. 

τουσ ςπουδαςτζσ που ζχουν περάςει το 4ωρο εργαςτθριακό μζροσ του μικτοφ μακιματοσ «ΣΕΧ/ΓΙΑ 

ΗΛ/ΚΩΝ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ» του Βϋ εξαμινου του ΠΠ, ανεξαρτιτωσ τυπικοφ εξαμινου τουσ, γίνεται 

αντιςτοίχιςθ του βακμοφ του εργαςτθριακοφ μζρουσ του μακιματοσ με το βακμό του εργαςτθριακοφ 

μζρουσ του μικτοφ μακιματοσ «ΦΤΙΚΗ ΣΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ & ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ» του Βϋ εξαμινου του ΝΠ 

κακϊσ και με το βακμό του εργαςτθριακοφ μακιματοσ  «ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΧΕΔΙΑΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΗ» του Δϋ 

εξαμινου του ΝΠ. 

τουσ ςπουδαςτζσ που ζχουν περάςει το 2ωρο εργαςτθριακό μζροσ του 4ωρου εργαςτθρίου του 

μικτοφ μακιματοσ «ΣΕΧ/ΓΙΑ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ» του Βϋ εξαμινου του ΠΠ που αντιςτοιχεί ςτο 

εργαςτθριακό τμιμα «χεδίαςθ (ORCAD)», ανεξαρτιτωσ τυπικοφ εξαμινου τουσ, γίνεται αντιςτοίχιςθ 

του βακμοφ αυτοφ με το βακμό του εργαςτθριακοφ μακιματοσ «ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΧΕΔΙΑΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΗ» 

του Δϋ εξαμινου του ΝΠ. Η αντιςτοίχιςθ αυτι κα γίνεται μετά από πιςτοποίθςθ τθσ επί μζρουσ 

βακμολογίασ από τθ γραμματεία ςε ςυνεργαςία με τον διδάςκοντα υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο 

βακμόσ ζχει λθφκεί κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ του ΠΠ (από χειμ. εξάμ. 2008-09 και μετά).     

τουσ ςπουδαςτζσ που ζχουν περάςει το 2ωρο εργαςτθριακό μζροσ του 4ωρου εργαςτθρίου του 

μικτοφ μακιματοσ «ΣΕΧ/ΓΙΑ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ» του Βϋ εξαμινου του ΠΠ που αντιςτοιχεί ςτο 

εργαςτθριακό τμιμα «Καταςκευι», ανεξαρτιτωσ τυπικοφ εξαμινου τουσ, γίνεται αντιςτοίχιςθ του 

βακμοφ αυτοφ με το βακμό του εργαςτθριακοφ μακιματοσ «ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΧΕΔΙΑΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΗ» του 

Δϋ εξαμινου του ΝΠ. Η αντιςτοίχιςθ αυτι κα γίνεται μετά από πιςτοποίθςθ τθσ επί μζρουσ 

βακμολογίασ από τθ γραμματεία ςε ςυνεργαςία με τον διδάςκοντα υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο 

βακμόσ ζχει λθφκεί κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ του ΠΠ (από χειμ. εξάμ. 2008-09 και μετά). 

Β. πουδαςτζσ με ακαδ. ζτοσ εγγραφήσ προ του 2008-2009. 

πουδαςτζσ που εντάχκθκαν ςτο νζο πρόγραμμα ςπουδϊν με ακαδθμαϊκό ζτοσ ειςαγωγισ προ του 

2008-2009, οφείλουν ςτο νζο πρόγραμμα ςπουδϊν ζνα μόνο μάκθμα για λιψθ πτυχίου και είχαν 

ενεργοποιθμζνα ςτθν καρτζλα τουσ και με προβιβάςιμο βακμό αμφότερα τα μακιματα «ΧΕΔΙΑΗ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ» (μικτό μάκθμα του Βϋ εξαμινου) και «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
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ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ» (εργαςτθριακό μάκθμα του Γϋ εξαμινου)  του τότε εν’ ενεργεία προγράμματοσ 

ςπουδϊν ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2007-2008, λαμβάνουν βακμό αντιςτοίχιςθσ  ςτο μικτό μάκθμα 

«ΦΤΙΚΗ ΣΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ & ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ» του Βϋ εξαμινου του νζου προγράμματοσ ςπουδϊν το οποίο 

κα ςυνυπολογίηεται ςτο βακμό του πτυχίου τουσ  ενϊ  παράλλθλα το εργαςτθριακό μάκθμα 

«ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ» του Δϋεξαμινου του νζου προγράμματοσ ςπουδϊν, δεν κα 

ςυνυπολογίηεται ςτο βακμό πτυχίου τουσ. Η ςυγκεκριμζνη αυτή διάταξη (Β) ζχει μεταβατικό 

χαρακτήρα και ιςχφει μόνο για  το ακαδημαϊκό ζτοσ 2011-12 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο). 

 

Αντιςτοίχιςη του μαθήματοσ «ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ & ΚΩΔΙΚΩΝ» του Ζϋ εξαμήνου του ΠΠ. 

