Η εξέταση του μαθήματος «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» βάση του προγράμματος εξεταστικής Σεπτέμβριου 2021
θα γίνει μέσω της Πλατφόρμας eclass examς ( https://exams.emt.ihu.gr/courses/ABO161/ ) :
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Μην ξεχάσετε να μπείτε στην πλατφόρμα eClass exam server ΔΙ.ΠΑ.Ε και αν το μάθημα είναι κλειστό να κάνετε αίτηση,
οι φοιτητές που επιθυμείτε (ΝΠΣ & ΠΠΣ) να συμμετάσχετε στις εξετάσεις του μαθήματος (λίγες ημέρες πριν τις εξετάσεις)
για να σας δεχτώ και να γίνεται χρήστες.
Αναλυτικότερα τα βήματα για τις εξετάσεις του μαθήματος ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ:
1.Να είστε εγγεγραμμένοι (που λογικά είστε, αφού συμμετέχετε στις ασκήσεις των εργαστηρίων) στο e class του
μαθήματος ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.
2.Θα χρησιμοποιήσετε τους ίδιους κωδικούς (που έχετε για την Πλατφόρμα του eclass.emt.ihu.gr) στην Πλατφόρμα
εξετάσεων ΔΙ.ΠΑ.Ε -Πανεπιστημιουπόλεις Καβάλας-Δράμας δηλ στο.exams.emt.ihu.gr.
3.Στη συνέχεια θα επιλέξετε από τα μαθήματα, την Κατηγορία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
(abo).
4.Θα δείτε/βρείτε μια λίστα με 62 ίσως και περισσότερα μαθήματα του τμήματος (ΠΠΣ & ΝΠΣ).
5.Θα επιλέξετε το μάθημα που σας ενδιαφέρει δηλ. στην περίπτωση μας το ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Θ+Ε(ΑΒΟ161).
6.Η εξέταση του μαθήματος (θ+ε) θα είναι ΜΟΝΟ ασκήσεις και θα περιέχει ένα μίγμα από word, excel και μορφοποιήσεις
κλπ (όπως στο εργαστήριο).
7. Εκεί θα ανεβάσω την άσκηση της εξεταστικής, την ημέρα και ώρα του προγράμματος εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021
δηλ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.09.2021, ώρα 12.00μμ.-14.00 μ.μ για τους φοιτητές του ΝΠΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.09.2021, ώρα
14.00μμ.-16.00 μ.μ για τους φοιτητές του ΠΠΣ αντίστοιχα.
8.Θα πρέπει να λύσετε τις ασκήσεις μέσα σε δυο ώρες από τις 12.00-14.00 μ.μ. (ΝΠΣ) και από τις 14.00-16.00 μ.μ (ΠΠΣ)
αντίστοιχα, όπως λέει και το πρόγραμμα και να μου τις προωθήσετε πίσω.
9.Παρουσίες και ταυτοποίηση θα κάνω μέσω της πλατφόρμας eclass exam και όχι μέσω της πλατφόρμας του zoom us,
δηλ. δεν θα την χρησιμοποιήσουμε.
Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής έχει απορίες, μπορεί να στείλει μήνυμα στο παραπάνω mail μου μέχρι την Πέμπτη
16.09.2021 : nikoletafournari@yahoo.com
Καλή επιτυχία σε όλους.

