ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Οδηγός Εγγραφή σε Ακροατήρια Μαθημάτων
BannerWeb (Έκδοση 9.x)
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1. Νέα έκδοση συστήματος BannerWeb
Εντός του Χειμερινού Εξαμήνου 2020/21 αναμένεται να ολοκληρωθούν σημαντικές αναβαθμίσεις του συστήματος
BannerWeb και η σταδιακή διάθεσή τους στην Πανεπιστημιακή κοινότητα. Οι αναβαθμίσεις αυτές βελτιώνουν
σημαντικά υφιστάμενες λειτουργείες, την πλοήγηση και τη φιλικότητα του συστήματος BannerWeb.
Σταδιακά, οι υφιστάμενες λειτουργείες της έκδοσης 8.x του συστήματος BannerWeb θα αντικαθίστανται από τις
αντίστοιχες λειτουργείες της έκδοσης 9.x.
Οθόνη σύνδεσης στη νέα έκδοση του συστήματος BannerWeb

Αρχική σελίδα εγγραφής φοιτητών/τριών σε ακροατήρια μαθημάτων
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2. Επιλογή Γλώσσας Διεπαφής (Interface)
Η έκδοση 9 του συστήματος BannerWeb παρέχει τη δυνατότητα επιλογής γλώσσας διεπαφής (Interface) μεταξύ έξι
(6) γλωσσών:
•
•
•
•
•
•

Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Ισπανικά
Πορτογαλικά
Αραβικά

Για την επιλογή γλώσσας διεπαφής, θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο BannerWeb, χρησιμοποιώντας τον Κωδικό
και Συνθηματικό του λογαριασμού σας στο ΠΚ. Η σύνδεσή σας στο BannerWeb επιτυγχάνεται επιλέγοντας ΕΝΑ από
τους πιο κάτω συνδέσμους που βρίσκονται στην αρχική σελίδα.
•
•
•
•

Prepare for Registration
Plan Ahead
Register for Courses
View Registration Information

(Προετοιμασία για Εγγραφή σε Ακροατήρια Μαθημάτων)
(Ετοιμασία Πλάνων Εγγραφής)
(Εγγραφή σε Ακροατήρια Μαθημάτων)
(Προβολή Πληροφοριών Εγγραφών)

Στη συνέχεια, για την παρουσίαση της λίστας επιλογών γλώσσας, πατήστε Alt-L ή πατήστε στο εικονίδιο Tools
(Τροχαλία που βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας).

Επιλέξτε Language Settings (Ρυθμίσεις Γλώσσας) και στη συνέχεια επιλέξτε τη γλώσσα προτίμησής σας. Η ρύθμιση
της γλώσσας θα ενεργοποιηθεί αφού επανασυνδεθείτε στο BannerWeb. Η επιλογή γλώσσας παραμένει σε ισχύ μέχρι
τη διαφοροποίησή της από εσάς.
Σημειώνεται ότι η γλώσσα διεπαφής (Interface) της αρχικής σελίδας πριν από την σύνδεσή σας στο BannerWeb,
παρουσιάζεται ανάλογα με τις ρυθμίσεις γλώσσας του προγράμματος πλοήγησης (Browser) που χρησιμοποιείτε (e.g.
Chrome, Firefox κλπ.). Η γλώσσα επιλογής σας, εφαρμόζεται αφού συνδεθείτε στο BannerWeb, επιλέγοντας μία από
τις τέσσερις επιλογές που αναφέρονται πιο πάνω. Αφού συνδεθείτε, η διεπαφή (Interface) όλων των σελίδων θα
παρουσιάζεται στη γλώσσα επιλογής σας.
Το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) που συνιστάται είναι το Chrome.
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3. Επιλογές Αρχικής Σελίδας Εγγραφής Φοιτητών/τριών σε Ακροατήρια Μαθημάτων
3.1.

