Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις (για τους φοιτητές)

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συν. αριθ.
1087/26-05-2020), απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών στις εξ
αποστάσεως εξετάσεις της εαρινής περιόδου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 είναι:
MS-Teams
Για όλα τα μαθήματα που θα εξεταστούν προφορικώς ή γραπτώς εξ αποστάσεως (μέσω
Forms ή e-Course) οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν:
•
•

Ιδρυματικό λογαριασμό στην πλατφόρμα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
MS-Teams του Πανεπιστημίου μας, και
τη δυνατότητα σύνδεσης στο MS-Teams με χρήση κάμερας και μικροφώνου.

e-Course
Για τα μαθήματα που θα εξεταστούν μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
e-Course, εκτός από τον λογαριασμό του MS-Teams, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν:
•
•

Ενεργό λογαριασμό στο e-Course και,
να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα μαθήματα.

Άλλο Σύστημα
Οι φοιτητές μπορούν να εξεταστούν σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα, που έχει επιλέξει ο
Διδάσκων ή το Τμήμα, αρκεί να είναι ίδιων ή ανάλογων τεχνολογικών χαρακτηριστικών
πιστοποίησης.
Απαραίτητες Γενικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις:
1. Να διαθέτει μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(username@uoi.gr), πρόσβαση στις πλατφόρμες MS Teams και e-Course.
2. Να έχει ήδη πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική δήλωση του μαθήματος στο
φοιτητολόγιο (classweb.uoi.gr) μέσα στις ημερομηνίες που είχαν ανακοινωθεί από
το Τμήμα.
3. Να έχει εξασφαλίσει τον χώρο εξέτασης, χωρίς παρεμβολές από εξωτερικούς
παράγοντες (να μην υπάρχει άλλο άτομο στο χώρο, να επικρατεί όσο το δυνατόν
απόλυτη ησυχία, ο χώρος να έχει επαρκή φωτισμό, κ.τ.λ.).
4. Οι ηλεκτρονικές εργασίες ή γραπτά που παραδίδουν αποτελούν προϊόν της δικής
τους, αποκλειστικά, πνευματικής προσπάθειας.
5. Να ακολουθεί τις οδηγίες των υπεύθυνων της εξέτασης.
6. Να διαθέτει κατά τη διάρκεια της εξέτασης την ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο).

Γενικές Οδηγίες:
• Η εγγραφή (join) σε «Πιστοποιημένη αίθουσα εξετάσεων» του MS Teams, δηλώνει
τη συμμετοχή στην αντίστοιχη εξέταση και συνιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή και
εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων 1 – 6.
• Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο καταγραφή της εξεταστικής διαδικασίας
καθώς και η καταγραφή ή δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση
σε τρίτους, ή μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους
της εξ αποστάσεως εξέτασης.
• Εάν σε κάποιο φοιτητή παρουσιαστεί τεχνικό πρόβλημα κατά την διάρκεια της
εξέτασης, αυτό καταγράφεται από τον διδάσκοντα και δίδεται η δυνατότητα μιας
επανεξέτασης εντός της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου. Σε κάθε άλλη περίπτωση,
αποφασίζουν κατά περίπτωση οι διδάσκοντες.
• Επιπρόσθετες οδηγίες δύναται να δοθούν από τους διδάσκοντες του μαθήματος.

2

