
 

 
 

 

 

 

 

 

Προς: 
 
 
 

 

 

 

                               

Τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Λογοθεραπείας 
 
 
 
     

 

 
«Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους  2022-2023» 

Εν όψει των δηλώσεων μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, σας 

επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

[Α]. Η Δήλωση Μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα γίνει μόνον 

ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας (οι φοιτητές/τριες) τον κωδικό πρόσβασής μέσα από τον ιστότοπο 

https://classweb.uoi.gr/ και αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα: από Παρασκευή 17.03.2023 έως 

και Παρασκευή 31.03.2023. 

Στο ως άνω χρονικό διάστημα οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων ΟΛΟΙ ΟΙ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ καθώς και οι φοιτητές/τριες που παρακολουθούν το “Μεταβατικό” Προπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας για τη λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 

*Σας υπενθυμίζουμε ότι θα προβείτε σε δήλωση διδακτικών συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ, 

εφόσον προηγηθεί η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων από εσάς και οριστικοποιηθεί από τη Γραμματεία. 

 

 

 

Ιωάννινα, 17.03.2023  

  

 
4ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών, 45500, Ιωάννινα  

Χρ.Κοτρώτσιου 

2651050712             2651050732 

logotherapy@uoi.gr 
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 [B]. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΗΛΩΣΗ:  

[Β.1]. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (πρώην Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ): θα είναι διαθέσιμα 

προς δήλωση όλα τα μαθήματα που στο Π.Σ. είναι δηλωμένα ότι ανήκουν στο εαρινό εξάμηνο σπουδών καθώς 

και το μάθημα ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕΣΩ ΝΤ (Ζ΄εξαμ.). 

[Β.2]. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: θα είναι διαθέσιμα προς δήλωση όλα τα 

μαθήματα που στο Π.Σ. είναι δηλωμένα ότι ανήκουν στο εαρινό εξάμηνο σπουδών [Β – Δ – ΣΤ – Η]. 

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές που παρακολουθούν το Π.Π.Σ. Π.Ε. κατά το (8ο) εξάμηνο σπουδών δύναται: 

o είτε να εκπονήσουν ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

o είτε να ολοκληρώσουν επιτυχώς [2] από τα [4] προσφερόμενα ΕΥ μαθήματα του 8ου εξαμήνου. 

 

 [Β.3]. Τα μεταβατικά μαθήματα που ανήκουν στο εαρινό εξάμηνο σπουδών για τη λήψη πτυχίου 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 

1. Slt-23 Ω.Ρ.Λ. 

2. Slt-44 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

 [Γ]. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:  

[Γ.1]. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (πρώην Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ): Αλυσίδες μαθημάτων: Η 

Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία-2 έχει ως προαπαιτούμενο την Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία -1. Η 

Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία -3  έχει ως προαπαιτούμενο την Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία -1. Η 

Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία -4 έχει  ως προαπαιτούμενο την Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία -2 και 

Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία -3. 

 

[Γ.2]. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

 
 
 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 

                            ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ [3]: 
 

• ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (Α΄ εξάμηνο) 

• ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ (Γ΄ εξάμηνο) 

• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ (Δ΄ εξάμηνο) 

 

 
 
 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 

                             ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ [3]: 
 

• ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ (Γ΄ εξάμηνο) 

• ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ (Δ΄ εξάμηνο) 

• ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1 (Ε΄ εξάμηνο) 
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 

                      
                               ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ [1]: 
 

• ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2 (Στ΄ εξάμηνο) 

 

 

[Δ].Οι φοιτητές του Π.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ των τυπικών εξαμήνων  (έως και το 8ο): έχουν 

δικαίωμα να δηλώνουν έως 36 ώρες. 

 

[Ε]. Οι φοιτητές του Π.Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  έχουν δικαίωμα να δηλώνουν έως 50 ώρες. 

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

1. Για τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (πρώην Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ) από το 9ο εξάμηνο και άνω, δεν 

ισχύουν οι αλυσίδες των Κλινικών Ασκήσεων στη Λογοπαθολογία 1-2-3-4, παρόλα αυτά δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση δύο (2) 

Κλινικών Ασκήσεων ταυτόχρονα μέσα στο ίδιο διδακτικό εξάμηνο. 

2. Σύμφωνα με το αρ.1ο/23-05-2016 απόσπασμα πρακτικού Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Λογοθεραπείας σας ενημερώνουμε 

ότι: «Οι φοιτητές του Τμήματος Λογοθεραπείας που μετακινούνται σε άλλα Ιδρύματα της αλλοδαπής μέσω του Προγράμματος Erasmus, 

εξαιρούνται από τους αντίστοιχους περιορισμούς (αλυσίδες) των κλινικών ασκήσεων  και επιτρέπεται η παρακολούθηση της Κλινικής 

Άσκησης που αντιστοιχεί στο εξάμηνο απουσίας τους με Erasmus  ταυτόχρονα με άλλη κλινική μέσα στο ίδιο διδακτικό εξάμηνο». 

 

[Ζ]. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Φ.Ε.Κ. 310/ΤΒ΄/10-03-2005) 

«εξέταση γίνεται μόνο σε μάθημα που έχει δηλωθεί». 

[Η]. Στη δήλωση μαθημάτων των φοιτητών που βρίσκονται μέχρι και το 8ο εξάμηνο, προηγούνται τα 

μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων που τυχόν οφείλει ο φοιτητής, ακολουθούν τα μαθήματα του τυπικού 

τους εξαμήνου και όχι μαθήματα μεγαλύτερου εξαμήνου πέρα του τυπικού. 

* Σε περίπτωση μικτού μαθήματος (διάλεξη & εργαστήριο) δηλώνονται απαραίτητα και τα δύο μέρη, εκτός εάν 

στο ένα μέρος έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής σε προηγούμενο εξάμηνο.  

Από τη Γραμματεία  

του Τμήματος Λογοθεραπείας 

  

 


