Οδηγός για
Πρωτόετεις
2019-2020

Χρήσιμες Πληροφορίες
για τις πρώτες σας
ημέρες στο
Πολυτεχνείο Κρήτης

www.tuc.gr

Οδηγός για πρωτόετεις 2019-2020
Έκδοση: Πολυτεχνείο Κρήτης, 2019
Ο Οδηγός αυτός αποτελεί ένα εργαλείο καθοδήγησης
και «γνωριμίας» με το Πολυτεχνείο Κρήτης.
Απευθύνεται στους/στις πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες
για τις πρώτες ημέρες διαμονής τους στα Χανιά.

Μέσω του οδηγού μπορείτε
να μεταβείτε αυτόματα
στις αντίστοιχες ιστοσελίδες
του Πολυτεχνείου Κρήτης
πατώντας Ctrl+κλικ
για χρήση σύνδεσης
όπου υπάρχει σχετική ένδειξη.

Καλωσόρισμα τόυ Πρυτανη
Αγαπητές και αγαπητοί πρωτοετείς,
Καλώς ήλθατε στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης! Θερμά συγχαρητήρια για
την εξαιρετικά σημαντική επιτυχία σας. Επιλέξατε ένα από τα κορυφαία ερευνητικά και
ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας μας, επιλέξατε ένα δρόμο που θα σας ανοίξει νέους ορίζοντες!
Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ένα δυναμικό πανεπιστήμιο, με υψηλό επίπεδο σπουδών, με ισχυρό
ερευνητικό έργο σε διεθνές επίπεδο και με ξεκάθαρη αποστολή. Να δημιουργεί νέα γνώση και να
ωφελεί την κοινωνία μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης. Να επιδιώκει την αριστεία!
Λαμβάνοντας από την Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων την υψηλότερη δυνατή
βαθμολογία, «Άξιο Θετικής Μνείας» ("Worthy of Merit"), και κατόπιν ολοκλήρωσης της
διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση των τριάντα έξι Α.Ε.Ι. της χώρας, το Πολυτεχνείο Κρήτης
είναι ένα από το 7 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (σε σύνολο 22 Πανεπιστημίων) που έλαβαν
την υψηλότερη δυνατή επίδοση, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται
από το Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς και το υψηλής στάθμης ερευνητικό έργο που παράγεται στο
Ίδρυμα. Παραθέτω ενδεικτικά δύο από τα σχόλια της Επιτροπής Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων:
«Το Πολυτεχνείο Κρήτης διαθέτει σύγχρονα προγράμματα σπουδών, βασισμένα σε υψηλά διεθνή
πρότυπα. Εφαρμόζει την περιοδική αξιολόγησή τους, ώστε να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις.
Προσφέρει υψηλού επιπέδου θεωρητική αλλά και πρακτική εξάσκηση, με αποτέλεσμα οι
προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του να είναι εξαιρετικές.»
«Η Έρευνα είναι βασική αποστολή του Πολυτεχνείου Κρήτης και ως αποτέλεσμα το Ίδρυμα
παράγει μεγάλο όγκο ερευνητικών αποτελεσμάτων υψηλού επιπέδου. Το Πολυτεχνείο Κρήτης
είναι ένα από τα πιο παραγωγικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα στην έρευνα και μπορεί να συγκριθεί
θετικά με αντίστοιχα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής.»
Το Πολυτεχνείο Κρήτης, εκτός από γνώσεις, εφόδια και εργαλεία, θα σας δώσει δυνατότητες και
αυτοπεποίθηση για να αναζητήσετε και να επιδιώξετε τα όνειρά σας στον επαγγελματικό τομέα,
αλλά και σε όποιο άλλο τομέα θεωρείτε ότι έχετε ταλέντο. Θα σας ενδυναμώσει, συναισθηματικά,
ψυχολογικά, πνευματικά, και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι στην πορεία των σπουδών σας,
αξιοποιώντας τις γνώσεις σας, θα αναδειχθείτε και θα επιτύχετε τους στόχους που θα θέσετε σε
αυτή την καθοριστική περίοδο της ζωής σας. Προοπτικές και ευκαιρίες υπάρχουν. Όλα είναι
εφικτά! Όλα προκύπτουν από το Πανεπιστήμιο!
Σήμερα ξεκινάτε ένα "ταξίδι" που θα καθορίσει κατά πολύ τη μελλοντική σας ζωή. Σε αυτό το
"ταξίδι" μην ξεχνάτε ότι, οι καθηγητές και το προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα είμαστε
πάντα δίπλα σας για να σας στηρίξουμε και να σας ενθαρρύνουμε.
Εκ μέρους της Πολυτεχνικής Κοινότητας σας εύχομαι μία πολύ καλή, δημιουργική και παραγωγική
ακαδημαϊκή χρονιά!

Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος
Πρύτανης

Οι πρωτες μόυ
ημερες στό
Πόλυτεχνειό Κρητης
Είστε πρωτοετής φοιτητής, φοιτήτρια;
To πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε
είναι να προσανατολιστείτε και να
εγγραφείτε στη Σχολή σας!

Πόυ βρισκεται τό Πόλυτεχνειό Κρητης;
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στεγάζεται στην Πολυτεχνειούπολη που βρίσκεται σε πανοραμική
τοποθεσία στην περιοχή του Ακρωτηρίου, 5,5 km βορειοανατολικά της πόλης των Χανίων, σε
οικόπεδο συνολικής έκτασης 3.000 στρεμμάτων. Στα κτίρια της Πολυτεχνειούπολης στεγάζονται οι
πέντε Σχολές, η Πρυτανεία και οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και η
φοιτητική εστία, το εστιατόριο, τα κυλικεία και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

Πως θα παω στό Πόλυτεχνειό;
Δρομολόγια αστικών λεωφορείων
Μπορείτε να μετακινηθείτε από και προς την Πολυτεχνειούπολη κατά τις εργάσιμες ημέρες της
εβδομάδας, πλην της περιόδου των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του θέρους,
χρησιμοποιώντας απευθείας δρομολόγια με την ένδειξη «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ».
Για τα δρομολόγια από και προς την Πολυτεχνειούπολη, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες στην
αφετηρία των αστικών λεωφορείων που εξυπηρετούν την διαδρομή, απέναντι από την πλατεία
της Δημοτικής Αγοράς (μπροστά από το κεντρικό κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας) ή να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr/gettinghere.html και την
ιστοσελίδα του Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων www.chaniabus.gr.

Φοιτητικά εισιτήρια & κάρτα απεριορίστων διαδρομών
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Για τη μετακίνησή σας με αστικά λεωφορεία από τα Χανιά προς το Πολυτεχνείο Κρήτης και
αντιστρόφως, μπορείτε είτε να προμηθεύεστε μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών1, είτε να
αγοράζετε φοιτητικά εισιτήρια από τα εκδοτήρια του Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων.

