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Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΟ ΠΣΔΕ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔ.ΕΣΟ  2015-2016 

 

Οι πηςσιούσοι Σμημάηων Α.Ε.Ι, Σ.Ε.Ι, ή ιζοηίμων ππορ αςηά, Α..ΠΑΙ.ΣΕ., 

ηηρ Δλλάδορ ή ηος εξωηεπικού  (αναγνωπιζμένα από ηο Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π) καθώρ και οι 

κάηοσοι πηςσίων αλσηέξσλ ζρνιώλ ππεξδηεηνύο θαη δηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ 

απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηων και άλλων Τποςπγείων, 

καηαηάζζονηαι ζε Σμήμαηα  ζε ποζοζηό 12% επί ηος απιθμού ηων ειζακηέων κάθε 

ακαδημαϊκού έηοςρ ζηο Σμήμα. Διδικόηεπα οι πηςσιούσοι ΑΕΙ καηαηάζζονηαι ζηο Γ΄ 

εξάμ. ζποςδών και οι πηςσιούσοι  ΣΕΙ, Αλσηέξσλ ρνιώλ ππεξδηεηνύο θαη  

δηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ ζηο Α΄εξαμ. 

  

  Γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ε επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα θαηάηαμε 

πηπρηνύρσλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο κε ζέκαηα 

αλάπηπμεο ζηα παξαθάησ  ηξία καζήκαηα:  

 

1. Θεσξίεο ηεο Αγσγήο 

2. Νενειιεληθή Γιώζζα: ην Λεμηιόγην 

3. Μαζεκαηηθά Ι  

 

ημειώνεηαι όηι η καηάηαξη πηςσιούσων ππαγμαηοποιείηαι από ηην Δπιηποπή 

Καηαηάξεων η οποία είναι επηαμελήρ και αποηελείηαι από ηον Ππόεδπο και 6 (έξι) 

μέλη ΓΔΠ ηος Σμήμαηορ. Η ανωηέπω Δπιηποπή ανακοινώνει ηα αποηελέζμαηα ηων 

εξεηάζεων και ηα αναπηά ζηην επίζημη ιζηοζελίδα ηος ιδπύμαηορ. 

 

ΥΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ – ΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

 
Σα δηθαηνινγεηηθά είλαη ηα εμήο: 

1.Αίηηζη ενδιαθεπομένος (σοπηγείηαι ηλεκηπονικά  και από ηη Γπαμμαηεία) 

 

2.Ανηίγπαθο Πηςσίος  ή πιζηοποιηηικό πεπάηωζηρ ζποςδών.  

 

Δηεπθξηλίδεηαη όηι ζηην πεπίπηωζη ηων πηςσιούσων εξωηεπικού ζςνςποβάλλεηαι  και 

βεβαίωζη ιζοηιμίαρ ηος ηίηλος ζποςδών από ηον Γιεπιζηημονικό Οπγανιζμό 

Αναγνώπιζηρ  Σίηλων Ακαδημαϊκών και Πληποθόπηζηρ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) ή από ηο 

όπγανο πος έσει ηην απμοδιόηηηα αναγνώπιζηρ ηος ηίηλος ζποςδών. 

 



Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, 

Ναπαξίλνπ 13
α
,  από  1

ε
 έσο 15  Ννεκβξίνπ  2015  θάζε Δεπηέξα – Σεηάξηε – 

Παξαζθεπή 10.30- 13.30. 

 
 Οη εμεηάζεηο  ζα δηελεξγεζνύλ από 1

ε
 έσο 20 Δεθεκβξίνπ  2015, ην αθξηβέο 

πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί κεηά ηε ιήμε ησλ αηηήζεσλ. 

 

 

 ΥΕΣ. ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ: Τποςπγική. Απόθαζη Φ1/192329/Β3/ 16-12-

2013.  
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