
 

   

Οδικός Χάρτης 
Νεοεισαχθέντων 

 

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί 
φοιτητές, 

Καλωσορίσατε στο Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών 

και θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία 

σας!  

 

Μπροστά σας έχετε ένα οδικό χάρτη που 

δημιουργήθηκε ειδικά για σας προκειμένου 

να εντοπίσετε με ευκολία όλες εκείνες τις 

πληροφορίες που είναι αναγκαίες για το 

ξεκίνημα των σπουδών σας στο Τμήμα μας. 
 

Ανδρέας Νεάρχου,  

Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

 

 

  

 

 

 Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων (ΤΔΕ) 

 

Σημαντικοί ιστότοποι 

Ιστότοπος ΤΔΕ:  

https://www.bma.upatras.gr 

Οδικός Χάρτης Πρωτοετών 

Πανεπιστημίου Πατρών: 

http://www.upatras.gr/el/roadmap 

 

 

Έναρξη Μαθημάτων - 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 
ξεκινούν τη Δευτέρα 5 /10/2020.  

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών από την 
αναζωπύρωσης της επιδημίας COVID 19 
στην χώρα μας όλα τα μαθήματα και 
εργαστήρια αυτό το εξάμηνο θα γίνουν εξ 
αποστάσεως.  

Eίναι σημαντικό να παρακολουθήσετε τα 
μαθήματα από την αρχή του εξαμήνου. 

Η έναρξη των μαθημάτων είναι ανεξάρτητη 
από τις διαδικασίεςεγγραφής.  

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε 
εδώ. 

 

https://www.bma.upatras.gr/
http://www.upatras.gr/el/roadmap
https://www.bma.upatras.gr/index.php/el/2014-10-03-07-47-55/orologio-programma
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Σημαντικές διαδικασίες 

1. Προεγγραφή  

Η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων έτους 2020 στις Σχολές και τα 
Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
πραγματοποιείται συνήθως τέλη του μηνός 
Σεπτεμβρίου αρχές Οκτωβρίου σε ημερομηνίες 
που θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα γίνουν 
γνωστές και από την ιστοσελίδα του Τμήματος 
μας. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες των φοιτητών 
όπως π.χ. είναι οι Κύπριοι φοιτητές θα 
ακολουθήσει ειδική ανακοίνωση επίσης από την 
ιστοσελίδα του Τμήματος μας. 

Αφού ανακοινωθούν οι ημερομηνίες, η 
διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται με αίτηση των 
επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα 
επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής 
του Υπουργείου Παιδείας,   

Ενημερώσου συνεχώς! 

Παρακαλούμε – και είναι απαραίτητο – να παραμένετε 

συνεχώς ενημερωμένοι σχετικά με τα τεκταινόμενα στο 

Τμήμα και να λαμβάνετε τις ανακοινώσεις που 

αναρτώνται καθώς μπορεί να επικαιροποιούν ακόμα και 

τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ:  

• Ιστοσελίδα ΤΔΕ: https://www.bma.upatras.gr 

• Ιστοσελίδα Παν/μιου Πατρών:  http://www.upatras.gr/ 

 

 

2. Ηλεκτρονική Εγγραφή  

Επισημαίνεται ότι η εγγραφή στον σύνδεσμο του 

Υπουργείου αποτελεί ΠΡΟ-εγγραφή. Θα ακολουθήσει η 

ηλεκτρονική εγγραφή στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του 

Πανεπιστημίου Πατρών (Ψηφιακό Άλμα) σε ημερομηνίες 

που θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση της 

Γραμματείας στην ιστοσελίδα του ΤΔΕ ακολουθώντας 

συγκεκριμένες οδηγίες .   

3. Ταυτοποίηση – Παραλαβή Κωδικών 

 

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής 

στο Ψηφιακό Άλμα πρέπει να παρουσιαστείτε 

αυτοπροσώπως (εκτός και αν λόγω COVID 19 

αποφασιστεί κάτι διαφορετικό) στη Γραμματεία μετά 

από σχετική ανακοίνωση με την ταυτότητά σας (ή 

διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να 

αποδεικνύονται τα στοιχεία σας. 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος θα σας δώσει:  

• βεβαιώσεις σπουδών για κάθε νόμιμη χρήση 

• έντυπο με τους κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες 

τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών 

 

 

 
 

https://www.bma.upatras.gr/
http://www.upatras.gr/
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 Ανανέωση εξαμήνου - 
Δήλωση Μαθημάτων 

Κάθε ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο 
εξάμηνα. Στην αρχή κάθε εξαμήνου 
υποχρεούστε να κάνετε ανανέωση εγγραφής και 
να δηλώνετε ηλεκτρονικά τα μαθήματα που 
σκοπεύετε να παρακολουθήσετε να εξεταστείτε. 
Προσοχή: Η δήλωση δεν γίνεται αυτόματα. 
Κάθε εξάμηνο, εντός συγκεκριμένων 
προθεσμιών, πρέπει να συμπληρώνετε 
ηλεκτρονικά τη δήλωση μαθημάτων του 
εξαμήνου μέσω της Ηλεκτρονική Γραμματείας 
https://progress.upatras.gr/. Στο τέλος της 
διαδικασίας, να βεβαιώνεστε πάντα ότι 
εμφανίζεστε πλέον ως δηλωμένοι στα μαθήματα. 
Προσοχή στις προθεσμίες (θα υπάρξουν 
ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις) καθώς αν δεν 
δηλώσετε εγκαίρως αποκλείεστε από τις 
εξετάσεις 