Προετοιμασία για Εγγραφή σε Ακροατήρια Μαθημάτων

Αφού πρώτα επιλέξετε εξάμηνο, θα παρουσιαστούν πληροφορίες σχετικές με τις εγγραφές σας που
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
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Φοιτητική Κατάσταση
Απαγορεύσεις
Εξαιρέσεις Εγγραφών
Επιτυχημένες Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ)
Έτος Φοίτησης
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3.2.

Ετοιμασία Πλάνων Εγγραφής

Οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα καταρτισμού Πλάνων Εγγραφής πριν από την ημέρα και ώρα
εγγραφής τους σε ακροατήρια μαθημάτων. Πρόσβαση για τη δημιουργία Πλάνων Εγγραφής θα δίνεται στους
φοιτητές/τριες μόλις οριστικοποιηθεί το Πρόγραμμα Διδασκαλίας.
Αφού πρώτα επιλέξετε εξάμηνο, σας δίνεται η δυνατότητα καταρτισμού ονομαστικών Πλάνων Εγγραφής, βάσει
των οποίων θα μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας σε ακροατήρια μαθημάτων.
Ένα από τα Πλάνα Εγγραφής που θα δημιουργήσετε, καθορίζεται ως «Πλάνο Προτίμησης». Κατά τον καταρτισμό
των Πλάνων Εγγραφής, μπορείτε να προβείτε σε αναζήτηση ακροατηρίων και προσθήκη τους στα Πλάνα
Εγγραφής.
Για τον καταρτισμό Νέου Πλάνου Εγγραφής ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα:
• Επιλέξτε «Δημιουργία Νέου Πλάνου»
• Στην σελίδα «Αναζήτηση Ακροατηρίων» καταχωρίστε τα κριτήρια αναζήτησης. Το ελάχιστο κριτήριο
αναζήτησης είναι το «Θέμα Μαθήματος». Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Λεπτομερής
Αναζήτηση» για καταχώριση επιπρόσθετων κριτηρίων αναζήτησης.
• Στη σελίδα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης έχετε δύο επιλογές:
o «Προσθήκη Μαθήματος» - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή στο προκαταρτικό
στάδιο καταρτισμού του Πλάνου Εγγραφής. Σε μεταγενέστερο στάδιο και πριν από την εγγραφή
σας, το Πλάνο θα πρέπει να περιλαμβάνει ΜΟΝΟ Ακροατήρια Μαθημάτων.
o «Ακροατήρια» - Αυτή η επιλογή, σας παρουσιάζει τα ακροατήρια του μαθήματος για επιλογή
και προσθήκη του ακροατηρίου που επιθυμείτε στο Πλάνο Εγγραφής.

Στις περιπτώσεις όπου το ακροατήριο είναι συνδεδεμένο με άλλα ακροατήρια (π.χ. Διάλεξη με
Φροντιστήριο ή Διάλεξη με επιλογή ενός από δυο Εργαστήρια κλπ.), πατήστε «Συνδεδεμένα
Ακροατήρια» για επιλογή του συνδυασμού ακροατηρίων (π.χ. Διάλεξης και Εργαστηρίου) που
επιθυμείτε.
Εάν το ακροατήριο ΔΕΝ είναι συνδεδεμένο με άλλα ακροατήρια, η επιλογή «Συνδεδεμένα
Ακροατήρια» δεν παρουσιάζεται.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στη πιο κάτω οθόνη όπου τα ακροατήρια είναι συνδεδεμένα με άλλα ακροατήρια,
εάν επιλέξετε «Προσθήκη», θα προστεθεί στο Πλάνο Εγγραφής ΜΟΝΟ το ακροατήριο και ΟΧΙ
οποιοδήποτε από τα συνδεδεμένα ακροατήρια. Σε αυτή της περίπτωση, όταν θα
χρησιμοποιήσετε το Πλάνο Εγγραφής για την εγγραφή σας σε ακροατήρια μαθημάτων, η
εγγραφή σ’ αυτό το ακροατήριο θα αποτύχει αφού δεν έχετε επιλέξει συνδεδεμένο ακροατήριο.
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•
•

Για τη φύλαξη του Πλάνου Εγγραφής, επιλέξτε «Καταχώριση Πλάνου»
Στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα του Πλάνου και επιλέξτε «Καταχώριση»

Σε μεταγενέστερο στάδιο, μπορείτε να επανέλθετε για περαιτέρω επεξεργασία των Πλάνων Εγγραφής σας μέσω
της επιλογής «Επεξεργασία».