Έκδοση Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου
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Στους φοιτητές παρέχεται έκπτωση στην τιμή εισιτηρίου των οδικών, σιδηροδρομικών,
ακτοπλοϊκών, κλπ. μέσων μαζικής μεταφοράς, όταν μετακινούνται στο εσωτερικό της χώρας. Η
έκπτωση παρέχεται για όλο το ακαδημαϊκό έτος με την επίδειξη της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
(χρήση και ως ΠΑΣΟ) που εκδίδεται μετά τη διαδικασία εγγραφής των φοιτητών. Ισχύει μείωση
κατά 50% του κομίστρου στις μετακινήσεις των φοιτητών, με τις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες
που συνδέουν την έδρα της σχολής φοίτησής τους με τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Χαρτης Πόλυτεχνειόυπόλης
Για τον προσανατολισμό σας στην Πολυτεχνειούπολη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους εξής
διαδραστικούς χάρτες με τοποθεσίες υπηρεσιών-πανεπιστημιακών μονάδων και κτιρίων:
>Χάρτης υπηρεσιών και πανεπιστημιακών μονάδων
>Χάρτης Κτιρίων
1

Η έκδοση της κάρτας γίνεται καθημερινές από το τουριστικό γραφείο Crete Bus Travel (ισόγειο Mεγάρου «Πάνθεον»,
οδός Κριάρη 40), δίπλα στο γραφείο πληροφοριών του Ε.Ο.Τ. Για την έκδοση της κάρτας απαιτείται η επίδειξη της
ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών
Electrical & Computer Engineering (ECE)

Τι πρεπει να ξερω για την εγγραφη μόυ;
Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών
Στην Πολυτεχνειούπολη λειτουργεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (Κ.Ε.Φ.). Αποτελεί το
κεντρικό σημείο εξυπηρέτησης των φοιτητών για έκδοση κάθε τύπου βεβαίωσης που αφορά την
εκπαίδευση στο Ίδρυμα, καθώς επίσης και για πληροφορίες εγγραφών, τροποποίηση στοιχείων,
ερωτήσεις και απορίες σχετικά με τα μαθήματα και τη φοίτησή σας στο Ίδρυμα.
Πληροφορίες: Κ.Ε.Φ. | Κτίριο Δ3 | Γραφείο Δ3.002 (ώρες λειτουργίας 09:00 έως 15:00)
Χρυσούλα Μαρκετάκη
Τηλ.: 28210 37279
e-mail: kef@isc.tuc.gr

Πού, πώς και πότε κάνω την εγγραφή μου; Δήλωση μαθημάτων
Πρέπει να φροντίσετε για την έγκαιρη εγγραφή σας σύμφωνα με την εγκύκλιο για τις εγγραφές
των νεοεισαχθέντων στα ΑΕΙ και μέσα στις προθεσμίες και με διαδικασίες, όπως ορίζονται από το
Υπουργείο Παιδείας. Οι προθεσμίες αυτές ανακοινώνονται μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο.
Για αναλυτικές πληροφορίες, συμβουλευτείτε την σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα του
Πολυτεχνείου Κρήτης “Tι χρειάζεται για την εγγραφή μου!”.
Μετά την εγγραφή σας μπορείτε να ζητήσετε από το ΚΕΦ πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας είτε
για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση, είτε για τη στρατολογία.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η εγγραφή στο εξάμηνο - δήλωση μαθημάτων είναι διαδικασία που γίνεται στην αρχή κάθε
ακαδημαϊκού εξαμήνου σε προκαθορισμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται στην ενότητα
Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις και αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία από την εγγραφή στο
Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ηλεκτρόνικες υπηρεσιες
Μετά την εγγραφή σας, την ίδια ημέρα θα σας σταλούν στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και στο
κινητό σας ο προσωπικός σας λογαριασμός και ο κωδικός πρόσβασης (username και password), με
τα οποία θα έχετε πλέον πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για φοιτητές του
Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ακαδημαικη Ταυτότητα - Πασό
Στη συνέχεια μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού μπορείτε να αποκτήσετε την Ακαδημαϊκή
Ταυτότητα (χρήση και ως ΠΑΣΟ) μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής
Ταυτότητας: http://academicid.minedu.gov.gr/

Χρησιμοποιώντας το λογαριασμό
και τον κωδικό πρόσβασης
έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πολυτεχνείου
όπως π.χ. πρόσβαση στο forum,
διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
σύνδεση με το Wifi (ασύρματο δίκτυο),
διαχείριση προσωπικής καρτέλας
φοιτητή στο Φοιτητολόγιο κ.α.

Εγκατασταση
Διαμόνη & Διαβιωση
Αναζητήστε τις υπηρεσίες που σας
προσφέρει το Πολυτεχνείο Κρήτης για τη
διαμονή
και
διαβίωσή
σας
στην
Πολυτεχνειούπολη.

Σιτιση & Στεγαση
Πού θα απευθυνθώ για σίτιση & στέγαση;
Το Πολυτεχνείο Κρήτης προσφέρει δωρεάν σίτιση και στέγαση στους φοιτητές υπό προϋποθέσεις
που ορίζονται από την εκάστοτε νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις του Ιδρύματος.
Για πληροφορίες σίτισης και στέγασης θα πρέπει να απευθυνθείτε στην υπηρεσία της Φοιτητικής
Μέριμνας.
Πληροφορίες:
Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων |Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας | Κτίριο Ε5 | Γραφεία Ε5.013-014
Χριστίνα Καμαλεδάκη, Στυλιανή Μηλιάκη, Δήμητρα Αθενάκη
Τηλ.: 28210 06258, 28210 37287, 28210 37271
e-mail: merimna@isc.tuc.gr

Παροχές Σίτισης-Στέγασης
Οι δικαιούχοι, για δωρεάν σίτιση, φοιτητές μπορούν να σιτίζονται στο Φοιτητικό Εστιατόριο που
βρίσκεται στην Πολυτεχνειούπολη, στo συγκρότημα των καφέ κτιρίων. Οι μη δικαιούχοι δωρεάν
σίτισης φοιτητές καταβάλλουν ημερησίως ένα χαμηλό αντίτιμο για πλήρες μενού. Αναλυτικές
πληροφορίες για τη σίτιση μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.tuc.gr/86.html
Οι δικαιούχοι, για δωρεάν στέγαση, φοιτητές μπορούν να στεγάζονται με σειρά προτεραιότητας
στη Φοιτητική Εστία που βρίσκεται στην Πολυτεχνειούπολη. Αναλυτικές πληροφορίες για τη
στέγαση μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.tuc.gr/85.html

Αιτήσεις Σίτισης-Στέγασης
Αιτήσεις για την παροχή στέγασης-σίτισης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με χρήση
του λογαριασμού e-Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και για όλες τις κατηγορίες φοιτητών, μπορείτε να τα βρείτε στην
ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Οι προθεσμίες ανακοινώνονται στην ενότητα της ιστοσελίδας του
Ιδρύματος: Νέα/Ανακοινώσεις/Συζητήσεις/Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις.

Στέγαση εκτός Πολυτεχνειούπολης;
Εύρεση στέγασης εκτός Πολυτεχνειούπολης μπορείτε να αναζητήσετε:
 στις "Μικρές Αγγελίες" της ιστοσελίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης: εκτός από το να βρείτε
ενοικιαζόμενα σπίτια μπορείτε να βάλετε αγγελία για συγκάτοικο ή να βρείτε άλλες
ενδιαφέρουσες αγγελίες,
 στις αγγελίες στον τοπικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) τύπο (ενδεικτικά αναζητήστε: Χανιώτικα
Νέα, Νέα Κρήτη, Χανιά Μικρές Αγγελίες (fb), http://www.kritikes-aggelies.gr/, και
 στους πίνακες ανακοινώσεων στην Πολυτεχνειούπολη.

