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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Εξετάσεων ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ – κωδ. ΙΑ0356 
 

Από τα Εργαστήρια Α΄ Φαρμακολογίας και Κλινικής Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής, 

ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις του επιλεγόμενου μαθήματος «Τεκμηριωμένη Συνταγογράφηση 

και Θεραπευτική» - κωδ. ΙΑ0356, (εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου), θα πραγματοποιηθούν με 

φυσική παρουσία στο Α΄ και στο Β΄ Αμφιθέατρο του Τμήματος Ιατρικής την Παρασκευή 25 

Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14.00΄. 

 

Ώρα προσέλευσης 13.30 μ.μ. για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και των πιστοποιητικών.  

Η κατανομή των εξεταζομένων στα δυο αμφιθέατρα θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 24/02/2022, μετά τη 

δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις.  

1. Οι εξετάσεις του επιλεγόμενου μαθήματος «Τεκμηριωμένη Συνταγογράφηση και 

Θεραπευτική» - κωδ. ΙΑ0356,  θα είναι ηλεκτρονικές με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και θα 

διεξαχθούν μέσω του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος  https://elearning.auth.gr 

2. Οι ερωτήσεις των εξετάσεων θα είναι 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ο χρόνος 

που θα έχετε στη διάθεσή σας θα είναι 20 λεπτά.  

3. Θα επιτρέπεται η επιστροφή σε προηγούμενη ερώτηση. 

4. Δεν θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία.  

5. Όλοι οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους, έναν φορητό υπολογιστή ή tablet. 

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.  

6. Οι φοιτητές που θα προσέλθουν στις εξετάσεις, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μαζί 

τους το πιστοποιητικό εγγραφής τους στην πλατφόρμα edupass. Επίσης, θα πρέπει υποχρεωτικά 

να έχουν μαζί τους το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης (σε ισχύ) ή βεβαίωση αρνητικού 

εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή 

γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid)  έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα 

έναρξης της εξέτασης του μαθήματος, καθώς και το δελτίο φοιτητικής ταυτότητας. Οι επιτηρητές 

πριν την έναρξη της εξέτασης, θα διενεργούν τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας και των 

προαναφερθέντων πιστοποιητικών.  

Εγγραφές:  

ΑΥΣΤΗΡΩΣ απαραίτητες:   από 04/02/2022 – έως και 23/02/2022 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://elearning.auth.gr/mod/choicegroup/view.php?id=652139 

Όποιος/α δεν δηλώσει ηλεκτρονικά και έγκαιρα τη συμμετοχή του/της δεν θα γίνει δεκτός/η 

στις εξετάσεις.     

 Από τη Γραμματεία Φαρμακολογίας 
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