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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ 6ΟΥ 

 

  Οι δηλώσεις προτίμησης για τη χρονική κατανομή των φοιτητών στις κλινικές του 6ου έτους θα πραγματοποιηθούν από 

σήμερα 29-5-2020 έως 4-6-2020 συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο σύνδεσμο: 

https://forms.gle/yBqfPgNdFfBCLzgu9 

  Οι δυνατές επιλογές είναι οι εξής: 

Α) Παθολογία - Π.Φ.Υ. - Χειρουργική - «Μικρά»  

Β) Χειρουργική - «Μικρά» - Παθολογία- Π.Φ.Υ. 

Γ) «Μικρά» - Παθολογία - Π.Φ.Υ.- Χειρουργική 

και για τα «Μικρά»: 

Α) Μαιευτική Γυναικολογία - Νευρολογία/Ψυχιατρική - Παιδιατρική 

B) Νευρολογία/Ψυχιατρική - Μαιευτική Γυναικολογία - Παιδιατρική 

Γ) Παιδιατρική - Νευρολογία/Ψυχιατρική - Μαιευτική Γυναικολογία 

Δ) Παιδιατρική - Μαιευτική Γυναικολογία - Νευρολογία/Ψυχιατρική 

 

   Σχετικά με τις εξετάσεις των μαθημάτων – κλινικών ασκήσεων ισχύουν τα εξής: 

 Για την Παθολογική, την Παιδιατρική και την Χειρουργική θα πραγματοποιηθεί μία (1) εξέταση προπεριόδου μετά 

το τέλος του πρώτου (1ου) τριμήνου άσκησης. Η γραπτή εξέταση θα διενεργείται την τελευταία Παρασκευή του 

τριμήνου. Η εξέταση για τα υπόλοιπα τρίμηνα θα γίνεται κατά τις εξεταστικές περιόδους του Ιανουαρίου και του 

Ιουνίου. Οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέξουν σε ποια από τις εξετάσεις θα προσέλθουν αλλά θα επιτρέπεται η 

συμμετοχή τους μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους. 

 Για την Μαιευτική – Γυναικολογία θα πραγματοποιούνται εξετάσεις προπεριόδου τελευταία μέρα του τριβδόμαδου. 

Οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέξουν σε ποια από τις εξετάσεις θα προσέλθουν αλλά θα επιτρέπεται η συμμετοχή 

τους μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια του έτους. 

 Για την Νευρολογία και την Ψυχιατρική θα πραγματοποιούνται εξετάσεις προπεριόδου τελευταία μέρα του 

τριβδόμαδου. Οι φοιτητές θα μπορούν να εξεταστούν μόνο στην εξέταση που πραγματοποιείτε στο τέλος του 

τριβδόμαδου (και όχι σε προπερίοδο άλλου τριβδόμαδου) είτε στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου. 

 Όποιος εξεταστεί ανεπιτυχώς σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω εξετάσεις θα μπορεί να συμμετέχει ξανά στην 

εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. 

   Όσοι φοιτητές δεν θα ασκηθούν σε όλες τις κλινικές αλλά μόνο σε κάποιες από αυτές (π.χ. επί πτυχίω φοιτητές που 

οφείλουν να πραγματοποιήσουν μόνο 1 κλινική άσκηση) καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του 

Τμήματος (info@med.auth.gr ή dnera@auth.gr) και να δηλώσουν σε ποιες κλινικές θα ασκηθούν. 

   Οι δηλώσεις προτίμησης των Κέντρων Υγείας για το μάθημα – κλινική άσκηση Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και 

Γενική Ιατρική, θα γίνουν αφού ολοκληρωθεί η χρονική κατανομή των φοιτητών στις κλινικές. 

   Καμία αλλαγή στη χρονική κατανομή δε θα πραγματοποιηθεί μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων. 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

                              

 

Γραμματεία 
 
 
 
 
Πληροφορίες:  Δημήτριος Νεράντζης 
Τηλέφωνο :  2310 999 227 
Αριθμός Τηλεομοιοτύπου:  2310 999 293 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: info@med.auth.gr 
Κτίριο : Διοίκησης Ιατρικής (έναντι ΑΧΕΠΑ) 

 

Θεσσαλονίκη,    29 / 5 / 2020 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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