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Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Οδικός χάρτης νεοεισαχθέντων 2017-2018
Αγαπητή Φοιτήτρια, Αγαπητέ Φοιτητή,
Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών. Η Επιστήμη των Υλικών είναι
διεπιστημονική περιοχή στην οποία συναντώνται όλοι οι τομείς των βασικών θετικών
επιστημών.
Κύριος στόχος του Τμήματος όσον αφορά την εκπαίδευση είναι η οργάνωση και εκτέλεση του
Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράμματος με προδιαγραφές υψηλής
ποιότητας, έτσι ώστε να προσφέρει στους απόφοιτους σημαντικές και αυξανόμενες δυνατότητες
απασχόλησης.
Στον διεθνή, αλλά και στον ελληνικό χώρο, η έρευνα στην επιστήμη των υλικών βρίσκεται
συγκριτικά σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στην Ελλάδα υπάρχει αναπτυσσόμενος κλάδος
επιχειρήσεων και οργανισμών των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με παραδοσιακά ή
προηγμένα υλικά και απασχολούν επιστημονικό προσωπικό σε εξειδικευμένες εργασίες και
επιστημονική έρευνα.
Πολλές ευχές για καλή επιτυχία στις σπουδές σας!

Γενικές Πληροφορίες – Οδικός Χάρτης Πανεπιστημίου Πατρών
Ο Οδικός Χάρτης του Πανεπιστημίου Πατρών https://www.upatras.gr/el/roadmap
δημιουργήθηκε ώστε να οδηγείται με ευκολία ο πρωτοετής φοιτητής σε όλες τις πληροφορίες
που χρειάζεται για την έναρξη των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Υπάρχει ένα
σύνολο από παροχές προς τους φοιτητές με σκοπό την υποστήριξή τους στη διάρκεια φοίτησης.
Περιλαμβάνονται: παροχή στέγασης και σίτισης (για φοιτητές με χαμηλό οικονομικό εισόδημα),
δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου, υγειονομική περίθαλψη, στεγαστικό επίδομα, υποτροφίες κ.α.
Επίσης, στους φοιτητές παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο και ένα σύνολο από
ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Στον χάρτη θα βρείτε οδηγίες σχετικά με:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εγγραφή
Ηλεκτρονική Εγγραφή
Ακαδημαϊκή ταυτότητα και ΠΑΣΟ
Φοίτηση
Εξετάσεις
Ολοκλήρωση Σπουδών
Συγγράμματα
Erasmus
Βιβλιοθήκη
Συμβουλευτική καθοδήγηση
Πανεπιστημιακή Ζωή
Γνωριμία με το Πανεπιστήμιο
Σύλλογο φοιτητών

• Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής
(Μετεγγραφή)
• Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
• Παροχές
 Σίτιση
 Στέγαση
 Στεγαστικό Επίδομα
 Υποτροφίες
• Ψηφιακές υπηρεσίες για Φοιτητές
• Υποτροφίες Α. Μεντζελόπουλος
• Σύλλογοι
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Παροχές (Σίτιση, στέγαση, κ.λπ.)
Οι παροχές (όπως σίτιση, στέγαση, ηλεκτρονική ταυτότητα, συγγράμματα), πέραν από τα
υποχρεωτικά έτη σπουδών, ισχύουν για δύο (2) επιπλέον έτη (ν+2).
Προσοχή: Όλες οι αιτήσεις για παροχές του Πανεπιστημίου Πατρών, γίνονται ηλεκτρονικά, με
την χρήση του λογαριασμού πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών
(e-mail), που θα παραλάβετε κατόπιν της ολοκλήρωσης της εγγραφής σας στο Τμήμα.
Αναλυτικές πληροφορίες, και συνδέσμους για την ηλεκτρονική αίτηση που αφορούν στη σίτιση,
στέγαση, στεγαστικό επίδομα, υποτροφίες, θα βρείτε στις ΠΑΡΟΧΕΣ του Οδικού Χάρτη του
Πανεπιστημίου Πατρών (https://www.upatras.gr/el/student_care)

