ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
1. Ηλεκτρονική Εγγραφή Πρωτοετών
Η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων πραγματοποιείται
ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, χωρίς να απαιτείται άμεσα η μετάβαση στα Τμήματα του
Πανεπιστημίου. Οι ημερομηνίες εγγραφής ανακοινώνονται από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων ( www.minedu.gov.gr ).
Η αίτηση εγγραφής, εφόσον δεν υπάρξει κάποια τροποποίηση από το Υπουργείο
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων,
γίνεται
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων
υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιήσατε για την
εισαγωγή σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Σχετικές
οδηγίες θα σας δοθούν από την ειδική εφαρμογή.

2. Ταυτοπροσωπία – Ταυτοποίηση στοιχείων
Θα πρέπει να προσέλθετε στη Γραμματεία του Τμήματος (η ημερομηνία θα οριστεί
με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος) με τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:








Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
Φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου
Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου
Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άντρες προκειμένου να συμπληρωθούν
σωστά τα στοιχεία σας και να εκδοθεί πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση)
Εκτύπωση του ΑΜΚΑ.
Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα
(Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι.) της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Η διαδικασία της ταυτοποίησής είναι υποχρεωτική προκειμένου να ολοκληρωθεί η
εγγραφή σας και να σας χορηγηθούν κωδικοί πρόσβασης στις υπηρεσίες του
Πανεπιστημίου μας.
Επίσης η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου είναι
υποχρεωτική. Για την απόκτηση κωδικών για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
Παν/μιου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα https://webadm.uoa.gr/
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Περισσότερες πληροφορίες για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Παν/μιου και τις
σχετικές
παροχές
μπορείτε
να
βρείτε
στην
ιστοσελίδα
https://www.uoa.gr/foitites/ilektronikes_ypiresies/

Ειδικά για:




τη δήλωση μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε στα εξάμηνα,
την εμφάνιση βαθμολογιών και του προγράμματος σπουδών, καθώς και
τη συμπλήρωση αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών.

είναι διαθέσιμη η Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Γραμματείας http://my-studies.uoa.gr

3. Δηλώσεις Μαθημάτων - Συμμετοχή στις εξετάσεις
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η υποχρεωτική δήλωση
των μαθημάτων στα οποία προτίθεται να εξετασθεί κάθε φοιτητής.
Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να δηλώσει με βάση το πρόγραμμα σπουδών μαθήματα
για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου και για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου. Την
εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, κάθε φοιτητής μπορεί να εξετασθεί, χωρίς νέα
δήλωση, σε όσα μαθήματα εκ των δηλωθέντων απέτυχε ή δεν μετείχε στις δύο
προηγούμενες εξεταστικές περιόδους του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους.
Ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων κάθε περιόδου είναι, ο π.χ. Νοέμβριος για την α'
εξεταστική περίοδο (Ιανουαρίου), και ο π.χ. Απρίλιος για την β' εξεταστική περίοδο
(Ιουνίου). Οι φοιτητές ενημερώνονται για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, τον τρόπο
σύνταξης του σχετικού εντύπου-δηλώσεως και την ηλεκτρονική υποβολή από τις
Γραμματείες των τμημάτων.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έγκαιρη υποβολή δηλώσεως συμμετοχής στις
εξετάσεις, διότι η σχετική παράλειψη έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό από τις
εξετάσεις της συγκεκριμένης περιόδου. Σχετικές ανακοινώσεις για τις δηλώσεις των
συγγραμμάτων γίνονται από το Σύστημα Εύδοξος.
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