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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Γενικές Πληροφορίες για τις Εγγραφές στα Μαθήματα
Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 12.02.2021 και ώρα 22:00, όλα τα
μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του
Τμήματος Κοινωνιολογίας στην πλατφόρμα Open eClass θα ρυθμιστούν ως ανοιχτά.
Ως εκ τούτου, ειδοποιούνται όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές (εκτός από τους
πρωτοετείς) να εισέλθουν το ταχύτερο δυνατό στην πλατφόρμα Open eClass και να
εγγραφούν στα μαθήματα που επιθυμούν.
Για μάθημα του Τμήματος Κοινωνιολογίας: κάνετε είσοδο στο Open eClass,
επιλέγετε Εγγραφή σε μάθημα, επιλέγετε Προπτυχιακό – Κοινωνιολογίας, και
διαλέγετε το μάθημα που θέλετε.
Για διατμηματικό μάθημα: κάνετε είσοδο στο Open eClass, επιλέγετε Εγγραφή
σε μάθημα, επιλέγετε University of the Aegean (Πανεπιστήμιο Αιγαίου),
επιλέγετε το Τμήμα και διαλέγετε το μάθημα που θέλετε.
Μόλις κάνετε την εγγραφή, θα λαμβάνετε την ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής
του μαθήματος αλλά και όλες τις απαραίτητες για το μάθημα πληροφορίες από τον
Διδάσκοντα.
Τα μαθήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τέλη Φεβρουαρίου – αρχές Μαρτίου. Οι
πρωτοετείς φοιτητές δεν χρειάζεται να ακολουθήσουν την παραπάνω οδηγία καθώς η
εγγραφή τους θα γίνει αυτόματα.
Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων στην πλατφόρμα
Student’s Web, η οποία θα αφορά όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές ανεξαιρέτως
(συμπεριλαμβανομένων και των πρωτοετών φοιτητών).
Οι φοιτητές οφείλουν να ενημερώνονται καθημερινά από τις ανακοινώσεις στην
ιστοσελίδα του Τμήματος και από το Πανεπιστημιακό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε οδηγίες που αφορούν απαραίτητες ενέργειες
που πρέπει να γίνονται από τους φοιτητές εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Το Student’s Web και το Open eClass είναι δύο ξεχωριστές πλατφόρμες. Οι φοιτητές
καλούνται να ακολουθούν πιστά τις εκάστοτε οδηγίες τόσο για τη μία όσο και για την
άλλη πλατφόρμα. Τυχόν τροποποιήσεις στην πρώτη πλατφόρμα δεν συνοδεύονται
αυτόματα από τις αντίστοιχες τροποποιήσεις στη δεύτερη και φυσικά, ισχύει και το
αντίστροφο.
Καλή πρακτική είναι, με την έναρξη των εγγραφών / δηλώσεων, οι τροποποιήσεις στις
δύο αυτές πλατφόρμες να γίνονται (για ευνόητους λόγους) στην αρχή τις χρονικής
περιόδου που ανακοινώνεται και όχι τελευταία στιγμή. Στο εξής δεν θα δίνεται καμία
παράταση.
Ειδικά για την πλατφόρμα Student’s Web, οι φοιτητές καλούνται να μην χρησιμοποιούν
smartphone αλλά σταθερό Η/Υ ή φορητό Η/Υ.

Με το τέλος των δηλώσεων στην πλατφόρμα Student’s Web, όλα τα μαθήματα στην
πλατφόρμα Open eClass θα ρυθμιστούν ως κλειστά, καμία εγγραφή δεν θα είναι
δυνατή από τους προπτυχιακούς φοιτητές, και οι δηλώσεις στην πλατφόρμα Open
eClass θα συγχρονιστούν με τις δηλώσεις στην πλατφόρμα Student’s Web.
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