
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  και  ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
για το ακαδημαϊκό. έτος  2013-2014 

υποβάλλονται  ηλεκτρονικά 
 

Περίοδος υποβολής δήλωσης μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 

από 21/11/2013 έως 11/12/2013 
 
Διαδικασία: 
Για να δηλώσουν οι φοιτητές τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν κατά το 
χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους μπορούν να εισέρχονται κατ’ 
ευθείαν στην ιστοσελίδα web.itc.auth.gr, κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης 
(username / password), που διαθέτουν για τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
του Ιδρύματος. Όσοι φοιτητές έχουν μη λειτουργικούς κωδικούς ή δεν έχουν καν 
λάβει κωδικούς πρόσβασης, πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματός 
μας. Για την ενεργοποίηση του κωδικού απαιτούνται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες 
από την έκδοσή του. 

Στη συνέχεια επιλέγουν το πεδίο ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΟΥ και εμφανίζονται τα μαθήματα, 
από τα οποία μπορούν να επιλέξουν αυτά που θα παρακολουθήσουν στο τρέχον 
εξάμηνο.  
Μετά την επιλογή, πατούν ΑΠΟΣΤΟΛΗ και στη συνέχεια από τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ → 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ → οφείλουν να εκτυπώσουν το ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. 
Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί αναφορικά με μαθήματα που 
δηλώθηκαν θα πρέπει να επιδεικνύεται στη Γραμματεία το ανωτέρω ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ. 
Πριν την έναρξη υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης, μπορούν οι φοιτητές, για 
διευκόλυνσή τους να παρακολουθήσουν σχετικό video στη διεύθυνση: 
web.itc.auth.gr / ηλεκτρονικές υπηρεσίες φοιτητών ΑΠΘ. 

Οι φοιτητές των τεσσάρων πρώτων ετών μπορούν να επιλέξουν μέχρι επτά (7) 
μαθήματα από τα υποχρεωτικά, τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και τα μαθήματα 
επιλογής που θα διδαχθούν στο τρέχον εξάμηνο. Οι φοιτητές του 1ου εξαμήνου θα 
πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλάβουν στα επτά μαθήματα της δήλωσής τους το 
προαπαιτούμενο μάθημα «11111 - Ιταλική γλώσσα Β1» της ομάδας «Γλώσσα». 

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο πτυχίο (9ο εξάμηνο και μεγαλύτερο) μπορούν να 
επιλέγουν μέχρι είκοσι (20) μαθήματα από όλα τα μαθήματα του παλαιού 
προγράμματος σπουδών τους, ανεξάρτητα εάν προσφέρονται ή όχι στο τρέχον 
εξάμηνο. 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να δηλώσουν μαθήματα από άλλα Τμήματα της 
Φιλοσοφικής Σχολής ή εκτός Σχολής θα πρέπει να τα δηλώσουν με έντυπη δήλωση 
στη Γραμματεία, χρησιμοποιώντας το συνημμένο έντυπο. 
 

Η δήλωση συγγραμμάτων θα γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου 

www.eudoxus.gr 
 

Περίοδος δηλώσεων συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο 

έως 20/12/2013 
 

http://www.eudoxus.gr/
http://www.eudoxus.gr/
http://www.itl.auth.gr/1/eggrafa/aithseis/dilosi-ektos-tmimatos.doc
http://www.eudoxus.gr/


Ο κατάλογος με τα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του προγράμματος 
σπουδών και τα αντίστοιχα σε αυτά προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα είναι 
αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος στην ιστοσελίδα  
http://www.itl.auth.gr/site/index.php/anakoinoseis/68-2013-06-28-synolikos-
katalogos-proteinomenon-pros-epilogi-didaktikon-syggrammaton-gia-to-akad-etos-
2013-14  
Για τη δήλωση συγγραμμάτων των ελληνικών εκδοτικών οίκων ο φοιτητής 
καταχωρεί τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης, επιλέγει και πάλι τα μαθήματα 
που είχε δηλώσει ηλεκτρονικά στη γραμματεία και ταυτόχρονα το σύγγραμμα που 
επιθυμεί, από τα προτεινόμενα. 
Από το σύστημα δίνεται αυτόματα ένας κωδικός αριθμός για κάθε σύγγραμμα που 
δηλώνεται και ο τόπος παραλαβής του συγγράμματος. Με τα στοιχεία αυτά ο 
φοιτητής μπορεί να παραλάβει κάθε σύγγραμμα από τον τόπο διανομής του. 
Η παραλαβή συγγραμμάτων των εκδοτικών οίκων του εξωτερικού γίνεται από τους 
διδάσκοντες με την επίδειξη του αποδεικτικού υποβολής δήλωσης μαθημάτων. 
 
Διευκρινίζεται ότι: 
α) δικαιούχοι συγγραμμάτων είναι οι φοιτητές μέχρι και το 12ο εξάμηνο φοίτησης. 
β) δεν επιτρέπεται η παραλαβή δεύτερου συγγράμματος για το ίδιο μάθημα.  
γ) δεν επιτρέπεται, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του, ένας φοιτητής να 
παραλάβει μεγαλύτερο αριθμό συγγραμμάτων από τον αριθμό μαθημάτων που 
απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. 
 

Για το εαρινό εξάμηνο 2013-2014 
οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν με την ίδια διαδικασία  

από 25/2/2014 έως 18/3/2014 
 

και οι δηλώσεις συγγραμμάτων 
από 11/3/2014 έως 6/5/2014 

 
 

Από τη Γραμματεία 
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