Θεματα Υγειας
Που θα απευθυνθώ για υγειονομική περίθαλψη;
Οι ανασφάλιστοι φοιτητές, 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.). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.);
Είναι μια δωρεάν κάρτα που σας προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη
κατά την προσωρινή διαμονή σας σε μία από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη
Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν)
με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας. Την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας
(Ε.Κ.Α.Α.), δικαιούνται οι φοιτητές που δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα, δηλαδή δεν είναι
ασφαλισμένοι σε κάποιο φορέα.
Πληροφορίες: Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων | Τμήμα Σπουδών | Κτίριο Ε5 | Γραφείο Ε5.016
Ελένη Κοκονά
Τηλ.: 28210 37322
e-mail: ekokona@mail.tuc.gr
www.tuc.gr/3615.html

Χρειάζεστε βοήθεια για προσωπικά θέματα από κάποιον ειδικό;
Ο κύριος σκοπός του Γραφείου Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης είναι να βοηθά και
να υποστηρίζει τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά όποια προβλήματα
εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής. Συνήθη προβλήματα που συχνά
εμφανίζονται είναι: δυσκολίες προσαρμογής στο φοιτητικό τρόπο ζωής, δυσκολίες στις
οικογενειακές, φιλικές και ερωτικές σχέσεις, μοναξιά, άγχος, μειωμένη απόδοση, δυσκολίες
μάθησης, προβλήματα επανένταξης των ανενεργών φοιτητών, κ.λπ. Το Γραφείο Συμβουλευτικής &
Ψυχολογικής Υποστήριξης παρέχει ατομική, ομαδική συμβουλευτική αλλά και συμβουλευτική
μέσω διαδικτύου.
Πληροφορίες: Γραφείο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης
Κτίριο Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ισόγειο πριν το κυλικείο)
Βασιλική Ψαράκη
Τηλ.: 28210 37710
e-mail: advise@advise.tuc.gr
www.tuc.gr/index.php?id=advice

Άτομα με ειδικές ανάγκες
Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει λάβει ειδική μέριμνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, προβλέποντας
τη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων δωματίων στο ισόγειο της Φοιτητικής Εστίας, καθώς και την
κατασκευή ράμπας ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση τόσο στην Φοιτητική Λέσχη όσο και σε
άλλους χώρους της Πολυτεχνειούπολης. Παράλληλα, καταβάλλονται συνεχώς προσπάθειες για τη
βελτίωση των προσφερόμενων συνθηκών διαβίωσης και φοίτησης.

Οι Σπόυδες
περιληπτικα!

Εκτός από την παρακολούθηση μαθημάτων
και εργαστηρίων, σας προσφέρονται
διάφορες δυνατότητες μέσα από υπηρεσίες
και προγράμματα που μπορείτε να
αξιοποιήσετε.
Ενημερωθείτε
για
τις
ευκαιρίες που σας δίδονται!

Πού θα βρω πληροφορίες για τις Σπουδές στη Σχολή μου;
Επισκεφθείτε τη Γραμματεία ή την ιστοσελίδα της Σχολής σας και αναζητήστε τον Οδηγό Σπουδών
του έτους σας. Στον οδηγό αυτό, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα, τα
εργαστήρια, τη δομή, τους τομείς, τους καθηγητές, το προσωπικό, τα επαγγελματικά δικαιώματα,
καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν την ειδικότητα και τη Σχολή σας.

Γνωριστείτε με τις Γραμματείες των Σχολών!
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης | Κτήριο Δ | Γραφεία Δ3.001, Δ3.019
Δωροθέα Φραγκομιχελάκη (Γραµµατέας Σχολής), Μαρία Παρτσακουλάκη και Αγάπη Μαυράκη
Τηλ.: 28210 37301 & 37305
e-mail: info@pem.tuc.gr
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων | Κτήριο Μ | Γραφείο Μ3.101
Ειρήνη Μαρεντάκη (Γραµµατέας Σχολής) και Μαρία Ορφανουδάκη
Τηλ.: 28210 37657 & 37645
e-mail: grammateia@mred.tuc.gr
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | Κτήριο Λ | Γραφείο Λ141.Π41
Βασιλική Γρηγοράκη (Γραμματέας Σχολής) και Σοφία Μαλανδράκη
Τηλ.: 28210 37218 & 37358
e-mail: secretary@ece.tuc.gr
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος |Κτήριο Κ | Γραφείο Κ1.101
Γεωργία Πονηρίδου (Γραμματέας Σχολής) και Δήμητρα Πατεράκη
Τηλ.: 28210 37781 & 37788
e-mail: secretariat@enveng.tuc.gr
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών| Κτήριο Κ4 | Γραφείο Α13 & Α15
Γαλάτεια Μαλανδράκη (Γραμματέας Σχολής) και Ξενούλα Τζωρτζάκη
Τηλ.: 28210 37102 & 37104
e-mail : secretary_arch@lists.tuc.gr

Πληροφορίες μέσω των ιστοσελίδων των Σχολών
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

www.pem.tuc.gr

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

www.mred.tuc.gr

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

www.ece.tuc.gr

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

www.enveng.tuc.gr

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

www.arch.tuc.gr

Χρειάζομαι συμβουλές για την επιλογή μαθημάτων…
Κάθε Σχολή έχει έναν υπεύθυνο διδάσκοντα (μέλος του διδακτικού-επιστημονικού προσωπικού)
τον/την οποίο/α μπορείτε να συμβουλευθείτε σε θέματα σπουδών. Πληροφορηθείτε λοιπόν από
την Γραμματεία σας ποιος είναι ο Σύμβουλος Προπτυχιακών Σπουδών ώστε να μπορέσετε να
τον/την συναντήσετε για να συζητήσετε για ό,τι σας απασχολεί σε σχέση με τις σπουδές στη Σχολή
σας.

Πότε ξεκινάμε; Πού γίνονται τα μαθήματα; Πότε είναι οι εξετάσεις;
Το ακαδημαϊκό έτος (Σεπτέμβριος-Αύγουστος) καθορίζεται μέσω του ακαδημαϊκού ημερολογίου.
Πληροφορίες για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και για τυχόν αλλαγές-προσαρμογές των
ημερομηνιών σε αυτό μπορείτε να βρείτε μέσω της σχετικής ιστοσελίδας.
Ακαδημαϊκό πρόγραμμα
Επίσης στην ιστοσελίδα www.tuc.gr/schedules.html μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα
των μαθημάτων και των εξετάσεων (ώρες και αίθουσες), καθώς και το πρόγραμμα των αιθουσών
του Μηχανογραφικού Κέντρου.
Πληροφορίες για το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών της κάθε Σχολής, για τις αίθουσες και τα
εργαστήρια που γίνονται τα μαθήματα:
Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων | Τμήμα Σπουδών | Κτίριο Ε5 | Γραφείο Ε5.016
Ελένη Κοκονά
Τηλ.: 28210 37322
e-mail: ekokona@mail.tuc.gr

Τι γίνεται με τα βιβλία;
Η υπηρεσία Εύδοξος www.eudoxus.gr αποτελεί μία ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή που
καλύπτει όλες τις φάσεις επιλογής και διανομής των συγγραμμάτων, για τους φοιτητές. Έχετε τη
δυνατότητα να εισέρχεστε στη σελίδα service.eudoxus.gr/student/ όπου:
(α) πιστοποιείτε την ταυτότητά σας και
(β) δηλώνετε τα επιθυμητά συγγράμματα από τη λίστα των προτεινόμενων συγγραμμάτων.
Κατόπιν λαμβάνετε SMS και e-mail με τον προσωπικό σας κωδικό PIN, με τον οποίο μπορείτε να
παραλάβετε τα συγγράμματα από τα αντίστοιχα σημεία διανομής. Στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας
Εύδοξος περιέχονται πληροφορίες για τα συγγράμματα που έχουν επιλεγεί από τις Σχολές του
Πολυτεχνείου Κρήτης για τα προσφερόμενα μαθήματα.
Οι δηλώσεις συγγραμμάτων από τους φοιτητές γίνονται με χρήση των κωδικών πρόσβασης
(username & password) που σας έχουν χορηγηθεί από το Μηχανογραφικό Κέντρο του
Πολυτεχνείου Κρήτης. Προσοχή! Δηλώνετε συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα που έχετε
συμπεριλάβει στη Δήλωση Μαθημάτων σας.

