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1. Εξαιρέσεις Εγγραφής σε Ακροατήρια
Οι εξαιρέσεις εγγραφής παραχωρούνται από τον υπεύθυνό/η διδάσκων/ουσα του ακροατηρίου σε
συγκεκριμένους φοιτητές/τριες. Οι εξαιρέσεις αυτές παρακάμπτουν συγκεκριμένους λόγους που
αποτρέπουν την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας στο ακροατήριο.
Οι Εξαιρέσεις Εγγραφής κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:
•
•
•

Σύγκρουση Ώρα
Επανάληψη Μαθήματος
Επιλογή Φοιτητή

•
•

Προαπαιτούμενα
Συναπαιτούμενα

•

Περιορισμοί
o Σχολή
o Τμήμα
o Κατεύθυνση,
o Έτος Φοίτησης
o Επίπεδο Φοίτησης
Οι Περιορισμοί ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδυασμό Σχολής, Τμήματος, Κατεύθυνσης,
Έτους Φοίτησης και Επίπεδου Φοίτησης.

Οι Περιορισμοί, τα Προαπαιτούμενα και τα Συναπαιτούμενα καθορίζονται τόσο σε επίπεδο μαθήματος
(Κατάλογο Μαθημάτων) όσο και σε επίπεδο ακροατηρίου (Πρόγραμμα Διδασκαλίας). Οι πληροφορίες που
είναι καταχωρισμένες σε επίπεδο ακροατηρίου ενδέχεται να αποκλίνουν από τις πληροφορίες που είναι
καταχωρισμένες σε επίπεδο μαθήματος.
Κατά την εγγραφή των φοιτητών/τριών σε ακροατήρια μαθημάτων λαμβάνονται υπόψη ΜΟΝΟ οι
πληροφορίες που είναι καταχωρισμένες σε επίπεδο ακροατηρίου.
Ο/Η διδάσκων/ουσα έχει πρόσβαση στους Περιορισμούς, Προαπαιτούμενα και Συναπαιτούμενα των
ακροατηρίων που διδάσκει, επιλέγοντας μέσω του BannerWeb Menu (Alt+M σε Win ή Option+M σε MAC),
Banner -> Διδάσκοντες και Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι -> Λίστες Ακροατηρίων και στη συνέχεια πατώντας:
•
•
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μαθημάτων
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2. Κατηγορίες Εξαιρέσεων Εγγραφής σε Ακροατήρια
Σημείωση:

Στις περιπτώσεις που παραχωρηθεί μία ή περισσότερες εξαιρέσεις εγγραφής σε ακροατήριο
που συνδέεται με δεύτερο ακροατήριο (π.χ. η Διάλεξη συνδέεται με φροντιστήριο ή
εργαστήριο), θα πρέπει οι ίδιες εξαιρέσεις να καταχωρισθούν και στα δύο συνδεδεμένα
ακροατήρια.

Σύγκρουση Ώρας
Ο/Η διδάσκων/ουσα παραχωρεί τη δυνατότητα σε φοιτητή να εγγραφεί στο ακροατήριό του/της, του
οποίου οι ώρες διδασκαλίας συγκρούονται με άλλο ακροατήριο, στο οποίο ο/η φοιτητής/τρια έχει ήδη ή
προτίθεται να εγγραφεί. Ο/Η διδάσκων/ουσα που παραχωρεί την εξαίρεση, είναι αυτός/η που ΔΕΝ έχει την
απαίτηση από το/τη φοιτητή/τρια να παρευρίσκεται στη διδασκαλία του ακροατηρίου.

Επανάληψη Μαθήματος
Η εξαίρεση Επανάληψη Μαθήματος για βελτίωση βαθμού, παραχωρείται σε φοιτητές/τριες που έχουν ήδη
παρακολουθήσει το μάθημα σε προγενέστερο εξάμηνο και έχουν βαθμολογηθεί με βαθμό 5.0 και άνω.
Στις περιπτώσεις φοιτητών/τριων που επιθυμούν την επανάληψη μαθήματος στο οποίο έχουν
βαθμολογηθεί με βαθμός κάτω του 5.0, ΔΕΝ χρειάζονται την έγκριση του/της διδάσκοντα/ουσας.

