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Περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων 

https://teachers.duth.gr 

Το διδακτικό προσωπικό του Δ.Π.Θ., χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής 

Γραμματείας (e-UniverSIS) μπορεί να διαχειριστεί ηλεκτρονικά τα βαθμολόγια των 

φοιτητών του και να παρακολουθεί τα μαθήματα και τις τάξεις του. 

Η πρόσβαση γίνεται μέσω της νέας εφαρμογής https://teachers.duth.gr, όπου 

παρέχεται η δυνατότητα για: 

• διαχείριση των μαθημάτων και των τάξεων 

• επισκόπηση και αποστολή βαθμολογίου 

• επισκόπηση των τάξεων 

• αποστολή μαζικού μηνύματος στους εγγεγραμμένους φοιτητές ενός 

μαθήματος 

Για την πρόσβασή σας στην εφαρμογή ηλεκτρονικής γραμματείας 

διδασκόντων https://teachers.duth.gr θα πρέπει: 

• να διαθέτετε λογαριασμό για τη συγκεκριμένη υπηρεσία (με την ιδιότητα 

του διδάσκοντα).  

• στην περίπτωση που δεν διαθέτετε λογαριασμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε 

με τη Γραμματεία του Τμήματος σας. 

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων παρέχονται για όσο διάστημα 

είναι ενεργή η ιδιότητα του διδάσκοντα.  

Για τη χρήση της νέας εφαρμογής https://teachers.duth.gr δείτε το εγχειρίδιο 

χρήσης: 
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Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων 

Υποβολή βαθμολογίου: 

Κατά τη διαδικασία της υποβολής βαθμολογίου καλούμαστε να: 

α) Κατεβάσουμε το αρχείο excel ή csv του βαθμολόγιου και να 

προσθέσουμε/αλλάξουμε βαθμούς 

β) Ανεβάσουμε το αρχείο με το ενημερωμένο βαθμολόγιο 

γ) Δούμε το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας. Στο ιστορικό αλλαγών των 

βαθμολογιών του μαθήματος βλέπουμε ανά πάσα στιγμή τι έχουμε υποβάλει. 

Μετά την υποβολή του βαθμολογίου, η γραμματεία καλείται να ελέγξει την 

εγκυρότητα του. 

Από την αρχική σελίδα https://teachers.duth.gr μπορούμε να δούμε τις Ανοιχτές 

Βαθμολογίες και να επιλέξουμε το μάθημα για το οποίο θέλουμε να αποστείλουμε 

βαθμολόγιο από το κουμπί Βαθμολόγηση. 

 

 

 Στη νέα σελίδα επιλέγουμε Λήψη Βαθμολογίου για να «κατεβάσουμε» το αρχείο .xls 

(ή .csv) με τους φοιτητές του μαθήματος και να προσθέσουμε ή/και αλλάξουμε 

https://teachers.duth.gr/#/dashboard
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βαθμούς. Στη λίστα εμφανίζονται όλοι οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο 

μάθημα και μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις. 

 

Όταν ολοκληρώσουμε την επεξεργασία του βαθμολογίου και είμαστε έτοιμοι να το 

υποβάλουμε, επιλέγουμε Υποβολή βαθμολογίας για να το «ανεβάσουμε».  

Είναι σημαντικό να μην αλλάξουμε κάτι στις γραμμές (εγγραφές) του αρχείου παρά μόνο 

σε ό,τι αφορά τη βαθμολογία. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν αλλάξουμε την ταξινόμηση των 

γραμμών ή αλλάξουμε όνομα στο αρχείο. 

Κάνουμε κλικ στο πλαίσιο που εμφανίζεται για να «ανεβάσουμε» το βαθμολόγιο. 

 

Αφού το αρχείο ανέβει επιλέγουμε το κουμπί Αρχική Υποβολή – Έλεγχος: 
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Το βαθμολόγιο ελέγχεται για την ορθότητά του από την εφαρμογή και αναφέρονται 

πόσοι βαθμοί πρόκειται να ενημερωθούν με την υποβολή για να βεβαιωθούμε ότι θα 

αποσταλεί σωστό πλήθος βαθμών. Στη συνέχεια μπορούμε να επιλέξουμε Τελική 

υποβολή  

 

και ΟΚ στο ερώτημα αν θέλουμε να προχωρήσουμε. 
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Μετά την επιτυχή υποβολή του βαθμολογίου, η κατάσταση βαθμολογίας 

γίνεται Ολοκληρωμένη – Έχετε υποβάλλει βαθμολογία στις ΗΗ/ΜΜ/Ε – Σε 

αναμονή έγκρισης και βλέπουμε τα στοιχεία της υποβολής μας. 

 

Παρακάτω, εμφανίζεται το ιστορικό υποβολών βαθμολογίων του μαθήματος, όπου 

μπορούμε να δούμε κάθε φορά τους βαθμούς που υποβάλαμε είτε από το αρχείο excel 

είτε από το αρχείο pdf, καθώς επίσης, ποιος υπέγραψε το συγκεκριμένο βαθμολόγιο σε 

περίπτωση συνδιδασκαλίας. 

 

Οι βαθμοί θα εμφανιστούν στους φοιτητές μας αμέσως μόλις εγκρίνει η 

Γραμματεία το βαθμολόγιο που υποβάλαμε.  
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 Αλλαγές σε καταχωρημένους βαθμούς. 

Μπορούμε όλο το διάστημα που η κατάσταση της εξέτασης είναι ανοιχτή να κάνουμε 

διορθώσεις στα βαθμολόγια. Η διαδικασία είναι ίδια όπως παραπάνω, δηλαδή 

επιλέγουμε Λήψη Βαθμολογίου, διορθώνουμε τους βαθμούς και εκ νέου Υποβολή 

Βαθμολογίου.  

Η διαγραφή βαθμού γίνεται με παύλα (-).  

Κάθε φορά, στο ιστορικό υποβολών εμφανίζεται νέο αποδεικτικό Βαθμολογίας το 

οποίο περιέχει μόνο τα ονόματα φοιτητών των οποίων άλλαξε ο βαθμός. 

Τα στατιστικά του μαθήματος δημιουργούνται εκ νέου με τα νέα δεδομένα.  

 Δεν εμφανίζονται οι τάξεις που διδάσκω. 

Οι τάξεις δεν εμφανίζονται όταν η γραμματεία του τμήματος που διδάσκετε δεν έχει 

συνδέσει στο φοιτητολόγιο τις τάξεις/μαθήματα με τον διδάσκοντα. Επικοινωνήστε με 

τη γραμματεία του τμήματός σας ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

 

 

 


