Οδηγός ΠρωτοετήΟδηγρωτ
Με τη νέα Ακαδημαϊκή χρονιά υποδεχόμαστε στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας τους
νέους φοιτητές και φοιτήτριες μας. Ο σύντομος αυτός οδηγός προσπαθεί να σας
δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και συμβουλές, λύνοντας τις πιο βασικές
σας απορίες.

Π

ώς θα αποκτήσω την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και το ΠΑΣΟ;
Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων ανέπτυξε κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για την
έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας για τους φοιτητές πρώτου,

δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών. Στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ενσωματώνεται
και το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), το οποίο καταργείται ως ξεχωριστό
έντυπο. Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για απόκτηση
Ακαδημαϊκής Ταυτότητας καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
Για να υποβάλεις την ηλεκτρονική αίτηση απόκτησης δελτίου ειδικού εισιτηρίου είναι
απαραίτητο να διαθέτεις λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας . Το λογαριασμό αυτό τον παραλαμβάνεις κατά την εγγραφή
σου στο πρώτο έτος σπουδών σου.

Π

ώς θα παραλάβω την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα;
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, μπορείς να παραλάβεις
την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα από συγκεκριμένο σημείο διανομής, το
οποίο και θα έχεις επιλέξει κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Η

παραλαβή είναι δυνατή μόνο εφόσον η αντίστοιχη αίτησή σου έχει εγκριθεί από τη
Γραμματεία του Τμήματός σου και αφού πρώτα ειδοποιηθείς με sms ή e-mail από
τον ατομικό σου λογαριασμό στο διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα. Η
ακαδημαϊκή ταυτότητα θα παραμένει στο σημείο παράδοσης για δύο μήνες από την
ημέρα της εκτύπωσής της και τη σχετική ειδοποίηση προς το φοιτητή. Η Ακαδημαϊκή
Ταυτότητα είναι αυστηρά προσωπική για το δικαιούχο φοιτητή και μόνο.

Π

ότε και πώς θα δηλώσω τα μαθήματα και τα συγγράμματά μου;
Οι φοιτητές του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει αρχικά να υποβάλουν
δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους
2016-2017 στην γραμματεία τους κάνοντας χρήση των στοιχείων

πρόσβασης (username/password).
Ειδικά για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές η δήλωση μαθημάτων του Α’
εξαμήνου υποβάλλεται από την γραμματεία μαζί με την αίτηση της πρώτης
εγγραφής τους στο Τμήμα.

Οι φοιτητές παραλαμβάνουν έντυπο όπου φαίνονται τα μαθήματα που δηλώθηκαν.
Στη συνέχεια, οι φοιτητές εισέρχονται στον δικτυακό χώρο δήλωσης συγγραμμάτων
http://www.eudoxus.gr για να επιλέξουν τα συγγράμματα για τα μαθήματα που
δήλωσαν για το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Α

πό πού και πότε θα προμηθευτώ τα συγγράμματά μου;
Το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα
μπορούν

να

κάνουν

χρήση

της

Ηλεκτρονικής

Υπηρεσίας

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων
(Εύδοξος). Μέσω μιας πλήρως αυτοματοποιημένης διαδικασίας θα

μπορούν να ενημερώνονται για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα και να
τα παραλαμβάνουν άμεσα.
Έχετε προβλήματα με τη διαδικασία δήλωσης συγγραμμάτων; Παρακαλούμε
απευθυνθείτε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών ΕΥΔΟΞΟΣ (helpdesk@eudoxus.gr)

ή

στο 801-11-13600. Πληροφορίες για τις οδηγίες χρήσης του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ,
παρέχονται στη σελίδα http://www.eudoxus.gr

Η αναζήτηση βιβλίων γίνεται στη σελίδα http://service.eudoxus.gr/search

Π

ού θα τρώω;
Στα κεντρικά κτήρια του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη την
Καστοριά την Φλώρινα και την Πτολεμαΐδα λειτουργούν εστιατόρια της
Φοιτητικής Λέσχης ενώ στα Γρεβενά η Φοιτητική Λέσχη στεγάζεται σε

κτήριο στο κέντρο της πόλης. Εκεί μπορούν να σιτίζονται όλα τα μέλη της
Ακαδημαϊκής Κοινότητας, είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή. Τα εστιατόρια λειτουργούν
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός από τις ημέρες όπου το Ίδρυμα παραμένει
κλειστό.
Όσοι δικαιούνται και επιθυμούν δωρεάν σίτιση, πρέπει να υποβάλουν την ημέρα της
εγγραφής τους, στα Γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος , τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται. Την ίδια μέρα θα λάβουν και την κάρτα σίτισης.

