
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα «Διοίκηση και 
Επιχειρηματικότητα Γραφικών Τεχνών» ότι οι επαναληπτικές γραπτές εξετάσεις θα 
πραγματοποιηθούν εξ΄ αποστάσεως, και αποκλειστικά κατά την ημέρα Παρασκευή 11 
Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. 

Για να μπορέσει ο φοιτητής να συμμετέχει στις εξετάσεις του μαθήματος θα πρέπει 
προηγουμένως να έχει κάνει εγγραφή στο συγκεκριμένο μάθημα, στην ασύγχρονη 
πλατφόρμα εκπαίδευσης “eClass” και να έχει συναινέσει στο σχετικό ερώτημα περί 
συμμετοχής του στις εξετάσεις στην ενότητα «ερωτηματολόγια» της σελίδας του μαθήματος. 

Η σελίδα του μαθήματος στο eClass είναι: https://eclass.uniwa.gr/courses/GD144/ 

Στη σελίδα του μαθήματος υπάρχει αναρτημένο το εκπαιδευτικό υλικό που έχει 
χρησιμοποιηθεί στις εξ΄αποστάσεως διαλέξεις καθώς και αρχείο με σημαντικές 
ερωταπαντήσεις, τα οποία καλύπτουν πλήρως το σύνολο της εξεταστέας ύλης. 

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον ακριβή τρόπο διεξαγωγής της εξ΄αποστάσεως εξέτασης: 

1) Εφόσον ο φοιτητής έχει κάνει την εγγραφή του τις προηγούμενες ημέρες στο μάθημα 
μέσω eClass, θα πρέπει να βρίσκεται στη σελίδα του μαθήματος κατά την ημέρα της εξέτασης 
σύμφωνα με το πρόγραμμα και 10 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης της εξέτασης. 

2) Κατά την ακριβή έναρξη της εξέτασης οι φοιτητές θα δουν στις ανακοινώσεις σχετικό 
σύνδεσμο που θα τους παραπέμπει σε αρχείο που περιλαμβάνει τα θέματα της εξέτασης, τα 
οποία και θα ανοίξουν οι φοιτητές από τον υπολογιστή τους ή από το κινητό τους τηλέφωνο 
ή tablet. 

3) Οι φοιτητές θα έχουν στη διάθεση τους το χρόνο που θα ορίζεται από τον διδάσκοντα στη 
σχετική ανακοίνωση εξέτασης. Τυχόν υπέρβαση του χρόνου οδηγεί σε αποκλεισμό του 
φοιτητή από τη διαδικασία βαθμολόγησης. 

4) Ο φοιτητής που ολοκληρώνει τις απαντήσεις εντός του χρόνου της εξέτασης, για να γίνουν 
δεκτές θα πρέπει να τις στείλει μέσω της πλατφόρμας στον διδάσκοντα, με επιλογή 
μηνύματος βάζοντας θέμα μηνύματος το Ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου του. 
Εναλλακτικά αν δεν μπορεί μέσω μηνύματος μπορεί να τις στείλει εντός χρόνου στο email 
του διδάσκοντα. 

5) Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι χειρόγραφες σε σελίδα ή σελίδες Α4 τις οποίες ο 
φοιτητής θα φωτογραφίσει με το τηλέφωνό του ή θα σκανάρει και στη συνέχεια θα 
επισυνάψει σε μήνυμα, το οποίο και θα αποτελεί και το τεκμήριο του γραπτού του. Στην 
πρώτη σελίδα των απαντήσεων στην κόλλα Α4, θα αναγράφει κανονικά ο φοιτητής το 
Ονομ/μο του, Αρ. Μητρώου, ημερομηνία, Μάθημα εξέτασης και θα βάζει την υπογραφή του. 

6) Όσοι φοιτητές έχουν αντικειμενικές και αιτιολογημένες δυσκολίες πρόσβασης στην 
ασύγχρονη πλατφόρμα eClass, θα πρέπει πριν από την εξέταση να έχουν φροντίσει να 
ενημερώσουν αναλυτικά τον διδάσκοντα μέσω email και θα διερευνηθεί η δυνατότητα να 
εξεταστούν με άλλο πρόσφορο τρόπο (πχ. προφορικά μέσω Skype κλπ).  

            Ο Διδάσκων  

       Δρ. Σταμάτιος Ντάνος 

       email: sdanos@uniwa.gr 


