


Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2019 

Φίλες και φίλοι,
 
Το Τμήμα Φιλολογίας σάς υποδέχεται σήμερα ως φοιτητές και 
φοιτήτριές του. Σας καλωσορίζουμε.

Από τις επόμενες μέρες και για τα επόμενα χρόνια θα 
δουλέψουμε μαζί και θα συμβιώσουμε στα αμφιθέατρα και 
τις αίθουσες του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο διάστημα αυτό, 
εμείς, οι διδάσκοντες, θα προσπαθήσουμε να δικαιώσουμε 
όσους και όσες από σας είχαν ως πρώτη επιλογή το Τμήμα μας 
και να κερδίσουμε όσους και όσες είχαν άλλες προτεραιότητες 
στο μηχανογραφικό.

Θέλουμε να αγαπήσετε την επιστήμη όπως την αγαπήσαμε κι 
εμείς. Ο κύριος στόχος μας, όμως, είναι η μόρφωση, δηλαδή η 
κατάκτηση της κριτικής σκέψης. Δεν υπάρχει μόνο ένα απόθεμα 
γνώσης που χρειάζεται να κατακτήσουμε. Η επιστήμη δεν είναι 
στατική και προχωράει μέσα από την αμφισβήτηση. Πρέπει, 
λοιπόν, να τολμάμε να σκεφτόμαστε. Θα το προσπαθήσουμε 
μαζί. Η περίοδος της προσαρμογής στη ζωή του Πανεπιστημίου 
έχει τις δυσκολίες και τη γοητεία της. Σε κάθε περίπτωση, 
η προσωπική αυτονομία, που θα γευτείτε από δω και μπρος, 
είναι ίσως το μεγαλύτερο αγαθό. Ιδιαίτερα, όταν καταλήγει 
στην αλληλεγγύη και τη συντροφικότητα. 

Στην πορεία σας στο Πανεπιστήμιο οι δάσκαλοί σας θα είμαστε 
συμπαραστάτες. Να μη διστάζετε να μας πλησιάζετε και να 
μας απασχολείτε με θέματα που σχετίζονται με τις σπουδές 
και τη φοιτητική σας ζωή. 

Καλές σπουδές!

Καλή ζωή!

       Αλέξης Καλοκαιρινός

Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας



ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΕΙ:

• ΔΥΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ που χρειάζονται οι γονείς σας (μπορείτε να 
φωτοτυπήσετε ή  να επικυρώσετε αντίγραφα σε ΚΕΠ, έτσι ώστε να έχετε περισσότερες 
για κάθε ανάγκη ή να πάρετε ξανά από τη Γραμματεία κατά τις ώρες εξυπηρέτησης 
φοιτητών, Τρίτη & Πέμπτη 11.00-14.00)
• Βεβαίωση στρατολογίας (άρρενες φοιτητές για αναβολή στράτευσης)

• Πληροφοριακό φυλλάδιο (το κρατάτε στα χέρια σας) που είναι καλό να διαβάσετε

• Έντυπο με οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης (διαβάστε παρακάτω στο παρόν φυλλάδιο)

ΤΙ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ:

•  Ενημερώνομαι από τις ανακοινώσεις μπαίνοντας στην εφαρμογή studentsweb 
(https://student.cc.uoc.gr)

•  Ενεργοποιώ τον λογαριασμό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνω ένα e-mail και ορίζω τον κωδικό του

Επίσης, αν ενδιαφέρεστε για Σίτιση ή Στέγαση, κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά στο 
www.merimna.uoc.gr χρησιμοποιώντας τους παραπάνω κωδικούς σας. 

→ Φοιτητική Μέριμνα: Κτίριο Β2, Μ. Γιαννούλη τηλ. 28310-77729 & 28310-77947.

