Όροι συμμετοχής στις εξετάσεις με εξ
αποστάσεως μεθόδους
 Η ταυτοποίηση του εξεταζόμενου μπορεί να γίνει με επίδειξη της
φοιτητικής ταυτότητας στην κάμερα, με χρήση των ιδρυματικών
στοιχείων/κωδικών για πρόσβαση στην πλατφόρμα εξέτασης ή με
συνδυασμό των παραπάνω.
 Οι εξεταζόμενοι πρέπει να βρίσκονται σε χώρο της επιλογής τους
χωρίς την παρουσία άλλων προσώπων. Επιπλέον

να διαθέτουν

κατάλληλο ηλεκτρονικό μέσο (ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet, κινητό
τηλέφωνο), σύμφωνα με τις οδηγίες του διδάσκοντα. Το ηλεκτρονικό
μέσο πρέπει να έχει δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο για
τηλεδιάσκεψη με ενσωματωμένη ή εξωτερική κάμερα. Οι εξεταζόμενοι
δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ακουστικά και η συσκευή τους πρέπει να
έχει είτε ενσωματωμένα ή εξωτερικά μεγάφωνα.
 Κατά τη σύνδεση με τον εικονικό χώρο εξέτασης πρέπει να είναι
δυνατή η συνεχής μετάδοση εικόνας και ήχου από το χώρο των
εξεταζομένων.
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διδάσκοντα/επιτηρητή είτε των εξεταζομένων, ο διδάσκων αποφασίζει
τη συνέχιση ή την αναβολή της εξέτασης.
 Η γραπτή εξέταση μπορεί να γίνει αποκλειστικά με χρήση πλατφόρμας
που θα υποδείξει ο διδάσκων. Εάν ζητηθεί από τον διδάσκοντα η
παράδοση γραπτού κειμένου, οι εξεταζόμενοι πρέπει να έχουν τη

δυνατότητα να το αντιγράψουν ηλεκτρονικά με τη χρήση scanner ή με
φωτογράφιση από κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια να το
ανεβάσουν σε ηλεκτρονική σελίδα που θα τους υποδειχθεί.
 Η εξέταση γίνεται κατά ομάδες που διαμορφώνονται από το
διδάσκοντα.
 Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, επιτρέπεται η επικοινωνία των
εξεταζομένων μόνο με τον διδάσκοντα.


Απαγορεύεται η δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή μετάδοση ή
διανομή με οποιοδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε, του συνόλου ή
μέρους της εξεταστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα. Από την
απαγόρευση μετάδοσης στοιχείων με ηλεκτρονικά μέσα εξαιρούνται
αποκλειστικά οι εκφωνήσεις των θεμάτων (αφορά τις γραπτές
εξετάσεις εξ’ αποστάσεως), οι οποίες θα μεταδοθούν στους
εξεταζόμενους με τρόπο που θα επιλέξει ο εξεταστής και τα αρχεία με
τις απαντήσεις των θεμάτων που θα μεταδοθούν μόνο στον εξεταστή
μετά το πέρας της εξέτασης με τρόπο που θα επιλέξει ο ίδιος.

