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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών 

Υγείας ΑΠΘ, ότι οι εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2020, στο μάθημα της 

Κλινικής Ανοσολογίας, θα γίνουν την Τρίτη 22/9/2020 και ώρα 13.00 μέσω το 

www.elearning.auth.gr. Ο τρόπος των εξετάσεων είναι με ερωτήσεις 

πολλαπλών επιλογών και η σωστή απάντηση είναι πάντα μία. Ο διαθέσιμος 

χρόνος είναι 40 λεπτά. 

Προϋπόθεση για να συμμετάσχετε, είναι να είσαστε εγγεγραμμένοι στο 

www.elearning.auth.gr. Για πληροφορίες σχετικά με  την εγγραφή σας στο e-

learning και τη γενικότερη λειτουργία του, παρακαλώ επικοινωνήστε με το 

elearning@auth.gr. Η είσοδος στο elearning@auth.gr πρέπει να γίνει μέσω του 

ιδρυματικού λογαριασμού σας.  

Η ύλη για τις εξετάσεις του μαθήματος είναι το αντίστοιχο βιβλίο «Κλινική 

Ανοσολογία», καθώς και οι πρόσθετες σημειώσεις που υπάρχουν στο e-

learning. 

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων θα υπάρχει ηλεκτρονική 

επιτήρηση μέσω zoom.us. Για το λόγο αυτό, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει 

διαθέσιμη λειτουργική κάμερα στον υπολογιστή από τον οποίο θα συμμετάσχετε 

στην εξέταση.   

       Αναλυτικές οδηγίες για τη σύνδεση στο zoom: 

1.  Η σύνδεσή σας στο https://authgr.zoom.us θα πρέπει να γίνει μέσω του 

ιδρυματικού σας λογαριασμού. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποκλειστείτε από 

την εξέταση.  

 
Νεοπλασίες πνεύμονα 
Επεμβατική βρογχοσκόπηση 
 Έλεγχος διαταραχών ύπνου 
Θ. Κοντακιώτης.  
Καθηγητής  
kontak@auth.gr 
 
 
Βρογχικό άσθμα  
Διάμεσες Πνευμονοπάθειες 
Δ. Παπακώστα  
Καθηγήτρια  
dpapakos@med.auth.gr 
 
 
Θωρακοσκόπηση,  
ΧΑΠ, Αποκατάσταση,  
Νεοπλασίες πνεύμονα 
Δ. Σπυράτος 
Επίκ. Καθηγητής 
diospyrato@yahoo.gr 
 
 
Φυματίωση, Κυστική Ίνωση  
Κ. Μανίκα  
Επικ. Καθηγήτρια 
ktmn05@yahoo.gr 
 
 
ΧΑΠ- Βρογχικό άσθμa 
Bρογχοσκόπηση 
Κ. Πορπόδης 
Επίκ. Καθηγητής 
kporpodis@yahoo.gr 
 
 
ΧΑΠ-βρογχεκτασίες,  
Διάμεσες Πνευμονοπάθειες, 
Βρογχικό Άσθμα 
Ε. Φούκα 
Επιμελήτρια Α’  
evafo@yahoo.com 
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Για το λόγο αυτό, πριν ξεκινήσουν οι εξετάσεις,  ο εξεταζόμενος πρέπει να έχει 

επιβεβαιώσει ότι ισχύουν οι κωδικοί του ιδρυματικού του λογαριασμού, καθώς 

θα τους χρησιμεύσει για τη σύνδεσή του στο ZOOM.  

1. Το id του για την είσοδό σας στο δωμάτιο που έχει δημιουργηθεί, είναι το          

964 5814 2541 και το Password 396918.  

2. Η σύνδεσή σας στο zoom θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στις 22/9/2020 στις 

12:20μμ. Στις 12:40μμ το δωμάτιο θα κλειδωθεί και δε θα υπάρχει δυνατότητα 

μα εισέλθετε.  

3. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να έχει κατεβάσει ήδη την τελευταία έκδοση του 

zoom, ώστε να αποφευχθούν πιθανές καθυστερήσεις για updates. 

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

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

Αν χρησιμοποιηθεί κινητό/tablet ως κάμερα, θα πρέπει να έχετε κατεβάσει από 

το play store την εφαρμογή zoom cloud meeting. 

4. Χωρίς σύνδεση στο zoom που επιτρέπει την επιτήρηση, η συμμετοχή στις 

εξετάσεις μέσω elearning θεωρείται άκυρη. 

