Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες,
Καλωσορίζοντας σας ως Προϊσταμένη στη Γραμματεία του τμήματος
Φυσικοθεραπείας εκ μέρους όλων των συναδέλφων στο τμήμα μας θα
θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι, εργαζόμαστε με συνέπεια στην
κατεύθυνση επίλυσης όλων των ζητημάτων και είμαστε στη διάθεσή σας
για να οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειαστείτε.
Σε συνεργασία με τη Διοίκηση και τις Υπηρεσίες του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος
καταβάλλεται
κάθε
προσπάθεια
αυτοματοποίησης
διαδικασιών
προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και ταχύτερη ενημέρωση
σας (διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες: ενεργοποίηση Ακαδημαικού
λογαριασμού, έκδοση ακαδημαικης ταυτότητας, εγγραφή τμημάτων στα
εργαστήρια, ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων, δήλωση και
λήψη συγγραμμάτων, αίτηση σίτισης, αιτήσεις χορήγησης εγγράφων,
ανάρτηση βαθμών στον ατομικό σας λογαριασμό κ.α.)
Έχετε μία εικόνα ακόμα και οι Πρωτοετείς σχετικά με όλα αυτές τις
δυνατότητες που παρέχονται πλέον.
Ειδικά οι πρωτοετείς, όπως έχετε ενημερωθεί κατά την ταυτοποίηση σας
από τη Γραμματεία και έχετε στα χέρια σας και το έντυπο με τις οδηγίες
πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, θα πρέπει να προβείτε σε
ενεργοποίηση ακαδημαικού λογαριασμού σας καταχωρώντας το τηλέφωνο
και το e-mail που είχατε δηλώσει κατά τη συμπλήρωση του
μηχανογραφικού σας δελτίου.
Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την ενεργοποίηση του
ακαδημαϊκού σας λογαριασμού θα στέλνετε αίτημα συμπληρώνοντας τα
στοιχεία σας και το πρόβλημα.
Επίσης σε περίπτωση που δε λαμβάνετε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση
την ενημέρωση της Γραμματείας ενώ άλλοι συμφοιτητές σας
ενημερώνονται κανονικά κάτι λάθος έχετε κάνει στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που δηλώσατε όταν σας ζητήθηκε. Στην περίπτωση αυτή θα
αποστείλετε ένα μήνυμα στον υπεύθυνο του φοιτητολογίου
studentssupport@teiwest.gr με τα πλήρη στοιχεία σας: ονοματεπώνυμο,
αριθμό μητρώου, την έγκυρη ηλεκτρονική σας διεύθυνση με το αίτημα να
αλλαχθεί στο πρόγραμμα για να λαμβάνετε τις ανακοινώσεις τις
γραμματείας αλλά και γενικότερα από το ΤΕΙ.
Είναι πολύ σημαντικό, να επισκέπτεστε συχνά το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (που έχετε δηλώσει) και την ιστοσελίδα του Τμήματος
http://physio.teiwest.gr έτσι ώστε έγκαιρα αλλά και από έγκυρη πηγή
να λαμβάνετε ενημέρωση για τις παραπάνω διαδικασίες.
Επίσης είναι αναγκαίο να ανατρέχετε στον Οδηγό Σπουδών του τμήματος
και να γνωρίζετε καλά ότι περιέχει. Σχετικά με τον Οδηγό Σπουδών και τις

Αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών θα ακολουθήσει ενημέρωση από τους
καθηγητές του τμήματος.
Θερμή παράκληση πριν απευθυνθείτε στη Γραμματεία να διαβάζετε
προσεκτικά τις ανακοινώσεις που είναι αναρτημένες αλλά και σας έχουν
αποσταλεί στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
Όταν διαβάζετε τις οδηγίες που σας αποστέλλουμε πριν από κάθε ενέργεια
σας, αποφεύγετε οποιαδήποτε ταλαιπωρία που μπορείτε να υποστείτε αν
κάτι δεν το εφαρμόσετε σωστά αλλά και εξυπηρετείστε άμεσα, καθώς
επίσης συμβάλλετε στην ομαλή λειτουργία του τμήματος σας. Δεν θα σας
πούμε τίποτα παραπάνω τηλεφωνικά από αυτά που μεριμνούμε να είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα. Είμαστε σε διαρκή καθημερινή επικοινωνία
και συνεργασία με τους καθηγητές σας για όλα τα θέματα που υπάρχουν
και είναι πρώτη μας προτεραιότητα η ενημέρωση σας.
Σας εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στην τήρηση των
προθεσμιών (που αφορούν δηλώσεις μαθημάτων, συγγραμμάτων,
πρακτικών, πτυχιακών, αιτήσεων για λήψη υποτροφιών και επιδομάτων,
κλπ …) για τις οποίες μεριμνούμε να ενημερώνεστε έγκαιρα. (πχ η μη
δήλωση μαθημάτων σας αποκλείει από τη εξεταστική διαδικασία)
Oι ημερομηνίες που ανακοινώνονται (μέσω της Γραμματείας) θα πρέπει
να τηρούνται προκειμένου για την εύρυθμη εκπαιδευτική διαδικασία και
παρακαλείσθε να τις τηρείτε.
Οι όποιες καθυστερήσεις παρεμποδίζουν μεν το έργο της Γραμματείας και
κατά συνέπεια και ολόκληρου του τμήματος αφού δημιουργούν κωλύματα
στην εξέλιξη των διαδικασιών με συνέπεια να παρατηρούνται
καθυστερήσεις και να αποβαίνει εις βάρος φοιτητών που είναι τυπικοί και
επωμίζονται άδικα τις συνέπειες εφόσον η εξέλιξη των διαδικασιών δε
γίνεται μεμονωμένα αλλά ομαδικά.
Η Γραμματεία σας συμβουλεύει όλα αυτά να τα εφαρμόζετε γενικότερα σε
οποιαδήποτε συναλλαγή σας με το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα και
γενικότερα στη ζωή σας για να έχετε μία επιτυχημένη σταδιοδρομία και
να μην ταλαιπωρείστε αδίκως γιατί δεν αφιερώσατε λίγα λεπτά να
διαβάσετε κάτι προσεκτικά.
Η Γραμματεία για την εξυπηρέτηση σας λειτουργεί
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-13:00.
και προκειμένου για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και
την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, εξυπακούεται ότι στη Γραμματεία
προσέρχεστε ένας/μία κάθε φορά.

