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Δήλωση φοιτητών για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις

Λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας που ισχύουν (αποστάσεις μεταξύ
ανθρώπων τουλάχιστον 1,5 μέτρο), ο προγραμματισμός των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου
του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους είναι εφικτός μόνο εάν είναι εκ των προτέρων γνωστός ο
ακριβής αριθμός των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στην εξέταση κάθε μαθήματος. Αυτό
συμβαίνει διότι οι αίθουσες που υπάρχουν είναι περιορισμένες και η κύρια προτεραιότητα
είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος,
ενδεικτικά αναφέρεται ότι το μεγάλο αμφιθέατρο, που σε κανονικές συνθήκες είναι
χωρητικότητας 292 φοιτητών, υπό τις παρούσες συνθήκες μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο 59
φοιτητές.
Όπως όμως χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες πληροφορικής από την πρώτη στιγμή για τη
διενέργεια διδασκαλίας εξ αποστάσεως, με αξιοσημείωτη επιτυχία, οι τεχνολογίες αυτές
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη διενέργεια των εξετάσεων. Οι διδάσκοντες έχουν
επιλέξει τη μέθοδο εξέτασης που ταιριάζει καλύτερα στη φύση των μαθημάτων που
διδάσκουν. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ενημερωθείτε από τους διδάσκοντες για τον
τρόπο εξέτασης που έχουν επιλέξει και θα κληθείτε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας. Η
ενημέρωσή σας θα γίνει από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης κάθε μαθήματος (eclass) μέσω ανακοινώσεων από τους διδάσκοντες. Καλείσθε να επισκέπτεσθε τακτικά τις
ανακοινώσεις των μαθημάτων που έχετε δηλώσει και παρακολουθείτε. Για κάθε μάθημα θα
κληθείτε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας, μέσω της συμπλήρωσης ειδικού
ερωτηματολογίου, το οποίο θα αναρτηθεί στο εργαλείο «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» της πλατφόρμας
e-class του ΕΚΠΑ. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι υποχρεωτική για κάθε μάθημα
που θέλουν οι φοιτητές να εξεταστούν. Φοιτητές που δεν θα επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή
τους στην εξέταση ενός μαθήματος εντός της προθεσμίας που θα τεθεί δεν μπορούν να
εξεταστούν στο μάθημα αυτό.
Στις λίγες περιπτώσεις που φοιτητές δεν δύνανται να εξεταστούν με τον τρόπο που έχει
επιλέξει ο διδάσκων (για παράδειγμα φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ο
διδάσκων έχει επιλέξει εξέταση με φυσική παρουσία) θα πρέπει να ενημερώσουν τον
διδάσκοντα εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, ώστε να προγραμματισθεί ειδικά για
αυτούς εναλλακτικός τρόπος εξέτασης.
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Το πρόγραμμα των εξετάσεων μπορεί να καταρτισθεί μόνο αφού συγκεντρωθούν οι δηλώσεις
επιβεβαίωσης των φοιτητών, ώστε να είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των φοιτητών που θα
συμμετέχουν στην εξέταση κάθε μαθήματος.
Επαναλαμβάνεται ότι φοιτητές που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν επιβεβαιώσει τη
συμμετοχή τους στην εξέταση ενός μαθήματος εντός της προθεσμίας που θα τεθεί, δεν
μπορούν να συμμετέχουν στην εξέταση.
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