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Ηλεκτρονικός Οδηγός για
πρωτοετείς φοιτητές

Σπουδάζοντας στο
Πανεπιστήμιο Πατρών

Μήνυμα Πρύτανη
Αγαπητοί πρωτοετείς,
Πρώτα θέλω να σας εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την επιτυχία ενός ακόμη στόχου σας. Σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιο Πατρών και
σας εύχομαι να έχετε μια χρονιά αντάξια των προσδοκιών σας. Η συγκυρία είναι δύσκολη. Η πανδημία έχει κρατήσει φοιτητές, διδάσκοντες και όλα τα
μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας μακριά από τον φυσικό τους χώρο, το Πανεπιστήμιο. Ιδίως για τους φοιτητές των δύο τελευταίων ακαδημαϊκών
ετών, που περίμεναν να ξεκινήσουν μια νέα φάση ζωής, τη φοιτητική, πολύ σημαντική για τη μετέπειτα ζωή τους, επιστημονική, κοινωνική,
προσωπική, το πλήγμα ήταν μεγάλο. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να βγούμε από τον κλοιό της απομόνωσης όπου μας έχει περιορίσει η πανδημία. Στο
Πανεπιστήμιο Πατρών θα λειτουργήσει σύντομα εμβολιαστικό κέντρο. Επομένως, με υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, ας ανταποκριθούμε στο
κάλεσμα της επιστήμης και ας εμβολιαστούμε για να συνεχίσουμε τη ζωή μας εντός της κοινωνίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας και για να
βοηθήσουμε και τους συνανθρώπους μας να συνεχίσουν τη δική τους ζωή, με ασφάλεια και ελπίδα. Επιβάλλεται να μην διχαστούμε, αλλά να
παραμείνουμε ενωμένοι, δημιουργικοί και ασφαλείς στο ταξίδι για την «Ιθάκη».
Η περίοδος των φοιτητικών σας χρόνων είναι σταθμός για τη μετέπειτα ζωή σας. Όχι μόνον γιατί θα αποκτήσετε γνώσεις πάνω σε ένα συγκεκριμένο
γνωστικό πεδίο προετοιμάζοντας με καθοριστικό τρόπο την ποιότητα της ζωής σας ως ενηλίκων, αλλά και γιατί θα δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις
της κοινωνικής σας αντίληψης και της συναισθηματικής σας υπόστασης. Η μεταξύ σας δυναμική διάδραση και η αλληλεπίδρασή σας με όλα τα μέλη
της πανεπιστημιακής κοινότητας είναι ένας σημαντικός άξονας συγκρότησης της ταυτότητάς σας. Εκμεταλλευτείτε αυτή την περίοδο της
«ανακάλυψης» του κόσμου και της επαναστατικής σας προδιάθεσης, για να δημιουργήσετε τους καλύτερους δυνατούς όρους κοινωνικοποίησης και
εξωστρέφειας.
Αντιμετωπίστε δυναμικά τις δυσκολίες, με εγρήγορση απέναντι στα κοινά μας προβλήματα αλλά και με σεβασμό στις αξίες του Ανθρωπισμού. Ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Πατρών σας υπόσχομαι πως όλοι μας θα σταθούμε δίπλα σας με ορθολογισμό και πνεύμα αλληλεγγύης.

Και αυτό το ακαδημαϊκό έτος θα τα καταφέρουμε όλοι ΜΑΖΙ. Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, ενότητας, στοχοπροσήλωσης, επιμονής και υπομονής ανοίγουμε το Πανεπιστήμιο,
επιστρέφουμε στα αμφιθέατρα, στα εργαστήρια με ασφάλεια για όλους μας εμβολιασμένοι.
Μη διστάσετε να ανοίξετε διάπλατα τους ορίζοντες…να μας αμφισβητήσετε. Δείτε πέρα από τις γραμμές, στους Ορίζοντες! Εκεί είναι η Ζωή!
Σας εύχομαι ένα θαυμάσιο ταξίδι όχι μόνον στον κόσμο της Γνώσης, αλλά και της Παιδείας που όπως λέει ο Ζαν-Πωλ Σαρτρ, «είναι ό,τι μένει όταν φεύγουν οι γνώσεις», είναι αυτό
που εν τέλει αναβαθμίζει το επίπεδο ποιότητας της ζωής και κατά συνέπεια όλης της κοινωνίας.
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς
O Πρύτανης
Χρήστος Ι. Μπούρας
Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Χειμερινό)

