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Αθήνα, 26/10/2022
Φ ΙΛΟΣΟΦ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
TMHMA ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους
2022-2023 θα υποβληθούν από 01/11/2022 έως και 30/11/2022 μέσω web από
την ιστοσελίδα: http://my-studies.uoa.gr
Προκειμένου οι φοιτήτριες/φοιτητές να έχουν πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία, θα
πρέπει, σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της Γραμματείας, να έχουν αποκτήσει
τον

σχετικό

λογαριασμό

(username

και

password)

από

τη

διεύθυνση

http://webadm.uoa.gr ακολουθώντας τους συνδέσμους «Αίτηση Νέου Χρήστη» «Προπτυχιακοί Φοιτητές».
Στο πλαίσιο διασύνδεσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης
συγγραμμάτων

Εύδοξος

με

το

μηχανογραφικό

σύστημα

της

Διεύθυνσης

Μηχανοργάνωσης του ΕΚΠΑ κατά τη διάρκεια των δηλώσεων μαθημάτων και
συγγραμμάτων, αλλάζει η μέχρι τώρα γνωστή χρονολογική σειρά των διαδικασιών,
δηλαδή οι φοιτήτριες/φοιτητές πρώτα δηλώνουν μαθήματα στο μηχανογραφικό
σύστημα my- studies και μετά δηλώνουν συγγράμματα στην ηλεκτρονική
υπηρεσία Εύδοξος (https://eudoxus.gr/StudentEntryCheck).
Προσοχή! Πρέπει υποχρεωτικά οι δηλώσεις μαθημάτων στο μηχανογραφικό
σύστημα my-studies να αντιστοιχούν με τις επιλογές των συγγραμμάτων στην
ηλεκτρονική υπηρεσία Εύδοξος.
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Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που οι φοιτήτριες/φοιτητές δικαιούνται να
δηλώσουν είναι:
•

για φοιτήτριες/φοιτητές με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής από το 2016 -2017 και
εξής (της εισαγωγικής κατεύθυνσης Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας):
Α΄ εξάμηνο: οκτώ (08) μαθήματα
Γ΄ εξάμηνο: δεκαέξι (16) μαθήματα
Ε΄ εξάμηνο: είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα
Ζ΄ εξάμηνο: τριάντα τρία (33) μαθήματα
Επί πτυχίω φοιτήτριες/φοιτητές: εξήντα τέσσερα (64) μαθήματα, δηλαδή το
σύνολο των μαθημάτων του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών,

•

για επί πτυχίω φοιτήτριες/φοιτητές με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 20152016: πενήντα δύο (52) μαθήματα, δηλαδή το σύνολο των μαθημάτων του
αντίστοιχου προγράμματος σπουδών,

•

για επί πτυχίω φοιτήτριες/φοιτητές με ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2008 -2009
μέχρι και 2014-2015: πενήντα πέντε (55) μαθήματα, δηλαδή το σύνολο των
μαθημάτων του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών.

Βήματα της διαδικασίας:
1. Η φοιτήτρια / ο φοιτητής δηλώνει στο μηχανογραφικό σύστημα my-studies τα
μαθήματά της/του (με επιτυχή υποβολή δήλωσης μαθημάτων)
2. Η φοιτήτρια / ο φοιτητής συνδέεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία Εύδοξος και
επιλέγει τα συγγράμματα που θέλει. Η ηλεκτρονική υπηρεσία Εύδοξος ελέγχει
αν υπάρχουν δηλωμένα τα μαθήματα με τους συγκεκριμένους κωδικούς στο
my-studies και μόνο με αυτή την προϋπόθεση επιτρέπει στη φοιτήτρια/ στον
φοιτητή να προχωρήσει στην διαδικασία παραλαβής συγγραμμάτων.
3. Η φοιτήτρια / ο φοιτητής μπορεί να ξανασυνδεθεί όσες φορές θέλει μέχρι την
λήξη της περιόδου των δηλώσεων στο my-studies και να τροποποιήσει την
δήλωση μαθημάτων της/του. Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης,

η

φοιτήτρια /ο φοιτητής οφείλει κάθε φορά να έχει στη δήλωσή της/ του
ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ για τα οποία έχει ήδη παραλάβει ή πρόκειται να
παραλάβει συγγράμματα κατά την τρέχουσα περίοδο.
4. Με την λήξη της περιόδου δηλώσεων μαθημάτων στο my-studies, το σύστημα
κλείνει αυτομάτως, δεν μπορεί να υποβληθεί πλέον δήλωση, και γίνεται η
οριστικοποίηση των δηλώσεων.

3

Διευκρινίσεις:
1. Στο τέλος της περιόδου παραλαβής συγγραμμάτων, από την υπηρεσία Εύδοξο ς
θα γίνει εκ νέου συνολικός έλεγχος δηλώσεων μαθημάτων και συγγραμμάτων.
Στην περίπτωση που οι φοιτήτριες/φοιτητές παρέλαβαν σύγγραμμα σε μάθημα,
το οποίο δεν έχουν δηλώσει στο my-studies, θα λάβουν μήνυμα λάθους από την
υπηρεσία Εύδοξος και θα τους ζητηθεί να το επιστρέψουν.
2. Η δήλωση μαθημάτων στο my-studies δεν εμφανίζεται στο ιστορικό δηλώσεων
πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων. Οι φοιτήτριες/φοιτητές
μπορούν να ελέγξουν το ιστορικό δηλώσεών τους τρεις (03) ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων μαθημάτων (30-11-2022).
3. Σε περίπτωση που φοιτητής/φοιτήτρια διαπιστώσει πρόβλημα στη
δήλωσή της/του μπορεί να προσέλθει στη Γραμματεία με την επίδειξη της
ακαδημαϊκής της/του ταυτότητας (Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή,
ώρες: 11:00-14:00) προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και η
διόρθωση της ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων.
4. Με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, από το τρέχον
ακαδημαϊκό έτος (2022-2023) και εξής οι φοιτήτριες/φοιτητές που δεν
έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στο
μηχανογραφικό

σύστημα

https://my-studies.uoa.gr

δεν

βαθμολογούνται στις εξετάσεις.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

θα

