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1. Υπεξεζία StudentsWeb
1.1. Γενικά
Η εθαξκνγή StudentsWeb αθνξά ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ, δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα
πξφζβαζεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο ηεο Γξακκαηείαο. Η ππεξεζία πξνζθέξεη ζηνπο
θνηηεηέο – ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ δπλαηφηεηα εκθάληζεο θάπνησλ γενικών πληποθοπιών ηνπ
ηδξχκαηνο θαη ηνπ θάζε ηκήκαηνο εηδηθφηεξα, φπσο:



ζηοισεία ημημάηων (πποπηςσιακά, μεηαπηςσιακά), πποζωπικό ημημάηων
(ονομαηεπώνςμο, email, ηηλέθωνα)



διαθέζιμερ ςποηποθίερ - βπαβεία ημήμαηορ, ππογπάμμαηα ζποςδών



ανακοινώζειρ ημήμαηορ



μαθήμαηα ππογπαμμάηων ζποςδών με λεπηομέπειερ διδαζκαλίαρ και
πληποθοπίερ ζσεηικά με ηην ύλη διδαζκαλίαρ



ππογπάμμαηα διδαζκαλίαρ και εξεηάζεων μαθημάηων



ανακοινώζειρ και δημοζιεύζειρ ζσεηικά με ηα μαθήμαηα ηων ππογπαμμάηων
ζποςδών



αποηελέζμαηα εξεηάζεων μαθημάηων

Δπίζεο νη θνηηεηέο κέζσ ηεο ππεξεζίαο StudentsWeb έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εκθαλίζνπλ θαη λα
επεμεξγαζηνχλ πποζωπικά ζηοισεία πος αθοπούν μόνο ηοςρ ίδιοςρ, φπσο:



εμθάνιζη ζηοισείων θοιηηηή, όπωρ επώνςμο, όνομα, ζηοισεία εγγπαθήρ ζηο
ημήμα, ζηοισεία διεςθύνζεων και ηηλεθώνων σωπίρ δςναηόηηηα
ηποποποίηζήρ ηοςρ



αλλαγή κωδικού ππόζβαζηρ ζηην ςπηπεζία



εμθάνιζη δηλώζεων μαθημάηων, ηηρ ηπέσοςζαρ και ηων πποηγούμενων
ακαδημαϊκών πεπιόδων από ηην επιλογή Πξνβνιή



δημιοςπγία νέαρ δήλωζηρ, ηποποποίηζηρ ςπαπσόνηων δηλώζεων από ηην
επιλογή Η δήιωζή κνυ. Η λειηοςπγία αςηή ενεπγοποιείηαι και
απενεπγοποιείηαι από παπαμέηποςρ ηος ζςζηήμαηορ ανάλογα με ηιρ
πεπιόδοςρ δηλώζεων



εμθάνιζη ππογπάμμαηορ ζποςδών θοιηηηή και ηων ανηίζηοισων μαθημάηων



εμθάνιζη ππογπάμμαηορ διδαζκαλίαρ μόνο για ηα μαθήμαηα πος έσει
δηλώζει από ηην επιλογή Δηδαζθαιία



εμθάνιζη ππογπάμμαηορ εξεηάζεων μαθημάηων ζηιρ οποίερ έσει δηλώζει όηι
θα ζςμμεηάζσει από ηην επιλογή Εμεηάζεωλ
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καπηέλα βαθμολογίαρ μαθημάηων ηος με ζηοισεία σπέωζηρ, βαθμολογίαρ
και εξεηάζεων, με δςναηόηηηερ πποβολήρ ηων μαθημάηων καηά ηίηλο, έηορ,
εξάμηνο, ηύπο



αποζηολή αιηήζεων πιζηοποιηηικών ππορ ηη Γπαμμαηεία



εμθάνιζη καηάζηαζηρ ηων αιηήζεων πος έσοςν ςποβληθεί (ζε αναμονή,
έσει εκδοθεί)



εμθάνιζη ςποηποθιών – βπαβείων πος έσει λάβει

ΣΗΜΔΙΩΣΗ
Γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο δελ απαηηείηαη πηζηνπνίεζε ηνπ θνηηεηή - ρξήζηε ηνπ
ζπζηήκαηνο, ελψ γηα ην θνκκάηη κε ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο απαηηείηαη οπωζδήποηε πηζηνπνίεζε,
δηαθνξεηηθά δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ηνπ θνηηεηή ζην ζχζηεκα.

