ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ *
ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ του ΤΜΧΠΠΑ
Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες του ΤΜΧΠΠΑ,
στο παρακάτω κείμενο θα μπορέσετε να ενημερωθείτε για όλες τις απαραίτητες ενέργειες
που πρέπει να κάνετε (ή που έχετε τη δυνατότητα να κάνετε) σχετικά με την υλοποίηση της
διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020.
Αρχικά, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την ενότητα 1 του κειμένου
https://www.uth.gr/sites/default/files/news/2020/20200603_egkrisi_exetaseis.pdf ώστε να
είστε έγκαιρα ενημερωμένοι για τις τεχνικές και τις τεχνολογίες εξ αποστάσεως εξετάσεων
που υποστηρίζονται σε επίπεδο ιδρύματος.
Ακολούθως, πρέπει να φροντίσετε για τη διαθεσιμότητα και τον έλεγχο του απαιτούμενου
εξοπλισμού για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις καθώς και να επιβεβαιώσετε ότι έχετε
κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την απρόσκοπτη συμμετοχή και την ταυτοποίησή σας
στις εξετάσεις. Ενδεικτικές ενέργειες για τα παραπάνω είναι οι ακόλουθες:
 Εξασφάλιση σύνδεσης στο Διαδίκτυο την ημέρα και ώρα των εξετάσεων.
 Δυνατότητα χρήσης κατάλληλου Η/Υ (π.χ. σταθερό ή φορητό).
 Στην περίπτωση που η εξέταση απαιτεί τηλεδιάσκεψη, να έχετε στη διάθεσή σας
(και αφού έχετε νωρίτερα ελέγξει) τα απαραίτητα τεχνικά μέσα (π.χ. Η/Υ, κάμερα,
μικρόφωνο, tablet, smartphone κλπ.).
 Ενεργοποίηση οπωσδήποτε του ιδρυματικού λογαριασμού σας email.
 Να έχει προηγηθεί εγγραφή στην πλατφόρμα του eClass και να γίνει έλεγχος αν
έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο αντίστοιχο μάθημα (αφορά την περίπτωση που η
εξέταση θα γίνει μέσω του eClass).
Επόμενη ΑΝΑΓΚΑΙΑ ενέργεια, πριν από τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε εξέταση (και

όχι αργότερα από τις 08.06.2020),

είναι η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης
(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cLAMcwX9kSQpFyUdmJSlcFG8i16UTVDplGyxVA8ZdJUQVFCRldOUFFNTUVWVVlPQjc1TVZETjZU
US4u)
(Για την υποβολή της απαιτείται να έχετε κάνει μία φορά σύνδεση στο ΔΗΛΟΣ 365 στο
https://delos365.grnet.gr/)
Με τη δήλωση αυτή θα επιβεβαιώνετε ότι λάβατε γνώση για τις τεχνικές και τις
τεχνολογίες διεξαγωγής εξετάσεων από απόσταση, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις
ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε για τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή σας
στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και ότι προτίθεστε να συμμετέχετε σε αυτές σύμφωνα με
τους παρακάτω όρους:
 η συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνει με χρήση των στοιχείων του ιδρυματικού σας
λογαριασμού,
*ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν κείμενο αφορά στο σύνολο των φοιτητών/τριών προπτυχιακού
επιπέδου (πρώτου κύκλου σπουδών) και μεταπτυχιακού επιπέδου
(δεύτερου κύκλου σπουδών).

 οι εργασίες/τα γραπτά που θα υποβάλλετε εκπονήθηκαν αποκλειστικά από εσάς,
ενώ στην περίπτωση εξετάσεων που περιλαμβάνει υποβολή εργασιών θα
αναφέρετε πλήρως όλες τις πηγές στις οποίες ανατρέξατε για την εκπόνησή τους,
 συναινείτε στον έλεγχο πρόληψης λογοκλοπής στις εργασίες/γραπτά που
παραδίδετε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Turnitin
 αποδέχεστε τα μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ιδρύματος για τη
διαδικασία των εξετάσεων από απόσταση.
Τέλος, όσοι/όσες φοιτητές/τριες αδυνατούν να συμμετέχουν στη διαδικασία των
εξ αποστάσεως εξετάσεων καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος πριν
την έναρξη της εξεταστικής περιόδου υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν: (α) ότι
αδυνατούν να συμμετέχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και (β) ότι αιτούνται εξέταση
όλων των μαθημάτων, τα οποία έχουν δηλώσει, με άλλο τρόπο και σύμφωνα με την
υπ΄αριθμ. 59181/Ζ1/19-5-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 1935/τ. Β'/20-5-2020) και την υπ’ αριθμ.
60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1971/τ.Β'/21-5-2020) (Υπευθ. Δήλωση αδυναμίας
συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις).
Για την τελευταία περίπτωση, οι Συνελεύσεις των Τμημάτων (ΣΤ) θα πρέπει να εξετάσουν
τις δηλώσεις των φοιτητών/φοιτητριών που αδυνατούν να συμμετέχουν στις εξ
αποστάσεως εξετάσεις του Τμήματός τους. Με βάση την παραπάνω αξιολόγηση και με
αποκλειστική ευθύνη των Τμημάτων, θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για την εξέταση
των φοιτητών/φοιτητριών που εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, σε χρόνο που οι ΣΤ
θα κρίνουν κατάλληλο, με κάποιον από τους τρόπους που ορίζονται :




στην υπ’ αριθμ. 59181/Ζ1/19-5-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 1935/τ. Β'/20-5-2020)
(https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%A6%CE%95%CE%9A_%CF
%84._%CE%92_1935.20.5.2020.pdf) και
στην υπ’ αριθμ. 60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1971/τ.Β'/21-5-2020)
(http://www.et.gr/idocsnph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81QBC
9NCxtPUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMtszFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEe
mbNmZCMxLMtQMVU9VWT25F7a_MBztGf5VURWXsqICgUHT_OH8Optgk).

Για όλη την περίοδο των εξετάσεων ο χώρος του Κέντρου των Πληροφοριακών
Συστημάτων (ΚΕΠΣ) θα είναι διαθέσιμος για την εξυπηρέτηση των φοιτητών που
πιθανότατα δεν έχουν ικανοποιητική σύνδεση στο διαδίκτυο από άλλους χώρους. Θα
μπορούν να συμμετέχουν τις εξετάσεις των μαθημάτων κάνοντας χρήση των Η/Υ και του
δικτύου του Τμήματος.
Δεν υπάρχει όμως δυνατότητα παροχής φορητής κάμερας αν αυτό χρειαστεί. Για το λόγο
αυτό όσοι φοιτητές κάνουν χρήση του χώρου θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί οι ίδιοι ή να
κάνουν χρήση φορητού υπολογιστή ή tablet.

Ο Προέδρος του Τμήματος

Ο Γραμματέας του Τμήματος

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν κείμενο αφορά στο σύνολο των φοιτητών/τριών προπτυχιακού
επιπέδου (πρώτου κύκλου σπουδών) και μεταπτυχιακού επιπέδου
(δεύτερου κύκλου σπουδών).

Αριστείδης Σαπουνάκης

Ισίδωρος Παππάς

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν κείμενο αφορά στο σύνολο των φοιτητών/τριών προπτυχιακού
επιπέδου (πρώτου κύκλου σπουδών) και μεταπτυχιακού επιπέδου
(δεύτερου κύκλου σπουδών).

