
Πολλαπλές εγγραφές και µέγιστος επιτρεπτός φόρτος 
 

Ο Κανονισµός Σπουδών επιτρέπει µεγάλη ευελιξία στη ροή των σπουδών για κάθε φοιτητή, 
έχοντας περιορισµένο αριθµό προαπαιτουµένων ανά µάθηµα και επιτρέποντας εγγραφή έως 
35 ∆Μ ανά εξάµηνο και 65 ∆Μ ανά έτος. Για να λειτουργήσει σωστά προς όφελος των 
φοιτητών και για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του Τµήµατος απαιτείται ορθολογική 
χρήση των παρεχοµένων δυνατοτήτων και κανόνες που να εξασφαλίζουν τη στέρεη και 
βαθµιαία απόκτηση γνώσεων. Τα µαθήµατα Εισαγωγή στην Επιστήµη Υπολογιστών,Ψηφιακή 
Σχεδίαση και Προγραµµατισµός είναι θεµελιώδη για τις σπουδές στο Τµήµα µας. Είναι 
δύσκολη και αµφίβολης αξίας η πρόοδος των σπουδών ενός φοιτητή χωρίς την απόκτηση 
αυτών των βασικών γνώσεων. Άρα θα πρέπει να διευκολύνεται και να εξασφαλίζεται η 
έγκαιρη λήψη αυτών των µαθηµάτων. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται καθυστέρηση στη 
ροή σ’ αυτά τα µαθήµατα και επιβάρυνσή τους σε σηµείο ώστε να καθίσταται προβληµατική 
η αποδοτική διδασκαλία. Τα αριθµητικά δεδοµένα για τα πέντε τελευταία χρόνια φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα: 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 
Εγγραφέντες 104 96 119 134 139 

ΗΥ-100 155 
1,49 

141 
1,47 

185 
1,55 

220 
1,64 

230 
1,65 

ΗΥ-120 182 
1,75 

183 
1,91 

243 
2,04 

287 
2,14 

310 
2,23 

ΗΥ-150 138 
1,33 

148 
1,54 

185 
1,56 

91+202 
2,19 

102+159 
1,88 

 
Η στατιστική των εγγραφών για το ακαδηµαϊκό έτος 2002-03 έχουν ως εξής: 
 

Μάθηµα 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 
ΗΥ-100 131 53 21 11 14 
ΗΥ-120 131     76     48     33     22 
ΗΥ-150 Φ 1 57 23 10 11 
ΗΥ-150 Α 123     23      7      1      5 

 
Από την ανάγνωση αυτών των δεδοµένων καθίσταται σαφές ότι απαιτείται η λήψη µέτρων. 
Χρειάζεται κατ’  αρχήν και κατά το δυνατό η διδασκαλία και τα δύο εξάµηνα, εφόσον βέβαια 
µπορεί να έχει αποτέλεσµα. Η συνεχής διδασκαλία έχει νόηµα και αποτέλεσµα στο µάθηµα 
Προγραµµατισµός. Το αποτέλεσµα ήταν µετρήσιµο, έτσι από το 2001 στο 2002 είχαµε 
µείωση στο δείκτη βάρους του µαθήµατος  κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 10%. ∆εν µπορεί 
να γίνει το ίδιο για τα άλλα δύο µαθήµατα, γιατί διδάσκονται στο φθινοπωρινό εξάµηνο. Από 
την άλλη πλευρά υπάρχει ανάγκη να µεριµνήσει ο Κανονισµός Σπουδών για την έγκαιρη 
λήψη αυτών των µαθηµάτων από τους φοιτητές. 
 
Ας δούµε λοιπόν το ρόλο του Κανονισµού σ’ αυτό το πλαίσιο. Το πτυχίο λαµβάνεται κατά 
µέσο όρο µε διάρκεια σπουδών 9 εξάµηνα. Μέσος εποµένως φόρτος ανά εξάµηνο είναι 17,5 
∆Μ. Το µέγιστο επιτρεπτό όριο είναι 35 ∆Μ, δηλαδή διπλάσιο, κι εποµένως αναγνωρίζει το 
δικαίωµα στην αποτυχία, δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία της επιτυχίας. Για τις ακραίες 
όµως περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω χρειάζεται η λήψη µέτρων, αφού παύουν να 
είναι οριακές και προσδίδουν τη φυσιογνωµία του φοιτητικού πληθυσµού των µαθηµάτων 
και σηµατοδοτούν εκ των πραγµάτων επιβράδυνση στη ροή των σπουδών. Ο Κανονισµός 
εποµένως θα πρέπει να ωθεί στην ορθολογική σχεδίαση του ατοµικού προγράµµατος 
σπουδών των φοιτητών. ∆εν αποτελεί λύση η αύξηση των προαπαιτούµενων, ούτε η µείωση 
του µέγιστου επιτρεπτού ορίου φόρτου µαθηµάτων. Χρειάζεται µία ορατή υπόµνηση στους 
καθυστερούντες, ώστε να επανενταχθούν ταχύτατα στη φυσιολογική και πρότυπη ροή του 
Προγράµµατος Σπουδών. Μόνη λύση είναι να συγκεντρώσουν την προσοχή τους στα πιο 