1.2. Δίζοδορ ζηην ςπηπεζία StudentsWeb


Ο θνηηεηήο πιεθηξνινγεί ζε θάπνηνλ web browser ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ site, φπνπ
εκθαλίδεηαη ε ζειίδα εηζφδνπ ηεο εθαξκνγήο.



Ο ρξήζηεο πιεθηξνινγεί ηα ζηνηρεία εηζφδνπ, φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφο πξφζβαζεο.



Σε πεξίπησζε πνπ ηελ πξψηε θνξά πξφζβαζεο ζηελ ππεξεζία ρξεηάδεηαη ενεπγοποίηζη ηος
λογαπιαζμού, πξέπεη πξψηα λα ζπκπιεξσζνχλ ηα ζηνηρεία ελεξγνπνίεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ.
Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ, γηα πξφζβαζε ζηηο
ππεξεζίεο πξέπεη απιά λα πιεθηξνινγεζνχλ ηα ζηνηρεία εηζφδνπ ηνπ θνηηεηή.



Αθνχ γίλεη ε πηζηνπνίεζε ηνπ θνηηεηή – ρξήζηε απφ ην ζχζηεκα, εκθαλίδεηαη ε θαξηέια κε ηα
πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία εηζφδνπ δελ είλαη ζσζηά, εκθαλίδεηαη
κήλπκα θαη απνηξέπεηαη ε είζνδφο ηνπ ζηελ ππεξεζία.

1.3. Αποζύνδεζη από ηο ζύζηημα


Αθνχ έρεη γίλεη πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα βάζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη
παξαπάλσ, ν ρξήζηεο επηιέγεη ην πιήθηξν Αποζύνδεζη, ψζηε λα απνζπλδεζεί απφ ην
ζχζηεκα.



Σε πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο έρεη ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα θαη γηα θάπνην δηάζηεκα δελ
πξαγκαηνπνηήζεη θακία ελέξγεηα εκθαλίδεηαη πξνεηδνπνηεηηθφ κήλπκα. Σε πεξίπησζε πνπ πάιη
δε πξαγκαηνπνηεζεί θακία ελέξγεηα, ηφηε ην ζχζηεκα απηνκάησο δηαθφπηεη ηε ζπλεδξία γηα
ιφγνπο αζθάιεηαο. Γηα λα ζπλερίζεη ηελ εξγαζία ηνπ ν ρξήζηεο πξέπεη λα ζπλδεζεί μαλά ζηελ
ππεξεζία.
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1.4. Βαθμολογίερ
1.2.1 Πποβολή Βαθμολογιών Φοιηηηή


Αθνχ έρεη γίλεη πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα βάζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη
παξαπάλσ, ν ρξήζηεο επηιέγεη ην Βαθμολογίερ ζην θεληξηθφ κελνχ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο
νζφλεο. Σηε δεμηά πιεπξά ηεο νζφλεο εκθαλίδνληαη φια ηα καζήκαηα πνπ έρεη δειψζεη ν
θνηηεηήο κε ζηνηρεία ρξέσζεο, βαζκνινγίαο θαη εμεηάζεσλ.



Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ησλ καζεκάησλ θαηά ηίηιν, θσδηθφ, αθαδεκατθφ έηνο,
εμάκελν, ηχπν.

Δηθφλα 1 – Πξνβνιή βαζκψλ καζεκάησλ θνηηεηή

1.5. Γηλώζειρ
1.5.1.


Η Γήλωζή μος
Δπηιέγνληαο Η Γήλωζή μος απφ ηελ επηινγή Γηλώζειρ ηνπ θεληξηθνχ κελνχ εκθαλίδεηαη ζηε
δεμηά πιεπξά ηεο νζφλεο ε ηξέρνπζα δήισζε ηνπ θνηηεηή, ζηελ νπνία κπνξεί (αλ επηηξέπεηαη
απφ ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο) λα εηζάγεη ή λα αθαηξέζεη καζήκαηα.



