ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Αγαπητζ/ή κφριε/κυρία,
ςασ ενημερώνουμε ότι, μετά τον ζλεγχο των δικαιολογητικών που μασ αποςτείλατε για το Κοινό
Διαπανεπιςτημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών «Δημιουργική Γραφή», διαπιςτώςαμε ότι πληροφνται
οι προχποθζςεισ ειςαγωγήσ ςασ και γίνατε δεκτόσ/ή ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςπουδών του οποίου η
ζναρξη θα γίνει την 1η Οκτώβριου του 2018.

Σασ εφιςτοφμε τη προςοχή ςχετικά με τη διεφθυνςη κατοικίασ ςασ. Η διεφθυνςη την οποία δηλώςατε,
αποτελεί το κυριότερο ςημείο ςφνδεςησ και επικοινωνίασ με το Ε.Α.Π. Ο καθοριςμόσ του τόπου διεξαγωγήσ των
Ο θα γίνει ςφμφωνα με τισ επιλογζσ που δηλώςατε κατά την υποβολή τησ αίτηςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ.
Όμωσ ςε περίπτωςη μη δημιουργίασ τμήματοσ ςτον τόπο που ζχετε δηλώςει, θα τοποθετηθείτε ςε τμήματα
μεγαλφτερων πόλεων.

Θα θζλαμε να ςασ ενημερώςουμε ότι πριν την ζναρξη του ακαδημαϊκοφ ζτουσ, από το Σμήμα
Εγκαταςτάςεων και Εκτζλεςησ Ζργων θα ςασ αποςταλοφν :
α) οι κωδικοί πρόςβαςησ ςτο προςωπικό ςασ email που δηλώςατε, ώςτε να ζχετε πρόςβαςη ςτον
Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευςησ (http://courses.eap.gr) και ςτισ Τπηρεςίεσ Μητρώου και Οργανωτικά τοιχεία
(http://coursesreg.eap.gr). Από τισ 20 Σεπτεμβρίου και ζπειτα ςτον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευςησ θα βρείτε όλεσ
τισ απαραίτητεσ πληροφορίεσ για τισ Ομαδικζσ υμβουλευτικζσ υναντήςεισ (Ο), τουσ διδάςκοντεσ και τα
τμήματα ςτα οποία θα ανήκετε. Επιπλζον, εκεί θα βρείτε χρήςιμεσ πληροφορίεσ που αφοροφν τη μελζτη ςασ,
όπωσ το χρονοδιάγραμμα μελζτησ και γραπτών εργαςιών, καθώσ και την πρόςβαςη ςασ ςτον Ψηφιακό
Αναγνώςτη, μζςω του οποίου θα ζχετε πρόςβαςη ςτουσ τόμουσ εκδόςεων Ε.Α.Π., τα παράλληλα κείμενα κ.ά. .
β) οι κωδικοί για την ενεργοποίηςη του email που θα ςασ παρζχει δωρεάν το Ε.Α.Π και μζςω του οποίου
θα γίνεται η οποιαδήποτε ενημζρωςη για θζματα που αφοροφν τισ ςπουδζσ ςασ εκ μζρουσ του Ιδρφματοσ. Η
χρήςη αυτοφ του λογαριαςμοφ email είναι υποχρεωτική και απαραίτητη για τη διευκόλυνςη των ςπουδών ςασ.
Πληροφορίεσ και διευκρινίςεισ που αφοροφν τη μελζτη ςασ και τισ εκπαιδευτικζσ ςασ υποχρεώςεισ, θα
λάβετε ηλεκτρονικά, ςτο λογαριαςμό email που θα ςασ παρζχει δωρεάν το Ε.Α.Π.
ασ καλοφμε να επιςκζπτεςτε ςυχνά, από τισ 20 Σεπτζμβριου 2018 και μετά, τισ παραπάνω πλατφόρμεσ
του Ε.Α.Π (http://courses.eap.gr και http://coursesreg.eap.gr), οι οποίεσ είναι πολφ βαςικζσ και χρήςιμεσ κατά
τη πορεία των ςπουδών ςασ.

Σζλοσ, με την ζναρξη του ακαδημαϊκοφ ζτουσ, από την 1η Οκτωβρίου 2018 για την απόκτηςη τησ
ακαδημαϊκήσ ταυτότητασ, θα λάβετε από την αρμόδια υπηρεςία του Ιδρφματοσ, ενημερωτικό ηλεκτρονικό
μήνυμα ςτο email που ςασ παρζχει δωρεάν το Ε.Α.Π, όπου θα επεξηγείται αναλυτικά η απαιτοφμενη εκ μζρουσ
ςασ ηλεκτρονική διαδικαςία ζκδοςήσ τησ.

ασ ευχόμαςτε καλή επιτυχία ςτισ ςπουδζσ ςασ.

Η Αναπληρώτρια Προϊςταμένη
του Τμήματοσ Μητρώου Φοιτητών

Ειρήνη Μπάρκουλα