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το φυλλάδιο

Τα μαθήματα αρχίζουν στις  23/9/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: Στο Τμήμα μας λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα αυτοεξυ-
πηρέτησης studentsweb (μπαίνετε πάντα με  internet explorer στο site 
https://student.cc.uoc.gr). Σ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο μπορείτε αρχικά να δείτε τις 
ανακοινώσεις της Γραμματείας, επιλέγοντας το Τμήμα Φιλολογίας. Αριστερά στον 
σύνδεσμο (link) «Ανακοινώσεις» βλέπετε ανακοινώσεις ακόμα και χωρίς να εισάγετε 
κωδικό πρόσβασης. Ανακοινώσεις & δημοσιεύσεις (σημειώσεις και άλλο υλικό) 
αναρτούν και οι διδάσκοντες στα μαθήματά τους. Μπορείτε να βλέπετε 
ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις των διδασκόντων των μαθημάτων που δηλώσατε. 
Συστήνεται, λοιπόν, να επισκέπτεστε συχνά το studentsweb για την ενημέρωσή 
σας. Στο ίδιο σύστημα αναρτώνται και οι βαθμολογίες των μαθημάτων. 
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ: Από τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στο studentsweb 
ενημερωθείτε για τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος (αλλά και των άλλων 
Τμημάτων από αντίστοιχες ανακοινώσεις σε περίπτωση που θέλετε να δηλώσετε 
μαθήματα από άλλα Τμήματα, σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα προπτυχιακών 
σπουδών που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος). Ενημερωθείτε για 
το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου καθώς και για 
την προθεσμία των δηλώσεων μαθημάτων και συγγραμμάτων.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται ηλεκτρονικά από το 
studentsweb και αρχίζουν περίπου μία εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων 
με προθεσμία δύο εβδομάδων. Η ακριβής προθεσμία αναρτάται στις ανακοινώσεις. 
O πρωτοετής φοιτητής συνήθως επιλέγει τα εισαγωγικά μαθήματα, τα υποχρεωτικά 
με συγκεκριμένο κωδικό και τις θεματογραφίες. Έτσι φτιάχνετε το δικό σας 
πρόγραμμα συμπληρώνοντας ως και επτά (7) μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης της 
Ξένης Γλώσσας. Οι θεματογραφίες ΑΕΦΦ015 και ΛΑΦΦ015 συνήθως διδάσκονται 
από περισσότερους του ενός διδάσκοντες (στις ανακοινώσεις θα βρείτε την 
κατανομή με βάση το επώνυμό σας). Αφού, λοιπόν, σιγουρευτείτε για το πρόγραμμα 
που φτιάξατε, κάνετε τη δήλωσή σας ηλεκτρονικά μέσω studentsweb μέσα στις 
προθεσμίες. Σε κάποια μαθήματα μπορεί να ισχύσουν κριτήρια δήλωσης, που 
αναρτώνται στις Ανακοινώσεις. Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν ως επτά (7) 
μαθήματα ανά εξάμηνο μαζί με την ξένη γλώσσα. Στο έντυπο αυτό υπάρχει λίστα 
με τα απαιτούμενα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου. Τα προσφερόμενα μαθήματα 
του τρέχοντος εξαμήνου καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα θα τα βρείτε στις 
Ανακοινώσεις (βλ. παραπάνω).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, να είστε ΣΥΝΕΠΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, προσεκτικοί κατά την καταχώρηση των δηλώσεων και να 
μην αναθέτετε σε τρίτους αυτές τις διαδικασίες. Αλλαγές ή δηλώσεις δεν γίνονται 
δεκτές μετά το πέρας της προθεσμίας. Βεβαιωθείτε ότι δηλώσατε σωστά αυτά που 
επιθυμείτε, ότι έχουν καταχωρηθεί και αποσταλεί. Τονίζεται ότι η βαθμολογία μη 
δηλωθέντων μαθημάτων δεν αναγνωρίζεται.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ: Κατά την εγγραφή σας, όπως προαναφέρθηκε, 
πήρατε κωδικούς (αυτούς για το σύστημα επιλογής συγγραμμάτων, ακαδημαϊκής 
ταυτότητας, ασύρματου δικτύου και ψηφιακών περιοδικών). Αρχικά, θα 
ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας και μετά θα τους χρησιμοποιήσετε για να 
κάνετε αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας και για να κάνετε επιλογή 
συγγραμμάτων (διαβάστε παρακάτω).
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Από τη διεύθυνση https://submit-acadmicid.minedu.
gov.gr κάνετε αίτηση για τη χορήγηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, με την οποία θα 
έχετε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες και παροχές. Η ταυτότητα θα διανεμηθεί 
στις αρχές του εξαμήνου, δηλώνει τη φοιτητική σας ιδιότητα και χορηγείται χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση. Μία από τις παροχές είναι και το μειωμένο εισιτήριο σε 
μετακινήσεις. Θα αναρτηθούν ανακοινώσεις για τις σχετικές προθεσμίες. Όταν 
ξεκινήσετε να κάνετε την αίτηση βεβαιωθείτε ότι έχετε μια ψηφιακή φωτογραφία 
σας τύπου ταυτότητας (jpeg. 240X240 pxls και μέχρι 2ΜΒ), e-mail, και έναν 
αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα σας ζητηθεί. Προσέξτε τη φωτογραφία που θα 
αποστείλετε για την ακαδημαϊκή ταυτότητα: θα πρέπει να είναι τύπου ταυτότητας 
(ευκρινής), σε ουδέτερο φόντο, χωρίς παρουσία τρίτων, χωρίς γυαλιά ηλίου κλπ. 
Φωτογραφία που κρίνεται μη αποδεκτή προκαλεί σημαντική καθυστέρηση στην 
έκδοση της ταυτότητάς σας, καθώς θα σας ζητηθεί να στείλετε άλλη. Γραφείο 
Αρωγής Χρηστών στο τηλ. 215-2157855 (Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-17.00).

