Συχνές ερωτήσεις (FAQ)
1. Που ενημερώνομαι για το τμήμα;
Στο νέο δικτυακό τόπο alis.uniwa.gr του τμήματος Αρχειονομίας,
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής.
2. Που βλέπω το καινούργιο πρόγραμμα μαθημάτων;
Στο νέο δικτυακό τόπο του τμήματος alis.uniwa.gr και ειδικότερα στην ενότητα
προπτυχιακές σπουδές. Εκεί υπάρχουν οι αντιστοιχίσεις των μαθημάτων, τα
προαπαιτούμενα και εξαρτώμενα, οι πιστωτικές μονάδες, τα μαθήματα αν είναι
μεικτά ή αμιγώς θεωρητικά κλπ.
3. Συνεχίζει το e-class;
Ναι αλλά σε νέα διεύθυνση στην οποία έχω πρόσβαση από το alis.uniwa.gr ή
απευθείας στο ecourses.alis.uniwa.gr. Οι φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι
στο παλιό e-classτου τμήματος, συνεχίζουν να έχουν τους ίδιους κωδικούς και
στο νέο e-classτου τμήματος.
4. Φοιτητές του ν+2, δηλαδή 6 έτη, 12 εξάμηνα
Εντάσσονται αυτόματα ως φοιτητές του τμήματος Αρχειονομίας,
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν όσοι έχουν μητρώο από 13 και πάνω.
5. Φοιτητές >ν+2
ΟΙ φοιτητές με μητρώο 12 και κάτω παίρνουν πτυχίο ΤΕΙ.
6. Ποιο πρόγραμμα παρακολουθούν οι φοιτητές;
Όλοι οι φοιτητές και αυτοί που αναγκαστικά θα λάβουν πτυχίο ΤΕΙ
παρακολουθούν το νέο πανεπιστημιακό πρόγραμμα.
7. Αντιστοιχίσεις: θέμα αγγλικών και γαλλικών
Όλα τα μαθήματα του προγράμματος του ΤΕΙ, έχουν αντιστοιχηθεί στο νέο
πανεπιστημιακό πρόγραμμα, εκτός από τα αγγλικά και τα γαλλικά. Γι αυτά τα
μαθήματα χάνονται οι πιστωτικές μονάδες και λαμβάνει ο φοιτητής βεβαίωση
από τη Γραμματεία.

8. Πιστωτικές μονάδες
Ισχύουν αυτές του καινούργιου προγράμματος.
9. Πόσες πιστωτικές μονάδες πρέπει να έχω για να πάρω πτυχίο
240 πιστωτικές μονάδες
10. Πώς μπορώ να υπολογίσω τις πιστωτικές μονάδες μου;
Θα αναρτηθεί εργαλείο σε μορφή excelστον δικτυακό τόπο του τμήματος, όπου
θα μπορεί κανείς να υπολογίσει τις πιστωτικές μονάδες και να δει τι γίνεται με τα
μαθήματα, τις αντιστοιχίσεις, κλπ.
11. Τι γίνεται στην περίπτωση που συγκεντρώνω περισσότερες από 240 πιστωτικές
μονάδες παίρνοντας τα 4 επιπλέον μαθήματα του νέου πανεπιστημιακού
προγράμματος;
Δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Απλώς ο φοιτητής θα έχει περισσότερες πιστωτικές
μονάδες. Οι λιγότερες είναι το πρόβλημα.
12. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που μαθήματα που ήταν επιλογής έχουν γίνει
υποχρεωτικά (πχ Ιστορία Τέχνης);
Για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να έχει ο φοιτητής 240 πιστωτικές μονάδες.
Συνεπώς και εφόσον έχει τη δυνατότητα να λάβει πανεπιστημιακό πτυχίο παίρνει
τα 4 καινούργια πανεπιστημιακά μαθήματα και μόνο στην περίπτωση που δεν
συμπληρώνει τις 240 πιστωτικές μονάδες παίρνει και άλλα που εμπίπτουν στην
περίπτωση μαθημάτων επιλογής που έγιναν υποχρεωτικά. Όσοι παίρνουν πτυχίο
ΤΕΙ δεν χρειάζεται να πάρουν τα πανεπιστημιακά μαθήματα, αλλά σε κάθε
περίπτωση να συμπληρώσουν 240 πιστωτικές μονάδες, οπότε αποφασίζουν ποια
μαθήματα θα πάρουν.
13. Τι γίνεται στην περίπτωση που μάθημα μεικτό (θεωρία και εργαστήριο) στο
πρόγραμμα ΤΕΙ είναι πλέον μόνο θεωρητικό στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα;
α) Αν ο φοιτητής έχει περάσει και τη θεωρία και το εργαστήριο, παίρνει τις
πιστωτικές μονάδες του μαθήματος σύμφωνα με το νέο πανεπιστημιακό
πρόγραμμα και το βαθμό με τη βαρύτητα θεωρίας και εργαστηρίου που είχε στο
ΤΕΙ.
β) Αν ο φοιτητής έχει περάσει μόνο τη θεωρία, παίρνει τις πιστωτικές μονάδες
του μαθήματος σύμφωνα με το νέο πανεπιστημιακό πρόγραμμα και περνάει το
μάθημα.

