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ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | 2020-21

ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
Τμήμα Ψηφιακών
Τεχνών &
Κινηματογράφου
Το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών
και Κινηματογράφου ανήκει
στη Σχολή Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του
Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Επισκεφτείτε την επίσημη
ιστοσελίδα του.

Τα πρώτα σου βήματα στο
Τμήμα μας
Αγαπητοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες,
σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας και σας
καλωσορίζουμε στο Τμήμα μας.

Εθνικό &
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Στις παρακάτω ενότητες μπορείτε να βρείτε όλες τις
πληροφορίες που αφορούν τα πρώτα σας βήματα στο
Τμήμα μας.

Η επίσημη ιστοσελίδα του
αρχαιότερου Πανεπιστημίου
του ελληνικού κράτους.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
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ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος και την ένταξη
σας στην Πανεπιστημιακή κοινότητα.

2.5 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
4.ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
4.1 ΣΙΤΗΣΗ-ΣΤΕΓΑΣΗ
4.2 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
4.3 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ &
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
6. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Γραµµατεία
Τηλ.:2228099523
2228099634
E-mail: secr@dcarts.uoa.gr
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• Ηλεκτρονική προεγγραφή στην ιστοσελίδα του
υπουργείου
Πριν την εγγραφή στο τμήμα σας είναι απαραίτητη η
προεγγραφή σας στην ιστοσελίδα του υπουργείου. Η
είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τα διαπιστευτήρια που
χρησιμοποιηθήκαν για την συμπλήρωση του
μηχανογραφικού δελτίου. Διαβάστε τις αναλυτικές
οδηγίες εδώ.
• Αποστολή/κατάθεση δικαιολογητικών

Οι φοιτητές/τριες που εισάγονται στο τμήμα πρέπει να
ολοκληρώσουν την εγγραφή τους αποστέλλοντας τα
δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στη
Γραμματεία του τμήματος. Τις επόμενες ημέρες θα σας
χορηγηθεί ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με τον τρόπο
έκδοσης των κωδικών σας και την ενεργοποίηση του
λογαριασμού σας. Μετά την ενεργοποίηση θα έχετε
πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
Πανεπιστημίου.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
•Η συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής
•Ευκρινές αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
•Πιστοποιητικό γέννησης για τους άρρενες
•Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
•Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλη Σχολή
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Οδηγός Εγγραφής
στο My-Studies
Βήμα - Βήμα
•

Για να εγγραφείτε στην
υπηρεσία my-studies και
να αποκτήσετε Username
και Password σε αυτή,
πρέπει πρώτα να
επισκεφθείτε τη σελίδα:
http://webadm.uoa.gr
και να προβείτε στη
σχετική Αίτηση,
επιλέγοντας τους
συνδέσμους:
“Αίτηση Νέου Χρήστη” ->
“Προπτυχιακοί Φοιτητές”

• Κατά τη διαδικασία
εγγραφής σας, προκειμένου
να αναγνωριστείτε από το
σύστημα θα σας ζητηθεί να
δώσετε:
• Tον Πλήρη Αριθμό
Μητρώου
(13 ψηφία: 1346
ακολουθούμενο από το έτος
εισαγωγής και τον 5ψήφιο
Αριθμό Μητρώου)
• Tον Αριθμό Δελτίου
Ταυτότητας
(Ο αριθμός ταυτότητας θα
πρέπει να αποδίδεται χωρίς
κενά και με ελληνικούς
κεφαλαίους χαρακτήρες
όπου αυτό χρειάζεται).
• Μετά την αναγνώριση από
το σύστημα, θα σας ζητηθεί
να δώσετε το
ονοματεπώνυμο σας με
χρήση ελληνικών και
λατινικών χαρακτήρων.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μy-Studies
Η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
Πανεπιστημίου είναι υποχρεωτική.
Οι φοιτητές/τριες από την ηλεκτρονική γραμματεία
μπορούν να:
• Πραγματοποιούν τη Δήλωση Μαθημάτων κάθε εξάμηνο
• Ελέγχουν τη βαθμολογία στα μαθήματά τους
• Υποβάλλουν αιτήματα στη Γραμματεία για την έκδοση
Πιστοποιητικών (έκδοση βεβαίωσης σπουδών, έκδοση
αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικά για
ασφαλιστικούς φορείς, εφορία, εργοδότες γονέων,
στρατολογία, κ.α.).
Για την απόκτηση κωδικών για τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σχετική
ηλεκτρονική σελίδα: http://my-studies.uoa.gr, η οποία
παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τη Γραμματεία
και να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.

