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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Αφορά τους σπουδαστές Χημικούς Μηχανικούς
Β΄ εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλούνται οι σπουδαστές Χημικοί Μηχανικοί του B΄ εξαμήνου (Εαρινό εξάμηνο)
του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, καθώς και σπουδαστές προηγουμένων ετών που δεν
έχουν κάνει τα εργαστήρια, ή και σπουδαστές από μεταγραφή από άλλα Πανεπιστήμια, να
προσέλθουν για εγγραφή στους καταλόγους του Εργαστηρίου.
Οι εγγραφές γίνονται στον α΄ όροφο του κτιρίου ΜΟΜΑ (Εργαστήριο Αναλυτικής
Χημείας, υπεύθυνος κ. Ιωσήφ Γεωργίου)
Από την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020
καθημερινά, ώρα 10.00 - 14.00 π.μ.
Για την εγγραφή είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατης έγχρωμης φωτογραφίας
(μέγεθος διαβατήριου).
Επειδή το πρόγραμμα για την εκτέλεση των εργαστηρίων είναι απολύτως καθορισμένο,
δεν είναι δυνατή καμία παράταση στην προθεσμία εγγραφών.
Σημειώνεται ότι, κανείς σπουδαστής δεν θα γίνει δεκτός για εγγραφή μετά την 31-1-2020,
επειδή οι ομάδες φοιτητών θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη των εργαστηρίων 12-22020).
Οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν και ηλεκτρονική εγγραφή. Το έντυπο θα το ζητήσουν
(όσοι δεν το πήραν ηλεκτρονικά) από τον κ. Γεωργίου. Αφού πάρουν το έντυπο
ηλεκτρονικής εγγραφής, κατεβάζουν το αρχείο, το συμπληρώνουν με κεφαλαία Ελληνικά,
να προσθέτουν μία έγχρωμη φωτογραφία σας (με επισύναψη) και το στέλνετε ως αρχείο
WORD στο email georg@eng.auth.gr Ως όνομα αρχείου να βάλετε το όνομα σας με
λατινικούς χαρακτήρες. Η ηλεκτρονική εγγραφή γίνεται από Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020
έως Παρασκευή 31 Ιανουαρίου.

ΑΡΙ ΣΤΟΤΕΛΕΙ Ο ΠΑΝΕ ΠΙ ΣΤΗ Μ Ι Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ■ 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ ■ Τηλ . Κέν τρο 2310 99 6000 ■ www. a ut h. gr

