Οι Φοιτητές εξυπηρετούνται αυτοπροσώπως ή από

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Τ.Ο.Δ.Α.)
ΠΜΣ: Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων
για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)

εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο
Για την εξυπηρέτησή τους οφείλουν να έχουν μαζί
τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή Διαβατήριο
ή την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (ΠΑΣΟ)

Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών
Τηλ.: 2731089661 Fax: 27310 89657 email: chios@uop.gr

Μετά την εγγραφή τους, οι φοιτητές/τριες παραλαμβάνουν στοιχεία σύνδεσης (όνομα χρήστη – κωδικό πρόσβασης) στο διαδίκτυο. Τα στοιχεία αυτά
έχουν τις εξής χρήσεις:

E-class
Πρόσβαση σε
ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο

Υπηρεσία studentweb

Ακαδημαϊκή
Ταυτότητα (ΠΑΣΟ)

Ιστοσελίδα όπου οι διδάσκοντες αποθηκεύουν σημειώσεις κι εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων. Για τη χρήση της μπορεί να απαιτείται
εγγραφή.
Διεύθυνση ιστοσελίδας: eclass.uop.gr
Όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δικαιούνται ατομικής θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι λογαριασμοί του
Τ.Ο.Δ.Α. έχουν τη μορφή omaxxyyy@uop.gr όπου xx=έτος εισαγωγής και yyy τα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου του φοιτητή.
Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε μέσω της ιστοσελίδας webmail.uop.gr, είτε μέσω προγραμμάτων λήψης αλληλογραφίας π.χ.
Outlook, Live Mail.
Α. Παρακολούθηση καρτέλας φοιτητή
Β. Υποβολή αιτήσεων προς Γραμματεία
Γ. Ανανέωση Εγγραφής στην αρχή κάθε εξαμήνου με ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης μαθημάτων σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από
τη Γραμματεία του Τμήματος.
Δ. Δήλωση Μαθημάτων στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Οι φοιτητές,
στο τέλος του εξαμήνου, εξετάζονται στα μαθήματα τα οποία έχουν δηλώσει στην αρχή του εξαμήνου. Κατά την Εξεταστική Περίοδο
Σεπτεμβρίου κάθε έτους, οι φοιτητές εξετάζονται στα μαθήματα τα οποία έχουν δηλώσει κατά τα δύο εξάμηνα του έτους και δεν
εξετάστηκαν επιτυχώς κατά τη διάρκεια του έτους. Κατά τη διαδικασία των εξετάσεων η ταυτοποίηση των φοιτητών γίνεται με την επίδειξη
της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου που φέρει πρόσφατη
φωτογραφία του φοιτητή.
Ιστοσελίδα εφαρμογής: e-secretary.uop.gr
Όλοι οι φοιτητές δικαιούνται Ακαδημαϊκή ταυτότητα, η οποία τους παρέχει πρόσβαση είτε σε υπηρεσίες, είτε σαν εκπτωτικό μέσο στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς. Η αίτηση γίνεται σε οποιαδήποτε στιγμή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας academicid.minedu.gov.gr

(τηλέφωνο Γραφείου αρωγής χρηστών ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 215 215 7855)
Ηλεκτρονική
Αξιολόγηση
Μαθημάτων

Σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πραγματοποιείται η αξιολόγηση του κάθε
μαθήματος από τους φοιτητές. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας e-secretary.uop.gr
Τηλέφωνο
Φοιτητικής
Μέριμνας:
2752096125

Δωρεάν Σίτιση
Φοιτητών

Ορισμένες κατηγορίες φοιτητών δικαιούνται να σιτίζονται δωρεάν ενώ όλοι οι υπόλοιποι με την καταβολή ελάχιστου
ποσού για κάθε γεύμα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα foitmer.uop.gr

Κινητικότητα
Φοιτητών

Το ΤΟΔΑ έχει συνεργασία με Πανεπιστήμια σε Ευρωπαϊκές χώρες, με τα οποία γίνονται ανταλλαγές φοιτητών.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Erasmus: erasmus.uop.gr (Αρμόδια: Β. Γιωννά τηλ: 2752096130)

Ιστοσελίδα Τμήματος
ΠΜΣ
Αναστολή/Διακοπή
φοίτησης
Τηλεκπαίδευση
Απαλλαγή τελών
φοίτησης
Έντυπα – Αιτήσεις
Γραμματεία

Το Τ.Ο.Δ.Α. έχει ιστοσελίδα στην οποία υπάρχουν πληροφορίες για τη λειτουργία του, καθώς και ανακοινώσεις, οι οποίες ενημερώνονται
τακτικά. Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://sportmanagement.uop.gr/
http://pmsamea.uop.gr/
Οι φοιτητές δικαιούνται αναστολή/διακοπή σπουδών του ύστερα από αίτησή τους.
Μέσω της πλατφόρμας e-class μπορείτε να παρακολουθείτε (εξ αποστάσεως) τη διδασκαλία ορισμένων διαλέξεων
https://eclass.uop.gr/main/portfolio.php
Το 30 % των εγγεγραμμένων φοιτητών δικαιούται την απαλλαγή του από την καταβολή τελών φοίτησης.
Στο σύνδεσμο http://pmsamea.uop.gr/images/uop/docs/posa_gia_thn_apallaggh_didaktron.pdf έχει αναρτηθεί η Υπουργική Απόφαση
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους φοιτητές.
Στο σύνδεσμο http://pmsamea.uop.gr/index.php/students/forms βρίσκονται τα έντυπα που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για την
εξυπηρέτησή σας.
Γιώργος Χίος: 27310 89661, chios@uop.gr Άννα Παπαστρατάκου: 27310 89658, annapap@uop.gr

