Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών ακ. έτους 2013-2014
Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών του ακ. έτους 2013-2014 θα
πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 16-12-2013 έως Παρασκευή 20-12-2013.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι την ημέρα που θα επιλέξουν για την εγγραφή
τους να βρίσκονται στις 9.00 στη Γραμματεία του Τμήματος.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:
• Απολυτήριο Λυκείου (επικυρωμένο)
• Βεβαίωση πρόσβασης (επικυρωμένη)
• Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένη)
• Πιστοποιητικό γεννήσεως (μόνο για αγόρια)
• Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής του φοιτητή/τριας σε άλλο Τμήμα

(δίδεται από τη Γραμματεία)
• Ατομικό Στατιστικό Δελτίο (ΣΕ-11) (δίδεται από τη Γραμματεία)
• Αποφοιτήριο ή Πιστοποιητικό διαγραφής (σε περίπτωση προηγούμενης

εγγραφής του φοιτητή/τριας σε άλλο Τμήμα)
Επίσης:
1) Οι επιτυχόντες της κατηγορίας "Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής
μειονότητας Θράκης" εκτός των ανωτέρω πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ότι
είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμων των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή
Έβρου.

2) Οι επιτυχόντες της κατηγορίας "Αλλοδαποί-Αλλογενείς" (Κύπριοι) εκτός των
ανωτέρω πρέπει να προσκομίσουν:
α) βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας
χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη
φοίτηση την τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα
αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία
μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθόλη τη διάρκειά του.

β) βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του.
(Να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή.)

γ)Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος :
i. δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα
ii. δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας
και
iii. δεν έχει εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 2010 ή
προγενέστερα. Οι υποψήφιοι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας,
δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους.
iv. δεν έχει αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
εξωτερικού
v. έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του στην ειδική κατηγορία όπου
υπάγεται και θα τα προσκομίσει για την εγγραφή του στη Γραμματεία της Σχολής ή
Τμήματος της εισαγωγής του.
(Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν υποβάλει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση
μαζί με το ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό Δελτίο στην αρμόδια Επιτροπή Συγκέντρωσης και
Ελέγχου Αιτήσεων Συμμετοχής και Μηχανογραφικών Δελτίων Αλλοδαπών-Αλλογενών και
Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής
καταγωγής, την οποία καταθέτουν και στη γραμματεία ή συμπληρώνουν εκ νέου.)

3)

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας ατόμων που πάσχουν από σοβαρές

παθήσεις (5%) εκτός των ανωτέρω πρέπει να προσκομίσουν:
• Πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης (επικυρωμένο)

4)

Η επιτυχούσα της διαδικασίας μεταφοράς θέσης εισαγωγής (μετεγγραφή)

Ανδριανού Διαμάντω-Παρασκευή του Ιωάννη πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση
διαγραφής από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
12 Δεκεμβρίου 2013

