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Σύνοψη: Το παρόν αφορά στην ανάλυση του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος διασύνδεσης
(API) της mobile εφαρµογής Uniway Students Mobile Hub µε το ιδρυµατικό Πληροφοριακό
Σύστηµα Ηλεκτρονικής Γραµµατείας Φοιτητών.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
To Uniway είναι µια πλατφόρµα επικοινωνίας που απευθύνεται σε φοιτητές και είναι διαθέσιµη σε
περιβάλλον Android και iOS. Αξιοποιώντας την ευκολία και την αµεσότητα που παρέχει το µέσο έχει
σχεδιασθεί για να παρέχει την ελευθερία και την ευελιξία των ανοικτών κοινωνικών δικτύων
παράλληλα µε εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν τους φοιτητές των Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ της
χώρας. Στο πλαίσιο αυτό ενσωµατώνει ένα βασικό πυλώνα πληροφόρησης που είναι τα ιδρυµατικά
Πληροφοριακά Συστήµατα Ηλεκτρονικής Γραµµατείας, µε στόχο να παρέχει, έγκαιρη και έγκυρη
ενηµέρωση για θέµατα που αφορούν τη φοίτηση την παρακολούθηση µαθηµάτων, το πρόγραµµα
σπουδών κ.α.. Η επικοινωνία της mobile εφαρµογής µε τις ιδρυµατικές εφαρµογές είναι read – only
και πραγµατοποιείται µέσω ενός ενδιάµεσου κόµβου διασύνδεσης, που διεκπεραιώνει θέµατα
διαλειτουργικότητας και αυθεντικοποίησης µε τις ιδρυµατικές υποδοµές SSO. Επιπλέον της
διασύνδεσης µε τα φοιτητολόγια στη παρούσα φάση το Uniway, εσωµατώνει, λειτουργίες
αξιολόγησης µαθηµάτων και διδασκόντων, κανάλια επίσηµων ενηµερώσεων κ.α. που υλοποιούνται
µέσω αντίστοιχων APIs.
Στο παρόν κείµενο παρέχεται η τεκµηρίωση του JSON API που πρέπει να υλοποιούν τα ΠΣ
Ηλεκτρονικής Γραµµατείας Φοιτητών για την διασύνδεσή τους µε το Uniway.
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2. ΟΝΤΌΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
2.1. EXAMPERIOD
{
"examPeriodId" : "µοναδικό Id για την Εξεταστική Περίοδο",
"description" : "Περιγραφή Εξεταστικής",
"academicYear" : "Ακαδηµαϊκό Έτος"
}

2.2. REGISTRATIONPERIOD
{
"registrationPeriodId" : "µοναδικό Id για την Περίοδο",
"description" : "Περιγραφή Περιόδου",
"academicYear" : "Ακαδηµαϊκό Έτος"
}