Π

ού θα μείνω;
Η Φοιτητική Μέριμνα του Ιδρύματος είναι υπεύθυνη για την παροχή
δωρεάν στέγασης στους φοιτητές του που μπορούν να στεγαστούν
δωρεάν σε Φοιτητικές Εστίες. Οι εστίες στις οποίες μπορούν να

φιλοξενηθούν οι φοιτητές μας είναι οι ακόλουθες: ένα κτήριο στο campus του ΤΕΙ
στην Κοζάνη και την Φλώρινα και ένα κτήριο στην πόλη της Κοζάνης.

Όσοι το δικαιούνται και επιθυμούν πρέπει να υποβάλλουν την ημέρα της εγγραφής
τους στο Γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος μας, τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται.
Περισσότερα:http://www.teiwm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2
04&catid=8&lang=el

Υ

πάρχουν προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών στα οποία μπορώ να
συμμετάσχω;
Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, πρωτοπόρο στη διαπανεπιστημιακή
συνεργασία και με διεθνοποιημένη στρατηγική, συμμετέχει ενεργά στο
Πρόγραμμα

Έρασμος

από

το

1987.

Στο

πλαίσιο

αυτού

του

Προγράμματος προωθείται η συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα,
επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς, πραγματοποιείται δέ μέσω του Γραφείου
Έρασμος η κινητικότητα φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού με τα
ιδρύματα- εταίρους. Υπεύθυνη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κινητικότητας είναι η κα Καίτη Μπλάντα, Τηλ.: +30
2461068065
Περισσότερα : http://erasmus.teiwm

Π
Π

οια η διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους;
Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η
Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού
έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό).
όσο διαρκούν τα διδακτικά εξάμηνα;
Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις
εβδομάδες διδασκαλίας. Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου, όχι
μεγαλύτερη των δύο εβδομάδων επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές

περιπτώσεις, με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση της κοσμητείας της
Σχολής, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός
εβδομάδων διδασκαλίας.

Π

ότε πρέπει να ανανεώνω την εγγραφή μου και να δηλώσω τα μαθήματα
που επιλέγω;
Κάθε φοιτητής πρέπει να εγγράφεται στο Τμήμα του στην αρχή κάθε

εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Σύγκλητο και να δηλώνει τα
μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει κατά το
συγκεκριμένο εξάμηνο (δήλωση μαθημάτων). Τόσο η εγγραφή όσο και η δήλωση

μαθημάτων των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο αποτελούν από κοινού απαραίτητες
ενέργειες, προκειμένου ο φοιτητής να έχει ενεργή παρουσία στο Ίδρυμα.
Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μόνο σε μάθημα που έχει δηλώσει να
παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει
δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί
στις εξετάσεις του εξαμήνου.

Π

όσα και ποια μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών θα δηλώσω να
παρακολουθήσω στο Α’ εξάμηνο;
Στο πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος περιλαμβάνονται οι τίτλοι των

υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων,
το περιεχόμενό τους, οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες
περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, και η χρονική
αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων, καθώς και ο αριθμός των διδακτικών
και των πιστωτικών μονάδων, ανά εξαμηνιαίο μάθημα ή άσκηση. Ο κάθε φοιτητής
στην αρχή του εξαμήνου πρέπει να υποβάλλει δήλωση με τα μαθήματα του
προγράμματος σπουδών που επιθυμεί να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο
εξάμηνο (δήλωση μαθημάτων). Ο αριθμός των μαθημάτων που μπορεί να
περιλαμβάνεται στην ανωτέρω δήλωση ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος. Η δήλωση μαθημάτων γίνεται με τους περιορισμούς που έχουν
καθοριστεί σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Π

οιο είναι το πρόγραμμα των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου;
Η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών γίνεται
σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται, εγκρίνεται από
το Τμήμα και ανακοινώνεται εγκαίρως από τη Γραμματεία του

Τμήματος. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατανομή των ωρών
διδασκαλίας των μαθημάτων μέσα στις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τους
διδάσκοντες και τις αίθουσες διδασκαλίας. Επίσης, όπου κρίνεται απαραίτητο για την
ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου οι φοιτητές διαιρούνται σε μικρότερες
ομάδες/κλιμάκια. Σύμπτωση των ωρών διδασκαλίας υποχρεωτικών και προαιρετικών
ή επιλεγόμενων μαθημάτων του ίδιου εξαμήνου στο ωρολόγιο πρόγραμμα δεν
επιτρέπεται.

