ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου 74100, περιοχή Γάλλου
Τηλ. 2831077465-6 Fax. 2831077467
Email: regist@social.soc.uoc.gr

University of Crete
School of Social Sciences
Department of Sociology
University Campus, 74100 Gallos Rethymno
Tel. +30 2831077465-6 Fax. +30 2831077467
http://www.soc.uoc.gr/social

22/9/2017

Ειδικές πληροφορίες
Μαθήματα
Τα μαθήματα για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2017-18 ξεκινάνε στις 25/09/2017.
Το πρόγραμμα μαθημάτων θα ανακοινωθεί. Ο Οδηγός Σπουδών και τα προσφερόμενα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου του
Ακαδημαϊκού έτους 2017-18, υπάρχουν στο site της κοινωνιολογίας http://sociology.soc.uoc.gr/?page_id=613 και στους πίνακες
ανακοινώσεων του τμήματος. Τυχόν αλλαγές του προγράμματος μαθημάτων αναρτώνται επίσης στο site και στους πίνακες
ανακοινώσεων.



Δηλώσεις Μαθημάτων

Αριθμός Μητρώου-Κωδικός Πρόσβασης

Πού: Δηλώνετε τα μαθήματα σας στο Student’s web https://student.cc.uoc.gr/
Πώς: Παίρνετε κωδικούς από τη Γραμματεία στο έντυπο e-University και StudentsWEB
Πότε: Δηλώνετε τα μαθήματα σας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 σύμφωνα με ανακοίνωση της
Γραμματείας από 2/10/2017-13/10/2017, μετά την έναρξη των μαθημάτων και σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών για τους
φοιτητές εισαγωγής 2017-18, ο οποίος υπάρχει στο site μας http://sociology.soc.uoc.gr/?page_id=613.
Δηλώσεις μαθημάτων γίνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.
Ελάχιστα όρια δήλωσης µαθηµάτων και μέγιστο όριο πιστωτικών μονάδων ανά εξάμηνο σπουδών:
Α και Β εξάμηνο: Ελάχιστη δήλωση συνιστά η εγγραφή σε δύο µαθήµατα και έως το όριο των 35 ECTS κάθε εξάμηνο σπουδών.
Β και Γ εξάμηνο: Ελάχιστη δήλωση συνιστά η εγγραφή σε δύο µαθήµατα και έως το όριο των 35 ECTS κάθε εξάμηνο σπουδών.
Δ και Ε εξάμηνο: Ελάχιστη δήλωση συνιστά η εγγραφή σε δύο µαθήµατα και έως το όριο των 35 ECTS κάθε εξάμηνο σπουδών.
ΣΤ έως Κ εξάμηνο: Ελάχιστη δήλωση συνιστά η εγγραφή σε δύο µαθήµατα και έως το όριο των 45 ECTS κάθε εξάμηνο σπουδών.
Σεμινάρια δεν μπορούν να δηλώσουν οι πρωτοετείς.
Οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να συμβουλεύονται τον οδηγό σπουδών του τμήματος για το έτος εισαγωγής, προκειμένου να
γνωρίζουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις σπουδές τους μέχρι την απόκτηση του πτυχίου τους, καθώς επίσης και για τη
δυνατότητα αναστολής σπουδών τους στην περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης μαθημάτων ενός ή περισσοτέρων εξαμήνων.



Δηλώσεις Συγγραμμάτων

Email-κωδικός

Πώς: Μαζί με τις δηλώσεις των μαθημάτων πρέπει να κάνετε και τις δηλώσεις των συγγραμμάτων σας. Μπαίνετε στην ηλεκτρονική
υπηρεσία του συστήματος EUDOXUS χρησιμοποιώντας επίσης το σετ Εmail-κωδικού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
δηλώνετε τα συγγράμματά σας. Τα συγγράμματα πρέπει να αντιστοιχούν απόλυτα στα μαθήματα που έχετε ήδη δηλώσει στο
student’s web.
Πότε: Δηλώνετε τα συγγράμματά σας σύμφωνα με τα ήδη δηλωθέντα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2017-17, ανακοίνωση για τις ημερομηνίες δηλώσεων θα βγει από τη Γραμματεία.
Που: http://eudoxus.gr/

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα για φοιτητές και Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου

Email-κωδικός

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει αναπτύξει κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για την έκδοση ακαδημαϊκής
ταυτότητας για τους φοιτητές, προκειμένου να μπορούν οι δικαιούχοι να έχουν πρόσβαση σε πολλαπλά προνόμια και υπηρεσίες.
Στην ταυτότητα αυτή ενσωματώνεται και το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) για όσους δικαιούνται την παροχή αυτή.
Οι φοιτητές θα λαμβάνουν την κάρτα χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Πότε: Η υποβολή αίτησης για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας μπορεί να γίνει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των
σπουδών.
Που: Σχετικό link του Υπουργείου http://academicid.minedu.gov.gr/

Πως: Θα χρησιμοποιήσετε το σετ Εmail-κωδικού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (δείτε παρακάτω οδηγίες για την απόκτησή
του.)
Ισχύς: Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ισχύει για το χρονικό διάστημα που είστε φοιτητές στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης. Το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου ισχύει για 6 χρόνια.
Σημείωση 1: Η παραλαβή της ακαδημαϊκής ταυτότητας/δελτίου ειδικού εισιτηρίου γίνεται από συγκεκριμένα σημεία, κατόπιν
ενημέρωσης του φοιτητή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω e-mail ή sms ή μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο
πληροφοριακό σύστημα.
Σημείωση 2: Η Γραμματεία του οικείου τμήματος ελέγχει την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση του φοιτητή, και είτε εγκρίνει την
αίτηση, είτε επιστρέφει στο φοιτητή την αίτηση για την ανάγκη επανυποβολής της, λόγω διαπίστωσης ελλειπών ή ανακριβών
στοιχείων.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Email-κωδικός

