
Έναρξη υποβολής Δήλωσης Μαθημάτων 
 για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 

 
Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, με εξάμηνο φοίτησης από B’ 
και πάνω, πρέπει να εισέλθουν στο Φοιτητολόγιο: https://services.uniwa.gr/για να 
δηλώσουν, ηλεκτρονικά, τα μαθήματα που διδάσκονται στο χειμερινό εξάμηνο 
2022-2023. 

Την χειμερινή περίοδο διδάσκονται και επιλέγονται τα μαθήματα από τα μονά 
εξάμηνα: Α’, Γ’, Ε’, Ζ’ 

σύμφωνα με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που βρίσκεται αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος http://sw.uniwa.gr/  

Οι δηλώσεις μαθημάτων, για το χειμερινό  εξάμηνο 2022-2023, θα 
πραγματοποιηθούν  

από Δευτέρα 24/10/2022  έως Δευτέρα 31/10/2022. 
Όλες οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνονται αποκλειστικά και  ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, 

στο Φοιτητολόγιο. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
1. Οι φοιτητές πριν προβούν στην δήλωση των μαθημάτων τους θα πρέπει να 

διαβάσουν προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας για την αποφυγή λαθών. 
 

2. Οι φοιτητές μπορούν να τροποποιήσουν, με αλλαγή ή συμπλήρωση μαθημάτων, τις 
δηλώσεις τους μόνο ηλεκτρονικά και όσο διαρκεί η περίοδος των δηλώσεων, για το 
χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 (από 24/10έως31/10/2022) 
 

3. Μετά το πέρας των δηλώσεων οι φοιτητές θα μπορούν να δουν, στο φοιτητολόγιο, 
την οριστικοποιημένη δήλωση μαθημάτων τους για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023. 
 

4. Οι φοιτητές δεν μπορούν να συμμετέχουν στην εξέταση μαθήματος το οποίο ΔΕΝ 
έχουν δηλώσει. Βαθμολογίες σε μαθήματα που δεν δηλώθηκαν δεν καταχωρούνται. 
 

5. Τα δηλωμένα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2022-2023 θα εξεταστούν κατά 
την εξεταστική περίοδο χειμερινού εξαμήνου 2022-2023. Για την επαναληπτική 
εξεταστική αυτών των μαθημάτων, το Σεπτέμβριο 2023, δεν υποβάλλεται ξεχωριστή 
ή νέα δήλωση. 
 

6. Η εγγραφή και επιλογή μαθημάτων στο eclass/moodle ΔΕΝ αποτελεί δήλωση 
μαθημάτων. 
 

7. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για τους πρωτοετείς φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2022-
2023, η δήλωση μαθημάτων του Α’ εξαμήνου,  γίνεται από τη Γραμματεία. Από το Β’ 
εξάμηνο καθώς και στα επόμενα εξάμηνα, οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να 
δηλώνουν, στο Φοιτητολόγιο, τα μαθήματα που παρακολουθούν και στα οποία θα 
εξεταστούν σε κάθε εξάμηνο. 

 

 

https://services.uniwa.gr/
http://sw.uniwa.gr/


8.  ΔΕΝ θα προσφερθούν τα μαθήματα με κωδικό:  

• 705 Ψυχιατρική 

• 406 Διδακτική 

• 306 Γενική Παιδαγωγική και  

• 511 Διδακτική Άσκηση Μικροδιδασκαλία  
για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023. 
 

9. Οι φοιτήτριες/φοιτητές που παρακολουθούν Πρόγραμμα α΄ κύκλου Σπουδών ΤΕΙ θα 
δηλώνουν τα αντίστοιχα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών ΠΑΔΑ. 
 

10. Όσες/όσοι φοιτήτριες/φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα «Πρακτική 
Εργαστηριακή Άσκηση - Εποπτεία  1» του Ζ’ εξαμήνου, θα δηλώσουν την τάξη του 
επόπτη-διδάσκοντα που παρακολουθούν. 
 

11. Όσοι έχουν περάσει το μάθημα 502 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ως 
υποχρεωτικό:  

• δηλώνουν από την ομάδα Α’ ή το μάθημα 506 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΠΙΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ή το 
μάθημα 507 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ και αγνοούν τα μαθήματα 
512 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Υ) και 513 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ (ΥΕ).  

• Όσοι επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία, δεν δηλώνουν 
κανένα μάθημα από την ομάδα Α’(κωδ. 513,506,507)  και την ομάδα 
Δ’ (κωδ. 607,608,609). 