2.3. TEACHER
{
"academicID" : "µοναδικό Id σύµφωνα µε το https://academicid.gunet.gr",
"loginName" : "όνοµα χρήστη δικτυακού λογαριασµού καθηγητή",
"displayName" : "Ονοµατεπώνυµο",
"email": "email",
"phone": "τηλεφωνο επικοινωνίας",
}
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2.4. STUDENT
{
"academicID" : "µοναδικό Id σύµφωνα µε το https://academicid.gunet.gr",
"registrationID" : "αριθµός Μητρώου φοιτητή. Μοναδικός, για το σύνολο των φοιτητών του
ιδρύµατος",
"departmentID" : "µοναδικός κωδικός του τµήµατος φοίτησης σύµφωνα µε το υπουργείο",
"departmentEn" : "Η επίσηµη ονοµασία του τµήµατος στα Αγγλικά",
"departmentEl" : "Η επίσηµη ονοµασία του τµήµατος στα Ελληνικά",
"programID" : "µοναδικός κωδικός του προγράµµατος σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής",
"programEn" : "Η επίσηµη ονοµασία του προγράµµατος σπουδών στα Αγγλικά",
"programEl" : "Η επίσηµη ονοµασία του προγράµµατος σπουδών στα Ελληνικά",
"firstNameEn" : "Το όνοµα του φοιτητή µε απόδοση σε αγγλικούς χαρακτήρες",
"firstNameEl" : "Το όνοµα του φοιτητή µε απόδοση σε ελληνικούς χαρακτήρες",
"lastNameEn" : "Το επώνυµο του φοιτητή µε απόδοση σε αγγλικούς χαρακτήρες",
"lastNameEl" : "Το επώνυµο του φοιτητή µε απόδοση σε ελληνικούς χαρακτήρες",
"fatherNameEn" : "Το όνοµα πατρός του φοιτητή µε απόδοση σε αγγλικούς χαρακτήρες",
"fatherNameEl" : "Το όνοµα πατρός του φοιτητή µε απόδοση σε ελληνικούς χαρακτήρες",
"birthDate" : "Η ηµεροµηνία γέννησης του φοιτητή σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 8601:2004 (π.χ.
19950924)",
"citizenship" : "Η ιθαγένεια / υπηκοότητα του φυσικού προσώπου (2-γράµµατη κωδικοποίηση
του ISO 3166)",
"gender" : "Το φύλο του φοιτητή σύµφωνα µε το πρότυπο ISO/IEC 5218:2004 (π.χ. 19950924)",
"enrollmentType" : "κατηγοριοποίηση του φοιτητή µε βάση το επίπεδο του προγράµµατος
σπουδών που είναι εγγεγραµµένος",
"enrollmentTerm" : "περίοδος φοίτησης του φοιτητή (π.χ. 8)",
"attendanceType" : "τύπος φοίτησης φοιτητή (π.χ. full-time)",
"enrollmentStatus" : "τρέχουσα κατάσταση φοιτητή (π.χ. active)",
"enrollmentStatusDate" : "η ηµεροµηνία από την οποία βρίσκεται σε ισχύ η κατάσταση που
αναφέρεται από το πεδίο enrollmentStatus",
"inscriptionAcYear" : "Το ακαδηµαϊκό έτος εγγραφής του φοιτητή (σε µορφή YYYY)",
"inscriptionTerm" : "Η ακαδηµαϊκή περίοδος εγγραφής του φοιτητή (π.χ. 1)",
"loginName" : "όνοµα χρήστη δικτυακού λογαριασµού φοιτητή",
"email": "email",
"phone": "τηλεφωνο επικοινωνίας",
"mobile": "τηλεφωνο επικοινωνίας"
}
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2.5. LESSON
{
"id" : "µοναδικό Id για το Μάθηµα",
"displayCode" : "Κωδικός Μαθήµατος",
"title" : "Τίτλος",
"description" : "Περιγραφή Μαθήµατος",
"programID" : "µοναδικός κωδικός του προγράµµατος σπουδών",
"semester" : "Περιγραφή Εξαµήνου",
"semesterType" : "0:Εαρινό, 1:Χειµερινό",
"courseType" : "Τύπος Μαθήµατος (υποχρεωτικό, προαιρετικό, ...)",
"weekHours" : "Ώρες Εβδοµαδιαίως",
"totalHours" : "Συνολικές Ώρες",
"passGrade" : "Βαθµός Βάσης",
"units" : "Πιστωτικές µονάδες",
"ects" : "Μονάδες ECTS",
"coefficient" : "Συντελεστής Βαρύτητας"
"teachers" :
[
{
"role" : "Ρόλος(Υπεύθυνος Μαθήµατος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου, Διδάσκων)",
"teacher" : {
"academicID" : "µοναδικό Id, για την οντότητα",
"loginName" : "username λογαριασµού καθηγητή",
"displayName" : "Ονοµατεπώνυµο",
"email": "email",
"phone": "τηλεφωνο επικοινωνίας",
}
},
...
{
"role" : "Ρόλος(Υπεύθυνος Μαθήµατος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου, Διδάσκων)",
"teacher" : {
"academicID" : "µοναδικό Id, για την οντότητα",
"loginName" : "username λογαριασµού καθηγητή",
"displayName" : "Ονοµατεπώνυµο",
"email": "email",
"phone": "τηλεφωνο επικοινωνίας",
}
}
]
}
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2.6. GRADE
{
"id" : "µοναδικό Id για το Βαθµό / Μάθηµα",
"displayCode" : "Κωδικός Μαθήµατος",
"title" : "Τίτλος",
"courseType" : "Τύπος Μαθήµατος (υποχρεωτικό, προαιρετικό, ...)",
"semester" : "Περιγραφή Εξαµήνου",
"grade" : "Βαθµός",
"passed" : "Boolean: Προβιβάσιµος Βαθµός",
"includedInDegree" : "Boolean: Προσµετράται στο Πτυχίο",
"isExam" : "Boolean true: Από Εξέταση, false: Από Αναγνώριση",
"passGrade" : "Βαθµός Βάσης",
"units" : "Πιστωτικές µονάδες",
"ects" : "Μονάδες ECTS",
"coefficient" : "Συντελεστής Βαρύτητας"
}

2.7. LESSONDECLARATION
{
"id" : "µοναδικό Id για το Μάθηµα",
"displayCode" : "Κωδικός Μαθήµατος",
"title" : "Τίτλος",
"courseType" : "Τύπος Μαθήµατος (υποχρεωτικό, προαιρετικό, ...)",
"semester" : "Περιγραφή Εξαµήνου",
"passGrade" : "Βαθµός Βάσης",
"units" : "Πιστωτικές µονάδες",
"ects" : "Μονάδες ECTS",
"coefficient" : "Συντελεστής Βαρύτητας"
}
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3. ΚΛHΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ - API
3.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
Για να λάβει ένας Φοιτητής τα στοιχεία που είναι διαθέσιµα για αυτόν θα γίνεται η παρακάτω κλήση:
URL: /sis/v1/student/{registrationId}
Όπου: registrationId ο µοναδικός κωδικός του Φοιτητή.
Θα επιστρέφεται ένα object τύπου Student όπως φαίνεται στο παρακάτω JSON:
{
"data" : {
"academicID" : "µοναδικό Id σύµφωνα µε το https://academicid.gunet.gr",
"registrationID" : "αριθµός Μητρώου φοιτητή. Μοναδικός, για το σύνολο των φοιτητών του
ιδρύµατος",
"departmentID" : "µοναδικός κωδικός του τµήµατος φοίτησης",
"departmentEn" : "Η επίσηµη ονοµασία του τµήµατος στα Αγγλικά",
"departmentEl" : "Η επίσηµη ονοµασία του τµήµατος στα Ελληνικά",
"programID" : "µοναδικός κωδικός του προγράµµατος σπουδών που ακολουθεί οφοιτητής",
"programEn" : "Η επίσηµη ονοµασία του προγράµµατος σπουδών στα Αγγλικά",
"programEl" : "Η επίσηµη ονοµασία του προγράµµατος σπουδών στα Ελληνικά",
"firstNameEn" : "Το όνοµα του φοιτητή µε απόδοση σε αγγλικούς χαρακτήρες",
"firstNameEl" : "Το όνοµα του φοιτητή µε απόδοση σε ελληνικούς χαρακτήρες",
"lastNameEn" : "Το επώνυµο του φοιτητή µε απόδοση σε αγγλικούς χαρακτήρες",
"lastNameEl" : "Το επώνυµο του φοιτητή µε απόδοση σε ελληνικούς χαρακτήρες",
"fatherNameEn" : "Το όνοµα πατρός του φοιτητή µε απόδοση σε αγγλικούς χαρακτήρες",
"fatherNameEl" : "Το όνοµα πατρός του φοιτητή µε απόδοση σε ελληνικούς χαρακτήρες",
"birthDate" : "Η ηµεροµηνία γέννησης του φοιτητή σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 8601:2004
(π.χ. 19950924)",
"citizenship" : "Η ιθαγένεια / υπηκοότητα του φυσικού προσώπου (2-γράµµατη κωδικοποίηση
του ISO 3166)",
"gender" : "Το φύλο του φοιτητή σύµφωνα µε το πρότυπο ISO/IEC 5218:2004 (π.χ.
19950924)",
"enrollmentType" : "κατηγοριοποίηση του φοιτητή µε βάση το επίπεδο του προγράµµατος
σπουδών που είναι εγγεγραµµένος",
"enrollmentTerm" : "περίοδος φοίτησης του φοιτητή (π.χ. 8)",
"attendanceType" : "τύπος φοίτησης φοιτητή (π.χ. full-time)",
"enrollmentStatus" : "τρέχουσα κατάσταση φοιτητή (π.χ. active)",
"enrollmentStatusDate" : "η ηµεροµηνία από την οποία βρίσκεται σε ισχύ η κατάσταση που
αναφέρεται από το πεδίο enrollmentStatus",
"inscriptionAcYear" : "Το ακαδηµαϊκό έτος εγγραφής του φοιτητή (σε µορφή YYYY)",
"inscriptionTerm" : "Η ακαδηµαϊκή περίοδος εγγραφής του φοιτητή (π.χ. 1)",
"loginName" : "όνοµα χρήστη δικτυακού λογαριασµού φοιτητή",
"email": "email",
"phone": "τηλεφωνο επικοινωνίας",
"mobile": "τηλεφωνο επικοινωνίας"
}
}
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3.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ
Για να λάβει ένας Φοιτητής τη λίστα µε τα µαθήµατα που είναι διαθέσιµα για το τρέχων ακαδηµαϊκό
έτος στο Πρόγραµµα Σπουδών που του αντιστοιχεί θα γίνεται η παρακάτω κλήση:
URL: /sis/v1/curriculum/{registrationId}
Όπου: registrationId ο µοναδικός κωδικός του Φοιτητή.
Θα επιστρέφεται µια λίστα από Lessons όπως φαίνεται στο παρακάτω JSON:
{
"data" : [
{
"id" : "µοναδικό Id για το Μάθηµα",
"displayCode" : "Κωδικός Μαθήµατος",
"title" : "Τίτλος",
"description" : "Περιγραφή Μαθήµατος",

"semester" : "Περιγραφή Εξαµήνου",
"semesterType" : "0:Εαρινό, 1:Χειµερινό",
"programID" : "µοναδικός κωδικός του προγράµµατος σπουδών",
"courseType" : "Τύπος Μαθήµατος (υποχρεωτικό, προαιρετικό, ...)",
"weekHours" : "Ώρες Εβδοµαδιαίως",
"totalHours" : "Συνολικές Ώρες",
"passGrade" : "Βαθµός Βάσης",
"units" : "Πιστωτικές µονάδες",
"ects" : "Μονάδες ECTS",
"coefficient" : "Συντελεστής Βαρύτητας"
"teachers" :
[
{
"role" : "Ρόλος(Υπεύθυνος Μαθήµατος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου, Διδάσκων)",
"teacher" : {
"academicID" : "µοναδικό Id σύµφωνα µε το

https://academicid.gunet.gr",
"loginName" : "username λογαριασµού καθηγητή",
"displayName" : "Ονοµατεπώνυµο",
"email": "email",
"phone": "τηλεφωνο επικοινωνίας",
}
},
...
{
"role" : "Ρόλος(Υπεύθυνος Μαθήµατος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου, Διδάσκων)",
"teacher" : {
"academicID" : "µοναδικό Id σύµφωνα µε το

https://academicid.gunet.gr",
"loginName" : "username λογαριασµού καθηγητή",
"displayName" : "Ονοµατεπώνυµο",
"email": "email",
"phone": "τηλεφωνο επικοινωνίας",
}
}
]
},
...
{
"id" : "µοναδικό Id για το Μάθηµα",
"displayCode" : "Κωδικός Μαθήµατος",
"title" : "Τίτλος",
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"description" : "Περιγραφή Μαθήµατος",

