
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ



ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ !



ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Πρόεδρος Τμήματος: Άγγελος Μπίλας, Καθηγητής 
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος: Αντώνιος Αργυρός, Καθηγητής 
Γραμματέας Τμήματος: Ρένα Καλαϊτζάκη

Γραμματεία Προπτυχιακών Μέλη ΕΤΕΠ – Εργαστηριακό Προσωπικό

Στέλλα Συντιχάκη Νίκος Κρασσάς
Συραγώ Τσιαμπαλού Γιάννης Σουρλαντζής

Παναγιώτης Βαβίλης
Γραμματεία Μεταπτυχιακών 
Γκέλυ Κοσμά



ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

1. Να σας δώσουμε βασικές πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρετε από την αρχή

2. Να ζητήσετε διευκρινίσεις 

3. Να μην υπάρξει περιττή καθυστέρηση κατά την παραλαβή κωδικών

Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, 12:00 «Αμφιθέατρο Β» θα
πραγματοποιηθεί «καλωσόρισμα των πρωτοετών και reunion της τάξης 
1989-90». Οι παλιοί απόφοιτοι συναντώνται με τους νέους μας φοιτητές
Σήμερα θα αναφερθούμε πολύ σύντομα σε
Α. Σπουδές Β. Διαδικαστικά Γ. Παροχές / υπηρεσίες του Π.Κ.



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

• ΒΗΜΑ 1: ηλεκτρονική εγγραφή στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του
Υπουργείου 

• ΒΗΜΑ 2: θα παρουσιαστείτε στη Γραμματεία μας με
1. την ταυτότητά σας
2. μία απλή φωτοτυπία της ταυτότητας
3. βεβαίωσηΑΜΚΑ (https://www.amka.gr/AMKAGR/)
4. δύο φωτογραφίες μικρές , και
5. Βεβαίωση Διαγραφής από το προηγούμενοΤμήμα (αν υπάρχει)

https://www.amka.gr/AMKAGR/


ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η Γραμματεία μας θα σας δώσει

• δύο Βεβαιώσεις Σπουδών

• το έντυπο με τους κωδικούς(*) σας και οδηγίες ενεργοποίησης

• μία Βεβαίωση Στρατολογίας

• το έντυπο δήλωσης μαθημάτων

• βασικό έντυπο πληροφοριακό υλικό



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΒΗΜΑ 3: ενεργοποίηση των λογαριασμών με τους κωδικούς.

Οδηγίες θα δοθούν και στο ΗΥ-100

ΒΗΜΑ 4: συνάντηση με Ακαδημαϊκό Σύμβουλο - επιστροφή στη Γραμματεία του 
υπογεγραμμένου έντυπου δήλωσης μαθημάτων. 

ΒΗΜΑ 5: ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ).

ΒΗΜΑ 6: (για όσους τους αφορά) ηλεκτρονική αίτηση για δωρεάν σίτιση/στέγαση



ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Δείτε εδώ δείγμα του εντύπου.

θα σας δώσουν πρόσβαση
• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ΕMAIL)
• στηνΥπηρεσία Απόκτησης ΑκαδημαϊκήςΤαυτότητας (ΠΑΣΟ)
• στιςΥπηρεσίες της Φοιτητικής Μέριμνας (αίτηση για σίτιση/στέγαση)
• στον ΕΥΔΟΞΟ (δωρεάν συγγράμματα)
• στο StudentsWEB (καρτέλα φοιτητή, δηλώσεις μαθημάτων, …)
• στα υπολογιστικά συστήματα τουΤμήματος
• στη βιβλιοθήκη
• στο ασύρματο δίκτυο

• στο ιδρυματικό σας email και σε πολλές άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

https://www.csd.uoc.gr/CSD/uploaded_files/Energopoihsh%20logariasmou%20foithtwn.pdf
http://student.cc.uoc.gr/main.asp


ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

Το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές που είναι σίγουροι ότι θα 
μεταγραφούν στο Τμήμα να παρακολουθήσουν μαθήματα του χειμερινού 
εξαμήνου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγγραφής και να εγγραφούν 
κανονικά. 

Τι πρέπει να κάνουν:

1. Σχετική αίτηση στη Γραμματεία – σχετικό έντυπο θα δοθεί από τη 
Γραμματεία

2. Λήψη προσωρινών κωδικών

3. Συμμετοχή σε μαθήματα και εργαστήρια



ΣΠΟΥΔΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
• προσφερόμενα μαθήματα
• προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου
• τον τρόπο υπολογισμού του ΜέσουΌρου βαθμολογίας
• δυνατότητες βελτίωσης βαθμολογίας
• Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Διαδικασία και πρόγραμμα συναντήσεων

https://www.csd.uoc.gr/CSD/uploaded_files/csd%20%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CC%81%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CC%81%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CC%81%CE%BD%202019-20.pdf
https://www.csd.uoc.gr/index.jsp?content=model_program&amp;openmenu=demoAcc3&amp;lang=gr
https://www.csd.uoc.gr/CSD/index.jsp?content=news&lang=gr&ann=225


ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• ΕΝΑΡΞΗ: Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου

• ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: υποχρεωτική? τυπικά όχι, πρακτικά ΝΑΙ
• 1ο εξάμηνο : υποχρεωτικά τα εργαστήρια του ΗΥ-120

• ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2-3 δίωρα / εβδομάδα, ακαδημαϊκό τέταρτο

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: πρωτοετών, συνολικό, ακαδημαϊκό ημερολόγιο

• ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: δύο εξάμηνα – 3 εξεταστικές περίοδοι (Ιανουάριος , Ιούνιος ,
Σεπτέμβριος)

https://www.csd.uoc.gr/CSD/uploaded_files/WROLOGIO%20PROGRAMMA%20PRWTOETWN_ekdosh%2030-7-2019.pdf
https://www.csd.uoc.gr/CSD/uploaded_files/WROLOGIO%20PROGRAMMA%20XEIMERINOY%20E3AMHNOY%202019-20_ekdosh%2017-9-2019.pdf
https://www.csd.uoc.gr/index.jsp?content=akadimaiko_hmerologio&openmenu=demoAcc6&lang=gr


ΕΠΙΛΟΓΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

• ΕΠΙΛΟΓΗ: βάσει του Οδηγού Σπουδών και του Πρότυπου Προγράμματος
Σπουδών

• Χρειάζεστε βοήθεια ?Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

• Πότε γίνεται η δήλωση: συνήθως μετά τη δεύτερη εβδομάδα των μαθημάτων

• Πρωτοετείς: δήλωση μαθημάτων 1ου εξαμήνου από τη Γραμματεία

• Τα περισσότερα μαθήματα προσφέρονται μόνο 1 φορά το χρόνο

• Προσοχή στα προαπαιτούμενα!



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

• Η βιβλιοθήκη στεγάζεται σε χωριστό κτίριο - κοντά στο Φοιτητικό Κέντρο

• Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίου

• ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ: με δήλωση στην εφαρμογή ΕΥΔΟΞΟΣ

• Τα συγγράμματα του ΕΥΔΟΞΟΥ καθυστερούν, οπότε καλό είναι να έχετε
δυνατότητα δανεισμού

• Οι περισσότεροι διδάσκοντες αναρτούν τις διαλέξεις τους στο διαδίκτυο



ΧΩΡΟΙ

• 2 αμφιθέατρα

• 7 αίθουσες διδασκαλίας

• 2 αίθουσες σεμιναρίων

• Αναγνωστήριο

• 3 εργαστήρια υπολογιστών

• Κυλικείο

• Κατάστημα γραφικής ύλης

• Βιβλιοθήκη σε χωριστό κτίριο

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ



ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

• Ιστοσελίδα – πολύ σημαντικό να ενημερώνεσθε καθημερινά

• Facebook – twitter – Instagram …..

• E-mail



ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
E-MAIL

• ιδρυματικό e-mail στο csd.uoc.gr δίνεται στους φοιτητές από τους υπεύθυνους
συστημάτων τουΤμήματος (csd****@csd.uoc.gr).

• οδηγίες δίνονται στα πλαίσια του μαθήματος ΗΥ-100

• η μέσω e-mail επικοινωνία σας με τοΤμήμα πρέπει να γίνεται πάντα από αυτή τη
διεύθυνση, με την αναφορά του ονόματος σας

• Η διεύθυνση της Γραμματείας είναι ugram@csd.uoc.gr (προσοχή μην το μπερδέψετε με το
ugrads@csd.uoc.gr που είναι η mailing list όλων των προπτυχιακών φοιτητών!!)

• Κρατάτε τα emails της Γραμματείας χωριστά και μην τα σβήνετε για αρκετό καιρό

• Τα emails που στέλνει η Γραμματεία στις ιδρυματικές διευθύνσεις των φοιτητών 
θεωρούνται αναγνωσμένα.

mailto:ugram@csd.uoc.gr
mailto:ugram@csd.uoc.gr


ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Μέχρι να σας δοθούν οι ατομικοί σας κωδικοί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
ασύρματο δίκτυο του κτιρίου με προσωρινούς κωδικούς:

Συνδέεστε στο UCNET-WWW

με username: csd-guest@csd.uoc.gr

και Password: csd-guest270917

Έχετε υπόψη σας ότι οι προσωρινοί κωδικοί αλλάζουν συχνά.

mailto:csd-guest@csd.uoc.gr


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΤΜΗΜΑΤΟΣ
www.csd.uoc.gr

http://www.csd.uoc.gr/


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Στο Πανεπιστήμιό μας λειτουργεί από το 2003 το Συμβουλευτικό Κέντρο
Φοιτητών, που σκοπό έχει, μεταξύ άλλων,

• την ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών/τριών του Ιδρύματος

• τη στήριξη των φοιτητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (όπως πχ
ιδιαίτερες εξετάσεις λόγω δυσλεξίας)



ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ

• Στο κτίριο του φοιτητικού κέντρου λειτουργεί εστιατόριο για όλους τους
φοιτητές

• Για τους δικαιούμενους , η σίτιση είναι δωρεάν.

• ΑΙΤΗΣΕΙΣ: οι πρωτοετείς μπορούν να κάνουν αίτηση για δωρεάν σίτιση και 
στέγαση μόνο μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στοΤμήμα και την
παραλαβή των κωδικών τους , σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από το
γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας

https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΓΙΑΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ !
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