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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 
Γραμματεία  

 

Πληροφορίες: Παναγιώτα Καντούρη 

 

Θεσσαλονίκη, 11 Μαρτίου 2022   

  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

 Τηλ. :    2310 99 8480   
e-mail:   info@geo.auth.gr 

Κτίριο :  Γραμματειών Σ.Θ.Ε. 

 

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021-2022 
 
 

Αγαπητές φοιτήτριες / Αγαπητοί φοιτητές σας ενημερώνουμε ότι: 

 

οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, 

θα πραγματοποιηθούν 

από τη Δευτέρα  14 Μαρτίου 2022 έως και την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 (αυστηρά) 

μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας sis.auth.gr. 

 
Επισημαίνεται ότι: 

 
Α) Οι φοιτητές του νέου ΠΠΣ (2ο και 4ο εξάμηνο) μπορούν να δηλώσουν μόνο μαθήματα 

εαρινών εξαμήνων 
 

Β) Οι φοιτητές 4ο εξαμήνου και 6ο εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μέχρι 14 

(δεκατέσσερα) μαθήματα. 

 
 
Διευκρινήσεις για φοιτητές του Παλιού ΠΠΣ (6ο εξάμηνο ή μεγαλύτερο) 
 

Α) Τα μαθήματα του 5ου εξαμήνου του Παλαιού ΠΠΣ: 

• Γενική Γεωχημεία  (αντιστοιχίζεται με το μάθημα  Γεωχημεία 4ου εξαμήνου του νέου ΠΠΣ) 

• Φυσική της Λιθόσφαιρας (αντιστοιχίζεται με το μάθημα Φυσική Εσωτερικού της Γης – 

Γεωδυναμική  2ου εξαμήνου του νέου ΠΠΣ) 

• Τεκτονική Γεωλογία  (αντιστοιχίζεται με το μάθημα Τεκτονική Γεωλογία  4ου εξαμήνου του νέου 

ΠΠΣ) 

• Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα (αντιστοιχίζεται με το μάθημα Βιομηχανικά Ορυκτά και 

Πετρώματα 6ου εξαμήνου του νέου ΠΠΣ) 
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μπορούν να τα δηλώσουν εκ νέου στο εαρινό εξάμηνο, εφόσον τα είχαν δηλώσει και κατά το χειμερινό 

(5ο) εξάμηνο ή παλιότερα, και να εξεταστούν στην εξεταστική του Ιουνίου. 

 

Β) Τα παρακάτω μαθήματα, των οποίων τα αντίστοιχα μαθήματα του νέου ΠΠΣ ΔΕΝ διδάσκονται 

στο τρέχον εαρινό εξάμηνο, μπορούν να τα δηλώσουν εκ νέου στο εαρινό εξάμηνο, εφόσον τα είχαν 

δηλώσει και κατά το χειμερινό (5ο) εξάμηνο ή παλιότερα, και να εξεταστούν κανονικά στην εξεταστική 

του Ιουνίου. 

• Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ (αντιστοιχίζεται με το μάθημα Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ 1ου εξαμήνου 

του νέου ΠΠΣ) 

• Γενικά Μαθηματικά ΙΙ (αντιστοιχίζεται με το μάθημα Γενικά Μαθηματικά ΙΙ 5ου εξαμήνου του 

νέου ΠΠΣ) 

• Εισαγωγή στη Σεισμολογία (αντιστοιχίζεται με το μάθημα Σεισμολογία 3ου εξαμήνου του νέου 

ΠΠΣ) 

• Ανάλυση Γεωλογικών Δεδομένων (αντιστοιχίζεται με το μάθημα Ανάλυση Γεωλογικών 

Δεδομένων 5ου εξαμήνου του νέου ΠΠΣ) 

• Σεισμικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης (αντιστοιχίζεται με το μάθημα Σεισμικές Μέθοδοι 

Γεωφυσικής Διασκόπησης 6ου εξαμήνου του νέου ΠΠΣ) 

 