"semester" : "Περιγραφή Εξαµήνου",
"semesterType" : "0:Εαρινό, 1:Χειµερινό",
"programID" : "µοναδικός κωδικός του προγράµµατος σπουδών",
"courseType" : "Τύπος Μαθήµατος (υποχρεωτικό, προαιρετικό, ...)",
"weekHours" : "Ώρες Εβδοµαδιαίως",
"totalHours" : "Συνολικές Ώρες",
"passGrade" : "Βαθµός Βάσης",
"units" : "Πιστωτικές µονάδες",
"ects" : "Μονάδες ECTS",
"coefficient" : "Συντελεστής Βαρύτητας"
"teachers" :
[
{
"role" : "Ρόλος(Υπεύθυνος Μαθήµατος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου, Διδάσκων)",
"teacher" : {
"academicID" : "µοναδικό Id σύµφωνα µε το

https://academicid.gunet.gr",
"loginName" : "username λογαριασµού καθηγητή",
"displayName" : "Ονοµατεπώνυµο",
"email": "email",
"phone": "τηλεφωνο επικοινωνίας",
}
},
...
{
"role" : "Ρόλος(Υπεύθυνος Μαθήµατος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου, Διδάσκων)",
"teacher" : {
"academicID" : "µοναδικό Id σύµφωνα µε το

https://academicid.gunet.gr",
"loginName" : "username λογαριασµού καθηγητή",
"displayName" : "Ονοµατεπώνυµο",
"email": "email",
"phone": "τηλεφωνο επικοινωνίας",
}
}
]
}

]
}
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3.3. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ
Για να λάβει ένας Φοιτητής τη βαθµολογία των µαθηµάτων του θα γίνεται η παρακάτω κλήση:
URL: /sis/v1/grades/{registrationId}
Όπου registrationId ο µοναδικός κωδικός του Φοιτητή.
Θα επιστρέφεται µια λίστα από τις περιόδους και τους βαθµούς που τους αντιστοιχούν όπως φαίνεται
στο παρακάτω JSON:
{
"data" : [
{
"examPeriod" : {
"examPeriodId" : "µοναδικό Id για την Εξεταστική Περίοδο",
"description" : "Περιγραφή Εξεταστικής",
"academicYear" : "Ακαδηµαϊκό Έτος"
},
"grades" : [
{
"id" : "µοναδικό Id για το Βαθµό / Μάθηµα",
"displayCode" : "Κωδικός Μαθήµατος",
"title" : "Τίτλος",
"courseType" : "Τύπος Μαθήµατος (υποχρεωτικό, προαιρετικό, ...)",
"semester" : "Περιγραφή Εξαµήνου",
"grade" : "Βαθµός",
"passed" : "Boolean: Προβιβάσιµος Βαθµός",
"includedInDegree" : "Boolean: Προσµετράται στο Πτυχίο",
"isExam" : "Boolean true: Από Εξέταση, false: Από Αναγνώριση",
"passGrade" : "Βαθµός Βάσης",
"units" : "Πιστωτικές µονάδες",
"ects" : "Μονάδες ECTS",
"coefficient" : "Συντελεστής Βαρύτητας"
},
...
{
"id" : "µοναδικό Id για το Βαθµό / Μάθηµα",
"displayCode" : "Κωδικός Μαθήµατος",
"title" : "Τίτλος",
"courseType" : "Τύπος Μαθήµατος (υποχρεωτικό, προαιρετικό, ...)",
"semester" : "Περιγραφή Εξαµήνου",
"grade" : "Βαθµός",
"passed" : "Boolean: Προβιβάσιµος Βαθµός",
"includedInDegree" : "Boolean: Προσµετράται στο Πτυχίο",
"isExam" : "Boolean true: Από Εξέταση, false: Από Αναγνώριση",
"passGrade" : "Βαθµός Βάσης",
"units" : "Πιστωτικές µονάδες",
"ects" : "Μονάδες ECTS",
"coefficient" : "Συντελεστής Βαρύτητας"
}
]
},
...
{
"examPeriod" : {
"examPeriodId" : "µοναδικό Id για την Εξεταστική Περίοδο",
"description" : "Περιγραφή Εξεταστικής",
"academicYear" : "Ακαδηµαϊκό Έτος"
},
"grades" : [
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{
"id" : "µοναδικό Id για το Βαθµό / Μάθηµα",
"displayCode" : "Κωδικός Μαθήµατος",
"title" : "Τίτλος",
"courseType" : "Τύπος Μαθήµατος (υποχρεωτικό, προαιρετικό, ...)",
"semester" : "Περιγραφή Εξαµήνου",
"grade" : "Βαθµός",
"passed" : "Boolean: Προβιβάσιµος Βαθµός",
"includedInDegree" : "Boolean: Προσµετράται στο Πτυχίο",
"isExam" : "Boolean true: Από Εξέταση, fale: Από Αναγνώριση",
"passGrade" : "Βαθµός Βάσης",
"units" : "Πιστωτικές µονάδες",
"ects" : "Μονάδες ECTS",
"coefficient" : "Συντελεστής Βαρύτητας"
},
...
{
"id" : "µοναδικό Id για το Βαθµό / Μάθηµα",
"displayCode" : "Κωδικός Μαθήµατος",
"title" : "Τίτλος",
"courseType" : "Τύπος Μαθήµατος (υποχρεωτικό, προαιρετικό, ...)",
"semester" : "Περιγραφή Εξαµήνου",
"grade" : "Βαθµός",
"passed" : "Boolean: Προβιβάσιµος Βαθµός",
"includedInDegree" : "Boolean: Προσµετράται στο Πτυχίο",
"isExam" : "Boolean true: Από Εξέταση, fale: Από Αναγνώριση",
"passGrade" : "Βαθµός Βάσης",
"units" : "Πιστωτικές µονάδες",
"ects" : "Μονάδες ECTS",
"coefficient" : "Συντελεστής Βαρύτητας"
}
]
}
]
}
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3.4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ
Για να λάβει ένας Φοιτητής τις δηλώσεις µαθηµάτων του θα γίνεται η παρακάτω κλήση:
URL: /sis/v1/courses/{registrationId}
Όπου: registrationId ο µοναδικός κωδικός του Φοιτητή.
Θα επιστρέφεται µια λίστα από τις περιόδους και τους βαθµούς που τους αντιστοιχούν όπως φαίνεται
στο παρακάτω JSON:
{
"data" : [
{
"registrationPeriod" : {
"registrationPeriodId" : "µοναδικό Id για την Περίοδο",
"description" : "Περιγραφή Περιόδου",
"academicYear" : "Ακαδηµαϊκό Έτος"
},
"courses" : [
{
"id" : "µοναδικό Id για το Μάθηµα",
"displayCode" : "Κωδικός Μαθήµατος",
"title" : "Τίτλος",
"courseType" : "Τύπος Μαθήµατος",
"semester" : "Περιγραφή Εξαµήνου",
"passGrade" : "Βαθµός Βάσης",
"units" : "Πιστωτικές µονάδες",
"ects" : "Μονάδες ECTS",
"coefficient" : "Συντελεστής Βαρύτητας"
},
...
{
"id" : "µοναδικό Id για το Μάθηµα",
"displayCode" : "Κωδικός Μαθήµατος",
"title" : "Τίτλος",
"courseType" : "Τύπος Μαθήµατος",
"semester" : "Περιγραφή Εξαµήνου",
"passGrade" : "Βαθµός Βάσης",
"units" : "Πιστωτικές µονάδες",
"ects" : "Μονάδες ECTS",
"coefficient" : "Συντελεστής Βαρύτητας"
}
]
},
...
{
"registrationPeriod" : {
"registrationPeriodId" : "µοναδικό Id για την Περίοδο",
"description" : "Περιγραφή Περιόδου",
"academicYear" : "Ακαδηµαϊκό Έτος"
},
"courses" : [
{
"id" : "µοναδικό Id για το Μάθηµα",
"displayCode" : "Κωδικός Μαθήµατος",
"title" : "Τίτλος",
"courseType" : "Τύπος Μαθήµατος",
"semester" : "Περιγραφή Εξαµήνου",
"passGrade" : "Βαθµός Βάσης",
"units" : "Πιστωτικές µονάδες",
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"ects" : "Μονάδες ECTS",
"coefficient" : "Συντελεστής Βαρύτητας"
},
...
{
"id" : "µοναδικό Id για το Μάθηµα",
"displayCode" : "Κωδικός Μαθήµατος",
"title" : "Τίτλος",
"courseType" : "Τύπος Μαθήµατος",
"semester" : "Περιγραφή Εξαµήνου",
"passGrade" : "Βαθµός Βάσης",
"units" : "Πιστωτικές µονάδες",
"ects" : "Μονάδες ECTS",
"coefficient" : "Συντελεστής Βαρύτητας"
}
]
}
]
}

