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Εθνικόν και Καποδιςτριακόν Πανεπιςτήμιον Αθηνών 

Σμήμα Φιλοςοφίασ 

 

Πληροφορίεσ για τουσ/τισ πρωτοετείσ φοιτητζσ/φοιτήτριεσ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΦΟΙΣΗΗ 

 

1. Ημερολόγιο ακαδημαϊκοφ ζτουσ 2020-2021 

 
Χειμερινό εξάμηνο (ΧΕ) 
 
Περίοδοσ διδαςκαλίασ:   5 Οκτωβρίου 2020 – 15 Ιανουαρίου 2021 
Εξεταςτικι περίοδοσ Φεβρουαρίου: 25 Ιανουαρίου 2021 –19 Φεβρουαρίου 2021 
 
Ημζρεσ διακοπϊν 
Διακοπζσ Χριςτουγζννων:   24 Δεκεμβρίου 2020 – 7 Ιανουαρίου 2021 
 
Ημζρεσ εορτϊν και αργιϊν 
Η 28

θ 
Οκτωβρίου:   Επζτειοσ του «ΟΧΙ» ςτον ιταλικό φαςιςμό (Εκνικι εορτι) 

Η 17
θ
 Νοεμβρίου:   Επζτειοσ εξζγερςθσ του Πολυτεχνείου το 1973 

Η 30
ι
 Ιανουαρίου:   Εορτι των Τριων Ιεραρχϊν (Θρθςκευτικι εορτι) 

 
Εαρινό εξάμηνο (ΕΕ) 
 
Περίοδοσ διδαςκαλίασ:   1 Μαρτίου 2021 – 11 Ιουνίου 2021 
Εξεταςτικι περίοδοσ Ιουνίου:  14 Ιουνίου 2021 – 09 Ιουλίου 2021 
 
Ημζρεσ διακοπϊν 
Διακοπζσ του Πάςχα:   26 Απριλίου 2021 – 9 Μαΐου 2021 
 
Ημζρεσ εορτϊν και αργιϊν 
Η 15

θ
 Μαρτίου:    Κακαρι Δευτζρα 

Η 25
θ 

Μαρτίου: Επζτειοσ τθσ επανάςταςθσ του 1821 εναντίον του τουρκικοφ ηυγοφ 
(Εκνικι εορτι) 

Η 1
θ
 Μαΐου: Πρωτομαγιά. – Ημζρα ταξικισ αλλθλεγγφθσ των εργατϊν (Εργατικι εορτι 

– απεργία) 
Η 21

θ
 Ιουνίου:    Του Αγίου Πνεφματοσ (Κινθτι κρθςκευτικι εορτι) 

 
Διακοπι μακθμάτων: Τθν θμζρα διενζργειασ φοιτθτικϊν εκλογϊν και τθν επομζνθ 
 
Εξεταςτικι περίοδοσ Σεπτεμβρίου 2020: 30 Αυγοφςτου 2021 – 24 Σεπτεμβρίου 2021 

 

2. Εγγραφή ςτο Σμήμα και ςτισ ηλεκτρονικζσ υπηρεςίεσ του Πανεπιςτημίου 
 

2.1 Εγγραφή ςτο Σμήμα 
 

Η εγγραφι των πρωτοετϊν φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν γίνεται με τον ακόλουκο τρόπο: 

Βήμα 1
ο
: Κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021, θ εγγραφι των πρωτοετϊν φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν 

πραγματοποιείται θλεκτρονικά, εντόσ του τελευταίου δεκαθμζρου του Σεπτεμβρίου, μζςω του ςυςτιματοσ 
υποχρεωτικισ θλεκτρονικισ εγγραφισ ςτον ιςτότοπο του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων (με χριςθ του 
Αρικμοφ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ [Α.Μ.Κ.Α.]), χωρίσ να απαιτείται θ μετάβαςθ ςτα Τμιματα του 
Πανεπιςτθμίου. Ο ιςτότοποσ του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων είναι ο ακόλουκοσ: 

 

Τπουργείο Παιδείασ και Θρηςκευμάτων 
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https://eregister.it.minedu.gov.gr/ 

 

Στον ιςτότοπο αυτό υπάρχουν (α) εκτενείσ οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι εγγραφι (Εφαρμογι Ηλεκτρονικισ Εγγραφισ, 
Εγχειρίδιο χριςθσ), (β) απαντιςεισ ςε ενδεχόμενα ερωτιματα (Χριςιμεσ πλθροφορίεσ) και (γ) ςτοιχεία για τα 
Τμιματα εγγραφισ (Στοιχεία Τμθμάτων). 

