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Υπηρεσίες Γραµµατείας µέσω Web 

 

http://my-studies.uoa.gr 

 

 

1. ∆ηλώσεις Μαθηµάτων ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 
Οι δηλώσεις µαθηµάτων των Πρωτοετών φοιτητών για το χειµερινό εξάµηνο του ακαδ. Έτους 2011-12, 

θα υποβληθούν ηλεκτρονικά 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 ∆ηλώσεις Μαθηµάτων θα γίνουν µόνο για τους πρωτοετείς φοιτητές  

αποκλειστικά εντός του διαστήµατος από 3/1/11 –13/11/2011 

∆ιευκρινήσεις 
• Για κάθε µάθηµα που δηλώνετε θα πρέπει να επιλέξετε σύγγραµµα. 

 

• Όσοι φοιτητές δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα µπορούν να χρησιµοποιούν τους 

υπολογιστές των εργαστηρίων του Τµήµατος. 

 

• Αυτόµατη δήλωση µαθηµάτων δε θα γίνεται σε καµία περίπτωση από τη Γραµµατεία. 

• Εκπρόθεσµες δηλώσεις δεν θα γίνουν δεκτές.   
Σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Πανεπιστηµίου (Π.∆. 

160/2008) «φοιτητές που δεν έχουν υποβάλλει δήλωση µαθηµάτων ή έχουν υποβάλλει 

εκπρόθεσµες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαµήνου και, εάν παρά 

ταύτα συµµετείχαν σε αυτές, η επίδοσή τους δεν βαθµολογείται και, εάν παρά ταύτα 

βαθµολογήθηκαν, ο βαθµός επιτυχίας που τυχόν έλαβαν δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν 

καταχωρίζεται σε καµία εξεταστική περίοδο». 

Ο µέγιστος αριθµός µαθηµάτων που οι πρωτοετείς φοιτητές µπορούν να 

δηλώσουν είναι 5. 
• Οι φοιτητές µπορούν να µεταβάλουν τη δήλωση τους όσες φορές επιθυµούν µέχρι τη λήξη 

της προθεσµίας υποβολής της.  Με τη λήξη της προθεσµίας, η γραµµατεία θα λάβει υπόψη της 

µόνο την τελευταία δήλωση που έχει υποβληθεί, και δεν θα είναι δυνατή η τροποποίησή της. 

• Οι φοιτητές οφείλουν να επαληθεύσουν την ορθότητα της δήλωσης τους εντός της προθεσµίας, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες. 

 

2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

 

• Στην συνέχεια θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα http://service.eudoxus.gr και να 

ακολουθήσετε τις οδηγίες εγγραφής.  Κατόπιν επιλέξτε εκ νέου το σύγγραµµα του 

µαθήµατος που έχετε δηλώσει προκειµένου να µπορέσετε να το παραλάβετε. 

 

 

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήµατος 

µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τη Γραµµατεία του Τµήµατος στα τηλέφωνα: 

210 727 5192, 210 727 5154 

 


