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Παρουσίαση Ηλεκτρονικής Γραμματείας

Ιστοσελίδα Τμήματος…. Η καθημερινή μας συνήθεια.
Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,
Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών.
Κατά την ακαδημαϊκή σας ζωή, οι μοναδικές και έγκυρες πηγές ενημέρωσης
είναι:
α) η ιστοσελίδα του Τμήματος που περιλαμβάνει ΟΛΕΣ τις ανακοινώσεις και
β) το eclass, για πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων του
Τμήματος και ειδικότερες ανακοινώσεις των διδασκόντων.
Πιο συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα του Τμήματος αναρτώνται ανακοινώσεις που
αφορούν εγγραφές, δηλώσεις μαθημάτων, τον Εύδοξο, Υποτροφίες κ.λπ.
https://www.matersci.upatras.gr/el/quick-info/undergraduate

Ιστοσελίδα Τμήματος…. Η καθημερινή μας συνήθεια.
Στο https://www.matersci.upatras.gr/el/studies θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για
το Πρόγραμμα Σπουδών, το περιεχόμενο μαθημάτων, τους κανόνες δήλωσης
μαθημάτων κ.λπ.
Προσοχή: Σε κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα μπορεί να διαφέρουν οι ημερομηνίες
υποχρεώσεών σας, όπως π.χ. οι ημερομηνίες δηλώσεων μαθημάτων. Αν δεν
παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στον ιστότοπο του Τμήματος και απλά ακούτε
τους φίλους σας που σπουδάζουν σε άλλο Τμήμα, κινδυνεύετε να χάσετε τη
δήλωση μαθημάτων και κατ’ επέκταση το εξάμηνο!!!

UPnet ID: Κωδικοί!
Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας και την ταυτοποίηση (που θα γίνει
αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως, όπως υπάρχει στη σχετική ανακοίνωση στην
ιστοσελίδα του Τμήματος), θα σας αποσταλεί ο λογαριασμός πρόσβασης στις
υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών (UPnet ID).
Ο
λογαριασμός
σας
στο
upnet
έχει
τη
μορφή
username: up10xxxxx όπου 10xxxxx είναι ο Αριθμός Μητρώου σας
και χρησιμοποιείται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών,
όπως Σίτιση, Δηλώσεις μαθημάτων, Αιτήσεις πιστοποιητικών κ.λπ.
O λογαριασμός σας e-mail είναι της μορφής up10xxxxx@upnet.gr
και χρησιμοποιείται για κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως Εύδοξος
(διανομή βιβλίων), Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο), Στέγαση κ.λπ.
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.

Ηλεκτρονική γραμματεία
Με τα στοιχεία του UPnet ID σας (username και κωδικό)
γίνεται ταυτοποίηση και εξουσιοδότηση,
ώστε να εισέλθετε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών (upatras)

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο)
Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας - ταυτοποίηση και την παραλαβή
κωδικών, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας για την
ακαδημαϊκή σας ταυτότητα (πάσο), http://academicid.minedu.gov.gr/ Η
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα είναι αυστηρά προσωπική για τον δικαιούχο
φοιτητή και μόνο.
Σημείωση: Γίνονται δεκτές μόνο όσες ψηφιακές φωτογραφίες πληρούν τις
προϋποθέσεις φωτογραφίας διαβατηρίου ή ταυτότητας.

Ηλεκτρονική γραμματεία
https://progress.upatras.gr/
Το υποσύστημα της ηλεκτρονικής Γραμματείας του ενιαίου πληροφοριακού
συστήματος του Ψηφιακού Άλματος παρέχει Υπηρεσίες όπως:
✓ ανανέωση εγγραφής (κάθε εξάμηνο, εκτός του 1ου),
✓ δήλωση μαθημάτων (κάθε εξάμηνο),
✓ πρόσβαση στην καρτέλα – ακαδημαϊκό έργο, όπου βλέπετε τις δηλώσεις
μαθημάτων και τις βαθμολογίες σας
✓ αιτήσεις πιστοποιητικών κ.ά.
Προσοχή: Δεν συνιστάται η χρήση κινητού τηλεφώνου για τη δήλωση
μαθημάτων, ή για οποιαδήποτε ενέργεια στο progress. Επιπλέον, η τελευταία
έκδοση του browser chrome παρουσιάζει προβλήματα συμβατότητας με το
https://progress.upatras.gr (πολλές φορές δείχνει ότι έχει γίνει επιτυχής ενέργεια
π.χ. δήλωσης ενώ στο σύστημα δεν έχει αποθηκευτεί δήλωση). Oι χρήστες του
portal θα πρέπει να συνδεθούν με Mozilla Firefox ή Internet Explorer.

