Οδηγίες για συμμετοχή στην εξ αποστάσεως
εξέταση του μαθήματος
«Μηχανουργική Τεχνολογία Ι - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου, στην υπ’ αριθ. 180/29.12.2020 έκτακτη συνεδρίασή της όπως
έχουν δημοσιοποιηθεί στο παρακάτω σύνδεσμο (Link: http://www.upatras.gr/el/node/9793) :
Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις του μαθήματος «Μηχανουργική Τεχνολογία Ι
[ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021]», θα πρέπει να εισέλθετε προηγουμένως στη νέα Πλατφόρμα Εξ Αποστάσεως
Εξετάσεων :
LINK: https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php
και να αποδεχθείτε την ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στις εξ
αποστάσεως εξετάσεις. Αν δεν υπάρξει αποδοχή των όρων συμμετοχής στις εξετάσεις δεν θα μπορείτε
να συμμετέχετέ στην εξέταση.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 του Τμήματος η εξέταση του
μαθήματος «Μηχανουργική Τεχνολογία Ι [ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021]» θα διεξαχθεί την ΠΕΜΠΤΗ 28
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 σύμφωνα με τις παρακάτω ομάδες :
Ομάδες Α1 – Α2: ΠΕΜΠΤΗ 28/01/2021, 08:00 (έναρξη)
Oμάδες B1 – Β2: ΠΕΜΠΤΗ 28/01/2021, 11:00 (έναρξη)
Oμάδες Γ1 – Γ2: ΠΕΜΠΤΗ 28/01/2021, 14:00 (έναρξη)
Οι ομάδες θα ανακοινωθούν 24 ώρες πριν την έναρξή της εξέτασης στην σελίδα του μαθήματος στο e-class .
Για να συμμετάσχετε στην εξέταση του μαθήματος, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που
εξηγούνται παρακάτω.
Η εξέταση θα είναι γραπτή εξ αποστάσεως με ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής) και
διάρκειας 60 λεπτών με επιτήρηση μέσω κάμερας με χρήση του εργαλείου ΖΟΟΜ. Θα ακολουθήσει
προφορική εξέταση εάν κριθεί απαραίτητο από τους διδάσκοντες.
Για την εξέταση θα πρέπει να διαθέτετε:
1. Φοιτητικό πάσο ή ταυτότητα για τον έλεγχο ταυτοποίησης.
2. Προσωπικό υπολογιστή ή κινητό (smartphone) ή tablet με κάμερα
και μικρόφωνο και σύνδεση στο δίκτυο.
Όσοι δεν διαθέτετε κάποιο από τα ανωτέρω θα πρέπει να το δηλώσετε γραπτά με υπεύθυνη δήλωση την
οποία θα αποστείλετε (στη Γραμματεία του Τμήματος και στον Διδάσκοντα) το αργότερο μια ημέρα πριν
την ημερομηνία εξέτασης του Μαθήματος. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος του Τμήματος σε
συνεργασία με τα αντίστοιχα μέλη του διδακτικού προσωπικού αποφασίζουν τον πλέον πρόσφορο, κατά
περίπτωση, τρόπο εξέτασης σας.

Α. Προετοιμασία για συμμετοχή στην εξέταση (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ)
Αρχικά θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στην εξέταση του μαθήματος ‘Μηχανουργική Τεχνολογία Ι
[ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021]’ μέσω της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εξετάσεων https://exams.eclass.upatras.gr
έως το αργότερο 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη εξέταση του μαθήματος. Για την εγγραφή θα
χρησιμοποιήσετε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (Upnet ID), θα αποδεχθείτε τους όρους συμμετοχής
αν δεν το έχετε ήδη κάνει και αφού πατήσετε Εγγραφή σε εξέταση μαθήματος θα εγγραφείτε στο
μάθημα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πλατφόρμα https://exams.eclass.upatras.gr είναι διαφορετική από την παρούσα
πλατφόρμα του eclass και αφορά μόνο εξετάσεις μαθημάτων. Στο προφίλ σας θα πρέπει να αναγράφεται
το ιδρυματικό σας email. Μετά τη συγκεκριμένη προθεσμία δεν θα επιτραπεί άλλη εγγραφή και ο
φοιτητής/τρια δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην εξέταση. Επιπλέον, θα γίνει έλεγχος με τη λίστα
της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (Progress) και όποιος φοιτητής/τρια δεν έχει δηλώσει το μάθημα αλλά
έχει εγγραφεί στην εξέταση της πλατφόρμας https://exams.eclass.upatras.gr , θα διαγράφεται από την
εξέταση.
Β. Συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος (ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ)
Βήμα 1ο: Την ώρα έναρξης της εξέτασης (της συγκεκριμένης ομάδας που ανήκετέ) του μαθήματος (βλ.
προηγούμενη σελίδα) θα πρέπει να συνδεθείτε στο αντίστοιχο ZOOM link όπως αυτό θα εμφανίζεται
στην ανακοίνωση των ομάδων (βλέπε σελίδα 1).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα δοθεί άδεια σε κανέναν να εισέλθει χωρίς να έχει χρησιμοποιήσει το λογαριασμό του
(ακόμα και αν έχει πληκτρολογήσει το πραγματικό του όνομα, το οποίο δεν πρέπει να συμβεί αν
ακολουθήσετε σωστά την παραπάνω διαδικασία).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να έχουν συνδεθεί το αργότερο μέχρι
08:20 (ΟΜΑΔΑ Α1,Α2), 11:20 (ΟΜΑΔΑ Β1,Β2) και 14:20 (ΟΜΑΔΑ Γ1,Γ2). Το σύστημα θα είναι ανοιχτό
για σύνδεση από τις 07:40, 10:40 & 13:40 αντίστοιχα.
Βήμα 2ο: Στην αρχή της εξέτασης θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε την κάμερα και το μικρόφωνο ώστε
να γίνει έλεγχος ταυτοποίησης.
Βήμα 3ο: Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυτοποίησης, θα ενεργοποιηθεί το εργαλείο Ασκήσεις της
πλατφόρμας https://exams.eclass.upatras.gr με την άσκηση με το όνομα Εξέταση Μηχανουργική
Τεχνολογία Ι [ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021] στην οποία καλείστε να εξεταστείτε.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Άσκηση θα εμφανιστεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από
όλους τους συμμετέχοντες φοιτητές/τριες.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα θέματα της εξέτασης ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:
1. Εισέρχεσθε στη νέα Πλατφόρμα Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων https://exams.eclass.upatras.gr και
επιλέγετε το σύνδεσμο του μαθήματος.
2. Από τα εργαλεία που βρίσκονται αριστερά επιλέγετε το εργαλείο Ασκήσεις.
3. Επιλέγετε την άσκηση που καλείστε να εξεταστείτε.