Μπορώ να "σερφάρω" δωρεάν από το σπίτι;
Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει αναπτύξει ένα ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο στην πόλη των Χανίων
μέσω του οποίου οι φοιτητές μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ταυτόχρονα
παρέχει δωρεάν εξοπλισμό πρόσβασης για όλους. Ο εξοπλισμός αυτός δίδεται με τη μορφή
χρησιδανείου στους χρήστες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τον επιστρέψουν μόλις
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tuc.gr/tucathome.html παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες για
την ενεργοποίηση καθώς και για τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας.
Πληροφορίες: Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων | Κτίριο Α1
Τηλ.: 28210 37500
www.tuc.gr/e-services.html

Να μην ξεχάσω να περάσω από τη Βιβλιοθήκη!
Πολύτιμο εργαλείο για τις σπουδές σας είναι η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του
Πολυτεχνείου Κρήτης (Βι.Κε.Π.). Για να μπορέσετε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών της,
ηλεκτρονικών και μη, θα πρέπει, αφού εγγραφείτε στη Σχολή σας, να παρακολουθήσετε το
σεμινάριο πρωτοετών φοιτητών για να εγγραφείτε στη Βι.Κε.Π. Μετά την απόκτηση της
ακαδημαϊκής σας ταυτότητας, θα πρέπει να επισκεφτείτε τη Βι.Κε.Π. ώστε η ακαδημαϊκή σας
ταυτότητα να γίνει και κάρτα-μέλους Βι.Κε.Π. Από τις κυριότερες υπηρεσίες που σας
προσφέρονται είναι:
 Δανεισμός υλικού
 Προγράμματα εκπαίδευσης/υποστήριξης στη χρήση των συλλογών και υπηρεσιών της Βι.Κε.Π.
 Βοήθεια στην έρευνα
 Πρόσβαση σε πληθώρα ηλεκτρονικών πληροφοριακών πηγών (π.χ. ηλεκτρονικά περιοδικά και
βιβλία, βάσεις δεδομένων)
 Χώροι μελέτης
 Διάθεση ηλεκτρονικών υπολογιστών, σαρωτών και εκτυπωτικού μηχανήματος
 Πληροφόρηση
Πληροφορίες: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π) | Κτίριο Δ1
Νταουντάκη Μαρία
τηλ: 28210 37440
e-mail: info@library.tuc.gr
www.library.tuc.gr/portal

Tι υποτροφίες ή βραβεία προσφέρονται;
Βραβεία και Έπαινοι από το Πολυτεχνείο Κρήτης
Στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων και επιβράβευσης με στόχο καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις,
αλλά και της πάγιας πολιτικής του για την οικονομική στήριξη των φοιτητών που τη χρειάζονται, το
Πολυτεχνείο Κρήτης παρέχει σε προπτυχιακό επίπεδο και με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και
κριτήρια οικογενειακής κατάστασης των φοιτητών που παρακολουθούν το ενδεικτικό πρόγραμμα
σπουδών (5 έτη) τους εξής επαίνους και βραβεία:
α. Έπαινο στους αριστούχους νεοεισαχθέντες με τα υψηλότερα μόρια εισαγωγής ανά Σχολή
Απονέμεται ένας (1) έπαινος ανά Σχολή.
β. Βραβείο Αριστείας
Απονέμονται πέντε (5) βραβεία αριστείας ανά Σχολή (ένα για κάθε έτος σπουδών), τα
οποία περιλαμβάνουν έπαινο στους φοιτητές που ικανοποιούν τα κριτήρια τα οποία έχει
θεσπίσει η Σύγκλητος.
γ. Έπαινο Ευφήμου Μνείας
Απονέμεται σε φοιτητές, οι οποίοι αποφοιτούν στα πέντε χρόνια της κανονικής διάρκειας
σπουδών συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής Σεπτεμβρίου του 5ου έτους σπουδών
τους με βαθμό διπλώματος Άριστα (8,5 και άνω).
Υποτροφίες μέσω του Πολυτεχνείου Κρήτης
Στους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης απονέμονται οι εξής υποτροφίες:
1. Δύο χρηματικές υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος, σε υλοποίηση του κληροδοτήματος
«Ιωσήφ Παπαδόπετρου», σε φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης με καταγωγή από τα
Σφακιά Χανίων.
2. Μία χρηματική υποτροφία ανά ακαδημαϊκό έτος, σε υλοποίηση της διαθήκης
«Μπακλατζή» για φοιτητή/φοιτήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης που κατάγεται από τον
πρώην δήμο Καμπανού της επαρχίας Σελίνου, του Νομού Χανίων, και ειδικότερα από τα
χωριά Μονή, Σούγια, Κουστογέρακο, Λειβαδάς και Ροδοβάνι.
3. Βραβείο εις μνήμη Ιατρού Ιωάννου Χρηστάκη
Το «Βραβείο εις μνήμη Ιατρού Ιωάννου Χρηστάκη» της Παγκρητικής Ενώσεως Αμερικής
απονέμεται κάθε έτος σε νεοεισαχθέντα φοιτητή ή νεοεισαχθείσα φοιτήτρια στο
Πολυτεχνείο Κρήτης και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο οποίος/η οποία αποφοίτησε από
Λύκειο του Νομού Λασιθίου, εισήχθη με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων σε Σχολή του
Ιδρύματος, ενεγράφη στη Σχολή και συμμετείχε στις εξετάσεις του 1ου εξαμήνου. Το
βραβείο συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των $1500 (Δολάρια ΗΠΑ).
4. Χρηματικές υποτροφίες «Εμμανουήλ Μιχαηλάκη»
Οι υποτροφίες «Εμμανουήλ Μιχαηλάκη», απονέμονται ειδικά σε αριστούχους φοιτητές
της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Πληροφορίες για τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη
ιστοσελίδα - https://www.tuc.gr/71.html - και δίδονται από το Τμήμα Σπουδών, της Διεύθυνσης
Ακαδημαϊκών Θεμάτων, (τηλ. 28210 37322, Ελένη Κοκονά, γραφείο Ε5.016) κατόπιν ανακοίνωσης
των σχετικών προκηρύξεων.
Υποτροφία Παγκρητίου Καλλιτεχνικού Σωματείου «Κρητική Μούσα»
Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος και λαμβάνοντας υπόψη τόσο
ακαδημαϊκά όσο και εισοδηματικά κριτήρια, κάθε έτος (από το 2018 και μετά) δίδεται υποτροφία
σε έναν/μία φοιτητή/φοιτήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης από το Καλλιτεχνικό Σωματείο «Κρητική
Μούσα».

Χρηματικό Βραβείο από τη ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.
Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει υπογράψει διμερή συμφωνία με την εταιρεία MOBIAK A.E. για την
απονομή ενός βραβείου αριστείας το οποίο περιλαμβάνει χρηματικό έπαθλο ύψους 1.000€ και
έπαινο. Το βραβείο αριστείας απονέμεται σε απόφοιτο- Διπλωματούχο της Σχολής Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, με καταγωγή από τα Χανιά και με τον
υψηλότερο βαθμό διπλώματος εντός του τελευταίου ακαδημαϊκού έτους.

