Μην ψαρωνεις !!!!!

Αγαπητή φοιτήτρια, αγαπητέ φοιτητή,
Σε καλωσορίζουμε στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
Σίγουρα όπως κάθε καινούργιος/α θα έχεις κάποιες απορίες-ερωτηματικά. Μην τρομάζεις
είναι φυσικό να νιώθεις έτσι, μην ξεχνάς ότι δεν είσαι μόνος σου. Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας είναι
στελεχωμένο με το κατάλληλο προσωπικό το οποίο μπορεί να λύσει κάθε απορία σου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Κάθε τμήμα έχει την Γραμματεία του, έτσι και στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής η
Γραμματεία είναι καθημερινά ανοιχτή 11.00πμ έως 13.00μμ (ώρες εξυπηρέτησης σπουδαστών) και
είναι αρμόδια για την έκδοση πιστοποιητικών σπουδών και γενικά όλων εκείνων των εγγράφων που
θα σου είναι απαραίτητα καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών σου όπως:
 βεβαιώσεις σπουδών
 πιστοποιητικά στρατολογίας
 προγράμματα μαθημάτων κ.α.
Τα τηλέφωνα στα οποία μπορείς να καλείς είναι :24610-68207 & 24610-68222
E-MAIL: sec-logist@teikoz.gr και sec-xrimkο@teikoz.gr
Αρχικά θα σου προτείναμε να προμηθευτείς από την γραμματεία σου τον οδηγό σπουδών.
Τι είναι ο Οδηγός Σπουδών;
Ο οδηγός σπουδών είναι ένα βιβλιαράκι το οποίο σου παρέχει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για το τμήμα σου. Αναφέρεται αναλυτικά σε κάθε εξάμηνο σπουδών. Σε καθοδηγεί
αναφορικά με το ποια μαθήματα είναι του εξαμήνου σου και από αυτά ποια είναι υποχρεωτικής
παρακολούθησης, ποια είναι εργαστηριακά μαθήματα, ποια είναι επιλογής και ποια είναι ειδικότητας.
Τι είναι τα υποχρεωτικά μαθήματα;
Υποχρεωτικό είναι ένα μάθημα το οποίο πρέπει να παρακολουθήσει ο φοιτητής- τρια για να
πάρει το πτυχίο του.
Τι είναι το εργαστήριο;
Το εργαστήριο είναι ένα μάθημα το οποίο θεωρείται υποχρεωτικό. Επιτρέπονται μόνο δύο (2)
απουσίες διαφορετικά ο φοιτητής απορρίπτεται.
Τα μαθήματα επιλογής
Κάθε φοιτητής, με βάση το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος του, εκτός από τα
υποχρεωτικά μαθήματα, έχει να επιλέξει και κάποια μαθήματα ακόμη, από μία ομάδα μαθημάτων
συναφούς συνήθως αντικειμένου, ώστε να συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό για το πτυχίο του. Η
αναλογία ποικίλλει ανάλογα με το τμήμα παρακολούθησης.
Τι είναι το μάθημα ειδικότητας και πως θα το αναγνωρίσω;
Το μάθημα ειδικότητας αναφέρεται επί της ουσίας στο αντικείμενο των σπουδών. Τα
μαθήματα ειδικότητας δίνουν στον φοιτητή-τρια περισσότερες διδακτικές μονάδες σε σχέση με τα
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άλλου είδους μαθήματα. Οι διδακτικές μονάδες δηλώνουν την βαρύτητα κάθε μαθήματος και βοηθούν
στον τελικό βαθμό του πτυχίου. Για την λήψη πτυχίου απαιτείται να συγκεντρώσεις τουλάχιστον 240
μονάδες, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και το σύστημα ECTS.
Τα μαθήματα ειδικότητας θα τα αναγνωρίσεις από το χαρακτηρισμό ΜΕ (Μάθημα Ειδικότητας)
στο συνοπτικό κατάλογο μαθημάτων ανά εξάμηνο στο οδηγό σπουδών σου.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Ένα χρήσιμο εργαλείο για την ενημέρωσή σας ηλεκτρονικά σχετικά με βαθμούς, δηλώσεις και ότι σας
αφορά σαν σπουδαστή.
Χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (username) και το κωδικό πρόσβασης (password) που σας
δόθηκαν κατά τη διαδικασία εγγραφής σας στο Τμήμα και αφού κάνετε login στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του ΤΕΙ ΟΝ-LΙΝΕ, μπαίνετε στη προσωπική σας καρτέλα. Εκεί θα βρείτε ένα παράθυρο,
όπου και αναγράφονται αναλυτικά οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε για να κάνετε τη δήλωση
σας. Στο ίδιο παράθυρο θα κάνετε κλικ για την προβολή των βαθμών σας και έτσι θα μπορείτε να
είστε ενήμεροι για την πορεία των σπουδών σας από μακρυά όποτε το θελήσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ στην ασφαλή φύλαξη των κωδικών σας. Θα τους χρειαστείτε μέχρι να
αποφοιτήσετε.

