Βοηθητικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις
για τους πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος

1) Έως πότε γίνονται οι εγγραφές των π ρωτοετών;
Έως τις 30/9/2011.

2) Αν χάσω την προθεσμία των εγγραφών, τι κάνω;
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα ασθένειας, µε την προσκόµιση
κατάλληλων δικαιολογητικών, µπορείτε να κάνετε αίτηση στη Γραµµατεία του
Τµήµατος (η αίτηση πρέπει να απευθύνεται προς το συµβούλιο του ΑΤΕΙΘ), ώστε να
γίνει η εγγραφή σας.

3) Τι παίρνω στο χέρι μου κατά την εγγραφή;
Κατά την εγγραφή ο φοιτητής λαµβάνει αµέσως το βιβλιάριο σπουδών του.

4) Που βρίσκονται: α) η γραμματεία του τμήματος, β) οι αίθουσες διδασκαλίας
και εργαστηρίων; γ) η βιβλιοθήκη; δ) το γραφείο σίτησης; ε) το εστιατόριο, ζ)
το νέο αμφιθέατρο της ΣΕΥΠ όπου θα γίνει η εκδήλωση υποδοχής των
πρωτοετών τη Δευτέρα 10/10/2011, στις 11.00 π.μ.;
Η γραμματεία του τμήματος: Στις γραµµατείες της ΣΤΕΦ, στον κεντρικό διάδροµο
του ΑΤΕΙΘ (“Γραµµατεία” στον χάρτη της επόµενης σελίδας)
Οι αίθουσες διδασκαλίας: Στο ισόγειο και στον 1ο όροφο του κτιρίου του τµήµατος
(“Τµήµα Πληροφορικής” στον χάρτη).
Η βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ: Στον κεντρικό διάδροµο του ΑΤΕΙΘ (“Βιβλ.” στον χάρτη)
Το γραφείο σίτησης: Στον κεντρικό διάδροµο (ΣΔΟ, “γρ_Σιτ” στον χάρτη)
Το εστιατόριο: Στον κεντρικό διάδροµο του ΑΤΕΙΘ (“εστ_Φ” στον χάρτη)
Το νέο αµφιθέατρο της ΣΕΥΠ: “αµφ_Κ” στον χάρτη της επόµενης σελίδας
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5) Που βγαίνουν οι ανακοινώσεις του τμήματος για τους π ρωτοετείς φοιτητές;
Στον πίνακα ανακοινώσεων του Α’-εξαµήνου (1ος όροφος) και στην Hydra ( ιστοσελίδα
του τµήµατος), στις ανακοινώσεις: https://hydra.it.teithe.gr/s/ και στην ιστοσελίδα του
τµήµατος (http://www.it.teithe.gr)

6) Πως παίρνω κωδικό/όνομα χρήστη για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του
τμήματος;
Τον κωδικό/όνοµα χρήστη παίρνετε από το τµήµα Πληροφορικής, στον πρώτο
όροφο, στο Κέντρο Υποστήριξης Σπουδών (ΚΥΣ) από τον κ. Αµανατιάδη. Με τους
δύο κωδικούς θα έχετε πρόσβαση στο ταχυδροµείο σας (email) και στην Hydra:
https://hydra.it.teithe.gr

7) Που είναι ανακοινωμένες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει το τμήμα
στους φοιτητές του;
1) Στην ιστοσελίδα: http://hydra.it.teithe.gr/index.php
2) Ο φοιτητής θα µπορεί να δει τις προσωπικές πληροφορίες για το πρόγραµµα
σπουδών, διδασκαλίας, εξετάσεων, καθώς και επίσης και να αποστείλει
αιτήσεις προς τη Γραµµατεία του τµήµατος, να δει την συνολική του
βαθµολογία και όλες τις εγγραφές του στα εξάµηνα. Η σελίδα είναι η:
http://pithia.teithe.gr/unistudent/. (Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει πάρει πρώτα
ωδικό/όνοµα χρήστη από το ΚΥΣ του τµήµατος).

