Αγαπητές/-οί φοιτήτριες/φοιτητές,
Σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία και αισιοδοξία.
Όπως γνωρίζετε, οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου (Ιαν.-Φεβ. 2021) θα διεξαχθούν εξ
αποστάσεως σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, του
Υπουργείου Παιδείας όπως αυτή δημοσιεύθηκε στις 18.01.21 στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως («Αριθ. 3735/Ζ1 Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την εξεταστική του
χειμερινού εξάμηνου του ακαδημα κού έτους 2020-2021») και του προγράμματος των
εξετάσεων το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής του
ΕΚΠΑ.
Με μοναδικό σκοπό τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και του αδιάβλητου των
γραπτών/προφορικών εξ αποστάσεως εξετάσεων παρακαλούμε για την εφαρμογή του
κανονισμού που ακολουθεί. Θεωρούμε δεδομένη την καλή σας πρόθεση και συνεργασία στη
διασφάλιση της ακεραιότητας της εξεταστικής διαδικασίας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
1. Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει, κατά την πάγια διαδικασία, να έχουν δηλώσει τα μαθήματα
στα οποία έχουν επιλέξει να εξεταστούν στο «my-studies». Υπενθυμίζουμε ότι η δήλωση
μαθημάτων είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις.
2. Επιπροσθέτως, πρέπει να δηλώσετε μέσω του e-class την πρόθεση συμμετοχής σας στις
εξετάσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις των διδασκόντων.
3. Στη συνέχεια θα αναρτηθεί στο e-class ο Πίνακας με τις ομάδες των εξεταζόμενων και
το link της σύνδεσης.
4. Για τον αναγκαίο έλεγχο της ταυτοπροσωπίας θα πρέπει να έχετε διαθέσιμη την
φοιτητική σας ταυτότητα, ώστε να την επιδείξετε μαζί με το πρόσωπό σας στους εξεταστές
που θα επιτηρούν. Παρακαλείστε στο webex να χρησιμοποιείσετε το ονοματεπώνυμό σας

(και όχι κάποια άλλη ονομασία) ώστε να είναι ευκολότερη η ταυτοποίησή σας από τους
επιτηρητές.
5. Η κάμερα και το μικρόφωνο του Η/Υ σας θα πρέπει να είναι ανοικτά σε όλη τη διάρκεια
των εξετάσεων και ο φωτισμός στο χώρο σας κατάλληλος. Δεν επιτρέπεται η χρήση
εικονικού background.
6. Η σύνδεση στις εξετάσεις πρέπει να γίνει από μία συσκευή (δηλαδή ένας Η/Υ και όχι
συνδυασμός Η/Υ με άλλο μέσο - πχ. κινητό τηλέφωνο).
7. Στην περίπτωση τεχνικού προβλήματος στη σύνδεση σας, έχετε πέντε λεπτά στη διάθεσή
σας για να προσπαθήσετε ώστε να επανέλθει. Προτείνουμε να ελέγξετε έγκαιρα την ποιότητα
της σύνδεσής σας.
8. Στην περίπτωση τεχνικού προβλήματος σύνδεσης του εξεταστή, οι εξετάσεις θα
επαναληφθούν σε ημέρα/ώρα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα από τον εξεταστή.
9. Για τη διαδικτυακή εξέταση, ισχύουν όπως είναι αυτονόητο οι ίδιοι κανόνες, που
ισχύουν και στη δια ζώσης εξέταση.
10. Οι εξεταστές διατηρούν το δικαίωμα επιπρόσθετων επιλογών κατά τη διάρκεια των
εξετάσεων, ώστε να «διασφαλιστεί η αξιοπιστία και το αδιάβλητο των γραπτών/προφορικών
εξ αποστάσεως εξετάσεων» όπως προβλέπεται ρητά στη σχετική νομοθετική ρύθμιση
(Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας όπως αυτή δημοσιεύθηκε στις 18.01.21 στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως «Αριθ. 3735/Ζ1 Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την
εξεταστική του χειμερινού εξάμηνου του ακαδημα κού έτους 2020-2021»).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Αλ.-Λ. Σκαλτσούνης
Καθηγητής