Πληροφορίες για εγγραφή σε ακροατήρια μαθημάτων βάσει «Πλάνου Εγγραφής», θα βρείτε πιο κάτω.
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3.3.

Εγγραφή σε Ακροατήρια Μαθημάτων

Αφού πρώτα επιλέξετε εξάμηνο, σας δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε ακροατήρια μαθημάτων:
•
•
•

Μέσω Αναζήτησης Ακροατηρίων
Πληκτρολογώντας τα ΜΑΜ των ακροατηρίων στα οποία επιθυμείτε να εγγραφείτε
Βάσει ενός από τα Πλάνα Εγγραφής που έχετε προγενέστερα δημιουργήσει

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Με τη νέα έκδοση του BannerWeb, παρέχεται η δυνατότητα «Υπό Προϋποθέσεις Εγγραφή ή
Αφαίρεση». Πληροφορίες για την «Υπό Προϋποθέσεις Εγγραφή ή Αφαίρεση» θα βρείτε πιο κάτω.

3.3.1. Εγγραφή σε Ακροατήρια Μαθημάτων – Πλάνα Εγγραφής
Για την εγγραφή σας σε ακροατήρια μαθημάτων βάσει Πλάνου Εγγραφής που έχετε προγενέστερα
δημιουργήσει, ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα:
•
•
•
•

Επιλέξτε την ενότητα «Πλάνα Εγγραφής» - Το Πλάνο Προτίμησης σας βρίσκεται πρώτο στη λίστα
των Πλάνων που έχετε ετοιμάσει, αλλά μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο από τα πλάνα σας.
Για προσθήκη στη «Σύνοψη» όλων των ακροατηρίων που περιλαμβάνονται στο Πλάνο Εγγραφής,
επιλέξτε «Προσθήκη Όλων» ή
Για επιλεκτική προσθήκη ακροατηρίων ενός Πλάνου Εγγραφής, επιλέξτε «Προσθήκη» (βρίσκεται
στα δεξιά κάθε ακροατηρίου)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στα ακροατήρια που έχετε προσθέσει στη
«Σύνοψη», πατήστε «Καταχώριση» (βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης).

Στην περίπτωση που σε κάποια από τα ακροατήρια που περιλαμβάνονται στο Πλάνο Εγγραφής σας δεν είναι
εφικτή η εγγραφής σας για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. Εξάντληση θέσεων - Κλειστό Ακροατήριο), θα μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Πληκτρολόγηση ΜΑΜ» για καταχώριση των εναλλακτικών επιλογών σας.
Περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή σας σε ακροατήρια μέσω της επιλογής «Πληκτρολόγηση
ΜΑΜ» θα βρείτε πιο κάτω.
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3.3.2. Αναζήτηση Ακροατηρίων
Η σελίδα παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης ακροατηρίων στα οποία επιθυμείτε να εγγραφείτε και την
άμεση προσθήκη τους στη «Σύνοψη».
Για την αναζήτηση ακροατηρίων θα πρέπει τουλάχιστον να καθορίσετε το «Θέμα Μαθήματος» . Ο αριθμός
των επιλογών από τη λίστα θεμάτωνμειώνεται με την πληκτρολόγηση των αρχικών χαρακτήρων του θέματος.
Επίσης, υπάρχει και η επιλογή «Λεπτομερής Αναζήτηση» με περαιτέρω κριτήρια αναζήτησης.

