ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών».
Μετά από ενημέρωση του αρμόδιου τμήματος πληροφορικής και τεχνολογιών του ΔΙΠΑΕ
στη 1/6/2020, για τις εξετάσεις δεν θα χρησιμοποιηθεί το e-learning, αλλά αποκλειστικά
και μόνο για τις εξετάσεις θα χρησιμοποιηθεί το Moodle για όλα τα μαθήματα (θεωρίες
και εργαστήρια των Προγραμμάτων Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής
& Χρηματοοικονομικής και ΠΜΣ.
Στις μέχρι σήμερα σχετικές ανακοινώσεις μας για τις ενέργειες των φοιτητών για τη
συμμετοχή στις εξετάσεις διαφοροποιούνται τα εξής:
ΝΕΕΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1. Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να εγγραφούν στο κάθε ένα από τα μαθήματα
που παρακολουθούν στο:

https://exams.es.ihu.gr/
Επισημαίνεται ότι εάν δεν είναι εγγεγραμμένοι/ες στο Moodle τότε δεν μπορούν να
βαθμολογηθούν.
2. Η εγγραφή θα πρέπει να ολοκληρωθεί ΑΜΕΣΑ, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν
θα έχουν πρόσβαση στις εξετάσεις. