Ανανέωση εγγραφής - Δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019
Καλούνται όλοι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος:
Να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2018-2019,
2) Να δηλώσουν όλα τα υποχρεωτικά και τα κατ' επιλογήν μαθήματα του τρέχοντος Εαρινού
Εξαμήνου 2018-2019, καθώς και όλα τα μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα Εαρινά
Εξάμηνα,
3) Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες, εάν δεν οφείλουν μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου, εγγράφονται
αποστέλλοντας κενή δήλωση προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική
περίοδο Ιουνίου 2018-2019 (πτυχιακή).
1)

Προθεσμία ανανέωσης εγγραφής - Δήλωσης μαθημάτων:
Από ΤΡΙΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Διαδικασία ανανέωσης εγγραφής - δήλωσης μαθημάτων:
• Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
εγγράφονται
και
δηλώνουν
μαθήματα
ηλεκτρονικά
στη
διεύθυνση
https://unistudent.duth.gr/main.asp με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης
(οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης αναγράφονται στη διεύθυνση αυτή).
Σημαντικές επισημάνσεις
• Φοιτητής/τρια που δεν έχει δηλώσει κάποιο μάθημα, δεν μπορεί να το παρακολουθήσει
ούτε και να εξετασθεί σ' αυτό.
• Μετά την αποστολή της ηλεκτρονικής σας δήλωσης και κατά το προαναφερόμενο
χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων, υποχρεούστε να ελέγχετε εάν η δήλωση
μαθημάτων σας έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημα. Επίσης, θα πρέπει να
εκτυπώσετε οπωσδήποτε και το αποδεικτικό εγγραφής σας σε κάθε ακαδημαϊκό
εξάμηνο.
• Παρακαλείσθε να μην εισέρχεσθε στην εφαρμογή των Γραμματειών κατά τις ώρες 8:309:30 π.μ., λόγω εργασιών συντήρησης του συστήματος.

Σημειώνεται ότι, δεν θα δοθεί καμία παράταση εγγραφών και δηλώσεων μαθημάτων.
Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στην αριθ. 8/22.5.2014 συνεδρίασή
της, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4009/2011, αρ. 33, παρ. 2 και μετά από
συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε ότι, η δήλωση των μαθημάτων καθώς και η εγγραφή στο
εξάμηνο των φοιτητών, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του unistudent στις ημερομηνίες
που ανακοινώνει η Γραμματεία του Τμήματος. Μόνο για σοβαρούς ιατρικούς λόγους που
αποδεικνύονται από τα αντίστοιχα έγγραφα, ο φοιτητής με αίτησή του προς την
Συνέλευση Τμήματος, θα αιτείται την εκ των υστέρων εγγραφή του στο προηγούμενο
εξάμηνο.
Καμία άλλη εκπρόθεσμη αίτηση για δήλωση μαθημάτων και εγγραφής στο εξάμηνο δε θα
γίνεται δεκτή από τη Συνέλευση του Τμήματος.

