
Εξετάσεις Παθολογίας Ι (6ου εξαμήνου) – ΟΛΕΣ οι κλινικές 

 

Αγαπητοί φοιτητές, 

Οι εξετάσεις για το μάθημα της Παθολογίας Ι (6ο εξάμηνο) έχουν ορισθεί την Πέμπτη 

17 Σεπτεμβρίου 1 μ.μ. – 3 μ.μ. Θα διεξαχθούν διαδικτυακά μέσα από τις πλατφόρμες 

e-learning (μάθημα Παθολογία 6ου εξαμήνου - Εξετάσεις) και zoom, σύμφωνα με 

σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας. Πρόσβαση στη σελίδα του 

μαθήματος του μαθήματος στο e-learning θα έχουν ΑΥΤΟΜΑΤΑ (χωρίς κλειδί ή 

δυνατότητα αυτοεγγραφής) ΜΟΝΟΝ οι φοιτητές που δήλωσαν συμμετοχή στην 

εξεταστική του μαθήματος μέσω της πλατφόρμας SIS (δήλωση μαθήματος). Σε 

περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στη σελίδα του μαθήματος παρά την ορθή 

δήλωση του μαθήματος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Σχολής.  

Μετά από διεξοδική συζήτηση, οι διευθυντές όλων των Παθολογικών Κλινικών 

αποφάσισαν τα παρακάτω: 

Οι φετινές εξετάσεις θα αποτελούνται μόνο από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Δεν 

θα υπάρχουν ερωτήσεις ανάπτυξης, και δεν θα διεξαχθούν προφορικές εξετάσεις. Η 

εξεταστική διαδικασία παραμένει ίδια: οι ερωτήσεις θα είναι συνολικά 50, θα έχουν 

μία ή περισσότερες σωστές απαντήσεις και θα υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση για 

τις λανθασμένες απαντήσεις. Εντούτοις, η διαδικτυακή διεξαγωγή τους δημιουργεί 

νέες συνθήκες, για τις οποίες θα πρέπει όσοι συμμετάσχουν να είμαστε 

προετοιμασμένοι. Γι αυτό το σκοπό σας επισημαίνουμε τα παρακάτω: 

• Την ημέρα των εξετάσεων, στις 1 μ.μ., καλείστε να συνδεθείτε 

χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό σας λογαριασμό αρχικά στο εικονικό 

δωμάτιο εξετάσεων του zoom (ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για το 

διαμοιρασμό σας σε εικονικές αίθουσες και την καταγραφή σας) και στη 

συνέχεια στις 1.20 να ξεκινήσετε το κουίζ στο elearning. 

• Αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή σε εξ αποστάσεως συνεδρία με 

ταυτοποίηση μπορείτε να βρείτε σε σχετική σελίδα του Κέντρου Ηλεκτρονικής 



Διακυβέρνησης του ΑΠΘ, όπως και προτάσεις για την επίλυση πιθανών 

προβλημάτων με το Zoom. 

• Ο χρόνος που θα έχετε στη διάθεσή σας για την ολοκλήρωση και υποβολή του 

κουίζ θα είναι 55 λεπτά. Στο διάστημα αυτό θα μπορείτε να ελέγχετε ξανά και 

να αλλάζετε, αν επιθυμείτε, τις επιλογές σας. 

• Σε περίπτωση απρόσμενης διακοπής της σύνδεσής σας, όλες οι μέχρι εκείνη 

τη στιγμή επιλογές σας «σώζονται» αυτόματα από το σύστημα. Μπορείτε να 

ξανασυνδεθείτε για να συνεχίσετε τη συμπλήρωση του κουίζ μέχρι την 

ολοκλήρωση του διαστήματος των 55 λεπτών, εντός πάντα του δίωρου 1 – 3. 

• Καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης είναι υποχρεωτική από πλευράς σας η 

χρήση κάμερας καθώς θα υπάρχει συνεχής ζωντανή επιτήρηση (χωρίς 

καταγραφή) και δειγματοληπτική ταυτοποίηση (με την ακαδημαϊκή σας 

ταυτότητα). Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο η κάμερα και ο ήχος 

ΔΕΝ είναι ανοικτά ή που η ταυτοποίηση είναι αρνητική, η εξέτασή σας 

καθίσταται άκυρη και η επίδοσή σας μηδενίζεται. 

• Για περισσότερα στοιχεία μπορείτε να διαβάσετε τις αναλυτικές οδηγίες στη 

σελίδα των εξετάσεων του μαθήματος ή σε περίπτωση ανάγκης να 

απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Κλινικής σας. 

 

Οι Διευθυντές και τα μέλη ΔΕΠ των Παθολογικών Κλινικών 

 

 


