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Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών έχει ως αποστολή
«την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης των υλικών ιδίως στους τομείς των
μοριακών υλικών, των βιοϋλικών και των μικρο- και νανο-φασικών υλικών και την
κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν και απασχολούνται στους
τομείς των τεχνολογικών και βιοϊατρικών εφαρμογών, του σχεδιασμού, παραγωγής
και φυσικοχημικού ελέγχου των υλικών, της εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες
και την έρευνα στην επιστήμη και την τεχνολογία των προηγμένων υλικών».
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Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Οδικός χάρτης νεοεισαχθέντων 2022-2023
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 των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 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 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.
Επίσης, στους φοιτητές παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης από την ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου Πατρών https://www.upatras.gr/ σε 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
• Πρόσβαση στην
Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας
• 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
τη 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 και το στεγαστικό επίδομα θα βρείτε στη Φοιτητική μέριμνα και για τις υποτροφίες
θα βρείτε στα Βραβεία-υποτροφίες.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
Στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ενσωματώνεται και το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ).
Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για απόκτηση Ακαδημαϊκής
Ταυτότητας καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα είναι
αυστηρά προσωπική για τον 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 τη Γραμματεία.
Πληροφορίες: Παναγιώτα Μπόμπολα, τηλ. 2610 996304, 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 μέσω της ιστοσελίδας
https://www.gov.gr .
Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής θα πρέπει να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Τμήματος,
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/
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Φοίτηση
Διάρκεια ακαδημαϊκού έτους και διδακτικών εξαμήνων
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). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 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
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος ανακοινώνεται στον ιστότοπο του Τμήματος και στη
Γραμματεία. Το περιεχόμενο των μαθημάτων και γενικότερες πληροφορίες εκπαιδευτικής
διαδικασίας, υπάρχουν στον οδηγό σπουδών, που είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του
Τμήματος:
https://www.matersci.upatras.gr/images/joomlart/university/studies/ProgrammeGuide.pdf
Η διδασκαλία των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο
πρόγραμμα που καταρτίζεται, εγκρίνεται από το Τμήμα και ανακοινώνεται εγκαίρως, στον
ιστότοπο 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.
Οι αίθουσες διδασκαλίας και οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, είναι
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1SmfRs5lIv9hP796Xv2DmU2LVDR08f0lW&ll
=38.28652185733329%2C21.78758649999997&z=16

Υπηρεσία Δεδομένων Αιθουσιολογίου
Με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, το Πανεπιστήμιο Πατρών ενεργοποιεί την
υπηρεσία δεδομένων αιθουσιολογίου https://maps.classrooms.upatras.gr, όπου μπορούν να
ανατρέξουν ώστε να λάβουν γνώση για τις αίθουσες διδασκαλίας των μαθημάτων τους.
Η υπηρεσία είναι συνδεδεμένη με το υπάρχον σύστημα αιθουσιολογίου του Πανεπιστήμιου
Πατρών, https://classrooms.upatras.gr, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να ανακατευθυνθούν και
να δουν από το ίδιο περιβάλλον και το πρόγραμμα της κάθε αίθουσας, ενώ ταυτόχρονα
ενημερώνεται οποιαδήποτε τροποποίηση στο ωρολόγιο πρόγραμμα χρήσης της κάθε αίθουσας.
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Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2022-2023
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του
ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, 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:
03.10.2022
Λήξη μαθημάτων:
13.01.2023

•
•

Β΄ Εξάμηνο (Εαρινό)
Έναρξη μαθημάτων:
20.02.2023
Λήξη μαθημάτων:
02.06.2023

Έναρξη και Λήξη Εξετάσεων
•
•

Α΄ Εξάμηνο (Χειμερινό)
Έναρξη εξετάσεων:
23.01.2023
Λήξη εξετάσεων:
10.02.2023

•
•

Β΄ Εξάμηνο (Εαρινό)
Έναρξη εξετάσεων:
12.06.2023
Λήξη εξετάσεων:
30.06.2023

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών, 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:

•
•

Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά
•

από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου

•

Τριών Ιεραρχών:
Καθαρά Δευτέρα

•

30 Ιανουαρίου

Εθνική Εορτή:
25 Μαρτίου
Διακοπές Πάσχα: από το Σάββατο του
Πρωτομαγιά:
1 Μαΐου
Αγίου Πνεύματος
Ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών
εκλογών

Βελτίωση Προακτέου Βαθμού (αναβαθμολόγηση)
Βάσει απόφασης της υπ’ αριθμ. 104/01.12.2016 συνεδρίασης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Πατρών και απόφαση Συνέλευσης Τμήματος που λαμβάνεται για κάθε νέο
ακαδημαϊκό έτος, εγκρίνονται τα κάτωθι:
1.