Γηα εηζαγσγή καζεκάησλ παηήζηε ην πιήθηξν Πποζθήκη, ψζηε λα εκθαληζηνχλ ηα καζήκαηα
πνπ κπνξεί ν θνηηεηήο λα δειψζεη. Σηε ζπλέρεηα ηζεθάξεηε ηα καζήκαηα πνπ ζέιεηε λα
εηζαρζνχλ ζηε δήισζε θαη παηήζηε ην πιήθηξν Διζαγωγή ζηη δήλωζη.



Γηα αθαίξεζε καζεκάησλ ηζεθάξεηε ηα καζήκαηα ηεο δήισζεο πνπ ζέιεηε θαη παηήζηε ην
πιήθηξν Γιαγπαθή.
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Αθνχ νινθιεξσζνχλ νη αιιαγέο ζηε δήισζε παηήζηε ην πιήθηξν Αποζηολή, ψζηε λα
απνζηαιιεί ε δήισζε ζηε Γξακκαηεία.



Παηψληαο ηελ επηινγή Πποβολή δηλώζεων εκθαλίδνληαη φιεο νη δειψζεηο ηνπ θνηηεηή.

Δηθφλα 2 – Πξνβνιή ηξέρνπζαο δήισζεο θνηηεηή γηα επεμεξγαζία

Δηθφλα 3 – Δπηινγή καζεκάησλ γηα εηζαγσγή ζηε δήισζε
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1.5.2.


Πποβολή Γηλώζεων Φοιηηηή
Δπηιέγνληαο Πποβολή απφ ηελ επηινγή Γηλώζειρ ηνπ θεληξηθνχ κελνχ εκθαλίδνληαη ζηε
δεμηά πιεπξά ηεο νζφλεο φιεο νη δειψζεηο ηνπ θνηηεηή απφ ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Τκήκα αλά
αθαδεκατθή πεξίνδν.



Παηψληαο ηελ επηινγή Η δήλωζή μος εκθαλίδεηαη ε δήισζε ηνπ θνηηεηή γηα ηελ ηξέρνπζα
πεξίνδν.

Δηθφλα 4 – Πξνβνιή φισλ ησλ δειψζεσλ καζεκάησλ θνηηεηή

1.6. Ππόγπαμμα
1.6.1.

Πποβολή Ππογπάμμαηορ Σποςδών



Ο ρξήζηεο εθηειεί επηηπρεκέλε είζνδν ζην ζχζηεκα



Απφ ηελ επηινγή Ππόγπαμμα Σποςδών ηνπ θεληξηθνχ κελνχ εκθαλίδεηαη ζηε δεμηά πιεπξά
ηεο νζφλεο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ αθνινπζεί ν θνηηεηήο, νη πξνυπνζέζεηο ιήςεο πηπρίνπ
θαη ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Κάλνληαο θιηθ ζηνλ ηίηιν ηνπ θάζε καζήκαηνο
εκθαλίδνληαη

ηα

ζηνηρεία

ηνπ

καζήκαηνο,

φπσο

ζηνηρεία

δηδαζθαιίαο,

πιεξνθνξίεο,

αλαθνηλψζεηο, δεκνζηεχζεηο, απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ καζήκαηνο, εκεξνιφγην πξφγξακκα
δηδαζθαιίαο θαη εμεηάζεσλ.
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1.6.2.


Πποβολή Ππογπάμμαηορ Γιδαζκαλίαρ
Απφ ηελ επηινγή Ππόγπαμμα Γιδαζκαλίαρ ηνπ θεληξηθνχ κελνχ εκθαλίδεηαη ζηε δεμηά πιεπξά
ηεο νζφλεο ην εκεξνιφγην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο
δειψζεηο ηνπ θνηηεηή γηα ηελ ηξέρνπζα αθαδεκατθή πεξίνδν.

1.6.3.


Πποβολή Ππογπάμμαηορ Δξεηάζεων
Απφ ηελ επηινγή Ππόγπαμμα Δξεηάζεων ηνπ θεληξηθνχ κελνχ εκθαλίδεηαη ζηε δεμηά πιεπξά
ηεο νζφλεο ην εκεξνιφγην πξφγξακκα εμεηάζεσλ ησλ καζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο
δειψζεηο ηνπ θνηηεηή γηα ηελ ηξέρνπζα αθαδεκατθή πεξίνδν.

