
Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ  Μ ΑΘ ΗΜ Α Τ ΩΝ  
(χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2019-2020) 

 

Ενημερώνουμε όλους τους φοιτητές του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, 

ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2019-20, θα 

ξεκινήσουν από Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 (μετά τις 12:00 μμ) έως Κυριακή 8 

Δεκεμβρίου 2019 στο https://unistudent.duth.gr 

Οι φοιτητές του Α΄και Β΄έτους, πρέπει να δηλώσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα 

του εξαμήνου που ανήκουν, ενώ οι φοιτητές του Γ' έτους όλα τα υποχρεωτικά αλλά 

και τα επιλογής μαθήματα. 

(Σημείωση - μόνο για το Γ' έτος: Ο απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων επιλογής για το 5ο 

εξάμηνο για τη λήψη πτυχίου είναι - δύο (2)).  

Οι φοιτητές του Δ΄έτους θα πρέπει να επιλέξουν όλα τα υποχρεωτικά και επιλογής 

μαθήματα. 

(Σημείωση: Ο απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων επιλογής χειμερινού 7ου εξαμήνου για τη 

λήψη του πτυχίου είναι - δύο(2)). 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξασφαλίσουν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, πρέπει 

επιπλέον των δύο (2) μαθημάτων επιλογής χειμερινού εξαμήνου, να επιλέξουν και τα 3 

μαθήματα από το γνωστικό πεδίο της Παιδαγωγικής και Διδακτικής. 

ΜΟΝΟΝ οι φοιτητές που είναι εκτός κύκλου (Ε.Κ), θα μπορούν να δηλώσουν 

μαθήματα του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου που οφείλουν από προηγούμενα 

έτη. Για όσους εξ αυτών δεν είναι εφικτή η δήλωση μέσω του unistudent, θα 

προχωρήσουν στη δήλωση των μαθημάτων τους σε Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία θα 

καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φοιτητές που δεν κάνουν δήλωση μαθημάτων, δεν έχουν δικαίωμα 

εξέτασης κατά την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2020. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να ελέγξετε ότι η αποστολή της δήλωσης έγινε επιτυχώς και να την 

εκτυπώσετε. 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος 
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής/ Δ.Π.Θράκης 
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