Επιλογή Φοιτητή/τριας
Κατά τον καταρτισμό του Προγράμματος Διδασκαλίας παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης ούτως ώστε οι
φοιτητές/τριες να έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο ακροατήριο ΜΟΝΟ μετά από παραχώρηση
εξαίρεσης από τον/την διδάσκων/ουσα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο/η υπεύθυνος/η διδάσκων/ουσα του ακροατηρίου πρέπει να παραχωρήσει
εξαίρεση εγγραφής «Επιλογή Φοιτητή» σε κάθε φοιτητή/τρια που εγκρίνει να εγγραφεί στο ακροατήριό
του.

Προαπαιτούμενο Μάθημα
Ο/Η διδάσκων/ουσα παραχωρεί τη δυνατότητα σε φοιτητή/τρια που δεν πληροί τα προαπαιτούμενα του
μαθήματος, να εγγραφεί στο ακροατήριο του.

Συναπαιτούμενο Μάθημα
Ο/Η διδάσκων/ουσα παραχωρεί τη δυνατότητα σε φοιτητή/τρια που δεν προτίθεται να εγγραφεί στο
συναπαιτούμενο του μαθήματος κατά το επιλεγμένο εξάμηνο, να εγγραφεί στο ακροατήριο.

Περιορισμοί
Για κάθε ακροατήριο παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης συνδυασμού περιορισμών που καθορίζουν τις
ομάδες φοιτητών/τριών που μπορούν να εγγραφούν στο συγκεκριμένο ακροατήριο. Σε αυτές τις
περιπτώσεις ο/η διδάσκων/ουσα πρέπει να παραχωρήσει εξαίρεση για κάθε ένα από τους περιορισμούς.
Οι εξαιρέσεις εγγραφής περιορισμών δεν παρακάμπτουν τις ρυθμίσεις κρατήσεις θέσεων που ενδέχεται
να έχουν καταχωρισθεί για το ακροατήριο.
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2.6.1.

Σχολή Φοιτητή

Ο/Η διδάσκων/ουσα παραχωρεί τη δυνατότητα σε φοιτητή/τρια, του οποίου η Σχολή είναι
διαφορετική από τη Σχολή για την οποία προσφέρεται το ακροατήριο, να εγγραφεί στο ακροατήριο.

2.6.2.

Τμήμα Φοιτητή

Ο/Η διδάσκων/ουσα παραχωρεί τη δυνατότητα σε φοιτητή/τρια, του οποίου το Τμήμα είναι
διαφορετικό από το Τμήμα για το οποίο προσφέρεται το ακροατήριο, να εγγραφεί στο ακροατήριο.

2.6.3.

Κατεύθυνση Φοιτητή

Ο/Η διδάσκων/ουσα παραχωρεί τη δυνατότητα σε φοιτητή/τρια, του οποίου η Κατεύθυνση είναι
διαφορετική από την Κατεύθυνση για την οποία προσφέρεται το ακροατήριο, να εγγραφεί στο
ακροατήριο.

2.6.4.

Έτος Φοίτησης

Ο/Η διδάσκων/ουσα παραχωρεί τη δυνατότητα σε φοιτητή/τρια, του οποίου το Έτος Φοίτησης είναι
διαφορετικό από το Έτος Φοίτησης για το οποίο προσφέρεται το ακροατήριο, να εγγραφεί στο
ακροατήριο.

2.6.5.

Επίπεδο Φοιτητή

Ο/Η διδάσκων/ουσα παραχωρεί τη δυνατότητα σε φοιτητή/τρια του οποίου το Επίπεδο Φοίτησης
είναι διαφορετικό από το Επίπεδο Φοίτησης για το οποίο προσφέρεται το συγκεκριμένο
ακροατήριο, να εγγραφεί στο ακροατήριο.
Παράδειγμα Εξαίρεσης Περιορισμού:
I.
II.
III.
IV.

