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Θεσσαλονίκη 28 Δεκεμβρίου 2020 

Προς: Τους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 

Κοιν.: Τα μέλη του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 

Θέμα: Ενημέρωση για την εξεταστική του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021. 

Αγαπητοί φοιτητές, 

επικοινωνώ μαζί σας για να σας ενημερώσω για τον τρόπο που θα γίνουν οι εξετάσεις για τα 
μαθήματα και τα εργαστήρια στην επικείμενη εξεταστική του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021. Στο σύνδεσμο: 

http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2020-21/2020-
21_PROGRAMMA_E3ETASEWN_IANOYARIOS.pdf 

είναι διαθέσιμο το σχετικό πρόγραμμα των προπτυχιακών εξετάσεων του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Σε σχέση 
με το πρόγραμμα αυτό και με βάση τη μέχρι τώρα ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας: 

α) Οι εξετάσεις θα γίνουν αποκλειστικά εξ΄ αποστάσεως. Σε όλα τα μαθήματα θεωρίας του προγράμματος, 
αναγράφεται και ο ενδεικτικός τρόπος εξέτασης (π.χ. με γραπτά, μέσω e-learning, κλπ.). 

β) Στο πρόγραμμα των εξετάσεων περιλαμβάνονται και ορισμένα εργαστήρια, τα οποία επίσης θα εξεταστούν 
από απόσταση. Όσα εργαστήρια δεν αναφέρονται, θα εξεταστούν είτε την τελευταία εβδομάδα του 
προπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράμματος (18-22/1) την ώρα κάθε εργαστηρίου, είτε μαζί με τη θεωρία στην 
κανονική εξέταση του μαθήματος (θα σας ενημερώσουν οι διδάσκοντες με εμαιλ). 

γ) Έχει ανοίξει στο σύστημα e-learning κατάλογος με τα μαθήματα που θα εξεταστούν τον Ιανουάριο, 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=14395 

και φυσικά απαιτεί να χρησιμοποιηθεί ο ακαδημαϊκός λογαριασμός σας. Παρακαλώ δηλώστε μόνο μαθήματα 
και εργαστήρια στα οποία θα συμμετάσχετε πραγματικά. Αν δεν είστε γραμμένοι στο εικονικό αυτό μάθημα 
(πρακτικά μόνο οι φετινοί πρωτοετείς φοιτητές), θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία της 

http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2020-21/2020-21_PROGRAMMA_E3ETASEWN_IANOYARIOS.pdf
http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2020-21/2020-21_PROGRAMMA_E3ETASEWN_IANOYARIOS.pdf
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=14395


αυτοεγγραφής στο μάθημα (να πατήσετε την επιλογή Εγγραφή στο κάτω μέρος της σελίδας), ώστε να 
μπορέσετε να καταχωρήσετε τις επιλογές σας. 

δ) Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής είναι το βράδυ (μεσάνυχτα) της Κυριακής 10/1. 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.  

ε) Αν και το σύστημα e-learning επιτρέπει να δηλώσετε όποιο μάθημα θέλετε, αν δεν έχετε δηλώσει το μάθημα 
στη κανονική δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου, ο διδάσκων μπορεί να μη σας δεχτεί στις εξετάσεις. 

στ) Το πρόγραμμα των εξετάσεων είναι ενδεικτικό και υπάρχει περίπτωση να γίνουν αλλαγές μικρής κλίμακας 
(ή και μεγαλύτερες), αν αυτό απαιτηθεί π.χ. αν από το Υπουργείο Παιδείας επιτραπεί κάποιες εξετάσεις να 
γίνουν με φυσική παρουσία. Το πρόγραμμα θα επικαιροποιείται συνεχώς στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Το 
ίδιο ισχύει και για τον τρόπο εξέτασης, δηλαδή την πλατφόρμα (Zoom, e-learning, κλπ.) που θα χρησιμοποιηθεί 
για τις εξετάσεις. 