Εξοικείωση με το περιβάλλον εξέτασης:
•

Κάθε ερώτηση εμφανίζεται σε ξεχωριστή σελίδα.

•

Η πλοήγηση στις ερωτήσεις θα πρέπει να γίνεται κάνοντας χρήση των «Επόμενο» και
«Προηγούμενο» στο κάτω μέρος ή επιλέγοντας τον αριθμό της ερώτησης από τη σειρά που
εμφανίζεται στο επάνω μέρος της ερώτησης (η τρέχουσα ερώτηση εμφανίζεται σε κύκλο και οι
υπόλοιπες σε τετράγωνο, σε μπλέ φόντο εάν έχουν απαντηθεί και σε λευκό εάν δεν έχουν ακόμη
απαντηθεί)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ κάνετε χρήση των κουμπιών πλοήγησης του φυλλομετρητή (BACK ,
FORWARD και REFRESH), αλλά να πλοηγήστε στις ερωτήσεις όπως περιγράφεται στο
προηγούμενο βήμα μέσω των Επόμενο» και «Προηγούμενο» ή μέσω των αριθμών στο πάνω
μέρος της άσκησης.
• Όταν επιλέξετε “Προσωρινή αποθήκευση”, οι απαντήσεις σας αποθηκεύονται και θα
επαναφορτωθούν μόλις επανασυνδεθείτε στην άσκηση. Στο συνολικό διαθέσιμο χρόνο
προσμετράται ο χρόνος των μεμονωμένων συνδέσεων. Συνιστάται να κάνετε προσωρινή
αποθήκευση σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μην χαθούν οι απαντήσεις σας σε τυχόν
έκτακτη διακοπή σύνδεσης δικτύου ή ρεύματος.
•

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις απαντήσεις σας σε κάποια ερώτηση

•

Πάνω δεξιά μπορείτε να δείτε το χρόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της εξέτασης
ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να πατήσετε «ΥΠΟΒΟΛΗ» μόνο όταν είσαστε έτοιμοι να υποβάλετε
οριστικά τις απαντήσεις σας. Μετά την «ΥΠΟΒΟΛΗ» δεν υπάρχει η δυνατότητα εκ νέου
πρόσβασης στο διαγώνισμα.

•

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει απαραίτητα να πατήσετε «ΥΠΟΒΟΛΗ» όταν έχετε ολοκληρώσει τις
απαντήσεις σας και πριν τη λήξη του διαθέσιμου χρόνου ( πχ 45 λεπτά). Η προσωρινή
αποθήκευση δεν υποβάλει τις απαντήσεις σας για βαθμολόγηση.
Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους διδάσκοντες ανά πάσα στιγμή για βοήθεια τεχνικής φύσεως στο
ZOOM (είτε μέσω του chat, είτε μέσω μικροφώνου).

Γενική Οδηγία 1: Αποκλεισμό από την εξέταση (NS – Non-Show) συνιστά η μη τήρηση των ανωτέρω
καθώς επίσης η περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής ή αποτυχία εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης της
διαδικασίας εξέτασης.
Γενική Οδηγία 2: Τα θέματα είναι βαθμολογικά ισοδύναμα. Λάθος απαντήσεις βαθμολογούνται με την
ισοδύναμη αρνητική βαθμολογία.
Γενική Οδηγία 3: Οδηγίες συμμετοχής φοιτητών σε εξ αποστάσεως εξετάσεις.
Link : http://www.upatras.gr/el/node/9793