Θερμή παράκληση να τηρείτε το ωράριο προσέλευσης σας στη
Γραμματεία.
Και γι’ αυτή την εβδομάδα το ωράριο εξυπηρέτησης σας δεν τηρείται λόγω
εγγραφών αλλά από την επόμενη εβδομάδα και καθόλη τη διάρκεια του
έτους θα ισχύει κανονικά. Σήμερα εξυπακούεται η Γραμματεία δε θα
λειτουργήσει για την εξυπηρέτηση σας. Από αύριο 11:00-13:00 μπορείτε
να έρχεστε να παραλάβετε τις βεβαιώσεις σπουδών οι Πρωτοετείς, αλλά
και όσοι δεν έχετε ταυτοποιηθεί έως την Παρασκευή υποχρεούστε να το
κάνετε.
Με το άρθρου 1 του ν. 4250/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής
πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων». Για το λόγο αυτό
όταν αιτείστε βεβαίωση σπουδών για την ταχύτερη παραλαβή της να
επιλέγετε να σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά προκειμένου να την έχετε
διαθέσιμη για κάθε νόμιμη χρήση (απλό φωτοαντίγραφο) και η οποία
ισχύει για το τρέχον Ακαδημαϊκό Εξάμηνο.
Επισημαίνουμε ότι, η βαθμολογία κάθε φοιτητή αποτελεί προσωπικό
δεδομένο και προστατεύεται σύμφωνα με τους όρους του Γ.Κ.Π.Δ. Για το
λόγο αυτό ο κάθε φοιτητής, -τρια εισέρχεται με τη χρήση ατομικών
κωδικών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες e-students μέσω των οποίων
λαμβάνει γνώση μόνο της δικής του/της βαθμολογίας.

Στα μαθήματα σας προσέρχεστε βάσει του ωρολογίου προγράμματος εκτός
και αν για κάποιο μάθημα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα
από τον καθηγητή.
Σύντομα, θα κληθείτε να προβείτε σε ηλεκτρονικές Δηλώσεις
Μαθημάτων/Aνανέωση εγγραφών. Οι προθεσμίες θα ανακοινωθούν
προσεχώς μαζί με οδηγίες τις οποίες καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά.
Η ηλεκτρονική δήλωση Μαθημάτων/Aνανέωση Εγγραφών είναι
απαραίτητη για την παρακολούθηση και συμμετοχή στην εξέταση
μαθημάτων.
Εκπρόθεσμες δηλώσεις δε θα γίνονται δεκτές.
ΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΕ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΑΥΤΗ ΚΑΙ
ΜΌΝΟ ΤΗ ΦΟΡΑ. ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΘΑ
ΚΛΗΘΕΊΤΕ ΜΑΖΊ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ. ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΑ ΚΛΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος και της καλύτερης
εξυπηρέτησης σας ορίστηκαν Υπεύθυνοι για Εκπαιδευτικά θέματα ως
εξής:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΞΑΜΗΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ERASMUS
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για συγκεκριμένες ώρες και μέρες που οι
Καθηγητές θα δέχονται φοιτητές.
Ο τρόπος επικοινωνίας καθορίζεται από τους καθηγητές και σε
περιπτώσεις που αδυνατείτε για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο να
παραβρεθείτε στις συναντήσεις με τους καθηγητές στο ΤΕΙ, οφείλετε να
ενημερώνετε καθώς επίσης να επικοινωνείτε για εκπαιδευτικά θέματα μαζί
τους ημέρες και ώρες που οι καθηγητές τους θα σας υποδείξουν.
Ειδικά όσο αφορά την πρακτική άσκηση κ την πτυχιακή εργασία θα
πρέπει να είστε σε συνεχή επικοινωνία με τον καθηγητή σας και να έχετε
τη σύμφωνη γνώμη του πριν την τελική κατάθεση για επικύρωση
πρακτικής αλλά κ την παρουσίαση της πτυχιακής στο τμήμα.
ΚΑΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Η Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας
Θ. Πετρή

