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ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ 

 
 

Καλώς ορίσατε  

στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τις παρακάτω οδηγίες για την ολοκλήρωση της 

εγγραφής σας στο Τμήμα, καθώς και πληροφορίες  που θα σας κατατοπίσουν στα  

πρώτα σας βήματα: 

1. Ολοκλήρωση Εγγραφής 

 Aπό την Παρασκευή 9/10/2020 και ώρα 10:00 έως την Παρασκευή 16/10/2020 και 

ώρα 22:00, προκειμένου να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο Τμήμα επιτυχίας σας, 

πρέπει να συνδεθείτε στη Φόρμα Πιστοποίησης Στοιχείων η οποία θα είναι διαθέσιμη 

στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα.  https://www.uom.gr/register  

Για τη σύνδεση θα πρέπει να πληκτρολογήσετε: 

α) τον οκταψήφιο Κωδικό Αριθμό Υποψηφίου και 

β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών σας στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – 

Πατρώνυμο – Μητρώνυμο). 

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και την καταχώριση στο 

πληροφοριακό σύστημα της γραμματείας των στοιχείων σας, θα εκδοθούν για τον κάθε 

φοιτητή 1 πιστοποιητικό σπουδών για κάθε χρήση  και επιπλέον 1 πιστοποιητικό για 

στρατολογική χρήση για τους άρρενες φοιτητές, τα οποία θα σας αποστέλλονται στο 

ακαδημαϊκό σας email. 

 
2.Ακροάσεις 

Σημείωση: Η διαδικασία των ακροάσεων των πρωτοετών ολοκληρώθηκε. 
 
Με την εισαγωγή σας στο Τμήμα θα πρέπει υποχρεωτικά να περάσετε από τη διαδικασία 
της ΑΚΡΟΑΣΗΣ (σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα 
www.uom.gr – Σχολές και Τμήματα – Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης – Ακροάσεις 
Πρωτοετών). 
Η διαδικασία της ΑΚΡΟΑΣΗΣ δεν είναι εξέταση, αλλά πιστοποιεί το επίπεδό σας ώστε 
ανάλογα με τις καλλιτεχνικές σας  δεξιότητες να ενταχθείτε είτε σε επιμέρους Ειδίκευση, 
είτε στο πρόγραμμα των Εφαρμοσμένων Μουσικών Σπουδών-Μουσικής Εκπαίδευσης 
(ΕΜΣ-ΜΕ). Επομένως, το αποτέλεσμα της ακρόασης είναι σημαντικό για να γνωρίζετε 
στη συνέχεια ποιο πρόγραμμα σπουδών θα ακολουθήσετε, ποια μαθήματα θα δηλώσετε 
κ.λπ. 
Στη διαδικασία της Ακρόασης προσέρχεσθε με δικό σας συνοδό, εφόσον χρειάζεστε. 
Στη διαδικασία της Ακρόασης δεν συμμετέχουν όσοι πρόκειται να αιτηθούν αναστολή 
της φοίτησής τους. 
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Σε περίπτωση που ενταχθείτε στις ΕΜΣ-ΜΕ, και αφού διανύσετε ένα ακαδημαϊκό έτος, 
έχετε το δικαίωμα να λάβετε και πάλι μέρος στη διαδικασία της Ακρόασης για να 
πιστοποιηθεί εάν είστε έτοιμος για ένταξη σε Ειδίκευση. Εάν δεν συμμετέχετε στην 
Ακρόαση ή εάν δεν κριθείτε έτοιμος για την Ειδίκευση, συνεχίζετε στο πρόγραμμα των 
ΕΜΣ-ΜΕ και δεν έχετε πλέον δικαίωμα ένταξης στην Ειδίκευση. Μπορείτε όμως να 
αλλάζετε το καλλιτεχνικό σας αντικείμενο ανά ακαδημαϊκό έτος (όχι ανά εξάμηνο). 
 