3.5. ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για να λάβει η εφαρµογή µια λίστα µε τα προκαθοριµένα φίλτρα που µπορούν να εφαρµοστούν σε
ένα προγραµµα σπουδών για να περιοριστεί ο επιστρεφόµενος αριθµός µαθηµάτων σε κάποιο
ακαδηµαικό έτος, γίνεται η παρακάτω κλήση:
URL: /sis/v1/lessonfilters/{programId}/{academicYear}
Όπου: programId ο µοναδικός κωδικός του Προγράµµατος και
academicYear το ακαδηµαϊκό έτος
Θα επιστρέφεται µια λίστα από LessonsFilters όπως φαίνεται στο παρακάτω JSON:
{
"data" : [
{
"filterId" :
"filterName"
},
...
{
"filterId" :
"filterName"
}
]

"ο µοναδικός κωδικός φίλτρου",
: "Το όνοµα του φίλτρου"

"ο µοναδικός κωδικός φίλτρου",
: "Το όνοµα του φίλτρου"

}
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3.6. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για να λάβει η εφαρµογή µια λίστα µε τα µαθήµατα που προσφέρονται σε ένα προγραµµα σπουδών
κάποιο ακαδηµαϊκό έτος θα γίνεται η παρακάτω κλήση:
URL: /sis/v1/lessonlist/{programId}/{academicYear}[/{filterId}]
Όπου: programId ο µοναδικός κωδικός του Προγράµµατος,
academicYear το ακαδηµαϊκό έτος και
filterId ο µοναδικός κωδικός του εφαρµοζόµενου προκαθορισµένου φίλτρου (προεραιτικό).
Θα επιστρέφεται µια λίστα από Lessons όπως φαίνεται στο παρακάτω JSON:
{
"data" : [
{
"id" : "µοναδικό Id για το Μάθηµα",
"displayCode" : "Κωδικός Μαθήµατος",
"title" : "Τίτλος",
"description" : "Περιγραφή Μαθήµατος",

