ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Υπηρεσίες Γραμματείας μέσω WEB
για τους προπτυχιακούς φοιτητές



Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οφείλουν, μέσω της ιστοσελίδας

http://my-studies.uoa.gr να δηλώνουν ηλεκτρονικά τα μαθήματά τους

(υποχρεωτικά και κατ΄
επιλογήν υποχρεωτικά σε ημερομηνίες που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της γραμματείας:
http://www.grammateia.med.uoa.gr )για κάθε εξάμηνο, να παρακολουθούν τη βαθμολογία των μαθημάτων
στα οποία έχουν εξεταστεί κ.α.


Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία my-studies και να αποκτήσετε Username και Password σε αυτή, πρέπει
πρώτα να επισκεφθείτε τη σελίδα http://webadm.uoa.gr και να προβείτε στη σχετική Αίτηση, επιλέγοντας
τους συνδέσμους: «Αίτηση Νέου Χρήστη»  «Προπτυχιακοί Φοιτητές»

Διευκρινήσεις για τη Διαδικασία Εγγραφής
Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας (στο http://webadm.uoa.gr), προκειμένου να αναγνωριστείτε από το σύστημα, θα
σας ζητηθεί:
1) Να επιλέξετε: 1450 Ιατρική Σχολή,
2) Να δώσετε το έτος εγγραφής και τον πενταψήφιο κωδικό που σας δόθηκε από τη Σχολή 2012000321 ( 2012
έτος εγγραφής 000321 αρ. μητρώου),
3) Τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Ο αριθμός ταυτότητας θα πρέπει να αποδίδεται χωρίς κενά και με
ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες όπου αυτό χρειάζεται).
4) Μετά την αναγνώριση από το σύστημα, θα σας ζητηθεί να δώσετε το ονοματεπώνυμό σας με χρήση
ελληνικών αλλά και λατινικών χαρακτήρων. Πρέπει να δώσετε το όνομα και το επώνυμό σας και όχι κάποιο
υποκοριστικό, αλλιώς δε θα ενεργοποιηθείτε από το σύστημα.
Στο τέλος της διαδικασίας θα σας δοθούν από το σύστημα οι κωδικοί:
1) Αριθμός πρωτοκόλλου και
2) Αριθμός PIN,
Τους οποίους θα πρέπει να του κρατήσετε σε ασφαλές σημείο.
Δύο (2) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας πρέπει να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας
είτε με το να επισκεφτείτε τη σελίδα http://my-studies.uoa.gr και να πληκτρολογήσετε :
Όνομα χρήστη: smd1200321 (smd τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εγγραφής και τον
5ψήφιο κωδικό που σας έδωσε η σχολή)
Κωδικός:
το pin που σας έχει δοθεί από το Webadm
Είτε με το να επισκεφθείτε πάλι τη σελίδα http://webadm.uoa.gr και να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο
“Ενεργοποίηση λογ/σμού “→ Αρ. Πρωτοκόλλου + pin.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