Eργασία στην Πολυτεχνειούπολη
Συγκεκριμένος αριθμός προπτυχιακών φοιτητών κάθε χρόνο, μπορεί να απασχοληθεί σε διάφορες
υπηρεσίες του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι αναθέσεις έργου με οικονομική ενίσχυση, γίνονται με
ακαδημαϊκά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τις σχετικές
ανάγκες, στην προκήρυξη της εκάστοτε υπηρεσίας. Η εργασία παρέχεται στις Διευθύνσεις του
Πολυτεχνείου Κρήτης, όπως η Βιβλιοθήκη, η Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και
Υπολογιστικής Υποδομής, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κα. Αναλυτικές πληροφορίες
δημοσιεύονται από τις εκάστοτε υπηρεσίες του Πολυτεχνείου Κρήτης με την δημοσίευση σχετικών
ανακοινώσεων.
Πληροφορίες: www.tuc.gr/news.html μέσω της υπηρεσίας ανακοινώσεων.

Ανταποδοτικές Υποτροφίες
Κάθε έτος το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει τη δυνατότητα να παρέχει Ανταποδοτικές Υποτροφίες από
ίδιους οικονομικούς πόρους σε προπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών του Ιδρύματος με
υποχρέωση, εκ μέρους των φοιτητών, να προσφέρουν εργασία με μερική απασχόληση, σε
υπηρεσίες του ιδρύματος. Οι υπότροφοι απασχολούνται και προσφέρουν έργο με φυσική
παρουσία στις Σχολές, στα Εργαστήρια, στις Υπηρεσίες και στις Πανεπιστημιακές Μονάδες,
σύμφωνα με τις δηλωθείσες ανάγκες των ανωτέρω μονάδων με ανώτατο όριο σαράντα (40) ώρες
μηνιαίως. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και
τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών
Θεμάτων, σύμφωνα με προκήρυξη που δημοσιεύεται στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους.
Πληροφορίες:
Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων |Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας | Κτίριο Ε5
Δήμητρα Αθενάκη
Τηλ.: 28210 37271
e-mail: merimna@isc.tuc.gr

Πώς γίνεται το μάθημα ξένων γλωσσών;
Στο Γλωσσικό Κέντρο οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης παρακολουθούν μαθήματα Αγγλικής
και Γερμανικής γλώσσας με ιδιαίτερη έμφαση στην ορολογία μηχανικών, τη γραμματική και τη
σύνταξη για ακαδημαϊκούς σκοπούς, καθώς και την ανάπτυξη ειδικών ακαδημαϊκών γλωσσικών
δεξιοτήτων, όπως παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου για ακαδημαϊκούς σκοπούς και
ακαδημαϊκή ανάγνωση. Η διδασκαλία βασίζεται στο μικτό μοντέλο μάθησης και περιλαμβάνει
μάθημα στην τάξη, εργαστηριακές ασκήσεις στο Γλωσσικό Κέντρο, συνεχιζόμενη αξιολόγηση στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης Moodle. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές έχουν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες στην Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα. Επιπλέον,
προσφέρονται μαθήματα για αρχάριους στα Γερμανικά (επίπεδο γλωσσομάθειας Α1-Α2) και
μαθήματα Β2 και Γ2 στα Αγγλικά, για την απόκτηση γενικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Οι
φοιτητές, με την υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού ενθαρρύνονται να αναπτύξουν σταδιακά
αυτονομία στις ακαδημαϊκές γλωσσικές δεξιότητες.
Πληροφορίες: Γλωσσικό Κέντρο, Κτίριο Ε1
Πάολα Νικότερα
Τηλ: 28210-37338
e-mail: nicotera@mail.tuc.gr
www.tuc.gr/6118.html

Τι είναι το πρόγραμμα ERASMUS+;
Το Πρόγραμμα ERASMUS+ αφορά την επιχορηγούμενη περίοδο σπουδών (ενός ακαδημαϊκού
εξαμήνου) ή πρακτικής άσκησης (τρίμηνης διάρκειας) φοιτητών, προκειμένου να
πραγματοποιήσουν είτε ένα μέρος των σπουδών τους σε άλλο συνεργαζόμενο Ίδρυμα του
εξωτερικού, είτε να εργασθούν σε φορέα πρακτικής άσκησης στην Ευρώπη.
Οι φοιτητές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα, μετά την ολοκλήρωση
του πρώτου έτους σπουδών τους, να μετακινούνται με επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
μία άλλη χώρα, ευρωπαϊκή (Κλασική Κινητικότητα) ή μη-ευρωπαϊκή, δηλαδή σε Χώρα Εταίρο
(Διεθνής Κινητικότητα), με σκοπό να σπουδάσουν (Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές) ή να
εργαστούν (Κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση).
Επίσης, μέσω του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Πολυτεχνείου Κρήτης, δίδεται η ευκαιρία σε
φοιτητές των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Κρήτης, δηλαδή του Πολυτεχνείου Κρήτης, του
Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, οι οποίοι βρίσκονται σε

προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό επίπεδο σπουδών, να πραγματοποιήσουν μία περίοδο
πρακτικής άσκησης από 2 έως 6 μήνες σε φορέα του εξωτερικού.
Το πρόγραμμα Erasmus+ δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν μια ξένη χώρα και μία
άλλη κουλτούρα, να έρθουν σε επαφή με ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα ή να
αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα πολλαπλές δεξιότητες, οι οποίες
έχει παρατηρηθεί ότι συμβάλλουν θετικά στην προσωπική τους ανάπτυξη αλλά και στην
επαγγελματική τους απασχόληση ως απόφοιτοι.
Πληροφορίες: Πρόγραμμα ERASMUS+, Κτίριο Ε5 | Γραφεία 015 και 026
Έλενα Παπαδογεωργάκη, τηλ. 28210 37470, e-mail: erasmus@isc.tuc.gr, [Kλασική Κινητικότητα]
Μάρκος Ντουκάκης, τηλ. 28210 37023, e-mail: erasmus-plus@isc.tuc.gr, [Διεθνής Κινητικότητα]
Ελευθέριος Μαραγκουδάκης, τηλ. 28210 37246, e-mail: emaragkoudakis1@isc.tuc.gr [Όμιλος ΠΑ]
www.tuc.gr/145.html

Μπορώ να κάνω Πρακτική Άσκηση;
Οι Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές να εργαστούν για μικρό
χρονικό διάστημα κατά τη θερινή κυρίως περίοδο σε διάφορους συνεργαζόμενους φορείς,
δημόσιους οργανισμούς, ιδιωτικές εταιρείες, επιχειρήσεις, μέσω του προγράμματος της Πρακτικής
Άσκησης στην Ελλάδα. Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική για την Σχολή των Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων, ενώ για τις άλλες Σχολές είναι προαιρετική. Οι προϋποθέσεις και το χρονικό
διάστημα διαφοροποιούνται ανά Σχολή. Η κάθε Σχολή έχει ορίσει έναν καθηγητή ως υπεύθυνο για
την πρακτική άσκηση.
Πληροφορίες:
Κεντρικό γραφείο Πρακτικής Άσκησης | Κτίριο Μ3 (ισόγειο)
Νίκη Μπανανή, τηλ.: 28210 37452
e-mail: praktikituc@isc.tuc.gr
www.tuc.gr/internships.html

