ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ακαδ. έτους 2017-18
Εγγραφή πρωτοετών φοιτητών
Οι πρωτοετείς φοιτητές καλούνται να προσκομίσουν στην Γραμματεία του Τμήματος
Νοσηλευτικής, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους, από την Τετάρτη 20
Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2017 (καθημερινά 11:00-13:00) τα
εξής:

-

Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου
Παιδείας

-

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή
φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.

-

Δύο

(2)

φωτογραφίες

τύπου

αστυνομικής

ταυτότητας

(έγχρωμες

ή

ασπρόμαυρες).
-

Μόνον στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι κάτοχος άλλου τίτλου σπουδών
(Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ): φωτοαντίγραφο του πτυχίου αυτού.

-

Μόνον για τους άρρενες (αγόρια) φοιτητές: Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο δημόσιο
έγγραφο όπου να αναγράφεται το μητρώο αρρένων.

Σε περίπτωση φοίτησης σε άλλο Τμήμα η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί
Υπηρεσιακά με βάση τη δήλωση του φοιτητή κατά την ηλεκτρονική αίτηση
εγγραφής του. Εάν η διαγραφή έχει ζητηθεί ήδη από τον ίδιο τον φοιτητή, θα
πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία και η Βεβαίωση Διαγραφής.

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την
αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να
αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους
επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Εναλλακτικά με την αυτοπρόσωπη παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος, τα
παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικώς στη

διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Νοσηλευτικής, Λ. Ευσταθίου και
Στ. Βαλιώτη & Πλαταιών, ΤΚ. 23100 Σπάρτη) Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει:
Στην εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής να είναι θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής (Η εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής να είναι επικυρωμένη με το γνήσιο
της υπογραφής)
Η χορήγηση των κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
Πανεπιστημίου, καθώς και των βεβαιώσεων σπουδών θα γίνει μετά την
αντιπαραβολή των δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση της εγγραφής. Οι κωδικοί
πρόσβασης παραλαμβάνονται είτε από είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από
νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Χρήσιμες ημερομηνίες:
-

Ημερομηνία έναρξης του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 20172018: η Δευτέρα 02.10.2017 (http://nosileftiki.uop.gr/files/enarxilixietous1718.pdf)

-

Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση μπορείτε να
αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας http://foitmer.uop.gr/

Συχνές Ερωτήσεις:
Η διαδικασία μετεγγραφής των φοιτητών, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας: www.minedu.gov.gr

Σπάρτη, 13
Σεπτεμβρίου 2017
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

