
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ    ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ     

ΑΚΑ∆ΗΜΑ�ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΚΑ∆ΗΜΑ�ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΚΑ∆ΗΜΑ�ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΚΑ∆ΗΜΑ�ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ----    2012012012015555    

 

Οι δηλώσεις των µαθηµάτων για το εαρινό εξάµηνο θα υποβληθούν στο 

διάστηµα από 5 έως έως έως έως 12 Μαρτίου 12 Μαρτίου 12 Μαρτίου 12 Μαρτίου 2012012012015555    ΑΥΣΤΗΡΑΑΥΣΤΗΡΑΑΥΣΤΗΡΑΑΥΣΤΗΡΑ. Η υποβολή των 

δηλώσεων θα γίνεται µόνοµόνοµόνοµόνο ηλεκτρονικώς µέσω της εφαρµογής του 

Students Web (https://student.cc.uoc.gr). 
 

Υπενθυµίζουµε στους πρωτοετείςπρωτοετείςπρωτοετείςπρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες ότι έχουν 

παραλάβει τους κωδικούς τους κατά την εγγραφή τους (Έντυπο e-

University και Students Web).  
 

Οι πρωτοετείςΟι πρωτοετείςΟι πρωτοετείςΟι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει να δηλώσουν 6 µαθήµατα στο 6 µαθήµατα στο 6 µαθήµατα στο 6 µαθήµατα στο 

σύνολοσύνολοσύνολοσύνολο, δηλαδή τα 5 υποχρεωτικά του εξαµήνου τους (Β’ ΥΠΟ) και 

την ξένη γλώσσα (Αγγλικά για Πολιτικούς Επιστήµονες Β’). 
 

Οι δευτεροετείςδευτεροετείςδευτεροετείςδευτεροετείς    φοιτητές θα δηλώσουν 4 Υποχρεωτικά, Αγγλικά και 1 φοιτητές θα δηλώσουν 4 Υποχρεωτικά, Αγγλικά και 1 φοιτητές θα δηλώσουν 4 Υποχρεωτικά, Αγγλικά και 1 φοιτητές θα δηλώσουν 4 Υποχρεωτικά, Αγγλικά και 1 

ΥΕΠ.ΥΕΠ.ΥΕΠ.ΥΕΠ.    

    

Οι τριτοετείςΟι τριτοετείςΟι τριτοετείςΟι τριτοετείς    θα δηλώσθα δηλώσθα δηλώσθα δηλώσουν ΜΟΝΟ τα 4 ΥΕΠουν ΜΟΝΟ τα 4 ΥΕΠουν ΜΟΝΟ τα 4 ΥΕΠουν ΜΟΝΟ τα 4 ΥΕΠ....    Τα σεµινάρια τους θα Τα σεµινάρια τους θα Τα σεµινάρια τους θα Τα σεµινάρια τους θα 

δηλωθούν από τους διδάσκοντες απευθείας στη γραµµατεία.δηλωθούν από τους διδάσκοντες απευθείας στη γραµµατεία.δηλωθούν από τους διδάσκοντες απευθείας στη γραµµατεία.δηλωθούν από τους διδάσκοντες απευθείας στη γραµµατεία.        

    

ΑντίστοιχαΑντίστοιχαΑντίστοιχαΑντίστοιχα,,,,    οι τεταρτοετείςοι τεταρτοετείςοι τεταρτοετείςοι τεταρτοετείς    θα θα θα θα δηλώσουν δηλώσουν δηλώσουν δηλώσουν ΜΟΝΟΜΟΝΟΜΟΝΟΜΟΝΟ    τα τα τα τα 3 ΥΕΠ3 ΥΕΠ3 ΥΕΠ3 ΥΕΠ. Τ. Τ. Τ. Τα σεµινάρια α σεµινάρια α σεµινάρια α σεµινάρια 

τους θα δηλωθούν από τους διδάσκοντες στην γραµµατεία. τους θα δηλωθούν από τους διδάσκοντες στην γραµµατεία. τους θα δηλωθούν από τους διδάσκοντες στην γραµµατεία. τους θα δηλωθούν από τους διδάσκοντες στην γραµµατεία.     

    

Οι πεµπτοετείςΟι πεµπτοετείςΟι πεµπτοετείςΟι πεµπτοετείς    φοιτητές πρέπει να δηλώσουν 6 µαθήµατα στο σύνολο 

σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών τους.  

    

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ oι φοιτητές (εκτός του πρώτου έτους) 

µπορούν να δηλώσουν 6+1. ΠΡΟΣΟΧΗ:ΠΡΟΣΟΧΗ:ΠΡΟΣΟΧΗ:ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟ 

ΠΡΟΠΡΟΠΡΟΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ.ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ.ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ.ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ.        

    



ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆ηλώσεις µαθηµάτων που δεν ακολουθούν τις οδηγίες ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆ηλώσεις µαθηµάτων που δεν ακολουθούν τις οδηγίες ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆ηλώσεις µαθηµάτων που δεν ακολουθούν τις οδηγίες ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆ηλώσεις µαθηµάτων που δεν ακολουθούν τις οδηγίες 

(πλήθος µαθηµάτων και κατηγορίες µαθηµάτων) θα διορθώνονται (πλήθος µαθηµάτων και κατηγορίες µαθηµάτων) θα διορθώνονται (πλήθος µαθηµάτων και κατηγορίες µαθηµάτων) θα διορθώνονται (πλήθος µαθηµάτων και κατηγορίες µαθηµάτων) θα διορθώνονται 

αυτόµατα από τη γραµµατεία. αυτόµατα από τη γραµµατεία. αυτόµατα από τη γραµµατεία. αυτόµατα από τη γραµµατεία.     

    
 

Για τους φοιτητές µεγαλύτερων ετών (6Ο και πάνω) ισχύει δήλωση µέχρι 

8 µαθηµάτων συνολικά. 

 

Υπενθύµιση: Θα πρέπει να γίνει δήλωση συγγραµµάτων στο σύστηµα 

του Υπουργείου ΕΥ∆ΟΞΟΣ.ΕΥ∆ΟΞΟΣ.ΕΥ∆ΟΞΟΣ.ΕΥ∆ΟΞΟΣ. Αν δεν γίνει η δήλωση στο σύστηµα ΕΥ∆ΟΞΟΣ Αν δεν γίνει η δήλωση στο σύστηµα ΕΥ∆ΟΞΟΣ Αν δεν γίνει η δήλωση στο σύστηµα ΕΥ∆ΟΞΟΣ Αν δεν γίνει η δήλωση στο σύστηµα ΕΥ∆ΟΞΟΣ 

ο φοιτητής/φοιτήτρια δεν θα µπορέσει να πάρει συγγράµµατα για τα ο φοιτητής/φοιτήτρια δεν θα µπορέσει να πάρει συγγράµµατα για τα ο φοιτητής/φοιτήτρια δεν θα µπορέσει να πάρει συγγράµµατα για τα ο φοιτητής/φοιτήτρια δεν θα µπορέσει να πάρει συγγράµµατα για τα 

µαθήµατα που έχει δηλώσειµαθήµατα που έχει δηλώσειµαθήµατα που έχει δηλώσειµαθήµατα που έχει δηλώσει. 

 

Σε περίπτωση που οι φοιτητές/τριες αντιµετωπίσουν κάποιο πρόβληµα 

στην εφαρµογή θα µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του 

Τµήµατος ή στο e-mail: gkoukouraki@uoc.gr  

 

Ρέθυµνο, 5 Μαρτίου 2015 
 