θεµελιώδη και βασικά µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών. Προτείνονται δύο 
εναλλακτικές λύσεις προς τη Γενική Συνέλευση που είναι αρµόδια για να αποφασίσει. Η 
πρώτη αντιµετώπιση παρεµβάλει τον ανθρώπινο παράγοντα και απαιτεί την κατά περίπτωση 
απόφαση. Καθηγητές, µέλη της Επιτροπής Σπουδών του Τµήµατος, θα µπορούσαν να 
εποπτεύουν τις εγγραφές, αποκλειστικά και µόνο για τους φοιτητές που χωλαίνουν στη ροή 
των σπουδών ζητώντας επανεγγραφή σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω βασικά µαθήµατα. Οι 
φοιτητές αυτοί, εφόσον αποδεικνύεται ότι έχουν ανάγκη προσωπικής συµβουλής, θα έχουν 
έναν ακαδηµαϊκό σύµβουλο για να τους καθοδηγήσει στις επιλογές τους και να τους 
βοηθήσει να επιτύχουν. Η εγγραφή στα µαθήµατα θα γίνεται µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη και 
την υπογραφή του συµβούλου Καθηγητή. 
 
Ο δεύτερος τρόπος είναι τυφλός και αντικειµενικός, χρησιµοποιώντας ένα αντικίνητρο 
αποτρεπτικό της διάσπασης σε πολλά αντικείµενα, που µετατρέπει την επιλογή των 
µαθηµάτων από ορθολογική σε τυχαία. Η επιλογή των µαθηµάτων για κάθε φοιτητή θα 
µπορούσε να ελέγχεται µέσω του λογιστικού φόρτου των µαθηµάτων αυτών, οποίος 
καθίσταται ανάλογος της παρατηρούµενης καθυστέρησης. Προτείνεται η ακόλουθη 
λογιστική: Ν-οστό έτος εγγραφής ισοδυναµεί µε φόρτο Ν φορές τις ∆Μ του µαθήµατος, από 
το πρώτο ως το 4ο έτος και έκτοτε παραµένει σταθερός. Εννοείται ότι εξαιρείται η εγγραφή 
για αναβαθµολόγηση. 
 
Ας δούµε τις συνέπειες του κανόνα. Με βάση τον παραπάνω πίνακα µία δυσµενής και ακραία 
περίπτωση είναι ένας φοιτητής να εγγράφεται κατά το 3ο εξάµηνο και στα τρία αυτά 
µαθήµατα. Ο λογιστικός φόρτος θα είναι 28 ∆Μ, που επιτρέπει την εγγραφή σε ακόµα ένα 
µάθηµα, δηλαδή σε συνολικά 4 και σε πραγµατικές διδακτικές µονάδες ακριβώς όσο ο µέσος 
όρος του Τµήµατος. Πολύ δύσκολα θα µπορούσε να επιτύχει κάτι καλύτερο ένας φοιτητής 
που έχει αποτύχει σε δύο εξεταστικές περιόδους και στα τρία µαθήµατα. Άρα θα έχει 
ουσιαστικά µηδενικές απώλειες, αλλά θα έχει λάβει µία σοβαρή ειδοποίηση για την πορεία 
των σπουδών του. Αν την κατανοήσει, συγκεντρώσει την προσοχή του και επιτύχει θα έχει 
βάλει τα θεµέλια για µια απρόσκοπτη πορεία στη συνέχεια στο ρυθµό που επιθυµεί. 
 
Η υποχρέωση µέσω του Κανονισµού Σπουδών στην έγκαιρη παρακολούθηση και απόκτηση 
των θεµελιωδών γνώσεων αποτελεί τη µία πλευρά των µέτρων. Από την άλλη πλευρά, 
υπάρχει φροντίδα ώστε να προσαρµοσθεί η διδασκαλία στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε, 
τόσο λόγω ελλειπών υποδοµών, όσο και για υποκειµενικούς λόγους σχετιζόµενους µε τη 
µετάβαση των φοιτητών από το Λύκειο στο Πανεπιστήµιο. Σ’ αυτή την κατεύθυνση έχει 
εµπλουτισθεί το περιεχόµενο του µαθήµατος Εισαγωγή στην Επιστήµη Υπολογιστών,έχει 
επανασχεδιασθεί η διδασκαλία του µαθήµατος Ψηφιακή Σχεδίαση και το µάθηµα 
Προγραµµατισµός διδάσκεται και τα δύο εξάµηνα, από φέτος και µε φροντιστηριακά 
εργαστήρια. Σ’ αυτά θα µπορούσε να προστεθεί η αξιολόγηση από τους φοιτητές, που κατ’ 
αρχήν είναι θετική, εφόσον φυσικά είναι επιθυµητή και από την πλευρά των διδασκόντων και 
από την πλευρά των διδασκοµένων, µε στόχο την περαιτέρω βελτίωση. 
 
Αναµένουµε µε το σύνολο των µέτρων αυτών να βελτιώσουµε σηµαντικά την οµαλότητα της 
ροής της φοίτησης στο Τµήµα. 
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