ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ και ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Ηλεκτρονική Εγγραφή στο Εργαστηριακό Μάθημα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι»
Οι φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν το εργαστηριακό μάθημα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι»,
παρακαλούνται να εγγραφούν στο εργαστήριο μέσω του eclass.teiste.gr από
Δευτέρα 1-10-2018 μέχρι και την Κυριακή 7-10-2018 σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Α. Πρωτοετείς Φοιτητές/τριες που κατά συνέπεια το δηλώνουν για πρώτη φορά και
Β. Φοιτητές που το έχουν δηλώσει κατά το παρελθόν, αλλά δεν έχουν εξεταστεί.
Οι φοιτητές που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες έχουν υποχρέωση παρακολούθησης.
Παρακαλούνται να μεταβούν στο eclass.teiste.gr και να κάνουν εγγραφή στο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (ACC158)
2. Φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το εν λόγω εργαστηριακό μάθημα και έχουν
εξεταστεί ανεπιτυχώς κατά το παρελθόν δεν έχουν υποχρεωτική παρακολούθησης κατά
την διάρκεια του εξαμήνου. Παρακαλούνται να μεταβούν στο eclass.teiste.gr και να
κάνουν εγγραφή στο:
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (ACC158)
Αμέσως μετά την εγγραφή στο μάθημα, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε τμήμα.
Η διαδικασία για την ηλεκτρονική εγγραφή που ακολουθείται είναι η κάτωθι:
1. Μπείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι»
2. Στο πεδίο «Έγγραφα» μπορείτε να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων.
Μπορεί να χρειαστεί να το κατεβάσετε.
3. Στο πεδίο «Ομάδες Χρηστών» μπορείτε να βρείτε τα τμήματα.
4. Εγγραφείτε στο τμήμα που επιθυμείτε επιλέγοντας με το ποντίκι το κατάλληλο πεδίο
στη στήλη «Εγγραφές».
Λάβετε υπόψη σας ότι μπορούν να εγγραφούν μέχρι 20 φοιτητές/τριες σε κάθε τμήμα.
Υποχρεωτικά κρατείται αυστηρή χρονολογική σειρά εγγραφής.
ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Η ηλεκτρονική εγγραφή είναι αποκλειστικά για
φοιτητών/τριών σε τμήματα του μαθήματος.
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2. Οι φοιτητές και φοιτήτριες παλαιότερων εξαμήνων πρέπει να το δηλώσουν και
στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων τους, αλλιώς ο βαθμός δεν τους
αναγνωρίζεται.
3. Για τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες των οποίων η δήλωση μαθημάτων
γίνεται από τη γραμματεία του τμήματος, δεν απαιτείται καμία περαιτέρω
ενέργεια πέραν της ηλεκτρονικής εγγραφής τους σε τμήμα.
4. Οι φοιτητές/τριες που κατά τον έλεγχο της γραμματείας διαπιστωθεί ότι είχαν
υποχρέωση παρακολούθησης αλλά δήλωσαν ότι δεν είχαν, δεν θα γίνουν δεκτοί
στις εξετάσεις του μαθήματος.