Διευκρινίσεις για την εγγραφή στο my-studies δείτε
το σχετικό πίνακα δίπλα
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(Πρέπει να δώσετε
επακριβώς το όνομα και το
επώνυμο σας).
• Μετά την ορθή συμπλήρωση
και υποβολή αυτών των
στοιχείων, θα σας
ανακοινωθεί ο Αριθμός
Πρωτοκόλλου της αίτησης
σας, καθώς και ένας αριθμός
PIN που θα σας
χρησιμεύσει στην
ενεργοποίηση του
λογαριασμού σας.
• Τα στοιχεία που δώσατε θα
ελέγχονται τις εργάσιμες
ώρες από τη Γραμματεία του
Τμήματος.
• Ακολουθώντας το σύνδεσμο:
“Ενεργοποίηση
Λογαριασμού (μέσω PIN)”
στη σελίδα http://
webadm.uoa.gr, μπορείτε
να παρακολουθήσετε την
εξέλιξη της αίτησής σας. Αν
τα στοιχεία σας εγκριθούν
θα σας ζητηθεί να ορίσετε το
αρχικό Password που θα
έχετε και θα σας
ανακοινωθεί το Username
που θα χρησιμοποιείτε για
αυτή την υπηρεσία.
• Μετά την έγκριση των
στοιχείων σας από τη
γραμματεία και την
ενεργοποίηση του
λογαριασμού σας, μπορείτε
να επισκεφθείτε το site
http://my-studies.uoa.gr
και να χρησιμοποιήσετε την
υπηρεσία, δίνοντας το
Username και το Password
σας.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

• Ηλεκτρονική Υπηρεσία “Εύδοξος”
H Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων (Εύδοξος)
προσφέρει πλήρη ενημέρωση στους/στις φοιτητές/τριες
για τα παρεχόμενα συγγράμματα σε κάθε μάθημα και
δυνατότητα άμεσης παραλαβής τους. Χρησιμοποιώντας
τους προσωπικούς κωδικούς μπορείτε να επιλέγετε το
σύγγραμμα που επιθυμείτε σε κάθε μάθημα και να
ενημερώνεστε για τον τόπο και χρόνο παραλαβής του.
Απαιτείται εγγραφή στην υπηρεσία για το πλήρες υλικό.
Σχετικές ανακοινώσεις για τις δηλώσεις των
συγγραμμάτων γίνονται από το Σύστημα Εύδοξος.
• Ηλεκτρονική Υπηρεσία Έκδοσης

Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Φοιτητών
(ΠΑΣΟ)
Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ) χορηγείται με την
έναρξη των σπουδών και είναι προσωπικό έγγραφο. Δεν
αντικαθιστά την πολιτική ταυτότητα. Πιστοποίει τη
φοιτητική ιδιότητα και διευκολύνει την πρόσβαση του/
της κατόχου του σε υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, σε
εκπτώσεις μέσων μαζικής μεταφοράς και σε σειρά άλλων
παροχών/προσφορών προς φοιτητές και φοιτήτριες.
Η αίτηση υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,
με χρήση των κωδικών που σας έχουν δοθεί για την
πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
Πανεπιστημίου.
Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική
αίτηση χορήγησης δελτίου ειδικού εισιτηρίου απαιτούνται
οι κωδικοί πρόσβασης (username - password) που
χρησιμοποιούνται στο http://my-studies.uoa.gr.
Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει τους σχετικούς
κωδικούς, καθώς και για οποιαδήποτε άλλα προβλήματα
πρόσβασης, μπορεί να απευθύνεστε στη Γραμματεία του
Τμήματος.
Μετά την επιτυχή είσοδο στο σύστημα πρέπει να
επιβεβαιώσετε την ορθότητα των στοιχείων σας.
Ακολούθως, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υπόλοιπα
ατομικά στοιχεία που θα σας ζητηθούν.
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• Ηλεκτρονική Υπηρεσία Tηλεκπαίδευσης

