ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και
υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Κοινωνιολογίας ότι από τις
24/9/2012 θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους
για την έκδοση της νέας Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://academicid.minedu.gov.gr.
Ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές, η αίτηση θα υποβάλλεται έπειτα
από την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και αφού παραλάβουν τους
κωδικούς πρόσβασης για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.
Η νέα ταυτότητα θα ισχύει για όσα έτη υφίσταται η ακαδημαϊκή
ιδιότητα και θα καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, πέραν του φοιτητικού
εισιτηρίου. Ισχύ και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) θα έχουν μόνο οι
ακαδημαϊκές ταυτότητες των φοιτητών που ανήκουν στις παρακάτω
κατηγορίες (ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου εισαγωγής τους):
α) Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν
είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη
πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών
προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.
β) Οι φοιτητές μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν
είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται
για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
γ) Οι φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους
σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου κύκλου
σπουδών.
δ) Οι φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι
διδακτορικού τίτλου για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία εγγραφής
τους.

ε) Οι φοιτητές − πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του
προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus» για
όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ.
Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι δικαιούχος φοιτητικού
εισιτηρίου, στην ακαδημαϊκή ταυτότητα θα αναγράφεται η ακριβής
περίοδος ισχύος του δικαιώματος φοιτητικού εισιτηρίου, ενώ σε
διαφορετική περίπτωση η κάρτα θα έχει θέση απλής ταυτότητας.
Οι αιτήσεις των φοιτητών για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας θα
εγκρίνονται ηλεκτρονικά από την Γραμματεία του Τμήματος και θα
διαβιβάζονται κατόπιν στον ανάδοχο, για την εκτύπωση και διανομή
τους στους δικαιούχους φοιτητές. Εάν η Γραμματεία διαπιστώσει ότι
μία αίτηση περιλαμβάνει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία θα επιστρέφει την
αίτηση με τις ανάλογες παρατηρήσεις προς τον φοιτητή, προκειμένου
αυτός να την επανυποβάλει. Οι ταυτότητες θα παραλαμβάνονται από
το σημείο παράδοσης του αναδόχου που θα επιλέξει ο κάθε φοιτητής,
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τη ακαδημαϊκής ταυτότητας, η
αίτηση επανεκτύπωσης θα γίνεται μόνο από τη Γραμματεία, με την
συνυποβολή από τον φοιτητή της σχετικής επίσημης βεβαίωσης
απώλειας από Δημόσια Αρχή. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής θα
επιβαρύνεται με το κόστος της επανεκτύπωσης της ταυτότητας. Εφόσον
διακοπεί ή απωλεσθεί η φοιτητική ιδιότητα, ο φοιτητής υποχρεούται να
παραδώσει την ταυτότητα στην Γραμματεία.

Από τη Γραμματεία

