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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εφαρμογή του Προγράμματος Ηλεκτρονικής

Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων
                                                     «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Το Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων 
«ΕΥΔΟΞΟΣ» αφορά στη δημιουργία μιας πρωτοποριακής υπηρεσίας για την άμεση και 
ολοκληρωμένη παροχή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων στους δικαιούχους φοιτητές της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η διαδικασία επιλογής και παραλαβής Συγγραμμάτων μέσω του Προγράμματος "Εύδοξος" 
θα ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11.

Οι φοιτητές θα εισέρχονται μέσω του portal www.eudoxus.gr στο Κεντρικό Πληροφοριακό 
Σύστημα (ΚΠΣ) όπου και θα γίνεται η πιστοποίηση - εξουσιοδότησή τους (μέσω Shibboleth) με: 
1.    Όνομα χρήστη και
2.    Κωδικό πρόσβασης, τα οποία έχουν λάβει από τις σχολές τους.

Στο ΚΠΣ θα μπορούν:

-   να δουν όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής τους και τα αντίστοιχα 
Συγγράμματα
-   να κάνουν προεπισκόπηση του εξωφύλλου, του οπισθόφυλλου, του πίνακα περιεχομένων και 
ενός ενδεικτικού αποσπάσματος από κάθε Σύγγραμμα
-   να ενημερωθούν άμεσα για την τρέχουσα διαθεσιμότητα κάθε Συγγράμματος ανά πόλη καθώς 
και για τα σημεία παράδοσης στην πόλη τους
-   να επιλέξουν Συγγράμματα για τα μαθήματα που παρακολουθούν το τρέχον εξάμηνο

Κατόπιν, ο φοιτητής θα καταχωρεί τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου ή/και το email του και 
θα λαμβάνει άμεσα από το ΚΠΣ ένα μήνυμα με τον κωδικό ΡΙΝ, με τον οποίο θα μπορεί να 
παραλαμβάνει τα επιλεγμένα Συγγράμματα από τα Σημεία Διανομής των αντίστοιχων Εκδοτών.

Οι προτεινόμενες από τους υπεύθυνους του προγράμματος ημερομηνίες έναρξης και λήξης 
των περιόδων δηλώσεων συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 είναι: 



- ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 01/10/2010 έως 31/01/2011
- ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ   01/03/2011 έως 20/06/2011

Μέγιστος αριθμός δηλωθέντων συγγραμμάτων ανά εξάμηνο: ΔΕΚΑ (10)

Μέγιστος αριθμός συγγραμμάτων για τη λήψη πτυχίου του Τμήματος Βιολογίας:            
τριάντα έξι  (36)
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 33 του Ν. 3848/2010), ρυθμίζεται η διαδικασία 
δωρεάν προμήθειας και επιλογής από τους φοιτητές αριθμού συγγραμμάτων ίσου με τον 
αριθμό υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του 
πτυχίου, από τον κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων.

Διευκρινίζεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων κάθε εξαμήνου θα συνεχίσουν να 
πραγματοποιούνται μέσω του προγράμματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών των Γραμματειών 
του ΕΚΠΑ σε χρονικές περιόδους διαφορετικές και μικρότερες από τις αντίστοιχες των 
συγραμμάτων ώστε να εξασφαλίζεται έγκαιρα η διαδικασία κατάρτισης των καταλόγων 
βαθμολογίας.

Οι κατάλογοι των προτεινόμενων συγγραμμάτων και σημειώσεων των μαθημάτων του 
Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 είναι διαθέσιμοι στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος   www.biol.uoa.gr

Η Γραμματέας 
          του Τμήματος Βιολογίας

                                                                          Ευαγγελία Καριώτου
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Εφαρμογή του Προγράμματος Ηλεκτρονικής


Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων

                                                     «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Το Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ» αφορά στη δημιουργία μιας πρωτοποριακής υπηρεσίας για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων στους δικαιούχους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.


Η διαδικασία επιλογής και παραλαβής Συγγραμμάτων μέσω του Προγράμματος "Εύδοξος" θα ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11.

Οι φοιτητές θα εισέρχονται μέσω του portal www.eudoxus.gr στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) όπου και θα γίνεται η πιστοποίηση - εξουσιοδότησή τους (μέσω Shibboleth) με: 
1.    Όνομα χρήστη και
2.    Κωδικό πρόσβασης, τα οποία έχουν λάβει από τις σχολές τους.



Στο ΚΠΣ θα μπορούν:


-   να δουν όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής τους και τα αντίστοιχα Συγγράμματα
-   να κάνουν προεπισκόπηση του εξωφύλλου, του οπισθόφυλλου, του πίνακα περιεχομένων και ενός ενδεικτικού αποσπάσματος από κάθε Σύγγραμμα
-   να ενημερωθούν άμεσα για την τρέχουσα διαθεσιμότητα κάθε Συγγράμματος ανά πόλη καθώς και για τα σημεία παράδοσης στην πόλη τους
-   να επιλέξουν Συγγράμματα για τα μαθήματα που παρακολουθούν το τρέχον εξάμηνο


Κατόπιν, ο φοιτητής θα καταχωρεί τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου ή/και το email του και θα λαμβάνει άμεσα από το ΚΠΣ ένα μήνυμα με τον κωδικό ΡΙΝ, με τον οποίο θα μπορεί να παραλαμβάνει τα επιλεγμένα Συγγράμματα από τα Σημεία Διανομής των αντίστοιχων Εκδοτών.


Οι προτεινόμενες από τους υπεύθυνους του προγράμματος ημερομηνίες έναρξης και λήξης των περιόδων δηλώσεων συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 είναι: 

· ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 01/10/2010 έως 31/01/2011


· ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
  01/03/2011 έως 20/06/2011


Μέγιστος αριθμός δηλωθέντων συγγραμμάτων ανά εξάμηνο: ΔΕΚΑ (10)

Μέγιστος αριθμός συγγραμμάτων για τη λήψη πτυχίου του Τμήματος Βιολογίας:            τριάντα έξι  (36)

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 33 του Ν. 3848/2010), ρυθμίζεται η διαδικασία δωρεάν προμήθειας και επιλογής από τους φοιτητές αριθμού συγγραμμάτων ίσου με τον αριθμό υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, από τον κατάλογο διδακτικών συγγραμμάτων.

Διευκρινίζεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων κάθε εξαμήνου θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται μέσω του προγράμματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών των Γραμματειών του ΕΚΠΑ σε χρονικές περιόδους διαφορετικές και μικρότερες από τις αντίστοιχες των συγραμμάτων ώστε να εξασφαλίζεται έγκαιρα η διαδικασία κατάρτισης των καταλόγων βαθμολογίας.


Οι κατάλογοι των προτεινόμενων συγγραμμάτων και σημειώσεων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος   www.biol.uoa.gr




Η Γραμματέας 


          του Τμήματος Βιολογίας



                                                                          Ευαγγελία Καριώτου

