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Ανακοίνωση
Δήλωση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016
Ενημερώνονται οι πρωτοετείς φοιτητές ότι η δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου
του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, θα γίνει από την Τετάρτη 02/03/2016 έως και την
Τετάρτη 09/03/2016. Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους
τους φοιτητές στο σύστημα CRONOS https://cronos.cc.uoi.gr (φοιτητολόγιο) και πάντα
εντός της παραπάνω χρονικής προθεσμίας και είναι υποχρεωτική.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο κάθε φοιτητής θα πρέπει:
1. Να συνδεθεί στο https://cronos.cc.uoi.gr με τους προσωπικούς κωδικούς που του
έχουν παραχωρηθεί από τη Γραμματεία.
2. Να επιλέξει τα τέσσερα (4) μαθήματα που θα δηλώσει.
3. Να πατήσει ΑΠΟΣΤΟΛΗ και στη συνέχεια να εκτυπώσει τη δήλωσή του και να την
κρατήσει έως τη λήξη του εξαμήνου.
4. Να επανασυνδεθεί και να ελέγξει άμεσα ότι η δήλωση έχει καταχωρηθεί.
Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για τη συμμετοχή
του φοιτητή στις εξετάσεις και για την καταχώρηση της βαθμολογίας.
Εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων δεν γίνονται δεκτές.
Το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό από την Τετάρτη 02/03/2016 μέχρι και την Τετάρτη
09/03/2016 για τις δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2015-2016.
Μετά τη λήξη της περιόδου δηλώσεων καμία αλλαγή δεν θα είναι εφικτή ούτε από τη
Γραμματεία ούτε από το Κέντρο Υπολογιστών.
Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση μαθημάτων είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη
και κατοχυρώνεται στο σύστημα ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ πατήσετε το πλήκτρο ΑΠΟΣΤΟΛΗ (και όχι
με το «Προσθήκη» μαθημάτων, το οποίο κρατά προσωρινά τα μαθήματα στη δήλωσή σας
για το χρονικό διάστημα των ηλεκτρονικών δηλώσεων). Για οποιοδήποτε πρόβλημα με την
ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία
του Τμήματος (26510-07191) ΜΟΝΟ κατά την περίοδο των δηλώσεων και όχι μετά.
Από τη Γραμματεία

