
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

       
 

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο 
Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο 
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ 

 
 
 
 
 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Α΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ 
Διευθύντρια: Καθ. Π. Παπαϊωαννίδου 

Τηλ. 2310-999304, 314 
e.mail:   ppap@auth.gr 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ  
Διευθυντής : Καθ. Δ. Κούβελας 

Τηλ. 2310 999 335 
e mail: kouvelas@auth.gr 
541 24, Θεσσαλονίκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 03/02/2022 

Αριθμ. Πρωτ.  - 

 
 
 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Εξετάσεων ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ – κωδ. 100512C 
 

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

ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις του μαθήματος «Φαρμακολογία» - κωδ. 100512C, (εξεταστική 

περίοδος Φεβρουαρίου), για το Τμήμα Οδοντιατρικής, θα πραγματοποιηθούν με φυσική 

παρουσία στο Αμφιθέατρο του Ανατομείου του Τμήματος Ιατρικής την Παρασκευή 04 

Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14.00΄.  

 

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

πιστοποιητικών.  

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  

1.  Οι εξετάσεις του μαθήματος «Φαρμακολογία» 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 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 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.  

7. 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 26/01/2022 – έως και 02/02/2022 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://elearning.auth.gr/mod/choicegroup/view.php?id=650916 

 

Όποιος/α δεν δηλώσει ηλεκτρονικά και έγκαιρα τη συμμετοχή του δεν θα γίνει δεκτός/η στις εξετάσεις.     

 

Από τη Γραμματεία Φαρμακολογίας 
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