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ: Όταν ξεκινήσει η διαδικασία δηλώσεων συγγραμμάτων (θα 
υπάρξει σχετική ανακοίνωση για τις προθεσμίες) θα επιλέξετε συγγράμματα με τους 
παραπάνω κωδικούς στη διεύθυνση http://eudoxus.gr. Θα πρέπει να είστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί/ές και στις προθεσμίες αλλά και να βεβαιωθείτε ότι δηλώσατε 
συγγράμματα αποκλειστικά για τα μαθήματα που έχετε δηλώσει στο studentsweb. 
Σε περίπτωση διαφοράς δημιουργούνται προβλήματα και μπορεί να υπάρξουν 
κυρώσεις. Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο 215-2157850 (Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-
17.00).

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση φοιτητών κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 11.00-14.00. Πριν 
απευθυνθείτε στη Γραμματεία, ελέγξτε τις ανακοινώσεις όπου μπορεί να υπάρχει 
απάντηση στο ερώτημά σας.  Κατά τις συναλλαγές σας με τη Γραμματεία να έχετε 
ΠΑΝΤΑ μαζί σας τη φοιτητική ταυτότητα. Παρακαλείστε, πριν από την αναχώρησή 
σας π.χ. για διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα ή θερινές, να προμηθεύεστε από τη 
Γραμματεία, αν χρειάζεστε, βεβαιώσεις σπουδών γιατί είναι πιο δύσκολο να τις 
παραλάβετε όταν βρίσκεστε εκτός Ρεθύμνου. 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Ενημερωθείτε από τις ανακοινώσεις στο studentsweb, 
για τους διδάσκοντες του Τμήματος που ασκούν καθήκοντα ακαδημαϊκών 
συμβούλων για τη φετινή χρονιά καθώς και τις μέρες και ώρες που δέχονται. 
Απευθύνεστε σ’ αυτούς για θέματα προγράμματος σπουδών.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Το Τμήμα οργανώνει καλωσόρισμα των 
πρωτοετών και ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών, την πρώτη ή τη δεύτερη 
εβδομάδα των μαθημάτων. Ενημερωθείτε από τις ανακοινώσεις.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά οργανώνεται σειρά ενημερώσεων για τους 
πρωτοετείς φοιτητές στις οποίες είναι απαραίτητο να συμμετάσχετε προκειμένου να 
αποκτήσετε δεξιότητες στη χρήση της Βιβλιοθήκης αλλά και δικαίωμα δανεισμού 
βιβλίων ή άλλου υλικού. Το δικαίωμα αυτό ισχύει για όλα τα έτη των σπουδών σας 
και η διαδικασία απόκτησής του είναι αναγκαίο να γίνει από το πρώτο εξάμηνο. 
Λεπτομέρειες στις Ανακοινώσεις.