ζ) Σας ενημερώνω ότι για την εξεταστική του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, απαγορεύεται η χρήση ακουστικών 
με καλώδιο ή ασύρματων ακουστικών τύπου hands-free, Bluetooth σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης, 
ανεξάρτητα από το πώς αυτή θα γίνει, π.χ. μέσω Zoom (e-learning ή γραπτά). Ο ήχος στο δωμάτιο που θα 
βρίσκεστε θα πρέπει να είναι συνέχεια ανοικτός, και να προέρχεται μόνο από ανοικτά ηχεία του Η/Υ σας, ώστε 
να μπορεί να τον ακούει και ο επιτηρητής. Δε θα γίνει δεκτός κανένας φοιτητής ο οποίος θα χρησιμοποιεί 
ενσύρματα ή ασύρματα ακουστικά. 

η) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις με γραπτά και επιτήρηση μέσω Zoom, παρακαλώ να ακολουθήσετε πιστά 
τις οδηγίες συμμετοχής που έχουν σταλεί από τον Ιούνιο και ειδικότερα τον τρόπο εξέτασης που είναι 
αναρτημένος στο video: 

https://www.youtube.com/watch?v=eOVrKqVuh1A&t=1s 

θ) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις μέσω e-learning και επιτήρηση μέσω Zoom θα σας σταλούν πρόσθετες 
οδηγίες. Είναι πιθανό να σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε πρόσθετη κάμερα ή το κινητό σας με τρόπο που να 
βλέπει το γραφείο, τα χέρια σας και την οθόνη του Η/Υ σας. 

ι) Όποιος/α αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να συμμορφωθεί πλήρως με τις παραπάνω οδηγίες συμμετοχής (π.χ. όσοι 
δεν έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα μέσα για την εξ΄αποστάσεως εξέταση ή δεν επιθυμούν τη χρήση κάμερας 
στον προσωπικό τους χώρο), θα πρέπει να στείλει στη Γραμματεία (info@geo.auth.gr) μέχρι την ίδια 
ημερομηνία υποβολής, δηλαδή 10/1 υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι αδυνατεί ή 
δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε εξ αποστάσεως εξέταση για όλα τα μαθήματα με τους παραπάνω όρους. Σε 
αυτή την περίπτωση, και αφού ενημερώσει και τους καθηγητές των μαθημάτων που επιθυμεί να εξεταστεί, θα 
προσέλθει την ίδια ημέρα και ώρα στη Νησίδα του Τμήματος, όπου θα του/της παρασχεθεί Η/Υ για να 
εξεταστεί, παραδίδοντας το γραπτό στον επιτηρητή (αν πρόκειται για γραπτή εξέταση) ή απλά συμμετέχοντας 
στην προφορική εξέταση (εάν ο εξεταστής επιλέξει την προφορική εξέταση) ή στην εξέταση μέσω e-learning. 
Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής/τρια δε στείλει τη σχετική δήλωση, θεωρείται ότι: 1) Αποδέχεται πλήρως 
τον προτεινόμενο τρόπο εξέτασης, με τον τρόπο που του ζητείται και, 2) Ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσής 
του με τη διαδικασία που έχει υποδειχθεί δε θα γίνεται αποδεκτός στις εξετάσεις. Εάν απαγορευθεί η 
συμμετοχή σε εξετάσεις με φυσική παρουσία από το Υπουργείο Παιδείας ή στην περίπτωση που ο αριθμός 
που επιθυμεί να εξεταστεί στη Νησίδα είναι μεγάλος (>15), οι φοιτητές αυτοί θα εξεταστούν σε άλλη αίθουσα, 
ή με διαφορετικό τρόπο, την ίδια ή άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία. 

https://www.youtube.com/watch?v=eOVrKqVuh1A&t=1s


ια) Λόγω των φαινομένων αντιγραφής που εμφανίστηκαν το Σεπτέμβριο, οι διδάσκοντες θα έχουν τη 
δυνατότητα προβαίνουν σε πρόσθετες προφορικές εξετάσεις τυχαίου δείγματος φοιτητών για την διασφάλιση 
της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. 

Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο διακοπών, ένα καλύτερο και πιο απροβλημάτιστο 2021, και καλό διάβασμα (και 
κουράγιο!) σε όσους διαβάζουν για να συμμετάσχουν στην εξεταστική του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. 

Με εκτίμηση 

Κ.Παπαζάχος 

Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ 