Π

ώς μπορώ να διακόψω (αναστείλω) προσωρινά τη φοίτησή μου;
Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους
στη Γραμματεία της οικείας Σχολής, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα,
συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον

ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το
ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρούνται στην
παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα
ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό

διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των
σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη Σχολή.

Π

ού μπορώ να διαβάζω, να δανείζομαι βιβλία και να αναζητώ
πληροφορίες για τις εργασίες μου;
Οι Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διαθέτουν το έντυπο και
το ηλεκτρονικό υλικό που θα χρειασθείτε για τις προπτυχιακές και

μεταπτυχιακές σπουδές σας στο Ίδρυμα.
Χρησιμοποιήστε τις ιστοσελίδες των Βιβλιοθηκών για άμεση πληροφόρηση σχετικά
με τη λειτουργία, το ωράριο, τις συλλογές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Περισσότερα : http://library.teiwm.gr

Μ

πορώ να γυμνάζομαι στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας;
Φυσικά! Σας ενθαρρύνουμε να ασχοληθείτε με τις αθλητικές
δραστηριότητες που προσφέρει το Ίδρυμα. Τα προγράμματα
άθλησης

πραγματοποιούνται στα κλειστά Γυμναστήρια, στις

αθλητικές εγκαταστάσεις και τους αθλητικούς χώρους που βρίσκονται στην Κοζάνη,
την Φλώρινα και την Καστοριά.

Μ

πορεί το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας να με βοηθήσει να πραγματοποιήσω
μία ιδέα μου και να την κάνω αληθινή επιχείρηση;
Βεβαίως! Το Ίδρυμα ενθαρρύνει τους φοιτητές να είναι ενεργοί και να

υλοποιούν τις ιδέες τους. Παράλληλα με τις ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχειρηματικής
σας ιδέας στο πλαίσιο εξειδικευμένων μαθημάτων του τμήματός σας, μπορείτε να
απευθυνθείτε στη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ), η οποία
προσφέρει καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη στους φοιτητές που ψάχνουν
τρόπους για να υλοποιήσουν τις ιδέες τους. Περισσότερα: http://moke.teikoz.

Υ

πάρχει πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας;
Μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές υποχρεούνται να
εργαστούν για μικρό χρονικό διάστημα (6 μήνες) σε κάποιον φορέα

απασχόλησης σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους. Η συμμετοχή αυτή τους δίνει
την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το εργασιακό περιβάλλον και να αναπτύξουν
δεξιότητες και ικανότητες, αξιοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο που έχουν λάβει
κατά τη διάρκεια των μέχρι τώρα σπουδών τους. Περισσότερες πληροφορίες θα
βρείτε στους δικτυακούς τόπους των επιμέρους γραφείων Πρακτικής Άσκησης
και:http://www.teiwm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=
313&lang=el

Μ

πορώ να ασχοληθώ με πολιτιστικές δραστηριότητες; Φυσικά!
Στους χώρους του Ιδρύματος δραστηριοποιούνται διάφορες στις
οποίες μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Οι ομάδες αυτές
υποστηρίζονται διοικητικά από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων.

Μεταξύ των δραστηριοτήτων των πολιτιστικών ομάδων περιλαμβάνονται:

ο Ραδιόφωνο JUST RADIO
ο Ελληνική Μουσική
ο Παραδοσιακοί Χοροί
ο Μοντέρνοι χοροί (Latin)
ο Θεατρική Ομάδα
ο Κινηματογραφική Ομάδα
ο Ομάδα Φωτογραφίας
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα
Δημοσίων

Σχέσεων

.

Υπεύθυνη

2461037725,email : pubrel@teiwm.gr

Καλή Ακαδημαϊκή χρονιά!!!

κα

Αναστασία

Κωνσταντινίδου,

+30