ΥΠΟΤΡΟΦΙA: Για όποια υποτροφία ισχύσει αναρτώνται ανακοινώσεις στο studentsweb. 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: Αν η κύρια κατοικία σας είναι εκτός Ρεθύμνου και 
πληρούνται ορισμένα οικονομικά κριτήρια, δικαιούστε ετήσια επιδότηση 1000 
ευρώ. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στο studentsweb.

Ακολουθεί Πίνακας με τις υποχρεώσεις του φοιτητή του Τμήματος Φιλολογίας 
κατά τη διάρκεια των σπουδών ως τη λήψη του πτυχίου. Περισσότερες πληροφορίες 
θα δοθούν κατά το καλωσόρισμα/ενημέρωση των πρωτοετών.

1 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία ΑΕΦΦ015

ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΦΦ

2 Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία ΑΕΦΦ100

3 Επική Ποίηση ΑΕΦΦ101-108

4 Λυρική Ποίηση ΑΕΦΦ118-127

5 Δραματική Ποίηση ΑΕΦΦ133-180

6 Ιστοριογραφία και Βιογραφία ΑΕΦΦ186-196

7 Φιλοσοφία, Ρητορική και Λοιπή πεζογραφία ΑΕΦΦ214-264

8 Λατινική Θεματογραφία ΛΑΦΦ015
ΛΑΤΙΝΙΚΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΛΑΦΦ

9 Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας ΛΑΦΦ100

10 Λατινική Ποίηση ΛΑΦΦ101-152

11 Λατινική Πεζογραφία ΛΑΦΦ171-275

12 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία ΒΥΦΦ100
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΒΥΦΦ

13 Εισαγωγή στη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία του 
Βυζαντίου

ΒΥΦΦ101

14 Ενότητα: Βυζαντινή Φιλολογία ΒΥΦΦ115-279
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15 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία ΝΕΦΦ100

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΦΦ

16 Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας ΝΕΦΦ103

17 Η νεοελληνική γραμματεία από τις απαρχές 
της έως το 1770

ΝΕΦΦ124-139

18 Η λογοτεχνία από το 1770 έως το 1900 ΝΕΦΦ140-199

19 Η λογοτεχνία από το 1900 έως σήμερα ΝΕΦΦ200-274

20 Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία ΓΛΩΦ100

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΓΛΩΦ 

21 Εισαγωγή στην Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας ΓΛΩΦ102

22 Εισαγωγή στη Σύνταξη ΓΛΩΦ165

23 Γραμματική: Επίπεδα Ανάλυσης της Ελληνικής 
Γλώσσας

ΓΛΩΦ175

24 Εισαγωγή στην Τέχνη του Θεάτρου ΘΠΑΦ100 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ

25 Εισαγωγή στην Τέχνη του Κινηματογράφου ΚΠΑΦ100 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

26

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

27

28

29

30

31

32

33

34

35
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
36

37

38
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ

39

40

41 EΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
42 EΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

43 EΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

44 ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΑΠΟ TO ΤΜΗΜΑ

45 ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΙΤΑΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ ή 
ΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
(4 ΕΞΑΜΗΝΑ)



Τον παραπάνω πίνακα μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να παρακολουθείτε 
την πρόοδό σας στα μαθήματα έτσι ώστε να κάνετε σωστή επιλογή μαθημάτων. 
Υπενθυμίζεται ότι τα προσφερόμενα μαθήματα, το ωρολόγιο πρόγραμμα του 
χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20, τους ακαδημαϊκούς συμβούλους 
για θέματα προγράμματος σπουδών, πότε θα γίνει το καλωσόρισμα/ενημέρωση 
των πρωτοετών από το Τμήμα, θα τα βρείτε στις ανακοινώσεις, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω (στο https://student.cc.uoc.gr/).

