Οδηγίες Εγγραφής στο my-studies
Οι δηλώσεις των μαθημάτων, αλλά και διάφορες άλλες δυνατότητες, όπως εμφάνιση βαθμολογιών,
πρόγραμμα σπουδών, καθώς και αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών θα παρέχονται από το site
http://my-studies.uoa.gr
Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία my-studies και να αποκτήσετε Username και Password σε αυτή, πρέπει
πρώτα να επισκεφθείτε τη σελίδα
http://webadm.uoa.gr
και να προβείτε στη σχετική Αίτηση, επιλέγοντας τους συνδέσμους:
“Αίτηση Νέου Χρήστη” --> “Προπτυχιακοί Φοιτητές”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το username που εκχωρείται στους φοιτητές για την υπηρεσία my- studies έχει τη μορφή sslXW000YZ
όπου
ΧW: το έτος εισαγωγής του φοιτητή στο Τμήμα
000ΥΖ: το τελευταίο μέρος του Αρ. Μητρώου του φοιτητή
Για παράδειγμα ο φοιτητής με Αρ. Μητρώου 1571202200056 έχει για την υπηρεσία my studies το
username ssl2200056

Διευκρινήσεις για τη Διαδικασία Εγγραφής
Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας, προκειμένου να αναγνωριστείτε από το σύστημα, θα σας ζητηθεί να
δώσετε:
➢ το Tμήμα στο οποίο ανήκετε
➢ τον Αριθμό Μητρώου (δηλαδή το έτος εισαγωγής σας στο Τμήμα και τα πέντε τελευταία ψηφία
του Αριθμού Μητρώου σας)
➢ τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας. Ο αριθμός ταυτότητας θα πρέπει να αποδίδεται χωρίς κενά και
με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες όπου αυτό χρειάζεται.
Στην περίπτωση που κατά την εγγραφή σας στο Τμήμα έχετε δηλώσει διαβατήριο, αυτό συμπληρώνεται
με 0-3 κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες χωρίς κενό και ακολουθούν 4-9 αριθμοί χωρίς κενά.
Μετά την αναγνώριση από το σύστημα, θα σας ζητηθεί να δώσετε το ονοματεπώνυμό σας με χρήση
ελληνικών αλλά και λατινικών χαρακτήρων. Πρέπει να δώσετε επακριβώς το όνομα και το επώνυμό σας
όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο, και όχι κάποιο υποκοριστικό.
•

•
•

•

Μετά την ορθή συμπλήρωση και υποβολή αυτών των στοιχείων, θα σας ανακοινωθεί ο Αριθμός
Πρωτοκόλλου της αίτησης σας, καθώς και ένας αριθμός PIN που θα σας χρησιμεύσει στην
ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. ΦΥΛΑΞΤΕ αυτούς τους δύο αριθμούς.
Τα στοιχεία που δώσατε θα ελέγχονται τις εργάσιμες ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Ακολουθώντας το σύνδεσμο "Ενεργοποίηση Λογαριασμού (μέσω PIN)" στη σελίδα
http://webadm.uoa.gr, μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της αίτησής σας. Αν τα
στοιχεία σας έχουν εγκριθεί θα σας ζητηθεί να ορίσετε το αρχικό Password που θα έχετε και θα
σας ανακοινωθεί το Username (ssl...) που θα χρησιμοποιείτε για αυτή την υπηρεσία.
Μετά την έγκριση των στοιχείων σας από τη Γραμματεία (συνήθως 3-4 εργάσιμες ημέρες) και την
ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, μπορείτε να επισκεφθείτε το site http://my-studies.uoa.gr
και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, δίνοντας το Username και επιλέγοντας ένα δικό σας
Password.
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http://academicid.minedu.gov.gr/ . Για την ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης δελτίου ειδικού εισιτηρίου
απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username – password) που χρησιμοποιούνται στο http://mystudies.uoa.gr .
Αναλυτικές οδηγίες περιγράφονται εδώ: http://academicid.minedu.gov.gr/UserManual.aspx
Η-ΤΑΞΗ (E-CLASS)
Η πλατφόρμα η-Τάξη ΕΚΠΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών
Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία
Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με
τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών
γνώσεων. Για την πρόσβαση στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονική Τάξης (https://eclass.uoa.gr ) απαιτούνται οι
κωδικοί (username password) που χρησιμοποιούνται στο http://my-studies.uoa.gr
Χρήσιμες Πληροφορίες Περιγράφονται εδώ: https://eclass.uoa.gr/info/faq.php
Εύδοξος - Ηλεκτρονική υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων
Η εφαρμογή "Εύδοξος" είναι μία ηλεκτρονική υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των
συγγραμμάτων στους φοιτητές των Πανεπιστημίων. Προσφέρει πλήρη ενημέρωση των φοιτητών για τα
διαθέσιμα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα. Οι φοιτητές μέσω της πλατφόρμας αυτής έχουν τη δυνατότητα
άμεσης δήλωσης και παραλαβής των συγγραμμάτων. Για την είσοδο στην πλατφόρμα https://eudoxus.gr/
απαιτείται πιστοποίηση χρήστη μέσω ονόματος χρήστη (username) και κωδικού (password), τα οποία είναι
τα ΙΔΙΑ με αυτά που οι φοιτητές χρησιμοποιούν για την πλατφόρμα my-studies.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οι δηλώσεις μαθημάτων πραγματοποιούνται δύο φορές μέσα στο ακαδημαϊκό έτος μια κατά το χειμερινό
εξάμηνο (για την εξεταστική Χειμερινού εξαμήνου), και μία κατά το εαρινό εξάμηνο (για την εξεταστική
εαρινού εξαμήνου) σε συγκεκριμένες προθεσμίες που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου δεν απαιτείται δήλωση μαθημάτων, και ο/η φοιτητής/τρια
μπορεί να εξεταστεί ΜΟΝΟ στα μαθήματα που ΕΧΕΙ δηλώσει μέσα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, και στα
οποία δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς (ή καθόλου) κατά τις προηγούμενες εξεταστικές του τρέχοντος
ακαδημαϊκού έτους. Ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να δηλώνει κάθε φορά ΟΛΑ τα μαθήματα στα οποία
επιθυμεί να εξεταστεί και στα οποία δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό, σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Για
παράδειγμα φοιτητής δευτέρου έτους κατά τη δήλωση χειμερινού εξαμήνου, δύναται να δηλώσει τα
μαθήματα χειμερινού του Α’ εξαμήνου στα οποία δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό από το προηγούμενο έτος,
καθώς και τα μαθήματα του Γ’ εξαμήνου στο οποίο βρίσκεται κατά το δεύτερο έτος φοίτησης. Ομοίως και
κατά το εαρινό εξάμηνο. Αναλυτικές οδηγίες αναγράφονται στις ανακοινώσεις που αναρτώνται κάθε φορά
κατά το άνοιγμα των δηλώσεων.
Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος όσοι φοιτητές δεν έχουν κάνει δήλωση μαθήματος, ΔΕΝ θα
μπορούν να πάρουν μέρος στην εξέταση του, ούτε κατά την διάρκεια των εξεταστικών περιόδων
Χειμερινού και Εαρινού εξαμήνου, ούτε κατά την διάρκεια της επαναληπτικής εξεταστικής του
Σεπτεμβρίου.

