
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ < ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ > 
 
Ανακοινώνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα και έχουν γραφτεί στο 
eclass,  « ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ », 
ότι οι τελικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εξ΄ αποστάσεως, και αποκλειστικά 
κατά την προκαθορισμένη ώρα και ημέρα   ΠΕΜΠΤΗ  11 / 2 / 2021    και 
 ΩΡΑ 12.00 - 13.30  

 
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.uniwa”. 

 
Στη σελίδα του μαθήματος υπάρχει τόσο το εκπαιδευτικό υλικό που έχει 
χρησιμοποιηθεί στις εξ΄αποστάσεως διαλέξεις καθώς και αρχεία και σύνδεσμοι 
LINK, τα οποία καλύπτουν πλήρως το σύνολο της εξεταστέας ύλης, όπου  
οι εξετάσεις θα γίνουν με την 
διδαχθείσα ύλη στο       https://eclass.uniwa.gr/courses/GRAF183/     και  
 
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ < ΕΥΔΟΞΟΣ> 

 
Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον ακριβή τρόπο διεξαγωγής της εξ΄αποστάσεως 
εξέτασης: 
Εφόσον ο φοιτητής έχει κάνει την εγγραφή του τις προηγούμενες ημέρες στο μάθημα 
μέσω e Class, θα πρέπει να βρίσκεται στη σελίδα του μαθήματος κατά την ημέρα της 
εξέτασης σύμφωνα με το πρόγραμμα και 8-10 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης 
της εξέτασης. 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

Κατά την ακριβή ώρα έναρξης της εξέτασης, οι φοιτητές θα δουν στο eclass, το 
ακρόλεξο ( ΕΡΓΑΣΙΕΣ ) που θα περιλαμβάνει τα θέματα της εξέτασης, που θα τους 
έχει την συγκεκριμένη ώρα λήξης, 
ΕΚΕΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ γράφουν – απαντούν, οι φοιτητές από τον υπολογιστή τους ή 
από το κινητό τους τηλέφωνο ή το tablet. 
Οι φοιτητές θα έχουν στη διάθεση τους το χρόνο που θα ορίζεται από τον 
διδάσκοντα στη σχετική ανακοίνωση εξέτασης, αλλά και από την πλατφόρμα στη 
περιοχή ΕΡΓΑΣΙΕΣ του eclass.uniwa. 
Τυχόν υπέρβαση του χρόνου (κατάθεσης ή μη αποστολής) οδηγεί σε αποκλεισμό 
του φοιτητή από τη διαδικασία βαθμολόγησης. 
 
Ο φοιτητής που θα ολοκληρώνει τις απαντήσεις εντός του χρόνου της εξέτασης, για 
να γίνουν δεκτές θα πρέπει να τις στείλει μέσω της πλατφόρμας στον διδάσκοντα, 
με ΠΡΩΤΟ το Επώνυμο και ΔΕΥΤΕΡΟ το  Όνομα και τον αριθμό μητρώου του. 
 
Τυχόν υπέρβαση του χρόνου οδηγεί σε αποκλεισμό του φοιτητή από τη 
διαδικασία βαθμολόγησης. 
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