Ας έρθουμε τώρα σε ποιο ουσιαστικά ερωτήματα που μπορεί να έχετε σαν νεοεισαχθέντες στο
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
Ένα βασικό ερώτημα που μπορεί να έχουν πολλοί από εσάς είναι:
Από πού θα προμηθευτώ το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων;
Το πρόγραμμα θα το προμηθευτείς από το διαδίκτυο στη σελίδα του www.teiwm.gr και στη
συνέχεια μεταφέρομαι στον υπερσύνδεσμο του TEI OnLine (πάνω δεξιά)

Υπάρχουν πρόσωπα στα οποία μπορώ να απευθυνθώ για προβλήματα που παρουσιάζονται
κατά την διάρκεια των σπουδών μου;
Κάθε τμήμα έχει όπως ήδη έχουμε αναφέρει τη Γραμματεία του. Πρέπει να αναφέρουμε σε
αυτό το σημείο ότι κάθε τμήμα έχει τον Πρόεδρό του (προϊστάμενο). Στο Τμήμα Λογιστικής &
Χρηματοοικονομικής Πρόεδρος είναι ο κ.Σαριαννίδης Νικόλαος.
Επίσης κάθε Τμήμα έχει ορίσει έναν εκπαιδευτικό, τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο Σπουδών, ο
οποίος καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους. Για το ακαδ.έτος
2013-2014 έχει οριστεί η κ.Πιτόσκα Ηλέκτρα.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρετε το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζετε σε κάποιο
από τα παραπάνω πρόσωπα. Ανάλογα πάντα με την σοβαρότητα του προβλήματος θα ζητήσετε
ακρόαση από το πρόσωπο το οποίο επιθυμείς.

Εγγραφή στο Τμήμα σου
Δικαιολογητικά που θα καταθέσεις:
Για να καταθέσει κάθε φοιτητής τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την αίτηση της εγγραφής του, θα
πρέπει να απευθυνθεί στην αντίστοιχη Γραμματεία του Τμήματος που έχει επιτύχει.. Τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και η προθεσμία των εγγραφών σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας καθορίζονται από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, και κοινοποιούνται στις Γραμματείες με σχετική εγκύκλιο στις
αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου οι εγγραφές των
επιτυχόντων ακαδ. έτους 2013-2014 στα Πανεπιστήμια, θα γίνουν από την Τετάρτη 11 μέχρι και την
Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013 και σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται από τις
Γραμματείες των Τμημάτων.
Τη σχετική εγκύκλιο και τα δικαιολογητικά εγγραφών αμέσως μόλις μας γνωστοποιηθούν κάθε
φοιτητής μπορεί να τα αναζητήσει στον κεντρικό ιστότοπο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ή του
Τμήματος που έχει επιτύχει ή στην αντίστοιχη Γραμματεία.
Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται, ενώ επισημαίνεται ότι
ζητούνται επιπλέον κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία και τον τρόπο
εισαγωγής του κάθε φοιτητή:
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1. Τίτλο απολύσεως: Απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ή
νομίμως κυρωμένο φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών. Σε περίπτωση που υποβάλλεται ο πρωτότυπος
τίτλος απολύσεως (απολυτήριο ή πτυχίο), αυτός μπορεί να αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος
προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.
2. Βεβαίωση του αποφοίτου από το Λύκειο με τους βαθμούς πρόσβασης στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση.
3. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Πιστοποιητικό Γεννήσεως, όπου θα αναγράφεται το Μητρώο
Αρρένων.
4. Πιστοποιητικό διαγραφής εφ’ όσον το προηγούμενο ακαδ. έτος είχε εγγραφεί σε άλλο Τμήμα της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι).
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας για το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα (απαραίτητα μόνο για
τη Φοιτητική Λέσχη και τη Φοιτητική Εστία), εφόσον ο φοιτητής δικαιούται και επιθυμεί να σιτίζεται από
τη Φοιτητική Λέσχη.
6. Πέντε (5) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Δικαιολογητικά / έντυπα που θα συμπληρώσεις:
Την ημέρα της εγγραφής σου, θα συμπληρώσεις τα ακόλουθα έντυπα / δικαιολογητικά, τα οποία θα
σου χορηγήσει η Γραμματεία:

