ΤΕΙ Κρήτης
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών
Αίτηση Ανανέωσης Εγγραφής Φοιτητών/Φοιτητριών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
(συμπληρώνεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος zema@chania.teicrete.gr)

Επώνυμο:

*

Όνομα:

*

Όνομα Πατρός:

*

Διεύθυνση Κατοικίας:

*

Τηλέφωνα:

*
* Συμπληρώστε τα στοιχεία σας.

Ως

εγγεγραμμένος/εγγεγραμμένη

φοιτητής/φοιτήτρια

του

ΠΜΣ

“Ηλεκτρονικά

Συστήματα

Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών”:
**

Ζητώ αναστολή σπουδών για το τρέχον εαρινό εξάμηνο 2018-19 εξάμηνο, επειδή
……………………………………………… …………………………… …………………………***
Αιτούμαι την ανανέωση της εγγραφής μου στο τρέχον εαρινό εξάμηνο 2018-19, προκειμένου

**

να

εκπονήσω

την

διπλωματική

μου

εργασία

με

θέμα

……………………………

…………………………………………………… ……………………………… ……….………****
**

Αιτούμαι την ανανέωση της εγγραφής μου στο τρέχον εαρινό εξάμηνο 2018-19, προκειμένου
να παρακολουθήσω τα ακόλουθα μαθήματα:
** Συμπληρώστε ανάλογα ΝΑΙ ή ΌΧΙ.
*** Συμπληρώστε το λόγο για τον οποίο ζητάτε αναστολή σπουδών.
**** Συμπληρώστε το θέμα της υπό εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής σας.

…...**

Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα Τεχνοοικονομική Ανάλυση

…...**

Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά: Ισχύος και Υψηλών Συχνοτήτων

…...**

Ευρυζωνικές Επικοινωνίες

…...**

Βαθιά Μηχανική Μάθηση

…...**

Μηχατρονική

…...**

Δεξιότητες και Δεοντολογία στις Επιστήμες

…...**

Πολυμερικά Ηλεκτρονικά

…...**

Ειδικά Θέματα Μετρητικών Συστημάτων

…...**

Τεχνικές Προγραμματισμού και Αλγόριθμοι

…...**

Μικροκυματικές-Χιλιοστομετρο κυματικές Επικοινωνίες και Κεραίες
** Συμπληρώστε ανάλογα ΝΑΙ ή ΌΧΙ.

Συνολικός αριθμός μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε στο τρέχον εξάμηνο:

….*****

***** Συμπληρώστε τον συνολικό αριθμό μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε στο τρέχον εξάμηνο.
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Λαμβάνω υπόψη ότι:
 η παρακολούθηση των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτική, τουλάχιστον για όσους
θέλουν να αποκομίσουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα,
 όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι μεταξύ τους ανεξάρτητα και χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις, οπότε
μπορώ να τα επιλέξω ελεύθερα,
 μπορώ ανάλογα με τις δυνατότητες μου να επιλέξω στο τρέχον εξάμηνο από 1 έως 10 από τα
προσφερόμενα 10 μαθήματα,

Και αν είμαι παλαιός φοιτητής που παρακολουθεί το ΠΜΣ με δίδακτρα:
Επιπλέον λαμβάνω υπόψη ότι:
 το τέλος φοίτησης για κάθε μάθημα του ΠΜΣ με βάση το ΦΕΚ αρχικής ίδρυσης είχε οριστεί στα 150€,
 προκειμένου να έχω δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις και βαθμολόγησης στα μαθήματα που
έχω επιλέξει, πρέπει μέχρι την έναρξη της εξεταστικής περιόδου Ιουλίου 2019 να έχω εξοφλήσει τα
αντίστοιχα τέλη φοίτησης.
Και δεσμεύομαι ότι το αργότερο έως την εξεταστική περίοδο Ιουλίου 2019 θα έχω υποβάλλει στη
Γραμματεία του Τμήματος:

o

Ψηφιοποιημένο/α (σκαναρισμένο/α) αντίγραφο/α του/των Αποδεικτικού/ Αποδεικτικών Κατάθεσης στον
λογαριασμό του ΠΜΣ του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στα τέλη φοίτησης όλων των μαθημάτων
που έχω επιλέξει.

Ημερομηνία……..............
Υπογραφή

(Γράψτε το ονοματεπώνυμο σας ή προσθέστε ψηφιοποιημένη την υπογραφή σας)
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