Επιτρέπεται η επανεξέταση του φοιτητή ώστε να βελτιώσει τον βαθμό σ' ένα (1) μάθημα
διάλεξης ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (δηλαδή: 1
μάθημα του χειμερινού εξαμήνου ή/και 1 μάθημα εαρινού εξαμήνου, είτε από τα
υποχρεωτικά είτε από τα μαθήματα Επιλογής), στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς κατά τις
προηγούμενες εξεταστικές περιόδους (χειμερινή και εαρινή).

2.

Προσοχή: Βάσει της απόφασης της Συγκλήτου, τα μαθήματα στα οποία θα δηλώσει
επανεξέταση ο φοιτητής πρέπει να είναι του ιδίου ακαδημαϊκού έτους και μόνον, και
όχι οφειλόμενα από προηγούμενα έτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξαιρούνται τα εργαστηριακά μαθήματα.
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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. Οι αιτήσεις για αναστολή φοίτησης κατατίθενται στη
Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή κάθε εξαμήνου ή ακαδημαϊκού έτους. Σύμφωνα με
απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, η αίτηση για αναστολή φοίτησης δεν
επιτρέπεται να γίνει για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Στην
περίπτωση συνέχισης της αναστολής φοίτησης, υποβάλλεται εκ νέου αίτημα από τον φοιτητή.
Ο συνολικός χρόνος που μπορεί να εγκριθεί αναστολή φοίτησης σε κάποιον φοιτητή ισούται με
2 ακαδημαϊκά έτης (δηλαδή 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα).
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 (η ακαδημαϊκή
ταυτότητα πρέπει να επιστραφεί και να ακυρωθεί, η κάρτα σίτισης πρέπει να επιστραφεί, κ.λπ.),
εκτός και αν η διακοπή αποδεδειγμένα οφείλεται σε λόγους υγείας ή λόγους ανωτέρας βίας.
Με την έγκριση της αναστολής φοίτησης, τα εξάμηνα αυτά ΔΕΝ προσμετρώνται στην ανώτατη
διάρκεια φοίτησης. Ως εκ τούτου, με τη λήξη της αναστολής των σπουδών, αφού έχουν ζητήσει
εγγράφως τη διακοπή της αναστολής φοίτησης, οι φοιτητές/τριες επανέρχονται στο καθεστώς
του ενεργού φοιτητή/τριας στο Τμήμα και κατά την επάνοδό τους διατηρούν δικαιώματα όπως
επανέκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας, δικαίωμα παραλαβής συγγραμμάτων, κάρτα σίτισης,
τα οποία διαρκούν για ν+2 πραγματικά ακαδημαϊκά έτη φοίτησης και στεγαστικό επίδομα (που
διαρκεί ν έτη). Επιπλέον μπορούν να διατηρήσουν το δικαίωμα επανεξέτασης για βελτίωση
προακτέου βαθμού.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, αιτήσεις για αναστολή θα γίνονται δεκτές
μόνο στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου
Μαζί με την αίτηση αναστολής κατατίθενται τα εξής:
•

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα/Πάσο,

•

Υπεύθυνη Δήλωση

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος
Στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών λειτουργεί ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου (Α.Σ.).
Τον ρόλο του Α.Σ. αναλαμβάνει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ανεξαρτήτως βαθμίδας και
θέσης. Σκοπός του Α.Σ. είναι η βελτίωση του επιπέδου σπουδών στο Τμήμα και η υποστήριξη
των φοιτητών με προσφορά υπεύθυνου συμβουλευτικού έργου και σε επίπεδο προσωπικής
επικοινωνίας προς τους προπτυχιακούς φοιτητές. Ειδικότερα:
•

Συζητά, πληροφορεί και συμβουλεύει τον/την φοιτητή/φοιτήτρια για το Πρόγραμμα
Σπουδών.

•

Συζητά με τον φοιτητή την πορεία των Σπουδών του και αναζητούν από κοινού λύσεις
στα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζει ο φοιτητής.

7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
http://www.matersci.upatras.gr/
Οδικός χάρτης 2022-2023
Τηλ.: 2610 996333

•

Ενθαρρύνει την πρωτοβουλία του φοιτητή, κεντρίζει το ενδιαφέρον του για την επιστήμη
των Υλικών και τη σχέση της με τις άλλες επιστήμες (Χημεία, Φυσική, Βιολογία) και
γενικά τον ενεργοποιεί απέναντι στις ίδιες του τις σπουδές.

•

Τον ενημερώνει και τον βοηθά να κάνει επιλογές εξειδικευμένων μαθημάτων.

•

Τον ενημερώνει για προοπτικές και δυνατότητες για μεταπτυχιακές σπουδές και τον
βοηθά να κάνει επιλογές

•

Ο φοιτητής μπορεί να ζητήσει τη συμβουλή ή την αρωγή του Α.Σ. σε κάθε προκύπτον
θέμα κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού εξαμήνου.