ελτίο Φοιτητή (της ΕΛΣΤΑΤ)
συγγραμμάτων)

Τυχόν άλλα έντυπα του Τμήματος
Πιστοποιητικά / βεβαιώσεις / έντυπα που θα παραλάβεις:
Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σου η Γραμματεία του Τμήματός σου θα σου χορηγήσει:
οιτητική Λέσχη (σίτιση) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
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απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Ακαδημαϊκή ταυτότητα και ΠΑΣΟ
Για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας με ενσωματωμένο Δελτίο Φοιτητικού
Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ):
Πώς θα αποκτήσεις 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. http://paso.minedu.gov.gr
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 του Τμήματός
σου.
Πώς θα παραλάβεις 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 ή 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.
Πότε επιστρέφεις την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα:
Τυχόν διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας σημαίνει αυτομάτως παύση του δικαιώματος κατοχής
Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να επιστρέψεις την ταυτότητα στη
Γραμματεία του Τμήματός σου.
Αν χάσεις την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα:
Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της Ακαδημαϊκής του Ταυτότητας ο φοιτητής θα
πρέπει να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Τμήματός του, προσκομίζοντας τη σχετική δήλωση
απώλειας/κλοπής από την αστυνομία και ζητώντας την επανέκδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.
Σημειώνεται ότι κατόπιν της έγκρισης επανέκδοσης από τη Γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης της
Ακαδημαϊκής Ταυτότητας επαναλαμβάνεται από την αρχή. Στην περίπτωση επανέκδοσης ο φοιτητής
θα πρέπει, κατά την παραλαβή της νέας Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, να καταβάλλει το αντίτιμο των 1,60
€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Ποιοί φοιτητές δικαιούνται να αποκτήσουν Ακαδημαϊκή Ταυτότητα:
Αιτήσεις για Ακαδημαϊκή Ταυτότητα μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι φοιτητές, πρώτου, δεύτερου και
τρίτου κύκλου σπουδών.
Οι φοιτητές που δικαιούνται Ακαδημαϊκή Ταυτότητα με ισχύ και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ),
είναι οι παρακάτω:
κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό
πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη (ν+2).
πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό
πρόγραμμα σπουδών (νΧ2).
τίτλου για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου
κύκλου σπουδών.
ορες) τρίτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου για
τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.
ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus» για
όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ.
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Φοίτηση
Για τη φοίτησή σου:
Ποιά 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).
Πόσο 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 του Πρυτανικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση της κοσμητείας της
Σχολής, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας.
Πότε πρέπει να ανανεώνεις την εγγραφή σου και να δηλώνεις τα μαθήματα που επιλέγεις:
Κάθε φοιτητής πρέπει να εγγράφεται στο Τμήμα του στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που
ορίζονται από την κοσμητεία και να δηλώνει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμεί
να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο (δήλωση μαθημάτων). Αν δεν εγγραφεί για δύο
συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από το Τμήμα και τη Σχολή. 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.
Ειδικά για τους νεοεισαγόμενους φοιτητές η δήλωση μαθημάτων του Α’ εξαμήνου υποβάλλεται μαζί με
την αίτηση της πρώτης εγγραφής τους στο Τμήμα.
Αν δεν ανανεώσεις την εγγραφή σου και δεν δηλώσεις τα μαθήματα που επιλέγεις:
Η μη εγγραφή και δήλωση μαθημάτων για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα συνεπάγεται την
αυτοδίκαιη διαγραφή του φοιτητή από το Τμήμα/ Σχολή, για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική
πράξη από τον Κοσμήτορα της Σχολής.
Επίσης ο χρόνος σπουδών για τους φοιτητές που εισήχθηκαν μετά την ψήφιση του Ν.4009/6-92011 (ΦΕΚ 195 Α), θα είναι ίσος με τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών για τη λήψη πτυχίου,
προσαυξανόμενο κατά 2 έτη ή 4 εξάμηνα.
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.
Πόσα και ποια μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών θα δηλώσεις να παρακολουθήσεις στο
Α’ εξάμηνο:
Κάθε Τμήμα μπορεί να αναθεωρεί μέχρι τον Απρίλιο κάθε ακαδημαϊκού έτους το Πρόγραμμα Σπουδών
του, το οποίο θα ισχύσει από το επόμενο έτος. 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.
Ποιο 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.
Πώς μπορείς να διακόψεις (αναστείλεις) προσωρινά τη φοίτησή σου:
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.
Ποια είναι η διάρκεια της κανονικής σου φοίτησης:
Η περίοδος κανονικής φοίτησης ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή
του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος,
προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα. Μετά την περίοδο αυτή της κανονικής τους φοίτησης, οι
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φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της
φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος.
Για την αναζήτηση πιστοποιητικών και την υποβολή αιτημάτων σχετικών με τη φοίτησή σου:
Κάθε φοιτητής (όπως είπαμε παραπάνω) μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματός του,
εντός του ωραρίου εξυπηρέτησης των φοιτητών, όπως αυτό ανακοινώνεται από τη Γραμματεία,
προκειμένου να υποβάλει αιτήσεις ή να παραλάβει πιστοποιητικά / βεβαιώσεις, καθώς και για
οποιοδήποτε άλλο αίτημα αφορά στη φοίτησή του. Στη Γραμματεία κάθε Τμήματος προΐσταται ο
Γραμματέας.
Η Γραμματεία του κάθε Τμήματος διατηρεί για κάθε φοιτητή ιδιαίτερη μερίδα, είτε συμβατικά είτε
ηλεκτρονικά, στην οποία καταχωρούνται: α) οι τίτλοι και τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν κατά την
εγγραφή, β) αντίγραφα πιστοποιητικών, ή βεβαιώσεων, που χορηγήθηκαν, γ) τυχόν υποτροφίες, ή
βραβεία, που έχουν απονεμηθεί, ή πειθαρχικές ποινές, που έχουν επιβληθεί και δ) τη βαθμολογία κάθε
μαθήματος που εξετάστηκε ο φοιτητής. Το περιεχόμενο της μερίδας αποτελεί προσωπικό δεδομένο
και είναι προσιτό μόνο στον Πρόεδρο, στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, στα μέλη της Γραμματείας και
στον ενδιαφερόμενο.
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Συγγράμματα www.eudoxus.gr
Για τα συγγράμματά σου:
Τι θεωρείται διδακτικό σύγγραμμα:
Διδακτικό σύγγραμμα θεωρείται κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο, περιλαμβανομένων των
ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης, καθώς και οι έντυπες ή ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές
σημειώσεις, σύμφωνα με κατάλογο που εγκρίνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Συνέλευση του
Τμήματος. Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραμμάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα προτεινόμενο
διδακτικό σύγγραμμα ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα, το οποίο προέρχεται από τα
δηλωθέντα συγγράμματα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (Κ.Π.Σ.) «Εύδοξος».
Πόσα και ποια συγγράμματα δικαιούσαι να επιλέξεις:
Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα δωρεάν προμήθειας και επιλογής ενός (1) διδακτικού συγγράμματος για
κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος σπουδών τους.
Συγκεκριμένα, για τους φοιτητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στα Πανεπιστήμια από το
ακαδημαϊκό έτος 2008−2009 και στο εξής, τα συγγράμματα που διανέμονται ισούνται κατ’ αριθμό με τα
υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
Πώς θα ζητήσεις τα συγγράμματα που επιλέγεις:
Η παραγγελία των διδακτικών συγγραμμάτων πραγματοποιείται από τους δικαιούχους φοιτητές
ηλεκτρονικά, μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και
λοιπών βοηθημάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ». Η προθεσμία παραγγελίας των συγγραμμάτων κάθε ακαδημαϊκού
εξαμήνου ανακοινώνεται από την υπηρεσία Εύδοξος μέσω της Γραμματείας του κάθε Τμήματος.
Πληροφορίες: http://eudoxus.gr/Students
Για να δηλώσουν οι φοιτητές τα συγγράμματα που θα προμηθευτούν, είναι απαραίτητο να έχουν
λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας. Το λογαριασμό αυτό
τον παραλαμβάνει κάθε φοιτητής κατά την εγγραφή του στο πρώτο έτος σπουδών από το Τμήμα του.
Πώς θα προμηθευτείς τα συγγράμματα που επιλέγεις:
Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων διενεργείται από εξουσιοδοτημένα Βιβλιοπωλεία, ενώ η
διανομή των διδακτικών σημειώσεων διενεργείται από τις αρμόδιες μονάδες (Εργαστήρια και Κλινικές)
των Τμημάτων. Η προθεσμία παραλαβής των συγγραμμάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου
ανακοινώνεται από την υπηρεσία Εύδοξος μέσω της Γραμματείας του κάθε Τμήματος.
Αν επιλέξεις συγγράμματα που δεν δικαιούσαι:
Στην περίπτωση που οι φοιτητές παραλάβουν σύγγραμμα χωρίς να το δικαιούνται, οφείλουν να το
επιστρέψουν άμεσα είτε στα σημεία διανομής είτε στις βιβλιοθήκες των Ιδρυμάτων τους.
Αν επιλέξεις δεύτερο σύγγραμμα για το ίδιο μάθημα:
Επιλογή δεύτερου συγγράμματος για το ίδιο μάθημα δεν επιτρέπεται ακόμη και αν ο φοιτητής δεν
επέλεξε κανένα από τα προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα άλλου ή άλλων υποχρεωτικών ή
επιλεγόμενων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Εάν φοιτητές επιλέξουν περισσότερα
επιλεγόμενα μαθήματα από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, το δικαίωμα επιλογής και
δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων δεν επεκτείνεται και στα επιπλέον μαθήματα που αυτοί
επέλεξαν και εξετάστηκαν, ακόμη και αν αυτά υπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου.
Οι φοιτητές, ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας ή αλλαγής των προτεινόμενων συγγραμμάτων για
συγκεκριμένο μάθημα, δεν μπορούν να επιλέξουν ξανά δεύτερο σύγγραμμα για το ίδιο μάθημα.
Αν παραλείψεις να παραλάβεις τα συγγράμματά σου:
Σε περίπτωση που φοιτητής παραλείψει να παραλάβει τα διδακτικά συγγράμματα που επέλεξε, εντός
των προθεσμιών που ανακοινώνονται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ, και εξετάστηκε
επιτυχώς στα αντίστοιχα μαθήματα, χάνει το δικαίωμα αυτό.
Ποιοι φοιτητές δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα:
Δικαιούχοι διδακτικών συγγραμμάτων είναι όλοι οι φοιτητές ως και τα ν+2 έτη σπουδών (ελάχιστος
αριθμός εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου προσαυξανόμενος κατά τέσσερα (4)
εξάμηνα), με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προμηθευτεί στο παρελθόν σύγγραμμα για το ίδιο
μάθημα.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δεν χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα σε
φοιτητές:
αθήματα που παρακολουθούν για δεύτερη φορά, για τα οποία τους έχει ήδη χορηγηθεί δωρεάν
σύγγραμμα.
Ποια είναι τα προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα του Τμήματός σου:
Για να ενημερωθείς για τον κατάλογο προτεινομένων συγγραμμάτων του Τμήματός σου και τον τρόπο
παραγγελίας και παραλαβής τους μέσω Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος «Εύδοξος», πάτησε
εδώ και https://service.eudoxus.gr/.
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e-class (Εξυπνη τάξη)
Μία άλλη δυνατότητα που έχεις μέσω του διαδικτύου είναι η η πρόσβασή σου στην ηλεκτρονική τάξη
(e-class).Ετσι θα βρίσκεις σημειώσεις και γενικά εκπαιδευτικό υλικό για κάθε μάθημα που σε
ενδιαφέρει χωρίς να δεσμεύεσαι χρονικά και έχοντας έτσι διαρκή επικοινωνία με τον εκπαιδευτή σου.

