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Οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα 

Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» καλούνται να δηλώσουν μέσω 

της πλατφόρμας Unitron (https://my-uni.uoa.gr/) τα επιλεγόμενα μαθήματα 

εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2022- 2023 έως και τη Δευτέρα 13/03/2023 και 

ώρα 23.59. Η δήλωση θα πρέπει να οριστικοποιηθεί ώστε να θεωρείται έγκυρη. 

Αθήνα, 06-03-2023 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  
«Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης»  
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Δρ. Κωνσταντίνος Μουρλάς  
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ 

 
 

* η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας του Προγράμματος 
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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 για 

τους 1ετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές, και κατά μέγιστο 30 για τους 2ετείς μεταπτυχιακούς 
φοιτητές. 

[3] Οι 2ετείς φοιτητές που έχουν λάβει παράταση σπουδών (α) επιλέγουν υποχρεωτικά όλα τα 
μαθήματα εαρινού εξαμήνου τα οποία επέλεξαν στο 1ο έτος σπουδών τους και δεν 
μπόρεσαν να παρακολουθήσουν επιτυχώς, (β) σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια 
μαθήματα, δεν υποχρεούνται σε κατάθεση κενής δήλωσης, και (γ) σε περίπτωση που τα 
μαθήματα αυτά έχουν συνολικό πλήθος ECTS μικρότερο του 30, δικαιούνται να επιλέξουν ως 
πρόσθετα και άλλα μαθήματα εαρινού εξαμήνου τα οποία δεν είχαν επιλέξει στο 1ο έτος 
σπουδών τους, μέχρι συμπλήρωσης των 30 ECTS. 

[4] Στην περίπτωση (3γ) επιλογής πρόσθετων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, για τα πρόσθετα 
αυτά μαθήματα ισχύουν τα εξής: (α) Υπάρχει μία και μόνο δυνατότητα εξέτασης στην 
εξεταστική περίοδο Ιουνίου του τρέχοντος ακαδ. έτους. (β) Σε περίπτωση ανεπιτυχούς 
εξέτασης δεν επηρεάζεται το δικαίωμα λήψης διπλώματος, το οποίο προκύπτει αποκλειστικά 
και μόνο από τα μαθήματα που επελέγησαν στο 1ο έτος σπουδών και από την διπλωματική 
εργασία. (γ) Σε περίπτωση επιτυχούς εξέτασης δεν επηρεάζεται ο βαθμός διπλώματος, ο 
οποίος προκύπτει αποκλειστικά και μόνο από τα μαθήματα που επελέγησαν στο 1ο έτος 
σπουδών και από την διπλωματική εργασία, δεν επηρεάζεται η ένταση του διπλώματος, η 
οποία παραμένει στα 90 ECTS, τα μαθήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο πιστοποιητικό 
αναλυτικής βαθμολογίας και στο παράρτημα διπλώματος σε ξεχωριστή κατηγορία, με την 
επισήμανση ότι είναι πέραν του αριθμού των καθορισμένων μαθημάτων του προγράμματος 
σπουδών, και προσμετρώνται στο δικαίωμα κατοχύρωσης κύκλου μαθημάτων. 
 

 


