Συνοπτικός οδηγός

επιβίωσης

Μάθε ό,τι χρειάζεσαι για την επιβίωσή σου
στο πανεπιστήμιο & στην πόλη της Θεσσαλονίκης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
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26. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠ)
27. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
9. ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
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30. ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Αγαπητή φοιτήτρια,
Αγαπητέ φοιτητή,
Με ιδιαίτερη χαρά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σε συγχαίρει για την επιτυχία
σου και σε καλωσορίζει στη μεγάλη οικογένειά του.
Σου ευχόμαστε λαμπρές σπουδές, δύναμη και πολλές επιτυχίες στη φοιτητική
σου πορεία.
Το ταξίδι της γνώσης και της επιστημονικής εξερεύνησης, που για σένα τώρα
ξεκινάει, θα σου προσφέρει πολύτιμες εμπειρίες, οι οποίες θα σε συντροφεύουν
σε όλο το διάβα της ζωής σου.
Σύντομα θα διαπιστώσεις ότι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο η διαδικασία της
μάθησης δεν περιορίζεται στην από καθέδρας διάλεξη και σε ένα βιβλίο, αλλά
έχουμε ως στόχο τη βιωματική εκπαίδευση και την ουσιαστική αλληλεπίδραση
ανάμεσα τόσο στους διδάσκοντες με τους φοιτητές, όσο και των φοιτητών
μεταξύ τους.
Το διαδίκτυο, οι αναβαθμισμένες βιβλιοθήκες, τα προγράμματα ανταλλαγής
φοιτητών, τα ερευνητικά προγράμματα και οι επιστημονικές συνεργασίες θα
συμβάλλουν στη μαθησιακή σου ολοκλήρωση, ενώ ταυτόχρονα θα σου
προσφέρουν προκλήσεις και ευκαιρίες που θα κληθείς να διαχειριστείς.
Ζητούμε την ενεργή συμμετοχή σου στις πολιτιστικές και εθελοντικές δράσεις
του Πανεπιστημίου, τη συνεισφορά των καινοτόμων ιδεών σου, τις ανατρεπτικές
και δημιουργικές προτάσεις σου.
Όλο το επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό δυναμικό του Πανεπιστημίου θα
σταθεί δίπλα σου αρωγός για να σε καθοδηγήσει, να σε στηρίξει, να σου
συμπαρασταθεί, αρχικά για την ομαλή σου ένταξη στην πανεπιστημιακή
κοινότητα και, στη συνέχεια, να σε εμπνεύσει και να σε βοηθήσει να υλοποιήσεις
τους στόχους σου.
Ένα πρώτο δείγμα είναι οι οδηγίες και οι πληροφορίες που σου παρέχονται μέσω
του Οδηγού Επιβίωσης.
Καλή αρχή!
Καλή δύναμη!
Ο Πρύτανης του ΑΠΘ
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου
Οι Αντιπρυτάνεις
Καθηγητής Χαράλαμπος Φείδας
Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος
Καθηγητής Ανδρέας Γιαννακουδάκης
Αναπλ. Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης

ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
H Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη στεγάζεται στα ανατολικά της πανεπιστημιούπολης. Προσφέρει πρωινό και 2 γεύματα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Δωρεάν
σίτιση δικαιούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές υπό προϋποθέσεις που ορίζουν σχετικές διατάξεις. Θυμήσου ότι πρέπει να κάνεις αίτηση για
δωρεάν σίτιση μέσα από το περιβάλλον http://register.auth.gr. Στις εφαρμογές
Α.Π.Θ. Mobile και myAuth ή μέσω των ιστοχώρων http://www.pfl.auth.gr/ και
http://m.auth.gr, βλέπεις το ημερήσιο/εβδομαδιαίο μενού.
Γραμματεία τ: 2310 992612
Γραμματεία σίτισης τ: 2310 992623
f: 2310 207432
s: pfl.auth.gr

