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ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ακαδ. έηορ 2020-21
Κέπκςπα 25-02-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλούνηαι οι θοιηηηέρ/ηπιερ ηος Τμήμαηορ Μοςζικών Σποςδών, να ςποβάλοςν
ηλεκηπονικά (βλέπε ζςνημμένο) , από 25-02-2021 έωρ και 21-03-2021 ηη δήλωζη Y, ΤΕ
και ΕΕ μαθημάηων ηων εαπινών εξαμήνων ακαδ. έηοςρ 2020-2021 (ΠΡΟΟΥΗ: ΔΕ
ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΣΑΗ ΔΗΛΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ) ηα οποία επιθςμούν να
εξεηαζηούν ζηην εξεηαζηική πεπίοδο Ιοςνίος 2021.

ΠΡΟΟΥΗ
Παπακαλούνηαι οι θοιηηηέρ για ηην οπθή ζςμπλήπωζη ηηρ δήλωζήρ ηοςρ και ηον ζωζηό
ηίηλο ηων μαθημάηων ηηρ καηεύθςνζή ηοςρ, να ζςμβοςλεςηούν ηον οδηγό ζποςδών ηος
Τμήμαηορ.

Όζοι θοιηηηέρ δεν καηαθέζοςν ηη δήλωζη επιλογήρ
μαθημάηων ενηόρ ηηρ πποθεζμίαρ, δεν έσοςν δικαίωμα
παπαλαβήρ διδακηικών ζςγγπαμμάηων και ζςμμεηοσήρ
ζηην ανηίζηοιση εξεηαζηική πεπίοδο .
Οι θοιηηηέρ ηος Σμήμαηορ καηά ηη διάπκεια ηος ίδιος ακαδημαϊκού
έηοςρ, είναι ςποσπεωμένοι να επιλέξοςν και ζηο εαπινό εξάμηνο ζποςδών ηο ίδιο
Όπγανο πος επέλεξαν και ζηο σειμεπινό εξάμηνο.
Από ηη Γπαμμαηεία

Σςν.: Οδηγίερ για ηην ηλεκηπονική δήλωζη μαθημάηων

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ
Η δηεύζοκζε ζηεκ μπμία πνέπεη κα ζοκδεζεί μ θμηηεηήξ γηα ηεκ ειεθηνμκηθή δήιωζε
μαζεμάηωκ είκαη ε ίδηα με αοηή πμο ζοκδέεηαη γηα κα δεη ηεκ θανηέια ημο, δειαδή ε

http://gram-web.ionio.gr/unistudent
μπόηε θαη
εμθακίδεηαη ε
δηπιακή μζόκε,
όπμο μ
θμηηεηήξ
ζομπιενώκεη
ημ όκμμα
πνήζηε θαη ημκ
θωδηθό πμο ημο
έπεη δμζεί από
ηε Γναμμαηεία.

Η πνώηε μζόκε
πμο εμθακίδεηαη είκαη όπωξ ε αθόιμοζε, όπμο ακαθένεηαη ζαθώξ όηη είκαη πενίμδμξ δειώζεωκ θαη
μπμνείηε κα ζομπιενώζεηε
δήιωζε μαζεμάηωκ γηα ηεκ
ηνέπμοζα πενίμδμ.

Αθμιμοζώκηαξ ημ δεζμό ηεξ ιέλεξ

δήιωζε, μ θμηηεηήξ βιέπεη ηεκ
επόμεκε μζόκε,

όπμο ανπηθά δεκ
οπάνπεη θακέκα
μάζεμα, οπάνπεη
όμωξ ε επηιμγή
Πνμζζήθε. ηεκ
μπμία θαη πνέπεη
κα επηιέλεη γηα
κα μδεγεζεί ζε
μηα ιίζηα όιωκ
ηωκ δηαζέζημωκ
μαζεμάηωκ, ακά
ελάμεκμ.

Σηεκ μζόκε
αοηή μπμνεί κα
επηιέλεη ηα
μαζήμαηα πμο
επηζομεί θαη κα
παηήζεη ηεκ
επηιμγή
Εηζαγωγή ζηε
δήιωζε .
μπόηε θαη
επηζηνέθεη ζηεκ
ανπηθή μζόκε
ηεξ δήιωζεξ,
όπμο όμωξ
πιέμκ οπάνπμοκ
ηα μαζήμαηα πμο έπεη επηιέλεη ζηεκ πνμεγμύμεκε μζόκε.

Γηα κα
μιμθιενωζεί ε
δήιωζε θαη κα
θαηαπωνεζμύκ
ηα επηιεγμέκα
μαζήμαηα, μ
θμηηεηήξ πνέπεη
κα παηήζεη ηεκ
επιλογή .
Αποστολή .,
μπόηε θαη ζα
εμθακηζηεί ε
επόμεκε ζειίδα
πιενμθμνηώκ.

Προσοχή !!
Μόνο τότε
έπμοκ
θαηαπωνεζεί ηα
μαζήμαηα ζηε
δήιωζε ημο
θμηηεηή