"semester" : "Περιγραφή Εξαµήνου",
"semesterType" : "0:Εαρινό, 1:Χειµερινό",
"programID" : "µοναδικός κωδικός του προγράµµατος σπουδών",
"courseType" : "Τύπος Μαθήµατος (υποχρεωτικό, προαιρετικό, ...)",
"weekHours" : "Ώρες Εβδοµαδιαίως",
"totalHours" : "Συνολικές Ώρες",
"passGrade" : "Βαθµός Βάσης",
"units" : "Πιστωτικές µονάδες",
"ects" : "Μονάδες ECTS",
"coefficient" : "Συντελεστής Βαρύτητας"
"teachers" :
[
{
"role" : "Ρόλος(Υπεύθυνος Μαθήµατος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου, Διδάσκων)",
"teacher" : {
"academicID" : "µοναδικό Id σύµφωνα µε το

https://academicid.gunet.gr",
"loginName" : "username λογαριασµού καθηγητή",
"displayName" : "Ονοµατεπώνυµο",
"email": "email",
"phone": "τηλεφωνο επικοινωνίας",
}
},
...
{
"role" : "Ρόλος(Υπεύθυνος Μαθήµατος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου, Διδάσκων)",
"teacher" : {
"academicID" : "µοναδικό Id σύµφωνα µε το

https://academicid.gunet.gr",
"loginName" : "username λογαριασµού καθηγητή",
"displayName" : "Ονοµατεπώνυµο",
"email": "email",
"phone": "τηλεφωνο επικοινωνίας",
}
}
]
},
...
{
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"id" : "µοναδικό Id για το Μάθηµα",
"displayCode" : "Κωδικός Μαθήµατος",
"title" : "Τίτλος",
"description" : "Περιγραφή Μαθήµατος",

"semester" : "Περιγραφή Εξαµήνου",
"semesterType" : "0:Εαρινό, 1:Χειµερινό",
"programID" : "µοναδικός κωδικός του προγράµµατος σπουδών",
"courseType" : "Τύπος Μαθήµατος (υποχρεωτικό, προαιρετικό, ...)",
"weekHours" : "Ώρες Εβδοµαδιαίως",
"totalHours" : "Συνολικές Ώρες",
"passGrade" : "Βαθµός Βάσης",
"units" : "Πιστωτικές µονάδες",
"ects" : "Μονάδες ECTS",
"coefficient" : "Συντελεστής Βαρύτητας"
"teachers" :
[
{
"role" : "Ρόλος(Υπεύθυνος Μαθήµατος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου, Διδάσκων)",
"teacher" : {
"academicID" : "µοναδικό Id σύµφωνα µε το

https://academicid.gunet.gr",
"loginName" : "username λογαριασµού καθηγητή",
"displayName" : "Ονοµατεπώνυµο",
"email": "email",
"phone": "τηλεφωνο επικοινωνίας",
}
},
...
{
"role" : "Ρόλος(Υπεύθυνος Μαθήµατος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου, Διδάσκων)",
"teacher" : {
"academicID" : "µοναδικό Id σύµφωνα µε το

https://academicid.gunet.gr",
"loginName" : "username λογαριασµού καθηγητή",
"displayName" : "Ονοµατεπώνυµο",
"email": "email",
"phone": "τηλεφωνο επικοινωνίας",
}
}
]
}

]
}
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3.7. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ
Για να λάβει η εφαρµογή µια λίστα µε τα µαθήµατα στα οποόια έχει ανάθεση κάποιος καθηγητής σε
κάποιο ακαδηµαϊκό έτος θα γίνεται η παρακάτω κλήση:
URL: /sis/v1/teacherlessons/l/{loginName}/{academicYear}
ή
URL: /sis/v1/teacherlessons/a/{academicID}/{academicYear}
Όπου: academicYear το ακαδηµαϊκό έτος και
loginName το username του λογαριασµού του καθηγητή ή
academicID το µοναδικό ID του καθηγητή σύµφωνα µε το https://academicid.gunet.gr
Θα επιστρέφεται µια λίστα από Lessons όπως φαίνεται στο παρακάτω JSON:
{
"data" : [
{
"id" : "µοναδικό Id για το Μάθηµα",
"displayCode" : "Κωδικός Μαθήµατος",
"title" : "Τίτλος",
"description" : "Περιγραφή Μαθήµατος",

"semester" : "Περιγραφή Εξαµήνου",
"semesterType" : "0:Εαρινό, 1:Χειµερινό",
"programID" : "µοναδικός κωδικός του προγράµµατος σπουδών",
"courseType" : "Τύπος Μαθήµατος (υποχρεωτικό, προαιρετικό, ...)",
"weekHours" : "Ώρες Εβδοµαδιαίως",
"totalHours" : "Συνολικές Ώρες",
"passGrade" : "Βαθµός Βάσης",
"units" : "Πιστωτικές µονάδες",
"ects" : "Μονάδες ECTS",
"coefficient" : "Συντελεστής Βαρύτητας"
"teachers" :
[
{
"role" : "Ρόλος(Υπεύθυνος Μαθήµατος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου, Διδάσκων)",
"teacher" : {
"academicID" : "µοναδικό Id σύµφωνα µε το

https://academicid.gunet.gr",
"loginName" : "username λογαριασµού καθηγητή",
"displayName" : "Ονοµατεπώνυµο",
"email": "email",
"phone": "τηλεφωνο επικοινωνίας",
}
},
...
{
"role" : "Ρόλος(Υπεύθυνος Μαθήµατος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου, Διδάσκων)",
"teacher" : {
"academicID" : "µοναδικό Id σύµφωνα µε το

https://academicid.gunet.gr",
"loginName" : "username λογαριασµού καθηγητή",
"displayName" : "Ονοµατεπώνυµο",
"email": "email",
"phone": "τηλεφωνο επικοινωνίας",
}
}
]
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},
...
{
"id" : "µοναδικό Id για το Μάθηµα",
"displayCode" : "Κωδικός Μαθήµατος",
"title" : "Τίτλος",
"description" : "Περιγραφή Μαθήµατος",

