Ενηµέρωση φοιτητών για την επιλογή και τη δήλωση δωρεάν συγγραµµάτων.
Ενηµερώνουµε τους φοιτητές του τµήµατος ότι αλλάζει η διαδικασία επιλογής και
διανοµής συγγραµµάτων. Οι φοιτητές του τµήµατος θα µπορούν να δηλώνουν τα βιβλία
τους µέσω του δικτυακού τόπου http://eudoxus.gr/ και όχι µαζί µε την δήλωση των
µαθηµάτων όπως γινόταν παλαιότερα. Η προθεσµία δήλωσης συγγραµµάτων για το
χειµερινό εξάµηνο 2010-2011 είναι από τις 20/9/2010 έως τις 15/10/2010. Οι
ηµεροµηνίες αυτές είναι καταληκτικές και δεν θα δίνεται πλέον καµία παράταση.
Αναλυτικά η διαδικασία έχει ως εξής:
 Εισέρχεστε στον δικτυακό τόπο http://eudoxus.gr/ και επιλέγετε την καρτέλα
«Φοιτητές» και «Επιλογή συγγραµµάτων». Σε εκείνο το σηµείο δηλώνετε τους
κωδικούς (username και password) που έχετε πάρει από τη γραµµατεία για τις
online εγγραφές σας. Συγκεκριµένα για τους πρωτοετείς φοιτητές, εκείνοι θα
µπορούν να παραλαµβάνουν τους εν λόγω κωδικούς από τη γραµµατεία ή τη
βιβλιοθήκη του τµήµατος µετά τις 4/10/2010.
 Γίνεται η πιστοποίησή σας µέσω του συστήµατος του Εύδοξου.
 Αφού εισέλθετε θα µπορείτε να δείτε όλα τα µαθήµατα του προγράµµατος
σπουδών του τµήµατος και τα προτεινόµενα σε αυτά βιβλία. Επίσης θα
µπορείτε να δείτε διάφορες πληροφορίες για το κάθε βιβλίο όπως, εξώφυλλο,
περιεχόµενα, ένα ενδεικτικό κεφάλαιο, κ.α.
 Επίσης, µέσω της καρτέλας «Επιλεγµένα συγγράµµατα», δηλώνοντας το
τµήµα µας µπορείτε να δείτε όλα τα βιβλία που προτείνονται στο τµήµα. (Οι
πληροφορίες αυτές βρίσκονται και στις «Ανακοινώσεις» στο site του τµήµατος
http://www.teicrete.gr/mta/gr/ )
 Επιλέγετε τα συγγράµµατα που δικαιούστε µέσω του «Εύδοξου» και δηλώνετε
το κινητό ή/και email σας.
 Πατώντας «Επιβεβαίωση», σας αποστέλλεται στον αριθµό κινητού σας ή στο
email σας το προσωπικό σας PIN.
 Με τον προσωπικό σας κωδικό PIN και την ταυτότητά σας µπορείτε να
πηγαίνετε στα σηµεία διανοµής να παραλαµβάνετε τα βιβλία που έχετε
δηλώσει.
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας καθώς και στις
τελικές ηµεροµηνίες (η διαδικασία διαρκεί µέχρι τις 15/10/2010) γιατί δεν θα µπορούν
να δηλωθούν συγγράµµατα πέραν της ηµεροµηνίας αυτής.
Επίσης, µέσω του Εύδοξου θα γίνεται έλεγχος του αριθµού των βιβλίων που δηλώνονται
ανά εξάµηνο και του συνολικού αριθµού των βιβλίων για τη λήψη πτυχίου. Αυτό σηµαίνει
ότι εάν κάποιος φοιτητής δηλώσει περισσότερα βιβλία από αυτά που δικαιούται συνολικά,
δεν θα µπορεί να τα παραλάβει.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή απορία µπορείτε να απευθύνεστε στην βιβλιοθήκη
του τµήµατος (τηλ: 2831021913, email: varvadaki@staff.teicrete.gr). Παράλληλα µπορείτε
να επισκέπτεστε το site του Εύδοξου, http://eudoxus.gr/ όπου θα βρείτε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες.
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