Προς
τις/τους Κοσμήτορες
τις/τους Προέδρους των Τμημάτων
τις Γραμματείες των Τμημάτων
τους υπευθύνους σύνταξης προγραμμάτων εξετάσεων Σχολών / Τμημάτων
Αγαπητές, Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σχετικά με την διενέργεια εξ αποστάσεως εξετάσεων στην εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου, σας
γνωστοποιούμε τα εξής για τον χρονοπρογραμματισμό των εξετάσεων που θα αξιοποιήσουν την υπηρεσία
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων - elearning.auth.gr για όλη τη διάρκεια της περιόδου της εξεταστικής:
1. Τα διαθέσιμα χρονικά διαστήματα (χρονοθυρίδες) για τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων ορίζονται τις
εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 21:30, για όσες εβδομάδες διαρκέσει η εξεταστική περίοδος.
2. Οι ώρες μεταξύ 21:30 και 24:00 μπορεί να αξιοποιηθούν για ανέβασμα εργασιών.
3. Οι ημέρες Σάββατο και Κυριακή μπορούν να αξιοποιηθούν για επανάληψη εξετάσεων που τυχόν
αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα.
4. Τα 41 τμήματα χωρίζονται σε 2 βασικές ομάδες (Α και Β) και 2 υποομάδες (Α1, Α2, Β1, Β2), σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα. Το κάθε Τμήμα μπορεί να διενεργεί σε κάθε διαθέσιμο χρονικό διάστημα
εξετάσεις, για ένα ή περισσότερα μαθήματα, που δεν ξεπερνούν αθροιστικά τους 600 συμμετέχοντες.
Διαστήματα
Δευτ-Παρ

Ομάδα Α
Α1
Ιατρικής (med)
Οικονομικών Επιστημών (econ)
Φιλολογίας (lit)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού (phed)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ee)
Πληροφορικής (csd)
Χημείας (chem)
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (hist)
Πολιτικών Επιστημών (polsci)
Οδοντιατρικής (dent)

Β1

Ομάδα Α1
09:00-11:00
13:00-15:00
17:00-19:00

Α2

Φαρμακευτικής (pharm)
Γεωλογίας (geo)
Δημοσιογραφίας (jour)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού Σερρών (phed-sr)
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (topo)
Κινηματογράφου (film)
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (itl)

Νομική (Law)
Πολιτικών Μηχανικών (civil)
Γεωπονίας (agro)
Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης (eled)
Φυσικής (physics)
Μαθηματικών (math)
Ψυχολογίας (psy)
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (edlit)
Δασολογίας (for)
Χημικών Μηχανικών (cheng)

Ομάδα Β1
11:15-13:15
15:15-17:15
19:15-21:15

Β2

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (enl)
Κτηνιατρικής (vet)

Βιολογίας (bio)

Διαστήματα
Δευτ-Παρ

Ομάδα Β

Ομάδα Α2
09:15-11:15
13:15-15:15
17:15-19:15

Θεολογίας (theo)
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης (nured)
Αρχιτεκτόνων Mηχανικών (arch)
Ποιμαντικής (past)
Γερμανικής Γλώσσας
και Φιλολογίας (del)
Εικαστικών
και Εφαρμοσμένων Τεχνών (vis)
Μηχανολόγων Μηχανικών (meng)

Ομάδα Β2
11:30-13:30
15:30-17:30
19:30-21:30

Μηχανικών Χωροταξίας
και Ανάπτυξης (plandevel)
Θεάτρου (thea)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (frl)
Μουσικών Σπουδών (mus)

Σάββατο και Κυριακή εξετάσεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή/και επανάληψη εξετάσεων αν απαιτηθεί

5. Μαθήματα με ακροατήρια μεγαλύτερα των 600 συμμετεχόντων μπορούν να διενεργηθούν αρκεί το
Τμήμα να μην έχει ορίσει ταυτόχρονα εξέταση άλλου μαθήματος.
6. Τα χρονικά διαστήματα 07:00-08:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 07:00-10:00 τις Κυριακές είναι
δεσμευμένα για τυχόν θέματα συντήρησης των συστημάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να
συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/authtickets .
7. Είναι αυτονόητο ότι ο χρονοπρογραμματισμός των εξετάσεων που θα γίνουν με άλλους τρόπους και δεν
θα απαιτήσουν χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Μαθημάτων - elearning.auth.gr, δεν επηρεάζεται
από τα παραπάνω
Τέλος, επισημαίνουμε ότι η τήρηση του χρονοπρογραμματισμού από όλα τα Τμήματα θα συμβάλλει
καθοριστικά στην ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων. Εάν κριθεί σκόπιμο, θα επανέλθουμε με νεότερη
ενημέρωση.
Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις στη γνωστή διεύθυνση υποστήριξης exams-board@auth.gr .
Με εκτίμηση,
Νίκος Βασιλειάδης
Εκ μέρους της επιτροπής υποστήριξης εξ αποστάσεως εξετάσεων