"semester" : "Περιγραφή Εξαµήνου",
"semesterType" : "0:Εαρινό, 1:Χειµερινό",
"programID" : "µοναδικός κωδικός του προγράµµατος σπουδών",
"courseType" : "Τύπος Μαθήµατος (υποχρεωτικό, προαιρετικό, ...)",
"weekHours" : "Ώρες Εβδοµαδιαίως",
"totalHours" : "Συνολικές Ώρες",
"passGrade" : "Βαθµός Βάσης",
"units" : "Πιστωτικές µονάδες",
"ects" : "Μονάδες ECTS",
"coefficient" : "Συντελεστής Βαρύτητας"
"teachers" :
[
{
"role" : "Ρόλος(Υπεύθυνος Μαθήµατος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου, Διδάσκων)",
"teacher" : {
"academicID" : "µοναδικό Id σύµφωνα µε το

https://academicid.gunet.gr",
"loginName" : "username λογαριασµού καθηγητή",
"displayName" : "Ονοµατεπώνυµο",
"email": "email",
"phone": "τηλεφωνο επικοινωνίας",
}
},
...
{
"role" : "Ρόλος(Υπεύθυνος Μαθήµατος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου, Διδάσκων)",
"teacher" : {
"academicID" : "µοναδικό Id σύµφωνα µε το

https://academicid.gunet.gr",
"loginName" : "username λογαριασµού καθηγητή",
"displayName" : "Ονοµατεπώνυµο",
"email": "email",
"phone": "τηλεφωνο επικοινωνίας",
}
}
]
}

]
}
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3.8. ΥΠΑΡΞΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
Για να ρωτήσει η εφαρµογή αν έχει κατατεθεί βαθµολογία για κάποιο µάθηµα σε κάποιο ακαδηµαικό
έτος θα γίνεται η παρακάτω κλήση:
URL: /sis/v1/lessongrades/{academicYear}/{semesterType}/{id}
Όπου: academicYear το ακαδηµαϊκό έτος και
semesterType 1 για χειµερινή περίοδο δήλωσης 0 για εαρινή περίοδο δήλωσης
id το µοναδικό ID του µαθήµατος (όπως επιστρέφεται από τις υπόλοιπες κλήσεις)
Θα επιστρέφεται 0 ή 1 ανάλογα µε το άν έχει κατατεθεί βαθµολογία ή όχι, όπως φαίνεται στο
παρακάτω JSON:
{
"data" : "1"
}