Τι μου προσφέρει το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας;
Το Γραφείο Διασύνδεσης είναι μια υπηρεσία που έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές και τους
νέους απόφοιτους, να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία, αλλά και να
αναζητήσουν εργασία εναρμονισμένη με τις προσωπικές τους δεξιότητες και με τις γνώσεις που
αποκόμισαν από τις σπουδές τους.
 Συμβουλεύει τους φοιτητές και τους νέους αποφοίτους για τις δυνατότητες διεκδίκησης
υποτροφιών, αλλά και για τις δυνατότητες χρηματοδότησης μεταπτυχιακών σπουδών.
 Παρέχει πληροφόρηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και ενημερώνει για μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
 Ανακοινώνει ευκαιρίες χρηματοδότησης σπουδών από Κοινωφελή Ιδρύματα ή Οργανισμούς.
 Υποστηρίζει και ενημερώνει τους φοιτητές για τεχνικές αναζήτησης εργασίας, τον σχεδιασμό
της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και για τις στρατηγικές εύρεσης εργασίας.
 Καθοδηγεί τους φοιτητές στην σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής
επιστολής, καθώς και στην προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής.
 Παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης προσφερόμενων θέσεων εργασίας από επιχειρήσεις που
αναζητούν προσωπικό και απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης.
Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας υλοποιεί τους στόχους του μέσω:
 της διοργάνωσης εκδηλώσεων/ημερίδων/σεμιναρίων σε θέματα σπουδών, εργασίας,
επιχειρηματικότητας με εισηγητές εξειδικευμένους σε θέματα της αγοράς εργασίας, με
αποφοίτους του Ιδρύματος και με εκπροσώπους φορέων απασχόλησης και εκπαίδευσης

 της ομαδικής και ατομικής συμβουλευτικής. Οργανώνονται σεμινάρια που η θεματολογία
τους προσαρμόζεται ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες των φοιτητών
 της ιστοσελίδας www.career.tuc.gr για την αναζήτηση νέων θέσεων εργασίας
 των συμβουλευτικών οδηγών για σπουδές και εργασία
 των ερευνών για την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του Ιδρύματος
 του ψηφιακού και έντυπου υλικού που δημοσιοποιεί για θέματα σταδιοδρομίας
Πληροφορίες:
Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας | Κτίριο Δ3
Βασιλική Πάγγειου, τηλ: 28210 37330, 37331, 37332
e-mail: center@career.tuc.gr
www.career.tuc.gr

Έχω μία επιχειρηματική ιδέα, που να το πω;
Φυσικά … στo Innovation House (IH - Σπίτι Καινοτομίας)! Στόχος του IH είναι η προώθηση της
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας με σκοπό τη δημιουργία οικονομικά βιώσιμων spin-offs
που θα παρέχουν καινοτόμες λύσεις στην τοπική αλλά και την παγκόσμια αγορά. Το IH βοηθάει
τους φοιτητές μέσα από διάφορες δράσεις, όπως η διεξαγωγή διαλέξεων από ακαδημαϊκούς και
στελέχη του ιδιωτικού τομέα, η επικοινωνία και οι δημόσιες σχέσεις με φορείς του ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα, η ενημέρωση για διαγωνισμούς και δράσεις καινοτομίας, αλλά και η γενικότερη
καθοδήγηση και υποστήριξη των φοιτητών προκειμένου να δημιουργήσουν επιχειρηματικές
ομάδες, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους και να εκμεταλλευτούν τις γνώσεις που θα
αποκτήσουν από τις σπουδές τους.
Πληροφορίες:
Κωνσταντίνος Μπάλας, Επιστημονικά Υπεύθυνος Innovation House & Καθηγητής Σχολής ΗΜΜΥ
Τηλ.: 28210 37212
e-mail: balas@electronics.tuc.gr

Φόιτητικες
Δραστηριότητες
Πόλιτισμός &
Άθληση
Εκφραστείτε, δημιουργήστε, αθληθείτε,
συμμετέχετε στις φοιτητικές
δραστηριότητες που σας προσφέρονται!

Φοιτητικές ομάδες του Πολυτεχνείου Κρήτης
Στο Πολυτεχνείο Κρήτης λειτουργούν επιστημονικές και πολιτιστικές ομάδες με πολλαπλές
δραστηριότητες σε τοπικό, πανελλήνιο, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
BEST (Board of European Students of Technology): H Κίνηση Νέων Ευρωπαίων Μηχανικών
Πολυτεχνείου Κρήτης BEST Chania αποτελεί το τοπικό παράρτημα του μη-κερδοσκοπικού και μηπολιτικού Ευρωπαϊκού συλλόγου φοιτητών μηχανικών. Ο BEST από το 1989 παρέχει δυνατότητες
επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής φοιτητών σε όλη την Ευρώπη. Βρίσκεται σε 97
πανεπιστήμια σε 34 ευρωπαϊκές χώρες, δημιουργώντας ένα αναπτυσσόμενο, καλά οργανωμένο,
δυναμικό και καινοτόμο δίκτυο φοιτητών.
ESN (Erasmus Student Network – TUC Branch): To ESN TUC (Erasmus Student Network - Technical
University of Crete) αποτελεί παράρτημα του ESN International, του μεγαλύτερου εθελοντικού
φοιτητικού οργανισμού της Ευρώπης με 500+ παραρτήματα σε 40 χώρες της Ευρώπης. Στόχος του
είναι η υποστήριξη των εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών του προγράμματος Erasmus. Η
φιλοσοφία του συνοψίζεται στην φράση Students helping students. Ο σύλλογος οργανώνει
πολιτιστικές-ενημερωτικές εκδηλώσεις, εκδρομές και άλλα events.
IEEE TUC Student Branch: Φοιτητικό παράρτημα του Διεθνούς Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και
Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE). Σκοπός της
ομάδας είναι η προώθηση της γνώσης, της ακαδημαϊκότητας και της τεχνολογικής προόδου.
TUC EduTrippers: Νεοσύστατη ομάδα, η οποία αποτελείται από τους φοιτητές του Πολυτεχνείου
Κρήτης που επιλέχθηκαν να ταξιδέψουν το 2018 στα έξι διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια
της Βορείου Αμερικής στο πλαίσιο του Προγράμματος Educational Trip και έζησαν μία αξέχαστη,
συναρπαστική ακαδημαϊκή εμπειρία!
TUC SPE Student Chapter
Είναι φοιτητικό παράρτημα της Διεθνούς Κοινότητας Μηχανικών Πετρελαίου (Society of
Petroleum Engineers SPE). Αποστολή της SPE είναι η συλλογή και η διάδοση τεχνικών γνώσεων
σχετικά με την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Παρέχει ευκαιρίες στους μηχανικούς
και στους γεωεπιστήμονες για την βελτίωση της θεωρητικής, τεχνικής και επαγγελματικής τους
επάρκειας.
Θεατρική Ομάδα: Η Θεατρική Ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύθηκε το 1998 με βασικό
σκοπό την μύηση των μελών της στην τέχνη του θεάτρου. Έκτοτε, έχει συνεπή παρουσία στα
πολιτιστικά δρώμενα της πόλης των Χανίων με την παραγωγή τουλάχιστον μιας θεατρικής
παράστασης κάθε χρόνο προς τα τέλη Μαΐου. Η Ομάδα είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης
Φοιτητικών Θεατρικών Ομάδων, στηρίζοντας όλες τις εκδηλώσεις της.
Ιστιοπλοϊκή Ομάδα: Είναι η ομάδα αγωνιστικής ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας του Πολυτεχνείου
Κρήτης. Αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς άλλα μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Δραστηριοποιείται στην αγωνιστική
ιστιοπλοΐα ανοιχτής θάλασσας. Στόχος των μελών της είναι να αθλούνται στην ιστιοπλοΐα και να
συμμετέχουν σε τοπικούς και πανελλαδικούς αγώνες φέροντας το έμβλημα του Πολυτεχνείου
Κρήτης.
Kινηματογραφική Ομάδα Πολυτεχνείου Κρήτης - Αλλίαση
Πατώντας στα βήματα της αρχικής κινηματογραφικής ομάδας του Πολυτεχνείου Κρήτης και
συνεχίζοντας την παράδοσή της, η Kινηματογραφική Ομάδα Πολυτεχνείου Κρήτης - Αλλίαση
αρχίζει και πάλι τις προβολές! Σκοπός της ομάδας, μέσα από την προβολή παλαιών και σύγχρονων
ταινιών, είναι η ψυχαγωγία αλλά και η ενημέρωση για τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται

για την ολοκλήρωση μίας ταινίας, καθώς και την εξέλιξή του κινηματογράφου σε παγκόσμιο και σε
εγχώριο επίπεδο.
Μουσική ομάδα "Στούντιο Ένταση live": Η μουσική ομάδα Ένταση live διαθέτει στούντιο για
πρόβες και ηχογραφήσεις, ενώ παράλληλα διοργανώνει συναυλίες των δικών της συγκροτημάτων,
αλλά και άλλων καλλιτεχνών. Σκοπός της μουσικής ομάδας "ΕΝΤΑΣΗ Live" είναι η προώθηση
μουσικών και συγκροτημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Ομάδα Φοιτητών Εθελοντών Αιμοδοτών Πολυτεχνείου Κρήτης: Κύριος στόχος της φοιτητικής
ομάδας εθελοντών αιμοδοτών είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της ακαδημαϊκής
κοινότητας για την αξία της αιμοδοσίας!
Ομάδα Διαλόγου Πολυτεχνείου Κρήτης
Σκοπός της ομάδας Διαλόγου είναι η ενημέρωση σε ζητήματα που αφορούν την παράδοσή μας,
την ορθόδοξη πίστη και ζωή. Η ομάδα Διαλόγου διοργανώνει εκδηλώσεις με διακεκριμένους
ομιλητές της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο ... προβάλλοντας το μήνυμα ''Να ακούσουμε, να
μάθουμε, να διαλεχθούμε.''
Oμάδα Εθελοντών Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης: Τα τελευταία χρόνια ο εθελοντισμός των
φοιτητριών και φοιτητών του Ιδρύματος έχει καθιερωθεί ως θεσμός που συμβάλει στην
επιτυχημένη διοργάνωση των μεγαλύτερων εκδηλώσεων γνωριμίας που πραγματοποιούνται στην
Πολυτεχνειούπολη. Η συμμετοχή των εθελοντών μας, έχει δείξει ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες του
Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελούν την πραγματική ψυχή και κινητήρια δύναμη των εκδηλώσεων
εξωστρέφειας του Ιδρύματος.
Περιβαλλοντική Ομάδα: Η Περιβαλλοντική Ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι εθελοντική. Οι
δραστηριότητες της ομάδας αφορούν δράσεις εντός της Πολυτεχνειούπολης όπως, καθαρισμοί
χώρων από απορρίμματα, καθαρισμός τοίχων, δράσεις ανακύκλωσης, δενδροφυτεύσεις, καθώς
και άλλες δράσεις ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα όπως, ομιλίες, προβολή ταινιών,
δημιουργίες (αναδιάπλαση-εξωραϊσμός χώρων). H Περιβαλλοντική Ομάδα δρα και εκτός
Πολυτεχνειούπολης με δράσεις προστασίας περιβάλλοντος σε παραλίες, πάρκα, σχολεία.
Διοργανώνει εκδρομές και βόλτες στη φύση, ενώ συνεργάζεται με άλλες ομάδες με κεντρικό
άξονα την προστασία του περιβάλλοντος.
Ραδιοφωνικός Σταθμός "Ράδιο Ένταση 93,5": Είναι η ραδιοφωνική ομάδα του Πολυτεχνείου
Κρήτης! Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός "Ράδιο Ένταση 93,5" είναι από τους πρώτους
πανεπιστημιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε το 1995 από ομάδα
φοιτητών της πολυτεχνικής κοινότητας. Ο ραδιοφωνικός σταθμός είναι τοπικής εμβέλειας,
συνεργάζεται με άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς και διοργανώνει μουσικές εκδηλώσεις και
σεμινάρια.
Φωτογραφική Oμάδα: «Φωτοσκίαση» ονομάζεται η φωτογραφική ομάδα των φοιτητών του
Ιδρύματος. Διατηρεί πλήρως εξοπλισμένο σκοτεινό θάλαμο. Οργανώνει σεμιναριακού τύπου
εκπαιδευτικές συναντήσεις, παρουσιάσεις, εκδρομές και φωτογραφικούς περιπάτους, καθώς και
εκθέσεις φωτογραφίας.
Xoροτεχνείο: Είναι η χορευτική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πρόκειται για μία ανεξάρτητη,
μη κερδοσκοπική, φοιτητική ομάδα που αποσκοπεί στην ανάδειξη διαφόρων ειδών χορού και
απαρτίζεται κυρίως από φοιτητές/φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στην ομάδα λειτουργεί
τμήμα ελληνικών παραδοσιακών χορών με κύριο μέλημα τη διάδοση, προώθηση και ανάδειξη της
παράδοσης μέσα από τον χορό, τα ήθη και τα έθιμα κάθε τόπου. Σας περιμένει, να χορέψετε μαζί!
Πληροφορίες για τις φοιτητικές ομάδες του Πολυτεχνείου Κρήτης: http://www.tuc.gr/teams.html

Άθληση
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν τη δυνατότητα να αθλούνται και να
συμμετέχουν σε ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες με την επίβλεψη καθηγητών φυσικής
αγωγής. Η συμμετοχή των φοιτητών στις αθλητικές δραστηριότητες έχει σαν σκοπό αφενός την
άθληση και την ψυχαγωγία τους και αφετέρου την προετοιμασία τους για τα Πανελλήνια
Φοιτητικά Πρωταθλήματα και τις Αθλητικές Πανεπιστημιάδες.

Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης αποτελούνται από δύο γήπεδα ποδοσφαίρου
5Χ5 και 3Χ3, δύο γήπεδα τένις και έναν προπονητικό τοίχο, τρία γήπεδα μπάσκετ και ένα γήπεδο
βόλεϊ. Τις παραπάνω εγκαταστάσεις συμπληρώνουν το Γραφείο Εξυπηρέτησης Αθλουμένων,
αποδυτήρια, τουαλέτες και αίθουσα ιατρείου.
Για τα γήπεδα ποδοσφαίρου, αντισφαίρισης και τον προπονητικό τοίχο, απαιτείται η προηγούμενη
κράτηση, σύμφωνα με τους όρους χρήσης και τις χρεώσεις που υπάρχουν. Η κράτηση γίνεται
από ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούν καθημερινά και όλο το χρόνο, με εξαιρέσεις την περίοδο
των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, του Πάσχα και της καλοκαιρινής περιόδου, όπου ισχύει
προσαρμοσμένο ωράριο. Το ωράριο λειτουργίας είναι καθημερινά από 09.00 π.μ. έως και 23.00
μ.μ. εκτός των ωρών 13:00-15.00.
Πληροφορίες:
Κρατήσεις γηπέδων: https://sports.tuc.gr
Τηλ.: 28210 37997
e-mail: sports.tuc@gmail.com
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην σχετική ιστοσελίδα.

Οι πρωτες ημερες
στα Χανια

Μόλις φτάσατε στα Χανιά! Δείτε που
μπορείτε να μείνετε προσωρινά και βρείτε
πληροφορίες για να εγκλιματιστείτε στην
πόλη!

