
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ           

Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής                                                          Ιωάννινα 15/10/2021 
 

                                                                                                   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
Οι Δηλώσεις Μαθημάτων του Τμήματός μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://classweb.uoi.gr 

για το χειμερινό εξάμηνο  του ακαδ. έτους 2021-2022 θα γίνουν από:    Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου έως και Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 
Η Δήλωση Μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φοιτητές οφείλετε να ελέγχετε τη σωστή υποβολή της δήλωσής σας. Προτείνεται η αποσύνδεση από το σύστημα και η επανασύνδεση 

ώστε να διαπιστώνετε την έγκυρη υποβολή της δήλωσης καθώς και να κάνετε επανέλεγχο ότι έχει υποβληθεί σωστά η δήλωση μαθημάτων στο χρονικό 

διάστημα που το σύστημα παραμένει ανοικτό, δηλαδή από 18/10/2021 έως και 01/11/2021. Αφού αποστείλετε τη Δήλωση να ελέγξετε  την κατάσταση 

δήλωσης να είναι Υποβληθείσα. 

Οι φοιτητές του πρώτου εξαμήνου θα δηλώσουν έξι (6) μαθήματα. Οι φοιτητές όλων των άλλων εξαμήνων, ανεξάρτητα από το Πρόγραμμα Σπουδών που 

ακολουθούν, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν έως και εννέα (9) μαθήματα.  

Διευκρίνιση: Στο Τμήμα μας δεν υπάρχουν ομάδες μαθημάτων, προχωρήστε στην δήλωση μαθημάτων χωρίς να κάνετε Δήλωση Ομάδων. 

Οι επί πτυχίω φοιτητές στο ίδιο χρονικό διάστημα θα κάνουν δύο (2) δηλώσεις μαθημάτων. Στην πρώτη (2021-2022 ΧΕΙΜ) θα δηλώσουν τα μαθήματα 

που διδάσκονται/εξετάζονται κατά το τρέχον εξάμηνο, ενώ στη δεύτερη (2021-2022 ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΧΕΙΜ), τα οφειλόμενα μαθήματα που 

διδάχθηκαν/εξετάστηκαν στο εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021 (πτυχιακή εξεταστική). 

 Επίσης, όσοι φοιτητές δηλώσουν Διπλωματική Εργασία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα μπορούν να δηλώσουν ακόμη τέσσερα (4) μαθήματα, καθώς και ότι 

οφείλουν να προσκομίσουν το έντυπο Π1 (Α3α) στη Γραμματεία έως το πέρας των δηλώσεων. 

Επισημαίνεται ότι κατά τη δήλωση μαθημάτων, σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, θα πρέπει να εξαντλούνται κατά πρώτη προτεραιότητα τα οφειλόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και 

η ξένη γλώσσα  προηγούμενων εξαμήνων, κατά δεύτερη προτεραιότητα τα υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου και τέλος τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. 

Επίσης, τα μαθήματα ΠΤΔΕ002 Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική και ΠΤΔΕ003 Εκπαιδευτική Ψυχολογία Ι, στα οποία υπάρχει πλαφόν στο όριο των φοιτητών που μπορούν 

να τα δηλώσουν, οι θέσεις δεσμεύονται με την υποβολή της δήλωσης. Ωστόσο, εάν μια δήλωση που έχει υποβληθεί, ανοίξει ξανά για επεξεργασία (δηλαδή από υποβληθείσα ξαναγίνει πρόχειρη) 

τότε η θέση, που είχε δεσμευτεί  στο μάθημα με πλαφόν ελευθερώνεται και μπορεί να δεσμευτεί από άλλο φοιτητή. 

Σημειώνεται ότι με βάση τη δήλωση μαθημάτων σας θα πρέπει να δηλώσετε συγγράμματα (μόνο για τα μαθήματα που θα συμπεριλάβετε στη δήλωσή σας) 

για το τρέχον εξάμηνο ηλεκτρονικά, στην εφαρμογή http://eudoxus.gr/ , όταν ανακοινωθεί η σχετική ημερομηνία και ανοίξει το σύστημα. 

 

                                                                                                 Από τη Γραμματεία   
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