η-Τάξη (e-Class)
Ηλεκτρονική
Υπηρεσία “Εύδοξος”
Ενημερωθείτε για τα
Συγγράμματα σας

Oδηγίες Υποβολής
Αίτησης ΠΑΣΟ
Δείτε σε επεξηγηματικό βίντεο
πώς πραγματοποιείται
ηλεκτρονικά η αίτηση για
φοιτητική ταυτότητα

Η πλατφόρμα η-Τάξη ΕΚΠΑ (https://eclass.uoa.gr/)
αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του
λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την
υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς
περιορισμούς και δεσμεύσεις.
Χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς σας,
αποκτάτε πρόσβαση στην διαδικτυακή πλατφόρμα (eclass) που χρησιμοποιείται από τους διδάσκοντες και τις
διδάσκουσες για την ενίσχυση και την καλύτερη
οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δημιουργώντας
ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς
επικοινωνίας εκπαιδευτών/τριών και εκπαιδευόμενων.
Μέσα από την διαδικτυακή πλατφόρμα έχετε πρόσβαση
σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μαθημάτων που
αναρτούν οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες,
ανεξαρτήτως χώρου και χρόνου.

• Μετεγγραφές (μόνο για τα Τμήματα που

έχουν αντιστοιχίες)
Οι αιτήσεις Μετεγγραφής υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr στην ειδική
εφαρμογή μετεγγραφών σε ημερομηνίες που ανακοινώνει
το Υπουργείο.
Για την αναζήτηση ΦΕΚ για Αντιστοιχίες Τμημάτων
ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα του Εθνικού
Τυπογραφείου: www.et.gr

Περισσότερες πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων εδώ.

e-Class
Mπείτε στην ηλεκτρονική Τάξη
του ΕΚΠΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

5

Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόγραμμα Σπουδών
Το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ)
του Τμήματος ολοκληρώνεται
εντός τεσσάρων (4) ετών (σε
οκτώ (8) εξάμηνα).
Το σύνολο των μαθημάτων που
απαιτείται για τη λήψη του
πτυχίου είναι 42:
•

28 υποχρεωτικά

•

9 κατ’ επιλογήν
υποχρεωτικά

•

15 επιλογής

•

1 πτυχιακή εργασία

Στα πρώτα επτά εξάμηνα οι
φοιτητές/τριες παρακολουθούν
ένα συνδυασμό από
υποχρεωτικά μαθήματα, κατ’
επιλογήν υποχρεωτικά
μαθήματα και μαθήματα
επιλογής ενώ στο 8ο εξάμηνο
εκπονούν υποχρεωτικά την
πτυχιακή τους εργασία.
Δείτε το αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδων εδώ

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις
εξετάσεις είναι η υποχρεωτική δήλωση των μαθημάτων
στα οποία προτίθεται να εξετασθεί κάθε φοιτητής.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έγκαιρη
υποβολή δηλώσεως συμμετοχής στις εξετάσεις, διότι η
σχετική παράλειψη έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό
από τις εξετάσεις της συγκεκριμένης περιόδου. Σχετικές
ανακοινώσεις για τις δηλώσεις των συγγραμμάτων
γίνονται από το Σύστημα Εύδοξος.
Κάθε φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα να δηλώσει
συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων (βλ. πρόγραμμα
σπουδών) για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου και για
την εξεταστική περίοδο Ιουνίου.
Την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, κάθε φοιτητής
μπορεί να εξετασθεί, χωρίς νέα δήλωση, σε όσα
μαθήματα εκ των δηλωθέντων απέτυχε ή δεν μετείχε στις
δύο προηγούμενες εξεταστικές περιόδους του
συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους.