Διαμόνη για τις πρωτες ημερες
Μέχρι να βρω σπίτι, πού θα μείνω;
Μέσα στην πόλη, στο κέντρο ή στο Ενετικό λιμάνι, καθώς και στις περιοχές λίγο έξω από το κέντρο
(Χαλέπα, Νέα Χώρα κλπ) μπορείτε να βρείτε μικρά και μεσαία ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια
και πανσιόν για τις πρώτες ημέρες διαμονής σας στα Χανιά.
Οι τιμές των καταλυμάτων κυμαίνονται μεταξύ 35-80 ευρώ. Στους δικτυακούς τόπους
chaniarooms.gr και chania.eu μπορείτε να αναζητήσετε κατάλυμα επιλέγοντας την περιοχή που
επιθυμείτε να μείνετε.
Επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ένωση Ενοικιαζομένων Δωματίων του Νομού Χανίων
Οδός Δωρ. Επισκόπου 20, τηλ.: 28210 43601
e-mail: info@chaniarooms.gr

Προσανατολιστείτε!
Χάρτες και πληροφορίες για τα Χανιά και την Κρήτη
Στην δικτυακό τόπο του Δήμου Χανίων μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την ιστορία,
τα μνημεία, τα μουσεία, τους πολιτιστικούς φορείς, ταξιδιωτικές οδηγίες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες
και θέματα επικαιρότητας για την πόλη των Χανίων.
Στον δικτυακό τόπο http://www.incrediblecrete.gr/ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για
την ιστορία και τον πολιτισμό, για εξερευνήσεις στη φύση, στη θάλασσα, στην ενδοχώρα, για
εκδηλώσεις, διαμονή, ταξίδια καθώς και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το νησί της
Κρήτης.

Χάρτης της πόλης των Χανίων
Google Maps-Χανιά
Google Maps-Νομός Χανίων

Μετακινησεις
Οδικώς
Η μετακίνηση εντός Νομού Χανίων γίνεται με τα αστικά, τα υπεραστικά λεωφορεία ή με ταξί και
φυσικά με χρήση αυτοκινήτου. Το αστικό ΚΤΕΛ βρίσκεται στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς
(μπροστά από την Εθνική Τράπεζα) και εκτελεί δρομολόγια που καλύπτουν την πόλη των Χανίων,
καθώς και περιοχές λίγο έξω από τα Χανιά, όπως π.χ. την περιοχή Κουνουπιδιανών όπου βρίσκεται
η Πολυτεχνειούπολη. Τα κεντρικά γραφεία του υπεραστικού ΚΤΕΛ βρίσκονται στα Χανιά
(Κυδωνίας & Παρθ. Κελαϊδή γωνία). Τα λεωφορεία εκτελούν δρομολόγια καθημερινά προς όλα τα
χωριά του νησιού. Οι αφετηρίες των ταξί βρίσκονται λίγο πριν την Αγορά (έξω από το 1ο Γυμνάσιο
Χανίων), στην Πλατεία 1866, στην οδό Τζανακάκη (Ο.Τ.Ε.) και στην πλατεία Δικαστηρίων.
Μπορείτε να καλέσετε ταξί στα τηλέφωνα 18300, 28210 98700, 28210 94300.
Η μετακίνηση στο νομό Χανίων είναι εύκολη και άνετη με τη χρήση αυτοκινήτου μέσω του
υπάρχοντος οδικού δικτύου. Ο καλύτερος τρόπος να εξερευνήσετε τα Χανιά και γενικότερα το
νομό Χανίων, είναι να διαθέτετε δικό σας μεταφορικό μέσο και αξίζει τον κόπο να επισκεφθείτε
μέρη που δεν φθάνουν οι τοπικές συγκοινωνίες.
Ενδεικτικές αποστάσεις και διαδρομές από τα Χανιά:
Ρέθυμνο: 56 χλμ. | Ηράκλειο: 137 χλμ. | Άγιος Νικόλαος: 199 χλμ.

Με αεροπλάνο ή πλοίο;
Τα Χανιά συνδέονται άμεσα με την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, καθώς και με άλλες πόλεις του
εξωτερικού, με αεροπλάνο. Υπάρχουν 4-5 πτήσεις καθημερινά από Αθήνα προς Χανιά και
αντιστρόφως και μία απευθείας πτήση σχεδόν καθημερινά από Θεσσαλονίκη προς Χανιά και
αντιστρόφως. Ο διεθνής κωδικός του αεροδρομίου στα Χανιά είναι CHQ. Οι αεροπορικές εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο των Χανίων για τις παραπάνω πτήσεις είναι οι: Aegean
Airlines (www.aegeanair.com), Olympic Air (www.olympicair.com), EllinAir (www.ellinair.com), Sky
Express (www.skyexpress.gr), RyanAir (www.ryanair.com).
Το αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» των Χανίων βρίσκεται στην χερσόνησο Ακρωτήρι, 14
χιλιόμετρα ανατολικά. Για την μετακίνησή σας από το αεροδρόμιο στο κέντρο της πόλης μπορείτε
να πάρετε ταξί (το κόστος είναι περίπου 20-25 ευρώ) ή λεωφορείο. Η υπηρεσία λεωφορείων έχει
τακτικά δρομολόγια, ανάλογα με τις πτήσεις.
Με πλοίο εκτελούνται καθημερινά δρομολόγια από και προς τα Χανιά (λιμάνι Σούδας) από το
λιμάνι του Πειραιά. Το ταξίδι διαρκεί περίπου 6-8 ώρες, αλλά κατά την καλοκαιρινή περίοδο
υπάρχουν και ημερήσια δρομολόγια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.
Πληροφορίες δρομολογίων πλοίων:
Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά: Τηλ.: 210.42.26.000, 210.41.72.675
Γραμμή Επικοινωνίας Ο.Λ.Π.: 145 41, πληροφορίες δρομολογίων: τηλ. 210 4147800
ANEK LINES: Πλ. Σ. Βενιζέλου, τηλ. 28210 27500-4, Σούδα, τηλ. 28210 80050/1, www.anek.gr
MINOAN LINES: τηλ. 2810 399899, www.minoan.gr

Χανια – Χρησιμα Τηλεφωνα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 28210 23302-4
ΔHMOΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ- Πληροφορίες 28213 41600
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ε.Κ.Α.Β.: 166
Νοσοκομείο Χανίων: Τηλ. Κέντρο 28213 42000
Ερυθρός Σταυρός Χανίων: 28210 52550
ΒΛΑΒΕΣ
Ο.Τ.Ε.: 13888
Δ.Ε.Η.: 1050
Ύδρευσης: 28210 36250
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πυροσβεστική: 199
Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων: 28210 28734
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ: 28210 98888
RADIO TAXI: 18300, 28210 98700, 28210 94300
ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ: 28210 93052
ΜΟΥΣΕΙΑ
Αρχαιολογικό Μουσείο (Χάληδων 21):
Βυζαντινό Μουσείο (Θεοτοκοπούλου 82):
Ιστορικό Αρχείο (Σφακιανάκη 20):
Λαογραφικό Μουσείο (Φρούριο Φιρκά):
Ναυτικό Μουσείο (Ακτή Κουντουριώτη):
Μουσείο Σχολικής Ζωής (Νεροκούρου):
Μουσείο Τυπογραφίας (Βιοτεχνικό Πάρκο):
Μουσείο Ακριτών της Ευρώπης (Παλαιόχωρα Χανίων):
Οικία Ελευθερίου Βενιζέλου (Χαλέπα) - Μουσείο:
Το σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου (Μουρνιές):

28210 90334
28210 96046
28210 23082
28210 97930
28210 91875
28210 74764
28210 51003
28230 42265
28210 56008
28210 56008

Ελπίζουμε ότι αυτός ο οδηγός
σας έδωσε τις βασικές πληροφορίες
που χρειάζεστε για το ξεκίνημα
στη φοιτητική σας ζωή.
Καλώς ήλθατε στο Πολυτεχνείο Κρήτης!

Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων
Έκδοση: Αύγουστος 2019

