
 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2021-22 

Πρόσκληση 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες 
εξετάσεις ακαδ.έτους 2021-22 στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, να καταθέσουν 
αίτηση και δικαιολογητικά σύμφωνα με την αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β΄) στο διάστημα από 1 έως 15 Νοεμβρίου 
2021, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Γραμματείας daisecr@uom.edu.gr με θέμα του μηνύματος το κείμενο «ΑΙΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021-22 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠ». 

Δικαιολογητικά 

 Αίτηση συμμετοχής σε κατατακτήριες εξετάσεις 

 Υπεύθυνη δήλωση μη εγγραφής σε άλλο Τμήμα θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής ή την Υπεύθυνη δήλωση που παράγεται μέσω της εφαρμογής Έκδοση 
υπεύθυνης δήλωσης 

 Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για 
πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών 
τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα 
αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. 

  

Κατόπιν απόφασης της υπ.αρ. 18/17-6-2021 Συνέλευσης του Τμήματος από το ακαδ.έτος 
2020-21 θα ισχύουν τα εξής: 

1)      Ανεξαρτήτως του χρόνου διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων, οι επιτυχόντες θα 
εγγράφονται στο Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ με αναδρομική ισχύ ώστε να έχουν  τη δυνατότητα 
εξέτασης σε όλα τα μαθήματα στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου εκάστου 
ακαδ.έτους. 

2)      Οι φοιτητές θα επιλέγουν υποχρεωτικά να εγγραφούν σε μία εκ των δύο νέων 
εισαγωγικών  κατευθύνσεων του Τμήματος: 

-ΕΤΥ (CS) = Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών (Computer Science) 

-ΠΣ (IS)  = Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems) 

Η παραπάνω δήλωση είναι δεσμευτική για τον φοιτητή (υποβάλλεται σχετική υπ.δήλωση στη 
Γραμματεία) και δεν δύναται να αλλάξει κατά τη διάρκεια σπουδών του. 

3)      Στους επιτυχόντες μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων αναγνωρίζονται τα μαθήματα στα 
οποία εξετάστηκαν επιτυχώς για την κατάταξή τους στο Τμήμα με ανάλογη αντιστοίχιση του 
βαθμού τους. Ο φοιτητής/φοιτήτρια μπορεί να ζητήσει αναγνώριση  μαθημάτων που διδάχτηκε 
στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσής του, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα προς τη 
Συνέλευση του Τμήματος η οποία αποφασίζει σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
νομοθεσίας που ισχύει για τη  διαδικασία αναγνώρισης μαθημάτων» 

Συχνές ερωτήσεις για κατατακτήριες εξετάσεις 

Χρόνος και τρόπος διενέργειας εξετάσεων 

mailto:daisecr@uom.edu.gr
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/3661/6841-AppliPartiQualExams.docx
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/3661/6845-NoRegDeclaration.docx
https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-psephiakes-diakuberneses/psephiakes-diakuberneses/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-psephiakes-diakuberneses/psephiakes-diakuberneses/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.uom.gr/dai/syxnes-erothseis-gia-katatakthries-eksetaseis
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/10613/11630-Xronos_tropos_ekset202122.pdf

