
Ενημέρωση για δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 

 

----------------------------------------------------------------- 
Μήνυμα 16/8/2020 
----------------------------------------------------------------- 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης, σας ενημερώνω για τα ακόλουθα: 

α) Έχει ανοίξει εδώ και αρκετές ημέρες στο σύστημα e-learning ο κατάλογος με τα μαθήματα που θα 
εξεταστούν το Σεπτέμβριο, στον οποίο πρέπει να δηλώσετε τα μαθήματα στα οποία επιθυμείτε να 
εξεταστείτε. Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος εδώ: 

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8716 

και φυσικά απαιτεί τον ακαδημαϊκό λογαριασμό των φοιτητών. Παρακαλώ δηλώστε μόνο μαθήματα 
στα οποία θα έρθετε πραγματικά. Για όσα εργαστήρια τα οποία εξετάζονται ανεξάρτητα δεν φαίνονται 
στο πρόγραμμα εξετάσεων, επικοινωνήστε με τους διδάσκοντες (θα βγουν σχετικές ανακοινώσεις και 
η εξέτασή τους θα γίνει πιθανότατα μετά τις 25/9). 

β) Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής είναι το βράδυ (μεσάνυχτα) τις 24/8, δηλαδή 1 
εβδομάδα πριν τις εξετάσεις. Όσοι δεν δηλώσουν συμμετοχή στο σύστημα αυτό, δε θα γίνουν δεκτοί 
στις εξετάσεις, ακόμα και αν έχουν δηλώσει τα αντίστοιχα μαθήματα στις κανονικές δηλώσεις 
μαθημάτων. 

γ) Αν και το σύστημα e-learning επιτρέπει να δηλώσετε όποιο μάθημα θέλετε, αν δεν έχετε δηλώσει το 
μάθημα στη δήλωση μαθημάτων του Οκτωβρίου και Φεβρουαρίου, ο διδάσκων μπορεί να μη σας 
δεχτεί στις εξετάσεις. Αν δεν έχετε δηλώσει ένα μάθημα και επιθυμείτε να εξεταστείτε, ρωτήστε το 
διδάσκοντα. 

δ) Οι διδάσκοντες θα σας ενημερώσουν με εμαιλ και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα για τον τρόπο 
εξέτασης, ο οποίος θα διαφέρει από μάθημα σε μάθημα. Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες που σας έστειλα 
την 1/6/2020 για τον τρόπο συμμετοχής στις εξετάσεις. 

ε) Θυμίζω ότι όποιος/α αδυνατεί να συμμορφωθεί πλήρως με τις οδηγίες συμμετοχής που σας 
στάλθηκαν τον Ιούνιο, θα πρέπει να στείλει άμεσα στη Γραμματεία (info@geo.auth.gr) υπογεγραμμένη 
Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι αδυνατεί να συμμετέχει σε εξ αποστάσεως εξέταση για 
όλα τα μαθήματα, ώστε (αφού συνεννοηθεί με τους καθηγητές των μαθημάτων που επιθυμεί να 
εξεταστεί) να προσέλθει την ίδια ημέρα και ώρα με την εξέταση στο ΑΠΘ και ειδικότερα στη Νησίδα 
του Τμήματος, όπου θα του/της παρασχεθεί Η/Υ για να εξεταστεί, παραδίδοντας το γραπτό στον 
επιτηρητή (αν μιλάμε για γραπτή εξέταση) ή απλά συμμετέχοντας στην προφορική εξέταση ή στην 
εξέταση μέσω e-learning. 

στ) Διαβάστε ξανά το παρακάτω μήνυμα το οποίο έστειλα από τις 6/8 σχετικά με τις εξετάσεις, αλλά 
και τον πιθανό τρόπο επαναλειτουργίας στο νέο ακαδημαϊκό έτος. 

