Ημερομηνίες υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων
(για επί πτυχίω φοιτητές )
για εξέταση μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021
Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές που κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο περάτωσαν την
κανονική φοίτηση, (φοιτητές 9ου εξαμήνου και μεγαλύτερων), έχουν τη δυνατότητα να
εξεταστούν στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου 2020-2021 σε
μαθήματα που οφείλουν, χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου.
Η υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων για τα μαθήματα στα οποία προτίθενται να εξεταστούν
οι φοιτητές δηλαδή, μαθήματα που έχουν δηλωθεί μια φορά τουλάχιστον κατά τη διάρκεια
φοίτησης τους θα ξεκινήσει την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 με καταληκτική ημερομηνία
την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 (συμπεριλαμβανομένης αυτής) μέσω της Διαδικτυακής
Πύλης_Ηλεκτρονικών_Υπηρεσιών_του_ΔΙ.ΠΑ.Ε:
https://e-secretariat.teiemt.gr/unistudent/login.asp

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί έχει ως εξής:
α) Οι φοιτητές ταυτοποιούνται στη δικτυακή πλατφόρμα μέσω του ιδρυματικού τους
λογαριασμού
β) Μπαίνουν στις δηλώσεις που έχουν πραγματοποιήσει για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021
γ) Προσθέτουν τα επιπλέον μαθήματα χειμερινού ή/και εαρινού εξαμήνου στα οποία
επιθυμούν_να_εξεταστούν_και_βρίσκονται_διαθέσιμα
δ) Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021, οι
φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για την επί πτυχίω εξέταση μαθημάτων μπορούν να
υποβάλλουν νέα δήλωση μόνο για τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν ως επί
πτυχίω φοιτητές, δηλαδή για μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει και οφείλουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Δεν δηλώνονται εκ νέου μαθήματα του εαρινού εξαμήνου που έχουν ήδη δηλωθεί και
υπάρχουν στην αρχική δήλωση μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021


Συνιστάται προσοχή κατά την προσθήκη νέων μαθημάτων ώστε εκ παραδρομής να
μην διαγραφούν τα αρχικά μαθήματα

Παρακαλούνται οι φοιτητές να υποβάλλουν έγκαιρα τις ηλεκτρονικές τους δηλώσεις
Για τυχόν διευκρινίσεις και προβλήματα με την υποβολή δηλώσεων οι φοιτητές μπορούν να
απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 2521060427 ή με αποστολή
ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email: info@abo.ihu.gr) καθ' όλη τη διάρκεια της υποβολής
ηλεκτρονικών δηλώσεων.
Στην περίπτωση που αδυνατούν να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως αξιολόγηση οι φοιτητές
καλούνται να καταθέσουν στη γραμματεία του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
info@abo.ihu.gr, πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου υπεύθυνη δήλωση όπου θα
δηλώνουν (τον ακριβή λόγο) (α) ότι αδυνατούν να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως
αξιολόγηση, και (β) ότι αιτούνται εξέταση όλων των μαθημάτων, τα οποία έχουν δηλώσει, με
άλλο τρόπο σύμφωνα με την με αριθμό 59181/Ζ1/19-5-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 1935/τ. Β’/20-52020) και την με αριθμό 60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/21-05-2020).
Το πρόγραμμα της Εμβόλιμης εξεταστικής θα κοινοποιηθεί εγκαίρως στην ιστοσελίδα του
Τμήματος.

