
 

Οδηγίες για την εξ’ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  

Παρασκευή 17ης Ιουλίου 2020 

για τους φοιτητές ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 

 

Αγαπητές και αγαπητοί φοιτητές 

Οι φετινές εξετάσεις για το μάθημα της ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (12ο εξάμηνο) θα διενεργηθούν 
τη Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και στο χρονικό διάστημα 11 π.μ. – 1μ.μ. 

  Όπως γνωρίζετε, θα διεξαχθούν διαδικτυακά μέσα από τις πλατφόρμες e-
learning (μάθημα Κλινική Άσκηση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στη 
Γενική Ιατρική) και zoom, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου μας.  

ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 

• 1η/2η σειρά  & επί πτυχίω: 11-12μ.μ. 

• 3η/ERASMUS σειρά 12-1μ.μ. 

Οι φετινές εξετάσεις θα αποτελούνται μόνο από ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής - ακροστιχίδες. Δεν θα υπάρχουν ερωτήσεις ανάπτυξης και δεν θα 
διενεργηθούν πρόσθετες προφορικές εξετάσεις. Όλες οι εργασίες προσμετρώνται 
στον τελικό σας βαθμό με ποσοστό 40%. Η βαρύτητα της τελικής γραπτής εξέτασης 
είναι 60%. Για να βγει τελικός βαθμός στη γραπτή εξέταση θα πρέπει να έχετε 
περάσει τη βάση του 50%. 

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο όσοι φοιτητές έχουν εκ των 
προτέρων δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στην εξ’ αποστάσεως 
εξέταση μέσω του https://sis.auth.gr και διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό 
(κάμερα, μικρόφωνο, ηχείο). Η τελική εξέταση θα περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής και ακροστιχίδες. Κάθε ερώτηση έχει από μία σωστή 
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απάντηση. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 32 λεπτά. Θα υπάρχει δυνατότητα 
ελεύθερης περιήγησης στις ερωτήσεις. 

Για την ημέρα και ώρα της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει: 

• να έχουν μαζί τους φοιτητική/ακαδημαϊκή ταυτότητα ή πάσο ή βιβλιάριο, 
με φωτογραφία, για τον απαραίτητο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. 

• να έχουν φροντίσει εκ των προτέρων για την ορθή ρύθμιση της εμφάνισης 
του ονόματός τους στο Zoom ώστε να ταυτίζεται με το ΑΕΜ και το όνομα 
που εμφανίζεται στην ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (ΑΕΜ, Επίθετο, Όνομα). 
Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρειάζεται η εκ των προτέρων είσοδος (Sign-In) 
στο authgr.zoom.us μέσω ιδρυματικού λογαριασμού, και η σχετική 
παραμετροποίηση του ατομικού προφίλ 
στο Zoom (Profile, Edit, First Name, Last Name). 

• να έχουν φροντίσει να λάβουν τυχόν απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για την 
διεξαγωγή των εξετάσεων. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων δεν είναι 
δυνατή η παροχή οποιασδήποτε τεχνικής βοήθειας. 

• να συνδεθούν στο διαδίκτυο με σταθερό υπολογιστή ή laptop, κατά 
προτίμηση όχι μέσω WiFi αλλά με καλώδιο ethernet, και σίγουρα όχι από 
κινητό τηλέφωνο. Αδικαιολόγητη αδυναμία/απώλεια σύνδεσης 
συνεπάγεται μηδενισμό. 

• να εισέλθουν στο elearning αποκλειστικά με τον ιδρυματικό τους 
λογαριασμό και στη συνέχεια να επιλέξουν το μάθημα «Κλινική Άσκηση 
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στη Γενική Ιατρική». 

• αφού μεταβούν στην ενότητα «Τελική εξέταση 17ης Ιουλίου 2020» να 
επιλέξουν ανάλογα με την ομάδα τους τη «Συνεδρία επιτήρησης 
μέσω Zoom» για να συμμετέχουν σε συνεδρία μέσω Zoom. Η συμμετοχή 
στην συνεδρία Zoom θα πρέπει να γίνει αυστηρά και μόνο με το όνομα που 
αναγράφεται στην ακαδημαϊκή ταυτότητα. Οδηγίες για τη συμμετοχή σε εξ 
αποστάσεως συνεδρία με ταυτοποίηση μπορείτε να βρείτε στη 
σελίδα https://it.auth.gr/el/node/4953. Ενημερωθείτε σχετικά ΠΡΙΝ τις 
εξετάσεις.  

• να εισέλθουν στην επιτήρηση: α) οι φοιτητές της 1ης και η 2η σειρά μεταξύ 
11.00 - 11.10π.μ., β) α) οι φοιτητές της 3ης και της σειράς ERASMUS μεταξύ 
12.00 - 12.10μ.μ., ανεξάρτητα από τη συνολική διάρκεια της εξέτασης. Με 
την είσοδο στην επιτήρηση  να τηρήσουν απόλυτη ησυχία και να αναμένουν 
οδηγίες από τον Host της συνεδρίας. Δεν επιτρέπεται η χρήση ακουστικών.  

• μετά τις 11.10π.μ. (12.10μ.μ. για την 3η/ERASMUS σειρά) ΔΕ θα επιτρέπεται 
η είσοδος και όσοι προσέλθουν αργότερα, δε θα μπορούν να συμμετέχουν 
στην εξέταση - θα μηδενιστούν. 

• μετά τον διαμοιρασμό σε δωμάτια και την ανακοίνωση του κωδικού του 
κουίζ, να επιλέξουν στην ενότητα «Τελική εξέταση 17ης Ιουλίου 2020» την 
«Τελική εξέταση».  

• Σε περίπτωση απρόσμενης διακοπής της σύνδεσής σας, όλες οι μέχρι εκείνη 
τη στιγμή επιλογές σας «σώζονται» αυτόματα από το σύστημα. Μπορείτε να 
ξανασυνδεθείτε άμεσα για να συνεχίσετε τη συμπλήρωση του κουίζ μέχρι 
την ολοκλήρωση του διαστήματος των 32 λεπτών (προσοχή ο χρόνος δε 
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σταματάει να τρέχει), εντός πάντα της προβλεπόμενης ώρας (1η/2η σειρά: 
11-12μ.μ., 3η/ERASMUS σειρά 12 – 1μ.μ.).  

• Καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης είναι υποχρεωτική από πλευράς σας η 
χρήση της κάμερας καθώς θα υπάρχει συνεχής ζωντανή επιτήρηση (χωρίς 
καταγραφή) και δειγματοληπτική ταυτοποίηση (με την ακαδημαϊκή σας 
ταυτότητα). Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε  αδικαιολόγητο 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 να 
θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή στις εξετάσεις οι φοιτητές οφείλουν να 
είναι συνδεδεμένοι στην τάξη μέσω Zoom καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
εξέτασης με ανοιχτή κάμερα και μικρόφωνο, χωρίς τη χρήση ακουστικών. 

 

Με εκτίμηση 

Α. Μπένος, Ε. Σμυρνάκης, Η. Κονδύλης 

 