Γ) Τα παρακάτω μαθήματα, των οποίων τα αντίστοιχα μαθήματα του νέου ΠΠΣ διδάσκονται στο 

τρέχον εαρινό εξάμηνο, μπορούν να τα δηλώσουν και να εξεταστούν κανονικά στην εξεταστική του 

Ιουνίου: 

• Κρυσταλλογραφία ( 1ου εξαμ. παλιού ΠΠΣ  αντιστοιχίζεται με το μάθημα Ορυκτολογία  2ου 

εξαμήνου  του νέου ΠΠΣ) 

• Ορυκτολογία (1ου εξαμ. παλιού ΠΠΣ αντιστοιχίζεται με το μάθημα Ορυκτολογία 2ου εξαμήνου  

του νέου ΠΠΣ) 

• Πετρογενετικά Ορυκτά 2ου εξαμ. παλιού ΠΠΣ (οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν το 

μάθημα Ορυκτολογία 2ου εξαμ. του νέου ΠΠΣ) 

• Παλαιοντολογία Ασπονδύλων 3ου εξαμ. παλιού ΠΠΣ (αντιστοιχίζεται με το μάθημα 

Παλαιοντολογία 2ου εξαμήνου  του νέου ΠΠΣ) 

• Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών 4ου εξαμ. παλιού ΠΠΣ  (αντιστοιχίζεται με το μάθημα 

Παλαιοντολογία 2ου εξαμήνου του νέου ΠΠΣ) 

• Εισαγωγή στη Γεωφυσική 4ου εξαμ. παλιού ΠΠΣ (αντιστοιχίζεται με τα μαθήματα Φυσική 

Εσωτερικού της Γης- Γεωδυναμική 2ου εξαμ. και Εφαρμοσμένη Γεωφυσική 4ου εξαμ. του νέου 

ΠΠΣ) 
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• Γενική Κλιματολογία-Κλίμα Μεσογείου και Ελλάδας 4ου εξαμ. παλιού ΠΠΣ (αντιστοιχίζεται με τα 

μαθήματα Κλιματολογία με στοιχεία Παλαιοκλιματολογίας 4ου εξαμ. του νέου ΠΠΣ) 

• Εργαστηριακές Μέθοδοι Έρευνας Ορυκτών και Πετρωμάτων 4ου εξαμ. παλιού ΠΠΣ (θα διδαχθεί 

κανονικά) 

• Μικροπαλαιοντολογία 4ου εξαμ. παλιού ΠΠΣ (θα διδαχθεί κανονικά) 

 

Επισημαίνεται ότι οι  μονοήμερες ασκήσεις Υπαίθρου του Παλαιού ΠΠΣ δηλώνονται από τη Γραμματεία. 
 

 

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ): 

Όσοι φοιτητές του 6ου εξαμήνου επιθυμούν να δηλώσουν τα μαθήματα για το Πιστοποιητικό 

Παιδαγωγικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) και ο συνολικός αριθμός μαθημάτων υπερβαίνει τον κανόνα του 

Οδηγού Σπουδών (14 μαθήματα για το 6ο εξάμηνο) θα πρέπει να στείλουν e-mail στη Γραμματεία για να 

συμπεριληφθούν τα επιπλέον μαθήματα στη δήλωση τους. 

 

 

Κανένας φοιτητής δεν έχει δικαίωμα εξέτασης σε μάθημα το οποίο δεν έχει 
προηγουμένως δηλώσει. 

 
Σημαντικό! Θα πρέπει να αποθηκεύετε  (print screen) την δήλωση που υποβάλετε μέσω του 

sis.auth.gr για προσωπική σας χρήση. 
 
 

Εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων δεν γίνονται δεκτές. 
 
 
Σας υπενθυμίζουμε να λάβετε υπόψη σας, και τον Οδηγό σπουδών του Τμήματος ακαδ. έτους 2021-22 
που υπάρχει στην ιστοσελίδα,  για όλες τις αλλαγές.  

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος 
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