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ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΕΓΓΡΑΦΗΣ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Α. Δηλώσεις μαθημάτων 

 

Ανακοινώνεται ότι η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων του 1ου  και 3ου  εξαμήνου 2018-19 για 

όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών θα είναι από 

Δευτέρα 19/11/2018 έως και Δευτέρα 26/11/2018.  

 Η δήλωση των μαθημάτων γίνεται μόνον ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης:  

http://websrv.stdnet.tuc.gr/unistudent,  δίνοντας το Όνομα χρήστη (username) και τον Κωδικό 

πρόσβασης (password) που έχετε ήδη αποκτήσει ως ενεργοί φοιτητές του Ιδρύματος από το 

Μηχανογραφικό Κέντρο.  

 Παρακαλούμε αφού αποστείλετε την δήλωση, ελέγχετε πάντα εάν έχει καταχωρηθεί 

επιτυχώς στο φοιτητολόγιο, επιλέγοντας: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ή ΠΡΟΒΟΛΗ.  Εκεί βλέπετε όλες τις 

δηλώσεις που έχετε κάνει κατά τη διάρκεια των σπουδών σας με πρώτη την πιο πρόσφατη.  

Εάν δεν εμφανιστεί η δήλωσή σας σε αυτή τη λίστα, ξαναπροσπαθήστε μέχρι να εμφανιστεί 

στις Δηλώσεις σας. Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης 

Φοιτητών ή στη Γραμματεία της Σχολής.  

 

Επισήμανση: Οι φοιτητές του 2ου  έτους σπουδών (3ο εξάμηνο) του Π.Μ.Σ. και των δύο 

κατευθύνσεων, θα πρέπει να δηλώσουν το μάθημα «Εργαστήριο μεθοδολογίας της 

έρευνας» και όποιο άλλο μάθημα οφείλουν από το προηγούμενο έτος.  
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Β. Πληρωμή τέλους φοίτησης (εγγραφής):  

 

Εντός της περιόδου δήλωσης μαθημάτων 1ου  και 3ου εξαμήνου θα πρέπει να καταβληθεί το 

τέλος φοίτησης (εγγραφής). Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο πληρωμής του τέλους 

φοίτησης (εγγραφής) θα βρείτε στο παρακάτω link: 

https://www.arch.tuc.gr/el/spoydes/metaptychiakes-spoydes/teli-eggrafisypotrofies-

metaptychiakon-foititon/ 

 

Επισήμανση: Οι φοιτητές του 1ου  εξαμήνου που θα αιτηθούν απαλλαγή πληρωμής  του 

τέλους φοίτησης (σύμφωνα με το άρθρο 35, Ν. 4485/2017) καθώς και οι φοιτητές του 3ου  

εξαμήνου που θα αιτηθούν την λήψη υποτροφίας για τα τέλη εγγραφής με οικονομικά - 

κοινωνικά κριτήρια (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις πριν τον Ν. 4485/2017) να 

καθυστερήσουν την καταβολή του τέλους ως την τελική επιλογή των ονομάτων από την 

Συνέλευση Τμήματος. 

 

 
 

Από την Γραμματεία 