Βήμα 2
ο
: Σχετικά με τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν άμεςθ και ςυνεχισ ενθμζρωςθ παρζχεται ςτον ιςτότοπο 

του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ. 

● Στο ιςτότοπο αυτό (1. Ανακοινϊςεισ Γραμματείασ και 2. Προπτυχιακζσ Σπουδζσ → Εγγραφζσ Πρωτοετϊν) 
αναρτϊνται όλεσ οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ/τισ νεοειςαχκζντεσ/νεοειςαχκείςεσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ (για όλεσ 
τισ κατθγορίεσ εγγραφομζνων), κακϊσ και για ηθτιματα που τουσ αφοροφν (δικαιολογθτικά κ.λπ.). 

 

Εν ςυνεχεία, ςτουσ φοιτθτζσ και ςτισ φοιτιτριεσ χορθγοφνται: 

(i) αριθμόσ μητρώου (A.M.) ςτο Τμιμα και 

(ii) οδηγίεσ για απόκτθςθ κωδικϊν πρόςβαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ του Πανεπιςτθμίου, δθλαδι για τθν απόκτθςθ 
«ονόματοσ χριςτθ» (username) και «κωδικοφ» (password), προκειμζνου να εγγραφοφν ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ 
του Πανεπιςτθμίου. 

 

2.2 Εγγραφή ςτισ ηλεκτρονικζσ υπηρεςίεσ του Πανεπιςτημίου και απόκτηςη πανεπιςτημιακοφ λογαριαςμοφ 
 

Κατόπιν οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ εγγράφονται ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του Πανεπιςτθμίου. Με τον τρόπο αυτό 
αποκτοφν αναγνωριςτικά («όνομα χριςτθ» *username+ και «κωδικό» *password+), τα οποία είναι μόνιμα και 
εξαςφαλίηουν τθν πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα, για όςο χρόνο ο/θ κάτοχόσ τουσ διατθρεί τθν ιδιότθτα του φοιτθτι/τθσ 
φοιτιτριασ ςτο Τμιμα Φιλοςοφίασ. Τα ςτοιχεία αυτά είναι εφεξισ απαραίτθτα και πρζπει να είναι διακζςιμα ςτισ 
ςυναλλαγζσ του φοιτθτι/τθσ φοιτιτριασ με τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του Τμιματοσ και του Ε.Κ.Π.Α. 

● Η εγγραφι ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του Πανεπιςτθμίου είναι υποχρεωτικι. 

Ο ιςτότοποσ για τθν απόκτθςθ κωδικϊν για τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του Πανεπιςτθμίου είναι ο ακόλουκοσ: 

 

Αίτηςη Νζου Λογαριαςμοφ, Κζντρο Λειτουργίασ και Διαχείριςησ Δικτφου 

webadm.uoa.gr 

 

Οδθγίεσ για τθν απόκτθςθ κωδικϊν παρζχονται ςτον παρακάτω ιςτότοπο: 

 

Οδηγίεσ για την απόκτηςη πανεπιςτημιακοφ λογαριαςμοφ 

www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/FOITITES/eServices/My-Studies-
Registration.pdf 

 

● Γενικζσ πλθροφορίεσ για τισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο Ε.Κ.Π.Α. (κακϊσ και για τισ εγγραφζσ των πρωτοετϊν, 
τισ μετεγγραφζσ και τισ κατατακτιριεσ εξετάςεισ) υπάρχουν ςτον παρακάτω ιςτότοπο: 

 

Προπτυχιακζσ ςπουδζσ 

www.uoa.gr/spoydes/proptychiakes_spoydes/ 

 

3. Ακαδημαϊκή ταυτότητα και Δελτίο ειδικοφ ειςιτηρίου (φοιτητικό ειςιτήριο) 
 

Οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ υποβάλλουν θλεκτρονικά αίτθςθ, με χριςθ των κωδικϊν που απόκτθςαν, για ζκδοςθ 
ακαδθμαϊκισ ταυτότθτασ, θ οποία ιςχφει και ωσ δελτίο ειδικοφ ειςιτθρίου (πάςο). Η ταυτότθτα καλφπτει πολλαπλζσ 
χριςεισ, επιπλζον του φοιτθτικοφ ειςιτθρίου, και αναγράφει τθν ακριβι περίοδο ιςχφοσ του δικαιϊματοσ του 
φοιτθτικοφ ειςιτθρίου. Την ακαδημαϊκή ταυτότητα δικαιοφνται όλοι οι εγγεγραμμζνοι φοιτητζσ. 

Δικαιοφχοι μειωμζνου ειςιτθρίου, για τισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ, είναι οι φοιτθτζσ πλιρουσ φοίτθςθσ του πρϊτου 
κφκλου ςπουδϊν που δεν είναι ιδθ κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. και για όςα ζτθ απαιτοφνται για τθ λιψθ πτυχίου 
ςφμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα ςπουδϊν προςαυξθμζνα κατά δφο ζτθ. 

● Η ζκδοςθ ακαδθμαϊκισ ταυτότθτασ γίνεται μζςω τθσ Ηλεκτρονικισ Υπθρεςίασ Απόκτθςθσ Ακαδθμαϊκισ 
Ταυτότθτασ του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και παραδίδεται ςτο ςθμείο παραλαβισ που κα επιλζξει 
κάκε φοιτθτισ/φοιτιτρια κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςισ του/τθσ, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςι του/τθσ. Η 
ακαδθμαϊκι ταυτότθτα με δικαίωμα μειωμζνου ειςιτθρίου για όςουσ/όςεσ το δικαιοφνται χορθγείται ςτουσ 
ενδιαφερομζνουσ κατόπιν θλεκτρονικισ αίτθςισ τουσ ςε ειδικά διαμορφωμζνο για τον ςκοπό αυτό πλθροφοριακό 
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ςφςτθμα. 

 

Ηλεκτρονική Τπηρεςία Απόκτηςησ Ακαδημαϊκήσ Σαυτότητασ 

www.academicid.minedu.gov.gr 

www.submit-academicid.minedu.gov.gr/ 

 

4. Ηλεκτρονική Γραμματεία (‘my-studies’) 
 

4.1 Εφαρμογή my-studies 
 

Η εφαρμογι my-studies παρζχει ςτουσ/ςτισ προπτυχιακοφσ/ζσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ τισ ακόλουκεσ δυνατότθτεσ: 

● να δουν ι/και να εκτυπϊςουν τθ βακμολογία τουσ, ςε κάποια εξεταςτικι περίοδο ι ςε όλεσ τισ εξεταςτικζσ 
περιόδουσ, ςε ζνα ι περιςςότερα μακιματα, ι ςυγκεντρωτικά, με βάςθ τισ επιτυχθμζνεσ ι τισ αποτυχθμζνεσ 
προςπάκειεσ, 

● να ζχουν πλθροφορίεσ για οποιοδιποτε μάκθμα του Προγράμματοσ Σπουδϊν (διδακτικζσ μονάδεσ, βάςθ, ϊρεσ 
διδαςκαλίασ, κακθγθτισ, ςυγγράμματα κ.λπ.). 

● να δθλϊςουν τα μακιματα που ενδιαφζρονται να παρακολουκιςουν ςτο επόμενο εξάμθνο και  

● να ςυμπλθρϊςουν αιτιςεισ για τθν ζκδοςθ οποιουδιποτε διακζςιμου πιςτοποιθτικοφ ζχει κακορίςει θ 
Γραμματεία (λ.χ. βεβαίωςθσ φοιτθτικισ ιδιότθτασ, αναλυτικισ βακμολογίασ κ.ά.). 

