ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 12-4-2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
( 2ο, 4ο, 6ο και επί πτυχίω)

Οι δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, για τους φοιτητές του
2ου, 4ου , 6ου εξαμήνου και των επί πτυχίω θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από τις:
13-4-2022 ως και 10-05-2022, ηλεκτρονικά
ΠΡΟΣΟΧΗ
Παρακαλούνται οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου να περιμένουν νεότερη ανακοίνωση
για τη δήλωση μαθημάτων
Οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση:
1. Σύνδεση στον ιστότοπο https :// foit.panteion.gr/declare
2. Δίνετε τους κωδικούς σας από τον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό για πρόσβαση στις ιδρυματικές
και ομοσπονδιακές υπηρεσίες μέσω της υπηρεσίας URegister.
Υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι φοιτητές (νεοεισερχόμενοι και παλαιοί) του Τμήματος, θα πρέπει να
αποκτήσουν τον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό για πρόσβαση στις ιδρυματικές και ομοσπονδιακές
υπηρεσίες μέσω της υπηρεσίας URegister (https://ureguster.panteion.gr) του Παντείου
Πανεπιστημίου.
3. Επιλέγετε ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
4. Επιλέγετε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
5. Επιλέγετε ξανά ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (Στην οθόνη εμφανίζεται “Αναλυτικός Κατάλογος Επιλεγμένων
Μαθημάτων” που περιέχει και τους κανόνες δηλώσεων)
6. Επιλέγετε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ και ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Υποχρεωτικό ΥΠ + προσθήκη
Υποχρεωτικό Επιλογής ΥΕ + προσθήκη
Ελεύθερης Επιλογής ΕΕ + προσθήκη
Οφειλόμενο + προσθήκη
Μαθήματα εκτός Τμήματος ΜΕΤ + προσθήκη

Οι φοιτητές στο πρώτο έτος σπουδών τους (Β’ εξάμηνο) πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά τα 5
ΥΠ μαθήματα που διδάσκονται σε αυτό (κατεβαίνει αυτόματα στη δήλωση, πατήστε μόνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ)
7. Επιλέγετε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ
8. Επιλέγετε ΕΚΤΥΠΩΣΗ (εκτυπώνετε τη δήλωσή σας)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποχρεωτική ΕΚΤΥΠΩΣΗ της δήλωσής σας, ή αποθήκευση της ως pdf αρχείο στον
Υπολογιστή σας. Να φυλάσσεται ως το μόνο αποδεικτικό δήλωσης
Απορίες ή προβλήματα (τεχνικά) που μπορεί να προκύψουν κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωση
σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: foititologio@panteion.gr και με τα
εξής στοιχεία:
ΤΜΗΜΑ: Κοινωνικής Πολιτικής ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………….. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 51..............
ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ..............

Διορθώσεις ή συμπληρώσεις της δήλωσης έχει το δικαίωμα να κάνει ο φοιτητής μόνο κατά τη χρονική
διάρκεια που διαρκούν οι δηλώσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική στη έναρξη του εξαμήνου ανεξάρτητα από το έτος
φοίτησης και γίνονται εκ νέου σε κάθε εξάμηνο, διότι είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εξεταστική
περίοδο του τρέχοντος εξαμήνου και στην επαναληπτική Σεπτεμβρίου 2022.
Η βαθμολογία μαθημάτων, στα οποία εξετάσθηκε ο φοιτητής, χωρίς να τα έχει προηγουμένως δηλώσει,
ακυρώνεται.
Η δήλωση μαθημάτων θα πρέπει να ταυτίζεται με τη δήλωση συγγραμμάτων στο σύστημα “ΕΥΔΟΞΟΣ”. Σε
αντίθετη περίπτωση θα σας ζητηθούν πίσω τα βιβλία των μαθημάτων που παραλάβατε και τα οποία δεν
δηλώσατε στη Δήλωση Μαθημάτων.
Για την δήλωση σας θα πρέπει να συμβουλευτείτε το Πρόγραμμα Διδασκαλίας ΕΕ (που είναι αναρτημένο
στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://socialpolicy.panteion.gr/ ) και τους κανόνες δηλώσεων.
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:
Προκειμένου να δηλώσετε πτυχιακή εργασία θα πρέπει να εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία σας
δύο (2) προβιβάσιμα σεμινάρια (ΣΕΜ).
Σε περίπτωση που δηλώσετε πτυχιακή εργασία αλλά δεν πληροίτε την ανωτέρω προϋπόθεση, η πτυχιακή
εργασία σας δεν θα βαθμολογηθεί και θα θεωρηθεί άκυρη.

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Αναστασία Βογιατζή
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΥΓ: Ακολουθεί επεξηματική σημείωση για αντιμετώπιση προβλήματος κατά τη δήλωση μαθημάτων από την Δ/νση
Μηχανοργάνωσης:
Μη Ανταπόκριση Εφαρμογής Δηλώσεων Μαθημάτων με google chrome
Αρχικά δοκιμάστε με άλλο browser edge ή mozilla. Αν ο mozilla δεν ανοίγει καθόλου την εφαρμογή κάντε τα ακόλουθα: - Σε ένα νέο
παράθυρο στο Mozilla Firefox, γράψτε στην μπάρα διευθύνσεων πάνω πάνω, about:config
- Πατήστε το κουμπί 'Αποδοχή κινδύνου και συνέχεια'
- Στην μπάρα αναζήτησης που σας βγάζει γράψτε ή αντιγράψτε την λέξη ΤLS
- Από την λίστα που σας βγάζει, πηγαίνετε κάτω στην γραμμή που λέει: security.tls.version.min

- Αν η τιμή που υπάρχει δεξιά δεν είναι 1, τότε πατήστε στο τέλος της ίδιας γραμμής το τετράγωνο μικρό κουμπί για επεξεργασία,
αλλάξτε την τιμή σε 1 και μετά πατήστε πάλι το ίδιο κουμπάκι για αποθήκευση. Όλη η γραμμή τότε θα πρέπει να είναι bold, δηλαδή
με έντονα μαύρα γράμματα.

