
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
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.

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 :

B εξάμηνο:
Αγαπητοί  φοιτητές σας γνωρίζουμε ότι,  για να κάνετε δήλωση μαθημάτων,
πρέπει πρώτα να κάνετε ανανέωση της εγγραφής σας.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος μπορείτε να δηλώσετε
έξι μαθήματα, τέσσερα  υποχρεωτικά μαθήματα και δύο μαθήματα επιλογής. 
Έχετε  δικαίωμα  να  επιλέξετε  μάθημα  επιλογής  από  τα  προσφερόμενα
επιλεγόμενα μαθήματα του δευτέρου εξαμήνου.

Δ εξάμηνο:
Αγαπητοί  φοιτητές σας γνωρίζουμε ότι,  για να κάνετε δήλωση μαθημάτων,
πρέπει πρώτα να κάνετε ανανέωση της εγγραφής σας.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος μπορείτε να δηλώσετε
έξι μαθήματα,    πέντε  υποχρεωτικά μαθήματα και ένα μάθημα επιλογής. 
Με  βάση τον  Οδηγό Σπουδών του  Τμήματος  έχετε  δικαίωμα να  επιλέξετε
μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα επιλεγόμενα μαθήματα του δεύτερου
και του τέταρτου εξαμήνου. 
Όσοι δεν έχουν περάσει το προαπαιτούμενο μάθημα «Εισαγωγή στο αρχαίο
θέατρο»  δεν  μπορούν  να  δηλώσουν  μαθήματα  της  κατηγορίας  Αρχαίου
Θεάτρου  (ΑΘ)  και  όσοι  δεν  έχουν  περάσει  το  προαπαιτούμενο  μάθημα
«Εισαγωγή  στη  θεατρολογία»  δεν  μπορούν  να  δηλώσουν  μαθήματα  της
κατηγορίας Θεωρίας θεάτρου και δράματος (ΘΕ). 
Επίσης,  πέραν  των  έξι  μαθημάτων  του  τετάρτου  εξαμήνου  μπορείτε  να
δηλώσετε και όσα μαθήματα οφείλετε από το δεύτερο εξάμηνο. (ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η δομή του προηγούμενου εξαμήνου σας, η οποία πρέπει να τηρηθεί, είναι η
εξής: 4 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 επιλεγόμενα μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο.)

ΣΤ εξάμηνο:
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Αγαπητοί  φοιτητές σας γνωρίζουμε ότι,  για να κάνετε δήλωση μαθημάτων,
πρέπει πρώτα να κάνετε ανανέωση της εγγραφής σας.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος μπορείτε να δηλώσετε
έξι μαθήματα,  πέντε υποχρεωτικά μαθήματα και ένα μάθημα επιλογής. 
Σε περίπτωση που δεν έχετε περάσει τα προαπαιτούμενα μαθήματα δεν θα
μπορείτε να κάνετε δήλωση μαθημάτων στις αντίστοιχες κατηγορίες. 
Με  βάση τον  Οδηγό Σπουδών του  Τμήματος  έχετε  δικαίωμα να  επιλέξετε
μάθημα  επιλογής  από  τα  προσφερόμενα  επιλεγόμενα  μαθήματα  του
δεύτερου, του τέταρτου, του έκτου και του όγδοου εξαμήνου. 
Επίσης, πέραν των έξι μαθημάτων του έκτου εξαμήνου μπορείτε να δηλώσετε
και έως έξι μαθήματα που οφείλετε από τα προηγούμενα έτη. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Η
δομή των  προηγούμενων εξαμήνων σας, η οποία πρέπει να τηρηθεί, είναι η
εξής: 4 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 επιλεγόμενα μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο,
5 υποχρεωτικά μαθήματα και 1 επιλεγόμενο μάθημα στο Δ ΄εξάμηνο.)

