
ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

ΕΑΡΙΝΟΥ 2ου , 4ου , 6ου , 8ου  ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022  

 Αγαπητές/τοί φοιτήτριες/τές,  

 
από 4/3/2022 έως και 20/3/2022 μπορείτε να υποβάλλετε τη δήλωση μαθημάτων για 
το Εαρινό εξάμηνο 2021-2022 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟ.  
https://ecec.uniwa.gr/foititika-2/e-ypiresies/ 
Πέραν των παραπάνω προθεσμιών το σύστημα κλειδώνει κεντρικά και για τη 
Γραμματεία και δεν δύναται να υποβληθεί ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. 
 
Να σας υπενθυμίσουμε ότι: 

• Πριν την Οριστικοποίηση, είναι Υποχρεωτικό να κάνετε Έλεγχο Κανόνων της 
Δήλωσης ώστε να εμφανιστούν πιθανές αστοχίες. Στο τέλος επιλέγεται  
Οριστικοποίηση της Δήλωσης, ώστε να γίνει η υποβολή με επιτυχία. 

• Οι ώρες όσων ακολουθούν το πρόγραμμα ΠΑΔΑ και σας επιτρέπεται να 
δηλώσετε είναι: <= 8ου εξάμηνου  έως 38 ώρες και >=9ου εξαμήνου έως 
52ώρες.  

• Μπορείτε να συμβουλευτείτε την Ιστοσελίδα/Σπουδές/Προπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών https://ecec.uniwa.gr/courses/undergradute/ 

            και οι φοιτητές ΤΕΙ τον πίνακα ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΠΣ 2021 
 
           https://ecec.uniwa.gr/spoydes/proptychiakes-spoydes-2/odigos-spoydon/ 

• Η δήλωση είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να υποβληθεί από το φοιτητή 
διαφορετικά δεν θα μπορείτε να συμμετέχετε στην εξεταστική Εαρινού 
Εξαμήνου και Επαναληπτική του Σεπτεμβρίου του Ακαδ. Έτους 2021-2022. 
 

• Μαθήματα όπου μπορείτε να δηλώσετε και άμεσα αναμένεται να 
τοποθετηθούν καθηγητές (παρακολουθείτε ανακοινώσεις, e-class και το 
πρόγραμμα που ενημερώνεται συνεχώς αυτό το διάστημα και μέχρι την 
τοποθέτηση όλων)  είναι:  

ΥΠ -ΠΑΙ20.  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΓΩΓΗ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Θ + Ε 
ΥΠ- ΓΕΝ44. ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΠΙΛ-ΑΠΠ91. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΕΠΙΛ-ΑΠΠ92.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΕΠΙΛ. ΚΔΟΕ87. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

• Όσοι δηλώσουν Πτυχιακή και προκειμένου να ξεκινήσει η εκπόνησή της θα 
χρειαστεί να έρθετε σε επικοινωνία με τον καθηγητή του σχετικού θεματικού 
Πεδίου, να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά  Αίτηση ανάληψης Πτυχιακής 
εργασίας με τα στοιχεία σας και το θέμα. Αφού υπογραφεί και από τους δύο 

https://ecec.uniwa.gr/foititika-2/e-ypiresies/
https://ecec.uniwa.gr/courses/undergradute/
https://ecec.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/78/2022/01/%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%A4%CE%95%CE%99-%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%99%CE%A7%CE%99%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3-%CE%A3%CE%95-%CE%A0%CE%A0%CE%A3-2021-1.xlsx
https://ecec.uniwa.gr/spoydes/proptychiakes-spoydes-2/odigos-spoydon/
https://ecec.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/78/2020/10/ΝΕΑ-ΠΑ-Αίτηση-ανάληψης-Πτυχιακής-εργασίας.docx
https://ecec.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/78/2020/10/ΝΕΑ-ΠΑ-Αίτηση-ανάληψης-Πτυχιακής-εργασίας.docx


θα προωθηθεί από τον φοιτητή στο email της Γραμματείας ecec@uniwa.gr 
μέχρι την Παρασκευή 18/03/2022. 

Λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία καθώς και τα έγγραφα,  βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα του τμήματος ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ/ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 

 

Σε κάθε περίπτωση παρακαλείσθε να μελετήσετε προσεκτικά το πρόγραμμα 
σπουδών και τις πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τα προαπαιτούμενα 
μαθήματα, τα οποία και σας επισυνάπτουμε.  

 
Καλή αρχή στο Εξάμηνο.  
Από τη Γραμματεία του τμήματος. 
 

mailto:ecec@uniwa.gr

