ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Αγαπητοί Φοιτητές,
Θερμή

παράκληση

πριν απευθυνθείτε

στη

Γραμματεία

να

διαβάζετε

προσεκτικά τις ανακοινώσεις που είναι αναρτημένες αλλά και σας έχουν αποσταλεί
στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Η μέριμνα μας είναι να είστε όσο το δυνατόν
έγκαιρα και πληρέστερα ενημερωμένοι ελλείψει και διοικητικού προσωπικού στο
τμήμα για ότι συμβαίνει και σας αφορά.
Επίσης είναι αναγκαίο να ανατρέχετε στον Οδηγό Σπουδών του τμήματος και
να γνωρίζετε καλά ότι περιέχει,
Οι πληροφορίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα για εκπαιδευτικά
ζητήματα όπως είναι η διαδικασία πρακτικής κ πτυχιακής είναι σημαντικές και θα τις
χρειαστείτε. Ειδικά όσο αφορά την πρακτική άσκηση κ την πτυχιακή εργασία θα
πρέπει να είστε σε συνεχή επικοινωνία με τον καθηγητή σας και να έχετε τη
σύμφωνη γνώμη του πριν την τελική κατάθεση για επικύρωση πρακτικής αλλά κ την
παρουσίαση της πτυχιακής στο τμήμα.
Ο τρόπος επικοινωνίας καθορίζεται από τους καθηγητές και σε περιπτώσεις
που

αδυνατείτε για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο να παραβρεθείτε στις συναντήσεις

με τους καθηγητές στο ΤΕΙ, οφείλετε να ενημερώνετε καθώς επίσης να επικοινωνείτε
για εκπαιδευτικά θέματα μαζί τους ημέρες και ώρες που οι καθηγητές τους θα
σας

υποδείξουν.

Να απευθύνεστε στους καθηγητές σας ημέρες και ώρες

διδασκαλίας τους βάσει του ωρολογίου προγράμματος είτε κατόπιν ραντεβού μαζί
τους. Τα e-mail των καθηγητών βρίσκονται στην ιστοσελίδα του τμήματος.
Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια αυτοματοποίησης διαδικασιών προκειμένου
για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και ταχύτερη ενημέρωση σας (διαθέσιμες
ηλεκτρονικές λειτουργίες: ενημέρωση βαθμολογιών στον ατομικό σας λογαριασμό,
εγγραφή

και

δήλωση

διαχείριση

ακαδημαϊκής

μαθημάτων,

ταυτότητας,

εγγραφή

συγγραμμάτων,

στα

εργαστήρια,

σίτισης,

στεγαστικού

επιδόματος, κ.α.)
Σε περίπτωση που δε λαμβάνετε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση την
ενημέρωση της Γραμματείας ενώ άλλοι συμφοιτητές σας ενημερώνονται κανονικά
κάτι λάθος έχετε κάνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε όταν

σας ζητήθηκε. Στην περίπτωση αυτή θα αποστείλετε ένα μήνυμα στον υπεύθυνο του
φοιτητολογίου

studentssupport@teiwest.gr

με

τα

πλήρη

στοιχεία

σας:

ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου, την έγκυρη ηλεκτρονική σας διεύθυνση με το
αίτημα να αλλαχθεί στο πρόγραμμα για να λαμβάνετε τις ανακοινώσεις τις
γραμματείας αλλά και γενικότερα από το ΤΕΙ.
Σας εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στην τήρηση των προθεσμιών
(που αφορούν δηλώσεις μαθημάτων, συγγραμμάτων, πρακτικών, πτυχιακών,
αιτήσεων για λήψη υποτροφιών και επιδομάτων, κλπ …) για τις οποίες μεριμνούμε
να ενημερώνεστε έγκαιρα. (πχ η μη δήλωση μαθημάτων σας αποκλείει από τη
εξεταστική διαδικασία)
Oι ημερομηνίες που ανακοινώνονται μέσω της Γραμματείας θα πρέπει να
τηρούνται προκειμένου για την εύρυθμη εκπαιδευτική διαδικασία και παρακαλείσθε
να τις τηρείτε. Οι όποιες καθυστερήσεις παρεμποδίζουν μεν το έργο της Γραμματείας
αλλά δημιουργούν κωλύματα στην εξέλιξη των διαδικασιών με συνέπεια να
παρατηρούνται καθυστερήσεις και να αποβαίνει εις βάρος φοιτητών που είναι τυπικοί
και επωμίζονται άδικα τις συνέπειες εφόσον η εξέλιξη των διαδικασιών δε γίνεται
μεμονωμένα αλλά ομαδικά.
Όταν διαβάζετε τις οδηγίες που σας αποστέλλουμε πριν από κάθε ενέργεια
σας, αποφεύγετε οποιαδήποτε ταλαιπωρία που μπορείτε να υποστείτε αν κάτι δεν το
εφαρμόσετε σωστά αλλά και εξυπηρετείστε άμεσα, καθώς επίσης συμβάλλετε στην
ομαλή λειτουργία του τμήματος σας.
Η Γραμματεία σας συμβουλεύει όλα αυτά να τα εφαρμόζετε γενικότερα σε
οποιαδήποτε συναλλαγή σας με το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα και γενικότερα στη
ζωή σας για να έχετε μία επιτυχημένη σταδιοδρομία και να μην ταλαιπωρείστε
αδίκως γιατί δεν αφιερώσατε λίγα λεπτά να διαβάσετε κάτι προσεκτικά.
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