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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Οι φοιτητές όλων των εξαμήνων υποχρεούνται : 

Α)  να  εγγραφούν  στην  εφαρμογή  my-studies (όσοι  δεν  έχουν  κάνει 
εγγραφή)  μέχρι  30/09/2010  (http://www.turkmas.uoa.gr/proptyxiakes-
spoydes/my-studies/odhgies-eggrafis.html )
(οι πρωτοετείς από την επομένη της εγγραφής τους στο τμήμα και μέχρι 
30/09/2010 )

Β)  μέσω  της  εφαρμογής     my-studies     να  επιλέξουν  μαθήματα  και 
συγγράμματα   (χειμερινού  μόνο  εξαμήνου)  από  15/10/2010  μέχρι 
30/10/2010 (βλέπε οδηγίες δήλωσης μαθημάτων).

Γ) να επιλέξουν απαραιτήτως τα ίδια συγγράμματα και στην εφαρμογή 
του υπουργείου Παιδείας “ΕΥΔΟΞΟΣ”

Δ) Όλοι οι  επί πτυχίω φοιτητές δηλώνουν  μόνο μαθήματα μέσω του 
my- studies ανεξαρτήτως εξαμήνου μαθήματος (χειμερινού ή εαρινού). 
Συγγράμματα μπορούν να δηλώνουν μόνο οι επί πτυχίω φοιτητές, οι 
οποίοι εισήχθησαν τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006 και 2006-2007.

Προσοχή: Η  εφαρμογή  θα  κλείσει  στης  30/10/2010  και  μετά  την 
ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή επιλογή συγγραμμάτων. 

Σημείωση: Τα ξενόγλωσσα βιβλία θα διανεμηθούν από τη 
γραμματεία  του  τμήματος.  Θα  αναρτηθεί  σχετική 
ανακοίνωση. 
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Οι φοιτητές  που έχουν υπερβεί τα   ν+2   έτη φοίτησης , όπου   
v= 4     έτη φοίτησης      πρέπει να γνωρίζουν τα εξής :  
 
1)  Στη δήλωση συγγραμμάτων που υποβάλλουν στον Εύδοξο 
θα  πρέπει  να  συμπληρώσουν  το  πραγματικό  εξάμηνο 
φοίτησης τους (δηλ. αν κάποιος μπαίνει στο 8ο έτος φοίτησης 
το τρέχον εξάμηνο που πρέπει να δηλώσουν είναι το 15).

2)   Οι  φοιτητές  που  έχουν  υπερβεί  τα  ν+2 έτη  φοίτησης 
δικαιούνται  να  παραλάβουν  συγγράμματα  εφόσον 
πληρούνται και οι τρεις παρακάτω προϋποθέσεις :

α) Ο αριθμός των συγγραμμάτων που ήδη έχουν παραλάβει 
δεν  υπερβαίνει  το  συνολικό  αριθμό των  υποχρεωτικών  και 
επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του 
πτυχίου

β)  Η  Βιβλιοθήκη  του  Ιδρύματος τους  δεν  διαθέτει  τα 
αντίστοιχα συγγράμματα για δανεισμό.

γ)  Δηλώνουν  υπεύθυνα  και  γνωρίζοντας  τις  συνέπειες  του 
νόμου περί ψευδούς δηλώσεως πως τα συγγράμματα που θα 
παραλάβουν,  τα  λαμβάνουν  με  τη  μορφή  δανεισμού  και 
υποχρεούνται να τα επιστρέψουν μετά την πάροδο ενός έτους 
στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος τους.

Από τη Γραμματεία
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