
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ/ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι : 

 

 

Για να κάνετε ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων θα πρέπει οπωσδήποτε να 

διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω: 

 

1) Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται στη διεύθυνση: 

https://services.uniwa.gr 

Όσοι φοιτητές είστε σε μεγαλύτερο από το πρώτο εξάμηνο εισέρχεστε στο σύστημα, με το 

λογαριασμό που χρησιμοποιείτε στην πλατφόρμα «Εύδοξος» και όχι με τον κωδικό του 

παλιού συστήματος e-study 

Σε περίπτωση που, έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, θα πρέπει να μπείτε στο  

https://register.teiath.gr/login.php?lang=el&msg=required και αφού πληκτρολογήσετε 

προσεκτικά τον κωδικό  ο οποίος σας είχε δοθεί από την Γραμματεία όταν είχατε γραφτεί 

στο Τμήμα για το παλιό φοιτητολόγιο e-study, σας εμφανίζεται μια σελίδα. Να θυμάστε ότι 

ο κωδικός σας στον ΕΥΔΟΞΟ θα είναι πάντα bc και ο αριθμός μητρώου σας στο Τμήμα, στην 

περίπτωση που δεν θυμάστε το συνθηματικό επιλέγετε το νούμερο 4 και σας δημιουργείτε 

από την εφαρμογή ένα άλλο συνθηματικό, το οποίο αποθηκεύετε και τον χρησιμοποιείτε 

για την είσοδο σας  στην διεύθυνση: 

https://services.uniwa.gr μετά από μια με δύο ώρες. 

 

2) Η  εφαρμογή για την ανανέωση / δήλωση μαθημάτων θα είναι ανοικτή για τους φοιτητές 

μέχρι και 15/1/2019. 

 

3) Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους πρωτοετείς θα γίνουν  από την Γραμματεία του 

Τμήματος και γι αυτούς θα δηλωθούν όλα τα μαθήματα του Α’ Εξαμήνου μόνο. 

 

Σε περίπτωση που κάποιοι πρωτοετείς δεν έχουν πάρει ακόμα κωδικούς ή οι κωδικοί τους 

έχουν κάποιο πρόβλημα και δεν μπορούν να μπουν στην Εφαρμογή του Ευδόξου για τα 

βιβλία και το πάσο τους, θα πρέπει να στείλουν e-mail στην Γραμματεία του Τμήματος 

(ecec@uniwa.gr). 

 

https://register.teiath.gr/login.php?lang=el&msg=required
https://services.uniwa.gr/


4) Στη δήλωση μαθημάτων για την ανανέωση εγγραφής δεν μπορείτε να υπερβείτε τις 38 

ώρες εκτός από τις περιπτώσεις των φοιτητών οι οποίοι βρίσκονται στο πτυχίο, όπου για 

αυτούς το όριο είναι οι 52 ώρες. Επίσης, για τους φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στο πτυχίο 

υπάρχει άρση  του περιορισμό των προαπαιτούμενων – εξαρτώμενων μαθημάτων.  

5) Στην περίπτωση όπου κάποιος φοιτητής δεν  έχει κανένα οφειλόμενο μάθημα είναι 

σημαντικό να υποβάλει κενή δήλωση μαθημάτων εφόσον το σύστημα το επιτρέπει . 

 

6) Όσοι από τους φοιτητές, έχουν επιλέξει με Υπεύθυνη Δήλωση τους να πάρουν πτυχίο ΤΕΙ 

καθώς και οι φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται σε  μεγαλύτερο εξάμηνο από το 13ο και  

πρόκειται να πάρουν ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ, θα πρέπει να προσέξουν τα εξής: 

Α) Στην περίπτωση που έχουν περάσει τα 6 παρακάτω μαθήματα που υπήρχαν στο παλαιό 

Πρόγραμμα Σπουδών και τώρα έχουν καταργηθεί  με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών θα 

πρέπει αγνοήσουν τα μαθήματα τα οποία εμφανίζονται στη δήλωσή τους ως αντίστοιχα.  

