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Αποτελέςματα κατατακτηρίων εξετάςεων 2022-2023 

Η  Επιτροπή Κατατάξεων του Τμήματοσ Επικοινωνίασ και Ψηφιακϊν Μζςων 

τησ Σχολήσ Κοινωνικϊν και Ανθρωπιςτικϊν Επιςτημϊν του Πανεπιςτημίου Δυτικήσ 

Μακεδονίασ, ανακοινϊνει τα αποτελζςματα των Κατατακτηρίων Εξετάςεων ακαδ. 

Ζτουσ 2022 – 2023 του Τμήματοσ Επικοινωνίασ και Ψηφιακϊν Μζςων που 

διενεργήθηκαν τον Δεκζμβριο του ζτουσ 2022. 

Η βαθμολογία των υποψηφίων που ςυμμετείχαν ςτισ κατατακτήριεσ εξετάςεισ κατά 

φθίνουςα ςυνολική Βαθμολογική ςειρά είναι η εξήσ : 

  

  
Τελευταία 
ψηφία του 
κινητοφ του 
υποψηφίου 

 
 

Αρχζσ 
επικοινωνίασ 

Ειςαγωγή 
ςτισ Νζεσ 

Τεχνολογίεσ 
Επικοινωνίασ 

και ςτην 
Επιςτήμη 
του Ιςτοφ 

 
Γλϊςςα και 
Επικοινωνία 

 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ----2938 10 20 15 45 

2 ----3244 10,5 15,5 15 41 

3 ----7212 11 14,5 11 36,5 

4 ----9488 10 12,5 13 35,5 

5 ----3503 10 11,5 13 34,5 

6 ----4194 10 10 13 33 

7 ----2575 10,5 10 12 32,5 

 

Οι επιτυχόντεσ θα πρζπει να ςτείλουν  ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά ζωσ και 
τισ 03/02/2023 τα παρακάτω δικαιολογητικά ϊςτε να πραγματοποιηθεί η εγγραφή 
τουσ ςτο Τμήμα: 

 Αίτηςη πρϊτησ εγγραφήσ (επιςυνάπτεται) 
 Φωτοτυπία τησ αςτυνομικήσ ταυτότητασ 
 Φωτογραφία τφπου ταυτότητασ 
 Πιςτοποιητικό Γζννηςησ (αφορά μόνο τουσ άρρενεσ) 



 Υπεφθυνη Δήλωςη (θεωρημζνη για το γνήςιο τησ υπογραφήσ από δημόςια 
αρχή) (επιςυνάπτεται) 

Όςοι επιθυμοφν να καταθζςουν αίτηςη για αναγνϊριςη μαθημάτων θα πρζπει 
επιπλζον να υποβάλλουν: 

 Αίτηςη 
 Πιςτοποιητικό Αναλυτικήσ βαθμολογίασ του τμήματοσ προζλευςησ 
 Οδηγόσ ςπουδϊν ή περιγράμματα μαθημάτων του τμήματοσ προζλευςησ 
 Πίνακασ αντιςτοιχίασ μαθημάτων προσ αναγνϊριςη (επιςυνάπτεται) 

Σφμφωνα με το Κανονιςμό των προπτυχιακϊν ςπουδϊν του τμήματοσ: 

 Αναγνώριςη μαθημάτων ςε φοιτητέσ από κατατακτήριεσ εξετάςεισ  

Οι καταταςςόμενοι/εσ απαλλάςςονται από την εξζταςη των μαθημάτων ςτα οποία 
εξετάςτηκαν για την κατάταξή τουσ εφόςον ςυγκζντρωςαν ςτα μαθήματα αυτά βαθμολογία 
μεγαλφτερη του πζντε ςτα δζκα. Οι καταταςςόμενοι/εσ δφνανται να απαλλαχθοφν από την 
εξζταςη μαθημάτων του Τμήματοσ υποδοχήσ που διδάχτηκαν και εξετάςτηκαν επιτυχώσ ςτο 
Τμήμα προζλευςησ, του ιδίου κφκλου ςπουδών με αυτό του Τμήματοσ υποδοχήσ, 
ακολουθώντασ τη διαδικαςία που προαναφζρθηκε. Στα μαθήματα αυτά θα πρζπει να 
αντιςτοιχεί ο ίδιοσ ή μεγαλφτεροσ φόρτοσ εργαςίασ από αυτόν που αντιςτοιχεί ςτο 
πρόγραμμα ςπουδών του Τμήματοσ υποδοχήσ. Είναι δυνατόν ςυνδυαςμόσ μαθημάτων των 
οποίων τα περιεχόμενα αντιςτοιχοφν ςτο περιεχόμενο των μαθημάτων να αναγνωριςτοφν 
από τη Συνζλευςη του Τμήματοσ. Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριςη είναι η Συνζλευςη 
του Τμήματοσ ζπειτα από ςχετική αίτηςη του/τησ φοιτητή/τρια και θετική ειςήγηςη που 
καταθζτει ο/η διδάςκων/ουςα του μαθήματοσ για την αντιςτοιχία του περιεχομζνου του 
μαθήματοσ και του φόρτου εργαςίασ. Σε κάθε περίπτωςη, για τουσ/τισ φοιτητζσ/τριεσ από 
κατάταξη δεν μποροφν να αναγνωριςτοφν από το Τμήμα προζλευςησ ςτο Τμήμα υποδοχήσ 
μαθήματα περιςςότερα από δζκα (10) εξαιρουμζνων των μαθημάτων που εξετάςτηκαν για 
την κατάταξη τουσ. Μετά την αναγνώριςη των μαθημάτων του/τησ, ο φοιτητήσ/τρια 
εγγράφεται ςτο πρώτο εξάμηνο ςπουδών.  

 

Η Επιτροπή Κατατάξεων 

 

 

 

 


