
ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

https://preregister.uniwa.gr  (ΕΩΣ 16/10/2020) ΟΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ 

ΚΩΔΙΚΟΙ.  

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

I. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 

• την Κεντρική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου για να βρείτε όλες τις 

πληροφορίες που αφορούν τους Φοιτητές και ειδικές Οδηγίες για τους 

Πρωτοετείς ( Ακαδημαϊκή ταυτότητα, Παροχές σε φοιτητές, Σίτιση, Στέγαση 

κλπ) https://www.uniwa.gr/foitites/ 

• την Ιστοσελίδα του Τμήματος, αναρτώνται ανελλιπώς όλες τις Ανακοινώσεις 

που σας αφορούν . https://sw.uniwa.gr/ 

II. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. του 

Τμήματος  καθώς και της Γραμματείας, είναι αναρτημένα στην 

Ιστοσελίδα του Τμήματος. Η Γραμματεία εξυπηρετεί τους 

φοιτητές/τριες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-13:00 τηλεφωνικά 

ή με ραντεβού για την περίοδο που ισχύουν τα μέτρα (λόγω 

πανδημίας) και όχι με φυσική παρουσία. 

III. Η ηλεκτρονική επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο και τη Γραμματεία θα 

γίνεται  αποκλειστικά μέσω της Διεύθυνσης του Ακαδημαϊκού σας 

Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail, sw…@uniwa.gr). Δεν απαντώνται 

ανώνυμα ερωτήματα ή από προσωπικό μη ιδρυματικό λογαριασμό, για 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  Για την καλύτερη και 

γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας η όποια τηλεφωνική επικοινωνία ή η 

αποστολή email, να γίνεται εφόσον δεν έχουν καλυφθεί οι απορίες σας 

από τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

https://preregister.uniwa.gr/
https://www.uniwa.gr/foitites/
https://sw.uniwa.gr/


3. Όσοι επιθυμείτε Βεβαίωση Φοίτησης μπορείτε να αιτηθείτε μέσα από την 

εφαρμογή του Φοιτητολογίου, https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/ilektronikes-

ypiresies/  από τις 26/10/2020 και μετά με τη χρήση των Ακαδημαϊκών σας 

Κωδικών. 

4. Η δήλωση των μαθημάτων στο 1ο χειμερινό εξάμηνο θα γίνει από τη 

Γραμματεία του Τμήματος και θα περιλαμβάνει  ΜΟΝΟ τα μαθήματα του 

1ου Εξαμήνου. 

5. Από το 2ο εαρινό εξάμηνο και μετά είναι υποχρέωση του/ης φοιτητή/τριας να 

υποβάλει δήλωση μαθημάτων στην αρχή κάθε εξαμήνου σε συγκεκριμένες 

ημερομηνίες που θα αναρτώνται. (συνήθως μετά το πέρας της εξεταστικής 

του Χειμερινού Εξαμήνου). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ένα μάθημα δεν έχει δηλωθεί από τον Φοιτητή (για 

εσάς ισχύει από το 2Ο εξάμηνο και μετά, δεν θα μπορεί να βαθμολογηθεί από 

τον/την Καθηγητή/τρια και δεν θα μπορεί να εξεταστεί σε καμία εξεταστική. 

 

Τα μέλη της Γραμματείας Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 

Σας ευχόμαστε  καλή  Ακαδημαϊκή Χρονιά. 

https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/ilektronikes-ypiresies/
https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/ilektronikes-ypiresies/

