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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Α) Οι φοιτητές του Τμήματος που δήλωσαν, ως διάλεξη, το σεμιναριακό πλέον μάθημα «Η
κρυφή ζωή των έργων» (Ζ’ εξαμήνου), με διδάσκοντα τον κ. Δουλγερίδη, θα πρέπει να
στείλουν στο διάστημα από Τρίτη 8/11/2016 έως και Πέμπτη 10/11/2016 αίτηση
τροποποίησης (δείτε «ανακοινώσεις-έντυπα-αίτηση» στην ιστοσελίδα του Τμήματος) μέσω email ή Fax στον αρμόδιο, κ. Δ. Πάππα, στη Γραμματεία του Τμήματος.
Στην αίτηση αυτή θα πρέπει να αναφέρουν ότι διαγράφουν τη διάλεξη αυτή και δηλώνουν
εναλλακτικά άλλη (ώστε να συμπληρώσουν τον αριθμό των τριών διαλέξεων), σύμφωνα με
το τροποποιηθέν πρόγραμμα σπουδών, ακαδ. έτους 2016-2017 (δείτε σε:
http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-18-00-44-40/2015-10-18-00-46-08/2015-10-1802-56-41).
Σε αυτό το πρόγραμμα (03.11.2016) το άνωθεν μάθημα άλλαξε τύπο: από διάλεξη σε
σεμινάριο. Το ίδιο συνέβη και στο αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων
(δείτε σε: http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-17-21-00-38/2015-10-17-20-57-45/581orologio-programma-didaskalias-mathimaton-xeim-eks-akad-etoys-2016-2017-epikairopoiisiq03-11-2016)
Απόλυτη προϋπόθεση να δηλώσουν το εν λόγω σεμινάριο στον διδάσκοντα του μαθήματος με
τον ίδιο τίτλο: «Η κρυφή ζωή των έργων» θα είναι οπωσδήποτε η προαναφερθείσα δήλωση
τροποποίησης.
Β) Όσοι φοιτητές δεν δήλωσαν το μάθημα αυτό (ως διάλεξη) δεν χρειάζεται να ενεργήσουν
συμπληρωματικά ή διορθωτικά, καθώς αυτοί συμπληρώνουν τον αριθμό των τριών διαλέξεων.
Γ) Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δηλώσουν το σεμινάριο αυτό, ενώ έχουν ήδη δηλώσει κάποιο
άλλο στον αντίστοιχο διδάσκοντα στο 1ο δεκαπενθήμερο από την έναρξη του χειμερινού
εξαμήνου τρέχοντος ακαδ. έτους, θα πρέπει να το πράξουν εντός της τρέχουσας εβδομάδας,
δηλ. την Πέμπτη 10/11/2016, στις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος, με υπογραφή σε
κατάλογο δηλωθέντων φοιτητών στον ίδιο τον διδάσκοντα, κ. Δουλγερίδη (και να
διαγραφούν αντιστοίχως από την κατάσταση δηλωθέντων φοιτητών του σεμιναρίου το οποίο
είχαν αρχικά δηλώσει την οποία έχει ο διδάσκων του συγκεκριμένου μαθήματος, αν δεν την
έχει παραδώσει στη Γραμματεία του Τμήματος).
Όσοι φοιτητές έχουν ήδη δηλώσει άλλο σεμινάριο και επιθυμούν να παραμείνουν σε αυτό,
μπορούν να παραμείνουν αν δεν είναι υπεράριθμοι, δηλ. δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 25
ατόμων/σεμιναριακό μάθημα, ειδάλλως θα πρέπει να απευθυνθούν στους αντίστοιχους
διδάσκοντες των σεμιναρίων να τους συμβουλευτούν για εναλλακτική επιλογή σεμιναρίου

(εκτός κι αν οι διδάσκοντες δεν έχουν πρόβλημα με τον υπεράριθμο αριθμό δηλωθέντων
φοιτητών στο μάθημά τους).

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.

