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Θέμα: Τα Ιταλικά στο ΠΘ
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Για την εγγραφή στο ‘Ιταλικά Ι’ δεν απαιτούνται προϋπάρχουσες γνώσεις.
ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ: 1ο μάθημα στις: 16 Οκτωβρίου 2020
Για την παρακολούθηση των μαθημάτων χρειάζεται κάθε φοιτητής να προχωρήσει στις εξής 3 δηλώσεις (τις παραθέτω, πιο
κάτω, με τη σειρά που θα πρέπει να τις διαχειριστεί ο φοιτητής, χρονικά):

3.1. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του Τμήματός του
Η Γραμματεία του κάθε Τμήματος ανακοινώνει (κατά την έναρξη του εξαμήνου) το ακριβές χρονικό διάστημα που το
‘σύστημα’ δέχεται τη δήλωση του κάθε φοιτητή, για το κάθε μάθημά του. Όσοι φοιτητές δεν εμφανίζονται σε αυτή την
ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις (Φεβρουαρίου ή Σεπτεμβρίου).

3.2 ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ eclass
Για την καλύτερη μεταξύ μας επικοινωνία (σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου), είναι απαραίτητο να δηλώσει κάθε
φοιτητής το μάθημα που επιθυμεί να παρακολουθήσει, στην ιστοσελίδα:
για τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής
https://eclass.uth.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=237

https://eclass.uth.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=238

για τα εκτός Πολυτεχνικής Σχολής Τμήματα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ο φοιτητής συνδεθεί με το eclass, από το κινητό ή το P/C, τα Ιταλικά δεν εμφανίζονται, γιατί διδάσκονται
σε φοιτητές που ανήκουν σε περισσότερα του ενός Τμήματα Π.Θ.
Γι’ αυτό ή θα επιλέξετε κατευθείαν τον παραπάνω σύνδεσμο ή θα ‘κλικάρετε’ στη φράση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
έπειτα στη λέξη ΜΑΘΗΜΑΤΑ, έπειτα στο ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ και τέλος ‘τικάρετε’ το
ακριβές μάθημα (και επίπεδο).

3.3 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ‘Εύδοξο’
Όταν ‘ανοίξει’ η συγκεκριμένη ιστοσελίδα του Υπουργείου (σε ένα μήνα περίπου από τώρα), οι φοιτητές πρέπει να
δηλώσουν ποιο σύγγραμμα (από αυτά που έχω ήδη προτείνει) επιθυμούν να παραλάβουν δωρεάν. Το κάθε τέτοιο
βιβλίο είναι απαραίτητο και για την παρακολούθηση του μαθήματος, αλλά και για τις εξετάσεις. Θα ενημερώσω μέσω
eclass, ποιο είναι το καταλληλότερο, ανά επίπεδο.
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