
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι»  

Οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει το Εργαστηριακό Μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι»  

παρακαλούνται όπως προβούν σε εγγραφή μέσω του e-class σε μία από τις 
ακόλουθες ομάδες εργαστηρίου: 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 9.00-12.00 (2 εργ.) 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 12.00-15.00 (2 εργ.) 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 17.00-20.00 

 ΤΡΙΤΗ 16.00-19.00 
 
Η διαδικασία που θα ακολουθήσετε για την εγγραφή σας σε μία από τις πιο πάνω 
ομάδες είναι η εξής: 

1. Μεταβαίνετε στο e-class (https://eclass.teiath.gr) και κάνοντας χρήση των 
κωδικών σας, συνδέεστε στην πλατφόρμα. 

2. Επιλέγετε το μάθημα «ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ Ι»  και κάνετε εγγραφή. 

3. Αφού εγγραφείτε στο μάθημα, μεταβαίνετε στο πεδίο Ομάδες Χρηστών και 
κάνετε εγγραφή σε όποια από τις παραπάνω πέντε (6) ομάδες σας εξυπηρετεί 
καλύτερα. 

Η ηλεκτρονική εγγραφή σας στις ομάδες εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί από την 
Δευτέρα 19/3 και ώρα 9:00 έως και την Τρίτη 20/3 και ώρα 14.00. 

Κατά την επιλογή ομάδας Εργαστηρίου, παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 
 Κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει αποκλειστικά μία και μόνο ομάδα εργαστηρίου.  
 Έως την Τρίτη 20/3 στις 12μμ υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής από τη μία ομάδα και 

εγγραφής σε κάποια άλλη. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής 
ομάδας. 

 Σε περίπτωση δυσκολίας εγγραφής σε κάποια από τις ομάδες ή δυσκολίας συμμετοχής σε 
ομάδα που διαθέτει ελεύθερες θέσεις λόγω εργασίας, παρακαλούμε όμως προσέλθετε 
στο Τμήμα την Τρίτη 20/3 στις 16.00 στην αίθουσα 3  για να διευθετήσουμε τις όποιες 
δυσκολίες προκύψουν. Οι εργαζόμενοι φοιτητές που επιθυμούν να αλλάξουν ομάδα θα 
χρειαστεί να προσκομίσουν Βεβαίωση από τον εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η 
δυσκολία συμμετοχής στη συγκεκριμένη ομάδα λόγω  ωραρίου.  

 Όσοι φοιτητές/τριες δεν αντιμετωπίζουν δυσκολία με την εγγραφή τους δεν χρειάζεται να 
προσέλθουν στο Τμήμα την Τρίτη.  

 Τα μαθήματα του εργαστηριακού μαθήματος «Κοινωνική Έρευνα Ι » θα ξεκινήσουν 
σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, την εβδομάδα 26-30/3/2018. 

Για οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσετε κατά τη διαδικασία της εγγραφής σας, μπορείτε να 
επικοινωνείτε μαζί μας στο e-mail: dkompoti@teiath.gr  

 

https://eclass.teiath.gr/
https://eclass.teiath.gr/courses/TKE211/

