ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Καλωσόρισμα εισακτέων πρωτοετών φοιτητών/τριών έτους εισαγωγής 2017

Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
(www.syros.aegean.gr) της Πολυτεχνικής Σχολής (ΦΕΚ 114/4-08-2017 τ.Α’) του Πανεπιστημίου
Αιγαίου (www.aegean.gr ) στη Σύρο και σας συγχαίρουμε για την εισαγωγή σας!
Χρήσιμα τηλέφωνα επικοινωνίας
Κτιριακές υποδομές - Χάρτης κτιρίων
Χρήσιμες οδηγίες για τα πρώτα σας βήματα:
Α. Οδηγός Εισακτέων Πρωτοετών φοιτητών/τριών
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με την εγγραφή σας και με θέματα σπουδών μπορείτε
να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ.: 2281097104, 97105, 97082 – Fax: 2281097109
– Email: studies_dpsd@syros.aegean.gr). Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών/τριών: Δευτέρα – Παρασκευή
08:00 - 15:00.
Συχνές ερωτήσεις
Β. Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2017-2018 & πρόγραμμα μαθημάτων
Γ. Οδηγός σπουδών
Δ. Απόκτηση λογαριασμού email
Ο φοιτητικός λογαριασμός σας θα έχει τη μορφή «dpsd17xxx» και θα αντιστοιχεί στο email
dpsd17xxx@syros.aegean.gr. Με τον λογαριασμό σας μπορείτε:
-

Να διαχειριστείτε το e-mail σας.
Να συνδεθείτε στους Η/Υ των εργαστηρίων. Οδηγός χρήσης εργαστηρίων στο σχετικό
Ενημερωτικό Φυλλάδιο
Να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο του Πανεπιστημίου (οδηγίες).
Να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο εκπαίδευσης eClass.
Να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία εξυπηρέτησης φοιτητών StudentsWeb. Οδηγός χρήσης
Να υποβάλετε αίτηση για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο).
Να βρείτε πληροφορίες για θέματα φοιτητικής μέριμνας. (Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Σύρου
Τηλ. επικοινωνίας 2281097083, 97097)
Να δηλώσετε συγγράμματα μέσω της υπηρεσίας Εύδοξος.
Να χρησιμοποιήσετε τo Ακαδημαϊκό Σύστημα Δωρεάν Διάθεσης Εμπορικού Λογισμικού και
Υπηρεσιών (ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ).
Να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Pithos+ για δωρεάν αποθηκευτικό χώρο 50GB.
Πού μπορώ να ζητήσω βοήθεια για το λογαριασμό μου;
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης χρηστών του
Περιφερειακού Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΠΤΠΕ) Σύρου στο τηλ. 22810-97166
ή με e-mail στην διεύθυνση: help@syros.aegean.gr
Τα γραφεία του ΠΤΠΕ Σύρου βρίσκονται στο κτίριο του 1ου Γυμνασίου (ισόγειο) και οι ώρες
εξυπηρέτησης φοιτητών/τριών είναι καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) από τις 9.00 έως τις
15.00.

Ε. Παράρτημα Βιβλιοθήκης Σύρου