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσφέρει σε όλους τους φοιτητές πλήθος ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών, που είναι διαθέσιμες µέσω ενός μοναδικού ιδρυματικού λογαριασμού, 
µε την εγγραφή τους στο Ίδρυμα.

Για να ενεργοποιήσετε και να λάβετε τα στοιχεία του προσωπικού σας λογαριασμού 
μεταβείτε στην ηλεκτρονική σελίδα https://myaccount.uoc.gr/ και χρησιμοποιείστε 
τα στοιχεία που σας έχουν δοθεί κατά την εγγραφή σας (αναγράφονται στο έντυπο 
με τις οδηγίες).

Αριθμός Μητρώου Τμήματος.................  : ****
Αριθμός Πανεπιστημιακού Μητρώου….  : **********
Αριθμός Κλειδιού.................................  : ******

Προσοχή: Τα ανωτέρω στοιχεία είναι αποκλειστικά για δική σας χρήση και μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν μία μόνο φορά για την ενεργοποίηση του προσωπικού σας 
λογαριασμού! Κατά την ενεργοποίηση θα ορίσετε εσείς τον κωδικό πρόσβασης που 
επιθυμείτε. Αποφύγετε σύμβολα όπως ^  ;  <>.
Αυτόν τον κωδικό (θα ζητηθεί επιβεβαίωση) θα πρέπει να τον σημειώσετε ώστε να 
τον θυμάστε.
Μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας το σύστημα σας δίνει ένα όνομα χρήστη 
και ένα e-mail (τα τυπώνετε ή τα σημειώνετε ώστε να τα έχετε).

Παρεχόμενες Υπηρεσίες με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (EMAIL) 

Όλοι οι φοιτητές μπορούν να δουν τα email στη σελίδα https://mail.uoc.gr/.
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ / ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
http://academicid.minedu.gov.gr/

Οι προπτυχιακοί φοιτητές χρησιμοποιούν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό 
για να κάνουν αίτηση για ακαδημαϊκή ταυτότητα στην ανωτέρω ιστοσελίδα. 
Χρησιμοποιείστε τον Α.Μ., το παραπάνω πανεπιστημιακό e-mail και τον κωδικό 
που έχετε ορίσει για να κάνετε αίτηση για την ακαδημαϊκή ταυτότητα (η κάρτα αυτή 
δηλώνει την φοιτητική σας ταυτότητα και σας παρέχει μειωμένο εισιτήριο στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς). Θα χρειαστείτε μια ψηφιακή φωτογραφία σας (φροντίστε 
να αρμόζει σε δημόσιο έγγραφο, αλλιώς δεν θα εγκριθεί) και αριθμό τηλεφώνου.
Σιγουρευτείτε ότι τα έχετε πριν αρχίσετε τη διαδικασία.

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ    https://eudoxus.gr/

Προπτυχιακοί φοιτητές
Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων 
ΕΥΔΟΞΟΣ, μπορείτε να δείτε και να επιλέξετε συγγράμματα για τα μαθήματα και 
μόνο που έχετε δηλώσει (θα ανακοινωθούν προθεσμίες). Στη συνέχεια, μπορείτε να 
πάρετε τα βιβλία σας από τα εξουσιοδοτημένα βιβλιοπωλεία.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ    https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/

Στην εφαρμογή υποβολής αιτήσεων της Φοιτητικής Μέριμνας μπορείτε να υποβά-
λετε αιτήσεις για στέγαση και/ή σίτιση. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ    https://www.lib.uoc.gr/

