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Ανακοίνωση 

Δήλωση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 
 
Ενημερώνονται οι φοιτητές και φοιτήτριες όλων των ετών, ότι η δήλωση μαθημάτων του εαρινού 

εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, θα γίνει από την Τρίτη 10/03/2020 έως και την 

22/03/2020.   

Η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην Πύλη Φοιτητολογίου 

https://classweb.uoi.gr/  και πάντα εντός της παραπάνω χρονικής προθεσμίας και είναι υποχρεωτική. 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει: 

1. Οι φοιτήτριες/φοιτητές να συνδεθούν στην Πύλη Φοιτητολογίου https://classweb.uoi.gr/ με τους 

προσωπικούς κωδικούς που δημιούργησαν στην υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού 

Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (https://uregister.uoi.gr/)  

2. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του δευτέρου εξαμήνου (πρωτοετείς) θα δηλώσουν και τα έξι (06) 

μαθήματα, ενώ οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλων των άλλων εξαμήνων, έχουν τη δυνατότητα να 

δηλώσουν και τα μαθήματα των προηγούμενων εαρινών εξαμήνων που δεν έχουν περάσει 

3.  Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να πατήσουν αποστολή και στη συνέχεια να εκτυπώσουν τη δήλωσή 

τους και να την κρατήσουν έως τη λήξη του εξαμήνου.  

4. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να επανασυνδεθούν και να ελέγξουν άμεσα ότι η δήλωση έχει 

καταχωρηθεί. 

5. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του 10ου εξαμήνου που θα δηλώσουν την εκπόνηση Δ.Ε θα 

καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος στις ίδιες προθεσμίες αίτηση που θα περιλαμβάνεται 

η γενικότερη γνωστική περιοχή, ο προτεινόμενος τίτλος και κείμενο περιγραφής βασικών 

χαρακτηριστικών της Δ.Ε. Η εν λόγω αίτηση θα συνοδεύεται από την συναίνεση της προτεινόμενης 

επιβλέπουσας ή επιβλέποντος.  

Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για τη συμμετοχή του φοιτητή ή της 

φοιτήτριας στις εξετάσεις και για την καταχώρηση της βαθμολογίας στα μαθήματα.  

Εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων δεν γίνονται δεκτές. 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα με την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε 

με τη Γραμματεία του Τμήματος (26510-07191 κα Μαρία Τσακοπιάκου) ΜΟΝΟ κατά την περίοδο των 

δηλώσεων και όχι μετά. 
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