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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (7/6-5-2020), λαμβάνοντας υπόψη τις
έκτακτες συνθήκες της υγειονομικής κρίσης και την ανάγκη προστασίας της δημόσιας
υγείας και έχοντας υπόψη το άρθρο 36, παρ. 3 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 90/1-5-2020) και το με αρ.
πρωτ. 15680/27-4-2020 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για τη
δυνατότητα διεξαγωγής εξετάσεων και αξιολόγησης των φοιτητών με εναλλακτικούς
τρόπους, αποφασίζει οι Εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 στα Προπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών και στο ΠΜΣ να διεξαχθούν ως εξής:
1. Χρόνος Εξετάσεων
Με δεδομένο ότι με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την αναπλήρωση των
μαθημάτων κατά τις διακοπές του Πάσχα θα ολοκληρωθεί η παράδοση των μαθημάτων,
σύμφωνα με το περίγραμμά τους, μέχρι το τέλος του εξαμήνου, οι εξετάσεις θα γίνουν:
λήξη μαθημάτων 29/05/2020, εξετάσεις εργαστηρίων και αναπλήρωση μαθημάτων
(όπου είναι αναγκαίο) 1/6/2020 έως 12/6/2020, εξεταστική περίοδος 15/6/2020 έως
03/7/2020. Στο ΠΜΣ οι εξετάσεις θα γίνουν από 10/6/2020 έως 25/6/2020.
2. Πρόγραμμα Εξετάσεων
Θα ανακοινωθεί πρόγραμμα εξετάσεων (θεωριών και εργαστηρίων) στο οποίο θα
αναφέρονται: ημερομηνία και ώρα εξέτασης (διάρκεια, ελάχιστη 1 ώρα και μέγιστη 2 ώρες,
κατά την κρίση του διδάσκοντος), μάθημα, διδάσκων και εικονική αίθουσα εξέτασης, που
θα είναι η ίδια στην οποία πραγματοποιούνταν οι διαλέξεις του αντίστοιχου μαθήματος,
των εξαμήνων Β, Δ, ΣΤ και του ΠΜΣ. Τα ομότιτλα ή συναφή μαθήματα των προγραμμάτων
σπουδών Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής Χρηματοοικονομικής θα εξεταστούν
χωριστά και με διαφορετικά θέματα με βάση το περίγραμμα κάθε μαθήματος του
αντίστοιχου προγράμματος σπουδών.
3. Μέθοδος Εξετάσεων
- Θεωρητικά μαθήματα: Γραπτές εξετάσεις με ανοικτά βιβλία.
- Εργαστήρια: Εργασία (με συγκεκριμένο χρόνο παράδοσης) ή ασκήσεις ή ερωτήσεις (με
ανοικτά βιβλία), κατά την κρίση του διδάσκοντα και με βάση τις ιδιαιτερότητες του
μαθήματος.
4. Τύπος Ερωτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι φοιτητές δεν διαθέτουν ΗΥ και χρησιμοποιούν για την
εξ αποστάσεως εκπαίδευση το κινητό τηλέφωνο, οι ερωτήσεις στα θεωρητικά μαθήματα
θα είναι: πολλαπλής επιλογής, σωστό/λάθος, συμπλήρωση λέξης κλειδί σε πρόταση και
συμπλήρωση ορθού αριθμητικού αποτελέσματος, ώστε όλοι οι φοιτητές ισότιμα και χωρίς
κανενός είδους αποκλεισμό να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις.
5. Οργάνωση – τεχνικά στοιχεία
- Την ημέρα της εξέτασης και πριν την έναρξή της ο διδάσκων αναρτά τα θέματα των
εξετάσεων στο e-learning (με απόκρυψη).
- Αφού συνδεθούν οι φοιτητές στην εικονική αίθουσα, ο διδάσκων διενεργεί
δειγματοληπτικό έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Ο έλεγχος μπορεί και πρέπει να περιλαμβάνει
άνοιγμα της κάμερας των φοιτητών και επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητάς τους. Το
αποδεικτικό συμμετοχής στις εξετάσεις είναι η αναφορά/εκροή του συστήματος zoom με
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τους συμμετέχοντες, αλλά και εναλλακτικά το e-learning από όπου θα προκύπτουν οι
φοιτητές που έλαβαν τα θέματα.
- Μετά τον έλεγχο, ο διδάσκων αποδεσμεύει τα θέματα στο e-learning και οι φοιτητές
λαμβάνουν τα θέματα. Ο διδάσκων απαντά σε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις. Οι
φοιτητές απαντούν μέσω της πλατφόρμας e-learning.
Απαντήσεις μετά τη λήξη του χρόνου της εξέτασης δεν θα γίνονται αποδεκτές από το
σύστημα.
6. Προαπαιτούμενες Ενέργειες από τους Φοιτητές:
- Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι έχουν εγγραφεί στα
μαθήματα που παρακολουθούν μέσω του egram.cm.ihu.gr. Επισημαίνεται ότι όσοι δεν
είναι εγγεγραμμένοι/ες στο egram, τότε δεν μπορούν να βαθμολογηθούν.
- Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει επιπλέον να εγγραφούν στο κάθε ένα από τα
μαθήματα που παρακολουθούν και στο elearning.cm.ihu.gr. Η εγγραφή τους θα πρέπει να
ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαΐου 2020, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα έχουν
πρόσβαση στις εξετάσεις. Κατά την εγγραφή στο elearning θα πρέπει να χρησιμοποιείται το
πλήρες ΟΝΟΜΑ και ΕΠΩΝΥΜΟ (με ελληνικούς χαρακτήρες). Επίσης, θα πρέπει δίπλα στο
επώνυμο να υπάρχει και ο ΑΜ κάθε φοιτητή/τριας. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες
θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους στο elearning και σε περίπτωση σφαλμάτων
ή διόρθωσης (προσθήκης ΑΜ) να ενημερώνουν το προφίλ τους (Πάνω δεξιά, δίπλα στο
όνομα] -> κλικ στο βελάκι -> Προφίλ -> Επεξεργασία του προφίλ -> Διόρθωση στοιχείων και
προσθήκη του ΑΜ στο επώνυμο (πχ Νικολάου 12343).
- Να εγγραφούν στο Zoom, όσοι δεν έχουν εγγραφεί, με το ονοματεπώνυμό τους ή εάν
έχουν εγγραφεί με διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας, π.χ. email, να τα αντικαταστήσουν με
το ονοματεπώνυμό τους. Για την εγγραφή θα ακολουθήσουν τις οδηγίες εγκατάστασης
και συμμετοχής που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο:
http://es.ihu.gr/index.php?cat_id=6&id=1510.
- Συνιστάται στους φοιτητές την ώρα των εξετάσεων να βρίσκονται σε χώρο με διαθέσιμο
ΗΥ.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Γεώργιος Ν. Μαγούλιος
Καθηγητής
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