 
 3. Απόκτηση email και ακαδημαϊκής Ταυτότητας (που ισχύει και ως δελτίο 
μειωμένου εισιτηρίου) 
 
Για την απόκτηση της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας, ακολουθείτε τα εξής βήματα:  
 

- Με το ακαδημαϊκό σας email και τις οδηγίες που θα λάβετε,  επισκέπτεσθε την 
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uom.gr – Φοιτητικά – Ακαδημαϊκή 
Ταυτότητα. Σύνδεσμος https://www.uom.gr/akadhmaikh-taytothta Ακολουθείτε 
τις οδηγίες και υποβάλετε την αίτησή σας στην ειδική πλατφόρμα. Προσοχή: Θα 
πρέπει να καταχωρείτε τη μόνιμη δ/νση κατοικίας και τον καλλικρατικό σας δήμο 
για να έχετε έκπτωση και στις υπεραστικές συγκοινωνίες όταν διαμένετε εκτός 
Θεσσαλονίκης. Η ταυτότητά σας εκδίδεται εντός 5-10 περίπου ημερών και 
ενημερώνεστε (από την εφαρμογή) για το σημείο παραλαβής. 

- Εάν χάσετε την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, 
θα πρέπει να υποβάλετε στη Γραμματεία υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 και 
να επαναλάβετε τη διαδικασία υποβολής αίτησης ταυτότητας.  

 
 
4. e-Υπηρεσία Students Web 
 
Είναι η χρησιμότερη εφαρμογή που θα σας συνοδεύει σε όλο τον φοιτητικό σας βίο και 
πρέπει να ξέρετε να την χειρίζεστε άψογα. Χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον 
κωδικό πρόσβασης που σας έχουν δοθεί από τη Γραμματεία, επισκέπτεστε την 
ιστοσελίδα www.uom.gr – Χρήσιμοι Σύνδεσμοι – Φοιτητές – Φοιτητικά – Students Web 
για να:  

 
α. έχετε πρόσβαση στην φοιτητική σας καρτέλα,  
b. να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα σπουδών και τυχόν αλλαγές στα 
μαθήματα που προσφέρονται,  
c. να βλέπετε τη βαθμολογία σας  
d. να παρακολουθείτε τις Ανακοινώσεις (που αφορούν αναβολές μαθημάτων, 
έκτακτες τροποποιήσεις ημερομηνιών παρακολούθησης, προθεσμίες για δηλώσεις 
συγγραμμάτων, προθεσμίες για δηλώσεις μαθημάτων, συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς, διάφορες εκδηλώσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες),  
e. να καταχωρείτε την ηλεκτρονική «Δήλωση μαθημάτων» για κάθε εξάμηνο, 
που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορείτε να συμμετάσχετε στις 
εξετάσεις. Σημειωτέον ότι στη δήλωση μαθημάτων εκτός από τα νέα μαθήματα 
του εξαμήνου μας, δηλώνετε και όσα χρωστάτε από προηγούμενα εξάμηνα. 
f. να υποβάλετε αιτήσεις για πιστοποιητικά (διευκρινίζοντας αν είναι για 
φορολογική χρήση ή για χρήση στο εξωτερικό κ.λπ).  
g. Να υποβάλετε ερωτήματα στη γραμματεία στέλνοντας μήνυμα στο email 
msasecr@uom.gr  
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5. e-Υπηρεσία Open eClass 
 
Η πλατφόρμα Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και 
υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. 
Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) 
χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων. 
 
 
 
6. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
Τα εξ αποστάσεως μαθήματα γίνονται μέσω ΖΟΟΜ. 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ZOOM ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΣΤΟ STUDENTS WEB ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ 

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 

• ΤΜΗΜΑ ΜΕΤ 
• ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ 
• ΥΠΗΡΕΣΙΑ STUDENTS WEB 
• Πατάτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο  STUDENTS WEB 
• Πάτε στο αριστερό μενού στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
• Επιλέγετε ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 

 
7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Μην παραλείπετε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.uom.gr – Σχολές και Τμήματα – 
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης για να ενημερώνεστε για τα θέματα που θα σας 
απασχολούν κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.  

Από τον ίδιο ιστότοπο μπορείτε να εκτυπώσετε το Πρόγραμμα Σπουδών σας, το 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα, το Πρόγραμμα Εξετάσεων αλλά και  να μελετήσετε τον 
κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος. 
 

Τέλος  εδώ https://www.uom.gr/msa#undefined1 θα βρείτε μαζεμένες όλες τις 

ανωτέρω πληροφορίες σε αναλυτικότερη μορφή 

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά.  

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.                           

Από τη Γραμματεία 

    Τηλ.: 2310891-453, -281. 
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