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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΩΡΑ Εξετάσεων ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ – κωδ. ΙΑ0340 

για τους φοιτητές/τριες Ιατρικής με ΖΥΓΟ ΑΕΜ  
 

Από το Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής, ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις 

του μαθήματος «Φαρμακολογία ΙΙ» - κωδ. ΙΑ0340, (εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου), για τους 

φοιτητές του Ιατρικού Τμήματος, των οποίων το ΑΕΜ λήγει σε ΖΥΓΟ αριθμό, θα πραγματοποιηθούν 

την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 από τις 09:00΄ με ωρολόγιο πρόγραμμα και αίθουσες που 

ακολουθεί:   

Οι φοιτητές των οποίων το ΑΕΜ λήγει σε ΖΥΓΟ αριθμό και έχουν δηλωθεί ηλεκτρονικά 
για συμμετοχή στις εξετάσεις:  

 
1ο γκρουπ εξετάσεων 

1. - Από το γράμμα «A – Aldomi» έως και το γράμμα «Γ. – έως και Γιαννακούλας»: στις 09.00΄ 
στην αίθουσα της Φαρμακολογίας (Α) 3ος όροφος – Τμήμα Ιατρικής – είσοδος 1. 

2. - Από το γράμμα «Γ – Γιόρτσιου» έως και το γράμμα «Ε. – έως και Ευθυμίου»: στις 09.00΄ 
στην αίθουσα της Φαρμακολογίας (Β) 3ος όροφος – Τμήμα Ιατρικής – είσοδος 1. 

3. - Από το γράμμα «Ζ. – Ζαμάνης» έως και το γράμμα «Λ. - Λυκοτσέτσας»: στις 09.00΄ στην 
αίθουσα της Φυσιολογίας 1ος όροφος – Τμήμα Ιατρικής – είσοδος 3. 

 
 2ο γκρουπ εξετάσεων 

4. - Από το γράμμα «Μ – Μακρίδης» έως και το γράμμα «Π. – έως και Παπαδόπουλος»: στις 
10.15΄ στην αίθουσα της Φαρμακολογίας (Α) 3ος όροφος – Τμήμα Ιατρικής – είσοδος 1. 

5. - Από το γράμμα «Π – Παπαδοπούλου» έως και το γράμμα «Π. – έως και Πίτσιλου»: στις 
10.15΄ στην αίθουσα της Φαρμακολογίας (Β) 3ος όροφος – Τμήμα Ιατρικής – είσοδος 1. 

6. - Από το γράμμα «Π. – Πλαχούρα» έως και το γράμμα «Ψ. - Ψαθάς»: στις 10.15΄ στην 
αίθουσα της Φυσιολογίας 1ος όροφος – Τμήμα Ιατρικής – είσοδος 3. 
 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ!  

1.  Οι εξετάσεις του μαθήματος «Φαρμακολογία ΙΙ» θα είναι ηλεκτρονικές (μόνο για τους φοιτητές με 

ΖΥΓΟ ΑΕΜ) με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και θα διεξαχθούν μέσω του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος  

https://elearning.auth.gr 

2. Οι ερωτήσεις των εξετάσεων θα είναι 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ο χρόνος που θα έχετε στη 

διάθεσή σας θα είναι 50 λεπτά.  

3. Θα επιτρέπεται η επιστροφή σε προηγούμενη ερώτηση. 

4. Η βάση είναι 29 σωστές απαντήσεις.  

5. Δεν θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία.  

6. Όλοι οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους, έναν φορητό υπολογιστή πλήρως 

φορτισμένο! Παρακαλούμε να έχετε φροντίσει να έχουν προηγηθεί τυχόν ενημερώσεις (up date) των 

προγραμμάτων (software) του υπολογιστή π.χ. Mozilla, Chrome, για να αποφύγουμε καθυστερήσεις την ώρα των 

εξετάσεων.  

  

Από τη Γραμματεία Φαρμακολογίας  
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