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Περίοδος Δηλώσεων  Μαθημάτων  των
φοιτητών Α΄, Γ΄, Ε΄, Ζ΄ εξαμήνων
& των επί πτυχίω φοιτητών από

02/12/2016 έως 15/01/2017

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού
έτους 2016-2017, θα υποβληθούν μέσω web από την ιστοσελίδα

http://my-studies.uoa.gr

Προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή την
υπηρεσία, θα πρέπει, σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της
Γραμματείας, να αποκτήσουν το σχετικό λογαριασμό (username και
password), από τη διεύθυνση http://webadm.uoa.gr ακολουθώντας
τους συνδέσμους “Αίτηση Νέου Χρήστη” “Προπτυχιακοί φοιτητές”.

 Οι φοιτητές τoυ Α΄ εξαμήνου υποχρεούνται να δηλώσουν
μέσω WEB τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου καθώς
και να επιλέξουν ένα  από  τα  προτεινόμενα συγγράμματα
μόνο  του χειμερινού εξαμήνου   για κάθε μάθημα   (τα
ίδια ακριβώς συγγράμματα που έχουν επιλέξει στην
εφαρμογή του ΕΥΔΟΞΟΥ).

 Οι φοιτητές των εξαμήνων Γ΄, Ε΄, Ζ΄ μπορούν να  δηλώσουν
τα   μαθήματα του εξαμήνου τους μέσω   WEB και
μαθήματα προηγούμενων χειμερινών εξαμήνων που
οφείλουν, καθώς και   να επιλέξουν ένα   από   τα
προτεινόμενα συγγράμματα μόνο  του χειμερινού
εξαμήνου για  κάθε μάθημα (τα ίδια ακριβώς
συγγράμματα    που    έχουν    επιλέξει στην εφαρμογή του
ΕΥΔΟΞΟΥ).

 Οι επί πτυχίω φοιτητές δηλώνουν μαθήματα χειμερινού
και εαρινού εξαμήνου (για τα επιλεγόμενα μαθήματα
χειμερινού εξαμ. οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν



και μαθήματα που διδάχθηκαν στο προηγούμενο
ακαδ. έτος 2015-16) που τυχόν οφείλουν.

 Επίσης, οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να καταθέσουν
και να εξεταστούν στην Πτυχιακή Εργασία κατά την
εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2017, θα πρέπει να
δηλώσουν ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ κωδικούς 67ΨΧ119+67ΨΧ120
στην τρέχουσα δήλωση μαθημάτων τους.

 Οι φοιτητές του παλαιού προγράμματος σπουδών δηλώνουν
τον κωδ. 67ΨΧ 83 στην Πτυχιακή εργασία

 Όσον αφορά στην δήλωση μαθημάτων από Τμήματα εκτός
Φιλοσοφικής οι φοιτητές οφείλουν να μην εξαντλούν το
μέγιστο όριο των μαθημάτων στη δήλωσή τους καθώς η
δήλωση αυτών των μαθημάτων γίνεται/καταχωρείται από τη
Γραμματεία.

Προσοχή: πρέπει υποχρεωτικά  οι  δηλώσεις μαθημάτων να
αντιστοιχούν με τις επιλογές των συγγραμμάτων στο
μηχανογραφικό   σύστημα   «my-studies»   και   στην
εφαρμογή«Εύδοξος».

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που δικαιούνται να δηλώσουν οι
φοιτητές είναι:

 Στο Α΄ εξάμηνο συνολικά έως και δέκα (10) μαθήματα.

 Στο Γ΄ εξάμηνο συνολικά έως και δέκα (10) μαθήματα.

 Στο Ε΄ εξάμηνο συνολικά έως και δέκα (10) μαθήματα.

 Στο Ζ΄ εξάμηνο συνολικά έως και δώδεκα (12) μαθήματα.

