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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα: Προφορικές Εξετάσεις «Ιατρική Πληροφορική Ι» Τμήματα Ιατρικής (IA0276) και 

Οδοντιατρικής (100103C). 

 

Στην παρούσα ανακοίνωση δίνονται οδηγίες και πληροφορίες, που αφορούν στην εξέταση του 

μαθήματος «Ιατρική Πληροφορική Ι», με ώρα εξέτασης 17:00-19:00, την Πέμπτη 25/02/2021.  

Οι  φοιτητές οφείλουν να διαθέτουν τα παρακάτω: 

1. Υπολογιστή με κάμερα ή κινητό τηλέφωνο με κάμερα και ήχο, ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο 

(laptop/tablet) που διαθέτει κάμερα, προκειμένου να συνδεθούν στο ZOOM  για την 

προφορική εξέταση. 

2. Ακαδημαϊκή ταυτότητα 

Παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στα παρακάτω: 

1. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να έχει κατεβάσει ήδη στο μηχάνημα που θα χρησιμοποιήσει για 

την εξέταση την τελευταία έκδοση του zoom, ώστε να αποφευχθούν πιθανές καθυστερήσεις 

για updates. 

a. Οδηγίες σχετικές με τη συμμετοχή σε εξετάσεις μέσω zoom  μπορείτε να βρείτε στο 

link: https://it.auth.gr/el/node/4953 

b. Αν χρησιμοποιηθεί κινητό/tablet, θα πρέπει να έχετε κατεβάσει από το play store την 

εφαρμογή zoom cloud meeting. 

2. Πριν ξεκινήσουν οι εξετάσεις  ο εξεταζόμενος πρέπει να έχει επιβεβαιώσει ότι ισχύουν οι 

κωδικοί του ιδρυματικού του λογαριασμού, καθώς θα τους χρησιμοποιήσει για τη σύνδεσή 

του στο ZOOM.  

3. Όσον αφορά στον έλεγχο της ταυτότητας, θα ζητηθεί από τον εξεταζόμενο να επιδείξει την 

ακαδημαϊκή του ταυτότητα, από την οποία χρειάζεται να φαίνονται μόνο η φωτογραφία και 

το ονοματεπώνυμό του. 

4. Το meeting ID και το password που θα χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεσή σας στο zoom θα σας 

αποσταλεί από το elearning τουλάχιστον 2 ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης.  

5. Το zoom waiting room θα είναι ανοιχτό 30’ πριν την εξέταση. Μετά την έναρξη των εξετάσεων 

στις 17:00 θα κλειδώσει το σύστημα και δεν θα επιτρέπεται η μετέπειτα είσοδος για 

συμμετοχή στις εξετάσεις. 

https://it.auth.gr/el/node/4953


6. Θα υπάρξει μέριμνα για επανεξέταση μόνο σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος έχει συνδεθεί 

κανονικά κατά την έναρξη της εξέτασης και διαπιστωθεί πρόβλημα διαδικτυακής σύνδεσης 

κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

 

Από το Εργαστήριο Η/Υ, Ιατρικής Πληροφορικής και 

Βιοϊατρικής – Απεικονιστικών Τεχνολογιών 


