ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ


Τα προπαρασκευαστικά µαθήµατα «Μαθηµατικά» και «Στατιστική» είναι
υποχρεωτικά µαθήµατα για όλους ενώ το µάθηµα της Λογιστικής είναι
προαιρετικό και δεν θα ληφθούν υπόψη οι απουσίες.



Έχετε δικαίωµα να απουσιάσετε στο 1/3 των ωρών του κάθε µαθήµατος που
αντιστοιχεί σε περίπου 1 ½ απουσία για τα προπαρασκευαστικά µαθήµατα και
2 ½ απουσίες για τα κανονικά µαθήµατα.



Τα µαθήµατα γίνονται απογεύµατα 18:00-21:15 και αντιστοιχούν σε 4
ακαδηµαϊκές ώρες (45λεπτα). Η κατανοµή των ωρών γίνεται ως εξής: 18:0019:30 (2 ακαδ. ώρες),19:30-19:45 (διάλειµµα), 9:45-21:15 (2 ακαδ. ώρες).



Τον ακαδηµαϊκό κανονισµό του προγράµµατος οφείλετε να τον έχετε
διαβάσει προσεχτικά προτού κάνετε την εγγραφή σας καθώς θα σας ζητηθεί
να επιβεβαιώσετε εγγράφως ότι έχετε ενηµερωθεί.



Οι αίθουσες που αναφέρονται εν συντοµία στο πρόγραµµα µαθηµάτων
βρίσκονται στις εξής διευθύνσεις :
Ε2: Ευελπίδων 29, 2ος όροφος
Ε4: Ευελπίδων 29, 4ος όροφος
601: Ευελπίδων 47α και Λευκάδος 33, 6ος όροφος, αίθουσα 601
609: Ευελπίδων 47α και Λευκάδος 33, 6ος όροφος, αίθουσα 609



Όσοι θέλουν τιµολόγιο αντί για απλή απόδειξη ΠΡΙΝ κάνουν οποιαδήποτε
κατάθεση να επικοινωνήσουν µε το λογιστήριο και συγκεκριµένα µε την
κυρία Παπαγεωργοπούλου Κατερίνα στο 2108665350 ή στο
kpapag@rc.aueb.gr



Όσον αφορά ερωτήσεις σας σχετικά µε την πολιτική που ακολουθεί το
πρόγραµµα τις ηµέρες που απεργούν τα ΜΜΜ, σας ενηµερώνουµε ότι δεν
συνηθίζεται να ακυρώνεται µάθηµα. Αν όµως ο διδάσκοντας κρίνει αδύνατη
τη διεξαγωγή του µαθήµατος µια τέτοια ηµέρα τότε ενηµερώνεστε έγκαιρα
από τη γραµµατεία είτε µέσω email (παρακαλούµε να δηλώνετε email στο
οποίο έχετε άµεση και έγκαιρη πρόσβαση) είτε τηλεφωνικώς (αν γίνει την
τελευταία στιγµή). Είµαστε ωστόσο ελαστικοί µε τις απουσίες εφόσον ο
φοιτητής επικοινωνήσει µε τη γραµµατεία και αναφέρει ότι έχει πρόβληµα.



Παραλαβή ΠΑΣΟ: Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο πρόγραµµα
µπορείτε να κάνετε αίτηση στο παρακάτω site του υπουργείου παιδείας για να
την παραλαβή ΠΑΣΟ. Στην ιστοσελίδα του υπουργείου θα βρείτε και
πληροφορίες για το ποιοι δικαιούνται. Επιγραµµατικά αναφέρουµε ότι δεν
δικαιούνται όσοι έχουν ήδη στην κατοχή τους µεταπτυχιακό δίπλωµα
ειδίκευσης (master) είτε από πανεπιστήµιο του εσωτερικού είτε του
εξωτερικού.
http://submit-paso.minedu.gov.gr Για οποιαδήποτε απορία µπορείτε να
καλείτε το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στον ΕΥ∆ΟΞΟ στο 801-11-31400.

Γραµµατεία ΠΜΣ

