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   Οδηγός   Μεταπτυχιακών   Φοιτητών/τριών  

 
ΠΜΣ «Δηµιουργική γραφή, θέατρο και πολιτιστικές βιοµηχανίες: 

Καλλιτεχνικές, ερευνητικές και παιδαγωγικές εφαρµογές» 

 
Ακαδηµαϊκό Έτος 2022-2023 

 
Δ/νση: Τέρµα Ρετάλη Άρια Ναυπλίου 
Τηλ. 27520-70223,   https://ts.uop.gr/gr/proptixiakes/metaptyxiakes/pms-dimiourgiki-
grafi-theatro-kai-politistikes, e-mail: creativewriting.ts@uop.gr  
*Για οικονοµικά ζητήµατα και ζητήµατα εγγραφής-διαδικαστικά επικοινωνείτε µε 
την κ. Λάγγα στο matinal@uop.gr. Για ακαδηµαϊκά ζητήµατα επικοινωνείτε µε την 
διεύθυνση στο creativewriting.ts@uop.gr 
 

Ακαδηµαϊκά Θέµατα 
 

Κανονισµός Λειτουργίας ΠΜΣ: Το ΠΜΣ λειτουργεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
Λειτουργίας του, ΦΕΚ 4837/14-09-2022 το οποίο είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα 
του 
 https://ts.uop.gr/gr/proptixiakes/metaptyxiakes/pms-dimiourgiki-grafi-theatro-kai-
politistikes   
 
Ενηµέρωση για ειδικότερα θέµατα, Οδηγό Σπουδών, ειδήσεις, εκδηλώσεις, χρήσιµα 
έγγραφα  και ανακοινώσεις, καθώς και εξώφυλλα και οδηγίες εργασιών επίσης 
αναρτώνται περιοδικά στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και γι αυτό παρακαλείσθε να την 
επισκέπτεστε τακτικά.  
Επίσης παρακαλείσθε να ενηµερώνεστε από την ιστοσελίδα του Τµήµατος ΘΣ για 
γενικές εκδηλώσεις, ανακοινώσεις. Bλ. https://ts.uop.gr 
 
 

Ωρολόγια προγράµµατα-Εξεταστικές: 
 

Αναρτώνται στο site του Τµήµατος, στη διεύθυνση 
 https://ts.uop.gr/gr/proptixiakes/metaptyxiakes/pms-dimiourgiki-grafi-theatro-kai-
politistikes  
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Δικαίωµα απουσίας – Δικαιολόγηση απουσιών 

Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική και τηρείται σχετικό 
παρουσιολόγιο.  
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας επιτρέπονται απουσίες ως εξής:   
Αδικαιολόγητες απουσίες ανά µάθηµα: έως 3 το εξάµηνο σε κάθε µάθηµα  
Δικαιολογηµένες απουσίες ανά µάθηµα: έως 2 το εξάµηνο σε κάθε µάθηµα 
 

Επικοινωνία 
Η ηλεκτρονική επικοινωνία των φοιτητών µε τη Γραµµατεία γίνεται µόνο από το 
φοιτητικό e-mail που τους αποδίδεται µε την ενεργοποίηση του Ιδρυµατικού τους 
λογαριασµού (περιγράφεται στη συνέχεια).  
Ενηµέρωση:  
Η ενηµέρωση των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται µε:  
1. ανάρτηση ανακοινώσεων στον πίνακα ανακοινώσεων  
2. ανάρτηση ανακοινώσεων στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ για γενικά θέµατα,  
3. ανάρτηση ανακοινώσεων µέσω του µαθήµατος στο eClass (http://eclass.uop.gr)  
4. αποστολή µηνυµάτων στα φοιτητικά e-mail.  
Οι φοιτητές έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τα παραπάνω σηµεία ενηµέρωσης 
καθηµερινά. O φοιτητής θεωρείται ότι έχει ενηµερωθεί από τη στιγµή που µια 
ανακοίνωση έχει αναρτηθεί σε ένα από τα παραπάνω σηµεία.  
Έκδοση βεβαιώσεων – πιστοποιητικών:  
Οι φοιτητές καταθέτουν τις αιτήσεις τους κατά τις ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών της 
Γραµµατείας ή µέσω της υπηρεσίας StudentWeb, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, 
και παραλαµβάνουν τις βεβαιώσεις ή/και τα πιστοποιητικά, που αιτούνται, είτε 
ιδιοχείρως στη γραµµατεία είτε ηλεκτρονικά στα φοιτητικά email. Οι αιτήσεις των 
φοιτητών µπορούν εναλλακτικά να κατατίθενται και να διεκπεραιώνονται µέσω των 
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Όλες οι συναλλαγές γίνονται από τους 
ίδιους τους φοιτητές ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους.  
 

