
Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει συµµετοχή στις εξετάσεις για το 
µάθηµα Ψυχιατρικής Η στις Α’, Β’ & Γ’ Πανεπιστηµιακές Ψυχιατρικές 
Κλινικές στην ηλεκτρονική γραµµατεία sis.auth.gr θα πρέπει να 
συνδεθούν Τετάρτη 23 Σεπτεµβρίου 2020 στις 9:00πµ στον 
σ ύ ν δ ε σµ ο h t t p s : / / a u t h g r. z o o m . u s / j / 9 4 5 9 5 2 6 4 8 9 9 ?
pwd=MUV6NjY2bFBWdG9NRExtY0NSUEFpdz09 µε κωδικό 
Passcode: 201580 στο zoom και να έχουν ανοιχτή την κάµερα του 
υπολογιστή τους και κλειστό το µικρόφωνο τους. Προσοχή πριν 
συνδεθείτε στον σύνδεσµο του zoom για τις εξετάσεις θα 
πρέπει να ανοίξετε το zoom και να συνδεθείτε µε τα στοιχεία 
του ιδρυµατικού σας λογαριασµού. Επιλέγουµε Sign In with 
SSO προκειµένου να εισέλθουµε µε τον ιδρυµατικό µας 
λογαριασµό στο ΑΠΘ. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στον 
σύνδεσµο https://it.auth.gr/el/node/4953 

 Η σύνδεση στο elearning.auth.gr στο µάθηµα Ψυχιατρική Η (Γ 
Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική) την Τετάρτη 23 Σεπτεµβρίου 
2020 θα γίνει στις 9:15 για να υπάρχει πρόσβαση στις Εξετάσεις 
Ψυχιατρική Η Σεπτέµβριος 2020 µε διάρκεια 30 λεπτά για 50 
ερωτήσεις µε έναρξη 9:30 και λήξη 10:00. Προσοχή όλοι 
φο ι τη τ έ ς (όλων των Κλ ι ν ι κών ) συνδέοντα ι στο 
e l ea rn ing .au th .g r στο µάθηµα Ψυχ ιατρ ική Η (Γ 
Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική), όπου υπάρχουν οι 
ερωτήσεις multiply choice για τις εξετάσεις.  

Σε περίπτωση που υπάρξει παροδική διακοπή του δικτύου που 
χρησιµοποιείτε, µπορείτε να επανέλθετε στις εξετάσεις σας και 
εφόσον υπάρχει ακόµη χρόνος για την ολοκλήρωση της εξέτασης, 
να συνεχίσετε την προσπάθειά σας επιλέγοντας το κουµπί "Συνέχιση 
της τελευταίας προσπάθειας”. 
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. 

Η ύλη εξέτασης περιέχετε σε όλα τα αναρτηµένα µαθήµατα (Α,Β & Γ 
Ψυχιατρικής) και τα συγγράµµατα όπως αυτά προσδιορίζονται στον 
σύνδεσµο του µαθήµατος στην ΜΟΔΙΠ https://qa.auth.gr/el/class/
1/600150457 
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