8) Πως καταθέτω αίτηση για την έκδοση πάσο; Με π οιά διαδικασία θα π άρω το
πάσο μου;
Η νέα διαδικασία χορήγησης πάσο θα πραγµατοποιείται µέσω της υπηρεσίας
«Εύδοξος». Οι φοιτητές θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για τη
χορήγηση του πάσο στο δικτυακό τόπο http://paso.minedu.gov.gr , ο οποίος θα
ενεργοποιηθεί µε την έναρξη της λειτουργίας της υπηρεσίας. Κατόπιν, και αφού
εγκριθεί η αίτηση από την οικεία Γραµµατεία, θα µπορεί ο φοιτητής να περιλαµβάνει
το Δελτίο του από το συγκεκριµένο σηµείο παράδοσης, το οποίο θα έχει επιλέξει κατά
την υποβολής του. Το τελικό κόστος για την παραλαβή του Δελτίου, µετά την
διενέργεια του αντίστοιχου διαγωνισµού, ανέρχεται στα 2,46 Ευρώ και θα επιβαρύνει
τον φοιτητή, ο οποίος όµως δεν χρεώνεται για την έκδοση φωτογραφιών και την
αγορά της παλιάς κάρτας, όπως ίσχυε παλιότερα σε πολλές περιπτώσεις.
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9) Πως θα έχω φοιτητική έκπτωση στο λεωφορείο έως ότου εκδοθεί το π άσο
μου;
Με βεβαίωση που θα πάρετε από την Γραµµατεία του τµήµατος.

10) Πως θα γίνω μέλος της βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙ- Θ ώστε να μπ ορώ να
δανείζομαι βιβλία;
Με το βιβλιάριο Σπουδών θα µπορείτε να εγγραφείτε στην Βιβλιοθήκη, να βγάλετε
κάρτα δανεισµού και να δανείζεστε βιβλία.

11) Πως αιτούμαι την έκδοση κάρτα σίτισης;
Για να πάρετε κάρτα Σίτισης, πηγαίνετε στο κτίριο της ΣΔΟ , όπου εκεί υπάρχει το
γραφείο Σίτισης, και δείχνετε το βιβλιάριο σπουδών σας. Θα σας δοθεί η κάρτα
σίτισης.

12) Που δημοσιοποιούνται οι ανακοινώσεις του τμήματος και της γραμματείας
στο διαδίκτυο ('Υδρα');
Στην ιστοσελίδα: https://hydra.it.teithe.gr/s/ . Για να εισέλθετε στην ιστοσελίδα βάζετε
το ΑΜ (αριθµό µητρώου) καθώς και τον κωδικό του webmail (που θα πάρετε από το
ΚΥΣ του τµήµατος). Πχ. ΑΜ : 064087 και κωδικός: 4adew456.

13) Πως ακριβώς γίνεται η εγγραφή μου σε μαθήματα και εργαστήρια για το
πρώτο μου εξάμηνο στο τμήμα;
Αυτόµατα, χωρίς τη δική σας παρέµβαση. Το µόνο που έχετε να κάνετε είναι να
παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του τµήµατος ώστε να µάθετε σε ποιές αίθουσες
και σε ποιά εργαστηριακά τµήµατα θα πρέπει να πηγαίνετε για να παρακολουθείτε τα
µαθήµατά σας.
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14) Που ανακοινώνονται οι ημέρες/ ώρες/ αίθουσες των μαθημάτων και των
εργαστηρίων που θα παρακολουθώ στη διάρκεια του εξαμήνου;
Στην ιστοσελίδα http://www.it.teithe.gr, µπορείτε να βρείτε τις ανακοινώσεις για το
πρόγραµµα σπουδών του κάθε εξαµήνου. Τα αιθουσιολόγια αναρτώνται σε πίνακες
στους διαδρόµους του κτιρίου του τµήµατος, καθώς επίσης και στην Ύδρα'
(https://hydra.it.teithe.gr/s/ ).

15) Ποια είναι η διαδικασία δήλωσης συγγραμμάτων;
Οι φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση συγγραµµάτων τους στο δικτυακό
τόπο http://eudoxus.gr/. Επιλέγεται το «Δήλωση συγγραµµάτων» και στη συνέχεια
εισάγονται οι κωδικοί πρόσβασης, που θα πάρετε εγγράφως από την Γραµµατεία του
τµήµατος.

Θεσσαλονίκη 4/10/2011
Ο Σύµβουλος Σπουδών του Τµήµατος
Παναγιώτης Σφέτσος, Επίκουρος Καθηγητής
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