Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Forum Φοιτητών Ε.Μ.Π.

Εγγραφή στο Forum Φοιτητών Ε.Μ.Π.

Τι είναι το e-polytexneio
Το http://www.e-polytexneio.gr/είναι ένας διαδικτυακός
τόπος συγκέντρωσης των φοιτητών, όπου μπορούν να
συζητούν για τα μαθήματα, να ανταλλάσσουν
σημειώσεις, εργασίες και θέματα εξεταστικής και να
οργανώνουν ομάδες και events.
Στο e-polytexneio μπορεί κανείς να βρει:
1. Συζητήσεις (για μαθήματα ή γενικού ενδιαφέροντος)
2. Θέματα Εξεταστικής
3. Εργασίες & Εργαστήρια
4. Σημειώσεις

Απόκτηση e-mail και κωδικού ΕΜΠ
Στο Forum των φοιτητών ΕΜΠ www.e-polytexneio.gr
συμμετέχουν μόνο μέλη της Πολυτεχνειακής
κοινότητας.
Κάθε φοιτητής μπορεί να εγγραφεί μονοσήμαντα
χρησιμοποιώντας ΜΟΝΟ το e-mail του της Σχολής
(πχ για τους Μηχανολόγους mc##$$$@mail.ntua.gr)
-To mc αφορά τη σχολή των μηχανολόγων, για τις άλλες
σχολές είναι el, rs, nm, mm, ge, cv, ar αντίστοιχα.
-Το ‘##$$$’ είναι ο κωδικός αριθμός του κάθε φοιτητή
(## είναι η χρονιά που πέρασε στο ΕΜΠ και $$$ η
κατάταξή του στους εισακτέους)

Για τους φοιτητές που εγγράφονται στο ΕΜΠ
δημιουργείται αυτόματα κωδικός πρόσβασης. Αυτόν
τον κωδικό μπορούν να τον παραλάβουν από το
Κέντρο Δικτύων με την απαραίτητη επίδειξη της
φοιτητικής τους ταυτότητας (πάσο).
Αυτό που παραλαμβάνετε είναι ένα ζεύγος username password. Με τα στοιχεία αυτά μπορείτε στη διεύθυνση
http://my.ntua.gr/να ενεργοποιήσετε το παρακάτω email account:
mc##$$$@mail.ntua.gr
Στο my.ntua.gr πατήστε My Account και εκεί
ενεργοποιήστε το e-mail account. Πλέον το mail σας
είναι ενεργοποιημένο και μπορείτε να λαμβάνετε και να
στέλνετε μηνύματα μέσω αυτής της σελίδας.

Εγγραφή στο Forum της Σχολής
Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε το e-mail του ΕΜΠ
για να εγγραφείτε στο www.e-polytexneio.gr, πατώντας
το κουμπί Register που βρίσκεται στη σελίδα του
Forum.
Θα σας ζητηθούν τα εξής:
• Username: Το όνομα-nickname με το οποίο θα
συνδέεστε (Login) και θα συμμετέχετε στο Forum
• e-mail: Εδώ δίνετε το xxx@mail.ntua.gr
• Password: Κωδικός της επιλογής σας με τον οποίο
θα συνδέεστε στο Forum

Θα σταλεί επιβεβαιωτικό μήνυμα μόλις ολοκληρωθεί η
διαδικασία εγγραφής (Register), το οποίο θα βρίσκεται
στο e-mail του my.ntua.gr. Πατώντας το link που θα
βρείτε στο επιβεβαιωτικό αυτό μήνυμα, έχετε πλέον
ενεργοιήσει τον λογαριασμό σας στο Forum και
μπορείτε να κάνετε login.

Μετά την Εγγραφή στο Forum
• Πρέπει να κάνετε τουλάχιστον 1 δημοσίευση (Post)
προτού αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό
αρχείο θεμάτων και εργασιών. Το Forum χτίζεται
από την καθημερινή συμμετοχή των μελών.
• Καλό θα ήταν να διαβάσετε τον Κανονισμό της
ιστοσελίδας πριν την 1η σας δημοσίευση!
• Η συμμετοχή σας στο Forum μπορεί να αρχίσει από
την ενότητα:
"ΞΕΚΙΝΗΜΑ στο e-polytexneio.gr!!!" όπου
υπάρχουν και πολλές χρήσιμες πληροφορίες.

Επικοινωνία
 Webpage: www.e-polytexneio.gr
 Administration: doublecore@e-polytexneio.gr
 Το Wall του e-polytexneio στο Facebook :
http://www.facebook.com/polytexneio