Πλθροφορίεσ για τθν θλεκτρονικι γραμματεία και οδθγίεσ εγγραφισ ς’ αυτιν παρζχονται ςτουσ ακόλουκουσ 
ιςτότοπουσ: 

 

Ηλεκτρονική Γραμματεία (my-studies) 

www.uoa.gr/foitites/ilektronikes_ypiresies/ilektroniki_grammateia/ 

my-studies.uoa.gr 

 

4.2 Εφαρμογή uniway για κινητά 
 

Επίςθσ είναι διακζςιμθ για τουσ/τισ προπτυχιακοφσ/ζσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ θ mobile εφαρμογι uniway για κινθτά 
και Android και Apple, όπου παρζχονται πλθροφορίεσ και μικρο-εφαρμογζσ ςχετικά με το φοιτθτολόγιο, τθν 
αξιολόγθςθ μακθμάτων και τθν κοινωνικι δικτφωςθ. 

Πλθροφορίεσ για τθν εφαρμογι uniway για κινθτά παρζχονται ςτον ακόλουκο ιςτότοπο: 

 

Εφαρμογή uniway για κινητά 

www.uoa.gr/foitites/ilektronikes_ypiresies/uniway_efarmogi_gia_kinita/ 

 

5. Δήλωςη μαθημάτων και ςυμμετοχή ςτισ εξετάςεισ 
 

5.1 Τποχρεωτική δήλωςη μαθημάτων 
 

Η διλωςθ των μακθμάτων ςτα οποία προτίκεται να εξεταςτεί κάκε φοιτθτισ και φοιτιτρια είναι υποχρεωτική ςε 
κάκε εξάμθνο ςπουδϊν και αποτελεί απαραίτητη προχπόθεςη 

(i) τόςο για τη ςυμμετοχή του/τησ ςτισ εξετάςεισ κάκε εξεταςτικισ περιόδου 

(ii) όςο και για την παροχή αντίςτοιχων ςυγγραμμάτων. 

● Δεν είναι δυνατι θ καταχϊρθςθ βακμοφ ςτο βακμολόγιο του μακιματοσ, αν το μάκθμα δεν ζχει δθλωκεί από 
τον φοιτθτι/τθν φοιτιτρια ωσ εξεταηόμενο μάκθμα. 

 

5.2 Διαδικαςία και προθεςμία δήλωςησ μαθημάτων 
 

Οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ ενθμερϊνονται για τισ ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ, τον τρόπο ςφνταξθσ του ςχετικοφ 
δελτίου διλωςθσ και τθν θλεκτρονικι υποβολι του δελτίου από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ. Τα χρονικά όρια 
διλωςθσ μακθμάτων ανακοινϊνονται κάκε εξάμθνο ςτον ιςτότοπο του Τμιματοσ (1. Ανακοινϊςεισ Γραμματείασ και 
2. Προπτυχιακζσ Σπουδζσ → Δθλϊςεισ Μακθμάτων/Συμμετοχι ςτισ Εξετάςεισ) και είναι δεςμευτικά για τουσ 
φοιτθτζσ/τισ φοιτιτριεσ. 

Πλθροφορίεσ και οδθγίεσ για τθν θλεκτρονικι διλωςθ μακθμάτων παρζχονται ςτον ακόλουκο ιςτότοπο: 
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Πληροφορίεσ και οδηγίεσ για τη δήλωςη μαθημάτων 

www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/FOITITES/eServices/Odigies_Hlektroniki-
Dilwsi_Mathimatwn.pdf 

 

5.3 υμμετοχή ςτισ εξετάςεισ 

 

Οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ ςφμφωνα με τισ δθλϊςεισ μακθμάτων που ζχουν κάνει προςζρχονται για εξετάςεισ ςε 
κάκε εξεταςτικι περίοδο ζχοντασ μαηί τουσ τθν ακαδημαϊκή ι τθν αςτυνομική ταυτότητά τουσ. 

 

6. Ηλεκτρονική τάξη (‘e-class’) 
 

6.1 Χαρακτηριςτικά 
 

Η πλατφόρμα «θ-Τάξθ ΕΚΠΑ» (‘e-class’) αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ηλεκτρονικϊν 
Μακθμάτων. Ακολουκεί τθ φιλοςοφία του λογιςμικοφ ανοικτοφ κϊδικα και υποςτθρίηει τθν υπθρεςία Αςφγχρονθσ 
Τθλεκπαίδευςθσ χωρίσ περιοριςμοφσ και δεςμεφςεισ. Η πρόςβαςθ ςτθν υπθρεςία γίνεται με τθ χριςθ ενόσ απλοφ 
φυλλομετρθτι (web browser) χωρίσ τθν απαίτθςθ εξειδικευμζνων τεχνικϊν γνϊςεων. Η ςφνδεςθ χριςτθ γίνεται με 
τα αναγνωριςτικά του πανεπιςτθμιακοφ του λογαριαςμοφ (: «όνομα χριςτθ» *username+ και «κωδικό» *password]). 

