
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Αγαπητοί φοιτητές, 

Το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει έναν οδηγό για τις εξετάσεις, ο οποίος έχει αποσταλεί σε όλους μας 

(φοιτητές και καθηγητές) εδώ και κάποιες ημέρες. Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι πρέπει να σας 

εξηγήσουμε λίγα παραπάνω πράγματα ώστε να μη σας μένουν απορίες, αλλά και για να 

ελαχιστοποιηθεί το άγχος σας. 

Όπως είδατε, αναρτήθηκε το Πρόγραμμα των Εξετάσεων.  Το Πρόγραμμα αναφέρει μόνο την ώρα 

έναρξης του μαθήματος, λόγω του διαφορετικού τρόπου, και άρα χρόνου, που χρειάζεται κάθε 

μάθημα. 

Μέσα στο ΣΚ, ή το αργότερο τη Δευτέρα, όλοι οι διδάσκοντες θα δημιουργήσουν μία σελίδα για το 

μάθημα που εξετάζουν στην καινούρια ειδική πλατφόρμα του e-class, η οποία λέγεται exams.eclass  

(exams.eclass.upatras.gr).  Σε αυτή τη σελίδα θα περιγράφουν τον τρόπο της εξέτασης του μαθήματος, 

τον οποίο είμαι σίγουρη ότι σας τον έχουν ήδη ανακοινώσει στη διάρκεια των τελευταίοων 

μαθημάτων.  Είναι σημαντικό  να γραφτείτε σε αυτή τη σελίδα του μαθήματος, έτσι ώστε οι καθηγητές 

να ξέρουν πόσοι περίπου φοιτητές θα το δώσουν.  Εννοείται ότι πρέπει να έχετε δηλώσει το μάθημα.  

Κατά τα άλλα, γράφεστε όπως και στο ‘παλιό’ e-class που ξέρατε. Μάλιστα πολλοί καθηγητές θα σας 

στείλουν μήνυμα μέσα από το ‘παλιό’ e-class, ειδικά για να σας υπενθυμίσουν να γραφτείτε στο 

exams.eclass. 

Θα ξέρετε ίσως ότι τα μαθήματα εξετάζονται με τρεις τρόπους: α) εργασίες, β) ερωτήσεις ανάπτυξης,   

γ) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και δ) συνδυασμός των β) και γ).  ‘Ολοι οι τρόποι εξέτασης απαιτούν 

τη χρήση ίντερνετ, και ξέρουμε όλοι ότι κάποιες φορές το ίντερνετ παρουσιάζει προβλήματα σύνδεσης. 

Γι αυτό το λόγο ας δούμε με λεπτομέρεια έναν-έναν τους διαφορετικούς τρόπους εξέτασης. 

α) για τις εργασίες οι διδάσκοντες δίνουν αρκετό χρόνο προκειμένου να τις ολοκληρώσετε, για την 

ακρίβεια, αρκετές ημέρες. Έτσι δεν πρόκειται να παρουσιαστούν εμπόδια από το ίντερνετ προκειμένου 

να τις παραδώσετε – αρκεί βέβαια να μην τις αφήσετε για την τελευταία στιγμή. 

β) στις εξετάσεις με ερωτήσεις κρίσης/ανάπτυξης πάλι δίνεται αρκετός χρόνος, όχι βέβαια ημέρες, 

αλλά πολλές ώρες.  Και πάλι όμως, με αυτόν τον τρόπο το ίντερνετ δεν προβλέπεται να αποτελέσει 

πρόβλημα, αρκεί να μην περιμένετε μέχρι τελευταία στιγμή. 

γ) οι εξετάσεις τύπου πολλαπλής επιλογής διεξάγονται πάντα σε περιορισμένο χρόνο. Καταλαβαίνουμε 

λοιπόν την ανησυχία σας για την περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα με το ίντερνετ, αφού είναι και δική 

μας ανησυχία.  Για ένα πράγμα θα πρέπει να είσαστε σίγουροι όμως:  σε καμία περίπτωση δεν 

πρόκειται να χάσετε την εξέταση επειδή προέκυψε πρόβλημα με τη σύνδεσή σας στο ίντερνετ. 

Μάλιστα, κάθε καθηγητής, πριν από την εξέταση, θα πρέπει να σας έχει ενημερώσει οπωσδήποτε, και 

με απόλυτα ακριβή τρόπο πώς θα έρθετε σε άμεση επαφή μαζί του σε περίπτωση που παρουσιάστηκε 



πρόβλημα στο ίντερνετ κατά τη διάρκεια της εξέτασης, έτσι ώστε να κανονίσετε άλλη ώρα ή ημέρα 

εξέτασης.  Αν αμελήσει να το κάνει, να το ζητήσετε εσείς. 

Παρόμοια πράγματα ισχύουν και για τους φοιτητές επί πτυχίω, δηλαδή, φοιτητές από το 9ο εξάμηνο 

και μετά.  Αυτοί όμως πρέπει να ψάξουν και να βρουν τα μαθήματα του Χειμερινού εξαμήνου που θα 

δώσουν, ώστε να γραφτούν στην ανάλογη σελίδα exams.eclass.upatras.gr.  Πάντως και αυτοί οι 

φοιτητές θα πρέπει να έχουν δηλώσει το μάθημα που θα δώσουν (εκτός από τα εργαστήρια του 

Χειμερινού, για τα οποία έχουμε ενημερώσει σε παλιότερη ανακοίνωση, και τα οποία δικαιούνται 

ελάχιστοι φοιτητές να δώσουν).  

Καλό διάβασμα, καλή δύναμη, και μία μεγάλη ευχή να μη χρειαστεί να ξανακάνουμε εξετάσεις με 

αυτόν τον τρόπο! 

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος  

Καθηγήτρια,  

 

Αρχόντω Τερζή 

 


