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πατήστε εδώ για μεταφερθείτε στην εφαρμογή.
Στην εφαρμογή δεν δουλεύει το Drag’n drop με Explorer 10.
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στις παρακάτω μορφές.
406 ( 11932/24000 )- Μουσικών Σπουδών Θεσσαλονίκης-(2Ε)-(4 έτη)-(1&2 πεδ.)
875 ( 19336/20000 )- Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης-(Π)-(4 έτη)-(1 πεδ.)
117 ( 18879 /20000)- Νομικής Αθήνας-(ΟΧΙ)-(4 έτη) -(1 πεδ.)
-Το πρώτο μέρος αριθμός δείχνει το κωδικό της σχολής π.χ 406 και ο δεύτερος τον μέγιστο
δυνατό αριθμό μορίων π.χ 24000.
-Το δεύτερο δείχνει τη Βάση εισαγωγής το 2012 π.χ 11932
-Το τρίτο μέρος αν η σχολή απαιτεί ειδικό μάθημα.
Οι δυνατές τιμές είναι: ΟΧΙ, Π= προκαταρτικές εξετάσεις π΄.χ ο Στρατός ,
Ε=Ειδικό Μάθημα με συντελεστή 1 , 2Ε=Ειδικό Μάθημα με συντελεστή 2. Όταν η σχολή έχει
ειδικό μάθημα με συντελεστή 1 το άριστο είναι το 22.000 και όταν η σχολή έχει ειδικό
μάθημα με συντελεστή 2 το άριστο είναι το 24.000.
-Το τέταρτο μέρος σε ποιο πεδίο/πεδία ανήκει
-Πατώντας πάνω στο εικονίδιο εμφανίζεται η γραφική παράσταση των βάσεων απο το
2004-2012
-Πατήστε πάνω στο Link με τίτλο ‘S’ για να δείτε το Site της κάθε Σχολής.
-Πατήστε πάνω στο Link με τίτλο ‘M’ για να δείτε: ΟΛΑ τα μαθήματα και τα αντίστοιχα
βιβλία της κάθε Σχολής.
-Πατήστε πάνω στο Link με τίτλο ‘In’ για να δείτε πληροφορίες για κάθε Σχολή.

Σε μερικά τμήματα στο νέο μηχανογραφικό που είναι αναρτημένο εδώ δεν έχει δοθεί νέος
κωδικός. Στις περιπτώσεις αυτές δόθηκε κωδικός σχετικός με τη σχολή που ανήκει. Οι
κωδικοί αυτοί είναι: 2511, 2512, 3431, 3432, 4031, 4032. Παράδειγμα: Τα τμήματα 4031
και 4032 είναι ανήκουν στη σχολή με κωδικό 403. Στο μηχανογραφικό που είναι αναρτημένο
υπάρχουν και οι 3 σχολές Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών που μέχρι πέρσι δεν
υπήρχαν. Στην παραπάνω εφαρμογή αυτές οι σχολές δεν υπάρχουν γιατί ακόμα δεν έχει
αποσαφηνιστεί τι θα γίνει.
Πριν πειραματιστείτε με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού καλό θα είναι να πάρετε
περισσότερες πληροφορίες για κάθε σχολή εδώ: http://sep4u.gr/sxoles/

http://sep4u.gr & Kalodimos D./ Πειραματιστείτε Μηχανογραφικό | 1

Πειραματιστείτε Μηχανογραφικό | 2

Καλοδήμος Δ.
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας
© 2013 – 2015, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι
απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

http://sep4u.gr & Kalodimos D./ Πειραματιστείτε Μηχανογραφικό | 2

