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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019
Οι δηλώσεις μαθημάτων ΕΑΡΙΝΟΥ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018–19 θα υποβληθούν
μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων
Από 22/5/2019 έως 3/6/2019
Οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών:
• Υποχρεούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά υπ’ ευθύνη τους τα ίδια μαθήματα που
δήλωσαν στην υπηρεσία «ΕΥΔΟΞΟΣ». Επισημαίνεται ότι δεν δηλώνονται
συγγράμματα στο my-studies.
• Ο αριθμός μαθημάτων που επιτρέπεται να δηλωθούν κατά εξάμηνο είναι ο ακόλουθος:
1ο εξάμηνο, μέχρι 6 μαθήματα
2ο & 3ο εξάμηνο, μέχρι 7 μαθήματα
4ο & 5ο εξάμηνο, μέχρι 8 μαθήματα
6ο & 7ο εξάμηνο, μέχρι 8 μαθήματα
8ο εξάμηνο, μέχρι 9 μαθήματα
> 9ο εξάμηνο, μέχρι 12 μαθήματα.
•
Οι φοιτητές του Τμήματός μας μπορούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο
εαρινού εξαμήνου 2018-2019 στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου και πρέπει να
δηλώσουν μόνο τα μαθήματα που θα εξεταστούν.
•
Τα μαθήματα που ανήκουν σε δύο κατευθύνσεις πρέπει να δηλώνονται με προσοχή στην
κατεύθυνση που οι φοιτητές επιθυμούν για την απόκτηση πτυχίου.
•
Τα μαθήματα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και του
Τμήματος Οικονομικών προσμετρούνται στο μέγιστο αριθμό μαθημάτων που
μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές αλλά δεν δηλώνονται ηλεκτρονικά. Τα μαθήματα
αυτής της κατηγορίας θα συμπεριληφθούν στη δήλωση των φοιτητών από τις
καταστάσεις που έχει προσκομίσει στη γραμματεία η αρμόδια επιτροπή.
•
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να δηλώσουν το μάθημα 12833 «Θέματα Άλγεβρας &
Γεωμετρίας ΙΙ» θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες του
μαθήματος, έτσι ώστε να αναφέρεται το όνομά τους στη κατάσταση που θα καταθέσουν
οι διδάσκοντες στη γραμματεία (Γ.Σ.23/6/1998). Σε περίπτωση δήλωσης του μαθήματος
χωρίς συνεννόηση με τους διδάσκοντες όπως προαναφέρεται, το μάθημα θα θεωρείται
ως μη δηλωθέν.
•
Η δήλωση μαθημάτων έχει ισχύ μόνο για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του φοιτητή στις εξετάσεις.
• Οι φοιτητές του θεσμού των ετών (εγγραφή στο Τμήμα πριν το 1983) καλούνται στο
ίδιο χρονικό διάστημα να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος (Δευτέρα, Τετάρτη
και Παρασκευή 11:00 έως 14:00) για να υποβάλουν δήλωση μαθημάτων γραπτώς.
• Οι φοιτητές οφείλουν να ελέγξουν την ορθή καταχώρηση της δήλωσης από το προφίλ
τους. Επισυνάπτονται οδηγίες δήλωσης.
Αθήνα 14/5/2019
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

