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Σε εφαρμογι των μζτρων και των ρυκμίςεων για τθν αντιμετώπιςθ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ 
του κορωνοϊοφ COVID-19, καλοφνται οι ενεργοί φοιτητζσ του Σμήματοσ να προβοφν ςε ηλεκτρονική 
δήλωςη ςυμμετοχήσ ςτην εξεταςτική Ιουνίου 2020, των μακιματων που είναι δθλωμζνα ςτο Φοιτθτολόγιο, 
αυςτηρά ζωσ και τη Δευτζρα 01.06.2020. 

 

Αναλυτικότερα, οι φοιτθτζσ/τριεσ ειςζρχονται ςτθν πλατφόρμα:  
https://e-studies.hua.gr/unistudent/ (Φοιτθτολόγιο) χρθςιμοποιώντασ το προςωπικό όνομα χριςτθ (χωρίσ 
@hua.gr) και τον κωδικό πρόςβαςισ τουσ. 

 

Στθ ςυνζχεια επιλζγοντασ από τθν μπάρα εργαςιών «Δηλώςεισ» και «Δήλωςη Πρόθεςησ υμμετοχήσ ςε 

Εξεταςτική», οι φοιτθτζσ/τριεσ  επιλζγουν τα μακιματα ςτα οποία επικυμοφν να εξεταςκοφν κατά τθν  

εξεταςτικι περίοδο Ιουνίου 2020 (βλ. Εικόνα 1 & 2). 

 

 

Εικόνα 1 

 
 

 

 

 

 

 

https://e-studies.hua.gr/unistudent/


Εικόνα 2 

 

 

Επιςθμαίνουμε ότι κα πρζπει να δθλωκοφν και τα μακιματα που εξετάηονται με απαλλακτικι εργαςία. 

 

Επιπλζον οι φοιτθτζσ/τριεσ, ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν ΜΙΑ από τισ "Παρατθριςεισ ςε ότι αφορά ςτθ 
ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ" (βλ. Εικόνα 3) 

(Προςοχι:  θ παρατιρθςθ που κα επιλεχκεί κα πρζπει να είναι αλθκισ): 

Εικόνα 3

 

 



 Τζλοσ, για να είναι επιτυχισ θ διλωςθ ςυμμετοχισ ςτθν εξεταςτικι, κα πρζπει απαραιτήτωσ να επιλζξετε 
«Αποθήκευςη» και όλεσ οι παραπάνω επιλογζσ ςασ κα αποκθκευτοφν αυτόματα ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

 

ΠΡΟΟΧΗ: ε περίπτωςη μη υποβολήσ εκ μζρουσ του φοιτητή/τριασ τησ δήλωςησ πρόθεςησ εξζταςησ ςε 

μαθήματα του εαρινοφ εξαμήνου 2019-2020, οι όποιοι περιοριςτικοί λόγοι που τυχόν επικαλεςτεί εκ των 

υςτζρων δεν θα ληφθοφν υπ΄ όψιν  στο πλαίσιο εξζτασης του εκάστοτε μαθήματος. 

 

Σζλοσ, οι φοιτητζσ/τριεσ του Σμήματόσ παρακαλοφνται, να ςυμπληρώςουν ςτην δήλωςη εξζταςησ ΜΟΝΟ 

τα μαθήματα εκείνα ςτα οποία ζχουν πραγματική πρόθεςη να εξεταςτοφν ζτςι ώςτε  να διαμορφωθεί και 

να εφαρμοςτεί με τη μεγαλφτερη δυνατή ςυνζπεια το πρόγραμμα των εξετάςεων του Ιουνίου 2020. 
 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΗ: Το ςφςτθμα δεν επιτρζπει τθ δήλωςη ςυμμετοχήσ ςτην εξεταςτική Ιουνίου 2020 ςτουσ 

φοιτθτζσ/τριεσ του 1ου, 2ου και 3ου ζτουσ που δεν ζχουν κάνει διλωςθ μακθμάτων ςτο Φοιτθτολόγιο κατά τθν 

αρχι του εαρινοφ εξαμινου 2019-2020. Σε αυτοφσ, κα εμφανίηεται το παρακάτω μινυμα (βλ. Εικόνα 4): 

Εικόνα 4 

 

 

 
Από τη Γραμματεία του Σμήματοσ 
 


