
                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, θα 

υποβληθούν μέσω web από την ιστοσελίδα από 17/05/2019 έως 03/6/2019. 

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 του Β΄ εξαμήνου υποχρεούνται  να δηλώσουν μέσω WEB τα μαθήματα του 

εαρινού εξαμήνου και μπορούν να δηλώσουν συνολικά μέχρι εννέα (9) μαθήματα (τα ίδια 

ακριβώς μαθήματα - συγγράμματα που έχουν επιλέξει στην εφαρμογή του ΕΥΔΟΞΟΥ). 

-Οι φοιτητές των εξαμήνων Δ΄, Στ’, και Η’ υποχρεούνται  να δηλώσουν μέσω WEB τα 

μαθήματα του εαρινού εξαμήνου και μπορούν να δηλώσουν συνολικά μέχρι δεκατέσσερα 

(14) μαθήματα (τα ίδια ακριβώς μαθήματα - συγγράμματα που έχουν επιλέξει στην 

εφαρμογή του ΕΥΔΟΞΟΥ). 

-Οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να δηλώσουν: 

 1. Έως τριάντα (30) μαθήματα (χειμερινών και εαρινών εξαμήνων 

 2. Και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος τα μαθήματα της (Ρωσικής γλώσσας) 

    [μόνο από την Ρωσική V έως και την Ρωσική VII]  

 

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 Β΄ εξάμηνο συνολικά έως και εννέα (9) μαθήματα. 

-Στο Δ΄ εξάμηνο συνολικά έως και δεκατέσσερα (14) μαθήματα 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον  Αθηνών 

 

 

 

 

 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  

ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Υπηρεσίες Γραμματείας μέσω  
Web http://my-studies.uoa.gr  

 

 

 

 

  

http://my-studies.uoa.gr/
http://webadm.uoa.gr/
https://forms.gle/VLA5G5powjUQJFd78
http://my-studies.uoa.gr/


-Στο Στ’  εξάμηνο συνολικά έως και δεκατέσσερα (14) μαθήματα 

-Στο Η΄ εξάμηνο συνολικά έως και δεκατέσσερα (14) μαθήματα 

- Οι επί πτυχίω φοιτητές επιλέγουν έως και τριάντα (30) μαθήματα  

  χειμερινών και εαρινών εξαμήνων. 

 

 

                                                           Διευκρινήσεις   

 
-Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωσή τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι 

τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων,  

 

-Με τη λήξη της προθεσμίας, το σύστημα κλείνει αυτομάτως και δεν μπορεί να 

υποβληθεί η δήλωση, 

 

-Όταν ο φοιτητής συμπληρώσει τη δήλωσή του και για κάποιο λόγο θελήσει να 

αλλάξει ή να διορθώσει κάποιο στοιχείο, θα πρέπει να ξανακάνει όλη τη δήλωση από 

την αρχή, και να συμπληρωθεί εκ νέου, 

 

-Η δήλωση μαθημάτων δεν εμφανίζεται στο ιστορικό δηλώσεων πριν την λήξη της 

προθεσμίας δηλαδή 03/6/2019. Μπορείτε να ελέγξετε το ιστορικό δηλώσεών σας 2-3 

ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων. 

 

-Σε περίπτωση που διαπιστώσετε πρόβλημα στη δήλωσή σας μπορείτε να 

προσέλθετέ στη Γραμματεία με την επίδειξη της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας 

(Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή, ώρα: 11.00-14.00) προκειμένου να γίνει ο 

απαραίτητος  έλεγχος και διόρθωση της ηλεκτρονικής σας δήλωσης μαθημάτων 

στο ηλεκτρονικό σύστημα της Γραμματείας. 
 

 

 

                                                                       Αθήνα: 13-05-2019 

 

 

                                                                         ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 

 
 

Αθήνα,  

Αρ. Πρωτ.:  

 

 

ΠΡΟΣ: Το Υπουργείο Παιδείας Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

Γενική Δ/νση Διοίκησης  Α/θμιας  & 

Β/θμιας Εκπ/σης, Δ/νση Προσ/κού 

Δ/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Γ΄ 

Α.Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι 

 

 


