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Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
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Τηλέφωνο: 210 727-7784
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Ιλίσια 28/9/2020
Ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών
του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
Οι διδάσκοντες και το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Θεατρικών
Σπουδών σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε καλές σπουδές και μια
χαρούμενη φοιτητική ζωή.
Τα μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 και σύντομα θα
ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος το Πρόγραμμα και ο τρόπος
διδασκαλίας των μαθημάτων (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως).
Σας βεβαιώνουμε ότι οι πρωτόγνωρες καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί
λόγω της πανδημίας COVID-19, δεν θα εμποδίσουν την επικοινωνία σας
τόσο με τους καθηγητές σας όσο και με τη Γραμματεία του Τμήματός μας.
Σύντομα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος και οι ώρες
συνεργασίας των διδασκόντων με τους φοιτητές.
Πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές σας θα βρείτε στην ιστοσελίδα του
Τμήματος, την οποία καλό είναι να επισκέπτεστε τακτικά, ώστε να είστε
πάντα ενήμεροι για τις τρέχουσες ανακοινώσεις και τα νέα του Τμήματος.
Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή για τα βήματα που χρειάζεται να
ακολουθήσετε μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής σας στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.
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1. Εγγραφή και Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) φοιτητή/φοιτήτριας.
Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής επιτυχόντων στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του
ΥΠ.Ε.Θ. στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, θα ακολουθήσει ανακοίνωση στην
ιστοσελίδα του Τμήματος με επιπλέον πληροφορίες/οδηγίες σχετικά με την
ολοκλήρωση της εγγραφής σας καθώς και ενημέρωση για τον τρόπο με τον
οποίο θα σας ανακοινωθεί ο Αριθμός Μητρώου.
Ο Αριθμός Μητρώου (τον οποίο θα λάβετε από τη Γραμματεία του
Τμήματος) αποτελείται από 13 ψηφία: 4-ψήφιος κωδικός Τμήματος που
είναι 1568, ακολουθούμενος από το έτος εισαγωγής 2020 και τον 5ψήφιο
αριθμό όπου δηλώνεται η σειρά εγγραφής σας στο Τμήμα. Συγκεκριμένα.
φοιτητής/φοιτήτρια που έχει σειρά εγγραφής π.χ. 135 θα έχει Αριθμό
Μητρώου 1568202000135.
2. Δημιουργία και διαχείριση φοιτητικού λογαριασμού (usernamepassword)
Η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου είναι
υποχρεωτική. Για την απόκτηση κωδικών για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
Πανεπιστημίου μας θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα
https://webadm.uoa.gr/ αφού πρώτα ενημερωθείτε από τη Γραμματεία για
τον αριθμό μητρώου σας.
Θα επιλέξτε το σύνδεσμο «Αίτηση Νέου Χρήστη» και θα συμπληρώσετε τα
στοιχεία που θα σας ζητηθούν. Μετά την «αποστολή αίτησης», θα
περιμένετε το σύστημα να σας ανακοινώσει τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της
αίτησής σας, καθώς και τον Αριθμό ΡΙΝ, που θα σας χρησιμεύσει στην
ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, στοιχεία τα οποία χρειάζεται να
διατηρήσετε.
Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της αίτησής σας ακολουθώντας
τον σύνδεσμο «Ενεργοποίηση Λογαριασμού (μέσω Αριθμού Πρωτοκόλλου
και ΡΙΝ)» στη σελίδα https://webadm.uoa.gr/.
Το username θα αποτελείται από το αναγνωριστικό του Τμήματος sts και τα
επτά τελευταία ψηφία του ΑΜ, δηλαδή για τον/την φοιτητή/φοιτήτρια με
Αριθμό Μητρώου, λ.χ. ΑΜ1568202000135 το username θα είναι
sts2000135.
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Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας με το ίδιο username και
password μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
Τμήματος και του Πανεπιστημίου (my studies, e-class, για τις δηλώσεις
μαθημάτων, για την απόκτηση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, για τις
δηλώσεις συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ καθώς και για την υπηρεσίες σίτισης,
στέγασης κλπ)
Περισσότερες πληροφορίες για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του
Πανεπιστημίου και τις σχετικές παροχές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
https://www.uoa.gr/foitites/ilektronikes_ypiresies/
Οδηγίες για την εγγραφή στο my-studies

3. Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Γραμματείας http://my-studies.uoa.gr (my
studies)
Η εφαρμογή my-studies είναι διαθέσιμη ειδικά για:
• τη δήλωση μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε στα εξάμηνα,
• την εμφάνιση βαθμολογιών και του προγράμματος σπουδών, καθώς και
• τη συμπλήρωση αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών.
4. Απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας
Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των
Πανεπιστημίων της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή
τους για την έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας, στην
διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr όπου και οι σχετικές οδηγίες.
5. Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e-class
Η Ηλεκτρονική Τάξη (eClass) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα
διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων και υποστηρίζει την υπηρεσία
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών χωρίς
περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη
χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση
εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. Η ενσωμάτωση των μεθόδων
ενισχυτικής τηλεκπαίδευσης στη μαθησιακή διαδικασία του Πανεπιστημίου
Αθηνών υποστηρίζει και ενισχύει τη διδασκαλία και την πρόσβαση στη
γνώση, παρέχοντας συνδυασμούς νέων μεθόδων για τη συμπλήρωση των
παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες
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στην εκπαιδευτική διαδικασία επιλέγουν το δικό τους χρονικό πλαίσιο για
επικοινωνία και πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Παράλληλα
παρέχεται η δυνατότητα ψηφιακής οργάνωσης και διάθεσης του
εκπαιδευτικού υλικού των μαθημάτων αλλά και μία πλειάδα μέσων
επικοινωνίας μεταξύ του διδάσκοντα και των φοιτητών διευκολύνοντας την
ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος.
Σύνδεσμος εγγραφής στην πλατφόρμα eclass: https://eclass.uoa.gr/
6. Ιδρυματικός Λογαριασμός Φοιτητών
Με την εγγραφή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα
ανοιχτεί αυτόματα από το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου
(ΚΛΕΙΔΙ) ο προσωπικός ιδρυματικός σας λογαριασμός στο ΕΚΠΑ.
Αν στο username του φοιτητή/φοιτήτριας προσθέσουμε και την κατάληξη
@uoa.gr δημιουργείται ο εν λόγω ιδρυματικός λογαριασμός. Για
παράδειγμα, για τον/την φοιτητή/φοιτήτρια με ΑΜ1568202000135 ο
προσωπικός ιδρυματικός λογαριασμός θα είναι sts2000135@uoa.gr .
Με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό μπορείτε να αξιοποιήσετε πολλές
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕKΠΑ και προτείνεται να τον χρησιμοποιείτε
για να εισέλθετε στα εξ αποστάσεως μαθήματα.
Για την πρόσβαση σε ορισμένα εργαλεία τρίτων, όπως το Google Meet, και
το Office 365 o λογαριασμός σας είναι:
• Google Meet: sisxxxxxxx@uoa.gr (για το παράδειγμά μας
sts2000135@uoa.gr )
• Office 365 : sisxxxxxxx@o365.uoa.gr
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω λογαριασμοί δεν αποτελούν email.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
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