Πρόσβαση σε υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης (εκτυπώσεις / φωτοτυπίες, ιδρυµατικό 
αποθετήριο).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (VPN)

Σας επιτρέπει την πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, βιβλιογραφία και περιοδικά που είναι 
εγγεγραμμένο το Πανεπιστήμιο Κρήτης από υπολογιστή εκτός Πανεπιστημίου. 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.ucnet.uoc.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κωδικοί είναι προσωπικοί και για κανένα λόγο δεν τους δίνουμε 
σε τρίτους. Επίσης, δεν αναθέτουμε ποτέ σε άλλους να κάνουν τις δηλώσεις των 
μαθημάτων μας.
Υπενθυμίζεται ότι οι κωδικοί πρόσβασης στο studentsweb και στο σύστημα επιλογής 
συγγραμμάτων Εύδοξος θα σας χρειαστούν σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής σας.

Οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία με τη Γραμματεία γίνεται δεκτή μόνο 
από το πανεπιστημιακό σας email.
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ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΣΥΧΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ,

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΛΠ.

ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

Δεν πετάμε σκουπίδια. Φροντίζουμε για την ανακύκλωση.

Δεν γράφουμε στους τοίχους.

Κολλάμε αφίσες μόνο στις επιφάνειες αφισοκόλλησης.

Ενημέρωση σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα: Το Πανεπιστήμιο Κρήτης σας ενημερώνει ότι 
συλ-λέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την τήρηση φοιτητικής καρτέλας 
για όλη την διάρκεια των σπουδών σας και της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των 
Υπηρεσιών του Ιδρύματος (π.χ. Βιβλιοθήκης, Φοιτητικής Μέριμνας) και του ΥΠΕΘ (Ηλεκτρονική 
Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας).
Κατά την αρχική εγγραφή, τα προσωπικά στοιχεία που αποστέλλονται στο Ίδρυμα από το ΥΠΕΘ 
θα πρέπει να διασταυρωθούν με αυτά που συλλέγονται από τη Γραμματεία του Τμήματος που 
εγγράφεστε και επιστρέφουν στο ΥΠΕΘ για τυχόν αλλαγές ή διορθώσεις. Συλλέγονται επίσης για 
την υλοποίηση των προγραμμάτων των προπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
μόνο.
Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με βάση το άρθρο 6, παρ. 1, περ. (ε) του 
Γε-νικού Κανονισμού 2016/679, και παραμένουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης καθ’ όλο 
το χρονικό διάστημα φοίτησης και ακολούθως για τις ανάγκες αρχειοθέτησης του Πανεπιστημίου 
με τη λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας και ασφάλειας.
Σας γνωρίζουμε ότι για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν στη 
διάθε-ση του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, 
διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητας 
σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα 2016/679 (Ε.Ε.). Επίσης, έχετε δικαίωμα αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Φιλολογίας

Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Τμήμα Φιλ. & Κοιν. Σπουδών

Εξυπηρέτηση Φοιτητών studentsweb

Αίτηση για ακαδημαϊκή ταυτότητα

Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος

Ασύρματο Δίκτυο, Ψηφιακά Περιοδικά

Πρακτική άσκηση

Βιβλιοθήκη

Ανακοινώσεις Φιλοσοφικής Σχολής

www.uoc.gr

www.phl.uoc.gr

www.philology.uoc.gr

www.history-archaeology.uoc.gr

www.fks.uoc.gr

https://student.cc.uoc.gr

https://submit-academicid.minedu.gov.gr

http://eudoxus.gr

www.philology.uoc.gr/ref/VPN

www.philology.uoc.gr/spoudes/undergraduate-
studies/praktiki-askisi

www.lib.uoc.gr

http://students.phl.uoc.gr:8080/ 

Εξυπηρέτηση φοιτητών από τη Γραμματεία: Τζίνα Αναργύρου

© Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, 
Πανεπιστημιούπολη 74100 Ρέθυμνο. 
  
Τηλ. Επικ.  28310 77300-301-303,   Φαξ  28310 77304
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