 

----------------------------------------------------------------- 
Μήνυμα 6/8/2020 
----------------------------------------------------------------- 

Αγαπητοί φοιτητές και συνάδελφοι, 

στο σύνδεσμο: 

http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2019-20/2019-
20_PROGRAMMA_E3ETASEWN_SEPTEMBRIOS.pdf 

είναι διαθέσιμο το προσωρινό πρόγραμμα προπτυχιακών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου. Η μεγάλη 
καθυστέρηση ανακοίνωσής του οφείλεται στο ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση εκδόθηκε 23/7, η 
σχετική ρυθμιστική απόφαση της Συγκλήτου λήφθηκε 29/7 και η σχετική ενημέρωση για τις διαθέσιμες 
ώρες εξέτασης μέσω e-learning ήρθε από το ΚΗΔ στις 30/7, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να 
συνταχθεί ένα πλήρες και ενημερωμένο πρόγραμμα νωρίτερα. 

Αν και θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από εμένα προς φοιτητές και διδάσκοντες, θα ήθελα να 
σας ενημερώσω για τα ακόλουθα: 

α) Οι εξετάσεις θα γίνουν όπως και τον Ιούνιο, δηλαδή αποκλειστικά εξ΄αποστάσεως. 
Περιορισμένος αριθμός εργαστηρίων (και μόνο) θα εξεταστεί με φυσική παρουσία, σε κατάλληλες 
αίθουσες και σύμφωνα με τις οδηγίες των διδασκόντων, μετά από έγκριση του Κοσμήτορα. Η ρύθμιση 

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8716
info@geo.auth.gr
http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2019-20/2019-20_PROGRAMMA_E3ETASEWN_SEPTEMBRIOS.pdf
http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2019-20/2019-20_PROGRAMMA_E3ETASEWN_SEPTEMBRIOS.pdf


αυτή αφορά και τα μαθήματα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που συντονίζει το Τμήμα 
μας. 

β) Στα περισσότερα μαθήματα θεωρίας του επισυναπτόμενου προγράμματος, αναγράφεται και ο 
ενδεικτικός τρόπος εξέτασης. Οι διδάσκοντες των υπολοίπων μαθημάτων θα ενημερώσουν τους 
φοιτητές για τον τρόπο εξέτασης με προσωπικά εμαιλ. 

γ) Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει περίπτωση να γίνουν αλλαγές μικρής κλίμακας. Το 
πρόγραμμα θα επικαιροποιείται συνεχώς στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή θα σας αποστέλεται με 
εμαιλ. Το ίδιο ισχύει και για τον τρόπο εξέτασης, δηλαδή την πλατφόρμα (Zoom, e-learning, κλπ.) που 
θα χρησιμοποιηθεί. 

δ) Στο πρόγραμμα περιλμβάνονται 2 εργαστήρια (Γεωλογίας Ελλάδος και Γεωλογικές 
Χαρτογραφήσεις) που θα γίνουν με φυσική παρουσία. Ορισμένα πρόσθετα εργαστήρια που θα γίνουν 
με φυσική παρουσία θα εξετασθούν από την Παρασκευή 25/9 και μεταγενέστερα. 

ε) Στις επόμενες ημέρες θα σας ενημερώσω για το αν θα πρέπει να κάνετε δηλώσεις συμμετοχής στις 
εξετάσεις, όπως και τον Ιούνιο, μέσω e-learning. 

στ) Φοιτητές που δεν έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα μέσα για την εξ΄αποστάσεως εξέταση, 
μπορούν να εξεταστούν την ίδια ημέρα και ώρα, με τις ίδιες συνθήκες, στη Νησίδα του Τμήματος. Στην 
περίπτωση που ο αριθμός που επιθυμεί να εξεταστεί στη Νησίδα είναι μεγάλος (>15) θα εξεταστούν 
σε άλλη αίθουσα, σε διαφορετική ημερομηνία. 

Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο διακοπών και καλό διάβασμα σε όσους θα συμμετάσχουν στην 
εξεταστική του Σεπτεμβρίου. 

Με εκτίμηση 

Κ.Παπαζάχος 

Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ 

 