Ηλεκτρονική γραμματεία
https://progress.upatras.gr/
Η ανανέωση εγγραφής και η δήλωση μαθημάτων γίνονται υποχρεωτικά στην
αρχή κάθε εξαμήνου.
Οι ημερομηνίες ανανέωσης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων, ανακοινώνονται
στην ιστοσελίδα του Τμήματος, https://www.matersci.upatras.gr

Πέραν του προκαθορισμένου διαστήματος, το σύστημα «κλείνει».
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν γίνουν οι ανωτέρω ενέργειες (ανανέωση εγγραφής στο
εξάμηνο και δήλωση μαθημάτων) στο προκαθορισμένο διάστημα, οι φοιτητές
«χάνουν» το 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.

Επικοινωνία με τη Γραμματεία
Ο κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής μπορεί να επικοινωνήσει με την Γραμματεία
είτε τηλεφωνικώς είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mscisecr@upatras.gr.
Τηλέφωνα επικοινωνίας Γραμματείας: 2610 99 6333, 6302, 6304, 6305.

Σημείωση: Η Γραμματεία δέχεται ηλεκτρονική επικοινωνία μόνο από την
ηλεκτρονική διεύθυνση που σας δόθηκε κατά την εγγραφή σας 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 και
Τηλέφωνα επικοινωνίας.

Ωράριο εξυπηρέτησης φοιτητών
Γραμματεία:

Τρίτη και Πέμπτη 11:00 - 13:00

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας διάδοσης του κορωνοϊού, και κατόπιν της έκδοσης
νεότερης Υπουργικής Απόφασης «Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση,
αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, τηρουμένων πάντα των
μέτρων προστασίας και της αναλογίας ενός (1) ατόμου ανά 16 τ.μ. και με υποχρεωτική
χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο, εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτούμενες
αποστάσεις. Τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και
μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών».
Με βάση τα ανωτέρω, προκειμένου για την υποβολή αιτημάτων/υποθέσεων που απαιτούν
φυσική παρουσία του φοιτητή, προτείνεται να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία στο τηλ.
2610 996333 είτε στο mscisecr@upatras.gr προκειμένου να προγραμματιστεί ραντεβού.
Αναφορικά με τα πιστοποιητικά, σας ενημερώνουμε ότι προτείνεται να συνεχίσει η
διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης, είτε μέσω progress είτε με αποστολή αίτησης (με τη
χρήση των εντύπων Γραμματείας) στο email: mscisecr@upatras.gr και η αποστολή του
πιστοποιητικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συγγράμματα – Εύδοξος
Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα δωρεάν επιλογής και προμήθειας ενός (1)
διδακτικού συγγράμματος για κάθε διδασκόμενο θεωρητικό υποχρεωτικό ή
επιλεγόμενο μάθημα του Προγράμματος Σπουδών. Ο κατάλογος προτεινομένων
συγγραμμάτων του Τμήματός βρίσκεται στη διεύθυνση:
https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1379/2021
Για την παραλαβή των συγγραμμάτων, θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί δήλωση
των διδακτικών συγγραμμάτων ηλεκτρονικά, μέσω της Ηλεκτρονικής
Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων
«ΕΥΔΟΞΟΣ», σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος.
Πληροφορίες: http://eudoxus.gr/Students
Για τη δήλωση συγγραμμάτων είναι απαραίτητος ο λογαριασμός πρόσβασης στις
υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η προθεσμία παραλαβής των συγγραμμάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου
ανακοινώνεται από την υπηρεσία Εύδοξος μέσω της Γραμματείας.

Συγγράμματα - Εύδοξος

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 στην επαναληπτική περίοδο
Σεπτεμβρίου, 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: 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.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2021-2022
Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο έχει καθοριστεί με απόφαση Συγκλήτου. Ενημερώνεστε από την
ιστοσελίδα του Τμήματος για απρόοπτες παρεκκλίσεις (π.χ. ειδικών μέτρων λόγω Κορωνοϊού)
Έναρξη και Λήξη Μαθήματων
Α΄ Εξάμηνο (Χειμερινό)

Β΄ Εξάμηνο (Εαρινό)

Έναρξη μαθημάτων:

11.10.2021

Έναρξη μαθημάτων:

21.02.2022

Λήξη μαθημάτων:

14.01.2022

Λήξη μαθημάτων:

03.06.2022

Έναρξη και Λήξη Εξετάσεων
Α΄ Εξάμηνο (Χειμερινό)

Β΄ Εξάμηνο (Εαρινό)

Έναρξη εξετάσεων:

24.01.2022

Έναρξη εξετάσεων:

13.06.2022

Λήξη εξετάσεων:

11.02.2022

Λήξη εξετάσεων:

01.07.2022

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
ετών.
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 και με την επάνοδο στο Τμήμα οι φοιτητές
διατηρούν τα δικαιώματά τους.
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Καλή φοίτηση!

