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Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 

Ηλεκτρονική Γραμματεία 

http://my-studies.uoa.gr 

Δηλώσεις Μαθημάτων-Συγγραμμάτων 

Α) Οι δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων  του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2013–2014, 
θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από την δικτυακή περιοχή των γραμματειών του Πανεπιστημίου Αθηνών ,  
http://my-studies.uoa.gr 

Προκειμένου οι φοιτητές να συνδεθούν στην εφαρμογή θα πρέπει σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της 
Γραμματείας, να διαθέτουν  το σχετικό λογαριασμό πρόσβασης (username και password), από τη διεύθυνση 
http://webadm.uoa.gr και ακολουθώντας τους συνδέσμους “Αίτηση Νέου Χρήστη”  “Προπτυχιακοί 
φοιτητές”. 

Β)  ΠΡΟΣΟΧΗ:  από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 οι φοιτητές  υποχρεούνται επίσης να δηλώσουν τα 
συγγράμματα της επιλογής τους μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ (www.eudoxus.gr) 

Προθεσμία Δηλώσεων 

από 28/05/2014  έως και 13/06/2014  

Διευκρινήσεις 

 Δήλωση μαθημάτων/συγγραμμάτων δε θα γίνεται σε καμία περίπτωση από τη Γραμματεία. 

 Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά όλα τα μαθήματα του εαρινού  εξαμήνου 
καθώς και το σύγγραμμα της επιλογής τους τα οποία θέλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν 

 Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν εμπρόθεσμα το σύγγραμμα και στο www.eudoxus.gr  
γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωμα να το παραλάβουν.  

   ΠΡΟΣΟΧΗ: οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα με τα αντίστοιχα 
συγγράμματα και στις δύο βάσεις δεδομένων για να μπορέσουν να παραλάβουν τα συγγράμματα. 

 Όσοι φοιτητές δε διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές 
του εργαστηρίου του Τμήματός μας. 

 Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων – συγγραμμάτων που ο κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει, εξαρτάται 
από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται, ως εξής: 

      Β΄ εξάμηνο   8  μαθήματα το πολύ             Δ΄ εξάμηνο   8 μαθήματα το πολύ 

                  ΣΤ΄ εξάμηνο  8 μαθήματα το πολύ            Η΄ εξάμηνο  8 μαθήματα το πολύ 

      Επί Πτυχίω   12 μαθήματα το πολύ 

 Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωσή τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της 
περιόδου των δηλώσεων. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση  για την 
ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεών τους. 

                                   Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος 
θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα: 

210 3688196,   210 3688038   και   210 3688037 
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