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ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ 

ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΙΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

Διεύθυνση:  Δραγατσανίου 4, Αθήνα 105 59                                                     
 Σηλ.: 210 368 9575   

ΑΘΗΝΑ 15/10/2020 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ 
ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΕΣΕΙ ΦΟΙΣΗΣΕ 

Ανακοινώνεται ότι τθ Δευτζρα 19-10-2020 αρχίηουν τα μακιματα Α' Εξαμινου του 
Τμιματοσ Τουρκικών Σπουδών και Σφγχρονων Αςιατικών Σπουδών. 

Τα μακιματα του Α' εξαμινου κα διεξαχκοφν όλα διαδικτυακώσ ςφμφωνα με το Ωρολόγιο 
Ρρόγραμμα που ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ, ςτισ Ανακοινώςεισ 
Τρζχοντοσ Ακαδθμαϊκοφ  Ζτουσ τόςο ςε μορφι word (02-10-20) όςο και ςε μορφι excel (07-
10-20). 

Για τθν πρόςβαςι ςασ ςτα διαδικτυακά μακιματα του Τμιματοσ κα πρζπει να ζχετε 
προθγουμζνωσ αποκτιςει πρόςβαςθ ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του ΕΚΡΑ, 
ακολουκώντασ τθ διαδικαςία που ςασ είχε αποςταλεί με sms μαηί με τον Αρικμό Μθτρώου 
ςασ. Μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ κα αποκτιςετε το username με το οποίο κα μπορείτε να 
ειςζρχεςτε ςτισ θλεκτρονικζσ πλατφόρμεσ του ΕΚΡΑ, όπωσ e-class και mystudies. To 
username είναι τθσ μορφισ:  

strXW000YZ όπου   
ΧW: το ζτοσ ειςαγωγισ του φοιτθτι ςτο Τμιμα  
000ΤΖ: το τελευταίο μζροσ του Αρ. Μθτρώου του φοιτθτι  
Για παράδειγμα ο φοιτθτισ με Αρ. Μθτρώου 1570202000056 ζχει το username str2000056 
 
Οι ςφνδεςμοι για τα διαδικτυακά μακιματα ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του 
Τμιματοσ, αλλά παρζχονται και ςτθν Ηλεκτρονικι Τάξθ του κάκε μακιματοσ. Η 
ανακοίνωςθ με τουσ ςυνδζςμουσ των μακθμάτων υπάρχει ΕΔΩ 
 
Για τθν πλιρθ απεικόνιςθ των ςτοιχείων κα πρζπει να ςυνδεκείτε με τον ιδρυματικό ςασ 
λογαριαςμό. Για να τον ενεργοποιιςετε κα πρζπει να ακολουκιςετε τα εξισ βιματα: 
 
1ο Βιμα : Αποςυνδζεςτε από το προςωπικό ςασ λογαριαςμό Gmail, Ηotmail, κλπ 
 
2ο Βιμα : Επιλζγετε το Βιμα “χριςθ ι δθμιουργία άλλου λογαριαςμοφ”. Θα ςασ εμφανίςει 
μια επιλογι για να ειςαγάγετε e-mail ι τθλζφωνο. Εκεί γράφετε str και δίπλα τον αρικμό 
μθτρώου ςασ όπωσ ακριβώσ ςυνδζεςτε και ςτο e-class π.χ: str1500020@uoa.gr 

http://www.turkmas.uoa.gr/anakoinoseis-ekdhloseis-seminaria-prokhry3eis/anakoinoseis-trexontos-akadhmaikoy-etoys.html
http://www.turkmas.uoa.gr/anakoinoseis-ekdhloseis-seminaria-prokhry3eis/anakoinoseis-trexontos-akadhmaikoy-etoys.html
http://www.turkmas.uoa.gr/anakoinoseis-ekdhloseis-seminaria-prokhry3eis/anakoinoseis-trexontos-akadhmaikoy-etoys.html
http://www.turkmas.uoa.gr/fileadmin/turkmas.uoa.gr/uploads/2020-2021/071020_Syndesmoi_Orologioy_Programmatos_CHeimerinoy_Examinoy_Akadimaikoy_Etoys_2020_-_2021.pdf
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3o Βιμα: Επιλζγοντασ “Next (Επόμενο)”, πθγαίνετε αυτόματα ςτθν ιςτοςελίδα ειςόδου 
ςτουσ λογαριαςμοφσ του Ρανεπιςτθμίου, όπου δίνετε τα ςτοιχεία ςασ, όπωσ κα κάνατε για 
το e-class. 
 
