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Πάτρα, Φεβρουάριος 2021 

 

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές 

 

Ο αλφαβητικός ενημερωτικός οδηγός φοιτητών (Α-Ω) περιέχει συνοπτικές 

πληροφορίες, ταξινομημένες σε αλφαβητική σειρά, που αφορούν τις σπουδές σας 

στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και γενικότερα τη φοιτητική σας 

ζωή στο πανεπιστήμιο. 

Ο οδηγός αυτός θα ανανεώνεται και θα εμπλουτίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

και για τον σκοπό αυτόν θα θέλαμε και τη δική σας συμβολή και βοήθεια. Γι’ αυτό, 

παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε πληροφορία θεωρείτε 

απαραίτητο να περιλάβουμε. Επικοινωνήστε επίσης μαζί μας αν επιθυμείτε να 

συνεργαστείτε μαζί μας για την επόμενη έκδοση. 

 

Η συντακτική ομάδα 

Φεβρωνία Νούσια (Επ. Καθηγήτρια, fnousia@upatras.gr) 

Γιάννης Παπαθεοδώρου (Αν. Καθηγητής, ypapath@upatras.gr) 

Φώτης Κασπίρης (Προϊστ. Γραμματείας, philsec@upatras.gr) 

Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος (Αν. Καθηγητής & Πρόεδρος ΤΦ, gjxydo@upatras.gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fnousia@upatras.gr
mailto:ypapath@upatras.gr
mailto:philsec@upatras.gr
mailto:gjxydo@upatras.gr
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A 

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε 2 εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Οι 

ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων και των εξετάσεων στο τέλος κάθε 

χειμερινού και εαρινού εξαμήνου και το Σεπτέμβρη καθώς και οι επίσημες αργίες 

ανακοινώνονται από τη Σύγκλητο στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το 

ακαδημαϊκό ημερολόγιο του έτους είναι διαθέσιμο εδώ:  

http://philology.upatras.gr/undergraduate/timetable/  

 

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα 

Oι προπτυχιακοί  φοιτητές δικαιούνται Ακαδημαϊκή Ταυτότητα η οποία έχει και ισχύ 

δελτίου ειδικού εισιτηρίου για τη συγκοινωνία (πάσο). 

Για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας με ενσωματωμένο Δελτίο Φοιτητικού 

Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), δείτε το link: 

http://www.upatras.gr/el/node/1227 

 

 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ISIC προσφέρει εκπτώσεις και ειδικά 

προνόμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δείτε το link: 

www.isicgreece.gr/product/isic-card 

 

 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ <30 προσφέρει εκπτώσεις στην Ελλάδα: 

https://europeanyouthcard.gr και για το εξωτερικό από το www.eyca.org  

 

Ανοικτά Μαθήματα 

Τα μέλη ΔΕΠ του Tμήματος Φιλολογίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανοικτά 

Ακαδημαϊκά Μαθήματα», έχουν δημιουργήσει Ανοικτά Μαθήματα τα οποία 

μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από το link :  

http://philology.upatras.gr/department/anikta-mathimata/ 

 

http://philology.upatras.gr/undergraduate/timetable/
http://www.upatras.gr/el/node/1227
https://www.isicgreece.gr/product/isic-card
https://europeanyouthcard.gr/
http://www.eyca.org/
http://philology.upatras.gr/department/anikta-mathimata/


 4 

Αξιολόγηση – Ακαδημαϊκή Ποιότητα 

Το Τμήμα Φιλολογίας εφαρμόζει σύστημα Διασφάλισης της Ακαδημαϊκής Ποιότητας 
σύμφωνα με την πολιτική ποιότητας που έχει υιοθετήσει, στο πλαίσιο του 
εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών.  

