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Ν Ε Α  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Εγγραφές στο Γενικό Εργαστήριο Φυσικής

Στο Γενικό Εργαστήριο Φυσικής έχουν δικαίωμα εγγραφής μόνο φοιτητές που

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

Παρόλα  ταύτα,  φοιτητές  που  δεν  πληρούσαν  το  παραπάνω  κριτήριο

κατέλαβαν θέσεις στο σύστημα ηλεκτρονικών εγγραφών. 

Προκειμένου  να  συνεχιστεί  η  διαδικασία  των  εγγραφών  με  τις  υπόλοιπες

κενές  θέσεις  που  υπάρχουν,  διεγράφησαν  τα  ονόματα  όλων  όσων  είχαν

δηλώσει το Γενικό Εργαστήριο (1η εγγραφή). 

Οι φοιτητές αυτοί (εφόσον έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το Εργαστήριο

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής) δεν πρέπει να ξανακάνουν εγγραφή καθώς

ισχύει η εγγραφή που ήδη έκαναν (1η εγγραφή). 

Στην  περίπτωση  που  έκαναν  και  δεύτερη  εγγραφή  θα  πρέπει  να  την

ακυρώσουν έτσι ώστε να απελευθερώσουν τις θέσεις για τους υπόλοιπους

φοιτητές. 

Οι  εγγραφές  στο  Εργαστήριο  θα  συνεχιστούν  να  πραγματοποιούνται

ηλεκτρονικά,  έως  και  την  Τετάρτη  5/2/2020  στις  24:00,  μέσα  από  την

κεντρική  ιστοσελίδα  του  Τμήματος  Φυσικής  (http://www.physics.auth.gr  

Προπτυχιακές  Σπουδές   Εγγραφές  Εργαστηρίων   Γενικό  Εργαστήριο

Φυσικής), με χρήση του ατομικού σας λογαριασμού (username /  password)

τον  οποίο  χρησιμοποιείτε  για  πρόσβαση  στις  νησίδες  πληροφορικής  του

Τμήματος  και  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  του  Τμήματος.  Σε  περίπτωση



αδυναμίας εισόδου στο σύστημα, επικοινωνήστε με το υπολογιστικό κέντρο

του Τμήματος (γυάλινο κτήριο, 4ος όροφος).

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ να επικοινωνήσετε με τον κ. Χαστά

(nhastas  @  physics  .  auth  .  gr  ). 

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 στον χώρο

του  Γενικού  Εργαστηρίου  Φυσικής  (υπόγειο  Σχολής  Θετικών  Επιστημών,

κάτω από το Αμφιθέατρο “Εμπειρίκος”).

Προτεραιότητα θα δοθεί κατά σειρά στους φοιτητές:

Α) με εξάμηνο φοίτησης μεγαλύτερο του 2ου που έχουν παρακολουθήσει

το εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

Β)  του  2ου εξαμήνου  φοίτησης  που  έχουν  παρακολουθήσει  το

εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Οι φοιτητές που πήραν μετεγγραφή το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ΔΕΝ ΘΑ

ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

λόγω του ότι  δεν έχουν παρακολουθήσει το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης

Πληροφορικής,  αλλά  θα  το  παρακολουθήσουν  το  χειμερινό  εξάμηνο  του

επόμενου ακαδημαϊκού έτους (2020-2021). 

Πληροφορίες σχετικά με την δομή και  την λειτουργία του Εργαστηρίου θα

δοθούν κατά το 1ο εργαστήριο.

Από το Εργαστήριο
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