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Έργο «Το Ψηφιακό Άλµα του 

Πανεπιστημίου Πατρών» 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ 

1. Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού 

Φοιτητή 

1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 

1.1.1. Σκοπός 
 

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί / διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών καλούνται να 

δημιουργήσουν αιτήσεις εισαγωγής από την δικτυακή πύλη για ένα ή περισσότερα προγράμματα σπουδών 

αλλά και να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους εντός της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών 

αιτήσεων εισαγωγής. 

1.1.2. Link 
 

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm  

1.1.3. Εκκίνηση Διαδικασίας 

1.1.3.1 Δημιουργία Νέας Αίτησης 
 

Επιλέξτε ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ / NEW APPLICATION για να δημιουργήσετε μία αίτηση εισαγωγής σε ένα μεταπτυχιακό 

ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. 

 

1.1.3.1.1 ΒΗΜΑ 1 / STEP 1 
 

 Στο 1ο βήμα, επιλέξτε το εικονίδιο  για να εμφανίσετε το εγχειρίδιο χρήσης 

 Στην συνέχεια καταχωρήστε στο ελεύθερο πεδίο το captcha που εμφανίστηκε στην οθόνη σας και 

επιλέξτε  για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα 

Σημείωση 

Επιλέγοντας το εικονίδιο ανανέωσης  μπορείτε να εμφανίσετε νέο captcha 
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Έργο «Το Ψηφιακό Άλµα του 

Πανεπιστημίου Πατρών» 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ 

 

1.1.3.1.2 ΒΗΜΑ 2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / STEP 2 SELECT ADMISSION TYPE 
 

Επιλέξτε τον τύπο προγράμματος για το οποίο επιθυμείτε να δημιουργήσετε αίτηση εισαγωγής 

(μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) και στην συνέχεια επιλέξτε  για να μεταφερθείτε στο 

επόμενο βήμα. 

 

1.1.3.1.3 ΒΗΜΑ 3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ / STEP 3 SELECTION OF COURSE 
 

Επιλέξτε το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο επιθυμείτε να δημιουργήσετε αίτηση εισαγωγής. Στο κάτω 

μέρος της οθόνης θα σας εμφανιστούν το link του προγράμματος σπουδών αλλά και η διαθέσιμη περίοδος 

εισαγωγής για την οποία μπορείτε να δημιουργήσετε την αίτηση. 

Επιλέξτε   για να μεταφερθείτε στο επόμενο βήμα. 

Σημείωση 

Εάν η περίοδος αιτήσεων εισαγωγής δεν είναι διαθέσιμη για το πρόγραμμα σπουδών που έχετε επιλέξει, 

ανάλογο μήνυμα θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. 
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Έργο «Το Ψηφιακό Άλµα του 

Πανεπιστημίου Πατρών» 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ 

 

1.1.3.1.4 ΒΗΜΑ 4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ / STEP 4 PERSONAL DATA 
 

Στο 4ο βήμα καλείστε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο (με ελληνικούς 

και λατινικούς χαρακτήρες), ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, υπηκοότητα κλπ.  

 Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. 

 Στο πλαίσιο ‘Στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα (1) από τα δύο (2) 

αυτά στοιχεία. 

 

 Τα πεδία με την ένδειξη     περιέχουν λίστες τιμών. Επιλέξτε τις κατάλληλες τιμές από τις 

λίστες επιλογών. 
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Έργο «Το Ψηφιακό Άλµα του 

Πανεπιστημίου Πατρών» 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ 

 

Αφού συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία, επιλέξτε   για να μεταφερθείτε στο 

επόμενο βήμα. 

1.1.3.1.5 ΒΗΜΑ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ / STEP 5 CONTACT DETAILS 
 

Στο βήμα αυτό συμπληρώνετε τα στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας σας. 

 Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. 

 Εάν η προσωρινή και η μόνιμη διεύθυνσή σας είναι ίδια, επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο που 

εμφανίζετε στην οθόνη σας. 

 Τα πεδία με την ένδειξη     περιέχουν λίστες τιμών. Επιλέξτε τις κατάλληλες τιμές από τις 

λίστες επιλογών. 

 

Σημείωση 

Με την υποβολή της αίτησής σας θα λάβετε mail επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα 

καταχωρήσετε στο βήμα αυτό. 

Αφού συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία, επιλέξτε   για να μεταφερθείτε στο 

επόμενο βήμα. 
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Έργο «Το Ψηφιακό Άλµα του 

Πανεπιστημίου Πατρών» 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ 

1.1.3.1.6 ΒΗΜΑ 6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / STEP 6 EDUCATIONAL BACKGROUND 
 

Στο βήμα αυτό θα πρέπει να καταχωρήσετε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευσή σας.  

Επιλέξτε εάν είστε κάτοχος πτυχίου / διπλώματος ή μεταπτυχιακού - διδακτορικού διπλώματος. Σε περίπτωση 

που δεν είστε ήδη κάτοχος πτυχίου / διπλώματος θα πρέπει να καταχωρήσετε την πληροφορία της πιθανής 

ημερομηνίας ορκωμοσίας σας.  

Στην συνέχεια καταχωρήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα ιδρύματα αποφοίτησής σας όπως 

Ίδρυμα Αποφοίτησης, Τίτλος Σπουδών, Βαθμός Πτυχίου / Διπλώματος κλπ. 

 Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. 

 

Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση του πεδίο ΌΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ / INSTITUTION NAME και επιλέξτε από τα 

αποτελέσματα το/τα ιδρύματα αποφοίτησής σας. Μπορείτε να αναζητήσετε ένα ίδρυμα με βάση την χώρα 

στην οποία βρίσκεται ή και με την ονομασία του ιδρύματος αυτού. 
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Έργο «Το Ψηφιακό Άλµα του 

Πανεπιστημίου Πατρών» 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ 

 

Σημείωση: 

Για την εμφάνιση όλων των ελληνικών Πανεπιστημίων εναλλακτικά επιλέξτε «Προσωπική Λίστα Τιμών». 

 

Στην οθόνη επιλογής θα σας εμφανιστούν μόνο τα Πανεπιστήμια με δείκτη χώρας GR. 
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Έργο «Το Ψηφιακό Άλµα του 

Πανεπιστημίου Πατρών» 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ 

Αφού συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία, επιλέξτε   για να μεταφερθείτε στο 

επόμενο βήμα. 

1.1.3.1.7 ΒΗΜΑ 7 ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ / STEP 7 REFERENCES 
 

Στο βήμα αυτό έχετε την δυνατότητα να καταχωρήσετε τα στοιχεία των συστατικών επιστολών σας αλλά και 

να επισυνάψετε έγγραφα για κάθε συστατική σας επιστολή. 

 Τα πεδία με την ένδειξη     περιέχουν λίστες τιμών. Επιλέξτε τις κατάλληλες τιμές από τις 

λίστες επιλογών. 

 

Σημείωση 

Για να καταχωρήσετε στοιχεία για περισσότερες από μία συστατικές επιστολές, κάντε διπλό κλικ στην 

επόμενη συστατική επιστολή για να σας εμφανιστούν τα πεδία προς συμπλήρωση. 

Επιλέξτε   για να μεταφερθείτε στο επόμενο βήμα. 

1.1.3.1.8 ΒΗΜΑ 8 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ / STEP 8 SUBMITTED DOCUMENTS 
 

Καταχωρήστε στο βήμα αυτό τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρώσετε την αίτηση 

εισαγωγής σας. 

 Επιλέγοντας  μπορείτε να εμφανίσετε, να 

αποθηκεύσετε και στην συνέχεια να συμπληρώσετε τις απαραίτητες φόρμες που θα χρειαστεί να 

επισυνάψετε στο βήμα αυτό. 

 Επιλέγοντας έναν τύπο δικαιολογητικού και το εικονίδιο  μπορείτε να 

δημιουργήσετε μία νέα γραμμή και να επισυνάψετε περισσότερα από ένα αρχεία για τον ίδιο τύπο 

δικαιολογητικού. 
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Έργο «Το Ψηφιακό Άλµα του 

Πανεπιστημίου Πατρών» 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ 

 

Αφού επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, επιλέξτε   για να μεταφερθείτε στο 

επόμενο βήμα και να ολοκληρώσετε την υποβολή της αίτησής σας. 

1.1.3.1.9 ΒΗΜΑ 9 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / STEP 9 COMPLETION AND SUBMISSION OF 

APPLICATION 
 

Επιλέξτε  για να ολοκληρώσετε την υποβολή της αίτησής σας ή 

 για να ακυρώσετε τις καταχωρήσεις σας. 

 

Με την υποβολή της αίτησής σας:  

 Θα εμφανιστεί στην οθόνη σας ο μοναδικός αριθμός της αίτησής σας 

 Θα λάβετε αυτόματα email επιβεβαίωσης το οποίο θα περιλαμβάνει συμπληρωμένη φόρμα PDF με 

τα στοιχεία που καταχωρήσατε στην αίτησή σας 

 Θα λάβετε στο ίδιο email το μοναδικό αλφαριθμητικό 32 ψηφίων της αίτησής σας με το οποίο θα 

μπορείτε εντός της προθεσμίας (ή έως ότου να ξεκινήσει η επεξεργασία της αίτησής σας) να 

τροποποιήσετε τα στοιχεία της αίτησής σας 

 Τα στοιχεία της αίτησής σας θα αποσταλούν αυτόματα στην γραμματεία του τμήματος 

Ενημερωτικά email θα σας σταλούν με την εκκίνηση της επεξεργασίας της αίτησής σας αλλά και για την 

έγκριση ή απόρριψη αυτής. 

1.1.3.2 Επεξεργασία Αίτησης 
 

Επιλέξτε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ / EDIT APPLICATION για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της αίτησης που έχετε 

υποβάλει για ένα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. 
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Έργο «Το Ψηφιακό Άλµα του 

Πανεπιστημίου Πατρών» 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ 

Η επεξεργασία της αίτησής σας είναι εφικτή μόνο εντός της προθεσμίας που έχει ορίσει το τμήμα και εφόσον 

δεν έχει ξεκινήσει η επεξεργασία αυτής από την γραμματεία του τμήματος. 

 

Καταχωρήστε τον αριθμό της αίτησής σας αλλά και το μοναδικό αλφαριθμητικό που σας εστάλησαν με email 

κατά την υποβολή της αίτησής σας και επιλέξτε . 

 

Τροποποιήστε τα επιθυμητά στοιχεία της αίτησής σας και επιλέξτε στο βήμα 9 . 

 

Με την υποβολή της αίτησής σας:  

 Θα λάβετε αυτόματα email επιβεβαίωσης το οποίο θα περιλαμβάνει την ενημερωμένη φόρμα PDF 

με τα στοιχεία που διορθώσατε / προσθέσατε στην αίτησή σας 

 