H εξάμηνο:
Αγαπητοί  φοιτητές σας γνωρίζουμε ότι,  για να κάνετε δήλωση μαθημάτων,
πρέπει πρώτα να κάνετε ανανέωση της εγγραφής σας.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος μπορείτε να δηλώσετε
έξι μαθήματα,  δύο υποχρεωτικά μαθήματα και τέσσερα μαθήματα επιλογής. 
Σε περίπτωση που δεν έχετε περάσει τα προαπαιτούμενα μαθήματα δεν θα
μπορείτε να κάνετε δήλωση μαθημάτων στις αντίστοιχες κατηγορίες. 
Με  βάση τον  Οδηγό Σπουδών του  Τμήματος  έχετε  δικαίωμα να  επιλέξετε
μάθημα  επιλογής  από  τα  προσφερόμενα  επιλεγόμενα  μαθήματα  του
δεύτερου, του τέταρτου, του έκτου και του όγδοου εξαμήνου (εκτός από τα
μαθήματα της κατηγορίας ΠΚ).
Επίσης,  πέραν  των  έξι  μαθημάτων  του  ογδόου  εξαμήνου  μπορείτε  να
δηλώσετε  και  έως  έξι  μαθήματα  που  οφείλετε  από  τα  προηγούμενα  έτη.
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δομή των  προηγούμενων εξαμήνων σας, η οποία πρέπει να
τηρηθεί, είναι η εξής: 4 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 επιλεγόμενα μαθήματα
στο Β΄ εξάμηνο, 5 υποχρεωτικά μαθήματα και 1 επιλεγόμενο μάθημα στο Δ΄
εξάμηνο,  5  υποχρεωτικά  μαθήματα  και  1  επιλεγόμενο  μάθημα  στο  ΣΤ
΄εξάμηνο.)

ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (έτος εισαγωγής 2016-2017 και 2017-2018):
Αγαπητοί  φοιτητές σας γνωρίζουμε ότι,  για να κάνετε δήλωση μαθημάτων,
πρέπει πρώτα να κάνετε ανανέωση της εγγραφής σας.
Σε περίπτωση που δεν έχετε περάσει τα προαπαιτούμενα μαθήματα δεν θα
μπορείτε να κάνετε δήλωση μαθημάτων στις αντίστοιχες κατηγορίες. 
Με  βάση  τον  Οδηγό  Σπουδών  του  Τμήματος  μπορείτε  να  δηλώσετε  έως
δώδεκα μαθήματα που οφείλετε από τα προηγούμενα έτη. (Δεν μπορείτε να
δηλώσετε μαθήματα της κατηγορίας ΠΚ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δομή των  προηγούμενων εξαμήνων σας, η οποία πρέπει να
τηρηθεί, είναι η εξής: 4 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 επιλεγόμενα μαθήματα
στο Β΄ εξάμηνο, 5 υποχρεωτικά μαθήματα και 1 επιλεγόμενο μάθημα στο Δ
΄εξάμηνο,   5  υποχρεωτικά  μαθήματα  και  1  επιλεγόμενο  μάθημα  στο  ΣΤ
΄εξάμηνο,   2  υποχρεωτικά  μαθήματα  και  4  επιλεγόμενα  μαθήματα  στο  Η΄
εξάμηνο.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
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      Οι φοιτητές που χρωστούν τα μαθήματα:
1. «Σταθμοί της νεοελληνικής λογοτεχνίας» θα το δηλώνουν με τον παλιό κωδικό

ΓΚ052 και θα προσμετράται ως υποχρεωτικό κατηγορίας Γενικής Κατάρτισης.

2. «Εισαγωγή στην υποκριτική  και  τη σκηνοθεσία» ΕΡΓ063 ή «Εισαγωγή στη
σκηνοθεσία» ΕΡΓ065 θα δηλώνουν το μάθημα   «Εισαγωγή στην υποκριτική
και τη σκηνοθεσία» ΕΡΓ 065.

3. «Σημειωτική της παράστασης» ΘΕ043 θα δηλώνουν το μάθημα «Θεωρία και
ανάλυση της παράστασης» ΘΕ043

 ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (έτος εισαγωγής 2015-2016):
Αγαπητοί  φοιτητές σας γνωρίζουμε ότι,  για να κάνετε δήλωση μαθημάτων,
πρέπει πρώτα να κάνετε ανανέωση της εγγραφής σας.
Σε περίπτωση που δεν έχετε περάσει τα προαπαιτούμενα μαθήματα δεν θα
μπορείτε να κάνετε δήλωση μαθημάτων στις αντίστοιχες κατηγορίες. 
Με  βάση  τον  Οδηγό  Σπουδών  του  Τμήματος  μπορείτε  να  δηλώσετε  έως
δώδεκα μαθήματα που οφείλετε από τα προηγούμενα έτη. (Δεν μπορείτε να
δηλώσετε μαθήματα της κατηγορίας ΠΚ).