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
(με ενσωματωμένο Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου-ΠΑΣΟ)
Στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ενσωματώνεται και το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ).
Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για απόκτηση Ακαδημαϊκής
Ταυτότητας καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα είναι
αυστηρά προσωπική για το δικαιούχο φοιτητή και μόνο.
Για τη χορήγηση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (με το ενσωματωμένο ΠΑΣΟ) θα πρέπει να
ακολουθηθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται εδώ: http://academicid.minedu.gov.gr/
Procedure. Οι φοιτητές θα λαμβάνουν την ταυτότητα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης απόκτησης δελτίου ειδικού εισιτηρίου είναι απαραίτητος ο
λογαριασμός πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Οι αιτήσεις εγκρίνονται από την Γραμματεία. Πληροφορίες: Παναγιώτα Μπόμπολα, τηλ.
2610969385, bobola@upatras.gr
Σημείωση: Γίνονται Δεκτές μόνο όσες ψηφιακές φωτογραφίες πληρούν τις προϋποθέσεις
φωτογραφίας διαβατηρίου ή ταυτότητας. Μη αποδεκτή φωτογραφία
συνεπάγεται καθυστέρηση εκ μέρους σας της έκδοσης της ακαδημαϊκής
ταυτότητας.

Απώλεια Ακαδημαϊκής Ταυτότητας
Η απώλεια, κλοπή ή καταστροφή της Ακαδημαϊκής του Ταυτότητας μπορεί να δηλωθεί
σε Αστυνομικό Τμήμα, ΚΕΠ ή με Υπεύθυνη Δήλωση 1599/86.
Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής θα πρέπει να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Τμήματός του,
προσκομίζοντας τη σχετική δήλωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία ή Υπεύθυνη Δήλωση
του Ν. 1599/86 όπου δηλώνει την απώλεια, κλοπή ή καταστροφή της ακαδημαϊκής ταυτότητας
και ζητώντας την ακύρωσή της προκειμένου να προβεί στην αίτηση επανέκδοσή της:
http://academicid.minedu.gov.gr/

Σελίδα 4 από 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
http://www.matersci.upatras.gr/
Οδικός χάρτης 2017-2018
Τηλ.: 2610969345, 2610969344

Φοίτηση
Διάρκεια ακαδημαϊκού έτους
Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου
έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και
εαρινό).

Διάρκεια διδακτικών εξαμήνων
Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας.

Διάρκεια κανονικής φοίτησης
Η περίοδος κανονικής φοίτησης ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την
απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του
Τμήματος (8 εξάμηνα), προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Α’ εξαμήνου
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος ανακοινώνεται στον ιστότοπο του Τμήματος και στη
Γραμματεία.
Η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο
πρόγραμμα που καταρτίζεται, εγκρίνεται από το Τμήμα και ανακοινώνεται εγκαίρως από τη
Γραμματεία του Τμήματος. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατανομή των ωρών
διδασκαλίας των μαθημάτων μέσα στις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τους διδάσκοντες
και τις αίθουσες διδασκαλίας.
Σημείωση:
Τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου
διεξάγονται στις αίθουσες
ΑΠΜ2 και ΑΠΜ3
του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής.

Επίσης, όπου κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου οι φοιτητές
διαιρούνται σε μικρότερες ομάδες/κλιμάκια.
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Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να καθοριστεί ως υποχρεωτική η
παρακολούθηση και η συμμετοχή των φοιτητών σε ορισμένες μορφές εκπαιδευτικού έργου, όπως
π.χ. σεμιναρίων, εργαστηρίων, φροντιστηριακών μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017-2018
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του
ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, καθώς και οι ημερομηνίες των αντίστοιχων εξετάσεων
καθορίστηκαν με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

Έναρξη και Λήξη Μαθήματων

•
•

Α΄ Εξάμηνο (Χειμερινό)
Έναρξη μαθημάτων:
2.10.2017
Λήξη μαθημάτων:
12.1.2018

•
•

Β΄ Εξάμηνο (Εαρινό)
Έναρξη μαθημάτων:
19.2.2018
Λήξη μαθημάτων:
1.6.2018

Έναρξη και Λήξη Εξετάσεων

•
•

Α΄ Εξάμηνο (Χειμερινό)
Έναρξη εξετάσεων:
22.1.2018
Λήξη εξετάσεων:
9.2.2018

•
•

Β΄ Εξάμηνο (Εαρινό)
Έναρξη εξετάσεων:
11.6.2018
Λήξη εξετάσεων:
30.6.2018

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 1062, τ. Β’), μαθήματα, εργαστηριακές,
κλινικές, φροντιστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις υπαίθρου δεν πραγματοποιούνται τις εξής
ημερομηνίες:
•
•
•
•
•
•

