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Ολοκλήρωςη εγγραφήσ / πιςτοποίηςη ταυτοπροςωπίασ πρωτοετών φοιτητών
Ακαδημαϊκοφ Ζτουσ 2018-2019
Για την πιςτοποίηςη τησ ταυτοπροςωπίασ τουσ και την ολοκλήρωςη τησ εγγραφήσ τουσ, οι
πρωτοετείσ φοιτητζσ οφείλουν να καταθζςουν αυτοπροςώπωσ ή με εξουςιοδοτημζνο άτομο* ή να
αποςτείλουν ςτη Γραμματεία του Τμήματοσ Μαθηματικών ταχυδρομικά ή με υπηρεςία
ταχυμεταφοράσ, τα εξήσ επιπλζον δικαιολογητικά μζχρι και την Σετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018:
1)

2)
3)
4)

Εκτυπωμζνη και υπογεγραμμζνη την Αίτηςη Εγγραφήσ την οποία υπζβαλαν ςτην
ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό αριθμό
πρωτοκόλλου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ζγινε λανθαςμζνη καταχώρηςη των προςωπικών
ςτοιχείων τουσ ςτο ςφςτημα, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωςησ των ςτοιχείων αυτών κατά
την προςζλευςή τουσ ςτη Γραμματεία.
Υπογεγραμμζνο Ζντυπο Επικαιροποίηςησ Προςωπικών τοιχείων Φοιτητή (βρίςκεται ςτθν
ιςτοςελίδα του Τμιματοσ Μακθματικϊν).
Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τησ Αςτυνομικήσ Σαυτότητασ (και τισ 2 όψεισ) του πρωτοετή
φοιτητή (δε χρειάηεται επικφρωςθ).
Δφο (2) φωτογραφίεσ του φοιτητή, τφπου Αςτυνομικήσ Ταυτότητασ.
ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ

1)

2)

Βεβαίωςη Διαγραφήσ (Αποφοιτιριο) από Ακαδημαϊκό Τμήμα προηγοφμενησ εγγραφήσ.
(Αφορά μόνο τουσ φοιτθτζσ που είχαν εγγραφεί ςτο παρελκόν ςε άλλο Ακαδθμαϊκό Τμιμα
και δεν το διλωςαν κατά τθν φετινι θλεκτρονικι εγγραφι τουσ ςτο αντίςτοιχο πεδίο ϊςτε
να γίνει θλεκτρονικά).
Πιςτοποιητικό Γζννηςησ. (Αφορά μόνο τουσ άρρενεσ ςε περίπτωςθ υποβολισ αιτιματοσ
Βεβαίωςθσ Σπουδϊν για Στρατολογικι Χριςθ).

*Η κατάκεςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ταυτοπροςωπίασ και τθν
ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ μζςα ςτισ ανακοινωκείςεσ θμερομθνίεσ, είναι δυνατό να γίνει και από
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. Το νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο κα πρζπει να ζχει μαηί
του και να κατακζςει ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ Μακθματικϊν τθ νόμιμθ εξουςιοδότθςθ κακϊσ
και αντίγραφο τθσ Αςτυνομικισ του Ταυτότθτασ, μαηί με τα δικαιολογθτικά του πρωτοετι φοιτθτι.
Εάν οι φοιτητζσ δεν ςυμπλήρωςαν το Ατομικό Στατιςτικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική
τουσ εγγραφή, ζχουν τη δυνατότητα να ειςζλθουν εκ νζου ςτο ςφςτημα για να το ςυμπληρώςουν.
Τζλοσ, οι πρωτοετείσ φοιτητζσ ενημερώνονται ότι οι Βεβαιώςεισ Εγγραφήσ (Βεβαιϊςεισ Φοίτθςθσ)
θα χορηγηθοφν από το Τμήμα Μαθηματικών, μετά την επικαιροποίηςη των ςτοιχείων των
πρωτοετών φοιτητών και όχι πριν την 1η Οκτωβρίου.

ΘΜΑΝΣΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ
Α. ΙΣΙΘ
Οι φοιτητζσ που ενδιαφζρονται για ςίτιςη ςτη Φοιτητική Λζςχη του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων, οφείλουν να
αποςτείλουν με ταχυδρομείο ή να καταθζςουν αυτοπροςώπωσ ςτη Γραμματεία του Τμήματοσ Μαθηματικών και
τo εξήσ, επιπλζον δικαιολογητικό:


Αντίγραφο του εκκακαριςτικοφ του ζτουσ 2018

Β. ΣΕΓΑΘ
Οι φοιτητζσ που ενδιαφζρονται για ςτζγαςη ςτισ Φοιτητικζσ Εςτίεσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων, θα πρζπει να
υποβάλλουν αίτηςη, ηλεκτρονικά, από 14 επτεμβρίου 2019 ζωσ 7 Οκτωβρίου 2018, ςτον παρακάτω ςφνδεςμο:
http://merimna.uoi.gr/
Πληροφορίεσ: http://www.uoi.gr/aitiseis-protoeton-foititon-gia-diamoni-stis-foititikes-katoikies-2018-2019/
Γ. ΕΝΑΡΞΘ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ
Τα μαθήματα για τουσ πρωτοετείσ, ςφμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Τμήματοσ θα ξεκινήςουν τη

Δευτζρα, 1 Οκτωβρίου 2018 ςτισ 11:00 π.μ.
Το πρώτο μάθημα και η ενημζρωςη των πρωτοετών φοιτητών θα γίνει ςτο Αμφιθζατρο του Τμήματοσ, την
Δευτζρα 1 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.
Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδαςκαλίασ Μαθημάτων μπορείτε να το βρείτε ςτoν Οδηγό Σπουδών του Τμήματοσ
(Ακαδημαϊκοφ Ζτουσ 2018-2019) ςτην ιςτοςελίδα του Τμήματοσ. Στον Οδηγό Σπουδών θα βρείτε επίςησ
ςημαντικζσ πληροφορίεσ για τισ ςπουδζσ ςασ ςτο Τμήμα Μαθηματικών.
Ε. ΕΚΔΟΘ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΘ ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ - ΠΑΟ
Για την ζκδοςη τησ Ακαδημαϊκήσ Σαυτότητασ – ΠΑΟ, οι φοιτητζσ θα πρζπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηςη
ςτην Υπηρεςία Απόκτηςησ Ακαδημαϊκήσ Ταυτότητασ (https://submit-academicid.minedu.gov.gr), κάνοντασ χρήςη
των προςωπικών κωδικών τουσ, μετά την πιςτοποίηςη των ςτοιχείων τουσ.
Σ. ΔΘΛΩΘ & ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΩΝ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (ΕΤΔΟΞΟ)
Οι φοιτητζσ, για την δήλωςη και παραλαβή των ςυγγραμμάτων που δικαιοφνται (ζνα για κάκε μάκθμα), θα
πρζπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηςη ςτο ςφςτημα ΕΥΔΟΞΟΣ (http://eudoxus.gr), όπου μποροφν να
επιλζξουν τα ςυγγράμματα που επιθυμοφν (ςε ημερομηνίεσ που θα ανακοινωθοφν από τον ΕΥΔΟΞΟ) και να
ενημερωθοφν για τον τόπο και χρόνο παραλαβήσ τουσ.
Η. ΜΕΣΕΓΓΡΑΦΕ
Μετά την ολοκλήρωςη τησ διαδικαςίασ των εγγραφών, θα εκδοθεί η ςχετική εγκφκλιοσ από το Υπουργείο
Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων η οποία θα καλεί τουσ φοιτητζσ να προβοφν ςε ηλεκτρονική αίτηςη
μετεγγραφήσ ςε ςφνδεςμο διαθζςιμο ςτην ιςτοςελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr).
Θ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ταχυδρομική Διεφθυνση
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