ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
Οι δηλώσεις μαθημάτων-ανανεώσεις εγγραφών
(θεωρία+εργαστήριο)
χειμερινού εξαμήνου 2018-19 θα πραγματοποιηθούν
αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο:
https://e-students.teiwest.gr
από Παρασκευή 12-10-2018 έως και Παρασκευή 19-10-2018

Δήλωση θα υποβάλλουν όλοι οι σπουδαστές των
εξαμήνων Β΄,Γ΄,Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄,Ζ΄,Η΄και όλοι που βρίσκονται
στο πτυχίο. Οι σπουδαστές που δεν οφείλουν μαθήματα
θα δηλώσουν πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση
αναλόγως.
Στο χειμερινό εξάμηνο θα διδαχθούν τα μαθήματα των
εξαμήνων Α΄, Γ΄, Ε΄,Ζ΄.
Οι φοιτητές προκειμένου να δηλώσουν εργαστηριακό
μέρος μαθήματος οφείλουν να έχουν δηλώσει το
αντίστοιχο θεωρητικό σε παλαιότερο εξάμηνο ή να τα
δηλώσουν μαζί στο τρέχον εξάμηνο.
Όσοι φοιτητές εγγραφούν για να παρακολουθήσουν
εργαστήριο χωρίς να πληρούν την ανωτέρω
προϋπόθεση θα αποβάλλονται και ο βαθμός τους θα
μηδενίζεται.
Επίσης οι φοιτητές του Γ΄ εξαμήνου μπορούν να
δηλώσουν μόνο θεωρίες από το Ε΄ εξάμηνο σπουδών.

Οδηγίες υποβολής δήλωσης
Με την επιτυχή είσοδό του ο σπουδαστής στην υπηρεσία:
https://e-students.teipat.gr
και την σωστή εισαγωγή των κωδικών εμφανίζονται σε πίνακα τα μαθήματα που μπορεί
να δηλώσει.
Η δήλωση μαθημάτων είναι ατομική και περιλαμβάνει το σύνολο των μαθημάτων που
επιτρέπεται να δηλώσει ο σπουδαστής λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των περιορισμών
που προκύπτουν από το κανονισμό σπουδών, το πρόγραμμα σπουδών, και την
σπουδαστική κατάσταση που βρίσκεται ο σπουδαστής.
Κατά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης από τον σπουδαστή, το σύστημα
κάνει διάφορους ελέγχους για την ορθότητα της δήλωσης.
Εάν το σύστημα δεν κάνει δεκτή τη δήλωση μαθημάτων, εμφανίζει επεξηγηματικό
μήνυμα για τους λόγους τους οποίους δεν γίνεται δεκτή. Εάν παρόλα αυτά ο σπουδαστής
θεωρεί ότι η δήλωση πρέπει να υποβληθεί με τη σύνθεση μαθημάτων που έχει επιλέξει
προσέρχεται στη γραμματεία του τμήματος για περαιτέρω πληροφορίες.
Εάν σπουδαστής διαπιστώσει ότι η ατομική δήλωση δεν περιέχει μάθημα που θεωρεί ότι
έπρεπε να εμφανίζεται προσέρχεται στη γραμματεία προκειμένου να γίνει ο αναγκαίος
έλεγχος.
Σε περίπτωση μη επιτυχούς υποβολής ή παρουσίασης οιουδήποτε άλλου προβλήματος,
ο σπουδαστής θα προσέρχεται στη γραμματεία του τμήματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Μόνο όταν θα σας εμφανίζει στην οθόνη: «Η δήλωση σας υποβλήθηκε με επιτυχία»
σημαίνει ότι έχει γίνει η δήλωση των μαθημάτων σας.
Για την απόδειξη υποβολής της δήλωσης θα πρέπει να την εκτυπώσετε.
Εάν δεν διαθέτετε εκτυπωτή, θα πρέπει να σημειώσετε τον μοναδικό «Αριθμό
καταχώρησης δήλωσης» που θα σας εμφανίζει στην οθόνη. Αν δεν σας εμφανίσει τα
παραπάνω, σημαίνει ότι δεν έχει υποβληθεί η δήλωση μαθημάτων σας, με συνέπεια να
μην μπορείτε να συμμετέχετε στις εξετάσεις του τρέχοντος εξαμήνου.
Ο σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα της εκτύπωσης της δήλωσης μαθημάτων που
υπέβαλλε ηλεκτρονικά. Η επιτυχής υποβολή της δήλωσης μαθημάτων θα αποδεικνύεται
με αποδεικτικό κατάθεσης της δήλωσης, το οποίο θα περιέχει μοναδικά χαρακτηριστικά
στοιχεία της υποβληθείσας δήλωσης όπως η ημερομηνία υποβολής, ο αριθμός
καταχώρησης στο σύστημα και το ηλεκτρονικό αποτύπωμα αυτής. Οι σπουδαστές
θα μπορούν να υποβάλλουν την δήλωση μαθημάτων μέσω διαδικτύου από
οποιοδήποτε υπολογιστή που έχει πρόσβαση στον Internet είτε βρίσκεται εντός
Ιδρύματος είτε όχι.
Για τη δήλωση Συγγραμμάτων θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.
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