Αγαπητέ/ή φοιτητή/τρια
Το Φθινοπωρινό Τετράμηνο 2019 υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής και ηλεκτρονικά
μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, την όποια μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://bit.ly/euc-online-registration

Ακολουθούν πιο κάτω αναλυτικά οι πληροφορίες:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


Μόνο οι φοιτητές που έχουν διευθετήσει οποιεσδήποτε προηγούμενες
οικονομικές υποχρεώσεις, καθώς επίσης έχουν καταθέσει την δόση διδάκτρων
των €1100 πριν την καθορισμένη ημερομηνία εγγραφής τους.

ΕΠΙΛΟΓΗ/ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων αναλόγως του
επιπέδου/έτους σπουδών τους βάση του προγράμματος μαθημάτων που έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Η εγγραφή στα μαθήματα θα
πραγματοποιηθεί αναλόγως με την διαθεσιμότητα τους.
 Οι φοιτητές θα πρέπει να τηρούν ΑΥΣΤΗΡΑ τα προαπαιτούμενα των μαθημάτων
των οποίων έχουν επιλέξει.
 Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ακροατηρίου ή μη τήρηση προαπαιτούμενων,
ο σύμβουλος θα επικοινωνήσει με τον φοιτητή μέσω email κατά την διάρκεια της
ημέρας για διευθέτηση τυχόν ζητημάτων.
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
 Το έντυπο εγγραφής πρέπει να σταλθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
στο σύνδεσμο που θα σας σταλεί. Η διαδικτυακή επιλογή εγγραφής θα είναι
διαθέσιμη μόνο την προηγουμένη ημέρα της προκαθορισμένης ημερομηνίας
εγγραφής (δείτε πίνακα εγγραφών) και συγκεκριμένα μεταξύ των ωρών 08:00 –
17:00. (για αιτήσεις που θα σταλούν μετά την προκαθορισμένες ημερομηνίες
και ώρες, θα ελεγχθούν την επόμενη ημέρα)
 Μετά τη μηχανογράφηση θα σταλθεί από το Συμβουλευτικό Κέντρο το τελικό
πρόγραμμα μαθημάτων στο τέλος της εργάσιμης μέρας
 Οι αλλαγές μαθημάτων (add/drop), θα πραγματοποιούνται μετά την έναρξη των
μαθημάτων κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων εβδομάδων των μαθημάτων
(30/09/2019 –11/10/2019) μόνο με φυσική παρουσία του φοιτητή καταθέτοντας
στο Συμβουλευτικό Κέντρο το αντίστοιχο έντυπο.
Η κατάθεση της φόρμας δεν διασφαλίζει την επίσημη εγγραφή σας. Ο σύμβουλος θα
εξετάσει την φόρμα και θα επικοινωνήσει μαζί σας με email εάν υπάρχει πρόβλημα.

Dear Student,
In the Fall Semester 2019 you will have the opportunity to proceed with your
registration through an online platform which can be accessed through the following
link:
http://bit.ly/euc-online-registration

Information regarding the procedure of the online registration can be found below:
CONDITIONS FOR ONLINE REGISTRATION
•In order to be eligible for online registration, you must settle any previous financial
obligations, and deposit the installment of €1100 towards your tuition fees for the Fall
Semester 2019 before your scheduled enrollment date.
SELECTION OF COURSES
• Students have the opportunity to choose courses according to their level / year of
study based on the curriculum posted on the University's website
• Students will have to abide by the prerequisites of the courses they have chosen.
• In case a course has reached its maximum audience capacity, or if you fail to comply
with the prerequisites, your advisor will contact you via your university email, within the
day, to resolve any issues.
REGISTRATION PROCEDURE
• The registration form must be filled, signed and sent to the link sent to you. The online
sign-up option is available 24 hours before the scheduled registration date (see
registration timetable) only between 8.00 and 17.00 hrs. (Any late submissions will be
reviewed by the advising center the day after)
•The final timetable will be sent to you by the Advising Center at the end of the working
day.
• Add / drop of courses will take place after the beginning of the semester during the
first 2 weeks (30/09/2019 -11/10/2019), only by personal submission of the form at the
Advising Centre.
Submitting the form does not guarantee your official registration. The advisor will
review the form and will contact you by email in case any issues need to be resolved