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Φιλολογίας υποβλήθηκε 
τον Δεκέμβριο 2018 σε διαδικασία πιστοποίησης από επιτροπή εμπειρογνωμώνων 
της ΑΔΙΠ. Το ΠΠΣ του Τμήματός μας είναι το πρώτο ΠΠΣ στο Πανεπιστήμιο Πατρών 
και το πρώτο ΠΠΣ Φιλολογίας στην Ελλάδα που διαθέτει πιστοποίηση με πλήρη 
συμμόρφωση στις απαιτήσεις της ΑΔΙΠ για το διάστημα από 18/1/2019 έως 
17/1/2023. Δείτε το link :  

http://philology.upatras.gr/department/axiologisi/ 

Η συμμετοχή σας ως φοιτητών/ριών στη διαδικασία αξιολόγησης είναι σημαντική και 

γίνεται μέσω της συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης για 

κάθε μάθημα που παρακολουθείτε στο Τμήμα. Η συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων γίνεται τις δυο τελευταίες εβδομάδες του κάθε εξαμήνου στην 

πλατφόρμα: 

https://ps.modip.upatras.gr/  

Για την έναρξη και λήξη της διαδικασίας συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων δώστε 

προσοχή στις ανακοινώσεις της Γραμματείας στον ιστότοπο του Τμήματος και των 

διδασκόντων στο eclass. 

 

Απόφοιτοι 

Για να ενταχθείτε στο δίκτυο των αποφοίτων του Τμήματος, μετά την ολοκλήρωση 
των προπτυχιακών σας σπουδών, ως πτυχιούχοι πλέον του Τμήματος, πρέπει να 
συμπληρώσετε το Απογραφικό Δελτίο Αποφοίτων και να το στείλετε ηλεκτρονικά στο 
philsec@upatras.gr.  

Παράλληλα, μπορείτε να εγγραφείτε στον Σύλλογο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου 
Πατρών ακολουθώντας τη διεύθυνση http://alumni.upatras.gr κρατώντας έτσι 
επαφή με το Τμήμα και το Πανεπιστήμιό σας. 

Ασφάλεια 

Εντός της Πανεπιστημιούπολης, για οποιοδήποτε θέμα έκτακτης ανάγκης και για 
άμεση επέμβαση της υπηρεσίας ασφάλειας του Πανεπιστημίου μπορείτε να καλείτε 
στο 11771. 

http://philology.upatras.gr/wp-content/uploads/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%A0%CE%A3-%CE%A6%CE%99%CE%9B%CE%9F%CE%9B%CE%9F-.pdf
http://philology.upatras.gr/department/axiologisi/
https://ps.modip.upatras.gr/
http://philology.upatras.gr/wp-content/uploads/Απογραφικό-Δελτίο-Αποφοίτων-2018.pdf
mailto:philsec@upatras.gr
http://alumni.upatras.gr/
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Β 

Βιβλιοθήκη 

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) ιδρύθηκε το 1964, παράλληλα με το 
Πανεπιστήμιο Πατρών. Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο απόκτησης 
κάρτας χρήστη, για τις συλλογές και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Βιβλιοθήκη του 
ΠΠ, το ωράριο της Βιβλιοθήκης κ.α., δείτε το link:  

https://library.upatras.gr/information 

 Για αναζήτηση στον κατάλογο της ΒΚΠ δείτε το link:  
https://nereus.lis.upatras.gr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://library.upatras.gr/information
https://nereus.lis.upatras.gr/
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Γ 

Γραμματεία 

Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στεγάζεται στο  κτήριο Κ17 και είναι 

αρμόδια για τη διοικητική υποστήριξη των λειτουργιών του Τμήματος, δείτε το link: 

http://philology.upatras.gr/department/grammatia/ 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τη Γραμματεία είναι:   

• Ηλεκτρονική Διεύθυνση: philsec@upatras.gr 

• Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας, Σχολή 

Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 

Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα 26504 

• Τηλέφωνο: 2610-969757, 2610-969758, 2610-969759, 2610-969760  

Για οποιοδήποτε διοικητικό θέμα αφορά τις σπουδές σας στο Τμήμα μπορείτε να 

επισκέπτεστε τη Γραμματεία ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και 

Πέμπτη 10.00-12.00.   

Μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας και του Ψηφιακού Άλματος του ΠΠ μπορείτε 

να κάνετε τη δήλωση εγγραφής εξαμήνου, τη δήλωση των μαθημάτων του εξαμήνου, 

να βλέπετε τα μαθήματα που έχετε δηλώσει και τους βαθμούς σας. Για περισσότερες 

πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δείτε το link: 

http://www.upnet.gr/progress/ 

Γραφεία Καθηγητών 

Τα γραφεία των καθηγητών του Τμήματος (μελών Δ.Ε.Π., μελών Ε.ΔΙ.Π. και 

συμβασιούχων) στεγάζονται στα κτήρια Κ7, Κ19 και Κ3. Για να εντοπίσετε πού 

ακριβώς βρίσκονται τα γραφεία δείτε τις συντεταγμένες στο λήμμα Χάρτης των 

κτηρίων του Τμήματος στο τέλος του ενημερωτικού οδηγού. 

Γραφείο Διασύνδεσης 

Το γραφείο Διασύνδεσης του ΠΠ συνδέει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Για 
περισσότερες πληροφορίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται, δείτε το link:  

https://www.upatras.gr/el/node/7320 

 

 

http://philology.upatras.gr/to-tmima/ktiria/
http://philology.upatras.gr/department/grammatia/
mailto:philsec@upatras.gr
http://www.upnet.gr/progress/
https://www.upatras.gr/el/node/7320
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Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας 

Για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των φοιτητών καθώς και για συμβουλές 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας έχετε στη διάθεσή σας το Γραφείο Κοινωνικής 
Μέριμνας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το link:   

https://www.upatras.gr/el/node/8123 

Ειδικότερα ως φοιτητές του Τμήματος, για οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο 
πρόβλημα αντιμετωπίζετε μπορείτε να απευθύνεστε και στη Συμβουλευτική 
Επιτροπή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το link:   

http://philology.upatras.gr/symvouleftiki-epitropi/ 

Η οποιαδήποτε επικοινωνία σας με τις υπηρεσίες αυτές αντιμετωπίζεται με 
απόλυτη εμπιστευτικότητα. 

Γυμναστήριο 

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο και οργανωμένο γυμναστήριο. Για τη 
χρήση του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες 
δείτε το link: 

http://gym.upatras.gr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.upatras.gr/el/node/8123
http://philology.upatras.gr/symvouleftiki-epitropi/
http://gym.upatras.gr/
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Δ 

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών 

Στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών διδάσκονται η Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και 
Ρωσική Γλώσσα και Ορολογία στους φοιτητές όσων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
συμπεριλαμβάνουν την Ξένη Γλώσσα στο Πρόγραμμα Σπουδών τους. Για 
περισσότερες πληροφορίες, δείτε το link: 

https://www.upatras.gr/el/languages 

Για το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας, η «Ξένη Γλώσσα» θεωρείται 
«προαιρετικό μάθημα» και δεν περιλαμβάνεται στον απαιτούμενο αριθμό 
μαθημάτων, υποχρεωτικών και επιλογής, για την απόκτηση πτυχίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.upatras.gr/el/languages
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Ε 

Εγγραφή 

Μετά την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του  Υπουργείου Παιδείας, 
Θρησκευμάτων, οι πρωτοετείς φοιτητές σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη 
Σύγκλητο θα εισέρχεστε για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής σας στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΠΠ: 

http://eggrafes.upatras.gr  

σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο link: 

http://www.upatras.gr/el/node/4712 
  
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το link:  
 

http://www.upatras.gr/el/node/1226 
 
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου υποχρεούστε να κάνετε ανανέωση της 
εγγραφής σας στο τρέχον εξάμηνο μέσω της ιστοσελίδας: 
 

https://progress.upatras.gr 

 

Eclass 

Για κάθε μάθημα που προσφέρεται στο Τμήμα Φιλολογίας υπάρχει ιστοσελίδα στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Eclass η οποία τηρείται από τον/τη 
διδάσκοντα/διδάσκουσα 

Για την πρόσβασή σας στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων του 
Τμήματος δείτε το link: 

https://eclass.upatras.gr/ 

Εθελοντισμός 

Για την Κοινωνική Δράση των μελών του Πανεπιστημίου καθώς και για τις διαθέσιμες 

Πολιτιστικές Ομάδες δείτε τα link: 

http://www.upatras.gr/el/life,   

https://www.facebook.com/groups/21806927363/,  

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

http://eggrafes.upatras.gr/
http://www.upatras.gr/el/node/4712
http://www.upatras.gr/el/node/1226
https://progress.upatras.gr/
https://eclass.upatras.gr/
http://www.upatras.gr/el/life
https://www.facebook.com/groups/21806927363/
http://www.upatras.gr/el/associations