• Όσες/όσοι φοιτήτριες/φοιτητές μέχρι και την ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021-2022 έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο 
μάθημα με κωδ. 502 (Υ) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ και σε 1 ΥΕ 
της ομάδας Α’ του Ε’ εξαμήνου (ή 505 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ή 506 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΠΙΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ Κ.Ε. ή 507 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ), δεν προβαίνουν σε 
καμία αλλαγή. 

 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Α. Όριο ωρών στο σύνολο των δηλωμένων μαθημάτων, ανά εξάμηνο. 
 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΩΡΩΝ 

Από 1 μέχρι 8 38 ώρες 

Από 9ο και πάνω 52 ώρες 

 
 
Β. Προαπαιτούμενα μαθήματα 
 
Οι φοιτητές του Τμήματος, απαιτείται να έχουν παρακολουθήσει και να έχουν 
εξεταστεί επιτυχώς σε προαπαιτούμενα μαθήματα, ως  απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη δήλωση, παρακολούθηση και εξέταση των εξαρτημένων από αυτά 
μαθημάτων. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 



ΕΡΓΑΣΙΑΣ ορίστηκαν τα παρακάτω προαπαιτούμενα μαθήματα, για τους φοιτητές με 
εξάμηνο φοίτησης από 1ο έως 8ο, ως εξής: 
  



 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ                    ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
304   Αναπτυξιακή Ψυχολογία 509 Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία 

401 Κοινοτική Κοινωνική Εργασία 501 Μεθοδολογία κοινοτικών παρεμβάσεων 

404 Κοινωνιολογία της Οικογένειας 702 Κοινωνική Εργασία με οικογένεια 

203 Επαγγ.Ηθική και Δεοντολογική 
Συμπεριφορά 

703 Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση - 
Εποπτεία Ι 

303 Τομείς και Υπηρεσίες εφαρμογής της 
Κοιν.Εργ 

703 Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση - 
Εποπτεία Ι 

301 Μεθοδολογία Κοινωνικής εργασίας με 
άτομα 

703 Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση - 
Εποπτεία Ι 

402 Μεθοδολ.Κοινων.εργασίας με ομάδες 703 Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση - 
Εποπτεία Ι 

503 Μέθοδοι και δεξιότητες συνέντευξης 703 Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση - 
Εποπτεία Ι 

501 Μεθοδολογία κοινοτικών παρεμβάσεων 703 Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση - 
Εποπτεία Ι 

703 Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση – 
Εποπτεία Ι 

803 Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση - 
Εποπτεία ΙΙ 

105 Μεθοδολογία Συγγραφής 
Επιστημ.Εργασίας    (βαθμ. ≥ 7,5) 

807 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

610 Ποιοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνική 
Έρευνα 

807 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

707 Ποσοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνική 
Έρευνα 

807  ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα προαπαιτούμενα μαθήματα ΔΕΝ ισχύουν στους επί πτυχίω φοιτητές, 
με εξάμηνο φοίτησης από 9ο  και πάνω. 
 
Γ. Δήλωση μαθημάτων και δήλωση συγγραμμάτων στον «ΕΥΔΟΞΟ» 
1. Η δήλωση μαθημάτων στο Φοιτητολόγιο θα πρέπει να ταυτίζεται με την δήλωση 
συγγραμμάτων στον «ΕΥΔΟΞΟ». Δηλαδή, ΔΕΝ μπορείτε να δηλώσετε και να 
παραλάβετε κάποιο σύγγραμμα από τον «ΕΥΔΟΞΟ», αν δεν έχετε δηλώσει το 
αντίστοιχο μάθημα στο Φοιτητολόγιο. 
Μετά την διασταύρωση των στοιχείων των δύο συστημάτων, αν διαπιστωθεί ότι 
έχετε παραλάβει σύγγραμμα το οποίο δεν έχετε δηλώσει, θα πρέπει να το 
επιστρέψετε αλλιώς δεν θα μπορέσετε να δηλώσετε συγγράμματα στο επόμενο 
εξάμηνο. 
 
2. Στην εφαρμογή Διαχείρισης συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ» σύμφωνα με την Αρχή 
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Εκπαίδευση μπορείτε να δηλώσετε και να 
παραλάβετε συγγράμματα που αντιστοιχούν σε (8) οκτώ μαθήματα, δηλαδή (8) οκτώ 
συγγράμματα ανά εξάμηνο.  
Μάθημα στο οποίο έχετε δηλώσει και εξεταστεί επιτυχώς χωρίς σύγγραμμα δεν 
δικαιούστε σύγγραμμα. 
 


