ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
Οι Εγγραφές και οι Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022 όλων των σπουδαστών
εκτός των πρωτοετών στο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά μέσω του
συνδέσμου

http://www.central.ntua.gr/registrations/
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Σχολής

http://www.arch.ntua.gr/index.php/eggrafes-diloseis/
από Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021 έως Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021
•
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http://www.arch.ntua.gr/index.php/ilektronikes-lt-br-gt-ypiresies/, Κωδικός σπουδαστή - Πρόσβαση στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΜΠ, θα βρουν οδηγίες αρχικοποίησης κωδικού
• Για την ορθή δήλωση των μαθημάτων επιλογής επισημαίνονται τα εξής:
ο

ο

α) στο 5 και 9 εξάμηνο οι σπουδαστές υποχρεούνται να δηλώσουν μόνο ένα μάθημα επιλογής
ο

β) στο 7 εξάμηνο υποχρεούνται να δηλώσουν δύο μαθημάτων επιλογής από διαφορετικό τομέα.
• Για την ορθή δήλωση των σεμιναριακών μαθημάτων επισημαίνεται ότι η δήλωση των σεμιναρίων γίνεται
μόνο στο χειμερινό εξάμηνο, ενώ οι σπουδαστές μπορούν να τα παρακολουθήσουν είτε στο χειμερινό είτε
στο εαρινό εξάμηνο κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο του σεμιναρίου.
• Οι σπουδαστές οφείλουν να δηλώσουν τόσο τα χειμερινά μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου εγγραφής τους
στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν, όσο και τα χειμερινά μαθήματα μικρότερων εξαμήνων που οφείλουν και
επιθυμούν να εξεταστούν.
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(http://www.central.ntua.gr/registrations/) είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ από την εγγραφή στα μαθήματα στην
νέα πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων Ηelios ( https://helios.ntua.gr/ ) του ΕΜΠ στην οποία
αναρτώνται ανακοινώσεις και υλικό όλων των μαθημάτων της Σχολής.
Υπενθυμίζεται ότι υποχρέωση εγγραφής έχουν τόσο:
• οι σπουδαστές που βρίσκονται στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Erasmus, οι οποίοι πρέπει να κάνουν και
δήλωση μαθημάτων
• όσο και οι σπουδαστές που δεν οφείλουν κανένα μάθημα παρά μόνο Διπλωματική Εργασία.

Πέραν της 22ας/10/2021 δεν θα γίνει δεκτή καμία εκπρόθεσμη αίτηση εγγραφής. Σε αυτή την περίπτωση:
• Δεν θα μπορούν να χορηγηθούν από τη γραμματεία Πιστοποιητικά όπως Βεβαιώσεις Σπουδών, Αναλυτικές
Βαθμολογίες για το τρέχον εξάμηνο, πιστοποιητικά απαραίτητα για έκδοση-θεώρηση κάρτας σίτισης,
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, επιδόματα, υποτροφίες-βραβεία κλπ)

• Δεν θα είναι δυνατή η καταχώρηση βαθμών στα μαθήματα που θα θέλουν να εξεταστούν στην κανονική
εξεταστική τόσο του χειμερινού εξαμήνου όσο και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου του
τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.
• Οι σπουδαστές θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν στον "Εύδοξο" τα συγγράμματα που θα έχουν παραλάβει
για μαθήματα που δεν έχουν δηλώσει στη Γραμματεία. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την οδηγία "
περί επιστροφής συγγραμμάτων" οι σπουδαστές θα χάσουν το δικαίωμα της δωρεάν παραλαβής.

