ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝ Ι ΚΟ ΚΑ Ι ΚΑ ΠΟΔΙ Σ ΡΙ Α ΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ακινα, 09-01-2014

ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ& ΜΕΩΝ
ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Παρακαλοφνται οι νεοειςαχθζντεσ φοιτθτζσ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2013-2014 ςτο
ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ
ΑΘΗΝΩΝ, να προςζλκουν για εγγραφι ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ (ταδίου 5, 7οσ
όροφοσ), κατά απόλυτθ αλφαβθτικι ςειρά, και ςφμφωνα με τισ καταςτάςεισ του
Τπουργείου Παιδείασ.
13-01-2014,

14-01-2014,

15-01-2014,

θμζρα Δευτζρα,

09:00 π.μ. ζωσ 13:00 μ.μ

από Αβραμοποφλου Λαμπρινι

ζωσ Καρατηά Βαςιλικι

θμζρα Σρίτθ,

09:00 π.μ. ζωσ 13:00 μ.μ

από Καρνάτοσ ωτιριοσ

ζωσ Παπακεοδώρου Λυδία- οφία

θμζρα Σετάρτθ

09:00 π.μ. ζωσ 13:00 μ.μ

από Παπαϊωάννου πυριδοφλα

ζωσ Χρυςίκου Κλεοπάτρα

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι :
1. Απολυτιριο Λυκείου ι φωτοαντίγραφο επικυρωμζνο από το χολείο ι από Δικθγόρο
2. Σζςςερισ (4) φωτογραφίεσ αςπρόμαυρεσ ι ζγχρωμεσ τφπου ταυτότθτασ.
3. Φωτοτυπία του αςτυνομικοφ δελτίου ταυτότθτασ.
4. Εκτόσ των παραπάνω (1-3 δικαιολογθτικών) και μόνο όςοι πζτυχαν με το ςφςτθμα του
Γενικοφ Λυκείου και ΕΠΑΛ – Ομάδα Β (90% και 10%) υποβάλουν και επικυρωμζνο
αντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ πρόςβαςθσ.
5. Όςοι ιταν φοιτθτζσ ςε άλλθ χολι ι Σμιμα Α.Ε.Ι ι Σ.Ε.Ι τα προθγοφμενα ακαδθμαϊκά
ζτθ ζχουν τθν υποχρζωςθ απαραιτιτωσ να προςκομίςουν τθ διαγραφι τουσ από τθν άλλθ
χολι ι Σμιμα.

Επιςημαίνεται ότι :
1.Κατά τθν προςζλευςι τουσ για εγγραφι, οι ειςαχκζντεσ πρζπει να ζχουν μαηί τουσ
αςτυνομικι ταυτότθτα ι άλλο δθμόςιο ζγγραφο, από το οποίο να αποδεικνφονται τα
ονομαςτικά τουσ ςτοιχεία και θ ακριβισ θμερομθνία γζννθςθσ.
Σονίηεται ότι οι ειςαχκζντεσ φοιτθτζσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλονται ςε ακτινολογικζσ
πακολογικζσ και δερματολογικζσ εξετάςεισ
2. Όλοι οι νεοειςαχκζντεσ πρζπει να φροντίςουν για τθν ζγκαιρθ εγγραφι τουσ μζςα ςτισ
παραπάνω προκεςμίεσ, διαφορετικά χάνουν οριςτικά το δικαίωμα εγγραφισ τουσ.
3. τουσ επιτυχόντεσ κα δοκεί ατομικόσ φάκελοσ με όλα τα απαραίτθτα ζντυπα, ο οποίοσ
αφοφ ςυμπλθρωκεί με προςοχι από τουσ ίδιουσ, κα δοκεί ςτθ Γραμματεία μαηί με τα
παραπάνω δικαιολογθτικά.
4. ε περίπτωςθ που δεν προςζλκει ο επιτυχών, ο εκπρόςωπόσ του κα πρζπει να ζχει
εξουςιοδότθςθ νομίμωσ κεωρθμζνθ.

Από τθ Γραμματεία

