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Ανάλςζη Απαιηήζεων για ηο Π.. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κπήηηρ
Σν Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ αμηνιόγεζεο ηνπ Ιδξύκαηνο απνηειεί έλα
Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηε ΜΟ.ΓΙ.Π. λα ζπγθεληξώζεη όια
ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ Ιδξύκαηνο θαη ηα νπνία βξίζθνληαη ηόζν
ζηηο θαηά ηόπνπο γξακκαηείεο ησλ ρνιώλ θαη ησλ ηκεκάησλ όζν θαη ζηηο δηάθνξεο
ππεξεζίεο ηνπ Ιδξύκαηνο.
Μεηά από ηε κειέηε ησλ αλαγθώλ θαη κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί ζηνλ
ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο πιαηθόξκαο
δεκηνπξγήζεθαλ νη θύξηεο ελόηεηεο νη νπνίεο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο
λα νξίζνπλ:
1. ηε δνκή ηνπ ηδξύκαηνο
2. ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο πιαηθόξκαο θαη

ην επίπεδν πξόζβαζεο ηνπο ζην

πεξηερόκελν ηεο
3. ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Ιδξύκαηνο, ηα Σκήκαηα, ηηο ρνιέο θαη ηα Πξνγξάκκαηα
πνπδώλ ζηα νπνία αλήθνπλ
4. ηε δηαρείξηζε ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ ησλ δηαζέζηκσλ ρνιώλ γηα θάζε έηνο
5. αλαιπηηθά δεδνκέλα γηα θάζε Πξόγξακκα πνπδώλ
6. ηα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζην εθάζηνηε Πξόγξακκα πνπδώλ θαη αλά
εμάκελν
7. αλαιπηηθά ζηνηρεία αλά πξνζθεξόκελν κάζεκα

ην παξόλ θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξώο όιεο νη απαηηήζεηο γηα ηα ππνζπζηήκαηα πνπ
απαξηίδνπλ ην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα ηεο ΜΟ.ΓΙ.Π. ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο θαη πξνέξρνληαη από
ηηο απαηηήζεηο ηεο Α.ΓΙ.Π. Οη απαηηήζεηο πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ, πξνθύπηνπλ από ηηο
αλαθνξέο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ Ιδξύκαηνο ηηο νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλν ην Ίδξπκα
λα δηαβηβάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηελ Α.ΓΙ.Π. Η ζύλνςε ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ
πζηήκαηνο κε ηα ππνζπζηήκαηα πνπ ην απαξηίδνπλ θαίλνληαη ζην δηάγξακκα Αλάιπζεο
Απαηηήζεσλ ηεο Εικόνα 1.
custom ov erv iew
R1 - Διασείπηζη
Δομήρ Ιδπύμαηορ

