Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ
Γ1 Τρόπος εξέτασης
Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις θα
πρέπει να ενημερωθούν για τη μέθοδο και τα μέσα της εξ αποστάσεως
εξέτασης από τους διδάσκοντες του μαθήματος.
Γ2 Προετοιμασία εξέτασης
Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να μεριμνήσουν πριν την εξέταση για τα
ακόλουθα:
(α) Να έχουν κάνει την ηλεκτρονική εγγραφή στην ομάδα «Εξέταση (τίτλος
μαθήματος) χειμ. εξαμ. 2020-21».
(β) Να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα απαραίτητα τεχνικά μέσα
(π.χ. σταθερό ή φορητό Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, κ.λπ.) και να έχουν ελέγξει
τη σωστή λειτουργία του πριν από κάθε εξέταση.
(γ) Να εξασφαλίσουν καλής ποιότητας σύνδεση στο διαδίκτυο την ημέρα και
ώρα της κάθε εξέτασης.
Γ3 Συμμετοχή στην εξέταση
Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις θα διεξαχθούν με τη χρήση της πλατφόρμας open
elass που διαθέτει η ΑΣΠΑΙΤΕ και της πλατφόρμας τηλεσυνεδρίασης MS
Teams. Προκειμένου οι φοιτητές/φοιτήτριες να συμμετάσχουν στις εξετάσεις,
και κατά παρέκκλιση των συνηθισμένων κανόνων για τη χρήση ηλεκτρονικού
εξοπλισμού στις εξετάσεις, θα πρέπει να διαθέτουν, αποκλειστικά για την
υποστήριξη των εξετάσεων:


ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet με τα οποία να
μπορεί να συνδεθούν στην πλατφόρμα open elass και την εφαρμογή
MS Teams.



Λειτουργικό σύστημα Windows ή MacOs ή iOS ή Android.



Σύνδεση στο internet.



Φυλλομετρητή για την πρόσβαση στην πλατφόρμα open eclass και την
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εφαρμογή MS Teams.


Κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο, για την επικοινωνία με τον διδάσκοντα
και/ή τους επιτηρητές όποτε χρειάζεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης.



Την φοιτητική τους ταυτότητα και την αστυνομική τους ταυτότητα (ή του
διαβατηρίου ή του διπλώματος οδήγησης) για την ταυτοποίηση τους.

Τεχνικές πληροφορίες για την πρόσβαση και χρήση των πληροφοριακών
συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εξ αποστάσεως εξέταση
μπορούν να βρεθούν στην ενότητα «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» της
ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης η κάμερα και το μικρόφωνο θα πρέπει να
παραμένουν ανοιχτά. Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνει καμία καταγραφή εικόνας
και ήχου των συμμετεχόντων.
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