Μπορώ να έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο δωρεάν; ( Κοζάνη)
Το διαδίκτυο είναι μια υπηρεσία την οποία το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας προσφέρει δωρεάν
στους φοιτητές του. Υπάρχουν δύο σημεία (Wi-Fi Hotspot). 1) Σε όλο το κτήριο του Τ.Ε.Ι, όπου οι
φοιτητές-τριες μπορούν να το χρησιμοποιούν όλο το 24ωρο.
2)Στη βιβλιοθήκη. Για να κάνει ο φοιτητής χρήση αυτής της υπηρεσίας θα πρέπει πρώτα να βγάλει
κάρτα βιβλιοθήκης, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό αναγνωστήριό της. Η κάρτα
βιβλιοθήκης εκδίδεται από την ίδια την βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Είναι μια απλή διαδικασία στην οποία ο
φοιτητής θα πρέπει να έχει μαζί του μια πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας έγχρωμη ή ασπρόμαυρη
και το φοιτητικό του πάσο.
Τι είναι το ΤΕΙ Οn-Line; Πως θα με βοηθήσει;
Το TEI On-Line είναι το σύγχρονο εργαλείο το φοιτητή. Η είσοδος είναι απλή μέσα από τη σελίδα του
ΤΕΙ, www.teiwm.gr και πάνω δεξιά βρίσκεται ο υπερσύνδεσμος. Το TEI ON-Line είναι ο πίνακας
ανακοινώσεων της σχολής μου, ανακοινώσεις της γραμματείας και τον καθηγητών μου βρίσκονται εκεί,
ακόμα το πρόγραμμα σπουδών μου,αποτελέσματα μαθημάτων και ότι άλλο είναι χρήσιμο για την
σχόλη είναι εκεί. Είναι η ηλεκτρονική σελίδα που θα με συνοδέψει ως το τέλος τον σπουδών μου.
Που βρίσκεται η βιβλιοθήκη;
Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη βρίσκεται σε ξεχωριστό κτίριο. Στον
πρώτο όροφο του κτιρίου Κ.Τ.Ε., στο οποίο πραγματοποιούνται τα μαθήματα του τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων. Είναι αρκετά εύκολο να κατευθυνθείς προς το κτίριο της βιβλιοθήκης αν ακολουθήσεις
το δρόμο εξόδου του Τ.Ε.Ι. από την βορειοδυτική του πλευρά προς το Δημοτικό Διαμέρισμα Κοίλων
Κοζάνης.

Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού:
Δευτέρα έως Τετάρτη 8:30-19:00 &
Πέμπτη έως Παρασκευή 8:30-15:30
Τηλ επικοινωνίας: 24610-68203
Με την κάρτα μέλους που μπορείς να βγάλεις στο τμήμα δανεισμού της, θα μπορείς να δανείζεσαι
βιβλία από τον πλούσιο κατάλογο που διαθέτει. Μπορείς ακόμη να έχεις πρόσβαση στον on-line
κατάλογο της βιβλιοθήκης από τον Η/Υ σου.

Παροχές
Το ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας παρέχει ένα σύνολο από παροχές προς τους φοιτητές με σκοπό την
υποστήριξη τους για τη διάρκεια φοίτησης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται εδώ. Ειδικότερα:
Πώς μπορείς να σιτίζεσαι δωρεάν:
Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, δικαιούνται
δωρεάν σίτιση. Ωστόσο, δυνατότητα σίτισης έχουν και οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που
δεν δικαιούνται ειδική ταυτότητα δωρεάν σίτισης, με την καταβολή μικρής οικονομικής αποζημίωσης. Η
σίτιση αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 30η Ιουνίου του επομένου έτους. Σίτιση δεν
παρέχεται κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.
Αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης του ακαδημαϊκού
έτους 2013-2014 θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας.
Η Φοιτητική Εστία παρέχει διαμονή σε προπτυχιακούς φοιτητές που δικαιούνται.
Οι φοιτητές στεγάζονται υπό προϋποθέσεις στη Φοιτητική Εστία του τα κτίρια της οποίας βρίσκονται
στους χώρους του Ιδρύματος στην Κοζάνη.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus
Τι είναι το πρόγραμμα Erasmus;
Είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις μέρος των
σπουδών σου ή της πρακτικής σου άσκησης με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση σε ένα Ίδρυμα
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρώπης, να ζήσεις στο εξωτερικό, να κάνεις νέους φίλους, να
γνωρίσεις διαφορετικούς πολιτισμούς, να μάθεις μια ξένη γλώσσα, αλλά και να δημιουργήσεις νέες
προοπτικές για τη συνέχεια των σπουδών σου και την επαγγελματική σου εξέλιξη.
Σε ποιους φοιτητές απευθύνεται;
Σε φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών: προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς (master, PhD).
Πόσο διάστημα μπορώ να μετακινηθώ;
Από τρεις (το λιγότερο) έως δώδεκα μήνες.
Αναγνωρίζεται η περίοδος Erasmus;
Βεβαίως. Βάσει της συμφωνίας σπουδών σου, το Ίδρυμα υποχρεούται να αναγνωρίσει τα μαθήματα
που διδάχθηκες με επιτυχία στο εξωτερικό. Και η περίοδος πρακτικής άσκησης αναγνωρίζεται, εφόσον
περιλαμβάνεται περίοδος πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα σπουδών σου.
Περισσότερες πληροφορίες για το κοινοτικό πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, τους
υπεύθυνους κ. κ. Αικατερίνη Μπλάντα και Άρη Καραγιάννη το γραφείο βρίσκεται δίπλα στο κυλικείο.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1997. Είναι ένας θεσμός
που λειτουργεί με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι βασικοί του στόχοι είναι
 να διευκολύνει την επαγγελματική αποκατάσταση και την ακαδημαϊκή εξέλιξη των
αποφοίτων ΤΕΙ
 να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην επιλογή του κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού
 να αποτελέσει ένα μόνιμο δίαυλο επικοινωνίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τους
παραγωγικούς φορείς.