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Εαρινό)

Έναρξη μαθημάτων: 11.10.2021
Λήξη μαθημάτων: 21.01.2022

Έναρξη μαθημάτων: 21.02.2022
Λήξη μαθημάτων: 03.06.2022

Έναρξη εξετάσεων: 24.01.2022
Λήξη εξετάσεων: 11.02.2022

Έναρξη εξετάσεων: 13.06.2022
Λήξη εξετάσεων: 01.07.2022

Επίσημες Αργίες

Περιεχόμενα
Αρχικά
Βήματα!
•

•

•
•
•

•

Ηλεκτρονική Εγγραφή Πρωτοετών
2021-2022 στην εφαρμογή του
Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων (έως 24.09.21)
Πλατφόρμα Εγγραφής στο
Πανεπιστήμιο Πατρών Πλατφόρμα
Εγγραφής
Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες
του Πανεπιστημίου
Έκδοση φοιτητικής-ακαδημαϊκής
ταυτότητας(πάσο)
ΠΑΡΟΧΕΣ: Τμήμα Απασχόλησης,
Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης,
Συνήγορος του Φοιτητή
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ: Σίτιση,
Στέγαση, Στεγαστικό επίδομα,
Υγειονομική περίθαλψη, Κοινωνική
μέριμνα φοιτητών, Υγιεινή και
ασφάλεια, Επικοινωνία

Το ΠΠ σε περίοδο Covid…

Σπουδές /
Εκπαίδευση
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σχολές και Τμήματα
Φοίτηση
Εξετάσεις
Ολοκλήρωση Σπουδών
Μετεγγραφές
Διεθνείς Σχέσεις – Erasmus+
Βιβλιοθήκη
Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών
Βραβεία-Υποτροφίες
Σύλλογος Φοιτητών
Φοιτητικές Επιστημονικές
Ομάδες

Γνωριμία με το
Πανεπιστήμιο
Πατρών
•
•
•
•
•

•

•

Ιστορία
Η Έρευνα στο
Πανεπιστήμιο Πατρών
Μονάδα Διασφάλισης
Ποιότητας
Τηλεφωνικός Κατάλογος
Τηλέφωνα ανάγκης –
επιφυλακής –
πυρασφάλειας
Πρόσβαση στην
Πανεπιστημιούπολη της
Πάτρας
Χάρτες με τις εγκαταστάσεις
(Ρίο Πατρών, Κουκούλι,
Αίγιο, Μεσολόγγι,
Αμαλιάδα, Πύργο)

Πανεπιστημιακή
Ζωή
•
•
•
•

•

Συνεδριακό και Πολιτιστικό
Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
Χάρισε ζωή
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
Πολιτιστικές Ομάδες
(Πολιτιστικές Ομάδες
Φοιτητών, Χορωδία,
Χορευτικός όμιλος
προσωπικού, Θεατρική Ομάδα
εργαζομένων, UPWEBTV,
Χοροθέατρο Ορμήτες)
Μουσεία (Βοτανικό,
Ζωολογικό, Μουσείο
Εκπαίδευσης, Μουσείο
Επιστημών και Τεχνολογίας)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν

Αρχικά
Βήματα!
ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Ηλεκτρονική Εγγραφή Πρωτοετών
2021-2022 στην εφαρμογή του
Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων (έως 24.09.21)

•

•

Τμήμα Απασχόλησης,
Σταδιοδρομίας και
Διασύνδεσης
Συνήγορος του Φοιτητή

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2. Πλατφόρμα Εγγραφής στο
Πανεπιστήμιο Πατρών Αναμένεται
3. Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Πανεπιστημίου Πατρών
4. Έκδοση φοιτητικής-ακαδημαϊκής
ταυτότητας (πάσο)