Εθνική Εορτή:
28 Οκτωβρίου
Πολυτεχνείο:
17 Νοεμβρίου
Αγίου Ανδρέου:
30 Νοεμβρίου
Διακοπές Χριστουγέννων-Νέου Έτους:

•

από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου

•

Τριών Ιεραρχών:
Καθαρά Δευτέρα

•

30 Ιανουαρίου

•
•

Εθνική Εορτή:
25 Μαρτίου
Διακοπές Πάσχα: από το Σάββατο του
Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά

Πρωτομαγιά:
1 Μαΐου
Αγίου Πνεύματος
Ημέρα των φοιτητικών εκλογών
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Σημαντικές Οδηγίες του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών
Συγκεκριμένες οδηγίες/πληροφορίες που αφορούν τις υποχρεώσεις του κάθε φοιτητή στο Τμήμα
βρίσκονται παρακάτω.
Επίσης σας συνιστούμε να ενημερώνεστε καθημερινά από τον ιστότοπο του Τμήματος
(http://www.matersci.upatras.gr ) για ανακοινώσεις που σας αφορούν (ανανεώσεις εγγραφών,
δηλώσεις μαθημάτων, κ.ο.κ.).

Λογαριασμός πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών
Τον λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών
παραλαμβάνετε κατά την εγγραφή σας στο πρώτο έτος σπουδών.
Με τον λογαριασμό αυτό παρέχεται πρόσβαση σε όλες τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες
του Πανεπιστημίου Πατρών και υπηρεσίες όπως Εύδοξος, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Σίτιση,
Κάρτα δανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Πατρών, κ.λπ.. Ο λογαριασμός
θα ενεργοποιηθεί την επόμενη μέρα της ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.
Σε περίπτωση που χαθεί/ξεχαστεί ο κωδικός πρόσβασης, πρέπει να μεριμνήσετε για την άμεση
έκδοση νέου κωδικού από το Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος.
Η Γραμματεία δεν μπορεί να χορηγήσει εκ νέου κωδικό πρόσβασης.

Ηλεκτρονική Γραμματεία - https://progress.upatras.gr/
Το υποσύστημα της ηλεκτρονικής Γραμματείας του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος του
Ψηφιακού Άλματος παρέχει Υπηρεσίες όπως:
 Εγγραφή,
 ανανέωση εγγραφής (κάθε
εξάμηνο),
 δήλωση μαθημάτων (κάθε εξάμηνο),

 πρόσβαση στην καρτέλα φοιτητή –
βαθμολόγηση,
 αιτήσεις πιστοποιητικών

και πολλές άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων
Η ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων γίνονται υποχρεωτικά στην αρχή κάθε
εξαμήνου. Οι ημερομηνίες ορίζονται από την Κοσμητεία, ανακοινώνονται στον ιστότοπο του
Τμήματος και αναρτώνται στην Γραμματεία. Η ανανέωση εγγραφής, συνήθως πραγματοποιείται
με την έναρξη του εξαμήνου και οι δηλώσεις μαθημάτων, συνήθως πραγματοποιούνται μετά
την 3η εβδομάδα διδασκαλίας.
Η ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων γίνεται ΜΟΝΟ μέσω του Ψηφιακού
Άλματος, https://progress.upatras.gr/
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Σημείωση:

-Τόσο η ΕΓΓΡΑΦΗ όσο και η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ των φοιτητών σε
κάθε εξάμηνο αποτελούν από κοινού ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ενέργειες,
προκειμένου ο φοιτητής να έχει ενεργή παρουσία στο Ίδρυμα.
- Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μόνο σε μάθημα που έχει δηλώσει να
παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Φοιτητές που δεν έχουν
υποβάλει δήλωση μαθημάτων δεν θα γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του
εξαμήνου και δεν έχουν δικαίωμα να παραλάβουν σημειώσεις ή συγγράμματα
από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΥΔΟΞΟΥ.
- Επειδή κατά τα παρελθόντα έτη έχουν παρατηρηθεί πολλά προβλήματα κατά
τη δήλωση των μαθημάτων ή/και την ανανέωση εγγραφής, παρακαλούνται οι
φοιτητές να επανελέγχουν την ορθότητα των δηλώσεών τους στην πύλη του
Ψηφιακού Άλματος, εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών που έχει
ενεργοποιηθεί η εκάστοτε διαδικασία.

Ειδική περίπτωση:

Κατά το πρώτο εξάμηνο φοίτησης απαιτείται μόνο Δήλωση
Μαθημάτων στο Ψηφιακό Άλμα, κατά τις ημερομηνίες που θ’
ανακοινωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Επικοινωνία με τη Γραμματεία
Ο κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής μπορεί να επικοινωνήσει με την Γραμματεία είτε τηλεφωνικώς
είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Σημείωση:

Η Γραμματεία δέχεται ηλεκτρονική επικοινωνία μόνο από την ηλεκτρονική
διεύθυνση που δόθηκε κατά την εγγραφή στο Τμήμα (up10xxxxx@upnet.gr).
Μηνύματα άλλων παρόχων (gmail, Hotmail, κ.λπ.) που προέρχονται από
προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος θα αγνοούνται.
Το μήνυμα πρέπει να περιλαμβάνει:
Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Α.Μ. Τμήματος:
Θέμα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Γραμματείας: 2610969344, 2610969345.
Κατάλογος email Προσωπικού Τμήματος: http://www.matersci.upatras.gr/el/people/phonebook
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Ωράριο εξυπηρέτησης φοιτητών
Γραμματεία:

Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή, 11:00 - 13:00

Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος:

Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 16:00

Χορήγηση πιστοποιητικών και υποβολή αιτημάτων σχετικών με τη φοίτηση
Κάθε φοιτητής μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία εντός του ωραρίου εξυπηρέτησης των
φοιτητών προκειμένου να υποβάλει αιτήσεις (εκτός Ψηφιακού Άλματος) ή να παραλάβει
πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο αίτημα αφορά στη φοίτησή του.
Οι ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών τηρούνται αυστηρά.
Έντυπα για αιτήσεις υπάρχουν στην διεύθυνση:
http://www.matersci.upatras.gr/el/quick-info/undergraduate/undergrad-extra/entypa-grammateias

Η Γραμματεία του Τμήματος διατηρεί για κάθε φοιτητή ιδιαίτερη μερίδα, είτε συμβατικά είτε
ηλεκτρονικά, στην οποία καταχωρούνται:
1. οι τίτλοι και τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν κατά την εγγραφή,
2. αντίγραφα πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που χορηγήθηκαν,
3. τυχόν υποτροφίες ή βραβεία που έχουν απονεμηθεί ή πειθαρχικές ποινές που έχουν
επιβληθεί και
4. η βαθμολογία κάθε μαθήματος που εξετάστηκε ο φοιτητής.
Το περιεχόμενο της μερίδας αποτελεί προσωπικό δεδομένο και είναι προσιτό μόνο στα μέλη της
Γραμματείας και στον ενδιαφερόμενο.

Αναστολή φοίτησης
Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα, μετά από έγγραφη αίτησή τους προς τη Συνέλευση του
Τμήματος και κατόπιν έγκρισης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, να
αναστείλουν προσωρινά τη φοίτησή τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, αλλά
όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου
σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών (δηλαδή 8 εξάμηνα).
Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρούνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που
διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το
χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών
οι φοιτητές επανέρχονται στη Σχολή, αφού έχουν ζητήσει εγγράφως την αναστολή της
αναστολής φοίτησης.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, αιτήσεις για αναστολή θα γίνονται
δεκτές μόνο έως 10 Οκτωβρίου, 2017.
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Μαζί με την αίτηση αναστολής κατατίθενται τα εξής:
• Ακαδημαϊκή Ταυτότητα/Πάσο,
• Βεβαίωση Φοιτητικής Λέσχης για διακοπή σίτισης (παραλαμβάνεται από τη Διεύθυνση
Φοιτητικής Μέριμνας, κατόπιν κατάθεσης της κάρτας σίτισης),
• Βεβαίωση Φοιτητικής Εστίας για παράδοση δωματίου,
• Βεβαίωση Κεντρικής Βιβλιοθήκης (οφειλής βιβλίων).
Η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης εκτός αν η
διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

Συγγράμματα – Εύδοξος - http://eudoxus.gr/
Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα δωρεάν επιλογής και προμήθειας ενός (1) διδακτικού
συγγράμματος για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα του προγράμματος
σπουδών.

Δήλωση συγγραμμάτων
Η δήλωση των διδακτικών συγγραμμάτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της
Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και λοιπών
βοηθημάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ». Η προθεσμία παραγγελίας των συγγραμμάτων κάθε ακαδημαϊκού
εξαμήνου ανακοινώνεται από την υπηρεσία Εύδοξος μέσω της Γραμματείας.
Πληροφορίες: http://eudoxus.gr/Students
Για τη δήλωση συγγραμμάτων είναι απαραίτητος ο λογαριασμός πρόσβασης στις υπηρεσίες
τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Παραλαβή συγγραμμάτων
Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων διενεργείται από εξουσιοδοτημένα βιβλιοπωλεία,
ενώ η διανομή των διδακτικών σημειώσεων διενεργείται από τα αρμόδια Εργαστήρια του
Τμήματος. Η προθεσμία παραλαβής των συγγραμμάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου
ανακοινώνεται από την υπηρεσία Εύδοξος μέσω της Γραμματείας.
Στην περίπτωση που οι φοιτητές παραλάβουν σύγγραμμα χωρίς να το δικαιούνται (δεν υπάρχει
αντίστοιχη δήλωση του μαθήματος στο Ψηφιακό Άλμα), οφείλουν να το επιστρέψουν άμεσα
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών.
Σημείωση: Ο λογαριασμός του φοιτητή στον Εύδοξο θα παραμείνει κλειδωμένος έως ότου
επιστραφούν τα συγγράμματα που δεν είναι δηλωμένα (συνεπώς δεν θα μπορεί
να δηλώσει επόμενα συγγράμματα).
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Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα του Τμήματος
Ο κατάλογος προτεινομένων συγγραμμάτων του Τμήματός βρίσκεται στην διεύθυνση:
https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1379/2017

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eClass, http://eclass.upatras.gr/
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων Open eClass, παρέχει πρόσβαση στο ψηφιακό
εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων του Τμήματος ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου.
Για να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και τα τεκταινόμενα των μαθημάτων, συνδεθείτε στον
λογαριασμό σας στο eClass και εγγραφείτε σε όσα μαθήματα σας ενδιαφέρουν.
Σημείωση: Για πρόσβαση στο eClass είναι απαραίτητος ο λογαριασμός πρόσβασης στις
υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προσοχή:
Η εγγραφή στο eclass ΔΕΝ συνεπάγεται δήλωση μαθήματος στο Ψηφιακό Άλμα.

Στον ιστότοπο του Τμήματος http://www.matersci.upatras.gr/el/eclass θα βρείτε πληροφορίες
για την διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα eClass για εκπαιδευόμενους και χρήσιμους
οδηγούς και βιντεοπαρουσιάσεις.
Εγγραφή στις εργαστηριακές ομάδες
Είναι υποχρεωτική η εγγραφή σε εργαστηριακές ομάδες. Για να εγγραφείτε επιλέγετε το
αντίστοιχο μάθημα από το προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο (αν δεν υπάρχει εκεί κάνετε εγγραφή
στο μάθημα) μπαίνετε στις ομάδες χρηστών κάνετε εγγραφή στην ομάδα που θέλετε και
προσθήκη στην ομάδα. Για βοήθεια υπάρχει εγχειρίδιο.
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το eclass μπορείτε να απευθυνθείτε
στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος.
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