Το Γραφείο Διασύνδεσης εξυπηρετεί
 Τους φοιτητές και αποφοίτους πτυχιούχους των ΤΕΙ
 Τις επιχειρήσεις, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους Συνεταιρισμούς και τις
Δημόσιες Υπηρεσίες
 Τους Φορείς/ Οργανισμούς που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και την υποστήριξη των
επιχειρήσεων (Επιμελητήρια, Επαγγελματικές Ενώσεις ΟΑΕΔ κλπ)

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές & οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ μπορούν να ενημερωθούν
 για διαθέσιμες θέσεις εργασίας
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 για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, εξειδίκευσης, συνεχούς κατάρτισης καθώς και
για προσφερόμενες υποτροφίες
 για τα επαγγελματικά δικαιώματα τους
 για τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, για τη διαδικασία της συνέντευξης, κ.λ.π
 για τα προγράμματα Συμβουλευτικής υποστήριξης που υλοποιεί το Γραφείο Διασύνδεσης
 για θέματα πρακτικής άσκησης

Χώροι και Ωράρια
Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του
ΤΕΙ:
Στην Κοζάνη (Κεντρικό Γραφείο)
Οι χρήστες του Γραφείου Διασύνδεσης (απόφοιτοι και φοιτητές ΤΕΙ και συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις) μπορούν να απευθύνονται στο προσωπικό του και να ζητούν πληροφορίες ή
βοήθεια για οποιονδήποτε τομέα τους ενδιαφέρει. Το Γραφείο είναι ανοιχτό όλο το χρόνο από
Δευτέρα - Παρασκευή, 9:00 - 14:00
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν δωρεάν τις διευκολύνσεις του Γ.Δ, τη βιβλιοθήκη, τις
ηλεκτρονικές βάσεις κοινής χρήσης, τις δυνατότητες πρόσβασης σε διεθνείς βάσεις
δεδομένων μέσω διαδικτύου, τα προγράμματα συμβουλευτικής, σχεδιασμού σταδιοδρομίας,
κλπ.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Οι φοιτητές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι υποχρεωμένοι να
πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική άσκηση, ώστε να καταστούν πτυχιούχοι.
Σκοπός πρακτικής άσκησης
Η πρακτική άσκηση είναι ελεγχόμενη από το τμήμα και αποσκοπεί:
α) Στην ενημέρωση των ασκουμένων για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων
παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες
που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των ασκουμένων
στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.
β) Στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη
διάρκεια των σπουδών με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής.
γ) Στην επαφή των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης
έρευνας για τη δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους.
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Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
Οι ημερομηνίες για την έναρξη και τη λήξη των μαθημάτων και των εξεταστικών περιόδων του
ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας είναι οι ακόλουθες:
Έναρξη και λήξη Mαθημάτων
Α' Εξάμηνο (Χειμερινό)
ναρξη μαθημάτων:1-10-2013
-01-2014
Β' Εξάμηνο (Εαρινό)
-02-2014
-06-2014
Έναρξη και λήξη Εξετάσεων
Α' Εξάμηνο (Χειμερινό)
-01-2014
ετάσεων: 14-02-2014
Β' Εξάμηνο (Εαρινό)
-06-2014
-06-2014
Επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2014:
Η περίοδος θα οριστεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.
Επίσημες Αργίες

Μαρτίου

των φοιτητικών εκλογών
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