
[1] 

 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 
Δξεηαζηική Δαπινού Δξαμήνος 2019-2020 

 
15/6/2020 – 18/7/2020 

 
Σύκθωλα κε ηελ απόθαζε αξ. 24/28-5-2020 ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ε εμεηαζηηθή 
ζα δηεμαρζεί απνθιεηζηηθά εμ απνζηάζεωο (δηαδηθηπαθά). 
 
Ο θάζε δηδάζθνληαο ζα ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθό ειεθηξνληθό κέζν / πιαηθόξκα γηα ηε 
δηεμαγωγή ηωλ εμεηάζεωλ ηνπ θάζε καζήκαηνο. Σην πξόγξακκα εμεηαζηηθήο, γηα θάζε 
κάζεκα αλαθέξεηαη θαη ν ηξόπνο εμέηαζεο (πξνθνξηθά / γξαπηά / απαιιαθηηθή εξγαζία) θαη ε 
πιαηθόξκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί (open eclass / google meet / zoom / google forms / 
email).  
 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηηο εμεηάζεηο όιωλ ηωλ καζεκάηωλ απαηηείηαη ν αθαδεκαίθόο ζαο 
ινγαξηαζκόο (bso….@uom.edu.gr). Δάλ έρεηε πξόβιεκα πξόζβαζεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 
ινγαξηαζκό ζα πξέπεη απαξαηηήηωο λα θξνληίζεηε γηα ηελ επίιπζή ηνπ κέζω ηνπ θέληξνπ 
Υπνινγηζηώλ θαη Γηθηύωλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζην ηει. 2310891800 ή ζην help@uom.gr 
 
Α. ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ  
 
Πξνθεηκέλνπ λα κελ αληηκεηωπίζεηε πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ εμεηάζεωλ, ζα πξέπεη 
λα θξνληίζεηε λα έρεηε:  

- πξόζβαζε ζε Η/Υ θαη ζπλδεδεκέλε θάκεξα θαη κηθξόθωλν 
- πξόζβαζε ζην internet 
- ήζπρν (ζρεηηθά) πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, θαζώο ελδέρεηαη λα 

είλαη αλνηθηά ηα κηθξόθωλα 
 
Σε πεπίπηωζη πος δεν έσεηε ηη δςναηόηηηα ζύνδεζηρ ζηο internet ή ηον ηεσνικό εξοπλιζμό 
πος απαιηείηαι ζηο σώπο ζαρ, θα μποπέζεηε να εξεηαζηείηε ζε σώπο ηος Πανεπιζηημίος, απκεί 
να ηο δηλώζεηε άμεζα μέζω ςπεύθςνηρ δήλωζηρ (επιζςνάπηεηαι) 
 
Δπηπιένλ: 
 
Για ηα μαθήμαηα πος θα εξεηαζηούν με σπήζη ηηρ πλαηθόπμαρ Open eClass 
απαιηείηαι:  
 
α) Δγγπαθή ζηο Open eClass θαη 

i. επηζθέπηεζηε ηελ ηζηνζειίδα: https://openeclass.uom.gr/  
ii. επηιέγεηε «Δγγξαθή» ζηε ιίζηα επηινγώλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηα αξηζηεξά 

(https://openeclass.uom.gr/modules/auth/registration.php) 
iii. ζηε ζειίδα εγγξαθήο πνπ εκθαλίδεηαη, επηιέγεηε ζην 1

ν
 πιαίζην, πνπ αλαγξάθεηαη ωο 

«Δθπαηδεπόκελνπ», ηνλ ζύλδεζκν: 
 «Πηζηνπνίεζε κέζω ηνπ Ιδξπκαηηθνύ Λνγαξηαζκνύ (URegister)»  
(https://openeclass.uom.gr/modules/auth/altnewuser.php?auth=4) θαη 

iv. ηέινο, ζηε ζειίδα ειέγρνπ ζηνηρείωλ πνπ εκθαλίδεηαη πιεθηξνινγείηε ην «Όλνκα 
ρξήζηε (username)» θαη ην «Σπλζεκαηηθό (password)» πνπ έρεηε γηα ηνλ Ιδξπκαηηθό 
Λνγαξηαζκό ζαο (URegister), δει. ρξεζηκνπνηείηε ην username θαη password πνπ 
έρεηε γηα ην Compus, Δύδνμν, θ.ι.π. θαη όρη απηό πνπ έρεηε γηα ην e-mail ζαο (ζην 
@uom.edu.gr) αλ είλαη δηαθνξεηηθό. 

 
Τελ παξαπάλω δηαδηθαζία εγγξαθήο ηελ πξαγκαηνπνηείηαη κηα θαη κόλν θνξά γηα αλ 
εγγξαθείηε θαη λα έρεηε πξόζβαζε ζην Open eClass (δελ ρξεηάδεηαη λα ηελ επαλαιάβεηε θάζε 
θνξά πνπ ζα εηζέξρεζηε ζην Open eClass). 
 
