ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα 14/09/2022

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Πληροφ.: κ. Ν.ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, email: mix@aua.gr Τηλ. : 210 529 4947, 4912

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023
Αφορά όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου με ΕΔΡΑ την ΑΘΗΝΑ καθώς και
τους φοιτητές των Περιφερειακών Τμημάτων από το Ακαδ. έτος εισαγωγής
2019-2020, 2020-21 και 2021-22
1. ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (3ου -5ου-7ου & 9ου ΕΞΑΜ.)
(οι ανωτέρω για την εγγραφή τους στο εξάμηνο μέσω e-student επιλέγουν το πεδίο «Εγγραφές
εξαμήνων»)

2. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (10ου ΕΞΑΜ. και άνω)
(οι ανωτέρω για την ανανέωση εγγραφής τους στο εξάμηνο μέσω e-student επιλέγουν το πεδίο
«Ανανέωση εγγραφής)

3. ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
(ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ (3ου -5ου-7ου & 9ου ΕΞΑΜ.) ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (10ου ΕΞΑΜ. και άνω)
(οι ανωτέρω για την δήλωση εργαστηρίων μέσω e-student επιλέγουν το πεδίο «Εγγραφές
εργαστηρίων»)

Καλούνται οι φοιτητές των ανωτέρω περιπτώσεων (1, 2 και 3) να πραγματοποιήσουν την
εγγραφή τους ή την ανανέωση εγγραφής τους αντίστοιχα καθώς και τις εγγραφές εργαστηρίων
για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
http://estudent.aua.gr ως ακολούθως:

Ημερομηνίες ηλεκτρονικής εγγραφής για το χειμερινό εξάμηνο:

Τρίτη 15/09/22 έως και Κυριακή 25/09/22
Σ Υ Ν Ι Σ Τ Α Τ Α Ι σ τ ο υ ς φ ο ι τ η τ έ ς να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που δίνονται από το ηλεκτρονικό σύστημα
κατά τη διαδικασία εγγραφής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
1 . Οι φοιτητές ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟ E-MAIL ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της εγγραφής τους.
2. Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου(Συνεδρία:517/14-06-2017):
α) τα μαθήματα επιλογής θα διδάσκονται μόνον εφόσον ο αριθμός των φοιτητών είναι τουλάχιστον
δέκα (10) και
β) τα μαθήματα επιλογής που διδάσκουν μεταδιδάκτορες θα διδάσκονται μόνον εφόσον ο αριθμός των
φοιτητών είναι τουλάχιστον επτά (7).
3. Η ημερομηνία είναι καταληκτική και δε θα δοθεί παράταση
4. Όσον αφορά στην αλλαγή μαθημάτων επιλογής που δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό
φοιτητών θα αποσταλεί σχετικό ενημερωτικό e-mail στους φοιτητές που έχουν επιλέξει μάθημα το
οποίο δεν θα πραγματοποιηθεί.
5. Επίσης οι αλλαγές σε μαθήματα επιλογής παλαιοτέρων χειμερινών εξαμήνων θα γίνονται μόνο με
αίτηση (θα την κατεβάσετε από τις ανακοινώσεις του e- student) των ενδιαφερομένων και θα πρέπει να
αποσταλεί στο email mix@aua.gr έως και την Δευτέρα 26-09-22.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
➢

Οι φοιτητές ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ που
επιθυμούν να παρακολουθήσουν είτε πρόκειται για εργαστήρια που χρεώνονται κατά την εγγραφή τους στο τρέχον
εξάμηνο τους (ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ) είτε για μεταφερόμενα από προηγούμενα χειμερινά εξάμηνα (ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ) στα οποία έχουν απορριφθεί λόγω απουσιών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι φοιτητές
δε δηλώσουν εργαστήρια για παρακολούθηση δε θα έχουν και τη δυνατότητα να τα δηλώσουν για την
εξεταστική του Ιανουαρίου.
Συνεπώς οι φοιτητές έχουν δυνατότητα εξέτασης μόνο στα εργαστήρια στα οποία έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή.

