
 Οδηγίες Χρησιμοποίησης της Υπηρεσίας StudentsWeb  
 

Η υπηρεσία StudentsWeb προσφέρει στους σπουδαστές – χρήστες του συστήµατος την 
δυνατότητα εµφάνισης και επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδοµένων (δηλώσεις, 
βαθµολογίες, αιτήσεις πιστοποιητικών κτλ) καθώς επίσης και τη δυνατότητα προβολής 
στοιχείων που σχετίζονται µε τα Τµήµατα στα οποία ανήκουν (προγράµµατα σπουδών, 
µαθήµατα, προσωπικό κτλ).  
  
Τα στοιχεία αυτά αποτελούν και τα δύο βασικά µέρη στα οποία χωρίζεται η υπηρεσία, το 
πρώτο το οποίο παρέχει γενικές πληροφορίες για τα Τµήµατα (προγράµµατα σπουδών, 
µαθήµατα, προσωπικό κτλ) και για τη χρησιµοποίησή του δεν απαιτείται πιστοποίηση και 
το δεύτερο, το οποίο παρέχει προσωπικές πληροφορίες και απαιτεί πιστοποίηση. 
  
1. Γενικές Πληροφορίες 
   

 

Εµφάνιση των προγραµµάτων σπουδών του Τµήµατος (λίστες 
µαθηµάτων, λεπτοµέρειες µαθηµάτων, αποτελέσµατα εξετάσεων 
µαθηµάτων, λίστα προσωπικού Τµήµατος κτλ). 

  

 
Εµφάνιση των στοιχείων των διαθέσιµων Τµηµάτων (Υποτροφίες, 
Προσωπικό) 

  

 
Δυνατότητα αναζήτησης µαθηµάτων σύµφωνα µε κριτήρια 
αναζήτησης και προβολή των στοιχείων τους. 

  

 Εµφάνιση των διαθέσιµων ανακοινώσεων του Τµήµατος. 

  

 Εµφάνιση των διαθέσιµων υποτροφιών του Τµήµατος.  

  
2. Είσοδος στο σύστηµα 

 

Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνοµα Χρήστη και 
Κωδικός πληκτρολογούµε το Όνοµα Χρήστη και τον Κωδικό 
Πρόσβασης που µας έχει δωθεί. 

  
Μετά την επιτυχή είσοδο στο σύστηµα και χρησιµοποιώντας τις επιλογές του µενού στο 
αριστερό µέρος της οθόνης έχουµε τις παρακάτω δυνατότητες: 

 

Εµφάνιση των βασικών στοιχείων του λογαριασµού µας, 
δυνατότητα αλλαγής του κωδικού πρόσβασης στο σύστηµα καθώς 
επίσης και δυνατότητα αποστολής µηνύµατος στη Γραµµατεία του 
Τµήµατός µας. 

  

 Εµφάνιση της αναλυτικής βαθµολογίας µαθηµάτων 

  

 

Εµφάνιση των δηλώσεων µαθηµάτων ανά εξάµηνο σπουδών 
(Προβολή) καθώς επίσης και συµπλήρωση - επεξεργασία της 
δήλωσης µαθηµάτων του τρέχοντος εξαµήνου φοίτησης (Η 
δήλωσή µου) 

  

 

Εµφάνιση των στοιχείων των µαθηµάτων του προγράµµατος 
σπουδών (λεπτοµέρειες µαθηµάτων, πληροφορίες, ανακοινώσεις, 
δηµοσιεύσεις, αποτελέσµατα εξετάσεων) 



  

 
Εµφάνιση στοιχείων που σχετίζονται µε λήψη υποτροφιών - 
βραβείων. 

  

 

Συµπλήρωση αίτησης παραλαβής πιστοποιητικού προς τη 
Γραµµατεία του Τµήµατος (Νέα Αίτηση) καθώς επίσης και 
προβολή της κατάστασης των αιτήσεων (Κατάσταση αιτήσεων). 

  
  
3. Έξοδος – Αποσύνδεση 
  

 
Πατώντας το πλήκτρο αποσύνδεση µπορούµε να αποσυνδεθούµε 
από το σύστηµα. Μετά την ολοκλήρωση της αποσύνδεσης σε 
περιβάλλον πολλών χρηστών (νησίδες πληροφορικής, εργαστήρια 
κτλ) προτείνεται το κλείσιµο του παραθύρου του προγράµµατος 
πλοήγησης που χρησιµοποιούµε για λόγους ασφάλειας. 

  
4. Συµπλήρωση δήλωσης µαθηµάτων 
  
  

1. Μετά την επιτυχή είσοδο στο σύστηµα επιλέγοντας από το µενού στο αριστερό 
µέρος της οθόνης Δηλώσεις -> Η δήλωση µου µεταφερόµαστε στη σελίδα 
επεξεργασίας της δήλωσης του τρέχοντος εξαµήνου φοίτησης. 

2. Πατώντας το πλήκτρο Προσθήκη εµφανίζεται η λίστα των µαθηµάτων του 
προγράµµατος σπουδών. 

3. Από τη λίστα των µαθηµάτων επιλέγουµε τα µαθήµατα που επιθυµούµε να 
εισαχθούν στη δήλωση τσεκάροντάς τα στα αριστερά της λίστας. 

4. Στη συνέχεια πατούµε το πλήκτρο Εισαγωγή στη Δήλωση το οποίο βρίσκεται 
πάνω από τη λίστα µε σκοπό την εισαγωγή των επιλεγµένων µαθηµάτων στη 
δήλωση και µεταφερόµαστε στη λίστα των µαθηµάτων της δήλωσης. 

5. Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο Διαγραφή µπορούµε να διαγράψουµε κάποιο ή 
κάποια από τα µαθήµατα που εµφανίζονται στη λίστα της δήλωσης τσεκάροντάς 
τα στα αριστερά της λίστας.  

6. Πατώντας το πλήκτρο Αποστολή αποστέλουµε τη δήλωση στη Γραµµατεία. 

 

 

 
 


