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Της υπ’

αριθμ. 10ης συνεδρίασης της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.), του

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.): «Συστήματα Επεξεργασίας
Σημάτων και Επικοινωνιών» (Σ.Ε.Σ.Ε.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΘΕΜΑ 1ο: Αιτήσεις-Ανακοινώσεις-Τρέχοντα
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τρέχοντα
1) Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ «Σ.Ε.Σ.Ε» αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθμ.
96/28-7-2016 σχετική απόφαση της Συγκλήτου του ΤΜΗΥ&Π, αποφάσισε ομόφωνα να την
αποδεχθεί και να τροποποιήσει τον Κανονισμό του ΔΠΜΣ «Σ.Ε.Σ.Ε».
Συγκεκριμένα το άρθρο Ε)Θέματα σχετικά με τις Σπουδές, παρ. 2. Διεξαγωγή ΜΜ και βαθμολογία, περ.
i.

«Οι Μ.Φ. εγγράφονται για πρώτη φορά στο ΔΠΜΣ - ΣΕΣΕ μέσα στον Οκτώβριο του έτους

εισαγωγής τους. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει στις αρχές Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο.
Η έναρξη και η λήξη των Μ.Μ. του εαρινού εξαμήνου γίνεται σε συντονισμό – κατά το δυνατόν – με τα
συνεργαζόμενα Π.Μ.Σ. Δεν προβλέπεται εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου.» τροποποιείται ως εξής:
i. «Οι Μ.Φ. εγγράφονται για πρώτη φορά στο ΔΠΜΣ - ΣΕΣΕ μέσα στον Οκτώβριο του έτους εισαγωγής
τους. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει στις αρχές Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο. Η έναρξη
και η λήξη των Μ.Μ. του εαρινού εξαμήνου γίνεται σε συντονισμό – κατά το δυνατόν – με τα
συνεργαζόμενα Π.Μ.Σ. Προβλέπεται εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου διάρκειας δύο (2) εβδομάδων
για την εξέταση μαθημάτων και των δύο εξαμήνων. Η παραπάνω εξέταση είναι επαναληπτική των
μαθημάτων των αντίστοιχων εξαμήνων.»
Επίσης συμπληρώνεται και τροποποιείται η περ. ix ως εξής: «Σε περίπτωση αποτυχίας σε Μ.Μ. ή
υπέρβασης του ορίου απουσιών, ο Μ.Φ. είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει το μάθημα για μία ακόμη
φορά. Σε περίπτωση που το επαναλάβει και αποτύχει για δεύτερη φορά, στην οποία δεν προσμετράται
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η τυχόν αποτυχία σε εξέταση μαθήματος κατά την επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου, ο Μ.Φ.
διαγράφεται από το Δ.Π.Μ.Σ. - Σ.Ε.Σ.Ε. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στο τελευταίο μάθημα, με
το οποίο ο φοιτητής ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στο Δ.Π.Μ.Σ., μετά από αίτησή του, δίνεται η
δυνατότητα επανεξέτασής του από Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της
Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. «ΣΕΣΕ». Αντικατάσταση Μ.Μ., μετά από αποτυχία ή για οποιαδήποτε άλλο
λόγο, μπορεί να γίνει το πολύ σε δύο μαθήματα, μετά από αιτιολογημένη αίτηση στην ΕΔΕ και
έγκρισή της.»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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