ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΚΑΙ Γ' ΕΞΑΜΗΝΩΝ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-13
1. Σύνδεση στην τοποθεσία: http://foit.panteion.gr/declare
2. Δίνετε τους κωδικούς που σας έχουν χορηγηθεί από τη Γραμματεία
Οι κωδικοί είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιήσατε για την έκδοση Φοιτητικής Ταυτότητας και
Επιλογή Συγγραμμάτων
(όσοι δεν έχετε κωδικό, μπορείτε να επικοινωνήσετε αποκλειστικά και μόνο με τη
Γραμματεία του Τμήματος μέσω email : (regioecon@panteion.gr)
Επειδή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή και δεν έχετε ακόμα
λογαριασμό, θα πρέπει να δημιουργήσετε, πατώντας το κουμπί “εγγραφή”.
3. Επιλέγετε ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
4. Δίνετε ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ φοιτητή (0812........)ή (08110....)
5. Επιλέγετε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (Στην οθόνη αυτή φαίνονται οι παράμετροι δήλωσης)
Εάν στο “Η επεξεργασία Αφορά”, εμφανίζεται εξάμηνο μικρότερο από αυτό στο
ηλεκτρονικά
οποίο είσαστε αυτή τη στιγμή, οφείλεται στο ότι η περασμένη δήλωση δεν έγινε
(κενό φοίτησης).
Εάν ανήκετε στην κατηγορία των φοιτητών που έκαναν εγγραφή με Κατατακτήριες
Εξετάσεις, για την πραγματοποίηση της δήλωσής σας, θα πρέπει να περάσετε από τη Γραμματεία
του Τμήματος από Τρίτη 8/1/2013 μέχρι και Τρίτη 15/1/2013 ώρες 10:00-13:00
6. Επιλέγετε ξανά ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
7. Επιλέγετε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η επιλογή των υποχρεωτικών μαθημάτων του εξαμήνου που ανήκετε (Α΄ ή Γ΄) γίνεται αυτόματα.
Εάν έχετε οφειλόμενα από το Α΄ εξάμηνο, επιλέγεται από την κατηγορία Οφειλόμενα + Προσθ.
(για τους φοιτητές του Γ΄ εξαμήνου).
8. Επιλέγετε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
9. Επιλέγετε ΕΚΤΥΠΩΣΗ (καλό είναι για την ασφάλειά σας να προχωρήσετε σε εκτύπωση
της δήλωσης)

Όσοι, για τεχνικούς λόγους δεν μπορείτε να κάνετε την ηλεκτρονική σας δήλωση,
θα πρέπει να προσέλθετε στη Γραμματεία του Τμήματος για την πραγματοποίησή της
από Τρίτη 8/1/2013 μέχρι και Τρίτη 15/1/2013 και ώρες 10:00-13:00

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!

Μην ξεχάσετε να δηλώσετε ΟΛΑ τα μαθήματα για τα οποία έχετε παραλάβει

συγγράμματα.
Σε αντίθετη περίπτωση θα σας ζητηθούν πίσω τα βιβλία των μαθημάτων που δεν θα έχουν
δηλωθεί.

Μην ξεχάσετε να δηλώσετε ΟΛΑ τα μαθήματα

(Υποχρεωτικά ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ)
στα οποία προτίθεστε να εξεταστείτε στις εξεταστικές περιόδους του έτους.
Σε αντίθετη περίπτωση, η βαθμολογία των μη δηλωθέντων μαθημάτων ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
Η ξένη γλώσσα, αν και προαπαιτούµενο για τη λήψη πτυχίου, δε δηλώνεται
από το σύστηµα σ' αυτήν την εφαρµογή.
Πρέπει να απευθυνθείτε αποκλειστικά και µόνο στο Τµήµα Ξένων Γλωσσών
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

