Αθήνα 9 Οκτωβρίου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ,
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:
Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής, ακαδημαϊκού έτους 20202021, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει επιτυχώς τις παρακάτω ενέργειες:
1. Ηλεκτρονική εγγραφή στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία επέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης
2. Είσοδο σε ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ με οδηγίες για την απόκτηση ηλεκτρονικού λογαριασμού
στο Πανεπιστήμιο κατόπιν της λήψης μηνύματος sms για τον Αριθμό Μητρώου τους
(σημειώνεται ότι μετά την έγκριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τη Γραμματεία για την
απόκτηση ηλεκτρονικού λογαριασμού, οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση σε όλες τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου),
και προκειμένου να διασφαλιστεί η ταυτοπροσωπία/ταυτοποίηση των στοιχείων, να
αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής
τους στο Τμήμα Φαρμακευτικής:




Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Η αποστολή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

Α) ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier),
Β) μέσω αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος
(secr@pharm.uoa.gr), επισυνάπτοντας ευκρινώς σαρωμένα τα ως άνω δικαιολογητικά.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι (αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμου
εκπροσώπου) δύνανται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της εγγραφής τους στη
Γραμματεία του Τμήματος, αποκλειστικά και μόνο κατόπιν πρότερης τηλεφωνικής
επικοινωνίας με τη Γραμματεία. Κατά την προσέλευση θα τηρηθούν όλα τα μέτρα πρόληψης
κατά της διασποράς του κορωνοϊού (τήρηση αποστάσεων, υποχρεωτική χρήση μάσκας,
κ.λπ.).

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:
Η έναρξη των μαθημάτων πρώτου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12
Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του
Τμήματος.
Επισημάνσεις:
1. Εγγραφή πρωτοετών φοιτητών στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης (eclass)
Λόγω της υγειονομικής κρίσης, το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων του τρέχοντος
εξαμήνου, θα διεξαχθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
Στο ΕΚΠΑ λειτουργεί η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eclass που εξασφαλίζει την
επικοινωνία των διδασκόντων με τους φοιτητές και την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό.
Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές, αφού λάβουν τους κωδικούς σύνδεσης, να
εγγραφούν άμεσα στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eclass στο σύνδεσμο
https://eclass.uoa.gr
Στη συνέχεια θα πρέπει να εγγραφούν στα παρακάτω μαθήματα του Α’ εξαμήνου,
μεταβαίνοντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο, προκειμένου να ενημερώνονται εγκαίρως για τις
ανακοινώσεις που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.
Μάθημα
Ανόργανη Χημεία Ι
Γενικά Μαθηματικά
Ανατομία του Ανθρώπου
Γενική Φυσική
Ιστορία της Φαρμακευτικής και Εισαγωγή
στις Φαρμακευτικές Επιστήμες
Οργανική Χημεία Ι

eclass link
https://eclass.uoa.gr/courses/CHEM241/
https://eclass.uoa.gr/courses/PHARM166/
https://eclass.uoa.gr/courses/MED285/
https://eclass.uoa.gr/courses/PHYS231/
https://eclass.uoa.gr/courses/PHARM116/
https://eclass.uoa.gr/courses/PHARM178/

2. Για την έναρξη του μαθήματος «Εισαγωγή στις Εργαστηριακές Πρακτικές» θα
ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Εκ της Γραμματείας