       Προσοχή: 
      Οι φοιτητές που χρωστούν τα μαθήματα:

1. «Αναγεννησιακό και ελισαβετιανό θέατρο –Σαίξπηρ» θα δηλώνουν το
μάθημα «Μεσαιωνικό, αναγεννησιακό και ελισαβετιανό θέατρο» ΠΘ021

2.   «  Όπερα,  σύγχρονο μουσικό θέατρο και  πρακτικές  εφαρμογές  στη
σκηνή» θα δηλώνουν το μάθημα «Όπερα, σύγχρονο μουσικό θέατρο και
πρακτικές  εφαρμογές  στη  σκηνή»  με  κωδικό  ΠΘ025Β,  το  οποίο  θα
προσμετράται ως υποχρεωτικό της κατηγορίας ΠΘ.

3.  «Αρχαία  ελληνική  τραγωδία ΙΙ:  Σοφοκλής» θα δηλώνουν το μάθημα
«Αρχαία ελληνική τραγωδία ΙΙ: Σοφοκλής» με κωδικό ΑΘ013Β

4. «Εισαγωγή στις εικαστικές τέχνες» θα δηλώνουν το μάθημα «Ιστορία
της  τέχνης»  ΓΚ523C,  το  οποίο  θα  προσμετράται  ως υποχρεωτικό  της
κατηγορίας ΓΚ.

5. «Εισαγωγή στην υποκριτική και τη σκηνοθεσία» ΕΡΓ063 ή «Εισαγωγή 
στη σκηνοθεσία» ΕΡΓ065 θα δηλώνουν το μάθημα   «Εισαγωγή στην 
υποκριτική και τη σκηνοθεσία» ΕΡΓ 065.

6. «Σημειωτική της παράστασης» ΘΕ043 θα δηλώνουν το μάθημα 
«Θεωρία και ανάλυση της παράστασης» ΘΕ043

ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (έτος εισαγωγής 2014-2015):
Αγαπητοί  φοιτητές σας γνωρίζουμε ότι,  για να κάνετε δήλωση μαθημάτων,
πρέπει πρώτα να κάνετε ανανέωση της εγγραφής σας.
Σε περίπτωση που δεν έχετε περάσει τα προαπαιτούμενα μαθήματα δεν θα
μπορείτε να κάνετε δήλωση μαθημάτων στις αντίστοιχες κατηγορίες. 
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Με βάση  τον  Οδηγό  Σπουδών  του  Τμήματος  μπορείτε  να  δηλώσετε  έως
δώδεκα μαθήματα που οφείλετε από τα προηγούμενα έτη. (Δεν μπορείτε να
δηλώσετε μαθήματα της κατηγορίας ΠΚ).

      Προσοχή: 
      Οι φοιτητές που χρωστούν τα μαθήματα:

1. «Αναγεννησιακό και ελισαβετιανό θέατρο –Σαίξπηρ» θα δηλώνουν το
μάθημα «Μεσαιωνικό, αναγεννησιακό και ελισαβετιανό θέατρο» ΠΘ021

2.  «Είδη και μορφές του μουσικού θεάτρου από το 1600 έως και τον 20 ο

αιώνα» θα δηλώνουν το μάθημα «Όπερα, σύγχρονο μουσικό θέατρο και
πρακτικές  εφαρμογές  στη  σκηνή»  με  κωδικό  ΠΘ025C,  το  οποίο  θα
προσμετράται ως υποχρεωτικό της κατηγορίας ΠΘ.

3. «Εισαγωγή στις εικαστικές τέχνες» θα δηλώνουν το μάθημα «Ιστορία
της  τέχνης»  ΓΚ523C,  το  οποίο  θα  προσμετράται  ως υποχρεωτικό  της
κατηγορίας ΓΚ.

4. «Εισαγωγή στην υποκριτική και τη σκηνοθεσία» ΕΡΓ063 ή «Εισαγωγή 
στη σκηνοθεσία» ΕΡΓ065 θα δηλώνουν το μάθημα   «Εισαγωγή στην 
υποκριτική και τη σκηνοθεσία» ΕΡΓ 065.

5. «Σημειωτική της παράστασης» ΘΕ043 θα δηλώνουν το μάθημα 
«Θεωρία και ανάλυση της παράστασης» ΘΕ043

                                                                                         Από τη Γραμματεία 
                                                                                   Πάτρα,  31 Μαρτίου 2022
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