Το μάθημα Α προσφέρεται τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο φοίτησης.
Το ακροατήριο Α.1, βάσει περιορισμού που έχει καθορισθεί, προσφέρεται ΜΟΝΟ για
Προπτυχιακούς φοιτητές/τριες.
Το ακροατήριο Α.2, βάσει περιορισμού που έχει καθορισθεί, προσφέρεται ΜΟΝΟ για
Μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες Μάστερ.
Ο/Η διδάσκων/ουσα έχει τη δυνατότητα παραχώρησης εξαίρεσης Επιπέδου Φοίτησης σε ένα
Προπτυχιακό φοιτητή/τρια να εγγραφεί στο ακροατήριο Α.2 το οποίο βάσει του περιορισμού που
έχει καθορισθεί προσφέρεται μόνο σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές Μάστερ.

Η πιο πάνω λογική ισχύει για όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες έχουν καθορισθεί περιορισμοί.
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3. Αναζήτηση Φοιτητή/τριας
Για την παρουσίαση του BannerWeb Menu και την πλοήγησή σας στη σελίδα εντοπισμού του/της
φοιτητή/τριας, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Alt+M σε Win ή Option+M σε MAC ή πατήστε στο εικονίδιο
που βρίσκεται στο πάνω αριστερό μέρος της σελίδας. Στη συνέχεια επιλέξτε Banner -> Διδάσκοντες και
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι -> Εξαιρέσεις Εγγραφών.
Στη σελίδα που παρουσιάζεται καταχωρίστε τα κριτήρια αναζήτησης που περιλαμβάνουν:
•
•
•

Το Εξάμηνο (Υποχρεωτικό κριτήριο)
Τον Αριθμού Φοιτητικής Ταυτότητας (ΑΦΤ) ή
Το Επώνυμο ή/και το Όνομα του/της φοιτητή/τριας

Σημείωση:
•
•

Η αναζήτηση φοιτητή/τριας βάσει ΑΦΤ, είναι εφικτή για όλους τους/τις φοιτητές/τριες του ΠΚ.
Εάν η αναζήτηση του/της φοιτητή/τριας γίνει βάσει του Επωνύμου ή/και του Ονόματός του/της,
μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα πιο κάτω επιπρόσθετα κριτήρια για περιορισμό της λίστας
αποτελεσμάτων.
• Φοιτητές/τριες: Ο/Η φοιτητής/τρια είναι ήδη εγγεγραμμένος/η σε τουλάχιστο ένα από
τα ακροατήριά σας του εξάμηνο που επιλέξατε.
• Καθοδηγούμενοι: Ο/Η φοιτητής/τρια είναι καθοδηγούμενός/ή σας στο εξάμηνο που
επιλέξατε.
• Και οι δύο Ομάδες: Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εγγεγραμμένος/η σε ένα ή περισσότερα
ακροατήριά σας ή είναι και καθοδηγούμενός/ή σας κατά το εξάμηνο που επιλέξατε.

Αφού καταχωρίσετε τα κριτήρια αναζήτησης, πατήστε
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Τα αποτελέσματα της αναζήτησης παρουσιάζονται στο κάτω μέρος της σελίδας.

Για την πλοήγησή σας στη σελίδα καταχώρισης εξαιρέσεων εγγραφής, επιλέξτε τον/την φοιτητή/τρια που
επιθυμείτε από τη λίστα αποτελεσμάτων.

4. Καταχώριση Εξαιρέσεων Εγγραφής
Επιλέξτε το είδος της εξαίρεσης και το ακροατήριο που αφορά η εξαίρεση. Στις περιπτώσεις που χρειάζεται
να παραχωρήσετε πέραν της μίας εξαίρεσης, πατήστε
επιπρόσθετων γραμμών.
Η διαδικασία παραχώρησης εξαιρέσεων εγγραφής ολοκληρώνεται αφού επιλέξετε

για την παρουσίαση
.

Λίστα εξαιρέσεων οι οποίες έχουν παραχωρηθεί στο/στη φοιτητή/τρια, είτε από εσάς είτε από άλλους/ες
διδάσκοντες/ουσες, παρουσιάζεται στο τέλος της σελίδας. Επίσης, στην ίδια σελίδα παρουσιάζεται και το
τρέχον πρόγραμμα μαθημάτων του/της φοιτητή/τριας.
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