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΑΞΗ (E-CLASS) 
 
Η πλατφόρμα τθσ Ηλεκτρονικισ Τάξθσ (https://eclass.uoa.gr ) αποτελεί τθ ςφνδεςθ ςασ με 
τα μακιματα και τον/τθν διδάςκοντα/διδάςκουςα. Στθν πλατφόρμα αυτι ειςζρχεςτε με το 
username ςασ και το password. Τα μακιματα κα τα βρείτε χρθςιμοποιώντασ τθν αναηιτθςθ 
που υπάρχει αριςτερά ςτθν οκόνθ, ςτον μεγεκυντικό φακό βάηοντασ είτε το όνομα του 
μακιματοσ είτε το όνομα του/τθσ εκάςτοτε διδάςκοντα/διδάςκουςασ. Στθ ςυνζχεια 
εγγράφεςτε ςτα μακιματα. Ππου απαιτείται ςυνκθματικό για τθν εγγραφι ςασ κα 
επικοινωνείτε με τον αντίςτοιχο/θ διδάςκοντα/διδάςκουςα μζςω email, με τα πλιρθ 
ςτοιχεία ςασ (ονοματεπώνυμο και αρικμό μθτρώου) για να ςασ παραχωροφν το 
ςυνκθματικό/κωδικό για το μάκθμα. Τα email των κακθγθτών βρίςκονται ΕΔΩ. 
 
Βαςικά εγχειρίδια για τθν πλοιγθςθ ςασ ςτθν θλεκτρονικι τάξθ (e-class) μπορείτε να βρείτε 
ΕΔΩ 
 
ΗΜΕΙΩΗ: Στθν Ηλεκτρονικι Τάξθ ΔΕΝ δθλώνονται τα μακιματα. Η διλωςθ μακθμάτων 
γίνεται ςτθν πλατφόρμα mystudies. 
 
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ MY-STUDIES 
 
H πλατφόρμα my-studies (https://my-studies.uoa.gr) παρζχει υπθρεςίεσ ςχετικζσ με 
φοιτθτικά κζματα του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνών. Στισ ςελίδεσ 
του οι φοιτθτζσ μποροφν: 
   

 να δουν το Ρρόγραμμα Σπουδών του Τμιματόσ τουσ 

 να κάνουν διλωςθ μακθμάτων 

 να δουν τθ βακμολογία τουσ 

 να κάνουν αίτθςθ για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικών 
 

Η διλωςθ μακθμάτων πραγματοποιείται ςε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ με 
ςυγκεκριμζνεσ προκεςμίεσ οι οποίεσ αναρτώνται με ανακοινώςεισ τθσ Γραμματείασ ςτθν 
ιςτοςελίδα του Τμιματοσ. Οι προκεςμίεσ τθροφνται αυςτθρά και γι’αυτό το λόγο κα πρζπει 
να παρακολουκείτε τισ ανακοινώςεισ ςε κακθμερινι βάςθ. Αναλυτικζσ οδθγίεσ τόςο για τθν 
είςοδο ςασ ςτθν εφαρμογι όςο και για τισ δθλώςεισ μακθμάτων μπορείτε να βρείτε ςτον 
ακόλουκο ςφνδεςμο: 

http://www.turkmas.uoa.gr/fileadmin/turkmas.uoa.gr/uploads/my_studies/Odigies_pro
s_Foitites_gia_to_My-Studies.pdf 

ΗΜΕΙΩΗ: Οι φοιτθτζσ μποροφν να μεταβάλουν τθ διλωςι τουσ ςτο My Studies όςεσ 
φορζσ επικυμοφν μζχρι τθ λιξθ τθσ περιόδου των δθλώςεων. ΠΡΟΟΧΗ: κάκε φορά που 
πραγματοποιείται μεταβολι τθσ διλωςθσ, κα πρζπει να δθλώνονται ΕΞΑΡΧΗ ΟΛΑ τα 
επικυμθτά μακιματα κακώσ θ εφαρμογι δεν κρατά τισ προθγοφμενεσ προςπάκειεσ παρά 
μόνο τθν τελευταία. Για παράδειγμα: εάν ολοκλθρώςετε τθ διλωςθ ςασ με δζκα 

https://eclass.uoa.gr/
http://www.turkmas.uoa.gr/an8ropino-dynamiko.html
https://eclass.uoa.gr/info/manual.php
https://my-studies.uoa.gr/secr3w/connect.aspx
https://my-studies.uoa.gr/
http://www.turkmas.uoa.gr/fileadmin/turkmas.uoa.gr/uploads/my_studies/Odigies_pros_Foitites_gia_to_My-Studies.pdf
http://www.turkmas.uoa.gr/fileadmin/turkmas.uoa.gr/uploads/my_studies/Odigies_pros_Foitites_gia_to_My-Studies.pdf
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μακιματα, τθν οριςτικοποιιςετε και μετά κυμθκείτε ότι κζλετε να προςκζςετε ακόμθ ζνα 
μάκθμα, κα πρζπει να προςκζςετε ΚΑΙ τα δζκα από τθν αρχι μαηί με το ενδζκατο, 
διαφορετικά κα χακοφν τα προθγοφμενα δζκα μακιματα που είχατε ιδθ δθλώςει και κα 
μείνει μόνο το ενδζκατο. 

 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΕΤΔΟΞΟ 

Η εφαρμογι "Εφδοξοσ" (https://eudoxus.gr/Students )είναι μία θλεκτρονικι υπθρεςία για 
τθν άμεςθ και ολοκλθρωμζνθ παροχι των ςυγγραμμάτων ςτουσ φοιτθτζσ των 
Ρανεπιςτθμίων και των ΤΕΙ. Ρροςφζρει πλιρθ ενθμζρωςθ των φοιτθτών για τα διακζςιμα 
Συγγράμματα ςε κάκε μάκθμα. Οι φοιτθτζσ μζςω τθσ πλατφόρμασ αυτισ ζχουν τθ 
δυνατότθτα άμεςθσ διλωςθσ και παραλαβισ των ςυγγραμμάτων. 

 ΗΜΕΙΩΗ: 

Για τθν είςοδο ςτθν πλατφόρμα απαιτείται πιςτοποίθςθ χριςτθ μζςω ονόματοσ χριςτθ 
(username) και κωδικοφ (password), τα οποία είναι τα ΙΔΙΑ με αυτά που οι φοιτθτζσ 
χρθςιμοποιοφν για όλεσ τισ υπόλοιπεσ θλεκτρονικζσ πλατφόρμεσ. 

Η διλωςθ των ςυγγραμμάτων πραγματοποιείται ςε ςυγκεκριμζνεσ προκεςμίεσ οι οποίεσ 
ανακοινώνονται τόςο ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ όςο και ςτθν εφαρμογι  ΕΥΔΟΞΟΣ. 

Διαδικαςία απόκτθςθσ Ακαδθμαϊκισ Σαυτότθτασ (πάςο) 

Για τθν απόκτθςθ Ακαδθμαϊκισ Ταυτότθτασ (πάςο) επιςκζπτεςτε τθν ιςτοςελίδα: 
http://academicid.minedu.gov.gr/Default.aspx όπου ειςζρχεςτε με το username και το 
password που ζχετε. Στθ ςυνζχεια ακολουκείτε τα βιματα που υπάρχουν ςτθν εφαρμογι. 
Ρροςοχι ςτθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ. Τα ςτοιχεία ςασ πρζπει να είναι ορκά και ςφμφωνα 
με αυτά τθσ θλεκτρονικισ ςασ εγγραφισ. Η φωτογραφία που κα χρθςιμοποιιςετε κα πρζπει 
να τθρεί τουσ παρακάτω κανόνεσ: 

 Οι διαςτάςεισ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 240 x 240 pixels 
 Ο τφποσ τθσ φωτογραφίασ πρζπει να είναι jpg 
 Το μζγεκοσ τθσ φωτογραφίασ δεν πρζπει να ξεπερνά τα 2MB 

H φωτογραφία κα πρζπει να είναι πρόςφατθ, ζγχρωμθ, ςε ουδζτερο φόντο και να 
απεικονίηει ευκρινώσ μόνο το πρόςωπο του δικαιοφχου φοιτθτι. 

Επιςθμαίνουμε ότι για οποιαδιποτε απορία κα αποςτζλλετε θλεκτρονικό μινυμα (mail) ςτθ 
Γραμματεία ςτο secr@turkmas.uoa.gr, αναφζροντασ το αίτθμα ςασ, το ονοματεπώνυμό ςασ, 
τον Αρικμό Μθτρώου ςασ και τθλζφωνο επικοινωνίασ. 

 

 

 

https://eudoxus.gr/Students
http://academicid.minedu.gov.gr/Default.aspx
mailto:secr@turkmas.uoa.gr