 

6.2 Λειτουργία 
 

● Όλεσ οι πλθροφορίεσ για κάκε μάκθμα (περιεχόμενο μακιματοσ, εξεταςτζα φλθ, ζγγραφα *διδακτικό υλικό+, 
ανακοινϊςεισ διδάςκοντοσ/διδάςκουςασ, εργαςίεσ) είναι αναρτθμζνεσ από τουσ διδάςκοντεσ/τισ διδάςκουςεσ ςτο e-
class. 

● Κάκε επικοινωνία (μζςω θλεκτρονικϊν μθνυμάτων) με τον διδάςκοντα/τθν διδάςκουςα γίνεται μζςω του e-
class. 

● Εξετάςεισ ςτο εκάςτοτε μάκθμα μποροφν να γίνονται μζςω του e-class του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. 

 

6.3 Τποχρεωτική εγγραφή ςτην ηλεκτρονική τάξη 
 

Με τθν ζναρξθ κάκε εξαμινου οι φοιτθτζσ και οι φοιτιτριεσ είναι υποχρεωμζνοι να εγγραφοφν ςτο e-class κάκε 
μακιματοσ και να παρακολουκοφν, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του εξαμινου, όλα τα ενεργά εργαλεία που είναι 
διακζςιμα ςε κάκε μάκθμα. 

● Προςοχι απαιτείται κατά τθν εγγραφι ςτο e-class, θ οποία πρζπει να γίνεται 

(i) ςτο ςυγκεκριμζνο μάθημα (με τον ακριβή τίτλο του διδαςκομζνου μαθήματοσ) και 

(ii) ςτον ςυγκεκριμζνο κωδικό του μαθήματοσ που διδάςκεται ςτο ςυγκεκριμζνο Τμήμα – και όχι, λ.χ., ςε 
παρόμοιο τίτλο και κωδικό μακιματοσ που ενδεχομζνωσ διδάςκεται ςε άλλο Τμιμα. 

 

6.4 Εξζταςη μαθήματοσ μζςω ηλεκτρονικήσ τάξησ 
 

Εξζταςθ του μακιματοσ ςε ζνα Τμιμα με θλεκτρονικό τρόπο μπορεί να γίνεται μόνο μζςω 

(i) του e-class του ςυγκεκριμζνου μαθήματοσ και 

(ii) του ςυγκεκριμζνου κωδικοφ που ζχει το μάθημα αυτό ςτο Τμήμα ςτο οποίο διδάςκεται – και όχι, λ.χ., μζςω του e-
class μακιματοσ με παρεμφερι τίτλο που ενδεχομζνωσ διδάςκεται ςε άλλο Τμιμα. 

 

Ηλεκτρονική Σάξη (e-class) 

eclass.uoa.gr 

 

7. Ηλεκτρονική Τπηρεςία Διαχείριςησ υγγραμμάτων (‘Εφδοξοσ’) 
 

7.1 Χαρακτηριςτικά 
 

Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων (Εφδοξοσ) είναι υπθρεςία του Υπουργείου Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων για τθν άμεςθ και ολοκλθρωμζνθ παροχι των ςυγγραμμάτων των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν των 
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Πανεπιςτθμίων. Η διαδικαςία είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνθ και προςφζρει πλιρθ ενθμζρωςθ ςτουσ φοιτθτζσ και 
ςτισ φοιτιτριεσ για τα παρεχόμενα ςυγγράμματα ςε κάκε μάκθμα και δυνατότθτα άμεςθσ παραλαβισ των 
ςυγγραμμάτων. Ο ιςτότοποσ τθσ Ηλεκτρονικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων (‘Εφδοξοσ’) είναι ο ακόλουκοσ: 

 

Ηλεκτρονική Τπηρεςία Διαχείριςησ υγγραμμάτων (Εφδοξοσ) 

https://eudoxus.gr/ 

 

7.2 Δήλωςη ςυγγραμμάτων 
 

Η πρόςβαςθ των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν ςτον ‘Εφδοξο’ γίνεται με τθ χριςθ των αναγνωριςτικϊν (: «όνομα χριςθ» και 
«κωδικόσ») που απζκτθςαν κατά τθν εγγραφι τουσ για τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του Πανεπιςτθμίου. 

