
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022 

Σας γνωρίζουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ.
έτους 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 4 Απριλίου 2022
έως και την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022.
Για να πραγματοποιηθεί η δήλωση μαθημάτων σας πρέπει να μπείτε στην
ιστοσελίδα  https  ://  progress  .  upatras  .  gr  /  .  Για  τη  σύνδεσή  σας  θα
χρησιμοποιήσετε το  username και το  password που έχετε λάβει  κατά την
εγγραφή σας.  (Αν κάποιος έχει πρόβλημα με τον κωδικό του ή έχει τον έχει
χάσει θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία ανάκτησης κωδικού.)

Επισημαίνεται ότι, για να πραγματοποιηθεί η δήλωση μαθημάτων σας, πρέπει
να έχει πρώτα γίνει η ανανέωση εγγραφής σας στο εαρινό εξάμηνο. 

Να  ακολουθήσετε  με  προσοχή  τις  οδηγίες  του  εγχειριδίου  που  θα  βρείτε
ανοίγοντας την παραπάνω ιστοσελίδα. Αν κάποιος αντιμετωπίζει  πρόβλημα
κατά  την  υποβολή  της  δήλωσης  θα  απευθύνεται  στην  υπηρεσία  του
Ψηφιακού Άλματος του Πανεπιστημίου στο email: itdesk  @  upatras  .  gr   

Ενημερωτικό σημείωμα για τη δήλωση μαθημάτων ΠΜΣ:

Β  εξάμηνο  (Νέο  ΠΜΣ  «Το  αρχαίο  ελληνικό  θέατρο  και  η  πρόσληψή
του»):
Αγαπητοί πρωτοετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές σας γνωρίζουμε ότι πρέπει να
κάνετε ανανέωση εγγραφής και κατόπιν δήλωση μαθημάτων. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ, πρέπει  να δηλώσετε  τρία
μαθήματα: Τα δύο σεμινάρια και τη Διπλωματική ΔΕ002.  

Δ  εξάμηνο  (Νέο  ΠΜΣ  «Το  αρχαίο  ελληνικό  θέατρο  και  η  πρόσληψή
του»):
Αγαπητοί δευτεροετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές σας γνωρίζουμε ότι πρέπει να
κάνετε ανανέωση εγγραφής και κατόπιν δήλωση μαθημάτων. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ, πρέπει  να δηλώσετε  τρία
μαθήματα: Τα δύο σεμινάρια και τη Διπλωματική, ΔΕ004. 
Επίσης,  μπορείτε  να δηλώσετε  τα  σεμινάρια  που τυχόν χρωστάτε  από το
εαρινό εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

ΣΤ  και  Η  εξάμηνο  (Νέο  ΠΜΣ  «Το  αρχαίο  ελληνικό  θέατρο  και  η
πρόσληψή του» και παλαιό ΠΜΣ «Αρχαίο ελληνικό θέατρο»):
Αγαπητοί τριτοετείς και τεταρτοετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές σας γνωρίζουμε
ότι  πρέπει  να κάνετε ανανέωση εγγραφής και κατόπιν δήλωση μαθημάτων
(Μπορείτε  να δηλώσετε  τα  σεμινάρια  που τυχόν χρωστάτε  από το  εαρινό
εξάμηνο των προηγούμενων ετών).
                                                                                     Από τη Γραμματεία 
                                                                                 Πάτρα,  31 Μαρτίου 2022
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