
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ 

Α) Διευκρινήσεις & ρυθμίσεις για τη μεταφορά βαθμολογιών των μαθημάτων τους από το 
πρόγραμμα σπουδών (π.σ.) του Τμήματος εισαγωγής τους στα αντίστοιχα μαθήματα του π.σ. 
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΤΜΜ-ΠΑΔΑ): 

1. Βαθμός μικτού ή αμιγώς θεωρητικού ή αμιγώς εργαστηριακού μαθήματος 
μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5.0) μεταφέρεται ως έχει στο νέο μάθημα. 

2. Για μικτά μαθήματα, στα οποία οι βαθμοί του θεωρητικού και του εργαστηριακού 
μέρους είναι μεγαλύτεροι του μηδενός, τότε υπολογίζεται ο μέσος όρος των δύο 
βαθμών και αν αυτός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5.0), τότε μεταφέρεται στο 
νέο μάθημα. 

3. Αν μικτό μάθημα αντιστοιχίζεται σε αμιγώς θεωρητικό μάθημα: 
α. Όταν ο βαθμός του θεωρητικού μέρους ή ο μέσος όρος των βαθμών του 

θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε 
(5.0), τότε μεταφέρεται στο νέο μάθημα ο μεγαλύτερος εκ των δύο βαθμών. 

β. Αν δεν ισχύει το προηγούμενο (3α), ο βαθμός του εργαστηριακού μέρους 
αγνοείται και ο/η φοιτητής / φοιτήτρια οφείλει το νέο μάθημα.  

4. Αν μικτό μάθημα αντιστοιχίζεται σε αμιγώς εργαστηριακό μάθημα: 
α. Όταν ο βαθμός του εργαστηριακού μέρους ή ο μέσος όρος των βαθμών του 

θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε 
(5.0), τότε μεταφέρεται στο νέο μάθημα ο μεγαλύτερος εκ των δύο βαθμών. 

β. Αν δεν ισχύει το προηγούμενο (4α), ο βαθμός του θεωρητικού μέρους 
αγνοείται και ο/η φοιτητής / φοιτήτρια οφείλει το νέο μάθημα. Είναι στη 
διακριτική ευχέρεια του διδάσκοντα να λάβει υπόψη του το βαθμό που είχε 
ο/η φοιτητής / φοιτήτρια στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος του 
προγράμματος σπουδών προέλευσης του. 

Β) Διευκρινήσεις & ρυθμίσεις για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες που θα λάβουν το πτυχίο Τ.Ε. 
του Τμήματος προέλευσης τους: 

1. Αν μικτό μάθημα αντιστοιχίζεται σε αμιγώς θεωρητικό μάθημα: 
α. Όταν ο βαθμός του θεωρητικού μέρους του μαθήματος είναι μεγαλύτερος ή ίσος 

του πέντε και ο βαθμός του εργαστηριακού μέρους είναι μικρότερος του πέντε 
(5.0), τότε ο/η φοιτητής/φοιτήτρια απαλλάσσεται από την παρακολούθηση του 
εργαστηριακού μέρους του μαθήματος και στη θέση του βαθμού του 
εργαστηριακού μέρους του μαθήματος τίθεται ο μικρότερος απαιτούμενος 
βαθμός για το εργαστηριακό μέρος έτσι ώστε ο τελικός βαθμός στο μάθημα του 
π.σ. του Τμήματος προέλευσης του να είναι πέντε (5.0).  

β. Όταν ο βαθμός του θεωρητικού μέρους του μαθήματος είναι μικρότερος του 
πέντε (5.0), τότε ο/η φοιτητής/φοιτήτρια οφείλει να παρακολουθήσει το 
αντίστοιχο μάθημα του π.σ. του ΤΜΜ-ΠΑΔΑ απαλλασσόμενος / απαλλασσόμενη 
από την παρακολούθηση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος του 
προγράμματος σπουδών του Τμήματος προέλευσης του και στη θέση του βαθμού 
του εργαστηριακού μέρους τίθεται ο βαθμός που θα επιτύχει στο θεωρητικό 
μέρος του μαθήματος. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του διδάσκοντα να λάβει 
υπόψη του το βαθμό που είχε ο/η φοιτητής/φοιτήτρια στο εργαστηριακό μέρος 
του μαθήματος του προγράμματος σπουδών προέλευσης του. 
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2. Αν αμιγώς θεωρητικό μάθημα αντιστοιχίζεται σε μικτό μάθημα, όταν ο βαθμός του 
θεωρητικού μέρους του μαθήματος είναι μικρότερος του πέντε (5.0), τότε ο/η 
φοιτητής/φοιτήτρια απαλλάσσεται από την παρακολούθηση του εργαστηριακού 
μέρους του μαθήματος του π.σ. του ΤΜΜ-ΠΑΔΑ. 

3. Αν μικτό μάθημα αντιστοιχίζεται σε αμιγώς εργαστηριακό μάθημα, τότε αν ο βαθμός 
του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5.0) 
τότε ο ίδιος βαθμός αποδίδεται και στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος που οφείλει 
ο/η φοιτητής / φοιτήτρια, ενώ αν ο βαθμός του εργαστηριακού μέρους του 
μαθήματος είναι μικρότερος του πέντε (5.0) τότε ο/η φοιτητής/φοιτήτρια οφείλει να 
παρακολουθήσει το μάθημα του π.σ.  του ΤΜΜ-ΠΑΔΑ και ο βαθμός που θα επιτύχει 
σ’ αυτό θα αποδοθεί και στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος, εφόσον το οφείλει. 

4. Για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες που οφείλουν το μικτό μάθημα «Ξένη Γλώσσα 
(Τεχνική Ορολογία)» του π.σ. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΑΕΙ 
Πειραιά ΤΤ πριν το 2013, όταν οφείλουν μόνο το θεωρητικό ή εργαστηριακό μέρος 
του μαθήματος τότε σ’ αυτό αποδίδεται η βαθμολογία που πέτυχαν στο άλλο μέρος 
του μαθήματος, ενώ όταν οφείλουν και τα δύο μέρη του μαθήματος υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν το μάθημα «Ξενόγλωσσα Τεχνική Ορολογία» το οποίο 
προσφέρεται στους φοιτητές του Τμήματος και ο βαθμός που θα επιτύχουν σ’ αυτό 
θα αποδοθεί και στα δύο μέρη του μαθήματος.   
 

Γ) Ρύθμιση για τους / τις φοιτητές που θα λάβουν το πτυχίο του ΤΜΜ-ΠΑΔΑ: 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΤΜΜ-ΠΑΔΑ με προέλευση από τα Τμήματα Μηχανολόγων 
Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ, δύνανται να λάβουν πτυχίο του 
Τμήματος εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στους Πίνακες 
Αντιστοιχίσεων των π.σ. με το π.σ. του ΤΜΜ-ΠΑΔΑ, δίχως να απαιτείται η κατανομή κατ’ 
αριθμό μαθημάτων των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών. 