Β) Στην περίπτωση που οφείλουν κάποιο από τα 6 μαθήματα που έχουν καταργηθεί, θα 

πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουν το μάθημα το οποίο αντιστοιχεί στο οφειλόμενο τους, 

εφόσον προηγούμενα διαπιστώσουν ότι το μάθημα το οποίο ενδιαφέρονται να επιλέξουν 

διδάσκεται στο τρέχον εξάμηνο.  

 

 

 

Επιπρόσθετα θα θέλαμε να μελετήσετε προσεκτικά την παρακάτω διευκρίνιση: 

 

Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ  ΟΦΕΙΛΟΥΝ 

ΚΑΠΟΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. 

 

Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι ορισμένοι φοιτητές δεν έχουν αντιληφθεί πότε πρέπει να 

δηλώσουν κάποιο οφειλόμενο εργαστηριακό μάθημα, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα 

εξής: 

1. Στις περιπτώσεις όπου στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών κάποιο μάθημα ήταν μικτό 

(δηλαδή είχε θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος)  ενώ στο νέο πρόγραμμα σπουδών το 

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΈΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΞ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ Δ.Μ ΕΞ ΚΩΔΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ Δ.Μ

Α' 1311 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Ι 3 4 Ζ' 704 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3 4

Β' 2311 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ 3 4 Β' 202 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3 4

Γ' 3411 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙΙ 3 4 Ζ' 707 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 3 4

Ε' 5111 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3 5 Δ' 401 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 5

ΣΤ΄ 6512Α ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ * 3 5 Η' 804 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 3 5

ΣΤ΄ 6512Β ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ * 3 5 Η' 802 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 3 5



μάθημα αυτό είναι μόνο θεωρητικό (όπως συμβαίνει π.χ. στο μάθημα της παιδικής 

λογοτεχνίας) τότε αν κάποιος φοιτητής έχει περάσει μόνο το θεωρητικό μέρος δεν θα 

οφείλει το εργαστήριο και συνεπώς θεωρείται ότι έχει κατοχυρώσει το μάθημα. Ο βαθμός 

δε που θα έχει είναι απλά αυτός που είχε στη θεωρία. Στην περίπτωση που είχε περάσει και 

την θεωρία και το εργαστήριο στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών, στο νέο θα έχει ως βαθμό 

το μέσο όρο θεωρίας και εργαστηρίου. Στην περίπτωση που δεν είχε περάσει την θεωρία 

οφείλει να τη δηλώσει ξανά. 

2. Στις περιπτώσεις όπου στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών κάποιο μάθημα ήταν μικτό 

και αυτό εξακολουθεί να είναι μικτό και στο νέο πρόγραμμα σπουδών (όπως π.χ. το 

μάθημα Αγωγή Βρέφους Ι) τότε οι φοιτητές προκειμένου να κατοχυρώσουν το μάθημα 

αυτό θα πρέπει να έχουν περάσει επιτυχώς τόσο τη θεωρία όσο και το εργαστήριο. Στην 

περίπτωση που είχε περάσει και την θεωρία και το εργαστήριο στο παλαιό πρόγραμμα 

σπουδών, στο νέο θα έχει ως βαθμό το μέσο όρο θεωρίας και εργαστηρίου. Στην 

περίπτωση που δεν είχε περάσει την θεωρία οφείλει να τη δηλώσει ξανά. Τονίζουμε ότι 

στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν έχει περάσει το εργαστηριακό μέρος του 

μαθήματος τότε εξακολουθεί να οφείλει το εργαστήριο και θα πρέπει οπωσδήποτε να το 

δηλώσει. 

 

Σημείωση: 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση θέλετε σε σχέση με κάποιο εργαστήριο που οφείλετε, 

μπορείτε να απευθυνθείτε με e-mail στον Υπεύθυνο Καθηγητή του αντίστοιχου θεωρητικού 

μαθήματος. 

 

 

 

 

 

 

 


