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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με το άρθρο 1 του Π.Δ. 82/2013 (ΦΕΚ 123 τ. Α΄), το Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μετονομάσθηκε
σε Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ιδίου
Ιδρύματος με κατευθύνσεις σπουδών προχωρημένου εξαμήνου μετά από το 4ο εξάμηνο σπουδών, τις
παρακάτω:
α) Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε.
β) Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε.
Η μετονομασία του Τμήματος, δεν επέφερε ουδεμία μεταβολή στο γνωστικό του αντικείμενο. Επίσης ο
παρεχόμενος τίτλος σπουδών του Τμήματος, όπως προέκυψε μετά από την μετονομασία, είναι ισότιμος με
τον προηγούμενο τίτλο σπουδών, που παρείχε το Τμήμα.
Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζεται η διαδικασία κατανομής των φοιτητών, στις κατευθύνσεις σπουδών
μετά από το 4ο εξάμηνο σπουδών.
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1. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι σπουδές στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης έχουν διάρκεια
οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων και κατανέμονται ως εξής:
Από το 1ο μέχρι και το 4ο εξάμηνο σπουδών, όλοι οι φοιτητές του Τμήματος παρακολουθούν κοινό
πρόγραμμα σπουδών. Κατά τη διάρκεια αυτών των εξαμήνων διδάσκονται κυρίως μαθήματα Γενικής και
Ειδικής Υποδομής.
Από το 5ο μέχρι και το 7ο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές του Τμήματος κατανέμονται στις παρακάτω δυο
κατευθύνσεις σπουδών προχωρημένου εξαμήνου:
α) Μηχανικοί Υποδομών Τ.Ε.
β) Δομοστατικοί Μηχανικοί Τ.Ε.
Κάθε φοιτητής, παρακολουθεί το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης που εντάσσεται. Στις
κατευθύνσεις σπουδών, διδάσκονται κυρίως μαθήματα Ειδικής Υποδομής και Ειδικότητας υποχρεωτικά ή
κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά.
Τέλος, στο 8ο εξάμηνο σπουδών, πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση και εκπονούν την Πτυχιακή
τους Εργασία.
2. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η διαδικασία κατανομής των φοιτητών σε κατεύθυνση σπουδών, διεξάγεται μια φορά τον χρόνο, αμέσως
μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου του Σεπτέμβρη και πριν από την έναρξη του χειμερινού
εξαμήνου.
Τα ποσοστά κατανομής των φοιτητών στις δυο κατευθύνσεις σπουδών, πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 30%
έως 70% του συνόλου των φοιτητών, οι οποίοι επιλέγουν κατεύθυνση σπουδών κατά την αντίστοιχη
περίοδο.
Οι προϋποθέσεις ένταξης των φοιτητών σε κατεύθυνση σπουδών, είναι να έχουν:
1. Διανύσει το 4ο εξάμηνο σπουδών και
2. Κατοχυρώσει περισσότερες από 90 διδακτικές μονάδες, οι οποίες να αντιστοιχούν σε μαθήματα που
παρακολούθησαν επιτυχώς από το 1ο έως και το 4ο εξάμηνο σπουδών.
Οι φοιτητές υποβάλουν μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, αίτηση προς την Γραμματεία του Τμήματος, με
την οποία δηλώνουν την κατεύθυνση σπουδών στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν.
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3. Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ως κριτήριο προτεραιότητας για την κατανομή των φοιτητών σε κατεύθυνση σπουδών της επιλογής τους,
ορίζεται η πρόοδος ενός εκάστου φοιτητή, όπως προσδιορίζεται ειδικότερα από τον παρακάτω τύπο:

n

π =  (βμi × δμi)/ ε
i 1

όπου:
π:

Ο δείκτης προόδου του φοιτητή

Σ:

Άθροισμα γινομένων

βμi:

Η βαθμολογία μέρους μαθήματος που πέρασε ο φοιτητής

δμi:

Οι διδακτικές μονάδες του αντίστοιχου μέρους μαθήματος που πέρασε ο φοιτητής

i:

Ο δείκτης όλων των μερών μαθημάτων που πέρασε ο φοιτητής (i = 1,2,3, . . . . n)

n:

Το σύνολο των μερών μαθημάτων που πέρασε ο φοιτητής

ε:

Το σύνολο των εξαμήνων που έχει διανύσει ο φοιτητής, από την αρχική του εγγραφή στο Τμήμα

4. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Συνέλευση του Τμήματος, πριν από την έναρξη ακαδημαϊκού εξαμήνου,
εφόσον αιτιολογημένα διαπιστώνει αδυναμία υποστήριξης της διδασκαλίας του υφιστάμενου
προγράμματος σπουδών λόγω έλλειψης μονίμου ή εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, είναι δυνατόν να
αποφασίζει την αναστολή διδασκαλίας μεμονωμένων μαθημάτων των κατευθύνσεων σπουδών ή και
συνολικά ολόκληρης κατεύθυνσης σπουδών.
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