Οι Φοιτητές εξυπηρετούνται αυτοπροσώπως ή από

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Τ.Ο.Δ.Α.)
Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών
Τηλ.: 2731089661 Fax: 27310 89657 email: chios@uop.gr

εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο κατά τις εξής
ημέρες και ώρες :
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ 11.00 – 13.00
Για την εξυπηρέτησή τους οφείλουν να έχουν μαζί
τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή Διαβατήριο
ή την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (ΠΑΣΟ)

Μετά την εγγραφή τους, οι φοιτητές/τριες παραλαμβάνουν στοιχεία σύνδεσης (όνομα χρήστη – κωδικό πρόσβασης) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τα στοιχεία αυτά έχουν τις εξής χρήσεις:
E-class
Πρόσβαση σε
ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο

Υπηρεσία studentweb/
e-secretary

Υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ
Ακαδημαϊκή
Ταυτότητα (ΠΑΣΟ)

Ιστοσελίδα όπου οι διδάσκοντες αποθηκεύουν σημειώσεις κι εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων. Για τη χρήση της μπορεί να απαιτείται
εγγραφή. Διεύθυνση ιστοσελίδας: eclass.uop.gr
Όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δικαιούνται ατομικής θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι λογαριασμοί του
Τ.Ο.Δ.Α. έχουν τη μορφή omaxxyyy@uop.gr όπου xx=έτος εισαγωγής και yyy τα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου του φοιτητή.
Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε μέσω της ιστοσελίδας webmail.uop.gr, είτε μέσω προγραμμάτων λήψης αλληλογραφίας π.χ.
Outlook, Live Mail.
Α. Παρακολουθώ την καρτέλα μου (βαθμούς, δηλώσεις, κλπ)
Β. Ζητάω Βεβαιώσεις από τη Γραμματεία: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ προς Γραμματεία (στο κενό πεδίο γράφω που θέλω να μου τη στείλουν π.χ. στο
email μου….., στο fax μου…….κλπ)
Γ. Ανανεώνω την εγγραφή μου: στην αρχή κάθε εξαμήνου με ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης μαθημάτων σε ημερομηνίες που ορίζονται από
την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Δ. Δηλώνω τα μαθήματά μου: στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών
Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Οι φοιτητές, στο τέλος του εξαμήνου,
εξετάζονται στα μαθήματα τα οποία έχουν δηλώσει στην αρχή του εξαμήνου. Κατά την Εξεταστική Περίοδο Σεπτεμβρίου κάθε έτους, οι
φοιτητές εξετάζονται στα μαθήματα τα οποία έχουν δηλώσει κατά τα δύο εξάμηνα του έτους και δεν εξετάστηκαν επιτυχώς κατά τη διάρκεια
του έτους. Κατά τη διαδικασία των εξετάσεων η ταυτοποίηση των φοιτητών γίνεται με την επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή
Διαβατηρίου ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου που φέρει πρόσφατη φωτογραφία του φοιτητή.
Ιστοσελίδα εφαρμογής: e-secretary.uop.gr
Δήλωση παραλαβής Συγγραμμάτων σε ημερομηνίες που ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία.
Ιστοσελίδα δήλωσης eudoxus.gr/ (τηλέφωνο Γραφείου αρωγής χρηστών ΕΥΔΟΞΟΣ: 215 215 7850)
Όλοι οι φοιτητές δικαιούνται Ακαδημαϊκή ταυτότητα, η οποία τους παρέχει πρόσβαση είτε σε υπηρεσίες, είτε σαν εκπτωτικό μέσο στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς. Η αίτηση γίνεται σε οποιαδήποτε στιγμή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας academicid.minedu.gov.gr
(τηλέφωνο Γραφείου αρωγής χρηστών ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 215 215 7855)
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Η Γνώμη του φοιτητή μετράει για καλύτερες σπουδές!!!

Από την 8η έως τη 10η εβδομάδα διδασκαλίας σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας e-secretary.uop.gr
Για την απονομή του πτυχίου στην Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητισμού οι φοιτητές-τριες του Τμήματος, οφείλουν να ολοκληρώσουν
πρακτική άσκηση διάρκειας 2 μηνών, η οποία πραγματοποιείται κατά το 6ο εξάμηνο σπουδών, τους καλοκαιρινούς μήνες.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://sportmanagement.uop.gr/ και στο σύνδεσμο: πρακτική άσκηση
Για τη λήψη πτυχίου του Τ.Ο.Δ.Α. απαιτείται η ολοκλήρωση Διπλωματικής Εργασίας. Στο 7ο Εξάμηνο οι φοιτητές υποβάλλουν αίτημα για
εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας το οποίο συνυπογράφουν με τον επιβλέποντα αυτής Καθηγητή. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα
http://sportmanagement.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid=202&lang=el Η Διπλωματική εργασία,
αφού ολοκληρωθεί, κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του ΤΟΔΑ (πληροφορίες: Κ. Λαφογιάννης: τηλ: 2731089653)
Ορισμένες κατηγορίες φοιτητών δικαιούνται να σιτίζονται δωρεάν ενώ όλοι οι υπόλοιποι με την καταβολή ελάχιστου
ποσού για κάθε γεύμα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα foitmer.uop.gr
Τηλέφωνο
A. Το άτομο που βαρύνει φορολογικά ο φοιτητής δικαιούται ετήσιο επίδομα 1000€ σύμφωνα με το Ν. 3220/2004
Φοιτητικής
B. ΙΚΥ ΕΚΟ
Μέριμνας:
Γ. Υποτροφίες: Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα υποτροφιών του
ΙΚΥ, ή άλλων φορέων.
2752096125
Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται στους φοιτητές, βρίσκονται στην ιστοσελίδα
foitmer.uop.gr
Το ΤΟΔΑ έχει συνεργασία με Πανεπιστήμια σε Ευρωπαϊκές χώρες, με τα οποία γίνονται ανταλλαγές φοιτητών.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Erasmus: erasmus.uop.gr (Αρμόδια: Β. Γιωννά τηλ: 2752096130)
Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των
σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του
ν.4368/2016 (Α΄83)
Το Τ.Ο.Δ.Α. έχει ιστοσελίδα στην οποία υπάρχουν πληροφορίες για τη λειτουργία του, καθώς και ανακοινώσεις, οι οποίες ενημερώνονται
τακτικά. Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://sportmanagement.uop.gr/
Στο 4ο έτος φοίτησης ο φοιτητής μπορεί να αιτηθεί την επανεξέταση έως και οκτώ (8) μαθημάτων στα οποία έχει ήδη προβιβάσιμο βαθμό. Η
διαδικασία γίνεται κατά την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων.
Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται αναστολή/διακοπή σπουδών έως και τέσσερα (4) έτη, οι μεταπτυχιακοί έως και τρία (3) εξάμηνα, οι
Υποψήφιοι Διδάκτορες έως και τρία (3) έτη. Το έντυπο αίτησης διατίθεται από τη Γραμματεία
Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του ΤΟΔΑ βρίσκεται στο σύνδεσμο
http://sportmanagement.uop.gr/index.php/features/about-department-4
Τα προγράμματα σπουδών του ΤΟΔΑ βρίσκονται στο σύνδεσμο http://sportmanagement.uop.gr/index.php/programma-spoudon
Το Τμήμα διαθέτει λογαριασμό στο Facebook https://www.facebook.com/sportmanagementuop/
Ο Φοιτητικός Σύλλογος Τ.Ο.Δ.Α. διαθέτει λογαριασμό στο Facebook https://www.facebook.com/groups/6694831893/

