ΟΔΗΓΙΕΣ α) ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΛΟΓΙΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, β) ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ γ)
ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Στο εγγραφολόγιο γενικά μπαίνουμε από το http://www.central.ntua.gr/ (βλέπε ξεχωριστές οδηγίες). Κατά την
περίοδο των εγγραφών, μπαίνουμε και από την ιστοσελίδα της Σχολής (www.civil.ntua.gr) επιλέγοντας «Είσοδος στο
Εγγραφολόγιο».

Ανοίγει η πιο κάτω οθόνη, όπου User Name είναι το cv… και Password είναι ο κωδικός που σας δόθηκε από το ΕΜΠ
μαζί με το User Name (και που μπορεί εν τω μεταξύ να τον έχετε αλλάξει). Είναι ο ίδιος κωδικός που χρησιμοποιείτε
και για το mycourses.

Αφού βάλετε User Name και Password και πατήσετε «Υποβολή» ανοίγει η επόμενη οθόνη.
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Μενού
διαθέσιμων
επιλογών

Από το μενού
πάνω δεξιά που
ανοίγει δίπλα
στο όνομά σας.

Για να γραφτείτε στο εξάμηνο και στα μαθήματα κάνετε κλικ εδώ...

Από φέτος, επιλέγετε
και ακαδημαϊκό
σύμβουλο μέσω
εγγραφολογίου (βλέπε
ανακοίνωση Σχολής
2/10/2016) μέσα στην
ίδια προθεσμία.

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αρκετοί από σας ίσως δεν χρειάζεστε περισσότερη πληροφορία από αυτήν στο πιο πάνω πλαίσιο. Όσοι
θα θέλατε οδηγίες «καρέ-καρέ», συνεχίζετε.]
--------------------------------------------------------

...και τότε βγαίνει παραθυράκι όπου δίνετε πάλι τα ίδια User Name και Password και πατάτε «ΟΚ» οπότε βγαίνει η
επόμενη οθόνη.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εδώ βάζουμε το e-mail που έχουμε δώσει στη γραμματεία της Σχολής ΠΜ για επικοινωνία (gmail,
hotmail, yahoo) και μετά πατάμε «Συνέχεια».

Σ’ αυτήν την οθόνη πληκτρολογούμε δεξιά τον αριθμό που βλέπουμε αριστερά και μετά πάλι πατάμε «Συνέχεια».
Αφού ολοκληρώσουμε αυτό το στάδιο, έχουμε πια εγγραφεί σε εξάμηνο – εδώ στο 3ο. Στην επόμενη οθόνη
μπορούμε να δηλώσουμε μαθήματα.
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Παρατηρούμε ότι από αυτήν την οθόνη και μετά, στο αριστερό μενού η επιλογή «Εγγραφή σε εξάμηνο» είναι
ενεργή.

Εδώ βλέπουμε με μπλε χρώμα τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου που έχουμε περάσει και με κόκκινο τα μαθήματα που
δεν έχουμε ακόμα περάσει, δηλ. ή περιμένουμε να βγουν να αποτελέσματα ή έχουμε κοπεί. Κάνουμε λίγο scroll down
(κατεβαίνουμε κάτω στην οθόνη για να δούμε όλο το 3ο εξάμηνο): επόμενη οθόνη.

Για να γραφτούμε σε ένα μάθημα πρέπει να το κλικάρουμε, ακόμα κι αν είναι υποχρεωτικό. Κλικάραμε τα μαθήματα
του 3ου εξαμήνου. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσα μπορεί να χρωστάμε από το 1ο, οπότε γι’ αυτά θα μπούμε ακόμα μια
φορά στο εγγραφολόγιο για να τα δηλώσουμε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο 3ο εξάμηνο τα αγγλικά εμφανίζονται ως περασμένο
μάθημα (μπλε) γιατί ο συγκεκριμένος σπουδαστής έχει πάρει απαλλαγή σ’ αυτό το μάθημα.
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Κάνω scroll up για να πάω στην αρχή της οθόνης (επόμενη εικόνα) και να κάνω έλεγχο της δήλωσης μαθημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πατάμε «Έλεγχος» και τότε βγαίνει το μήνυμα «Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας». Δεν βιαζόμαστε.
Ως μηχανικοί, ελέγχουμε τουλάχιστον δύο φορές τη δουλειά μας. Για να βεβαιωθούμε ακόμα μια φορά τι δηλώσαμε,
πριν υποβάλουμε την αίτηση πατάμε «Συνοπτική παρουσίαση». Στην επόμενη οθόνη βλέπουμε τι δηλώσαμε.

Αφού βεβαιωθούμε ότι βλέπουμε τα μαθήματα που είχαμε σκοπό να δηλώσουμε, πατάμε «Υποβολή».

5

Ξανά μας ζητάει να πληκτρολογήσουμε έναν 4ψήφιο αριθμό (προσοχή, ΔΕΝ πατάμε Εnter μετά, μόνο τα τέσσερα
ψηφία) και πατάμε πάλι «Υποβολή».

Τα καταφέραμε. Βλέπουμε στην επόμενη οθόνη ότι η αίτηση για δήλωση μαθημάτων καταχωρήθηκε.

Επίσης, παρατηρούμε στο αριστερό μενού ότι η «Ημιτελής δήλωση μαθημάτων» δεν είναι πια ενεργή, όπως στις
προηγούμενες οθόνες. Αντίθετα, είναι ενεργή η «Υποβληθείσα δήλωση μαθημάτων». Πατάμε «‘Εξοδος» και
βλέπουμε την επόμενη οθόνη.
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Εδώ πλέον δεν είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε οπότε πατήσαμε x και κλείσαμε την εφαρμογή.
Δεν ξεχνάμε ότι, αν τυχόν τελικά μάς μείνουν οφειλόμενα μαθήματα, θα πρέπει να ξαναμπούμε στο
εγγραφολόγιο για να γραφτούμε και σε αυτά. Στο σύστημα θα φαίνεται ότι τα χρωστάμε, αλλά είναι υποχρεωτικό
να ξαναγραφτούμε, για να μπορούμε να εξεταστούμε πάλι σ’ αυτά. Η εγγραφή σε μαθήματα που χρωστάμε δεν
γίνεται αυτόματα.
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