•
•
•
•
•
•
•

Σίτιση
Στέγαση
Στεγαστικό επίδομα
Υγειονομική περίθαλψη
Κοινωνική μέριμνα
φοιτητών
Υγιεινή και ασφάλεια
Επικοινωνία

Σπουδές /
Εκπαίδευση
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σχολές και Τμήματα
Φοίτηση
Εξετάσεις
Ολοκλήρωση Σπουδών
Μετεγγραφές
Erasmus+
Βιβλιοθήκη
Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών
Βραβεία-Υποτροφίες
Σύλλογος Φοιτητών
Φοιτητικές Επιστημονικές Ομάδες
Χρήσιμες Πληροφορίες...
1. Διαβάζω τον οδηγό σπουδών
2. Ενημερώνομαι για τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου
και τους διδάσκοντες
3. Εντοπίζω τις αίθουσες που θα γίνονται τα μαθήματα
4. Δηλώνω τα μαθήματα στο progress

5.
6.
7.
8.

Ενημερώνομαι για την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση
Επιλέγω συγγράμματα στον Εύδοξο
Κάνω χρήση του Ασύρματου Δικτύου (Eduroam)
Εγκαθιστώ βασικά λογισμικά

Τηλέφωνα

Γνωριμία με το
Πανεπιστήμιο
Πατρών

• Ιστορία
• Η Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών
• Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
Πιστοποίηση Πανεπιστημίου Πατρών
• Τηλεφωνικός Κατάλογος
• Πρόσβαση στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας
• Χάρτες με τις εγκαταστάσεις
Ρίο Πατρών
Κουκούλι
Αίγιο
Μεσολόγγι
Αμαλιάδα
Πύργο

Ανάγκης
11771
Λειτουργεί επί
24/ώρου βάσεως, από
οποιοδήποτε κινητό ή
σταθερό τηλέφωνο
(εντός νομού Αχαΐας).
Η τηλεφωνική αυτή
γραμμή συνδέεται απ’
ευθείας με τους
φύλακες του
Πανεπιστημίου, για
άμεση παροχή
βοήθειας.

Επιφυλακής
6978188881
6978188882
Κλήση από εντός και
εκτός νομού Αχαΐας

Πυρασφάλειας
199
Καλέστε με την
παραμικρή ένδειξη
πυρκαγιάς

Πανεπιστημιακή
Ζωή

•
•
•
•

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
Χάρισε ζωή
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
Μουσεία
Βοτανικό Μουσείο
Ζωολογικό Μουσείο
Μουσείο Εκπαίδευσης
Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας
Πολιτιστικές Ομάδες
Πολιτιστικές Ομάδες Φοιτητών
Χορωδία
Χορευτικός όμιλος προσωπικού
Θεατρική Ομάδα εργαζομένων
Χοροθέατρο Ορμήτες

Χρήσιμοι
Σύνδεσμοι

Ιερός ναός
Ραδιοφωνικός σταθμός - UPFM
Τηλεόραση - UPWEBTV
Πράσινο Πανεπιστήμιο
Εθελοντικό Δίκτυο-ΕΘΕΞΙΣ
Περιοδικό @UP
Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης
Απόφοιτοι Πανεπιστημίου Πατρών

Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο (Ρίο)

Τηλ. Κέντρο: 2613 603000

Το ΠΠ σε
περίοδο Covid…

Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (ΦΕΚ 4406/24.9.21, τ. Β)
Απόφαση της Συγκλήτου για την Εκπαιδευτική Διαδικασία

Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους από τον COVID-19 Κορωνοϊό
Οδηγίες υγείας και ασφάλειας
Υγειονομικό Πρωτόκολλο Covid-19

Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά!

Δημιουργία Ενημερωτικού Ηλεκτρονικού Οδηγού (Σεπτέμβριος 2021

,