 10 

Εξετάσεις – Εξεταστική Περίοδος 

Οι ημερομηνίες των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων για τα μαθήματα του 

Χειμερινού – Εαρινού Εξάμηνου καθώς και οι επαναληπτικές εξετάσεις του 

Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται από τη Σύγκλητο στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  

Δείτε το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο:  

http://philology.upatras.gr/undergraduate/timetable/  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις είναι να έχετε 

συμπεριλάβει το αντίστοιχο μάθημα στη δήλωσή σας στην αρχή κάθε εξαμήνου. Για 

την προσέλευση στις εξετάσεις πρέπει να έχετε μαζί σας το πάσο σας ή/και την 

αστυνομική σας ταυτότητα. 

Ειδικότερα για τους κανόνες διεξαγωγής των εξετάσεων στο Τμήμα Φιλολογίας, δείτε 

το link: 

http://philology.upatras.gr/wp-content/uploads/exam_regulations_upatras.pdf 

Για άλλες σχετικές πληροφορίες δείτε και το link:  

http://www.upatras.gr/el/node/1229 

 

Επανεξέταση μαθημάτων 

Μετά από αιτιολογημένη αίτησή σας προς τη Γραμματεία του Τμήματος είναι δυνατή 
η επανεξέταση του μαθήματος με σκοπό τη βελτίωση της βαθμολογίας σε κάποια 
μαθήματα (προαγωγικού βαθμού). 

Η επανεξέταση επιτρέπεται κατά την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου για ένα (1) 
μάθημα του χειμερινού και/ή ένα (1) μάθημα του εαρινού εξαμήνου του ίδιου 
ακαδημαϊκού έτους και μόνο. 

Οι δυο βαθμοί καταχωρίζονται κανονικά στα βαθμολόγια των αντίστοιχων 
εξεταστικών περιόδων (Χειμερινού ή Εαρινού και Σεπτεμβρίου) και εμφανίζονται 
στην αναλυτική σας βαθμολογία με σχετική ένδειξη και επεξήγηση για τον βαθμό που 
υπολογίζεται στο πτυχίο. 

Το δικαίωμα επανεξέτασης αφορά φοιτητές/ριες που φοιτούν κανονικά από το 
πρώτο έτος μέχρι το τέταρτο έτος και όχι τους «επί πτυχίω» φοιτητές. 

 

 

http://philology.upatras.gr/undergraduate/timetable/
http://philology.upatras.gr/wp-content/uploads/exam_regulations_upatras.pdf
http://www.upatras.gr/el/node/1229
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Erasmus 

Ως προπτυχιακοί φοιτητές/ριες μπορείτε να φοιτήσετε για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα σε πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος Erasmus.  

Το Τμήμα Φιλολογίας έχει συνάψει πολυάριθμες διμερείς συμφωνίες ανταλλαγής 
φοιτητών και κινητικότητας μελών ΔΕΠ με τα πανεπιστήμια που αναφέρονται στο 
link: 

https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus/list?department_id=51 

Περισσότερες πληροφορίες διοικητικής φύσεως δίνονται από: 
τη Διεύθυνση Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων και Δημοσιευμάτων (Τμήμα Διεθνών 
Σχέσεων) του ΠΠ.  
 
Δείτε επίσης τα link:  
http://philology.upatras.gr/undergraduate/erasmus/  
https://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility 
 

Εργαστήρια Τμήματος Φιλολογίας 

Για τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

φοιτητών καθώς και των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, στο Τμήμα Φιλολογίας 

λειτουργούν τα εξής εργαστήρια:  

Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων και Τύπου  

http://eatt.philology.upatras.gr/, 

Εργαστήριο Μελέτης Μύθου και της Θρησκείας στην Ελληνική και Ρωμαϊκή 

Αρχαιότητα 

http://mythreligion.philology.upatras.gr/ 

Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων 

http://lmgd.philology.upatras.gr/index.php/el/ 

Εργαστήριο Παλαιογραφίας. 

