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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ   
 
  
 ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

 

Ανακοίνωση για την Εμβόλιμη Εξεταστική των επί πτυχίω φοιτητών 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σε εφαρμογή των οριζομένων στις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-

θρου 65 του ν. 4769/2022 (ΦΕΚ 141/Α) και της απόφασης της  225ης/21.11.2022 συ-

νεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, οι φοιτητές/φοιτή-

τριες που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον 

ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών 

εξαμήνων, ήτοι βρίσκονται στο 9ο και άνω εξάμηνο των σπουδών τους, μπορούν 

να εξεταστούν σε μαθήματα που είχαν δηλώσει σε προηγούμενα έτη και προσφέρονται 

το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

 

Οι δηλώσεις των μαθημάτων για την εμβόλιμη εξεταστική θα υποβληθούν στο διά-

στημα  

από Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου2022.  

 

Η υποβολή των δηλώσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικώς μέσω της εφαρμογής του 

eduportal https://eduportal.cict.uoc.gr/. 

Η είσοδο στην εφαρμογή eduportal γίνεται με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού. 

Οδηγίες: 

Για να ξεκινήσετε τη δήλωσή σας, επιλέγεται από το μενού  

Και στην περίοδο δήλωσης επιλέγεται  

 

Για να ξεκινήσετε τη δήλωσή σας  πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο 

  

Το σύστημα σας δείχνει ανά εξάμηνο και ομάδα τα μαθήματα του Προγράμματος σπου-

δών σας που έχετε δηλώσει στο παρελθόν και δεν έχετε εξεταστεί επιτυχώς, τα οποία 

μπορείτε να δηλώσετε . 

Δηλώσεις 

2022-2023 ΧΕΙΜ ΕΜΒΟΛΙΜΗ 

https://eduportal.cict.uoc.gr/


ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει απαραιτήτως να πατήσετε στον «Έλεγχο ορθότητας δήλω-

σης» γιατί διαφορετικά δε μπορείτε να συνεχίσετε στην τελική οριστικοποί-

ηση δήλωσης μαθημάτων σας 

Για την οριστικοποίηση της δήλωσής σας, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο 

 έτσι ώστε να ενημερωθεί και η Γραμματεία και να την οριστικο-

ποιήσει κι εκείνη με τη σειρά της 

Αφού πατήσετε την «Υποβολή δήλωσης», το σύστημα σας δείχνει μια ανακεφαλαίωση 

των μαθημάτων σας για να την ελέγξετε. Αφού την ελέγξετε στη συνέχεια κάνετε την 

οριστική υποβολή πατώντας πάνω δεξιά το πλήκτρο .  

 

Διευκρινίσεις σχετικά με τη δήλωση μαθημάτων 

 Τα Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα Σεμινάρια, τα μαθήματα Ελέυθερης Επιλογής, τα 

Ιδρυματικά μαθήματα και τα Διατμηματικά μαθήματα της Σχολής Κοινωνικών Ε-

πιστημών δεν εξετάζονται στην εμβόλιμη εξεταστική. 

 Όσοι οφείλουν τα μαθήματα «Πολιτική Θεωρία Ι» και β) «Πολιτική θεωρία ΙΙ: Νεό-

τερη Πολιτική Φιλοσοφία– Φυσικό Δίκαιο– Φιλελευθερισμός– Δημοκρατία και Αν-

θρώπινα Δικαιώματα», μπορούν να τα δηλώσουν και θα εξεταστούν στην ύλη του 

μαθήματα κατά την τελευταία περίοδο διδασκαλίας του 

 Όσοι οφείλουν το μάθημα  «Πολιτική θεωρία ΙΙΙ» πρέπει  να δηλώσουν το μάθημα 

«Πολιτική θεωρία Β: Αστική Κοινωνία». 

 Όσοι οφείλουν το μάθημα  «Πολιτική θεωρία IV: 20ος αιώνας και σύγχρονα ρεύ-

ματα στην πολιτική θεωρία» πρέπει  να δηλώσουν το μάθημα «Πολιτική θεωρία Γ: 

20ος αιώνας». 

 Όσοι οφείλουν το μάθημα «Ομάδες συμφερόντων και κοινωνικά κινήματα» πρέ-

πει  να δηλώσουν το μάθημα  «Κοινωνικά και Πολιτικά Κινήματα» 

 Όσοι οφείλουν το μάθημα «Εκλογική Κοινωνιολογία» πρέπει  να δηλώσουν το μά-

θημα «Εκλογικά Συστήματα και Εκλογική Ανάλυση» 

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος 

 


