Διαδικασία Εγγραφής Νέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς»
Κατά το διάστημα από 17-2-2021 έως και 24-2-2021 θα πραγματοποιηθεί η
διαδικασία εγγραφής των νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών του 6ου κύκλου
σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση
και Διοίκηση για Μηχανικούς του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν
1. Την επισυναπτόμενη αίτηση εγγραφής -δήλωση μαθημάτων
(υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη)
2. Σκαναρισμένη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
3. Φωτοτυπία των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

στο e-mail: mba_engineers@hmu.gr
Δήλωση Μαθημάτων:



Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης επιλέγουν όλα τα μαθήματα
της δήλωσης
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μερικής φοίτησης μπορούν να επιλέξουν 3 ή 2
μαθήματα στο πρώτο εαρινό εξάμηνο και 2 ή 3 μαθήματα στο δεύτερο
εαρινό εξάμηνο αντίστοιχα.

Χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής- κωδικών-Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες


Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα σας αποσταλεί με e-mail βεβαίωση εγγραφής
και έγγραφο με το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας για την
πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες του Ιδρύματος. Οι
κωδικοί αυτοί θα είναι απαραίτητοι για το eclass του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου, όπου υπάρχει όλη η πληροφορία για τα μαθήματα
(https://eclass.hmu.gr/). Σε κάθε περίπτωση, τα μαθήματα θα μείνουν με
ελεύθερη πρόσβαση έως το τέλος του μήνα, έτσι ώστε να μπορεί να
λειτουργεί η εκπαιδευτική διαδικασία ακόμα και για αυτούς που δεν έχουν
ολοκληρώσει την έγγραφή.



Ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο), https://submit-academicid.minedu.gov.gr/,
μπορείτε να πάρετε κάνοντας εγγραφή ως μεταπτυχιακός φοιτητής, εφόσον

αυτό είναι το πρώτο σας μεταπτυχιακό δίπλωμα. Το τμήμα στο οποίο θα
εγγραφείτε είναι το Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.


Σίτιση, https://www.hmu.gr/merimna/ υπάρχει δυνατότητα μειωμένης
τιμής στο εστιατόριο όπως σε όλα τα μέλη της κοινότητας του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Το γεύμα κοστίζει 2.05 € ή 2.05 € ημερησίως
αφού προπληρώσουν κάρτα που εκδίδεται από τον ανάδοχο του εστιατορίου
διάρκειας 15 ή 30. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αυτή επηρεάζεται από την
κατά περίπτωση κατάσταση λόγω του κορονοϊού.



Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο γυμναστήριο του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Σε αυτήν την περίπτωση ενδεχομένως θα
χρειαστεί η βεβαίωση εγγραφής που θα παραλάβετε ηλεκτρονικά με την
ολοκλήρωση
της εγγραφής
σας από τη
γραμματεία
μας
https://www.hmu.gr/el/hmu/8607. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αυτή
επηρεάζεται από την κατά περίπτωση κατάσταση λόγω του κορονοϊού.



Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη: https://www.hmu.gr/el/hmu/8511



Βιβλιοθήκη Τ.Ε.Ι Κρήτης https://www.hmu.gr/el/hmu/8454

Γενικές παρατηρήσεις
Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
προγράμματος με έναρξη μαθημάτων την 22/2/2021.
Τα δίδακτρα καταβάλλονται κατά το πρώτο 10ήμερο του εξαμήνου. Η καταβολή
γίνεται μέσω λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας με ΙΒΑΝ GR96 0110 2050 0000 2050
0235 237 και με αιτιολογία το όνομα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή
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