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Αθήνα 6 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η Γραμματεία του Τμήματος (Πατησίων 42) εξυπηρετεί τους φοιτητές κάθε Δευτέρα & Πέμπτη,
11:00-13:00, πλην αργιών.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στους πίνακες ανακοινώσεων των κτηρίων Πατησίων και
Πειραιώς είναι διαθέσιμες οι ανακοινώσεις από τη Γραμματεία του Τμήματος. Οι φοιτητές θα
πρέπει καθημερινά να έχουν πρόσβαση.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Οι αιτήσεις των φοιτητών (αίτηση διαθέσιμη σε: http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-17-21-0038/2015-10-17-20-59-18/13-aitisi) για χορήγηση πιστοποιητικών υποβάλλονται στη Γραμματεία
του Τμήματος με e-mail ή Fax στον αρμόδιο υπάλληλο (κ. Δ. Πάππα: για βεβαίωση σπουδών &
κα Γ. Καλογεράκη: για αναλυτικές βαθμολογίες και περατώσεις σπουδών / για στοιχεία επικοινωνίας δείτε
σε: http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-18-02-14-06).

Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης μέσω e-mail το αρχείο θα πρέπει να είναι .pdf και με
την υπογραφή του αιτούντος. Η χορήγηση βεβαιώσεων σπουδών γίνεται εντός δύο
εργάσιμων ημερών και πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας εντός μίας εβδομάδας
από την ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων, πλην των περιόδων αυξημένου φόρτου
εργασίας (π.χ. ανάρτησης βαθμολογιών, εγγραφών πρωτοετών, κ.ο.κ.).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση πιστοποιητικών είναι ο φοιτητής να είναι ενεργός και
να έχει ανανεώσει την εγγραφή του στο τρέχον εξάμηνο.
Στην περίπτωση αναλυτικών βαθμολογιών θα πρέπει να έχει λήξει η εξεταστική περίοδος και
να έχουν κοινοποιηθεί όλες οι βαθμολογίες.
Στην περίπτωση αιτημάτων χορήγησης πιστοποιητικών περάτωσης σπουδών ο φοιτητής θα
πρέπει να έχει επιτύχει σε όλα τα δηλωθέντα μαθήματα και να έχει συμπληρώσει τον αριθμό
των πιστωτικών μονάδων που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου. Επίσης, πρωτίστως να έχει
αιτηθεί και τού έχει χορηγηθεί τελικό πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
Οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με τη Γραμματεία όταν υποβάλλουν κάποιο αίτημα
ώστε να επιβεβαιώνουν τη λήψη της αίτησής τους και το χρόνο διεκπεραίωσης. Η παραλαβή
των αιτούμενων πιστοποιητικών δε θα πρέπει να χρονίζει, ειδάλλως αυτά φυλάσσονται στον
ατομικό φάκελο των φοιτητών.
Επισημαίνεται ότι η λήψη πιστοποιητικών δε μπορεί να γίνει με e-mail, λόγω έλλειψης
ψηφιακής υπογραφής, ενώ είναι δυνατή με fax, ταχυδρομικώς, με courier (χρέωση
παραλήπτη), από τον φοιτητή αυτοπροσώπως και με νόμιμη εξουσιοδότηση τρίτου
προσώπου (μέσω ΚΕΠ ή αστυνομίας).

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον κ. Πάππα
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
Παρακαλούνται να επικοινωνούν με την κα Καλογεράκη
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ

Aιτήσεις τροποποίησης
της δήλωσης εγγραφής στο χειμερινό εξάμηνο τρέχοντος
ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές, ενδιαμέσων ετών και πέραν των κανονικών εξαμήνων
φοίτησης, μπορούν να υποβάλλουν στον κ. Πάππα, με e-mail ή Fax, έως και 10/10/2016 το
αργότερο (τελική προθεσμία εγγραφών: 7/10/2016 / http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-17-21-0038/2015-10-17-20-56-59/490-anakoinosi-ananeosi-eggrafon-xeim-eks-ak-et-2016-17-prothesmies-giafoitites-endiameson-eton-kai-peran-ton-kanonikon-eksaminon-foiitisis/file -- αναφέρουν τον αρ. πρωτ. της
δήλωσης εγγραφής τους που επιθυμούν να τροποποιήσουν και τον ακριβή τίτλο των μαθημάτων που
θέλουν να διαγράψουν ή συμπληρώσουν, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τρέχοντος ακαδημαϊκού
έτους, 2016-17: http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-18-00-44-40/2015-10-18-00-46-08/2015-10-1802-56-41).

Εάν φοιτητής δε γνωρίζει εάν έχει περατώσει τις σπουδές τους, δεδομένου ότι έως το τέλος
Οκτωβρίου 2016 αναμένονται τα αποτελέσματα βαθμολογιών εξεταστικής περιόδου
Σεπτεμβρίου 2016 και η σχετική ανάρτηση αυτών, παρακαλείται να επικοινωνήσει με την κα
Καλογεράκη πριν υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο τρέχον εξάμηνο.
Επίσης, όσοι δεν δήλωσαν μαθήματα τρέχοντος εξαμήνου παρακαλούνται να το πράξουν
άμεσα. Ειδάλλως δε θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και να συμμετάσχουν στην
εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2016 και δε θα δικαιούνται καμία φοιτητική παροχή ή λήψη κάποιου
πιστοποιητικού, λόγω προσωρινής παύσης της φοιτητικής ιδιότητάς τους.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ/ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Παρακαλούνται να επικοινωνούν με την κα Καλογεράκη

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΣΟ
Παρακαλούνται να επικοινωνούν με κ. Πάππα

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
Θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση στο επόμενο διάστημα από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΠΑΣΟ Ή ΕΥΔΟΞΟ και ΓΙΑ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
Παρακαλούνται να επικοινωνούν με την κα Καλογεράκη

ΓΙΑ E-CLASS
Παρακαλούνται να επικοινωνούν μέσω: http://eclass.asfa.gr/info/contact.php -- Εγχειρίδιο
εκπαιδευόμενου διαθέσιμο σε: http://docs.openeclass.org/3.3/el:mans

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΑΣΚΤ)
http://62.217.66.6/unistudent/ (για το ηλεκτρονικό μητρώο των φοιτητών οι φοιτητές του Τμήματος
παρακαλούνται να επικοινωνούν με την κα Καλογεράκη)

ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ
Παρακαλούνται να επικοινωνούν με την κα Καλογεράκη

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
http://www.aht.asfa.gr/index.php/9-2015-10-17-23-16-46/4-2015-10-17-23-24-00
Παρακαλούνται να επικοινωνούν με την κα Καλογεράκη

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.

