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Ακαδημαϊκή Ταυτότητα. Αιτήσεις για ακαδημαϊκή ταυτότητα δικαιούνται να υποβάλουν
όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. της χώρας. Η
ακαδημαϊκή ταυτότητα έχει και ισχύ Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (Πάσο). Για την
υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση
http://academicid.minedu.gov.gr. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική
αίτηση χορήγησης ακαδημαϊκής ταυτότητας από έναν φοιτητή του πρώτου κύκλου
σπουδών απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username - password) που χορηγούνται
στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το οικείο Τμήμα και χρησιμοποιούνται για τις
ηλεκτρονικές
υπηρεσίες
του
Ιδρύματος
στο
οποίο
ανήκει.
Κάρτα δανεισμού για τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η συγκεκριμένη
κάρτα εκδίδεται από την ίδια τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και έχει ισχύ
για όλη τη διάρκεια της φοίτησης.
http://www.lib.uoi.gr/web/guest/information-for-students
Δήλωση μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο. Η δήλωση γίνεται εντός συγκεκριμένης
προθεσμίες, που ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου από τη Γραμματεία του
Τμήματος. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο ιστότοπο:
https://cronos.cc.uoi.gr/.
Υπόδειξη: Αφού ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων σας
αποσυνδεθείτε από το Σύστημα και επανασυνδεθείτε, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι
τα στοιχεία που θα εμφανιστούν ταιριάζουν απόλυτα με την προηγούμενη δήλωση σας.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με
την Γραμματεία του Τμήματος.
Δήλωση Διδακτικών συγγραμμάτων. Η δήλωση γίνεται εντός συγκεκριμένης
προθεσμίας που ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου από τη Γραμματεία του
Τμήματος. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο ιστότοπο:
http://eudoxus.gr/ και αφορά τα μαθήματα που έχετε ήδη δηλώσει για το συγκεκριμένο
εξάμηνο.
Υπόδειξη: Αφού ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική δήλωση των συγγραμμάτων σας
αποσυνδεθείτε από το Σύστημα και επανασυνδεθείτε, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι
τα στοιχεία που θα εμφανιστούν ταιριάζουν απόλυτα με την προηγούμενη δήλωση σας.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, επικοινωνήστε το συντομότερο
δυνατό με την Γραμματεία του Τμήματος.
Για τη δωρεάν σίτιση στο φοιτητικό εστιατόριο πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο
ακόλουθο ιστότοπο :
http://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/foititiki-merimna/
Για την υποβολή αιτήσεων στέγασης πρωτοετών φοιτητών πληροφορίες μπορείτε να
βρείτε στο ακόλουθο ιστότοπο :
http://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/foititiki-merimna/
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Συμβουλευτικό κέντρο: Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(Σ.ΚΕ.Π.Ι.) αποτελεί μια Υπηρεσία Ψυχολογικής Υποστήριξης των Φοιτητών. Το Σ.ΚΕ.Π.Ι.
στεγάζεται στο ισόγειο του Α΄ κτιρίου των Β΄ φοιτητικών κατοικιών. Πληροφορίες
μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο ιστότοπο :
http://skepi.uoi.gr/
Πανεπιστημιακό Ημερολόγιο: Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει
την 31η Αυγούστου. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους χωρίζεται σε δύο
εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό. Μετά το τέλος του κάθε εξαμήνου
ακολουθεί η εξεταστική περίοδος. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται
την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ενώ τα μαθήματα του εαρινού
εξαμήνου εξετάζονται την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου. Τα μαθήματα και των δύο
εξαμήνων μπορούν να εξεταστούν επαναληπτικά κατά την εξεταστική περίοδο του
Σεπτεμβρίου.
Διακοπές:

Επίσης, όσο πιο συχνά μπορείτε θα πρέπει να ελέγχετε :
το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας έχει διαθέσει το Τμήμα,
τον ιστότοπο του Τμήματος (http://www.cse.uoi.gr),
τον πίνακα ανακοινώσεων.

