Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
Θεσσαλονίκη, ................................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
Επώνυμο:
Επώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες (όπως στην
ταυτότητα):

Προς τη
Γραμματεία του Τμήματος
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Όνομα:
Όνομα με λατινικούς χαρακτήρες (όπως στην
ταυτότητα):

Σας γνωρίζω ότι έχω ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές
μου και παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή μου στην
προσεχή ορκωμοσία πτυχιούχων του Τμήματος.

Πατρώνυμο:

Καταθέτω τα παρακάτω δικαιολογητικά, ενώ για όσα
δικαιολογητικά δεν κατέχω υποβάλλω υπεύθυνη δήλωση περί
απώλειας ή μη παραλαβής τους. Τέλος, δηλώνω ότι δεν είμαι
υπόχρεος/η απέναντι στον ΕΥΔΟΞΟ και τη Βιβλιοθήκη και εάν
επιθυμώ την έκδοση του πτυχίου μου σε μεμβράνη:

ΑΜ:
Τηλ.:
Κινητό:
Email (ακαδημαϊκό)
(@uom.edu.gr)
Email (προσωπικό)

Βιβλιάριο Σπουδών.
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο).
Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης (αν εκδόθηκε από το
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας).
Κάρτα Σίτισης.
Ηλεκτρονική Αίτηση Ελέγχου εκκρεμοτήτων με ΕΥΔΟΞΟ
και Βιβλιοθήκη (η υποβολή της είναι υποχρεωτική για
όλους). Πατήστε το link για να οδηγηθείτε στην αίτηση. Η
σχετική βεβαίωση εκδίδεται ενδοϋπηρεσιακά.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1566/1986 περί απώλειας ή μη
παραλαβής των παραπάνω δικαιολογητικών στη διάρκεια
των σπουδών μου.
Επιθυμώ την έκδοση του πτυχίου μου σε μεμβράνη.

Ο αιτών / Η αιτούσα

(Υπογραφή)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
Για την έκδοση του πτυχίου σας σε μεμβράνη, θα πρέπει να καταθέσετε στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ το ποσό των 18
ευρώ (αρ. Λογαριασμού 5202-070107-503 & ΙΒΑΝ GR81 0172 2020 0052 0207 0107 503) και να προσκομίσετε το καταθετήριο
στη Γραμματεία. Για την παραλαβή της μεμβράνης θα ενημερωθείτε μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα όλων των
ανακοινώσεων του Τμήματος.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Ακολουθεί συνοδευτικό έντυπο αίτησης ορκωμοσίας.

Συνοδευτικό Έντυπο Αίτησης Ορκωμοσίας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εάν έχετε εκπονήσει ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, συμπληρώστε (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) τον ΤΙΤΛΟ και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ.
Οι φοιτητές που επιθυμούν να αναρτηθεί η εργασία τους στην Ψηφίδα του Πανεπιστημίου, παρακαλούμε να επισκεφτούν τον παρακάτω σύνδεσμο της Βιβλιοθήκης για
να λάβουν τη σχετική πληροφόρηση: https://dspace.lib.uom.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ENGLISH

ΤΙΤΛΟΣ

TITLE

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

SUPERVISOR

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Εάν έχετε συμμετάσχει σε πρόγραμμα ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, συμπληρώστε (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) την ΕΠΩΝΥΜΙΑ του φορέα/επιχείρησης απασχόλησης και
τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ENGLISH

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ /
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ORGANIZATION
/ COMPANY

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (Από – Έως)

DURATION
(From – To)

LLP/ERASMUS
Εάν έχετε συμμετάσχει στο πρόγραμμα κινητικότητας LLP/ERASMUS, συμπληρώστε (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) το ΟΝΟΜΑ-ΠΟΛΗ-ΧΩΡΑ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
υποδοχής και τη χρονική περίοδο κινητικότητας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ENGLISH

ΙΔΡΥΜΑ – ΠΟΛΗ ΧΩΡΑ

INSTITUTE –
CITY -COUNTRY

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

STUDY PERIOD

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Έχω συμμετάσχει σε 4 (τέσσερις) τουλάχιστον θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Βιβλιοθήκης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» εξαιρουμένης της
πρώτης θεματικής ενότητας (LIB1) με τίτλο «Προσανατολισμός στο χώρο της Βιβλιοθήκης» ΝΑΙ

