Οδηγίεσ για δηλώςεισ μαθημάτων ςτο νζο πρόγραμμα Σπουδών

Το μάκθμα Βιολογία Γεωργικών Προϊόντων μετονομάςτθκε ςε Βιολογία Κυττάρου.
Όςοι χρωςτοφν το Βιολογία Γεωργικών προϊόντων κα επιλζξουν το Βιολογία Κυττάρου.
Το μάκθμα Μοριακή και Κυτταρική Βιολογία μετονομάςτθκε ςε Βαςικζσ Αρχζσ Μοριακήσ
Βιολογίασ.
Όςοι χρωςτοφν το Μοριακι και Κυτταρικι Βιολογία κα επιλζξουν το Βαςικζσ Αρχζσ
Μοριακήσ Βιολογίασ.
Το μάκθμα Μικροβιολογία Τροφίμων ΙΙ μεταφζρκθκε ςτο 6ο εξάμθνο (από το 9ο).
Οι φοιτθτζσ που ειςιχκθςαν το 2019 κα πρζπει να το δθλώςουν ςτο εαρινό εξάμηνο
παράλλθλα με τα μακιματοσ κανονικοφ τουσ εξαμινου (8ου).
Το μάκθμα Νομοθεςία Τροφίμων μεταφζρκθκε ςτο 8ο εξάμθνο (από το 6ο).
Οι φοιτθτζσ που ειςιχκθςαν το 2019 και ζχουν εξεταςτεί επιτυχώσ δεν χρειάηεται να το
δθλώςουν πάλι.
Δεν πρζπει να δθλώςουν το μάκθμα για βιβλίο ςτο Εφδοξο εφόςον ιδθ ζχουν πάρει βιβλίο.
Το μάκθμα Φυςικοχημεία Τροφίμων μεταφζρκθκε ςτο 9ο εξάμθνο (από το 6ο εξάμθνο)
και πλζον ζχει και εργαςτηριακό μζροσ.
Το εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ κα το παρακολουκιςουν μόνο όςοι ειςιχκθςαν το
2020 και μετά.
Όςοι ειςιχκθςαν το 2019 και ζχουν εξεταςτεί επιτυχώσ δεν χρειάηεται να δθλώςουν πάλι
το μάκθμα.
Όςοι ειςιχκθςαν το 2019 και χρωςτοφν το μάκθμα κα εξεταςτοφν μόνο ςτο κεωρθτικό
μζροσ του μακιματοσ.
Από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2022-23 το μάκθμα κα εξετάηεται το χειμερινό εξάμθνο.
Οι φοιτθτζσ ζνταξθσ που κα ειςαχκοφν από τον Σεπτζμβριο 2022 κα παρακολουκιςουν και
το εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τον διδάςκοντα.
Δεν κα δθλώςουν το μάκθμα για βιβλία ςτον Εφδοξο όςοι ζχουν πάρει ιδθ το βιβλίο.
Το μάκθμα Βιοτεχνολογία Τροφίμων μεταφζρκθκε ςτο 7ο εξάμθνο (από το 6ο).
Όςοι φοιτθτζσ ζχουν εξεταςτεί επιτυχώσ δεν κα το ξαναδθλώςουν. Οι υπόλοιποι κα το
δθλώςουν ςτο 7ο εξάμθνο αλλά κα γίνει μόνο εξζταςη το χειμερινό εξάμθνο. Για το
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2022-23 δεν κα διδαχτεί ςτο χειμερινό εξάμθνο αλλά θα γίνει μόνο
εξζταςη εφόςον οι φοιτθτζσ του 4ου ζτουσ το ζχουν ιδθ διδαχκεί (ςτο 6ο εξάμθνο).
Δεν κα δθλώςουν το μάκθμα για βιβλία ςτον Εφδοξο όςοι ζχουν πάρει ιδθ το βιβλίο.
Το μάκθμα Οινολογία Ι μεταφζρκθκε ςτο 6ο εξάμθνο (από το 7ο).
Το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2022-23 κα διδαχκεί και το χειμερινό εξάμηνο (7ο) για τουσ φοιτθτζσ
του 4ου ζτουσ και το εαρινό εξάμηνο (6ο) για τουσ φοιτθτζσ 3ου ζτουσ.
Οι φοιτθτζσ να δθλώςουν το μάκθμα ςτον Εφδοξο ΜΙΑ μόνο φορά.

Από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2023-2024 κα διδάςκεται και κα εξετάηεται μόνο το εαρινό
εξάμθνο
Το μάκθμα Επιςτήμη και Τεχνολογία Γάλακτοσ και Γαλακτοκομικών Προϊόντων Ι
μεταφζρκθκε ςτο 6ο εξάμθνο (από το 7ο).
Το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2022-23 κα διδαχκεί και το χειμερινό εξάμθνο (7ο) για τουσ φοιτθτζσ
του 4ου ζτουσ και το εαρινό εξάμθνο (6ο) για τουσ φοιτθτζσ 3ου ζτουσ. Οι φοιτθτζσ να
δθλώςουν το μάκθμα ςτον Εφδοξο ΜΙΑ μόνο φορά. Από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2023-2024 κα
διδάςκεται και κα εξετάηεται μόνο το εαρινό εξάμθνο
Το μάκθμα Επιςτήμη και Τεχνολογία Γάλακτοσ και Γαλακτοκομικών Προϊόντων ΙΙ
μεταφζρκθκε ςτο 7ο εξάμθνο (από το 8ο).
Όςοι φοιτθτζσ ζχουν εξεταςτεί επιτυχώσ δεν κα το ξαναδθλώςουν.
Δεν κα δθλώςουν το μάκθμα για βιβλία ςτον Εφδοξο όςοι ζχουν πάρει ιδθ το βιβλίο.
Σημείωςη: Λόγω τεχνικών προβλημάτων η δήλωςη των μαθημάτων Επιςτήμη και
Τεχνολογία Γάλακτοσ και Γαλακτοκομικών Προϊόντων Ι και Οινολογία Ι ςτο χειμερινό
εξάμηνο 2022-2023
πιθανώς να γίνει μζςω τησ Γραμματείασ του Τμήματοσ ςε
μεταγενζςτερο χρόνο και όχι μζςω του λογιςμικοφ τησ ηλεκτρονικήσ γραμματείασ. Θα
υπάρξει ςχετική ανακοίνωςη.

