ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αγαπητέ/ή κύριε/κυρία,
σας ενημερώνουμε ότι, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που μας αποστείλατε για το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα

Σπουδών «Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ)», διαπιστώσαμε ότι πληρούνται οι

προϋποθέσεις εισαγωγής σας και γίνατε δεκτός/ή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του οποίου η έναρξη
θα γίνει την 1η Οκτώβριου του 2018.

Σας εφιστούμε τη προσοχή σχετικά με τη διεύθυνση κατοικίας σας. Η διεύθυνση την οποία δηλώσατε,
αποτελεί το κυριότερο σημείο σύνδεσης και επικοινωνίας με το Ε.Α.Π. Ο καθορισμός του τόπου διεξαγωγής των
ΟΣΣ θα γίνει σύμφωνα με τις επιλογές που δηλώσατε κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Όμως σε περίπτωση μη δημιουργίας τμήματος στον τόπο που έχετε δηλώσει, θα τοποθετηθείτε σε τμήματα
μεγαλύτερων πόλεων.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, από το Τμήμα
Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων θα σας αποσταλούν :
α) οι κωδικοί πρόσβασης στο προσωπικό σας email που δηλώσατε, ώστε να έχετε πρόσβαση στον Ψηφιακό
Χώρο

Εκπαίδευσης

(http://study.eap.gr)

και

στις

Υπηρεσίες

Μητρώου

και

Οργανωτικά

Στοιχεία

(http://open.eap.gr). Από τις 20 Σεπτεμβρίου και έπειτα στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης θα βρείτε όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες για τις Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ), τους διδάσκοντες και τα
τμήματα στα οποία θα ανήκετε. Επιπλέον, εκεί θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τη μελέτη σας,
όπως το χρονοδιάγραμμα μελέτης και γραπτών εργασιών, καθώς και την πρόσβαση σας στον Ψηφιακό
Αναγνώστη, μέσω του οποίου θα έχετε πρόσβαση στους τόμους εκδόσεων Ε.Α.Π., τα παράλληλα κείμενα κ.ά. .
β) οι κωδικοί για την ενεργοποίηση του email που θα σας παρέχει δωρεάν το Ε.Α.Π και μέσω του οποίου
θα γίνεται η οποιαδήποτε ενημέρωση για θέματα που αφορούν τις σπουδές σας εκ μέρους του Ιδρύματος. Η
χρήση αυτού του λογαριασμού email είναι υποχρεωτική και απαραίτητη για τη διευκόλυνση των σπουδών σας.
Για την αποστολή του διδακτικού υλικού, η Μονάδα Διακίνησης Διδακτικού Υλικού (Μ.Δ.Δ.Υ) θα
αποστείλει το υλικό που απαιτείται για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στο πλησιέστερο κατάστημα του
αναδόχου ταχυμεταφορών σύμφωνα με τη διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει. Η παράδοση του δέματος δε θα
γίνεται κατ΄ οίκον.
Σημειώνουμε ότι η αποστολή του διδακτικού υλικού γίνεται ξεχωριστά για κάθε θεματική ενότητα. Κάθε
φοιτητής θα λάβει τόσα δέματα, όσες και οι θεματικές ενότητες που έχει επιλέξει. Στον ηλεκτρονικό λογαριασμό
(e-mail) που θα σας παραχωρηθεί από το ΕΑΠ θα λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με την αποστολή του υλικού.

Σχετικές πληροφορίες θα υπάρχουν και στο portal (http://open.eap.gr). Για πληροφορίες σχετικά με την
αποστολή του Διδακτικού Υλικού μπορείτε να απευθύνεστε στο tdy@eap.gr .
Πληροφορίες και διευκρινίσεις που αφορούν τη μελέτη σας και τις εκπαιδευτικές σας υποχρεώσεις, θα
λάβετε ηλεκτρονικά, στο λογαριασμό email που θα σας παρέχει δωρεάν το Ε.Α.Π.

Σας καλούμε να επισκέπτεστε συχνά, από τις 20 Σεπτέμβριου 2018 και μετά, τις παραπάνω πλατφόρμες
του Ε.Α.Π (http://open.eap.gr και http://study.eap.gr), οι οποίες είναι πολύ βασικές και χρήσιμες κατά τη
πορεία των σπουδών σας.

Το γραμμάτιο είσπραξης της καταβολής της οικονομικής σας συμμετοχής για τις θεματικές ενότητες που
δηλώσατε να παρακολουθήσετε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα το ανακτήσετε από την ιστοσελίδα του
Ιδρύματος www.eap.gr / Σπουδές/ Γραμμάτια Είσπραξης», όπου και θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση για τη
διαθεσιμότητα του, ανάλογα με την ημερομηνία καταβολής της οικονομικής συμμετοχής.
Τέλος, με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, από την 1η Οκτωβρίου 2018 για την απόκτηση της
ακαδημαϊκής ταυτότητας, θα λάβετε από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος, ενημερωτικό ηλεκτρονικό
μήνυμα στο email που σας παρέχει δωρεάν το Ε.Α.Π, όπου θα επεξηγείται αναλυτικά η απαιτούμενη εκ μέρους
σας ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσής της.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις σπουδές σας.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Τμήματος Μητρώου Φοιτητών

Ειρήνη Μπάρκουλα

