
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Καλούνται όλοι/ες οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Φιλολογίας να επισκεφθούν 

υποχρεωτικά την πλατφόρμα my-studies από 13 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη έως και                  

27 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη, προκειμένου να δηλώσουν τα μαθήματα για το 

εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.  

 

Προθεσμία Δηλώσεων 

Από 13/05/2020 έως και 27/05/2020 

Προσοχή στις Κατευθύνσεις:  

Κ1 = Κ (ΚΛΑΣΙΚΟ)   

  Κ2 = Μ (Μ.Ν.Ε.Φ.)  

           Κ3 = Γ (ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ) 
 

Β΄ εξάμηνο:  7 μαθήματα 

Δ΄, ΣΤ΄, Η΄ εξάμηνα: έως 15 μαθήματα εαρινών εξαμήνων (συμπεριλαμβάνονται 

και τα οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων εαρινών εξαμήνων) 

Επί πτυχίω φοιτητές: έως 35 μαθήματα εαρινών και χειμερινών εξαμήνων   

 

• Σε περίπτωση ιδιαίτερου προβλήματος με την πλατφόρμα my-studies μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στα τηλέφωνα: 210-

727 7311, 210-727 7738 ή στα e-mails ifotou@phil.uoa.gr , tpliat@phil.uoa.gr 

Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα: 
 
1) Στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της δήλωσής σας στο                   

my-studies θελήσετε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα εκ νέου, για 
κάποια διόρθωση ή συμπλήρωση, πρέπει να δηλώσετε ΟΛΑ τα 
μαθήματα από την αρχή (σε διαφορετική περίπτωση η δήλωσή σας 
ακυρώνεται από το σύστημα). 
 

2) Δεν δηλώνετε πλέον συγγράμματα στο my-studies αλλά μόνο 
μαθήματα.    
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3) Το μάθημα ΓΦΓ10 «Στοιχεία Επιστημονικής Γραφής» και το μάθημα 
ΓΦΓ11 «Σύνταξη Β» αλλάζουν αμοιβαία εξάμηνο και γίνονται (α) το 
πρώτο (ΓΦΓ10) μάθημα του ΣΤ΄ εξαμήνου και (β) το δεύτερο (ΓΦΓ11) 
μάθημα του Ε΄ εξαμήνου σε επιλογή με το μάθημα ΓΦΓ18 
«Κατάκτηση-Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας» .  
Οι φοιτητές που δεν έχουν περάσει και τα δύο αυτά μαθήματα τα 
επιλέγουν και τα δηλώνουν με το νέο τους καθεστώς. Όσοι φοιτητές 
έχουν περάσει μόνο το ένα από αυτά τα μαθήματα και τους 
δημιουργείται πρόβλημα έλλειψης μαθήματος στο κατά περίπτωση 
εξάμηνο, καλούνται να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία και 
συγκεκριμένα με την κα Ηλιάνα Φώτου, ούτως ώστε να τους χρεωθεί 
το μάθημα στο νέο τους εξάμηνο, και επιλέγουν το μάθημα το οποίο 
χρωστάνε στο νέο τους καθεστώς. Πιο συγκεκριμένα: 

• Αν κάποιος φοιτητής έχει περάσει το ΓΦΓ10 «Στοιχεία Επιστημονικής 
Γραφής» στο Ε΄ εξάμηνο και χρωστάει το ΓΦΓ11 «Σύνταξη Β» στο ΣΤ΄ 
εξάμηνο, με το νέο καθεστώς ενδέχεται να μην συμπληρώνει τα 
απαιτούμενα μαθήματα στο ΣΤ΄ εξάμηνο.  Στην περίπτωση αυτή θα του 
χρεωθεί το μάθημα ΓΦΓ10 «Στοιχεία Επιστημονικής Γραφής» στο ΣΤ΄ 
εξάμηνο και θα επιλέξει και θα δηλώσει το ΓΦΓ11 «Σύνταξη Β» (ή το ΓΦΓ18 
«Κατάκτηση-Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας) στο Ε΄ εξάμηνο. 

• Αντιστρόφως, αν κάποιος φοιτητής έχει περάσει το ΓΦΓ11 «Σύνταξη 
Β» στο ΣΤ΄ εξάμηνο και χρωστάει το ΓΦΓ10 «Στοιχεία Επιστημονικής 
Γραφής» στο Ε΄ εξάμηνο, με το νέο καθεστώς ενδέχεται να μην 
συμπληρώνει τα απαιτούμενα μαθήματα στο Ε΄ εξάμηνο. Στην περίπτωση 
αυτή θα του χρεωθεί το ΓΦΓ11 «Σύνταξη Β» στο Ε΄ εξάμηνο και θα πρέπει 
να επιλέξει και να δηλώσει το ΓΦΓ10 «Στοιχεία Επιστημονικής Γραφής» στο 
ΣΤ΄ εξάμηνο.   

• Η πτυχιακή εργασία πλέον έχει την ισχύ δύο μαθημάτων και ως εκ 
τούτου οι φοιτητές του Η’ εξαμήνου που επιλέγουν Πτυχιακή Εργασία 
δηλώνουν τα δύο μαθήματα της Πτυχιακής ΓΦΓ21 Πτυχιακή Ι και ΓΦΓ33 
Πτυχιακή ΙΙ μαζί. Σε περίπτωση που δεν θέλουν να επιλέξουν Πτυχιακή 
Εργασία επιλέγουν 2 από τα αντίστοιχα προσφερόμενα μαθήματα 
επιλογής. Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει 59 μαθήματα και τους 
υπολείπεται ένα μάθημα Η εξαμήνου μπορούν να επιλέξουν ένα από τα 
προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ή κατ’ εξαίρεση ένα από τα μαθήματα 
της πτυχιακής, δηλ. το ΓΦΓ21. 

 