5. Θα πρέπει να έχετε διαθέσιμη την Ακαδημαϊκή σας ταυτότητα, προκειμένου να 

γίνει η ταυτοποίησή σας 

 

Τέλος σας παραθέτουμε τις οδηγίες που είναι ήδη αναρτημένες στην σελίδα της 

εξέτασης του μαθήματος, για την ενημέρωσή σας: 

Προς τους φοιτητές/φοιτήτριες που παίρνουν μέρος στις εξετάσεις μέσω e learning 

Προς ενημέρωσή σας,  

κατά την έναρξη της εξέτασης (είτε κουίζ ή κατάθεσης εργασίας) θα κληθείτε να δηλώσετε ότι 

λάβατε γνώση των παρακάτω προκειμένου να ξεκινήσει η εξέταση 

Έλαβα γνώση για τις τεχνικές εξ αποστάσεως εξέτασης (όπως αναφέρονται στην απόφαση της 

Συγκλήτου), τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή και την 

ταυτοποίησή μου στις εξ αποστάσεως εξετάσεις (βλ. Παράρτημα ΙΙ της απόφασης της Συγκλήτου 

ΑΠΘ – Ενέργειες για φοιτητές) και προτίθεμαι να συμμετέχω σε αυτές: 

https://it.auth.gr/el/node/4953#_blank
https://www.auth.gr/sites/default/files/parartima_ii-energeies_gia_toys_foitites.pdf
https://www.auth.gr/sites/default/files/parartima_ii-energeies_gia_toys_foitites.pdf
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 με τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια εξέτασής μου 

 με τη χρήση αποκλειστικά ιδρυματικού λογαριασμού για τη συμμετοχή στις εξ αποστάσεως 

εξετάσεις 

Επιπλέον: 

 δηλώνω οτι οι εργασίες/γραπτά που παραδίδω αποτελούν προϊόν του δικού μου, αποκλειστικά, 

πνευματικού μόχθου, και θα αναφέρω με σαφήνεια οποιαδήποτε βοήθεια έλαβα από άλλο 

πρόσωπο, οργανισμό, σύστημα ή/και τις πηγές που χρησιμοποίησα στη συγγραφή της εργασίας ή 

του γραπτού μου 

 δέχομαι τον έλεγχο λογοκλοπής στις εργασίες/γραπτά που παραδίδω (Συμφωνία Αδειοδότησης 

Τελικού Χρήστη Turnitin : ελληνικά / αγγλικά) 

 αποδέχομαι την Πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων 

Κατά την εκτέλεση του κουίζ: 

 Συνιστάται η χρήση Mozilla Firefox ή Google Chrome. Αποφύγετε τη χρήση Internet Explorer. 

 Μην απενεργοποιείτε τη χρήση cookies για το δικτυακό τόπο elearning.auth.gr 

 Μην απενεργοποιείτε τη javascript στον browser 

 Στις αριθμητικές απαντήσεις, χρησιμοποιήστε για υποδιαστολή το κόμμα ή την τελεία, ανάλογα 

με τη γλώσσα της διεπαφής/interface σας (ελληνικά --> κόμμα "," / αγγλικά --> τελεία "."). 

 Μην παραμείνετε ανενεργοί για πάνω απο δύο ώρες στη σελίδα εκτέλεση του Κουίζ. Αυτό θα έχει 

ως αποτέλεσμα να γίνει αυτόματη έξοδος από το δικτυακό τόπο του elearning. 

 Μην κλείνετε την καρτέλα (tab) ούτε το παράθυρο του κουίζ κατά τη διάρκεια του κουίζ έως ότου 

επιλέξετε "Υποβολή όλων". 

 Εάν για οποιοδήποτε λόγο βρεθείτε εκτός του κουίζ, ξαναεπιλέξτε το και πατήστε "Συνέχιση της 

τελευταίας προσπάθειας" (διαθέσιμη επιλογή εάν δεν έχει λήξει ο χρόνος του κουίζ). Σε 

περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε μονιμότερο τεχνικό πρόβλημα θα πρέπει να πάρετε 

ένα screenshot ή βίντεο της οθόνης σας τη στιγμή που θα παρουσιαστεί και να το στείλετε με e-

mail στο διδάσκοντά σας ώστε να τεκμηριώσετε την αδυναμία σας να ολοκληρώσετε την εξέταση. 

 Να προτιμήσετε σταθερή σύνδεση στο δίκτυο και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή εφόσον είναι 

διαθέσιμα, καθώς έτσι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων, που σχετίζονται 

με πολλούς συνδυαστικούς παράγοντες τεχνικής φύσης. 

https://elearning.auth.gr/pluginfile.php/1550271/mod_resource/content/1/EULA_turnitin_greek.pdf
https://elearning.auth.gr/pluginfile.php/1550270/mod_resource/content/1/EULA_Turnitin.pdf
https://www.auth.gr/sites/default/files/politiki_exetaseon.pdf
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 Απαγορεύονται τα ακουστικά. Όλοι οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να παραμείνουν στη σύνδεση zoom 

μέχρι το τέλος της εξέτασης. 

 Να πατήσετε στο τέλος "Υποβολή όλων". Όταν πατήσετε το κουμπί "Υποβολή όλων" ΔΕ θα έχετε 

πλέον το δικαίωμα να απαντήσετε σε περαιτέρω ερωτήσεις. 

 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή των θεμάτων 

 Η σωστή απάντηση είναι μόνο μία 

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του 

μαθήματος στο 2310 992432 και στο stpantaz@auth.gr  

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.  

 

 

Από τη Γραμματεία του μαθήματος 

mailto:stpantaz@auth.gr