Τεχνική Υποστήριξη 
Η Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης του 
τµήµατος εξυπηρετεί τους 
µεταπτυχιακούς φοιτητές ως εξής:  
· Δευτέρα- Παρασκευή , 15:00-18:00  
email:xydis@uop.gr; skoufoulas@uop.gr 
 
 
 

Βιβλιοθήκη 
Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τους/τις φοιτητές/τριες ως εξής:  
Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 π.µ. -17:00 µ.µ. για το κοινό 
  
Προσωπικό Παραρτήµατος : 
Αναστασοπούλου Νίκη, Βιβλίοθηκονόµος e-mail: nikanast@uop.gr 
Ιωάννα Μαρκέλου, Βιβλίοθηκονόµος e-mail: imarkel@uop.gr 
Κωνσταντίνα Γεωργοπούλου, Βιβλίοθηκονόµος e-mail: kgeorgop@uop.gr 
 
Διεύθυνση επικοινωνίας : 
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 
Βασ. Γεωργίου Β’ & Ηρακλέους, 
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ΤΚ 211 00, Ναύπλιο 
Τηλ. 27520 96104, 96107 & 96108,  
Ιστότοπος http://library.uop.gr/    
Παράρτηµα Ναυπλίου http://library.uop.gr/parartimata/library-nayplio 
 
 

Ιδρυµατικός λογαριασµός – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
Όλοι οι φοιτητές αποκτούν µε την έναρξη της φοίτησής τους Ιδρυµατικό λογαριασµό, 
τον οποίο πρέπει να ενεργοποιήσουν ΑΜΕΣΑ, για να έχουν πρόσβαση στις παρακάτω 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες.  
Ιδρυµατικός λογαριασµός  
· Στην ιστοσελίδα https://uregister.uop.gr γίνεται η ενεργοποίηση του ιδρυµατικού 
λογαριασµού από τους φοιτητές, κατόπιν της ταυτοποίησης των στοιχείων και 
σχετικής ενηµέρωσης από τη Γραµµατεία.  
· Στην ιστοσελίδα https://mypassword.uop.gr γίνεται η διαχείριση του ιδρυµατικού 
λογαριασµού από τους ίδιους τους φοιτητές.  
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, µετά από την ενεργοποίηση του Ιδρυµατικού 
λογαριασµού:  
Βήµα 1ο: Είσοδος στο studentsweb (https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/)  
Στην υπηρεσία studentsweb οι φοιτητές βλέπουν τον Αριθµό Μητρώου (ΑΜ) τους, 
που έχει 13 ψηφία και ξεκινάει από 5052…..  
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν την υπηρεσία StudentWeb, η 
οποία τους δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του διαδικτύου σε διάφορες 
υπηρεσίες της Γραµµατείας (π.χ. καρτέλα προσωπικών στοιχείων, Αριθµός 
Μητρώου, αιτήσεις για βεβαιώσεις, βαθµολογίες µαθηµάτων, κλπ). Η πρόσβαση στην 
υπηρεσία γίνεται στη διεύθυνση (URL) της υπηρεσίας: https://e-
secretary.uop.gr/UNIStudent/. 
Βήµα 2ο: Είσοδος στο φοιτητικό e-mail του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου  
Σε όλους τους φοιτητές παρέχεται φοιτητικό email µε τη µορφή 
username@go.uop.gr, όπου username το όνοµα χρήστη στον ιδρυµατικό λογαριασµό. 
Για να εισέλθετε στον λογαριασµό email µεταβαίνετε στη διεύθυνση mail.go.uop.gr 
(µε τη χρήση προγράµµατος περιήγησης (FireFox, Chrome κλπ.) και έχετε πρόσβαση 
στο νέο email αλλά και σε εργαλεία της πλατφόρµας GSuite.  
Η επικοινωνία µε το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, τους καθηγητές, τις διοικητικές 
υπηρεσίες, τις Γραµµατείες των Τµηµάτων πρέπει να πραγµατοποιείται από το 
ιδρυµατικό email username@go.uop.gr.  
Βήµα 3ο: Αίτηση για έκδοση ακαδηµαϊκής ταυτότητας https://submit-
academicid.minedu.gov.gr/)Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 
έχει αναπτύξει κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα για την έκδοση ακαδηµαϊκής 
ταυτότητας για τους φοιτητές. Η έκδοση της ακαδηµαϊκής ταυτότητας είναι 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. 
Στην ακαδηµαϊκή ταυτότητα ενσωµατώνεται και το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου 
(ΠΑΣΟ) (για όσους φοιτητές δεν είναι ήδη κάτοχοι µεταπτυχιακού). Για όσους 
φοιτητές δεν δικαιούνται πάσο, η ακαδηµαϊκή ταυτότητα επέχει θέση απλής 
ταυτότητας. Για τη χορήγηση της ακαδηµαϊκής ταυτότητας, οι φοιτητές πρέπει να 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην διεύθυνση 
http://academicid.minedu.gov.gr, χρησιµοποιώντας τα στοιχεία του Ιδρυµατικού 
λογαριασµού τους.  
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Βήµα 4ο: Είσοδος και εγγραφή στο eclass (http://eclass.uop.gr/)  
Η εγγραφή των φοιτητών στα µαθήµατα γίνεται από την Γραµµατεία του ΠΜΣ, 
απαιτείται όµως η προηγούµενη ενεργοποίηση του Ιδρυµατικού λογαριασµού και η 
εγγραφή στο σύστηµα eclass από τους ίδιους τους φοιτητές. 
Η πλατφόρµα UOP eClass (https://eclass.uop.gr/) αποτελεί ένα ολοκληρωµένο 
Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων. Χρησιµοποιείται από τους 
διδάσκοντες/διδάσκουσες για την ενίσχυση και υποβοήθηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, µέσα σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας 
διδασκόντων και φοιτητών. Μέσα από την πλατφόρµα οι φοιτητές έχουν πρόσβαση 
σε εκπαιδευτικό υλικό που αναρτούν οι διδάσκοντες, ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου.  
Επιπλέον, η πλατφόρµα αξιοποιείται για την ενηµέρωση των φοιτητών από τη 
Γραµµατεία για θέµατα που αφορούν το ΠΜΣ. 
 