πουδαςτζσ οι οποίοι, με τθν ζναρξθ λειτουργίασ του νζου προγράμματοσ ςπουδϊν, οφείλουν ωσ 

τελευταίο μάθημα για λήψη πτυχίου τθ «Θεωρία Πλθροφορίασ & Κωδίκων» του ΝΠ, και δεδομζνου 

ότι το μάκθμα αυτό μετετράπθ από κατϋεπιλογιν υποχρεωτικό του ΠΠ ςε υποχρεωτικό ςτο ΝΠ, 

λαμβάνουν βακμό αντιςτοίχιςθσ από το μάκθμα «Νανοθλεκτρονικι» του ΠΠ με το οποίο θ «Θεωρία 

Πλθροφορίασ & Κωδίκων» αποτελοφςε ηεφγοσ επιλογισ. Η  ςυγκεκριμζνη αυτή διάταξη ζχει 

μεταβατικό χαρακτήρα και ιςχφει μόνο για  το ακαδημαϊκό ζτοσ 2011-12 (χειμερινό και εαρινό 

εξάμηνο). 

 

Ειδικότερα, όςον αφορά ςτα καταργοφμενα μαθήματα του ΠΠ, ιςχφουν τα ακόλουθα: 

τουσ ςπουδαςτζσ που ζχουν περάςει το καταργοφμενο κεωρθτικό μάκθμα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο», 

ανεξαρτιτωσ τυπικοφ εξαμινου τουσ, το μάκθμα διατθρείται ςτθν καρτζλα τουσ και υπολογίηεται 

ςτον αρικμό των απαιτουμζνων μακθμάτων για λιψθ  πτυχίου. Αντίςτοιχα, το νζο υποχρεωτικό μικτό 

μάκθμα «Οπτικοθλεκτρονικι» του ΝΠ, αφαιρείται από τθν καρτζλα τουσ. 

τουσ ςπουδαςτζσ που ζχουν περάςει το καταργοφμενο κεωρθτικό μάκθμα «Ορολογία Ξζνθσ 

Γλϊςςασ», ανεξαρτιτωσ τυπικοφ εξαμινου τουσ, το μάκθμα διατθρείται ςτθν καρτζλα τουσ και 

υπολογίηεται ςτον αρικμό των απαιτουμζνων μακθμάτων για λιψθ  πτυχίου. 

τουσ ςπουδαςτζσ που ζχουν περάςει και τα δφο τμιματα (Θ και Ε) του καταργοφμενου μικτοφ 

μακιματοσ «φγχρονα Λειτουργικά υςτιματα», ανεξαρτιτωσ τυπικοφ εξαμινου τουσ, το μάκθμα 

διατθρείται ςτθν καρτζλα τουσ και υπολογίηεται ςτον αρικμό των απαιτουμζνων μακθμάτων για 

λιψθ πτυχίου. Αντίςτοιχα, το νζο υποχρεωτικό μικτό μάκθμα «Μετρολογία – Σεχνολογία 

Μετριςεων» του ΝΠ, αφαιρείται από τθν καρτζλα τουσ. 

τουσ ςπουδαςτζσ που ζχουν περάςει το κεωρθτικό μζροσ του καταργοφμενου μικτοφ μακιματοσ 

«φγχρονα Λειτουργικά υςτιματα», ανεξαρτιτωσ τυπικοφ εξαμινου τουσ, γίνεται αντιςτοίχιςθ του 

βακμοφ του κεωρθτικοφ μζρουσ του μακιματοσ με το βακμό του κεωρθτικοφ μζρουσ του νζου 
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μικτοφ υποχρεωτικοφ μακιματοσ «Μετρολογία – Σεχνολογία Μετριςεων» του ΝΠ. Αντίςτοιχα, 

ιςχφουν για το εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ. 

Αντιςτοίχιςη υποχρεωτικοφ ςε υποχρεωτικό κατϋ επιλογήν μάθημα και αντίςτροφα: 

Σο κεωρθτικό μάκθμα  «Θεωρία Πλθροφορίασ και Κωδίκων»  του ΠΠ το οποίο είναι κατϋ επιλογιν 

υποχρεωτικό, αντιςτοιχίηεται ςτο κεωρθτικό μάκθμα «Θεωρία Πλθροφορίασ και Κωδίκων» του ΝΠ 

το οποίο είναι πλζον υποχρεωτικό. 

Σο κεωρθτικό μάκθμα «Κινθτζσ Επικοινωνίεσ»  του ΠΠ το οποίο είναι υποχρεωτικό, αντιςτοιχίηεται 

ςτο κεωρθτικό μάκθμα «Κινθτζσ Επικοινωνίεσ» του ΝΠ το οποίο είναι πλζον κατϋ επιλογιν 

υποχρεωτικό.  

τθν ομάδα μακθμάτων επιλογισ (Νανοθλεκτρονικζσ Διατάξεισ – Κινθτζσ Επικοινωνίεσ) του Ζϋ 

εξαμινου, εάν μετά τθν εφαρμογι των αντιςτοιχιϊν, ζνασ ςπουδαςτισ ζχει περάςει και τα δφο 

μακιματα τθσ ομάδασ, δικαιοφται να επιλζξει για το βακμό πτυχίου το μάκθμα με το μεγαλφτερο 

βακμό (το άλλο μάκθμα τθσ ομάδασ κα παραμείνει ςτθν καρτζλα του ςπουδαςτι αλλά δεν κα 

ςυνυπολογίηεται ςτο βακμό πτυχίου με ενζργεια τθσ Γραμματείασ του Σμιματοσ θ οποία κα γίνει με 

τθν αίτθςθ λιψεωσ πτυχίου από το ςπουδαςτι). Αντίςτοιχα ιςχφουν για κάκε άλλθ ομάδα 

μακθμάτων επιλογισ του ΝΠ.  

 