R2 - Διασείπιζη
Λογαπιαζμών

R3 - Διασείπιζη
Καθηγηηών

R4 - Διασείπιζη
Ππογπαμμάηων
ποςδών Έηοςρ

Π.. ΜΟΔΙΠ

R5 - Επεξεπγαζία
Ππογπαμμάηων
ποςδών Έηοςρ
R6 - Διασείπιζη
Μαθημάηων
Εξαμήνος

R7 - Επεξεπγαζία
Δεδομένων
Μαθημάηων

Εικόνα 1. Π.. ΜΟΔΙΠ και Τποζςζηήμαηα
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Ενόηηηα 1. Διασείπιζη ηηρ δομήρ ηος Ιδπύμαηορ
Η Γηαρείξηζε Ιδξύκαηνο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο πιαηθόξκαο λα
νξίζνπλ ηηο θεληξηθέο νληόηεηεο ηνπ Ιδξύκαηνο ζε επίπεδν δηάξζξσζεο. Με βάζε ην
ζρεδηαζκό ηεο πιαηθόξκαο ην Ίδξπκα απνηειείηαη από έλα ζύλνιν ρνιώλ νη νπνίεο κε ηε
ζεηξά ηνπο απνηεινύληαη από έλα ζύλνιν από Πξνγξάκκαηα πνπδώλ.
Η πξώηε απαίηεζε πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ην Π.. είλαη λα κπνξεί ν δηαρεηξηζηήο λα
αιιάμεη ηα ζηνηρεία ηνπ Ιδξύκαηνο αλ απηό θξηζεί απαξαίηεην. ην επίπεδν δηαρείξηζεο
ρνιώλ, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ Ιδξύκαηνο πξέπεη λα κπνξεί λα νξίδεη λέεο ρνιέο, λα
ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία ηνπο θαη λα δηαγξάθεη ρνιέο, αλ απηό θξηζεί απαξαίηεην.
Παξόκνηεο απαηηήζεηο έρνπκε θαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ όπνπ ν
δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα κπνξεί λα νξίδεη, λα ηξνπνπνηεί θαη λα δηαγξάθεη Πξνγξάκκαηα
πνπδώλ. Σέινο, ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κπνξεί λα πξνζζέηεη,
ηξνπνπνηεί θαη λα δηαγξάθεη καζήκαηα γηα ηα εθάζηνηε Πξνγξάκκαηα πνπδώλ πνπ είλαη
δηαζέζηκα. Οη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελόηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Ιδξύκαηνο
θαη αλαθέξακε παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθά ζην δηάγξακκα Αλάιπζεο Απαηηήζεσλ ηεο
Εικόνα 2.
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custom Δομή Ιδρύματος
R11 - Ενημέπωζη
ηοισείων Ιδπύμαηορ

R121 Δημιοςπγία Νέαρ
σολήρ

R122 - Ενημέπωζη
ηοισείων σολήρ
R12 - Διασείπιζη
σολών
R123 - Διαγπαθή
σολήρ

R131 - Δημιοςπγία
Νέος Ππογπάμμαηορ
ποςδών
R1 - Διασείπηζη
Δομήρ Ιδπύμαηορ
(from Σύνοψη)

R13 - Διασείπιζη
Ππογπάμμαηορ
ποςδών

R131 - Ενημέπωζη
ηοισείων Ππογπάμμαηορ
ποςδών

R133 - Διαγπαθή
Ππογπάμμαηορ
ποςδών

R14 - Διασείπιζη
Σμημάηων

R141 Δημιοςπγία Νέος
Σμήμαηορ

R142 - Ενημέπωζη
ηοισείων Σμήμαηορ

R143 - Διαγπαθή
Σμήμαηορ

R15 - Διασείπιζη
Μαθημάηων

R151 - Δημιοςπγία
Νέος Μαθήμαηορ

R152 - Ενημέπωζη
ηοισείων Μαθήμαηορ

R153 - Διαγπαθή
Μαθήμαηορ

Εικόνα 2. Απαιηήζειρ Διασείπιζηρ Δομήρ Ιδπύμαηορ
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Ενόηηηα 2. Διασείπιζη ηων λογαπιαζμών ηηρ πλαηθόπμαρ
Η Γηαρείξηζε Λνγαξηαζκώλ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο πιαηθόξκαο λα
νξίζνπλ ηόζν ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνύο ηεο πιαηθόξκαο όζν θαη
ην επίπεδν πξόζβαζεο ησλ ινγαξηαζκώλ ζην πεξηερόκελό ηεο. Ο κεραληζκόο πνπ
ρξεζηκνπνηεί ε πιαηθόξκα γηα λα νξίζεη ην επίπεδν πξόζβαζεο ησλ ρξεζηώλ ηεο είλαη
έλαο ζπλδπαζκόο ξόισλ θαη νκάδσλ.
Πξνθεηκέλνπ έλαο ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκόο λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε κηα ελόηεηα
πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα απνθηήζεη θαη ηνλ αληίζηνηρν ξόιν ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ
πξόζβαζε ζηε ζπγθεθξηκέλε ελόηεηα. Γηα λα απνθηήζεη ην ξόιν απηό ν ρξήζηεο ζα πξέπεη
λα είλαη κέινο κηαο ηνπιάρηζην νκάδαο ξόισλ ε νπνία λα πεξηιακβάλεη ην ζπγθεθξηκέλν
ξόιν.
Οη βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ε πιαηθόξκα γηα απηή ηελ ελόηεηα είλαη ε
δεκηνπξγία, ε επεμεξγαζία θαη ε δηαγξαθή ινγαξηαζκώλ ρξεζηώλ. Όπσο αλαθέξακε, νη
ινγαξηαζκνί πξέπεη λα κπνξνύλ λα απνθηνύλ ξόινπο νη νπνίνη ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα
απνθηνύλ πξόζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηεο πεξηερνκέλσλ. Δπνκέλσο απαηηείηαη λα
ππάξρνπλ νκάδεο ινγαξηαζκώλ νη νπνίεο δεκηνπξγνύλ επίπεδα δηαβάζκηζεο θαη δίλνπλ
δηαθνξεηηθά

