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ΠΜΣ «ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ» 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :  .............................................................................................................................................................................................  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :  ....................................................... ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (20ΧΧ-20ΥΥ) :   .........................................  

Δηλώνω ότι για το εαρινό εξάμηνο του παραπάνω αναφερόμενου ακαδημαϊκού έτους επιλέγω να 
παρακολουθήσω και να εξεταστώ στα επόμενα μαθήματα. Η επιλογή μου έχει γίνει με γνώση των κανόνων 
επιλογής μαθημάτων, του φόρτου απασχόλησης και των όρων υλοποίησης των μαθημάτων καθώς και της δομής 
σπουδών και του κανονισμού λειτουργίας του ΠΜΣ «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα 
Αλληλεπίδρασης», και είναι οριστική. 

κατάλογος επιλεγόμενων μαθημάτων 

(στην στήλη επιλογής σημειώνετε Χ μόνο στα μαθήματα που επιλέγετε) 

επιλογή κωδικός τίτλος ECTS 

…….. 3502 ΔΙΑΜ.2 Μεθοδολογία Ποιοτικής Προσέγγισης και Μεικτοί Μεθοδολογικοί Σχεδιασμοί 10 

…….. 3512 ΕΔΔΕ.2 Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων μέσω της Γλώσσας Python 10 

…….. 3513 ΕΔΔΕ.3 Αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης στην Κατανόηση και Επεξεργασία Δεδομένων 10 

…….. 3522 ΣΕΕΠ.2 Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εμπειρίας Χρήστη 10 

…….. 3523 ΣΕΕΠ.3 Ανάπτυξη Τρισδιάστατου Περιεχομένου και Εικονικών Περιβαλλόντων 10 

…….. 3532 ΣΑΚΚ.2 Ψηφιακά Οργανωμένη Κοινωνική Αλληλεγγύη και Ψηφιακά Μέσα για Καλό 10 

…….. 3533 ΣΑΚΚ.3 Ανθρωπιστική Τεχνολογία, Συμμετοχικός Σχεδιασμός και Καινοτομία Χαμηλών Πόρων 10 

 ημερομηνία δήλωσης ο δηλών / η δηλούσα 

 (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) (υπογραφή) 

 

 

 ..................................................................................................................................................................................................................................................  
(συμπληρώνεται από την Γραμματεία του Προγράμματος) 

 ημερομηνία παραλαβής ο παραλαβών / η παραλαβούσα 

 (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) (υπογραφή - σφραγίδα) 

 

 

κανόνες επιλογής μαθημάτων 
[1] Σε κάθε εξάμηνο φοίτησης, δικαίωμα εξέτασης υπάρχει μόνο για τα μαθήματα τα οποία επιλέγονται. 
[2] Το συνολικό πλήθος ECTS των επιλεγόμενων μαθημάτων πρέπει να είναι ακριβώς 30.  
[3] Δηλώσεις επιλογής μαθημάτων που δεν είναι σύμφωνες με τους παραπάνω κανόνες, όπως αυτό προκύπτει από 

έλεγχο πριν ή/και μετά την παραλαβή τους, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. 