 

Τµήµα Φοιτητικών Θεµάτων ΠαΠελ 
Το Τµήµα Φοιτητικών Θεµάτων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου είναι αρµόδιο 
για θέµατα φοιτητικής µέριµνας που απασχολούν τους φοιτητές. Στην ιστοσελίδα του 
τµήµατος αναρτώνται πληροφορίες για θέµατα σίτισης, για υποτροφίες-βραβεία, για 
αθλητικές δραστηριότητες κ.ά.  
Στοιχεία επικοινωνίας:  
Δ/νση: Διεύθυνση Ακαδηµαϊκών και Φοιτητικών Θεµάτων Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου, Τµήµα Φοιτητικών Θεµάτων, Τέρµα Ρετάλη Άρια Ναύπλιο, 21100  
Τηλ. 27520 70223, 2752096126  
Url: http://foitmer.uop.gr/ , E-mail: foitmer@uop.gr 
 

Γραφείο Διασύνδεσης ΠαΠελ 
Το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία µε τους Τµηµατικούς Ακαδηµαϊκούς 
Συντονιστές, παρέχει υποστήριξη και πληροφόρηση σε φοιτητές και αποφοίτους για 
θέµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Υποτροφιών, Σχεδιασµού επαγγελµατικής 
σταδιοδροµίας, Συµβουλευτικής Υποστήριξης για θέµατα σύνταξης βιογραφικού 
σηµειώµατος, συνοδευτικής επιστολής και προετοιµασίας συνεντεύξεων, Παροχή 
Ψυχολογικής Υποστήριξης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους .  
Παράλληλα, µελετά την ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική πορεία φοιτητών και 
αποφοίτων µέσω ερωτηµατολογίων τα οποία είναι διαθέσιµα µέσω του συνδέσµου 
https://politech.uop.gr/surveys/index.php/896443?lang=el  
Στοιχεία Eπικοινωνίας:  
Κ. Διαβολή, Βασ. Κωνσταντίνου 21, 21100, Ναύπλιο, τηλ. 27520 96126, 
career@uop.gr 