ΣΤΗΡΙΞΗ; NAI!
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες,
που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη,
δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών
από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.
Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη σε φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ. Παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε
θέματα όπως: στρες, δυσκολίες προσαρμογής σε νέο περιβάλλον ή σε σπουδές,
οικογενειακές/ προσωπικές δυσκολίες, ψυχοσωματικά προβλήματα κ.ά, κατόπιν
ραντεβού.
Πληροφορίες:
Φοιτητική Λέσχη-Υγειονομική Υπηρεσία Α.Π.Θ.
τ: 2310 992643 | 2310 992621
s: http://kesypsy.web.auth.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
(e-University)
Με τον ιδρυματικό λογαριασμό που αποκτάς με την ολοκλήρωση της εγγραφής
σου στο Τμήμα σου έχεις στη διάθεσή σου τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΠΘ.
Μερικές από αυτές:
ΕΦΑΡΜΟΓΗ MYAUTH MOBILE APP
Για άμεση προσωποποιημένη ενημέρωση για όλες τις πληροφορίες που σε
ενδιαφέρουν στο κινητό σου. Κατέβασε το myAuth app στην Android ή iOS συσκευή
σου (κινητό ή tablet) για να δεις τα μαθήματα και τους βαθμούς σου, το πρόγραμμα
και τις αίθουσες των μαθημάτων σου, τις ανακοινώσεις των καθηγητών σου στο
elearning, το μενού της Λέσχης κλπ.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Θυμήσου την ιστοσελίδα http://sis.auth.gr κάθε φορά που θέλεις:
• να κάνεις δήλωση εγγραφής εξαμήνου,
• να δηλώσεις τα μαθήματα του εξαμήνου,
• να δεις τα δηλωμένα μαθήματα, τους βαθμούς σου και το μέσο όρο της
βαθμολογίας σου.
• να κάνεις ηλεκτρονικά αίτηση για έκδοση πιστοποιητικών από τη Γραμματεία σου.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: Μπες στη διεύθυνση https://webmail.auth.gr για να
διαβάσεις το πανεπιστημιακό σου email και ανακοινώσεις στο ΑΠΘ. Στη διεύθυνση
αυτή θα επικοινωνήσει μαζί σου η Γραμματεία ή οι Καθηγητές σου.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Μπορείς να χρησιμοποιήσεις για ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς
σκοπούς εμπορικό λογισμικό που διατίθεται δωρεάν όπως λογισμικό Microsoft,
SPSS κ.α.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ: τ. 2310 999000, e. support@auth.gr,
https://it.auth.gr/el/users/students, fb. https://www.facebook.com/itauth
Δευτέρα έως Παρασκευή 08:15 έως 15:00 στον προθάλαμο του Αναγνωστηρίου
της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
ONLINE ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές της Κεντρικής
Βιβλιοθήκης και στη διεθνή βιβλιογραφία από οπουδήποτε έχετε πρόσβαση στο
Internet. Μη χάσεις τις πολύτιμες υπηρεσίες της πιο σύγχρονης βιβλιοθήκης
στην Ελλάδα. Γιατί μερικά πράγματα δε θέλουν κόπο, θέλουν τρόπο.
Για διάβασμα μπορείς να πας στο Aναγνωστήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης!
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 έως 02:00, Σαββατοκύριακα:
08:00 έως 24:00 και στις εξεταστικές περιόδους όλο το 24ωρο.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: τ: 2310 995390, 995388, 995354, www.lib.auth.gr,
https://it.auth.gr/vpn, f: https://www.facebook.com/aristotlelibrary.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΘ
Οι υποτροφίες και τα κληροδοτήματα αποτελούν τρόπους οικονομικής ενίσχυσης
των σπουδών σου, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην
Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό. Οι υποτροφίες, σε σχέση με τα κληροδοτήματα,
διαθέτουν μεγαλύτερη ευρύτητα στις προϋποθέσεις παροχής τους, εστιάζουν
κυρίως στην επίδοση, και παρέχουν συνήθως μεγαλύτερο επίδομα. Τα κληροδοτήματα είναι πλέον επικεντρωμένα στις προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (Ελλάδα).
Έχουν ετήσια περιοδικότητα, η οποία όμως μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ. Σε
αρκετές περιπτώσεις απαιτείται συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό.
Για την αναζήτησή σου, δοκίμασε:
ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΘ:
Xορηγεί υποτροφίες, βραβεία και οικονομικές ενισχύσεις σε προπτυχιακούς/-ές
φοιτητές/-τριες του ΑΠΘ και σε πτυχιούχους/-ες του ΑΠΘ για μεταπτυχιακές
σπουδές στο ΑΠΘ ή στο εξωτερικό, με κριτήρια οικονομικά, καταγωγής και επίδοσης.
s: http://www.klirodotimata.web.auth.gr
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ:
Aνακοινώνει υποτροφίες, κληροδοτήματα, βραβεία, επιδοτούμενα σεμινάρια και
θερινά σχολεία από ελληνικούς και ξένους φορείς.
s: www.dps.auth.gr/el
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΘ:
Διαθέτει εκτεταμένη βάση δεδομένων αναζήτησης υποτροφιών, κληροδοτημάτων,
βραβείων κ.λπ.
s: career.auth.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΠΘ:
Ανακοινώνει υποτροφίες για θερινά σχολεία σε πανεπιστήμια του εξωτερικού,
σύμφωνα με τις εκάστοτε Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας του Ιδρύματος.
s: http://international-relations.auth.gr/el/mobility/students/outgoing/
scholarships

e-ΣΤΕΓΑΣΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
Αναζήτησε και μάθε τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και την αίτηση εισδοχής στις
φοιτητικές εστίες στο www.auth.gr/units/3409 - Ανακοινώσεις, Έντυπα,
Δικαιολογητικά εισδοχής, Αποτελέσματα.
Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης
Α΄ Φ.Ε.Θ.
Στίλπωνος Κυριακίδη 17 Τ.Κ. 54636
τ: 2310 210314-15
Β΄ Φ.Ε.Θ.
Καθηγητού Βουζουκίδου Τ.Κ. 54636
Γ΄ Φ.Ε.Θ.
Στίλπωνος Κυριακίδη 17 Τ.Κ. 54636
Δ΄ Φ.Ε.Θ.
Λέοντος Σοφού 11
Τ.Κ. 54626
τ: 2310 536322, 2310 530360
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών dps.auth.gr/el/houses_for_rent υπάρχει
online κατάλογος με προσφερόμενα (από ιδιώτες) προς ενοικίαση σπίτια, με
δυνατότητα αναζήτησης βάσει ποσού, περιοχής, τμ. και σύστημα εντοπισμού
ακινήτου με googlemap. Είναι δωρεάν χωρίς μεσιτεία.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αν παρόλα αυτά δε θέλεις να ψάξεις μόνος σου, υπάρχει στην ίδια ιστοσελίδα
dps.auth.gr , κατάλογος Μεσιτών Θεσσαλονίκης
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Στους προπτυχιακούς φοιτητές χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα 1.000€.
Τι χρειάζεται να κάνεις:
• ενημερώνεσαι για τις προϋποθέσεις χορήγησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
από την Ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών.
• υποβάλλεις ηλεκτρονική αίτηση σε ειδική πλατφόρμα εντός της προθεσμίας που θα
οριστεί από το ΥΠΑΙΘ
Πληροφορίες: - Γραμματεία Τμήματος
- Τμήμα Σπουδών: www.dps.auth.gr/el

Δείτε τον ολοκληρωμένο οδηγό επιβίωσης, στην ιστοσελίδα:
http://www.dps.auth.gr/el/info/main

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

https://www.auth.gr
Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ.
T.K. 541 24
Θεσσαλονίκη