● Πριν από τθ διλωςθ των ςυγγραμμάτων ςτον ‘Εφδοξο’ κα πρζπει να ζχει προθγθκεί θ ίδια αντίςτοιχθ διλωςθ 
ςυγγραμμάτων ςτο Σφςτθμα Ηλεκτρονικισ Γραμματείασ (my-studies) του Πανεπιςτθμίου. 

 

8. Μετεγγραφζσ 
 

Οι μετεγγραφζσ φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν (μόνο για τα Τμιματα που ζχουν αντιςτοιχίεσ – ΦΕΚ για αντιςτοιχίεσ 
Τμθμάτων 2019-2020: 2656/Β/01.07.2019) διζπονται από τον Ν. 4962 (ΦΕΚ: 111/Α/12.06.2020). Διενεργοφνται από 
το Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, ςτο οποίο κατατίκενται θλεκτρονικά οι αντίςτοιχεσ αιτιςεισ μετεγγραφισ 
ςε θμερομθνίεσ που ανακοινϊνει το Υπουργείο. Τα αποτελζςματα των μετεγγραφϊν ανακοινϊνονται από το 
Υπουργείο (και με μινυμα ςτον ενδιαφερόμενο/ςτθν ενδιαφερόμενθ). 

 

Μετεγγραφζσ (Τπουργείο Παιδείασ και Θρηςκευμάτων) 

www. minedu.gov.gr/aei-9/meteggrafes-new 

 

● Πλθροφορίεσ για τισ μετεγγραφζσ υπάρχουν ςτον ακόλουκο ιςτότοπο: 

 

Μετεγγραφζσ (Ε.Κ.Π.Α.) 

www.uoa.gr/spoydes/proptychiakes_spoydes 

 

9. Κατατακτήριεσ εξετάςεισ 
 

Η κατάταξθ πτυχιοφχων ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ γίνεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται από τθν κείμενθ 
νομοκεςία. Η αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά των πτυχιοφχων που επικυμοφν να καταταγοφν ςτα Ανϊτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρφματα υποβάλλονται ςτο Τμιμα Υποδοχισ από 1 ζωσ 15 Νοεμβρίου κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Οι 
κατατακτιριεσ εξετάςεισ διενεργοφνται κατά το διάςτθμα από 1 ζωσ 20 Δεκεμβρίου εκάςτου ζτουσ. Τα μακιματα 
και θ φλθ των κατατακτθρίων εξετάςεων ανακοινϊνονται ςτον ιςτότοπο του Τμιματοσ, κακϊσ και τα αποτελζςματα 
των εξετάςεων (1. Ανακοινϊςεισ Γραμματείασ και 2. Προπτυχιακζσ Σπουδζσ → Μετεγγραφζσ-Κατατακτιριεσ). 

Οι επιτυχόντεσ και οι επιτυχοφςεσ ςτο Τμιμα Φιλοςοφίασ κατατάςςονται ςτο 3
ο
 εξάμθνο ςπουδϊν του Τμιματοσ 

και τα μακιματα ςτα οποία εξετάςτθκαν για τθν ειςαγωγι τουσ αναγνωρίηονται ωσ επιτυχϊσ εξεταςκζντα. 

● Πλθροφορίεσ για τισ κατατακτιριεσ εξετάςεισ υπάρχουν ςτο ζντυπο «Κατατακτιριεσ εξετάςεισ», το οποίο είναι 
αναρτθμζνο ςτον παρακάτω ιςτότοπο: 

 

Ζντυπο «Κατατακτήριεσ εξετάςεισ» 

www.uoa.gr/spoydes/proptychiakes_spoydes 
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