δηθαηώκαηα

πξόζβαζεο

ζηηο

ελόηεηεο

ηεο

πιαηθόξκαο

κεηαμύ

ησλ

ινγαξηαζκώλ. Δπηπξόζζεηα, νη ινγαξηαζκνί πξέπεη λα κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ ζε
επίπεδν ρνιώλ γηα λα κπνξνύλ λα δηαρεηξίδνληαη κόλν ηα δεδνκέλα πνπ ηνπο αθνξνύλ
γηα ηελ εθάζηνηε ρνιή ζηελ νπνία αλήθνπλ όπσο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ πνπδαζηώλ
ηνπο ε ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ. Ωο ζπλέπεηα ηνπ παξαπάλσ θαη κε βάζε ηηο ρνιέο
πνπ αλήθεη θάπνηνο ινγαξηαζκόο, είλαη απαξαίηεην νη ινγαξηαζκνί λα κπνξνύλ επίζεο λα
δηαρσξηζηνύλ κε βάζε ηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ζηα νπνία αλήθνπλ ώζηε λα έρνπκε
έλαλ αθόκα δηαρσξηζκό δεδνκέλσλ όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα καζήκαηα πνπ αθνξνύλ
ην εθάζηνηε Πξόγξακκα πνπδώλ. ηελ Εικόνα 3 βιέπνπκε ην δηάγξακκα Αλάιπζεο
Απαηηήζεσλ γηα ηελ ελόηεηα ηεο δηαρείξηζε Λνγαξηαζκώλ.
Γηα ηηο νκάδεο ινγαξηαζκώλ πνπ αλαθέξακε πξηλ, είλαη απαξαίηεην ν δηαρεηξηζηήο ηνπ
Ιδξύκαηνο λα κπνξεί λα δεκηνπξγεί λέεο νκάδεο Λνγαξηαζκώλ, λα ηξνπνπνηεί ππάξρνπζεο
νκάδεο θαη λα ηηο δηαγξάθεη αλ απηό θξηζεί απαξαίηεην. Δπηπξόζζεηα, δεδνκέλνπ όηη νη
νκάδεο ρξεζηώλ απνηεινύληαη από ηνπο ξόινπο ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα εθηεινύλ νη

6

ινγαξηαζκνί πνπ ηηο απαξηίδνπλ, είλαη απαξαίηεην ν δηαρεηξηζηήο ηνπ Ιδξύκαηνο λα κπνξεί
λα δηαρεηξίδεηαη απηνύο ηνπο ξόινπο ηεο θάζε νκάδαο. ηελ Εικόνα 3 παξνπζηάδεηαη ην
δηάγξακκα Αλάιπζεο Απαηηήζεσλ γηα ηελ ελόηεηα ηεο δηαρείξηζεο Οκάδσλ Λνγαξηαζκώλ.
custom Λογαριασμοί
R211 - Δημιοςπγία
Λογαπιαζμού

R212 - Ενημέπωζη
ηοισείων Λογαπιαζμού
R213 - Διαγπαθή
Λογαπιαζμού

R214 - Διασείπιζη
Ομάδων
Λογαπιαζμού
R21 - Διασείπιζη
Λογαπιαζμών
R215 - Διασείπιζη
σολών

R216 - Διασείπιζη
σολών
R2 - Διασείπιζη
Λογαπιαζμών

R217 - Διασείπιζη
Ππογπ. ποςδών

(from Σύνοψη)

