ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι:




οι εξετάσεις της θεωρίας του μαθήματος ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ, για τους φοιτητές
(9ου εξαμήνου και μεγαλύτερων) του παλαιού προγράμματος σπουδών του
Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, θα διεξαχθούν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16
ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 και ώρα 17:30, με την μέθοδο της εξ αποστάσεως γραπτής
δοκιμασίας.
οι εξετάσεις του εργαστηρίου του μαθήματος ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ, για τους
φοιτητές (9ου εξαμήνου και μεγαλύτερων) του παλαιού προγράμματος σπουδών
του Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, θα διεξαχθούν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16
ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 και ώρα 18:00, με την μέθοδο της εξ αποστάσεως γραπτής
δοκιμασίας.

Ο σύνδεσμος (link) για την πρόσβαση στην εφαρμογή της πλατφόρμας του zoom που θα
χρησιμοποιηθεί για την εξ αποστάσεως επικοινωνία κατά την εξέταση του μαθήματος, είναι
ο παρακάτω:
https://zoom.us/j/91044565501/
ή Meeting ID: 910 4456 5501
Θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να προβούν στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής
τους στην πλατφόρμα των εξετάσεων του Πανεπιστημίου (https://exams.emt.ihu.gr), στο
αντίστοιχο μάθημα (ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ), ώστε να γίνουν αποδεκτοί από τον υπεύθυνο
καθηγητή του μαθήματος.
Δικαίωμα συμμετοχής στην γραπτή διαδικασία της εξ αποστάσεως εξέτασης στο
εργαστήριο έχουν μόνο οι φοιτητές οι οποίοι χρωστούν το εργαστήριο λόγω μη επιτυχούς
εξέτασης σε προγενέστερες εξεταστικές και όχι αυτοί οι οποίοι χρωστούν το εργαστήριο
λόγω απουσιών από την παρακολούθησή του (θα ακολουθήσει σχετική διασταύρωση).
Γενικότερα όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:








Στην γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχουν οι φοιτητές με κάμερα, ώστε να
αναγνωρίζονται από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής τους
ταυτότητας.
Θα καταγραφούν μόνο τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα χρήστη, η
ΙΡ διεύθυνση του υπολογιστή, η ημερομηνία και η ώρα σύνδεσης, το ηλεκτρονικό
αρχείο που εμπεριέχει το ηλεκτρονικό γραπτό του φοιτητή.
Η συνεδρία δεν καταγράφεται αλλά χρησιμοποιείται μόνο για λόγους
ταυτοπροσωπίας και το μόνο που αποθηκεύεται είναι το κείμενο με τις απαντήσεις
των ερωτήσεων.
Απαγορεύεται η εγγραφή της συνεδρίας και από το μέρος του εξεταζόμενου.
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