ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022
Οι ανανεώσεις των εγγραφών και οι δηλώσεις των μαθημάτων για
το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021 -2022 θα
πραγματοποιηθούν διαδικτυακά από τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου έως και
την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
StudentsWeb στον ιστότοπο : https://studentweb.aegean.gr/
Σας επισυνάπτουμε πίνακα με τα προσφερόμενα μαθήματα για το
τρέχον χειμερινό εξάμηνο 2021-2022.
Τονίζονται ιδιαίτερα τα παρακάτω:
- Τονίζεται στους φοιτητές ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
στη δήλωση των μαθημάτων τους ώστε να αποφύγουν λάθη (ειδικά οι
φοιτητές που είναι "κοντά" στη συμπλήρωση των απαραίτητων
μαθημάτων για το πτυχίο τους). Πριν προβούν στη δήλωση τους, καλό θα
είναι να συμβουλεύονται τον πίνακα με τα προσφερόμενα μαθήματα
του τμήματος ο οποίος και περιέχει μόνο τα μαθήματα που
προσφέρονται και μπορούν να δηλωθούν από τους φοιτητές κατά το
τρέχον χειμερινό εξάμηνο 2021-2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!
Μετά την ολοκλήρωση της δήλωσης σας μην ξεχάσετε
να επιβεβαιώσετε την ορθότητα της . (είτε εκτυπώνοντας της , είτε
με printscreen αποθηκεύοντας την στον υπολογιστή σας).

- Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του ΤΠΤΕ, δεν επιτρέπεται η
δήλωση μαθημάτων ανώτερου εξαμήνου από αυτό που διανύει ο
φοιτητής. Δηλαδή οι δευτεροετείς φοιτητές δεν μπορούν να δηλώσουν
μαθήματα που προσφέρονται στο 3ο ή 4ο έτος σπουδών και οι τριτοετείς
δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα που προσφέρονται στο 4ο έτος του
ΤΠΤΕ.

- Οι φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν μαθήματα άλλων Τμημάτων
(διατμηματικά) εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική
γραμματεία θα πρέπει να επικοινωνούν με τη Γραμματεία για τη δήλωση
των συγκεκριμένων μαθημάτων.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές του ΤΠΤΕ μπορούν να δηλώνουν τα
μαθήματα που προσφέρουν τα άλλα Τμήματα της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών και του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος.
Τέλος, επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνουν στο σύνολο των μαθημάτων
για το πτυχίο τους μέχρι και 3 τρία μαθήματα συνολικά από τα
προαναφερόμενα Τμήματα.

- Εκπρόθεσμες ανανεώσεις εγγραφών δεν πρόκειται να γίνουν δεκτές.
- Τέλος σας θυμίζουμε ότι η ανανέωση εγγραφής - δήλωση
μαθημάτων είναι υποχρεωτική για να μπορέσει ο φοιτητής-τρια να
κατοχυρώσει δικαίωμα εξέτασης (στα μαθήματα που έχει δηλώσει),
τόσο στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου, όσο και σε αυτή του
Σεπτεμβρίου 2022.

Από τη Γραμματεία του ΤΠΤΕ
06/10/2021