R221 - Δημιοςπγία
Νέαρ Ομάδαρ

R22 - Διασείπιζη
Ομάδων Λογαπιαζμών

R222 - Ενημέπωζη
ηοισείων Ομάδαρ

R223 - Διαγπαθή
Ομάδαρ

R224 - Διασείπιζη
Ρόλων Ομάδαρ

Εικόνα 3. Απαιηήζειρ Διασείπιζηρ Λογαπιαζμών
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Ενόηηηα 3. Διασείπιζη ηων καθηγηηών ηηρ πλαηθόπμαρ
Η ελόηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θαζεγεηώλ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ
Ιδξύκαηνο αιιειεπηδξνύλ κε ηνπο θαζεγεηέο πνπ απηό δηαζέηεη. Σν Ίδξπκα απνηειείηαη
από έλα ζύλνιν θαζεγεηώλ νη νπνίνη αλήθνπλ ζηηο ρνιέο ηνπ θαη ζπζρεηίδνληαη κε ηα
Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ησλ ρνιώλ.
Η πξώηε απαίηεζε πνπ πξέπεη λα θαιύπηεη ην Π.. είλαη λα επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε λέσλ
θαζεγεηώλ ζηελ πιαηθόξκα. Δπηπιένλ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ν θαζεγεηήο ζε κία από ηηο
ρνιέο ηνπ Ιδξύκαηνο, ν ηίηινο ηνπ, ην είδνο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ην Ίδξπκα θαη ε
βαζκίδα ηνπ. Απηά ηα ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη δπλαηόλ λα ηξνπνπνηεζνύλ θαη πξνθαλώο
λα κπνξνύκε

λα πξνζζέζνπκε

ηνλ θαζεγεηή ζε πεξηζζόηεξεο από κηα ρνιέο.

Δπηπξόζζεηα, ζε πεξίπησζε πνπ απνρσξήζεη θάπνηνο θαζεγεηήο από ην Ίδξπκα, ην Π..
πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ δηαγξαθή θαζεγεηώλ. Σέινο δεδνκέλνπ όηη νη θαζεγεηέο
ζρεηίδνληαη θαη κε Πξνγξάκκαηα πνπδώλ γηα ηηο ρνιέο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ, είλαη
απαξαίηεην ε επεμεξγαζία ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ γηα ηνλ εθάζηνηε θαζεγεηή λα
είλαη ζε δηαθνξεηηθή ππνελόηεηα επεηδή είλαη πηζαλό έλαο θαζεγεηήο λα αλήθεη ζε θάπνηα
ρνιή αιιά λα κελ ζρεηίδεηαη κε όια ηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ηεο. ηελ Εικόνα 4
βιέπνπκε ην δηάγξακκα ηεο Αλάιπζεο Απαηηήζεσλ γηα ηελ ελόηεηα ηεο δηαρείξηζεο
θαζεγεηώλ.
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custom Καθηγητές
R31 - σολέρ ζηιρ
οποίερ ανήκει

R32 - Σμήμαηα ζηα
οποία ανήκει

R3 - Διασείπιζη
Καθηγηηών
(from Σύνοψη)

R33 - Ππογπ.
ποςδών ζηα
οποία ανήκει

R34 - Ενημέπωζη
ηοισείων Καθηγηηή

R35 - Πποζθήκη
Νέος Καθηγηηή

R36 - Διαγπαθή
Καθηγηηή

Εικόνα 4. Απαιηήζειρ Διασείπιζηρ Καθηγηηών
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Ενόηηηα 4. Διασείπιζη Ππογπαμμάηων ποςδών Ακαδημαϊκού Έηοςρ
Η ελόηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ γηα έλα Αθαδεκατθό Έηνο δίλεη ηε
δπλαηόηεηα ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα λα νξίζεη ηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ηα νπνία ζα
ιάβνπλ ρώξα ζην ηξέρσλ αθαδεκατθό έηνο. Δπνκέλσο, ε πξώηε απαίηεζε πνπ πξέπεη λα
θαιύπηεη ην Π.. είλαη ε παξνρή δπλαηόηεηαο ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζε λα επηιέγεη
έλα ή πεξηζζόηεξα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ γηα ζπγθεθξηκέλε ρνιή θαη Αθαδεκατθό Έηνο
πξνο ελεξγνπνίεζε. Οκνίσο, δεδνκέλνπ όηη ππάξρνπλ ελεξγά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ, ην
Π.. ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε λα ηα
απελεξγνπνηεί.
ηελ Εικόνα 5 βιέπνπκε ην δηάγξακκα ηεο Αλάιπζεο Απαηηήζεσλ γηα ηελ ελόηεηα ηεο
δηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Αθαδεκατθνύ Έηνπο.
custom Προγράμματα Σποσδών