Κανονισμός Λειτουργίας του θεσμού:
•

Οι Α.Σ. παρακολουθούν τους φοιτητές τους οποίους αναλαμβάνουν από την αρχή μέχρι
το τέλος των σπουδών τους.

•

Τον τρόπο κατανομής των φοιτητών στους Α.Σ. το αποφασίζει η Σ.Τ.

•

Στο φοιτητή γνωστοποιείται το όνομα του ακαδημαϊκού συμβούλου του από την
Γραμματεία του Τμήματος.

•

Ο φοιτητής συναντάει τον Α.Σ. στις ώρες γραφείου του οι οποίες ανακοινώνονται στην
αρχή κάθε εξαμήνου. Επιπλέον μετά από επικοινωνία με τον Α.Σ. δύναται να
προσδιοριστούν έκτακτες συναντήσεις προς διερεύνηση και επίλυση θεμάτων που
απασχολούν τον φοιτητή.

Σημαντικές Οδηγίες του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών
Στην ενότητα αυτή αναγράφονται συγκεκριμένες οδηγίες/πληροφορίες που αφορούν τις
υποχρεώσεις του κάθε φοιτητή στο Τμήμα.
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
Κατά την εγγραφή σας στο πρώτο έτος σπουδών παραλαμβάνετε τον λογαριασμό πρόσβασης
στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών (e-mail).
Με τον λογαριασμό αυτό παρέχεται πρόσβαση σε όλες τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες
του Πανεπιστημίου Πατρών και υπηρεσίες όπως Εύδοξος (για την διανομή βιβλίων),
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 την διεύθυνση https://mussa.upnet.gr/user (επιλογή Ξεχάσατε τον
κωδικό σας;).
Η Γραμματεία δεν μπορεί να χορηγήσει εκ νέου κωδικό πρόσβασης.
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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 –
έλεγχος βαθμών,

✓ 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 ανακοινώνονται στον ιστότοπο του Τμήματος. 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/ (Ηλεκτρονική Γραμματεία).

Σημείωση: -Τόσο η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 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.
- Δεν συνιστάται η χρήση κινητού τηλεφώνου για τη δήλωση μαθημάτων.
Επιπλέον, επειδή η τελευταία έκδοση του browser chrome παρουσιάζει
προβλήματα συμβατότητας με το https://progress.upatras.gr, οι χρήστες του
portal μπορούν να συνδεθούν με Mozilla Firefox ή Internet Explorer.
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.
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Επικοινωνία με τη Γραμματεία
Ο κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής μπορεί να επικοινωνήσει με την Γραμματεία είτε τηλεφωνικώς
είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τηλέφωνα επικοινωνίας Γραμματείας: 2610 996333, 9963025, 996307 .
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: Θέμα, Ονοματεπώνυμο, Α.Μ. Τμήματος, Τηλέφωνα
επικοινωνίας.

Ωράριο εξυπηρέτησης φοιτητών
Γραμματεία:

Τρίτη και Πέμπτη 11:00 - 13:00
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610 996333

Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος:

Δευτέρα έως Πέμπτη, 10:00 – 15:00

Χορήγηση πιστοποιητικών και υποβολή αιτημάτων σχετικών με τη φοίτηση
Αναφορικά με τα πιστοποιητικά, σας ενημερώνουμε ότι λειτουργεί η διαδικασία ηλεκτρονικής
αίτησης μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr/ και η αποστολή του
πιστοποιητικού γίνεται μέσω του Ιδρυματικού σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(up10xxxxx@upnet.gr που σας δόθηκε κατά την εγγραφή σας στο Τμήμα).
Αν χρειάζεται να παραλάβετε πιστοποιητικό/βεβαίωση σε έντυπη μορφή, μπορείτε να
απευθυνθείτε στη Γραμματεία εντός του ωραρίου εξυπηρέτησης των φοιτητών, καθώς και για
οποιοδήποτε άλλο αίτημα που σας αφορά.
Οι ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών τηρούνται αυστηρά.
Έντυπα για αιτήσεις (εκτός Ηλεκτρονικής Γραμματείας) υπάρχουν στην διεύθυνση:
https://www.matersci.upatras.gr/el/entypes-aitiseis-grammateias

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

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. Ο κατάλογος προτεινομένων συγγραμμάτων του Τμήματός βρίσκεται στη διεύθυνση:
https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1379/2022

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).

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.
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Στον ιστότοπο του Τμήματος http://www.matersci.upatras.gr/el/eclass θα βρείτε πληροφορίες
για τη διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα eClass για εκπαιδευόμενους και χρήσιμους
οδηγούς και βιντεοπαρουσιάσεις.

Εγγραφή στις εργαστηριακές ομάδες e-class
Προκειμένου να παρακολουθήσετε – διεξάγετε τα εργαστηριακά μαθήματα, είναι υποχρεωτική
η εγγραφή σε εργαστηριακές ομάδες, μέσω του e-class. 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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