http://philology.upatras.gr/paleografy/ 

 

 

https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus/list?department_id=51
https://www.upatras.gr/el/node/5228
https://www.upatras.gr/el/node/5228
http://philology.upatras.gr/undergraduate/erasmus/
https://www.upatras.gr/el/erasmus_mobility
http://eatt.philology.upatras.gr/
http://mythreligion.philology.upatras.gr/
http://lmgd.philology.upatras.gr/index.php/el/
http://philology.upatras.gr/paleografy/
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Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού 

Το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΕΕΓΠ) ανήκει στη Σχολή 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Αντικείμενό 

του είναι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας, καθώς και η 

προβολή του ελληνικού πολιτισμού.  

Το Εργαστήριο προσφέρει μαθήματα ελληνικών, επιμορφωτικά σεμινάρια, καθώς 

και εξειδικευμένα προγράμματα, όπως θερινά σχολεία, στο πλαίσιο των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων της Σχολής, δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό και δυναμικό 

περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το link:  

http://greeklab.upatras.gr/el/teaching-programmes/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greeklab.upatras.gr/el/teaching-programmes/
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Η 

Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο 

Σύνδεση στο δίκτυο: Στους χώρους του Πανεπιστημίου, μπορείτε να συνδεθείτε στο 

ασύρματο δίκτυο eduroam χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email (xxx@upatras.gr / 

xxx@upnet.gr) και το συνθηματικό που έχετε λάβει από το Τμήμα Δικτύων. 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Για να διαβάσετε το πανεπιστημιακό σας email και τις 

ανακοινώσεις του Πανεπιστημίου μπαίνετε στη διεύθυνση: 

http://mail.upatras.gr  

Κατά την επικοινωνία τους οι φοιτητές με τα μέλη ΔΕΠ και τη Γραμματεία του Τμήματος, 

όσο και για την εγγραφή τους στο eclass των μαθημάτων υποχρεούνται να χρησιμοποιούν 

αποκλειστικά το Πανεπιστημιακό τους email. Λογαριασμοί από το hotmail και άλλοι ΔΕΝ 

είναι συμβατοί με τον server του Πανεπιστημίου Πατρών και η επικοινωνία ΔΕΝ είναι 

δυνατή. 

Πληροφορίες για θέματα σχετικά με τους λογαρισμούς πρόσβασης στις υπηρεσίες 
τηλεματικής του Πανεπιστημίου παρέχονται στο: 

https://www.upnet.gr/faq/ 

από το Τμήμα Δικτύων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xxx@upatras.gr
mailto:xxx@upnet.gr
http://mail.upatras.gr/
https://www.upnet.gr/faq/
https://www.upnet.gr/contact/
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Κ 

Καθηγητές – Καθηγήτριες 

Την ευθύνη διδασκαλίας των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών έχουν κατά κύριο λόγο τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, συνεπικουρούμενα 
από τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.  

Διδασκαλία μαθημάτων μπορεί να ανατίθεται και σε διδάσκοντες με σύμβαση 
κατόπιν ειδικής διαδικασίας επιλογής ή σε προσκεκλημένους καθηγητές ή ερευνητές 
από άλλα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) 

Το ΚΕΔΙΒΙΜ προσφέρει ευκαιρίες αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων σας 
μέσω προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-learning) υψηλής ποιότητας. 
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το link: 

http://kedivim.upatras.gr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kedivim.upatras.gr/
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Μ 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

Η μετακίνηση από και προς την Πανεπιστημιούπολη μπορεί να γίνει με τα Λεωφορεία 

6, 9 του Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας, με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ή με ΤΑΧΙ. Για περισσότερες 

πληροφορίες δείτε το link: 

http://www.upatras.gr/el/node/7156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upatras.gr/el/node/7156
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Π 

Παροχές 

Το Πανεπιστήμιο σάς διαθέτει μια σειρά από παροχές στις οποίες περιλαμβάνονται 
η παροχή στέγασης και σίτισης (για φοιτητές με χαμηλό οικονομικό εισόδημα), το 
δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο), η υγειονομική περίθαλψη, το στεγαστικό 
επίδομα, οι υποτροφίες, και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το link:  

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

Πρακτική Άσκηση  

Ως φοιτητές/ριες του Τμήματος Φιλολογίας έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε 

στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αποκτώντας εργασιακή εμπειρία και γνώσεις 

εκτός των Πανεπιστημιακών αιθουσών. Υπάρχει επίσης δυνατότητα για πρακτική 

άσκηση στο εξωτερικό μέσω του Erasmus (Erasmus Placement). 

