Ενημέρωση πρωτοετών και αποστολή κωδικών πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Π.Κ. σας καλωσορίζει και σας συγχαίρει για την
επιτυχία σας και την εισαγωγή σας!


Σας ενημερώσουμε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα λάβει χώρα η εκδήλωση υποδοχής και
ενημέρωσης πρωτοετών, την οποία σας προτείνουμε οπωσδήποτε να
παρακολουθήσετε.
(Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος).
 Τα μαθήματα ξεκινούν 04/10/2021, ενώ οι δηλώσεις επιλογής μαθημάτων για το
τρέχον εξάμηνο θα γίνουν αργότερα, αφότου έχετε αποκτήσει μια επαφή με τα
μαθήματα.
 Το ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο:
http://www.history-archaeology.uoc.gr/proptychiakes-spoydes/prosferomenamathimata/
 Το
ακαδημαϊκό
ημερολόγιο,
στον
σύνδεσμο:
http://www.historyarchaeology.uoc.gr/akadimaiko-imerologio/
 Με την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου θα είναι διαθέσιμες και οι αντίστοιχες
σελίδες των μαθημάτων στο e-learn https://elearn.uoc.gr, τις οποίες θα επισκεφθείτε
με χρήση των προσωπικών κωδικών σας, για να βρείτε υλικό για τα μαθήματα που
παρέχεται ασύγχρονα.
Σας τονίζουμε σε όλη την διάρκεια των σπουδών σας να επισκέπτεστε καθημερινά και να
περιηγείστε στον διαδικτυακό τόπο μας: http://www.history-archaeology.uoc.gr και σ’ αυτόν
του φοιτητολογίου: https://student.cc.uoc.gr/events.asp?annType=1&mnuid=eventAnn&
Προσοχή:
1.
Η ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού σας γίνεται στον σύνδεσμο:
https://myaccount.uoc.gr
Αν έχετε πρόβλημα ενημερώστε τη Γραμματεία με μνμ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην
ηλεκτρονική διεύθυνση history-archaeology@ia.uoc.gr
2.

Βασικές οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Τμήματος στον σύνδεσμο:

http://www.history-archaeology.uoc.gr/elementor-5346/
3.
Η επικοινωνία με τη Γραμματεία γίνεται με τους τρόπους που αναφέρονται στον
σύνδεσμο: http://www.history-archaeology.uoc.gr/epikoinonia/ Η Γραμματεία είναι στη
διάθεσή σας για την ενημέρωση και την υποστήριξη που θα χρειαστείτε σε αυτή την φάση των
εγγραφών και της εισαγωγής σας στο νέο περιβάλλον, ενώ αναλυτικές πληροφορίες και
ανακοινώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
4.
Τρόποι υποβολής αιτήσεων στη Γραμματεία στον σύνδεσμο: http://www.historyarchaeology.uoc.gr/epikoinonia/tropoi-ypovolis-aitiseon/
5.
Επίσης αρκετά βοηθητικός είναι ο Οδηγός Φοιτητικών Θεμάτων και διαδικασιών που
θα
βρείτε
στην
ιστοσελίδα
μας:
http://www.history-archaeology.uoc.gr/wpcontent/uploads/2021/03/Students-guide.pdf

6.
Τέλος, θα θέλαμε να ενημερωθείτε τόσο για τις διαδικασίες όσο και για το περιεχόμενο
των σπουδών σας. Έτσι μελετήστε τη Δομή του Προγράμματος Σπουδών και τη Διάρθρωση των
μαθημάτων:
http://www.history-archaeology.uoc.gr/proptychiakes-spoydes/prosferomenamathimata, διαβάστε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας: http://www.historyarchaeology.uoc.gr/proptychiakes-spoydes/organosi-spoydon, γνωρίστε τα μέλη του
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού και διατρέξτε τις δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά
τους
ενδιαφέροντα:
http://www.history-archaeology.uoc.gr/to-tmima/didaskontes.
Διαπιστώστε την ποιότητα του Τμήματος του οποίου αποτελείτε, πλέον, μέλη, από την Έκθεση
Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που συνέταξε η Επιτροπή
Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος (αποτελούμενη από καθηγητές της αλλοδαπής), η
οποία έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό μας τόπο: https://www.ethaae.gr/el/diasfalisipoiotitas/ektheseis-eksoterikis-aksiologisis-tmimatwn. Επίσης, ενημερωθείτε για τους
ακαδημαϊκούς συμβούλους σπουδών: http://www.history-archaeology.uoc.gr/proptychiakesspoydes/akadimaikoi-symvoyloi-spoydon/
7.
Δείτε ένα βίντεο για το Τμήμα εδώ: http://www.history-archaeology.uoc.gr/# και μην
ξεχνάτε να επισκέπτεστε το κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας (footer) όπου θα βρείτε
πληροφορίες, χρήσιμες συνδέσεις και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
8.
Πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Κρήτης εδώ: https://visit.uoc.gr και εδώ:
https://www.uoc.gr
Σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά, αποδοτικές σπουδές και βέβαια,
μια ευχάριστη φοιτητική ζωή!