 Οι επί πτυχίω φοιτητές επιλέγουν συνολικά έως και δεκαοκτώ
(18) μαθήματα χειμερινών και εαρινών εξαμήνων.

Παρατηρήσεις:

 Με τη  λήξη της προθεσμίας, το σύστημα κλείνει αυτομάτως
και δεν μπορεί να υποβληθεί η δήλωση.

 Όταν ο φοιτητής οριστικοποιήσει τη δήλωσή του και για
κάποιο λόγο θελήσει να αλλάξει ή να διορθώσει κάποιο
στοιχείο, θα πρέπει να ξανακάνει όλη την δήλωση από την
αρχή, και να οριστικοποιηθεί εκ νέου.



Προσοχή!

 Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σε
μαθήματα που ΔΕΝ έχει υποβληθεί δήλωση, ΔΕΝ θα
καταχωρείται η βαθμολογία από τον διδάσκοντα.

 Ως εκ τούτου οι φοιτητές δεν θα μπορούν να προσέλθουν και
να εξεταστούν σε μαθήματα που δεν έχουν δηλώσει
ηλεκτρονικά στο my-studies.

 Η δήλωση μαθημάτων δεν εμφανίζεται στο ιστορικό δηλώσεων
πριν την λήξη της προθεσμίας δηλ. 15 Ιανουαρίου 2017.
Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό δηλώσεών σας 2-3 ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος



Δηλώσεις Συγγραμμάτων

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων πραγματοποιούνται στο ενιαίο
σύστημα Δηλώσεων Εύδοξος http://www.eudoxus.gr

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα ακόλουθα:
ΒΗΜΑ 1Ο Επιλογή Δήλωσης Συγγραμμάτων
1. Επιλέγουμε το πεδίο της Δήλωσης Συγγραμμάτων
2. Επιλέγουμε το ίδρυμα φοίτησης

ΒΗΜΑ 2Ο Εισαγωγή Κωδικών Φοιτητή
Σε αυτό το βήμα ο φοιτητής εισάγει το όνομα του χρήστη και τον
κωδικό πρόσβασης (οι κωδικοί είναι ίδιοι με αυτούς της
Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Πανεπιστημίου).

ΒΗΜΑ 3Ο Εισαγωγή Στοιχείων Φοιτητή
(η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη μόνο κατά την 1η είσοδο
στο σύστημα)
Τα στοιχεία που ο φοιτητής καλείται να εισάγει είναι
*προσωπικό e-mail
*αριθμός κινητού τηλεφώνου
*αριθμός μαθημάτων για τα οποία έχει λάβει ήδη σύγγραμμα
*τρέχον εξάμηνο σπουδών φοιτητή

ΒΗΜΑ 4Ο Επιλογή Δήλωσης Συγγραμμάτων
Βρισκόμενοι στην αρχική οθόνη του φοιτητή επιλέγουμε τη
Δήλωση Συγγραμμάτων. Στο βήμα αυτό, δίνεται η δυνατότητα
για αλλαγή προσωπικών στοιχείων.

ΒΗΜΑ 5Ο Επιλογή Συγγραμμάτων
Κάθε φοιτητής καλείται να επιλέξει την ομάδα συγγραμμάτων
που επιθυμεί σε κάθε μάθημα το οποίο έχει δηλώσει, σύμφωνα με
τους περιορισμούς που ισχύουν στο αντίστοιχο μάθημα.

ΒΗΜΑ 6ΟΚατοχύρωση Δήλωσης
Στο τελευταίο βήμα ο φοιτητής:
1. Οριστικοποιεί την επιλογή συγγραμμάτων
2. Λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παράδοση των

συγγραμμάτων
3. Κατοχυρώνει τη δήλωση συγγραμμάτων
4. Εξέρχεται από το σύστημα

Παρέχεται η δυνατότητα στον φοιτητή, οποιαδήποτε στιγμή στο
μέλλον να επανέλθει και να πραγματοποιήσει αλλαγές στη δήλωση
συγγραμμάτων.