Οι φοιτητές του Δ΄ έτους μετά από αίτησή τους και αφού επιλεγούν από την Επιτροπή 

Πρακτικής Άσκησης, καλύπτοντας συγκεκριμένα κριτήρια, μπορούν να επιλέξουν το 

μάθημα «Πρακτική Άσκηση Τελειοφοίτων», η οποία αντιστοιχεί με 3 Διδακτικές 

Μονάδες. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το link: 

https://www.upatras.gr/el/node/5647 

 

Πτυχιακή Εργασία 

Οι φοιτητές του Δ΄ έτους έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία, η 
οποία αντιστοιχεί με 6 Διδακτικές Μονάδες. Ο/Η φοιτητής/ρια που θα επιλέξει 
«Πτυχιακή Εργασία» στο Ζ΄ εξάμηνο οφείλει να επιλέξει το ίδιο μάθημα και στο Η΄ 
εξάμηνο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το link: 
 
http://philology.upatras.gr/undergraduate/kanonismos-spoudon/ 
 

 

 

 

 

 

http://www.upatras.gr/el/student_care
https://www.upatras.gr/el/node/5647
http://philology.upatras.gr/undergraduate/kanonismos-spoudon/
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Σ 

Σίτιση 

Μία από τις παροχές του Πανεπιστημίου προς τους/τις φοιτητές/ριες του είναι και η 

σίτιση στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 

το link: 

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

 

Σπουδές 

Η διάρκεια φοίτησης για τους προπτυχιακούς φοιτητές είναι τουλάχιστον 4 έτη ή 8 

εξάμηνα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το link:  

http://www.upatras.gr/el/node/1228 

Οδηγός Σπουδών: Για τον Οδηγό Σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους, δείτε το link:  

http://philology.upatras.gr/od-spoudon/ 

 

Πρόγραμμα Σπουδών: Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας 

προσφέρει τρεις (3) Ειδικεύσεις: α) Κλασικών Σπουδών β) Βυζαντινών και 

Νεοελληνικών Σπουδών (ΒΝΕΣ) και γ) Γλωσσολογίας. Τα μαθήματα των τεσσάρων 

πρώτων εξαμήνων είναι κοινά για όλους τους φοιτητές. Από το πέμπτο εξάμηνο 

αρχίζουν τα προγράμματα ειδίκευσης: α) Κλασικών Σπουδών, β) Βυζαντινών και 

Νεοελληνικών Σπουδών (ΒΝΕΣ), γ) Γλωσσολογίας.  

Για την απόκτηση του πτυχίου οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 144 

διδακτικές μονάδες, που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 48 μαθήματα. Για 

περισσότερες πληροφορίες, δείτε το link: 

 

http://philology.upatras.gr/undergraduate/kanonismos-spoudon/ 

Υπεύθυνοι Έτους 

Οι Υπεύθυνοι Έτους, μεταξύ άλλων, έχουν την ευθύνη επικοινωνίας και υποστήριξης 

των φοιτητών/ριών καθώς και διαχείρισης των αιτημάτων σας που αφορούν 

προβλήματα ή ερωτήματα σχετικά με τις σπουδές σας καθώς και παροχής 

συμβουλών σε όσους και όσες επιθυμείτε ακαδημαϊκή υποστήριξη. 

http://www.upatras.gr/el/food
http://www.upatras.gr/el/node/1228
http://philology.upatras.gr/od-spoudon/
http://philology.upatras.gr/undergraduate/kanonismos-spoudon/
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Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον/την Υπεύθυνο/η του έτους σας μέσω μέιλ όπου 

θα αναφέρετε το αίτημά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, και το αν επιθυμείτε 

συνάντηση μαζί του/της. Ειδικά για το 2ο και το 3ο έτος οι φοιτητές/ριες θα πρέπει 