Στις περιπτώσεις όπου το ακροατήριο είναι συνδεδεμένο με άλλα ακροατήρια (π.χ. Διάλεξη με Φροντιστήριο
ή Διάλεξη με επιλογή ενός από δυο Εργαστήρια κλπ.), πατήστε «Συνδεδεμένα Ακροατήρια» για επιλογή του
συνδυασμού ακροατηρίων που επιθυμείτε.
Εάν το ακροατήριο ΔΕΝ είναι συνδεδεμένο με άλλα ακροατήρια, μπορείτε να προσθέσετε το ακροατήριο στη
«Σύνοψη» επιλέγοντας «Προσθήκη» .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στα ακροατήρια που έχετε προσθέσει στη «Σύνοψη»,
πατήστε «Καταχώριση» (βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της σελίδας).
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3.3.3. Εγγραφή σε Ακροατήρια Μαθημάτων – Πληκτρολόγηση ΜΑΜ
Για την εγγραφή σας σε ακροατήρια μαθημάτων μέσω της Πληκτρολόγησης των ΜΑΜ των ακροατηρίων
στα οποία επιθυμείτε να εγγραφείτε, ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα:
•
•
•
•
•
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Επιλέξτε την ενότητα «Πληκτρολόγηση ΜΑΜ»
Καταχωρίστε ένα προς ένα τα ΜΑΜ των ακροατηρίων που επιθυμείτε να εγγραφείτε,
πληκτρολογώντας ένα ΜΑΜ σε κάθε διαθέσιμο πεδίο
Πατήστε «+ Προσθήκη Νέου ΜΑΜ» για δημιουργία νέου κενού πεδίου
Αφού ολοκληρώσετε την καταχώριση των ΜΑΜ, πατήστε «Προσθήκη στη Σύνοψη»
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στα ακροατήρια που έχετε προσθέσει στη
«Σύνοψη», πατήστε «Καταχώριση» (βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της σελίδας)
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3.3.4. Επιλογή «Υπό Προϋποθέσεις Εγγραφή ή Αφαίρεση»
Η επιλογή «Υπό Προϋποθέσεις Εγγραφή ή Αφαίρεση» βρίσκεται κάτω από την ενότητα «Σύνοψη».

Αφού προσθέσετε στη «Σύνοψη» τα ακροατήρια που επιθυμείτε να εγγραφείτε και έχετε επιλέξει «Web
Drop» για τα ακροατήρια που επιθυμείτε να αφαιρέσετε, επιλέξτε το «Check Box» της επιλογής «Υπό
Προϋποθέσεις Εγγραφή ή Αφαίρεση» και στη συνέχεια πατήστε «Καταχώριση» (βρίσκεται στην κάτω δεξιά
γωνία της σελίδας).
Στο πιο πάνω παράδειγμα, το ακροατήριο ΨΥΧ 350.3 θα αφαιρεθεί («Web Drop»), νοουμένου ότι η εγγραφή
στο ΨΥΧ 350.4 είναι επιτυχής. Σε διαφορετική περίπτωση, η εγγραφή στο ακροατήριο ΨΥΧ 350.3 παραμένει
ως έχει.

3.3.5. Πρόγραμμα Εξαμήνου
Η ενότητα «Πρόγραμμα Εξαμήνου» περιλαμβάνει δύο πληροφοριακές υπό-ενότητες.
Την υπό-ενότητα «Πρόγραμμα»:
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και την υπό-ενότητα «Λεπτομέρειες Προγράμματος»:
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3.4.

Προβολή Πληροφοριών Εγγραφών

Η σελίδα περιλαμβάνει τις ενότητες «Πρόγραμμα Εξαμήνου» και «Ενεργές Εγγραφές».
Η ενότητα «Πρόγραμμα Εξαμήνου» παρουσιάζει κατάλογο ακροατηρίων, στα οποία έχετε εγγραφεί στο εξάμηνο
που επιλέγετε από διαθέσιμη λίστα Εξαμήνων.

Η ενότητα «Ενεργές Εγγραφές» παρουσιάζει κατάλογο ακροατηρίων, τα οποία δεν έχουν ακόμη βαθμολογηθεί.
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