
Οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης

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.

Ενδεικτικά, παρέχονται υπηρεσίες όπως:

• Πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήματα,

• Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email),

• Πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο,

• Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης (VPN),

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

Επίσης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με το ΕΔΕΤ (www.grnet.gr) παρέχει τις
ακόλουθες υπηρεσίες:

• Σύνδεση ADSL με το Διαδίκτυο, ''Δίοδος''',

• Δικτυακός αποθηκευτικός χώρος, ''ΠΙΘΟΣ'',

• Πρόσβαση στα συγγράμματα του προγράμματος σπουδών, ''Εύδοξος'',

• Ακαδημαϊκό σύστημα δωρεάν διάθεσης εμπορικού λογισμικού και υπηρεσιών,
''ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ'',

• Πρόσβαση σε Ψηφιακές Βιβλιοθήκες.

Σημειώστε επίσης ότι πλέον οι φοιτητές παραλαμβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου
(ΠΑΣΟ) κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησής τους σε ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό
πληροφοριακό σύστημα (academicid.minedu.gov.gr).

Η πρόσβαση σε όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες, καθώς και πολλές άλλες που δεν αναφέρονται,
γίνεται με τη χρήση ενός προσωπικού λογαριασμού: όνομα-χρήστη (username) και
συνθηματικό (password).

Για να ενεργοποιήστε και να λάβετε τα στοιχεία του προσωπικού σας λογαριασμού μεταβείτε
στην ηλεκτρονική σελίδα myaccount.uoc.gr και χρησιμοποιείστε τα στοιχεία:

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

Προσοχή : Τα ανωτέρω στοιχεία είναι αποκλειστικά για δική σας χρήση και μπορούν
να χρησιμοποιηθούν μόνο μια φορά για την ενεργοποίηση του προσωπικού
σας λογαριασμού!

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιμετώπιζει κάποιο πρόβλημα με τις ανωτέρω
υπηρεσίες μπορεί να επικοινωνήσει με την υπηρεσία αρωγής χρηστών στα:

Τηλ.: 2810 393312

email: helpdesk@uoc.gr
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e-University και StudentsWEB

Η εφαρμογή StudentsWeb είναι μέρος του e-University και έχει ως στόχο την άμεση
εξυπηρέτηση των φοιτητών δίνοντας τους τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του Διαδικτύου
σε διάφορες υπηρεσίες της Γραμματείας.

Πρόκειται για ένα εργαλείο ειδικά σχεδιασμένο που αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση και την
αλληλεπίδραση των φοιτητών με την γραμματεία τους μέσω WEB.

Το StudentsWeb δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές:

• να κάνουν εγγραφές/δηλώσεις μαθημάτων,

• να κάνουν αίτηση για αναβαθμολογήσεις,

• να ελέγχουν τη βαθμολογία που έλαβαν στα μαθήματα που συμμετέχουν,

• να υποβάλλουν διάφορα αιτήματα προς τη Γραμματεία (έκδοση βεβαίωσης σπουδών,
έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας κλπ).

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
https://student.cc.uoc.gr

Στοιχεία Εισόδου : (ΠΡΟΣΟΧΗ Το StudentsWEB έχει τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης)
Ιστοσελίδα...................... :  https://student.cc.uoc.gr

Αρ. Μητρώου.................. : ****

Κωδικός Πρόσβασης..... : **************
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