R5 - Επεξεπγαζία
Ππογπαμμάηων
ποςδών Έηοςρ

R51 - Ενεπγοποίηζη
Ππογπαμμάηων
ποςδών

(from Σύνοψη)
R52 - Απενεπγοποίηζη
Ππογπαμμάηων
ποςδών

Εικόνα 5. Διασείπιζη Ππογπαμμάηων ποςδών Ακ. Έηοςρ

1
0

Ενόηηηα 5. Επεξεπγαζία Δεδομένων Ππογπαμμάηων ποςδών
Η ελόηεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ παξέρεη ηε
δπλαηόηεηα ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο λα θαηαρσξίδνπλ ηα δεδνκέλα (π.ρ.,
πιήζνο καζεκάησλ, θνηηεηώλ θηι) ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ ηα νπνία έιαβαλ ρώξα
ζην ηξέρσλ αθαδεκατθό έηνο. Απηή είλαη θαη ε απαίηεζε πνπ πξέπεη λα θαιύπηεη ην
Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα γηα απηή ηελ ελόηεηα. Γηα λα είλαη δπλαηή ε θαηαρώξηζε
δεδνκέλσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ζε ζπγθεθξηκέλν Αθαδεκατθό
Έηνο ζα πξέπεη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ λα έρεη ελεξγνπνηεζεί από ηελ ελόηεηα ηεο
Διασείπιζηρ Ππογπαμμάηων ποςδών Ακαδημαϊκού Έηοςρ.

Ενόηηηα 6. Διασείπιζη Μαθημάηων Εξαμήνος
Η ελόηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ καζεκάησλ γηα έλα εμάκελν δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην
πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα λα νξίζεη ηα καζήκαηα ηα νπνία ζα ιάβνπλ ρώξα ζην εμάκελν.
Δπνκέλσο, ε πξώηε απαίηεζε πνπ πξέπεη λα θαιύπηεη ην Π.. είλαη ε παξνρή δπλαηόηεηαο
ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζε λα επηιέγεη έλα ή πεξηζζόηεξα καζήκαηα γηα ζπγθεθξηκέλν
Πξόγξακκα πνπδώλ, ρνιή θαη εμάκελν πξνο ελεξγνπνίεζε. Οκνίσο, δεδνκέλνπ όηη
ππάξρνπλ ελεξγά καζήκαηα, ην Π.. ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ
εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε λα ηα απελεξγνπνηεί.
ηελ Εικόνα 6 βιέπνπκε ην δηάγξακκα ηεο Αλάιπζεο Απαηηήζεσλ γηα ηελ ελόηεηα ηεο
δηαρείξηζεο καζεκάησλ εμακήλνπ.

custom Μαθήματα
R61 - Ενεπγοποίηζη
Μαθημάηων
R6 - Διασείπιζη
Μαθημάηων
Εξαμήνος
(from Σύνοψη)
R62 - Απενεπγοποίηζη
Μαθημάηων

Εικόνα 6. Διασείπιζη Μαθημάηων Εξαμήνος

1
1

Ενόηηηα 7. Επεξεπγαζία Δεδομένων Μαθημάηων
Η ελόηεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ καζεκάησλ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο
εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο λα θαηαρσξίδνπλ ηα δεδνκέλα (π.ρ., θαζεγεηήο, πιήζνο
δηδαθηηθώλ κνλάδσλ θηι) ησλ καζεκάησλ ηα νπνία έιαβαλ ρώξα ζην ηξέρσλ εμάκελν.
Απηή είλαη θαη ε απαίηεζε πνπ πξέπεη λα θαιύπηεη ην Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα γηα απηή ηελ
ελόηεηα. Γηα λα είλαη δπλαηή ε θαηαρώξηζε δεδνκέλσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαη
ζε ζπγθεθξηκέλν εμάκελν ζα πξέπεη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ λα έρεη ελεξγνπνηεζεί από
ηελ ελόηεηα ηεο Διασείπιζηρ Μαθημάηων Εξαμήνος.
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