ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021
Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Τουρισμού
να υποβάλουν δήλωση Μαθημάτων Υποχρεωτικών και Επιλογής
για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Από 15/02/2021 έως και 28/02/2021
Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων πραγματοποιείται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου
με χρήση του ακαδημαϊκού λογαριασμού.
http://gram-web.ionio.gr/unistudent
Τα βήματα είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.

Είσοδος στο http://gram-web.ionio.gr/unistudent/login.asp
web.ionio.gr/unistudent/login.asp με τους κωδικούς εισόδου του ακαδημαϊκού σας
λογαριασμού.
Κλικ στη λέξη “δήλωση” που υπάρχει στο πλαίσιο που εμφανίζεται “είναι περίοδος δηλώσεων κλπ”
“Προσθήκη”
Επιλέγετε τα μαθήματα που θέλετε (ΠΡΟΣΟΧΗ!! Πρέπει να επιλεχθούν τόσο τα υποχρεωτικά όσο και τα μαθήματα
επιλογής κάθε εξαμήνου).
“Εισαγωγή στην δήλωση”.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Όσοι φοιτητές δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα τα μαθήματα σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες θεωρείται ότι δεν
έχουν εγγραφεί στο τρέχον εξάμηνο και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του τρέχοντος
ακαδημαϊκού έτους.
Μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής (εαρινού εξαμήνου) τα οποία έχουν δηλωθεί παλαιότερα και δεν έχουν
εξεταστεί με επιτυχία, θα πρέπει να δηλωθούν ξανά προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης και
επανεξέτασης στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Οι φοιτητές που έχουν καταθέσει πιστοποιητικά γνώσης Αγγλικών και δικαιούνται απαλλαγής
απαλλαγή από τα μαθήματα
Αγγλικών, θα πρέπει να δηλώνουν τα μαθήματα Αγγλικών κάθε
κάθ εξαμήνου προκειμένου να γίνεται καταχώριση της
απαλλαγής.
Οι φοιτητές του Β΄ εξαμήνου δηλώνουν τα μαθήματα του Β΄ Εξαμήνου (υποχρεωτικά και επιλογής) - Οι φοιτητές
του Β΄ εξαμήνου μπορούν να επιλέξουν 3 από τα 4 μαθήματα επιλογής.
Οι φοιτητές του Δ΄ εξαμήνου δηλώνουν μαθήματα του Δ΄ Εξαμήνου (υποχρεωτικά και επιλογής) καθώς και
μαθήματα
αθήματα υποχρεωτικά και επιλογής (εαρινού εξαμήνου) τα οποία έχουν δηλωθεί παλαιότερα και δεν έχουν
εξεταστεί με επιτυχία. - Οι φοιτητές του Δ΄ Εξαμήνου θα πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον 1 από τα 3 μαθήματα
επιλογής, έχοντας την δυνατότητα να επιλέξουν και τα 3 μαθήματα και να εξεταστούν, τελικώς, σε ένα από αυτά.
Πληροφορίες για τα μαθήματα Β΄ Εξαμήνου:
Εξαμήνου http://tourism.ionio.gr/second-semester/
semester/
Πληροφορίες για τα μαθήματα Δ΄ Εξαμήνου: http://tourism.ionio.gr/fourth-semester/
semester/
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: H παραπάνω διαδικασία δήλωσης μαθημάτων στο πληροφοριακό σύστημα της
Γραμματείας Τμήματος Τουρισμού GRAM-WEB είναι ανεξάρτητη και δεν σχετίζεται με τη δήλωση μαθημάτων
OpeneClass.