3.9. ΛΙΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
Για να λάβει η εφαρµογή µια λίστα µε τους φοιτητές που έχουν δηλώσει κάποιο µάθηµα σε κάποιο
ακαδηµαικό έτος θα γίνεται η παρακάτω κλήση:
URL: /sis/v1/lessonstudents/{academicYear}/{semesterType}/{id}
Όπου: academicYear το ακαδηµαϊκό έτος και
semesterType 1 για χειµερινή περίοδο δήλωσης 0 για εαρινή περίοδο δήλωσης
id το µοναδικό ID του µαθήµατος (όπως επιστρέφεται από τις υπόλοιπες κλήσεις)
Θα επιστρέφεται µια λίστα από Student όπως φαίνεται στο παρακάτω JSON:
{
"data" : [
{
"academicID" : "µοναδικό Id σύµφωνα µε το https://academicid.gunet.gr",
"registrationID" : "αριθµός Μητρώου φοιτητή. Μοναδικός, για το σύνολο των φοιτητών
του ιδρύµατος",
"departmentID" : "µοναδικός κωδικός του τµήµατος φοίτησης",
"departmentEn" : "Η επίσηµη ονοµασία του τµήµατος στα Αγγλικά",
"departmentEl" : "Η επίσηµη ονοµασία του τµήµατος στα Ελληνικά",
"programID" : "µοναδικός κωδικός του προγράµµατος σπουδών που ακολουθεί οφοιτητής",
"programEn" : "Η επίσηµη ονοµασία του προγράµµατος σπουδών στα Αγγλικά",
"programEl" : "Η επίσηµη ονοµασία του προγράµµατος σπουδών στα Ελληνικά",
"firstNameEn" : "Το όνοµα του φοιτητή µε απόδοση σε αγγλικούς χαρακτήρες",
"firstNameEl" : "Το όνοµα του φοιτητή µε απόδοση σε ελληνικούς χαρακτήρες",
"lastNameEn" : "Το επώνυµο του φοιτητή µε απόδοση σε αγγλικούς χαρακτήρες",
"lastNameEl" : "Το επώνυµο του φοιτητή µε απόδοση σε ελληνικούς χαρακτήρες",
"fatherNameEn" : "Το όνοµα πατρός του φοιτητή µε απόδοση σε αγγλικούς χαρακτήρες",
"fatherNameEl" : "Το όνοµα πατρός του φοιτητή µε απόδοση σε ελληνικούς χαρακτήρες",
"birthDate" : "Η ηµεροµηνία γέννησης του φοιτητή σύµφωνα µε το πρότυπο ISO
8601:2004 (π.χ. 19950924)",
"citizenship" : "Η ιθαγένεια / υπηκοότητα του φυσικού προσώπου (2-γράµµατη
κωδικοποίηση του ISO 3166)",
"gender" : "Το φύλο του φοιτητή σύµφωνα µε το πρότυπο ISO/IEC 5218:2004 (π.χ.
19950924)",
"enrollmentType" : "κατηγοριοποίηση του φοιτητή µε βάση το επίπεδο του προγράµµατος
σπουδών που είναι εγγεγραµµένος",
"enrollmentTerm" : "περίοδος φοίτησης του φοιτητή (π.χ. 8)",
"attendanceType" : "τύπος φοίτησης φοιτητή (π.χ. full-time)",
"enrollmentStatus" : "τρέχουσα κατάσταση φοιτητή (π.χ. active)",
"enrollmentStatusDate" : "η ηµεροµηνία από την οποία βρίσκεται σε ισχύ η κατάσταση
που αναφέρεται από το πεδίο enrollmentStatus",
"inscriptionAcYear" : "Το ακαδηµαϊκό έτος εγγραφής του φοιτητή (σε µορφή YYYY)",
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"inscriptionTerm" : "Η ακαδηµαϊκή περίοδος εγγραφής του φοιτητή (π.χ. 1)",
"loginName" : "όνοµα χρήστη δικτυακού λογαριασµού φοιτητή",
"email": "email",
"phone": "τηλεφωνο επικοινωνίας",
"mobile": "τηλεφωνο επικοινωνίας"
},
...
{
"academicID" : "µοναδικό Id σύµφωνα µε το https://academicid.gunet.gr",
"registrationID" : "αριθµός Μητρώου φοιτητή. Μοναδικός, για το σύνολο των φοιτητών
του ιδρύµατος",
"departmentID" : "µοναδικός κωδικός του τµήµατος φοίτησης",
"departmentEn" : "Η επίσηµη ονοµασία του τµήµατος στα Αγγλικά",
"departmentEl" : "Η επίσηµη ονοµασία του τµήµατος στα Ελληνικά",
"programID" : "µοναδικός κωδικός του προγράµµατος σπουδών που ακολουθεί οφοιτητής",
"programEn" : "Η επίσηµη ονοµασία του προγράµµατος σπουδών στα Αγγλικά",
"programEl" : "Η επίσηµη ονοµασία του προγράµµατος σπουδών στα Ελληνικά",
"firstNameEn" : "Το όνοµα του φοιτητή µε απόδοση σε αγγλικούς χαρακτήρες",
"firstNameEl" : "Το όνοµα του φοιτητή µε απόδοση σε ελληνικούς χαρακτήρες",
"lastNameEn" : "Το επώνυµο του φοιτητή µε απόδοση σε αγγλικούς χαρακτήρες",
"lastNameEl" : "Το επώνυµο του φοιτητή µε απόδοση σε ελληνικούς χαρακτήρες",
"fatherNameEn" : "Το όνοµα πατρός του φοιτητή µε απόδοση σε αγγλικούς χαρακτήρες",
"fatherNameEl" : "Το όνοµα πατρός του φοιτητή µε απόδοση σε ελληνικούς χαρακτήρες",
"birthDate" : "Η ηµεροµηνία γέννησης του φοιτητή σύµφωνα µε το πρότυπο ISO
8601:2004 (π.χ. 19950924)",
"citizenship" : "Η ιθαγένεια / υπηκοότητα του φυσικού προσώπου (2-γράµµατη
κωδικοποίηση του ISO 3166)",
"gender" : "Το φύλο του φοιτητή σύµφωνα µε το πρότυπο ISO/IEC 5218:2004 (π.χ.
19950924)",
"enrollmentType" : "κατηγοριοποίηση του φοιτητή µε βάση το επίπεδο του προγράµµατος
σπουδών που είναι εγγεγραµµένος",
"enrollmentTerm" : "περίοδος φοίτησης του φοιτητή (π.χ. 8)",
"attendanceType" : "τύπος φοίτησης φοιτητή (π.χ. full-time)",
"enrollmentStatus" : "τρέχουσα κατάσταση φοιτητή (π.χ. active)",
"enrollmentStatusDate" : "η ηµεροµηνία από την οποία βρίσκεται σε ισχύ η κατάσταση
που αναφέρεται από το πεδίο enrollmentStatus",
"inscriptionAcYear" : "Το ακαδηµαϊκό έτος εγγραφής του φοιτητή (σε µορφή YYYY)",
"inscriptionTerm" : "Η ακαδηµαϊκή περίοδος εγγραφής του φοιτητή (π.χ. 1)",
"loginName" : "όνοµα χρήστη δικτυακού λογαριασµού φοιτητή",
"email": "email",
"phone": "τηλεφωνο επικοινωνίας",
"mobile": "τηλεφωνο επικοινωνίας"
}
]

}

GUnet Identity

23 / 26

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Έκδοση:1.0.3
Ηµ/νία: 07/12/2015

GUnet Students Mobile Hub

4. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
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