Δημιουργείται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) για κάθε φοιτητή σύμφωνα με τον αριθμό μητρώου (ΑΜ).
Π.χ. εάν ΑΜ: 9999
Email: soc9999@social.soc.uoc.gr
Κωδικός: Ενεργοποιείτε το λογαριασμό σας στο https://myaccount.uoc.gr/ σύμφωνα με τις Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμού
Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης, που λαμβάνετε από την Γραμματεία και ορίζετε τον κωδικό σας.
Πού: Υπάρχει link ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Χρησιμοποιείτε σαν username το email σας και τον κωδικό
που έχετε, στο πρόγραμμα https://mail.uoc.gr/

για τη χρήση του Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πότε: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το email σας, μια μέρα μετά την εγγραφή σας, που θα έχει ενεργοποιηθεί.

Σίτιση-Στέγαση

Email-κωδικός

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση στα φοιτητικά εστιατόρια.
Πληροφορίες: http://www.merimna.uoc.gr/index.php/paroxes/sitisi
Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για δωρεάν στέγαση στις φοιτητικές
εστίες. Πληροφορίες: http://www.merimna.uoc.gr/index.php/paroxes/stegash
Πού: Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στη Φοιτητική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Κρήτης. http://www.merimna.uoc.gr/index.php
Πότε: Ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές το σύστημα θα ανοίξει από 25/9/2017 έως και 5/10/2017. Παρακαλώ ενημερωθείτε από
τις σχετικές ανακοινώσεις στη σελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας.

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Κρήτης
Για την ενεργοποίηση δικαιώματος δανεισμού βιβλίων από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης υπάρχουν Σεμινάρια Βασικής
Χρήσης και είναι υποχρεωτικά για το δανεισμό βιβλίων από τους φοιτητές.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ θα γίνουν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της Βιβλιοθήκης
Φοιτητές με επίθετο από Α έως και Λ: ΗΜΕΡΕΣ: ΤΡΙΤΗ 3/10/2017, ΩΡΑ προσέλευσης: 14:30, (διάρκεια 2,5 ώρες)
Φοιτητές με επίθετο από Λ έως Ω: ΗΜΕΡΕΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10/2017, ΩΡΑ προσέλευσης : 11:30 (διάρκεια 2,5 ώρες)
Ενότητες Σεμιναρίων:
Α’ ΜΕΡΟΣ: Βασική χρήση και κανόνες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
Β’ ΜΕΡΟΣ: Χρήση του ηλεκτρονικού καταλόγου της
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρακολούθηση και των δύο ενοτήτων είναι υποχρεωτική για την ενεργοποίηση του δικαιώματος δανεισμού βιβλίων.
Όσοι προσέρχονται μετά την προκαθορισμένη ώρα δε γίνονται δεκτοί.
Για τους φοιτητές που αδυνατούν να βρεθούν στις προκαθορισμένες ημερομηνίες της βιβλιοθήκης, θα υπάρχουν σεμινάρια καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους.

Ατομικό Στατιστικό Δελτίο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Σε περίπτωση που δεν έχετε συμπληρώσει ηλεκτρονικά το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή-Σπουδαστή για το Ακαδημαϊκό έτος
2017-18 κατά την υποβολή της Αίτησης Εγγραφής σας παρακαλούμε να το κάνετε. Το δελτίο μπορείτε να το συμπληρώσετε
ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ σας στο ακόλουθο https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp ή να το
ζητήσετε από την Γραμματεία σε έντυπη μορφή. Η συμπλήρωσή του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις 30/11/2017.

Οδηγίες σύνδεσης στο ασύρματο δίκτυο WWW-UCNET και το VPN

Email χωρίς soc-κωδικός

Για τη σύνδεσή σας στο ασύρματο δίκτυο WWW-UCNET και για τη χρήση της υπηρεσίας VPN, το όνομα χρήστη είναι το e-mail σας
χωρίς το τμήμα .soc δηλαδή για παράδειγμα σε ένα φοιτητή του τμήματος Κοινωνιολογίας θα είναι soc9999@social.uoc.gr και
κωδικός του.
Οδηγίες για τη δημιουργία της σύνδεσης VPN και χρήσης της διεπαφής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μπορείτε να βρείτε στην
σελίδα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών http://www.soc.uoc.gr/

Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών
Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2003, με σκοπό την ψυχολογική
υποστήριξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ιδρύματος, τη στήριξη των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα που αφορούν στον τομέα της ψυχικής
υγείας και τη διαμόρφωση μιας γενικότερης πολιτικής ψυχικής υγείας.
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Γάλλου,

28310-77979,

rskf@edu.uoc.gr

Τμήμα Κοινωνιολογίας - Επικοινωνία
Πρόεδρος Τμήματος: Ιωάννης Ζαϊμάκης,

zaimakis@uoc.gr,

Γραμματέας Τμήματος: α.α Μαρίνα Μουνδριανάκη,
Προσωπικό Γραμματείας:
Μουνδριανάκη Μαρίνα,
Νταναλάκη Γαλάτεια,
Μαράκη Μαρία

moundrim@uoc.gr ,
ntanalag@uoc.gr ,

maraki@uoc.gr ,

2831- 077495

regist@social.soc.uoc.gr ,

2831- 077466 Fax 2831-077467

2831-077466
2831-077465 Υποστήριξη Προπτυχιακών Σπουδών

2831-077491 Υποστήριξη Μεταπτυχιακών Σπουδών

Website Τμήματος: http://www.soc.uoc.gr/sociology/ , Website Σχολής Κοινωνικών Επιστημών: http://www.soc.uoc.gr/

