ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗ 2021-2022
•

Οδικός Χάρτης Νεοεισαχθέντων Φοιτητών
odigos/) του Πανεπιστημίου Πατρών.

•

Ανακοινώσεις Τμήματος Μαθηματικών: Ο δικτυακός τόπος ανακοινώσεων Τμήματος Μαθηματικών:
http://my.math.upatras.gr Είναι πολύ σημαντικό να επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο ανακοινώσεων του
Τμήματος http://my.math.upatras.gr (Ανακοινώσεις Τμήματος) καθημερινά, διότι όλες οι σημαντικές
ανακοινώσεις που σας αφορούν αναρτώνται σε αυτόν στο πεδίο.

•

Εγγραφή στο Τμήμα Μαθηματικών νεοεισερχόμενων 2021-2022
Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των επιτυχόντων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου και την
αποστολή των πινάκων των εγγεγραμμένων πρωτοετών φοιτητών από το Υπουργείο στις κατά τόπους
Γραμματείες, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση στον ιστότοπό μας http://my.math.upatras.gr (Ανακοινώσεις
Τμήματος) για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές 2021-2022, προκειμένου να εισέλθουν στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών, (ψηφιακό άλμα http://eggrafes.upatras.gr/) για να συμπληρώσουν
λοιπά απαραίτητα στοιχεία εγγραφής τους, προκειμένου στη συνέχεια να λάβουν πιστοποιητικό εγγραφής και
κωδικούς πρόσβασης στις τηλεματικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

•

Πάσο Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου. Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές ΜΕΤΑ ΚΑΙ την ολοκλήρωση της εγγραφής
τους στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και την παραλαβή των σχετικών κωδικών πρόσβασης
από τη Γραμματεία, μπορούν να επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου:
http://paso.minedu.gov.gr/

•

Κατανομή των τμημάτων Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές ΜΕΤΑ ΚΑΙ την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στην
πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών, κατανέμονται στα μαθήματα κορμού σε τμήματα με βάση το επώνυμό
τους. Στον δικτυακό τόπο http://my.math.upatras.gr θα αναρτηθεί πίνακας με την κατανομή των τμημάτων
αυτών.

•

Δήλωση Μαθημάτων: Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής ΚΑΙ στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών
και την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης, θα οριστούν ημερομηνίες δήλωσης μαθημάτων, διαδικασία η
οποία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας
https://progress.upatras.gr/ με τη χρήση των κωδικών που παρέλαβαν κατά την εγγραφή τους στο τμήμα. Η
διαδικασία δήλωσης μαθημάτων είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ διαδικασία προκειμένου να μπορούν να
καταχωρηθούν οι βαθμοί των φοιτητών.

•

Δήλωση Συγγραμμάτων: Αφού ενημερωθείτε για τα Τμήματα στα οποία ανήκετε, δηλώσετε τα μαθήματά σας
όπως αναφέρετε παραπάνω και γνωστοποιηθεί η περίοδος δήλωσης συγγραμμάτων στο σύστημα «Εύδοξος»,
πρέπει να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο http://eudoxus.gr/ ώστε να εγγραφείτε και να επιλέξετε τα
συγγράμματά σας, με βάση τα τμήματα στα οποία ανήκετε.

•

Επικοινωνία με Γραμματεία (Προπτυχιακά): secr-math@math.upatras.gr
Ευτυχία Πολυχρονάκη eutuxia@math.upatras.gr, Θωμοπούλου Μαρία mthomopoulou@math.upatras.gr

(https://www.upatras.gr/foitites/protoeteis/ilektronikos-