1.7. Φοιηηηική Μέπιμνα
1.7.1.


Δμθάνιζη Υποηποθιών-Βπαβείων
Απφ ηελ επηινγή Φοιηηηική Μέπιμνα ηνπ θεληξηθνχ κελνχ εκθαλίδνληαη ζηε δεμηά πιεπξά ηεο
νζφλεο νη ππνηξνθίεο – βξαβεία πνπ έρεη ιάβεη ν ζπγθεθξηκέλνο θνηηεηήο.

1.8. Πιζηοποιηηικά
1.8.1.


Νέα αίηηζη έκδοζηρ πιζηοποιηηικού
Δπηιέγνληαο Νέα αίηηζη απφ ηελ επηινγή Πιζηοποιηηικά ηνπ θεληξηθνχ κελνχ εκθαλίδεηαη
ζηε δεμηά πιεπξά ηεο νζφλεο ε θαξηέια Αίηηζη έκδοζηρ πιζηοποιηηικού απφ ηελ νπνία
κπνξεί ν θνηηεηήο λα επηιέμεη ηνλ ηχπν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ηνλ αξηζκφ αληηγξάθσλ, λα νξίζεη
ζεκεηψζεηο, ηνλ ηξφπν παξαιαβήο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.

1.8.2.


Δνημέπωζη καηάζηαζηρ αιηήζεων
Δπηιέγνληαο Καηάζηαζη αιηήζεων απφ ηελ επηινγή Πιζηοποιηηικά ηνπ θεληξηθνχ κελνχ
εκθαλίδεηαη ζηε δεμηά πιεπξά ηεο νζφλεο νη αηηήζεηο πηζηνπνηεηηθψλ πνπ έρεη ππνβάιιεη ν
θνηηεηήο θαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη θάζε αίηεζε έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ, π.ρ. ζε
αλακνλή ή έρεη εθδνζεί.
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Δηθφλα 5 – Αίηεζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ

Δηθφλα 6 – Καηάζηαζε αηηήζεσλ θνηηεηή

1.9. Αλλαγή κωδικού θοιηηηή
1.9.1.


Αλλαγή κωδικού ππόζβαζηρ
Ο ρξήζηεο εθηειεί επηηπρεκέλε είζνδν ζην ζχζηεκα νξίδνληαο ηα ζηνηρεία εηζφδνπ φλνκα
ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο θαη εκθαλίδεηαη ε θεληξηθή θαξηέια κε ηα ζηνηρεία ηνπ θνηηεηή.



Παηψληαο ην πιήθηξν Αλλαγή κωδικού εκθαλίδεηαη ε θαξηέια φπνπ ζα νξηζηεί ν λένο
θσδηθφο πξφζβαζεο, νξίδνληαο αξρηθά ηνλ ήδε θαηαρσξεκέλν θσδηθφ.
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User Guide Σθάικα! Χξεζηκνπνηήζηε ηελ θαξηέια "Κεληξηθή ζειίδα", γηα λα εθαξκόζεηε ην Heading 4,Title of Paper ζην
θείκελν πνυ ζέιεηε λα εκθαλίδεηαη εδώ.



Αθνχ νξηζηεί ν λένο θσδηθφο πξφζβαζεο επηιέγνπκε ην πιήθηξν Αποθήκεςζη γηα λα
ελεκεξσζεί ην ζχζηεκα γηα ηελ αιιαγή ηνπ θσδηθνχ. Τελ επφκελε θνξά ζχλδεζεο ζα ηζρχεη ν
λένο θσδηθφο.

ΣΗΜΔΙΩΣΗ
Η δηαδηθαζία αιιαγήο θσδηθνχ πξφζβαζεο δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη νξηζηεί
ζην ζχζηεκα φηη ε πηζηνπνίεζε ηνπ θνηηεηή – ρξήζηε ζα γίλεηαη απφ θάπνηνλ εμσηεξηθφ θνξέα.

Δηθφλα 7 – Αιιαγή θσδηθνχ πξφζβαζεο θνηηεηή
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