β) Δγγπαθή ζηα ζςγκεκπιμένα μαθήμαηα πνπ θαίλνληαη ζην πξόγξακκα εμεηαζηηθήο όηη ζα 
εμεηαζηνύλ κέζω ηεο πιαηθόξκαο open eClass  
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i. επηζθέπηεζηε ηελ ηζηνζειίδα: https://openeclass.uom.gr/ θαη ζην πιαίζην «Σύλδεζε 
Φξήζηε» ρξεζηκνπνηείηε ην «Όλνκα ρξήζηε (username)» θαη ην «Σπλζεκαηηθό 
(password)» ζαο γηα λα ζπλδεζείηε, 

ii. ζηε ιίζηα επηινγώλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηα αξηζηεξά επηιέγεηε  
«Βαζηθέο Δπηινγέο»«Μαζήκαηα» θαη κεηαβαίλεηε ζηε ιίζηα ηωλ καζεκάηωλ ηνπ 
ΒΣΑΣ. https://openeclass.uom.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=2.  

iii. ζηε ιίζηα ηωλ καζεκάηωλ ηνπ ΒΣΑΣ εληνπίδεηε ην κάζεκα πνπ ζέιεηε θαη επηιέγεηε 
ην πιαίζην επηινγήο (checkbox) πνπ ππάξρεη αξηζηεξά από ην ηίηιν ηνπ καζήκαηνο 
ζηε ζηήιε «Δγγξαθή» γηα λα εγγξαθείηε ζην κάζεκα. Τελ παξαπάλω δηαδηθαζία 
εγγξαθήο ζην κάζεκα ηελ πξαγκαηνπνηείηαη κηα θαη κόλν  

 
Γηα λα έρεηε πξόζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ καζήκαηνο (π.ρ. έγγξαθα, αλαθνηλώζεηο, θιπ), 
επηιέγεηε ζην αξηζηεξό κελνύ: «Δπηινγέο Φξήζηε»  «Τα καζήκαηά κνπ» 
(https://openeclass.uom.gr/main/my_courses.php) θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεηε ηνλ ζύλδεζκν 
ηνπ καζήκαηνο. 
 
Πξνζνρή ζηηο αλαθνηλώζεηο θαη νδεγίεο ηνπ αξκόδηνπ Καζεγεηή όπωο εκθαλίδνληαη ζην 
πεξηβάιινλ ηνπ καζήκαηνο. 
 
Για ηα μαθήμαηα πος θα εξεηαζηούν με σπήζη ηων Google Forms: 
 
Θα ζαο ζηαιεί link κε κία online θόπμα ηελ νπνία ζα πξέπεη λα απαληήζεηε θαη λα 
ππνβάιεηε ζε ζςγκεκπιμένο σπόνο. Η ζύλδεζή ζαο ζα πξέπεη λα γίλεη απνθιεηζηηθά θαη 
κόλν κε ηα ζηνηρεία ηνπ αθαδεκαϊθνύ ζαο ινγαξηαζκνύ ωο πηζηνπνίεζε.  
 
ΠΡΟΟΧΗ: Να μην ξεσνάηε να παηήζεηε ηο κοςμπί «Υποβολή» ζηο ηέλορ ηηρ εξέηαζηρ. 
 
Για ηα μαθήμαηα πος θα εξεηαζηούν με σπήζη ηων Google Meet: 
 
Θα ζαο ζηαιεί (ζην αθαδεκαϊθό ζαο email ή ζην compus ηνπ καζήκαηνο ή ζηελ ειεθηξνληθή 
πιαηθόξκα Open eClass) link πνπ ζα ζαο νδεγεί ζε πεξηβάιινλ βινηεοκλίζηρ.  
 
Β. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΙ ΔΞΔΣΑΔΙ  
 
Καηά ηελ είζνδό ζαο ζηελ θάζε εμέηαζε ζα ζαο δεηεζεί ε απνδνρή ηωλ ηερληθώλ εμ 
απνζηάζεωο εμεηάζεωλ (ζύκθωλα κε ην Παξάξηεκα ηεο απόθαζεο ηεο Σπγθιήηνπ, όπωο 
απηό ζαο είρε θνηλνπνηεζεί κέζω email).   
 
Δηδηθά γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ πξνθνξηθά κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο 
google meet ή google zoom, πξηλ ηελ εμέηαζε ζα ζαο απνζηαιεί από ηνλ αξκόδην Καζεγεηή, 
ζρεηηθή google form ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ππνβάιεηε.  
 
Δάλ θάπνηνο/α θνηηεηήο/ηξηα, δελ απνδερζεί ηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο εμεηάζεηο, δελ 
ζα κπνξεί λα πάξεη κέξνο ζε απηέο θαη ζα θιείλεη απηόκαηα ε εμέηαζε. 
 
Β. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ / ΔΛΔΓΥΟ ΣΑΤΣΟΠΡΟΩΠΙΑ 
 
Πξηλ ηελ εμέηαζε ηνπ θάζε καζήκαηνο, ζα ππάξρεη online ζύλδεζε κέζω Google Meet ή 
Zoom πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ηαπηνπξνζωπία ηνπ εμεηαδόκελνπ. Γηα ην ιόγν απηό ζα 
πξέπεη λα έρεηε δίπια ζαο ηελ αθαδεκαϊθή ή/θαη αζηπλνκηθή ζαο ηαπηόηεηα θαη λα ηελ 
επηδείμεηε ζηνλ Καζεγεηή ή επηηεξεηή, κέζω ηεο θάκεξάο ζαο. Σύκθωλα κε ηελ απόθαζε ηεο 
Σπγθιήηνπ ζα πξέπεη ηα κηθξόθωλα θαη νη θάκεξεο λα είλαη αλνηθηά θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 
εμέηαζεο.  
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη πηζαλόλ λα γίλνληαη δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη θαη ζην ηέινο ηεο εμέηαζεο. 
 

ΠΡΟΟΥΗ!!! Καηά ηη διάπκεια ηηρ εξέηαζηρ ηηρ πποόδος, αν ηςσόν κλείζεηε ηον 
browser ζαρ (π.σ. Chrome, Firefox, κ.λ.π.), θα σάζεηε ηο δικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζαρ 
ζηην εξέηαζη. 
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