να απευθύνονται στον/στην Υπεύθυνο/η της ειδίκευσής τους. Για περισσότερες 

πληροφορίες, δείτε το link: 

 http://philology.upatras.gr/thesmos-tou-ypefthynou-etous/ 

Στέγαση 

Μία από τις παροχές του Πανεπιστημίου, υπό προϋποθέσεις, προς τους φοιτητές του 

είναι και η στέγαση στη Φοιτητική Εστία και στον χώρο φιλοξενίας του ΠΠ στο 

Προάστιο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το link:   

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

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος και τη 

διαδικασία χορήγησής του, δείτε το link:   http://www.upatras.gr/el/node/6028 

Συγγράμματα 

Στην ιστοσελίδα http://eudoxus.gr παραγγέλνετε ηλεκτρονικά τα διδακτικά βιβλία 
που δικαιούστε για κάθε μάθημα και τα οποία διανέμονται δωρεάν. 

Για τη δήλωση των συγγραμμάτων είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό 
πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής (email, eclass, κλπ.) του Πανεπιστημίου 
Πατρών. 

Γραφείο αρωγής χρηστών ΕΥΔΟΞΟΥ στο τηλέφωνο: 210 -7722100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://philology.upatras.gr/thesmos-tou-ypefthynou-etous/
http://www.upatras.gr/el/accommodation
http://www.upatras.gr/el/node/6028
http://eudoxus.gr/
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Υ 

Υγειονομική Περίθαλψη Φοιτητών 

Μία από τις παροχές του Πανεπιστημίου προς τους/τις φοιτητές/ριες του, οι οποίοι 

δεν έχουν άλλη ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, είναι η πλήρης 

ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο ΕΣΥ με κάλυψη των σχετικών 

δαπανών μέσω ΕΟΠΥΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το link:  

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

 

Υποτροφίες 

Για τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών και δανείων δείτε το link:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.upatras.gr/el/care
http://www.upatras.gr/el/ypotrofies
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Φ 

Φοιτητικός Σύλλογος 

Οι φοιτητές/ριες είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατομικά ή συλλογικά στο πλαίσιο 
λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων των σχολών ή άλλων επί μέρους οργανώσεων 
και ομίλων. Εκπρόσωποι των φοιτητών μετέχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις στα συλλογικά όργανα του κάθε Τμήματος και γενικότερα του 
Πανεπιστημίου Πατρών. 

Πληροφορίες για τον Σύλλογο Φοιτητών του Τμήματός σας, μπορείτε να αναζητήσετε 
στον ιστότοπο του Τμήματος ή στη Γραμματεία.  
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Χ 

 

Χάρτης των κτηρίων του Τμήματος 

Χάρτη του Τμήματος με τις τοποθεσίες των κτηρίων μπορείτε να βρείτε εδώ: 

http://philology.upatras.gr/department/ktiria/ 

 

Για εύρεση των κτηρίων του Τμήματος σε χάρτη (Google map) στο τηλέφωνο, το 

τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις συντεταγμένες: 

 

Γραμματεία: 38.284469, 21.785980 

Γραφεία Καθηγητών (Κ7): 38.284649, 21.784517 

Γραφεία Καθηγητών (Κ19): 38.284153, 21.786001 

Αίθουσα Α/Δ: 38.284330, 21.786576 

Αίθουσα Κ9: 38.284153, 21.786001 

Αίθουσα «Όλγα Βαρτζιώτη»: 38.284649, 21.784517 

Αμφιθέατρο ΠΑΜ14: 38.286838, 21.783035 

Γραφεία Ερευνητών: 38.284343, 21.786447 

Κέντρο Ψηφιακής Έρευνας και Μελέτης: 38.284546, 21.785140 

 

Χρήσιμες Υπηρεσίες στην Πάτρα 

 Αστυνομία: 100 

 ΕΛΤΑ (Μαιζώνος): 261- 0620594 

 Δήμος Πατρέων: 2610-966200 – 2610-966300 

 ΚΕΠ: 2610 – 243400 (Παλιό Λιμάνι, Κέντρο) 

 

http://philology.upatras.gr/department/ktiria/

