ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΜΑΘΗΜΑ: «Γενική Βιολογία»
Παρακαλούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος Χημείας που επιθυμούν να
εξεταστούν στο μάθημα «Γενική Βιολογία» στην εξεταστική περίοδο του
Ιουνίου-Ιουλίου 2020 και δεν μπορούν να γραφτούν στο εν λόγω μάθημα
στην πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr/ που έχει δημιουργηθεί,
θα πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα http://eclass.chem.upatras.gr/
έως την Κυριακή 14 Ιουνίου. Η εγγραφή του είναι υποχρεωτική και μόνο
όσοι έχουν εγγραφεί εγκαίρως θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στις
εξετάσεις. Οι αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εξέτασεις του μαθήματος θα
ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθούν οι εγγραφές των προς εξέταση
φοιτητών.
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο (επισήμανση) όπου
αναφέρονται οι απαιτούμενες ενέργειες από μέρους σας έτσι ώστε να είστε
έτοιμοι για τις εξετάσεις.
Εκ των διδασκόντων
Αχιλλεύς Θεοχάρης
Καθηγητής
Επισήμανση
Α) Λεπτομερής ενημέρωση σχετικά με τον ακριβή χρόνο και τον ακριβή
τρόπο εξέτασης θα δοθεί από τους διδάσκοντες στη σελίδα e-class του κάθε
εξεταζόμενου μαθήματος.
Β) Οι φοιτητές που δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εαρινού
εξαμήνου 2019-2020 θα πρέπει:
• Να ανατρέξουν και να ενημερωθούν για τις οδηγίες ώστε να έχουν λάβει
γνώση για τη μέθοδο και τα μέσα της εξ αποστάσεως εξέτασης από τους
διδάσκοντες του μαθήματος. Μπορούν επίσης να ενημερωθούν για τους
τρόπους εξέτασης που υλοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατά το
εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους στον σύνδεσμο
https://sfb.sites.upnet.gr/students/.
• Να μεριμνήσουν για τα ακόλουθα:
1. να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα απαραίτητα τεχνικά
μέσα (π.χ. σταθερό ή φορητό Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, κλπ.) και να έχουν
ελέγξει τη σωστή λειτουργία του κατά τον χρόνο της κάθε εξέτασης
2. να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο την ημέρα και ώρα της κάθε εξέτασης
3. να έχουν ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό τους και να έχουν
κάνει την ηλεκτρονική Αίτηση/Δήλωσή τους για συμμετοχή στις εξ
αποστάσεως εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2019-2020 στην πλατφόρμα του
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http://eclass.chem.upatras.gr/ και στη συνέχεια να εγγραφούν στα
μαθήματα του Τμήματός τους στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην
πλατφόρμα.
4. Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο
skype for business ή στο MS Teams ανάλογα με την υπόδειξη των εξεταστών.
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