Πρόγραμμα Erasmus
Ενημερωθείτε σχετικά με το
Πρόγραμμα Κινητικότητας εδώ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται για τις συγκεκριμένες
ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων, τον τρόπο
σύνταξης του σχετικού εντύπου-δηλώσεως και την
ηλεκτρονική υποβολή από την γραμματεία του
Τμήματος.
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Φοιτητικές Παροχές
& Δραστηριότητες
Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις
φοιτητικές παροχές και
δραστηριότητες του ΕΚΠΑ

4. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Φοιτητική Λέσχη
Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις
δραστηριότητες της Φοιτητικής
Λέσχης του ΕΚΠΑ

Το Πανεπιστήμιο έχει φροντίσει για μια σειρά θεμάτων,
εκτός των εκπαιδευτικών, που άπτονται του κοινωνικού
ρόλου του Ιδρύματος. Έτσι, οι φοιτητές/τριες μπορούν
να επωφεληθούν από μια σειρά παροχών και
διευκολύνσεων ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους ενώ
ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για ευαίσθητες κοινωνικές
ομάδες όπως ΑμεΑ και άποροι.

• Σίτηση - Στέγαση
Για τους φοιτητές/τριες που φοιτούν στα Τμήματα του
Συγκροτήματος Ευρίπου, στα Ψαχνά Ευβοίας, λειτουργεί
φοιτητικό εστιατόριο εντός των εγκαταστάσεων του.
Το ωράριο λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων είναι:
καθημερινά από 12:00 έως 16:00 και από 18:00 έως
21:00. Το ωράριο λειτουργίας των εστιατορίων κατά τα
Σαββατοκύριακα θα είναι από 13:00 έως 20:00.
Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες δικαιούνται υπό
προυποθέσεις παροχή δωρεάν σίτισης και στέγασης.

Πολιτιστικός Όμιλος
(ΠΟΦΠΑ)
Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις
δραστηριότητες του Πολιτιστικού
Όμιλου του ΕΚΠΑ

Για αιτήσεις, δικαιολογητικά και πληροφορίες σχετικά με
την παροχή δωρεάν σίτισης και στέγασης σας
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε το Τμήμα Φοιτητικής
Μέριμνας ΕΚΠΑ - Συγκρότημα Ευρίπου στο τηλ:
2228099531
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Σχετικά με τη σίτηση στη Φοιτητική Λέσχη του ΕΚΠΑ
στην Αθήνα ενημερωθείτε εδώ.
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• Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ)

Μονάδα
Προσβασιμότητας
Για ΑμεΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
στοχεύει να διασφαλίσει στην πράξη την ισότιμη
πρόσβαση στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με
αναπηρία ή με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις,
μέσω της παροχής στο περιβάλλον, Υπηρεσιών
Πρόσβασης, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής
καθώς και Συμβουλευτικών Ψυχολογικών και
Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών.

Δείτε την αναλυτική
παρουσίαση της Μονάδας
Φοιτητών με Αναπηρία του
ΕΚΠΑ σε pdf εδώ

Κύριος μοχλός για την επίτευξη του στόχου αυτού
αποτελεί η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με
Αναπηρία.

Δείτε τις οδηγίες προς ΦμεΑ
για Προσβασιμότητα στην
Τηλεδιδασκαλία εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις
της ΜΠΦμεΑ ενημερωθείτε διαδικτυακά εδώ και στο
Τηλ: 2107275687 - 2107275183

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Συμβουλευτικό
Κέντρο Ομηλίκων
Υπηρεσίες προσανατολισμού
και συναισθηματικής
υποστήριξης για ομαλή
προσαρμογή στο
Πανεπιστήμιο

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει συμβουλευτικές
υπηρεσίες στους φοιτητές του και στο ευρύ κοινό για
θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και
ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μέσω κέντρων ή γραφείων
που είναι ενταγμένα σε Τμήματα, Σχολές ή Υπηρεσίες
του Ιδρύματος.
Περισσότερες πληροφορίες για τις συμβουλευτικές
υπηρεσίες του ΕΚΠΑ εδώ.

ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ.
Ακαδημαϊκή Επιτροπή για
Θέματα Φύλου και Ισότητας
στην πανεπιστημιακή
κοινότητα του ΕΚΠΑ
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Βιβλιοθήκη &
Κέντρο
Πληροφόρησης
Τηλ.: 22280 99530
E-mail: agroada@lib.uoa.gr
Ωράριο λειτουργίας: ΔευτέραΠαρασκευή 08:00-16:00.
Κατά τις επίσημες αργίες, το
ωράριο διαμορφώνεται
ανάλογα.

5. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες
για την κεντρική Βιβλιοθήκη
του ΕΚΠΑ εδώ

Η Βιβλιοθήκη της Σχολής στεγάζεται στο κτηριακό
συγκρότημα Ευρίπου του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας
και καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της όλων των
τμημάτων της παρέχοντας πρόσβαση σε έντυπους και
ηλεκτρονικούς τίτλους βιβλίων καθώς και σε
οπτικοακουστικό περιεχόμενο.
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αναγνωστήριο και χώρους
ομαδικής μελέτης ενώ η συλλογή της είναι ανοικτής
πρόσβασης για τους φοιτητές (προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς), το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.

Έκδοση Κάρτας
Δανεισμού
Βιβλιοθήκης
Για την έκδοση της κάρτας
δανεισμού απαιτούνται τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
•

Φοιτητική ταυτότητα

•

Δύο (2) φωτογραφίες

•

Συμπλήρωση αίτησης

Η κατάθεση της αίτησης
γίνεται στη Βιβλιοθήκη
(Δευτέρα έως Παρασκευή
09.00-15.00).

Η κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ στεγάζεται στην
Αθήνα στην οδό Αιόλου 42-44 & Κολοκοτρώνη στον 5ο
όροφο. Η συλλογή της εκτείνεται σε δύο ορόφους. Στη
βιβλιοθήκη υπάρχει πλούσια συλλογή έντυπων βιβλίων
(55.000 τόμοι), 50 θέσεις μελέτης, 6 σταθμοί εργασίας
με Η/Υ για πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά και
βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, 1 ειδική θέση εργασίας
για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και συγκεκριμένα για
φοιτητές με τυφλότητα, μειωμένη όραση και κινητικές
αναπηρίες στα άνω άκρα, 2 θέσεις εργασίας για
πρόσβαση στην ψηφιακή συλλογή διπλωματικών και
διδακτορικών διατριβών και ασύρματο δίκτυο (wi- ).
Δείτε τον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης
του ΕΚΠΑ εδώ.
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Χάρτης
Βρείτε την περιοχή του
Πανεπιστημίου στον Χάρτη
εδώ

6. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Δρομολόγια ΚΤΕΛ
Δείτε πληροφορίες για τα
δρομολόγια των ΚΤΕΛ από
και προς το Πανεπιστήμιο εδώ

Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και
Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ βρίσκονται στο Συγκρότημα
Ευρίπου στα Ψαχνά του Νομού Ευβοίας στη θέση
Σκληρό Ευβοίας στις πλαγιές του πανέμορφου όρους
Δίρφυς.
Τα Ψαχνά Ευβοίας είναι η έδρα του Δήμου ΔιρφύωνΜεσσαπίων. Εκτός των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων,
τα διατηρητέα κτίρια, οι πλατείες, οι ναοί και τα
γειτονικά μοναστήρια σε συνδυασμό με την πληθώρα
πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται,
συμβάλουν καίρια στην επισκεψιμότητα και την
ανάπτυξη της πόλης. Περισσότερες πληροφορίες για την
πόλη εδώ.
Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του τμήματος
πραγματοποιείται οδικώς με Ι.Χ ή ΚΤΕΛ.

Δήµος ΔιρφύωνΜεσσαπίων
Επισκεφτείτε ηλεκτρονικά το
Κέντρο Κοινότητας του Δήμου
εδώ
Πληροφορίες για το Δημοτικό
Κέντρο Υγείας εδώ
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