γ) Αν ο φοιτητές έχει περάσει μόνο το εργαστήριο, τότε πρέπει να
παρακολουθήσει ξανά το μάθημα και είναι στη διακριτική ευχέρεια του
καθηγητή αν θα υπολογίσει το βαθμό του εργαστηρίου.
14. Σε ποιο σύστημα θα κάνω δήλωση;
Ακόμα δεν υπάρχει σύστημα στο ΠΑΔΑ. Οπότε θα δηλώσω στο e-classτα
μαθήματα που θέλω ακολουθώντας τον κανόνα που βρίσκεται στη ερώτηση 12
15. Πόσες ώρες μπορώ να δηλώσω;
Γενικός κανόνας: δηλώνω τα μαθήματα του εξαμήνου μου που είναι 5 και 3
ακόμα μαθήματα που χρωστάω από προηγούμενα εξάμηνα. Δεν παίρνω από
επόμενα εξάμηνα. Για τους φοιτητές που είναι επί πτυχίο, δηλαδή σε >8 εξάμηνο
δεν υπάρχει περιορισμός.
16. Τι θα γίνει με τις αλυσίδες;
Παρατηρείται το φαινόμενο αλλαγής εξαμήνων σε μαθήματα, η προσθήκη των
τεσσάρων πανεπιστημιακών και δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Για
παράδειγμα, για να πάρει κανείς πρακτική άσκηση πρέπει να έχει περάσει όλα
τα μαθήματα ειδικότητας και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων μέχρι και το 7ο
εξάμηνο. Συνεπώς, αν δεν έχει περάσει τα πανεπιστημιακά μαθήματα δεν μπορεί
να πάρει πρακτική άσκηση. Για το λόγο αυτό τo τμήμα αποφασίζει να σπάσει τις
αλυσίδες το μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
17. Πτυχιακή εργασία
Εκτείνεται στο 7ο και 8ο εξάμηνο. Πρέπει ο φοιτητής να έχει περάσει όλα τα
μαθήματα ειδικότητας και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων μέχρι και το 6ο
εξάμηνο. Θα γίνουν εξαιρέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αναφορικά με
τις αλυσίδες. Σύντομα θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του τμήματος, οι
διαδικασίες για την πτυχιακή εργασία, όπως, η επιλογή θεμάτων, οι αιτήσεις, το
πρότυπο συγγραφής κλπ.
18. Πρακτική άσκηση
Η πρακτική άσκηση συνεχίζεται στο νέο πανεπιστημιακό πρόγραμμα, είναι
μάθημα επιλογής υποχρεωτικό στο 8ο εξάμηνο και είναι τρίμηνης διάρκειας.
Ειδικά για τους φοιτητές που λαμβάνουν πτυχίο ΤΕΙ η πρακτική θα είναι εξάμηνης
διάρκειας. Για να πάρει κανείς πρακτική άσκηση πρέπει να έχει περάσει όλα τα
μαθήματα ειδικότητας και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων μέχρι και το 7ο
εξάμηνο. Θα γίνουν εξαιρέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αναφορικά με

τις αλυσίδες. Σύντομα θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του τμήματος, οι
διαδικασίες για την πρακτική άσκηση. Για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 η
πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει το Νοέμβρη. Η πρακτική άσκηση θα συνεχίσει να
είναι αμειβόμενη με πόρους των φορέων υποδοχής ή με πόρους του ΕΣΠΑ.
19. Ειδικές περιπτώσεις
Επειδή η μετάβαση στο ΠΑΔΑ είναι μια μεγάλη διαδικασία θα υπάρξουν πολλοί
φοιτητές που δεν θα καλύπτονται από τους βασικούς κανόνες που ισχύουν μέχρι
σήμερα. Στην περίπτωση αυτή τα αιτήματά τους θα εξετάζονται ατομικά. Θα
πρέπει να στέλνετε το αίτημά σας στη Γραμματεία στο alis@uniwa.gr και η
Συνέλευση του Τμήματος θα το εξετάζει ατομικά και θα σας ενημερώνει.
20. Τι γίνεται με τους φοιτητές που έχουν πάρει ήδη πτυχίο ΤΕΙ;
Ο νόμος δεν προβλέπει ακόμα διαδικασία με την οποία φοιτητές που έχουν
αποφοιτήσει, μπορούν να πάρουν το πανεπιστημιακό πτυχίο. Θα σας
ενημερώσουμε όλους μέσω της ιστοσελίδας μόλις έχουμε κάτι επίσημο.

