
Οδηγίες για υποβολή δηλώσεων 

μαθημάτων 
 

Το περιβάλλον Φοιτητή είναι κομμάτι του Universis Project - http://www.universis.gr το 

οποίο παρέχει μία ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης για εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

Η χρήση του περιβάλλοντος Φοιτητή μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε φυλλομετρητή 

(browser) και οποιαδήποτε συσκευή. Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες και από 

mobile συσκευές. 

 

Στο εγχειρίδιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα για την υποβολή δήλωσης 

μαθημάτων από το φοιτητή.  

1. Σύνδεση στην Εφαρμογή (login) 

Ανοίγουμε τον φυλλομετρητή (Browser)  και στην γραμμή εντολών πληκτρολογούμε 

την διεύθυνση: 

https://unistudent.uop.gr 

Στη σελίδα που ανοίγει δίνουμε τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού και 

επιλέγουμε Είσοδος. 

 

http://www.universis.gr/
https://unistudent.uop.gr/


2.  Δηλώσεις  

2.1 Δηλώσεις Μαθημάτων 

Εφόσον το τμήμα μας  έχει ανοίξει την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων, μπορούμε από 

το μενού να επιλέξουμε Δηλώσεις -> Δηλώσεις μαθημάτων 

 

 
 

 

 

• Στο σημείο αυτό είτε μπορούμε να υποβάλλουμε κενή δήλωση (χωρίς 

μαθήματα) πατώντας Υποβολή 

 

 
 



● είτε επιλέγουμε τα επιθυμητά μαθήματά μας και κάνουμε κλικ στο κουμπί 

Δήλωση 

 

 
 

 

• Αν είμαστε βέβαιοι για τα μαθήματα που θα δηλώσουμε, επιλέγουμε το κουμπί 

Υποβολή στα δεξιά και στη συνέχεια εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι έγινε με 

επιτυχία η υποβολή μαθημάτων και η δήλωσή μας θα είναι σε αναμονή για 

έγκριση από τη γραμματεία.  

 

 
 

 

• Αν για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να καταχωρήσουμε κάποια μαθήματα, το 

σύστημα μας ενημερώνει ότι η δήλωσή μας δεν μπορεί να καταχωρηθεί και 

εμφανίζεται και το αντίστοιχο μήνυμα λάθους. 



 

 
 

 

 

• Υπάρχει και η δυνατότητα να μην κάνουμε υποβολή της δήλωσής μας, να την 

αποθηκεύσουμε προσωρινά και να την υποβάλουμε κάποια άλλη στιγμή. 

Εμφανίζεται ένα ενημερωτικό μήνυμα για την ενέργειά μας καθώς και στην 

αρχική οθόνη, υπάρχει αντίστοιχο μήνυμα ότι δεν έχει υποβληθεί οριστικά η 

δήλωσή μας. 

 

 
 

 

  



 
 

 

 

2.2 Επιλογή τμήματος τάξης 

Κατά τη δήλωση μαθημάτων, εφόσον κάποιο μάθημα είναι χωρισμένο σε τμήματα, 

μπορούμε να επιλέξουμε και να δηλώσουμε το τμήμα που μας ενδιαφέρει.  

 

 
 

 



2.3 Επιλογή κατεύθυνσης 

Αν το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούμε ορίζει την επιλογή κατεύθυνσης σε 

κάποιο συγκεκριμένο εξάμηνο, μπορούμε από την αρχική σελίδα των δηλώσεων, να 

επιλέξουμε τη δήλωση Κατεύθυνσης. 

 

 

 
 


