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ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ν538Ε ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 
 

Οι φοιτητές που προτίθενται να επιλέξουν το μάθημα Ν538Ε ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ θα πρέπει να δηλώσουν μέχρι και την Τετάρτη 14 
Φεβρουαρίου 2018 το όνομά τους σε κατάσταση που υπάρχει στο Εργαστήριο 
Λαχανοκομίας (γραφείο 80, κ. Ρήτος, ώρες 10:00-14:00). 

Για να πραγματοποιηθούν τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών 
αντικείμενα των εκπαιδευτικών εκδρομών και των ασκήσεων, ο μέγιστος αριθμός 
φοιτητών που θα μπορούσαν να επιλέξουν το μάθημα είναι 60. Στην περίπτωση που 
δηλώσουν το μάθημα μέχρι την ημερομηνία αυτή περισσότεροι από 60 φοιτητές, 
τότε θα γίνει επιλογή με βάση την επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα Ν025Υ 
ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ και Ν533Ε ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ι. 

Την περίοδο από 15.2.2018 έως και 31.5.2018, οι φοιτητές που θα δηλώσουν 
το μάθημα θα έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν κάθε Παρασκευή (συνολικά 
12) είτε σε εκπαιδευτική εκδρομή (θα πραγματοποιηθούν 7 εκπαιδευτικές εκδρομές 
κατά τις ώρες 08:30-13:30) είτε σε άσκηση στο Αγρόκτημα (σε ώρες που θα 
ανακοινωθούν στη διάρκεια του εξαμήνου), ενώ στο τέλος θα πραγματοποιηθεί η 
εξέταση του εργαστηρίου.  

Η παρουσία στο σύνολο των εκπαιδευτικών εκδρομών και των ασκήσεων 
καθώς και η επιτυχής εξέταση στο εργαστήριο είναι προϋποθέσεις για να σταλεί 
βαθμός του μαθήματος στη Γραμματεία, ενώ επιπλέον ο βαθμός της εξέτασης θα 
συμμετέχει κατά 20% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας 
στις εξετάσεις του εργαστηρίου ή/και του μαθήματος, θα υπάρχει δυνατότητα 
επανεξέτασης τον Σεπτέμβριο του 2018 και σε περίπτωση νέας αποτυχίας στις 
εξετάσεις του μαθήματος ή/και του εργαστηρίου, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να 
επαναλάβει τις εκπαιδευτικές εκδρομές και τις ασκήσεις το επόμενο ακαδημαϊκό 
έτος. 
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