
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ –ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου Ακαδ. Έτους 2018-2019 

έχετε τη δυνατότητα να εξεταστείτε σε μαθήματα που έχετε δηλώσει το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο 

2018-2019. 

Παρακαλείστε να ελέγξετε στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Σ.Ε.Φ.) πριν την συμμετοχή σας στην 

εξέταση οποιουδήποτε μαθήματος ότι, το μάθημα που σκοπεύετε να εξεταστείτε υπάρχει στη δήλωσή 

σας.    

Για τον έλεγχο της δήλωσης σας στο Σ.Ε.Φ.  

  μπαίνετε στην διεύθυνση https://sef.samos.aegean.gr/  

  συμπληρώνετε το username και το password και  

  επιλέγετε: Αναλυτική   καρτέλα Δηλώσεις μαθημάτων 

 

 

 ημερομηνία δήλωσης χειμερινού εξαμήνου:  30/10/2018 

 ημερομηνία δήλωσης εαρινού εξαμήνου:  15/03/2019. 

 

  

https://sef.samos.aegean.gr/


 

Οι αιτήσεις επανεξέτασης για βελτίωση βαθμολογίας (αναβαθμολόγηση) στα πλαίσια της εξεταστικής 

περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 θα υποβάλλονται στη γραμματεία έως και την Τρίτη 27/08/2019, είτε με email 

στο dsas@aegean.gr, είτε με fax στο 22730-82309, είτε αυτοπροσώπως στην γραμματεία. 

      

 Οι φοιτητές -τριες που έχουν αριθμό μητρώου από 331/2015... έως και 3312018… 

μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για αναβαθμολόγηση μόνο για τα μαθήματα που 

έχουν δηλωθεί και εξετασθεί με επιτυχία κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.   

 

 Οι επί πτυχίω φοιτητές (που έχουν αριθμό μητρώου από 331/2000… έως και 331/2014…) 

που δεν πληρούν προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου έχουν δικαίωμα αναβαθμολόγησης 

σε πέντε (5) συνολικά μαθήματα στα οποία υπάρχει επιτυχής εξέταση και εφόσον 

περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της εξεταστικής (για παράδειγμα: ο φοιτητής/τρια που 

έχει κάνει αίτηση αναβαθμολόγησης σε προηγούμενες εξεταστικές σε συνολικά 3 

μαθήματα, θα έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2019 το πολύ 

για 2 μαθήματα ακόμα).  Ο/Η φοιτητής/τρια δε δικαιούται αλλαγή των 5 μαθημάτων που 

έχει επιλέξει. 

 

Η αίτηση είναι απαραίτητη προκειμένου να συμπεριληφθούν οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν βελτίωση 

βαθμολογίας στην κατάσταση των αναβαθμολογήσεων του κάθε μαθήματος. 

Σε περίπτωση επανεξέτασης η/ο φοιτήτρια/της διατηρεί τον μεγαλύτερο βαθμό. 

 

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος, που έχουν καταθέσει στη γραμματεία ειδική διαγνωστική έκθεση με την 

οποία δύναται να εξετάζονται προφορικά ή με άλλης μορφής διαδικασίες και επιθυμούν να κάνουν 

χρήση του δικαιώματός τους κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019, θα πρέπει να 

ενημερώσουν τους/τις διδάσκοντες/ουσες, καθώς και τη γραμματεία, για το εξεταζόμενο μάθημα 

τουλάχιστον 3 μέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης.  Τονίζεται ότι, για τη διεξαγωγή της ειδικής εξέτασης 

πρέπει να έχει προηγηθεί εμπρόθεσμα η ανωτέρω διαδικασία διαφορετικά δεν μπορεί να ασκηθεί το 

δικαίωμα. 

 

Σας υπενθυμίζεται ότι: 

 Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2019: 02/09/2019 – 27/09/2019 

 Εξεταστική περίοδος παρουσίασης πτυχιακών εργασιών: 19/08/2019 – 11/10/2019 

 Kατά τη διάρκεια της εξέτασης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων. 
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