Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Υπηρεσίες Γραμματείας μέσω Web

http://my-studies.uoa.gr
Δηλώσεις Μαθημάτων και Συγγραμμάτων Χειμερινού εξαμήνου 2017-2018
Οι δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων του Χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού
έτους 2017-2018, θα υποβληθούν μέσω web, από την διεύθυνση http://my-studies.uoa.gr
Για την παραλαβή των συγγραμμάτων τα συγγράμματα θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στην
ιστοσελίδα www.eudoxus.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 και
ακολουθώντας τους συνδέσμους “Αίτηση Νέου Χρήστη”  “Προπτυχιακοί φοιτητές”.

Προθεσμία Δηλώσεων
από

23/11/2017 έως 10/12/2017
Διευκρινήσεις

•

Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν μέσω web (http://my-studies.uoa.gr )
όλα τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου τα οποία θέλουν να παρακολουθήσουν και
στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

•

Σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, δεν είναι δυνατή η εξέταση
μαθημάτων που δεν έχουν δηλωθεί στο my-studies.uoa.gr .

•

Όσοι φοιτητές δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορούν να
χρησιμοποιούν τους υπολογιστές του εργαστηρίου του Τμήματoς(αίθουσα 725 7ος όροφος).

•

Αυτόματη δήλωση μαθημάτων δε θα γίνεται σε καμία περίπτωση από τη Γραμματεία.

•

Τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών είναι τρία (3):
Το 1ο πρόγραμμα αφορά τους φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδ. έτος 2008-2009 και
παλαιότερα.
Το 2ο πρόγραμμα αφορά τους φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδ. έτος 2009-2010
έως και το ακαδ. έτος 2012-2013.
Το 3ο πρόγραμμα αφορά τους φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδ. έτος 2013-2014
και μετά.

•

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

Α’ εξάμηνο 6 μαθήματα το ανώτερο (Α΄ εξαμήνου)

•

Γ’ εξάμηνο 11 μαθήματα το ανώτερο (Α΄ και Γ΄ εξαμήνου)

•

Ε’ εξάμηνο 20 μαθήματα το ανώτερο (Α΄, Γ΄ και Ε΄ εξαμήνου)

•

Ζ’ εξάμηνο 20 μαθήματα το ανώτερο (Α΄, Γ΄, Ε΄ και Ζ΄ εξαμήνου)
Επί Πτυχίω 40 μαθήματα το ανώτερο

•

Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωσή τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη
λήξη της περιόδου των δηλώσεων. Με την λήξη όμως της προθεσμίας η Γραμματεία θα
λάβει υπόψη της μόνο την τελευταία δήλωση που έχει υποβληθεί και δεν θα είναι
δυνατή η τροποποίηση της.

•

Κάθε μάθημα συνδέεται με ένα ή περισσότερα Συγγράμματα, (ΣΥΓΓΡ. 1 ή ΣΥΓΓΡ. 2)
ανάμεσα στα οποία οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μόνο ένα.

•

Τα περισσότερα μαθήματα συνδέονται μόνο με μία επιλογή Συγγράμματος ( ΣΥΓΓΡ. 1),
την οποία οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν οπωσδήποτε.

•

Όσοι φοιτητές δήλωσαν μαθήματα στο παρελθόν (είτε εξετάστηκαν είτε όχι) δεν έχουν
δικαίωμα επιλογής συγγράμματος στα συγκεκριμένα μαθήματα.

•

Σε περίπτωση προβλήματος με την δήλωση των συγγραμμάτων σας μπορείτε να
απευθυνθείτε στο Γραφείο Αρωγής χρηστών ΕΥΔΟΞΟΣ helpdesk@eudoxos.gr
ή και στην Γραμματεία του Τμήματος.
Σε περίπτωση προβλήματος γενικά με την δήλωση των μαθημάτων σας
μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα:
210 7277451, 210 7277891 και 210 7277793
ΑΘΗΝΑ 21/11/2017
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