οδηγός
πρωτοετών φοιτητών
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Καλωσόρισες!

Πώς θα έρθεις;

Συγχαρητήρια
για την εισαγωγή σου
στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας!
www.uom.gr

Οι γραμμές του ΟΑΣΘ
για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας:
από Ανατολικά: 2Κ, 7, 8, 31
από Κέντρο: 10, 12, 14, 58, 78Ν
από Δυτικά: 27, 28, 28Β, 83

Η Γραμματεία σου!

Χρήσιμες Ημερομηνίες

Ενημερώσου, καθόλη
τη διάρκεια της φ
 οίτησής σου,
από τις ανακοινώσεις της
Γραμματείας του Τμήματός σου!

Έναρξη Μαθημάτων: 30/9/2019
Ενημερώσου
από την Γραμματεία σου
για την περίοδο δήλωσης
μαθημάτων & συγγραμμάτων!

Το UoM e-mail σου!
Κάθε φοιτητής
έχει το δικό του e-mail.
Παράλαβε τους κ
 ωδικούς σου
από το Τμήμα Στατιστικής,
Μηχανοργάνωσης και
Πληροφορικής (Κτίριο ΓΔ).

Τα πρώτα σου βήματα!
Αφού ολοκλήρωσες
την εγγραφή σου,
ήρθε η ώρα να γνωρίσεις
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
και τις υπηρεσίες του.

Ακαδημαϊκή
Ταυτότητα και Πάσο!

Κάνε την αίτησή σου
ηλεκτρονικά, γρήγορα και εύκολα
στην εφαρμογή του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων

http://paso.minedu.gov.gr

Σίτιση και Στέγαση!

Στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
μπορείς να ενημερωθείς για τα
δικαιολογητικά και τις προθεσμίες
για κάρτα σίτισης, φοιτητική
εστία, υγειονομική περίθαλψη,
φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Πρόγραμμα
Μαθημάτων!

Το πρόγραμμα των μαθημάτων
ανακοινώνεται από τις
Γραμματείες των Τμημάτων
του Ιδρύματος. Παρακολούθησε
τις ανακοινώσεις και ενημερώσου!

Εύδοξος!

Μέσω της εφαρμογής
http://eudoxus.gr
δηλώνεις τα συγγράμματα
που επιθυμείς
για κάθε μάθημα του εξαμήνου!

Students Web!

Μέσω της Υπηρεσίας
http://services.uom.gr/unistudent
μπορείς να κάνεις δήλωση
μαθημάτων, να υποβάλεις
αίτηση προς τη Γραμματεία σου
& να παρακολουθείς
τις βαθμολογίες σου!

Βιβλιοθήκη

Μπορείς να υποβάλεις
την αίτησή σου ηλεκτρονικά
http://www.lib.uom.gr/index.php/
el/new-user?view=form και να
αποκτήσεις την κάρτα σου για
να δανείζεσαι τα βιβλία σου!

Γραφείο
 ιασύνδεσης!
Δ

Η σταδιοδρομία σου
 ιαμορφώνεται από την πρώτη
δ
ημέρα στο Πανεπιστήμιο.
Ενημερώσου και αξιοποίησε
τις υπηρεσίες του Γραφείου
Διασύνδεσης!

Γραφείο
Φυσικής Αγωγής!

Νους υγιής εν σώματι υγιεί!
Εκμεταλλεύσου τις υπηρεσίες
και τους χώρους άθλησης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας!

Γραφείο Erasmus!

Με το πρόγραμμα Erasmus
μπορείς να σπουδάσεις
ή να κάνεις την πρακτική σου
άσκηση σε επιχειρήσεις,
ερευνητικά κέντρα και
Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Δραστηριοποιήσου!

O Σύλλογος Φοιτητών,
η Περιβαλλοντική Ομάδα,
το TEDx UniversityofMacedonia,
το ESN, το Finance Club, η AIESEC,
τα Πολυφωνικά Αναλόγια ΚΘΒΕ,
σε περιμένουν!
Γίνε μ
 έλος μιας δραστήριας & πολύπλευρης
Πανεπιστημιακής κοινότητας.

uom
on
socialmedia

