Κέρκυρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-15
Η διοίκηση και το προσωπικό του Ιονίου Πανεπιστημίου καλωσορίζει τους
νέους επιτυχόντες στις Σχολές και τα Τμήματα του Ιδρύματος και τους εύχονται καλή
ακαδημαϊκή χρονιά και πρόοδο στις σπουδές τους.
Ακολούθως, παραθέτουμε χρήσιμες πληροφορίες για διευκόλυνσή σας:

Προθεσμία εγγραφών
Η προθεσμία εγγραφών των εισαγομένων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση για το
ακαδ. έτος 2014-15 είναι από 15 μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2014.

Δικαιολογητικά εγγραφής
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους εισακτέους – επιτυχόντες με τις
πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β΄ή ΕΠΑΛ-Α΄είναι:
- Αίτηση Εγγραφής (Θα σας δοθεί από το Τμήμα)
- Τίτλος απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή
αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης.
- Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86), στην οποία δηλώνεται ότι δεν εγγεγραμμένοι
σε άλλη σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
- Τέσσερις (4) μικρές φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Εκτός των παραπάνω και μόνον όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και
ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και ευκρινές φωτοαντίγραφο της
βεβαίωσης πρόσβασης (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ). Αν η βεβαίωση πρόσβασης έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο, τότε
αυτή θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τη Δ/νση Δ.Ε.
που υπάγεται στο σχολείο.
Κατά την προσέλευση του για την εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν
μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το
οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία
γέννησης.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Για τις εγγραφές των εισαγομένων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό
έτος 1014-15.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές σε κάθε Τμήμα παρέχονται στις
Γραμματείες των Τμημάτων:
Σύνδεσμοι προς τους δικτυακούς τόπους όλων των Τμημάτων παρέχονται στη σελίδα
Ακαδημαϊκά Τμήματα.
Χάρτης της πόλης της Κέρκυρας με σημειωμένες τις διευθύνσεις των Τμημάτων του Ιονίου
Πανεπιστημίου.

Τμήμα Ιστορίας
Ιωάννου Θεοτόκη 72
Tηλ.: 26610-87300
Υπεύθυνη Γραμματείας: Ζαφειρούλα Θεριανού
Τηλ.: 26610-87313
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Μέγαρο Καποδίστρια
Υπεύθυνη Γραμματείας: Ιωάννα Ανεμογιάννη
Τηλ: 26610 -87222, 87202
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Παλαιό Φρούριο
Υπεύθυνη Γραμματείας: Δήμητρα Κουρκούλου
Τηλ.: 26610-87524
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Ιωάννου Θεοτόκη 72
Υπεύθυνη Γραμματείας: Μαρία Μαυρωνά
Tηλ.: 26610-87418
Τμήμα Πληροφορικής
Πλατεία Τσιριγώτη 7
Υπεύθυνοι Γραμματείας:
Ηλίας Παππάς: 26610-87760
Γεωργία Θεοχαροπούλου: 26610-87761
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Πλατεία Τσιριγώτη 7
Υπεύθυνοι Γραμματείας:
Μαγδαληνή Μανωλοπούλου: 26610-87860
Γεωργία Αποστολοπούλου: 26610-87861

ΣΙΤΙΣΗ – ΣΤΕΓΑΣΗ
Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 οι αιτήσεις των πρωτοετών φοιτητών θα
υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του πανεπιστημίου στο
www.ionio.gr, μέσα στην περίοδο των εγγραφών (από 15 μέχρι 26 Σεπτεμβρίου),
μετά την εγγραφή τους στο τμήμα. Η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών
θα γίνει στη γραμματεία του τμήματος με την εγγραφή.
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά στην διεύθυνση:
http://sites.ionio.gr/e-care

Από τη Δ/νση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας

