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ΠΑΡΑΣΑΗ Δηλώζεων  Μαθημάηων  

 

ύκθσλα κε ην Ν. 4009/2011 άξζξν 33, νη θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ησλ 

καζεκάησλ ηα νπνία έρνπλ δειώζεη. Η ζςμμεηοσή ηοςρ ζε εξεηάζειρ μαθημάηων πος 

δεν έσοςν δηλωθεί θεωπείηαι άκςπη. 

 
Παξαθαινύληαη νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηόο καο λα δειώζνπλ ηα καζήκαηα πνπ ζα 
παξαθνινπζήζνπλ, αιιά θαη ζα εμεηαζηνύλ θαηά ην εαπινό εξάμηνο ηνπ αθαδ. έηνπο 
2017-2018 σο εμήο: 

 

Φοιηηηήρ 2ος εξαμήνος. Δειώλεη ηα καζήκαηα κόλν ηνπ 2νπ εμακήλνπ. 

Φοιηηηήρ 4ος εξαμήνος. Δειώλεη ηα καζήκαηα ηνπ 4νπ εμακήλνπ (εμεηαδόκελα θαη θιηληθά-
εξγαζηεξηαθά), θαζώο θαη εμεηαδόκελα καζήκαηα ηνπ 2νπ πνπ νθείιεη θαη ζέιεη λα 
εμεηαζηεί, αιιά θαη εξγαζηήξηα θαη θιηληθέο πνπ ηπρόλ έρεη παξαθνινπζήζεη θαη δελ ηνπ 
έρεη απνζηαιεί ν βαζκόο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 

Φοιηηηήρ 6ος εξαμήνος. Δειώλεη ηα καζήκαηα ηνπ 6νπ εμακήλνπ (εμεηαδόκελα θαη θιηληθά-
εξγαζηεξηαθά), θαζώο θαη καζήκαηα ηνπ 2νπ θαη 4νπ εμακήλνπ πνπ νθείιεη θαη ζέιεη λα 
εμεηαζηεί, αιιά θαη εξγαζηήξηα θαη θιηληθέο πνπ ηπρόλ έρεη παξαθνινπζήζεη θαη δελ ηνπ 
έρεη απνζηαιεί ν βαζκόο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 

Φοιηηηήρ 8ος εξαμήνος. Δειώλεη ηα καζήκαηα ηνπ 8νπ εμακήλνπ (εμεηαδόκελα θαη θιηληθά-
εξγαζηεξηαθά), θαζώο θαη καζήκαηα ηνπ 2νπ 4νπ 6νπ εμακήλνπ πνπ νθείιεη θαη ζέιεη λα 
εμεηαζηεί, αιιά θαη εξγαζηήξηα θαη θιηληθέο πνπ ηπρόλ έρεη παξαθνινπζήζεη θαη δελ ηνπ 
έρεη απνζηαιεί ν βαζκόο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 

Φοιηηηήρ 10ος εξαμήνος. Δειώλεη ηα καζήκαηα ηνπ 10νπ εμακήλνπ (εμεηαδόκελα θαη 
θιηληθά-εξγαζηεξηαθά), θαζώο θαη καζήκαηα ηνπ 2π 4νπ 6νπ 8νπ εμακήλνπ πνπ νθείιεη θαη 
ζέιεη λα εμεηαζηεί, αιιά θαη εξγαζηήξηα θαη θιηληθέο πνπ ηπρόλ έρεη παξαθνινπζήζεη θαη 
δελ ηνπ έρεη απνζηαιεί ν βαζκόο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 

Παξαθαιείζζε λα δώζεηε κεγάιε πξνζνρή ζηηο αιιαγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. (ζηα 
καζήκαηα πνπ έρνπλ αιιάμεη ππάξρεη παξαηήξεζε πνηνη θνηηεηέο νθείινπλ λα ηα 
δειώζνπλ) 

 ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΔΗΛΩΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ- 

ΜΕΩ http://my-studies.uoa.gr 

Από 08-06-2018 έωρ 10-06-2018 
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Διεςκπινίζειρ 

 Όζνη θνηηεηέο δε δηαζέηνπλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, ζα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ 
ηνπο ππνινγηζηέο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Σκήκαηνο. 

 

 Αςηόμαηη δήλωζη μαθημάηων δε θα γίνεηαι ζε καμία πεπίπηωζη από ηη 
Γπαμμαηεία. 

 Ο κέγηζηνο αξηζκόο καζεκάησλ πνπ ν θάζε θνηηεηήο κπνξεί λα δειώζεη, εμαξηάηαη 
από ην εμάκελν θνίηεζεο ζην νπνίν βξίζθεηαη, σο εμήο: 

 2ν  εμάκελν έσο    5 καζήκαηα 

 4ν εμάκελν έσο  13 καζήκαηα 

 6ν εμάκελν έσο  23 καζήκαηα 

 8ν εμάκελν έσο  39 καζήκαηα 

 10ν εμάκελν έσο  49 καζήκαηα 

 Επί πηπρίσ   έσο  35 καζήκαηα (ρεηκεξηλά θαη εαξηλά) 

 

ΠΡΟΟΥΗ. Οη θνηηεηέο δειώλνπλ ςποσπεωηικά ηα εμεηαδόκελα θαη θιηληθά-
εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηνπ εμακήλνπ πνπ βξίζθνληαη. Από ηα ππόινηπα εμεηαδόκελα 
καζήκαηα δειώλνπλ όζα πξαγκαηηθά κπνξνύλ λα εμεηαζηνύλ  

Δηεπθξηλίδεηαη όηη γηα ηελ εξεηαζηική ηος επηεμβπίος δεν γίνονηαι δηλώζειρ 
μαθημάηων, αιιά κεηαθέξνληαη απηόκαηα όζα καζήκαηα δήισζαλ νη θνηηεηέο γηα ηελ 
εμεηαζηηθή ηνπ Ιαλνπαξίνπ θαη Ινπλίνπ θαη απέηπραλ ζηηο εμεηάζεηο 

 

ΠΡΟΟΥΗ! Οι θοιηηηέρ δεν θα δηλώζοςν ζςγγπάμμαηα ζηο My 
stubies, αλλά μόνο ηα μαθήμαηά ηοςρ. 
 

 Οη θνηηεηέο μποπούν να μεηαβάλοςν ηη δήλωζή ηοςρ όζερ θοπέρ επιθςμούν 
μέσπι ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηηρ. Με ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, ε 
Γξακκαηεία ζα ιάβεη ππόςε ηεο μόνο ηην ηελεςηαία δήισζε πνπ έρεη ππνβιεζεί, 
θαη δεν θα είναι δςναηή η ηποποποίηζή ηηρ. 

 Οη θνηηεηέο πνπ έρνπλ απνξίεο ζρεηηθά κε ην Πξόγξακκα πνπδώλ θαη ηηο 
δειώζεηο καζεκάησλ, κπνξνύλ λα πξνζέξρνληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο  
θάζε Δεςηέπα, Σεηάπηη και Παπαζκεςή 11.00-14.00 γηα ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο.  

 

ε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηε 
Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζηα ηειέθσλα: 210 746 1105, 1121, 1140 

 

Αθήνα 07-06-2018 

Γπαμμαηεία Σμήμαηορ Οδονηιαηπικήρ. 

 


