ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΔΟΕΠ&ΣΜ)

Οι δηλώζειρ μαθημάηων για ηην εξέηαζη ηων
θεωπιών ηων εαπινών εξαμήνων πος έσοςν δηλωθεί
ζε πποηγούμενα εξάμηνα και θα εξεηαζηούν καηά ηην
εξεηαζηική πεπίοδο ηος σειμεπινού εξαμήνος 2017-18
θα ππαγμαηοποιηθούν αποκλειζηικά ζηο διαδικηςακό
ηόπο:
https://e-students.teiwest.gr
από Σπίηη 16-01-2018 έωρ και Δεςηέπα 22-01-2018
Δήλωζη θα ππέπει ςποβάλλοςν όλοι οι ζποςδαζηέρ πος
βπίζκονηαι ηοςλάσιζηον ζηο 9ο εξάμηνο ζποςδών και
επιθςμούν ηην εξέηαζή ηοςρ ζηην επεπσόμενη
εξεηαζηική (22/01 έωρ 09/02/2018).

Οδηγίερ ςποβολήρ δήλωζηρ
Με ηελ επηηπρή είζνδό ηνπ ν ζπνπδαζηήο ζηελ ππεξεζία:
https://e-students.teipat.gr
θαη ηελ ζσζηή εηζαγσγή ησλ θσδηθώλ εκθαλίδνληαη ζε πίλαθα ηα καζήκαηα πνπ κπνξεί
λα δειώζεη.
Η δήισζε καζεκάησλ είλαη αηνκηθή θαη πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ καζεκάησλ πνπ
επηηξέπεηαη λα δειώζεη ν ζπνπδαζηήο ιακβάλνληαο ππόςε ην ζύλνιν ησλ πεξηνξηζκώλ
πνπ πξνθύπηνπλ από ην θαλνληζκό ζπνπδώλ, ην πξόγξακκα ζπνπδώλ, θαη ηελ
ζπνπδαζηηθή θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ν ζπνπδαζηήο.
Καηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο από ηνλ ζπνπδαζηή, ην ζύζηεκα
θάλεη δηάθνξνπο ειέγρνπο γηα ηελ νξζόηεηα ηεο δήισζεο.
Εάλ ην ζύζηεκα δελ θάλεη δεθηή ηε δήισζε καζεκάησλ, εκθαλίδεη επεμεγεκαηηθό
κήλπκα γηα ηνπο ιόγνπο ηνπο νπνίνπο δελ γίλεηαη δεθηή. Εάλ παξόια απηά ν ζπνπδαζηήο
ζεσξεί όηη ε δήισζε πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηε ζύλζεζε καζεκάησλ πνπ έρεη επηιέμεη
πξνζέξρεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.
Εάλ ζπνπδαζηήο δηαπηζηώζεη όηη ε αηνκηθή δήισζε δελ πεξηέρεη κάζεκα πνπ ζεσξεί όηη
έπξεπε λα εκθαλίδεηαη πξνζέξρεηαη ζηε γξακκαηεία πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν αλαγθαίνο
έιεγρνο.
Σε πεξίπησζε κε επηηπρνύο ππνβνιήο ή παξνπζίαζεο νηνπδήπνηε άιινπ πξνβιήκαηνο,
ν ζπνπδαζηήο ζα πξνζέξρεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο.
ΠΡΟΟΧΗ!!!
Μόλν όηαλ ζα ζαο εκθαλίδεη ζηελ νζόλε: «Η δήλωζη ζαρ ςποβλήθηκε με επιηςσία»
ζεκαίλεη όηη έρεη γίλεη ε δήισζε ησλ καζεκάησλ ζαο.
Γηα ηελ απόδεημε ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζα πξέπεη λα ηελ εθηππώζεηε.
Εάλ δελ δηαζέηεηε εθηππσηή, ζα πξέπεη λα ζεκεηώζεηε ηνλ κνλαδηθό «Απιθμό
καηασώπηζηρ δήλωζηρ» πνπ ζα ζαο εκθαλίδεη ζηελ νζόλε. Αλ δελ ζαο εκθαλίζεη ηα
παξαπάλσ, ζεκαίλεη όηη δεν έρεη ππνβιεζεί ε δήισζε καζεκάησλ ζαο, κε ζπλέπεηα λα
κελ κπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε ζηηο εμεηάζεηο ηνπ ηξέρνληνο εμακήλνπ.
Ο ζπνπδαζηήο ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα ηεο εθηύπσζεο ηεο δήισζεο καζεκάησλ πνπ
ππέβαιιε ειεθηξνληθά. Η επηηπρήο ππνβνιή ηεο δήισζεο καζεκάησλ ζα απνδεηθλύεηαη
κε απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ηεο δήισζεο, ην νπνίν ζα πεξηέρεη κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά
ζηνηρεία ηεο ππνβιεζείζαο δήισζεο όπσο η ημεπομηνία ςποβολήρ, ο απιθμόρ
καηασώπηζηρ ζηο ζύζηημα και ηο ηλεκηπονικό αποηύπωμα αςηήρ. Οι ζποςδαζηέρ
θα μποπούν να ςποβάλλοςν ηην δήλωζη μαθημάηων μέζω διαδικηύος από
οποιοδήποηε ςπολογιζηή πος έσει ππόζβαζη ζηον Internet είηε βπίζκεηαι ενηόρ
Ιδπύμαηορ είηε όσι.

