Σας ενημερώνουμε ότι:




Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2020-2021 για το Τμήμα Αγροτικής
Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (ΝΠΣ) & Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (ΠΠΣ)
θα λήξουν στις 25-06-2021(παράταση).
Οι εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής (εαρινό εξάμηνο) θα διαρκέσουν δύο
εβδομάδες και διεξαχθούν από την Δευτέρα 28 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 9
Ιουλίου 2021.
Οι εξετάσεις της εμβόλιμης εξεταστικής (φοιτητές επί πτυχίω) θα διεξαχθούν από
Δευτέρα 12 Ιουλίου έως Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ
Οι εξετάσεις των μαθημάτων (τακτική και εμβόλιμη εξεταστική) για το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021 του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (ΝΠΣ) & Οινολογίας
και Τεχνολογίας Ποτών (ΠΠΣ) θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά με εξ αποστάσεως
μέθοδο αξιολόγησης, μέσω της πλατφόρμας exam e class του Διπαε, σύμφωνα με το
πρόγραμμα εξεταστικής που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος τις προσεχείς
ημέρες.
Γνωρίζετε από πέρσι την δημιουργία και λειτουργία του νέου ενισχυμένου (υποστηρίζει
ταυτόχρονα μεγάλο πλήθος φοιτητών) server του δικτύου Καβάλας exams e class, ο οποίος
χρησιμοποιείται μόνο για τις εξετάσεις και θα πρέπει να κάνετε εγγραφή και σε αυτήν την
πλατφόρμα για να μπορείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις.
Για τις λεπτομέρειες εξέτασης του κάθε μαθήματος (ακριβής χρόνος και ακριβής τρόπος) θα
ενημερωθείτε αναλυτικά από τον αρμόδιο διδάσκοντα ή την αρμόδια διδάσκουσα μέσω της
ιστοσελίδας του κάθε μαθήματος στην πλατφόρμα του e – class και του zoom us, τις οποίες
χρησιμοποιούσατε όλο αυτόν τον καιρό λόγω της εξ αποστάσεως διδασκαλίας
(τηλεδιάσκεψη).
Για τον καλύτερο προγραμματισμό και την ομαλή διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εξεταστικής
διαδικασίας οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να γνωρίζουν και να μεριμνήσουν υποχρεωτικά για
τα_παρακάτω:
1. Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής - Συναίνεσης σε εξ αποστάσεως εξέταση

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση των
μαθημάτων της εξεταστικής Ιουνίου - Ιουλίου 2021 οφείλουν, πριν από την
εξέταση, να δηλώσουν ότι θα λάβουν μέρος και ότι συναινούν σε αυτή. Σε
διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή τους στην εξέταση δεν θα είναι δυνατή.
Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής/Συναίνεσης σε εξ αποστάσεως εξετάσεις μπορεί να
υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://docs.google.com/forms/d/1zF86-qCY_fa3VMGBgfO03LVubvWi_6CsQc2XJt1Dk3I/

2.

Έλεγχος_ταυτοπροσωπίας
Οι φοιτητές/τριες που θα συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση ενός
μαθήματος οφείλουν απαραίτητα να φέρουν μαζί τους την Ακαδημαϊκή τους
Ταυτότητα προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας με την
επίδειξη
αυτής
κατά
την
ώρα
της
εξέτασης.

3. Τεχνολογικός_Εξοπλισμός
Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να μεριμνήσουν για τα εργαλεία τηλεδιάσκεψης που θα
χρησιμοποιήσουν προκειμένου να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση. Ως
τέτοια νοούνται το υπολογιστικό σύστημα, οπτικοακουστικά μέσα όπως κάμερα και
μικρόφωνο, ηχεία/ακουστικά, smartphone, σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο.
4. Εξοικείωση
με
τις
τεχνικές
της
εξ
αποστάσεως
εξέτασης
Εάν οι φοιτητές/τριες δεν έχουν εξοικειωθεί με τις τεχνικές ηλεκτρονικής εξέτασης
μπορούν να απευθύνονται στους/στις διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων για
επιμέρους διευκρινίσεις.
Τέλος, στην περίπτωση που αδυνατούν να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως αξιολόγηση οι
φοιτητές/τριες καλούνται να καταθέσουν στην γραμματεία του Τμήματος στην ηλεκτρονική
διεύθυνση info@abo.ihu.gr, πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου υπεύθυνη
δήλωση όπου θα δηλώνουν (τον ακριβή λόγο) (α) ότι αδυνατούν να συμμετέχουν σε εξ
αποστάσεως αξιολόγηση, και (β) ότι αιτούνται εξέταση όλων των μαθημάτων, τα οποία
έχουν δηλώσει, με άλλο τρόπο σύμφωνα με την με αριθμό 59181/Ζ1/19-5-2020 ΥΑ (ΦΕΚ
1935/τ. Β’/20-5-2020) και την με αριθμό 60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/21-52020).
Καλή επιτυχία σε όλες και σε όλους!

