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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020
α) Καλούνται οι φοιτητές να δηλώσουν από 12/03/2020 έως και 05/04/2020 τα
υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν στο εαρινό
εξάμηνο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://gram-web.ionio.gr/unistudent.

Προσοχή: Οι φοιτητές θα πρέπει να ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ τα μαθήματα επιλογής που
έχουν δηλώσει σε παλαιότερα εξάμηνα, τα οποία δεν τα έχουν περάσει επιτυχώς και
επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν στο τρέχον εξάμηνο.
β) Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει τις απαιτουμένες ECTS των μαθημάτων για τη
λήψη πτυχίου και ΕΚΚΡΕΜΕΙ μόνο η ΕΚΠΟΝΗΣΗ της ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ τους ΕΡΓΑΣΙΑΣ, προκειμένου
να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο εξάμηνο θα πρέπει να αποστείλουν μέσω του
αρχείου φοιτητή (http://gram-web.ionio.gr/unistudent) κενή δήλωση μαθημάτων.
(Συγκεκριμένα δεν θα δηλώσουν κανένα μάθημα θα πατήσουν απευθείας "Αποστολή" Δήλωση χωρίς μαθήματα).
γ) Οι φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ μαθήματα θα
πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στη Γραμματεία (audiovisual@ionio.gr) από
12/03/2020 έως και 05/04/2020 .
Όσοι φοιτητές δηλώσουν μαθήματα για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 σημαίνει ότι
έχουν ΕΓΓΡΑΦΕΙ και στο αντίστοιχο εξάμηνο που φοιτούν. Φοιτητές που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΔΗΛΩΣΕΙ τα υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα ΕΝΤΟΣ της προθεσμίας υποβολής
δήλωσης θεωρείται ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ την εγγραφή τους για το εαρινό εξάμηνο
και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αντίστοιχες εξετάσεις.

Παρακαλούνται οι φοιτητές αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία
δήλωσης και επιβεβαιώσουν ότι η λίστα των μαθημάτων τους είναι η
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επιθυμητή, να την ΕΚΤΥΠΩΣΟΥΝ. Αν μετά τη λήξη του διαστήματος
υποβολής των ηλεκτρονικών δηλώσεων διαπιστωθεί ότι δεν εμφανίζεται
στη λίστα της δήλωσης μάθημα που είχε δηλωθεί (ενώ υπάρχει στην
εκτύπωση που αναφέρθηκε παραπάνω), τότε μπορείτε να απευθυνθείτε
στη Γραμματεία. Η αναφορά οποιουδήποτε προβλήματος χωρίς την
ύπαρξη αντίστοιχης εκτύπωσης ΔΕΝ θα
ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ από τη
Γραμματεία.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
(12/03/2020 έως και 05/04/2020) ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ.
Από τη Γραμματεία
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