«Εύδοξος» για Συγγράμματα 

Τα προτεινόμενα συγγράμματα των μαθημάτων 
του Α’ εξαμήνου παρουσιάζονται στο σύστημα 
Εύδοξος. Σας προτείνουμε να τα εξερευνήσετε 
άμεσα! Η επιλογή και δωρεάν προμήθεια 
συγγραμμάτων (από συγκεκριμένα 
βιβλιοπωλεία) γίνεται δυστυχώς αφού 
ολοκληρωθούν οι εγγραφές, δηλαδή μετά την 
έναρξη των μαθημάτων (περί τα μέσα 
Οκτωβρίου). Η ατυχής αυτή καθυστέρηση είναι 
γνωστή και λαμβάνεται υπόψη από τους 
διδάσκοντες 

 

 

Ψηφιακές υπηρεσίες  

Απόκτησης Ακαδημαϊκής 
Ταυτότητας 

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα πιστοποιεί τη 
φοιτητική σας ιδιότητα και χρησιμοποιείται και 
ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), για 
όσους/ες το δικαιούνται. Χορηγείται μετά από 
αίτηση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου 
Παιδείας. Για την αίτηση απαιτείται το 
UPnetID. 

Ηλεκτρονική Γραμματεία – 
Ψηφιακό Άλμα 

Το σύστημα του Ψηφιακού Άλματος 
https://progress.upatras.gr/ παρέχει υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής γραμματείας για όλο των κύκλο 
φοίτησης, όπως δήλωση μαθημάτων, πρόσβαση 
στην καρτέλα του φοιτητή, ανανέωση εγγραφής, 
αίτηση για πιστοποιητικά και άλλες. 

 

Ψηφιακά μαθήματα - Εclass 

Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα 
ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Η ενσωμάτωση 
μεθόδων τηλεκπαίδευσης στη μαθησιακή 
διαδικασία του Πανεπιστημίου Πατρών 
υποστηρίζει και ενισχύει τη διδασκαλία και την 
πρόσβαση στη γνώση, παρέχοντας συνδυασμούς 
νέων μεθόδων για τη συμπλήρωση των 
παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας. Στην 
ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, οι συμμετέχοντες 
στην εκπαιδευτική διαδικασία επιλέγουν το δικό 
τους χρονικό πλαίσιο για επικοινωνία και 
πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό. 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Δικαίωμα πρόσβασης στην υπηρεσία έχουν όλοι 
οι χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό Upnet ID. 
Οι προπτυχιακοί μεταπτυχιακοί και 
διδακτορικοί φοιτητές δικαιούνται λογαριασμό 
email της μορφής @upnet.gr και τον 
παραλαμβάνουν κατά την εγγραφή τους στο 
τμήμα τους.   

https://progress.upatras.gr/
https://eudoxus.gr/
https://academicid.minedu.gov.gr/
https://progress.upatras.gr/
https://eclass.upatras.gr/
https://mail1.upnet.gr/
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Ασύρματο δίκτυο – Eduroam 

Toeduroam είναι ένα διεθνές δίκτυο 
περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης 
στο διαδίκτυο, το οποίο αναπτύχθηκε για την 
διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα 
Διασυνδέει ένα πλήθος από ακαδημαϊκά 
ιδρύματα και προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε 
εδώ. 

Βιβλιοθήκη 

Για να ενημερωθείτε πώς θα γίνετε χρήστης της 
Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης 
(ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και 
για τις υπηρεσίες που προσφέρει, πατήστε εδώ. 

Σίτηση 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ. 

Στέγαση 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ. 

Επαγγελματική 
πληροφόρηση 

Για την επαγγελματική πληροφόρηση, 
συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα 
απασχόλησης και σπουδών, καθώς και τη 
γενικότερη στήριξή σας λειτουργούν στο 
Πανεπιστήμιο διάφορες μονάδες: 

• Για τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης 
στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών 
πατήστε εδώ. 

• Για το γραφείο Διασύνδεσης και 
Επαγγελματικής Πληροφόρησης 
πατήστε εδώ. 

• Για τη δυνατότητα συμβουλευτικής 
καθοδήγησης πατήστε εδώ. 

• Για τη δυνατότητα ψυχολογικής 
στήριξης πατήστε εδώ. 

 

 

Αίθουσες διδασκαλίες και υποδομές 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων διαθέτει εννέα κτίρια. 
Ένα κτίριο για την Γραμματεία, δύο κτίρια για τα μέλη Δ.Ε.Π 
του Τμήματος καθώς και έξι κτίρια για τις αίθουσες διδασκαλίας  
(Υπολογιστικό κέντρο ,ΠΑΜ 3,4,5,6,15). Στο κτίριο της Γραμματεία  
του Τμήματος στεγάζεται και αναγνωστήριο για τους φοιτητές.  
 

https://www.upnet.gr/4steps-eduroam/
https://library.upatras.gr/
http://www.upatras.gr/el/food
https://www.bma.upatras.gr/images/new/anaksteg16092020.pdf
http://praktiki.upatras.gr/node/16
http://www.cais.upatras.gr/
http://www.cais.upatras.gr/node/48
https://www.upatras.gr/el/node/7019

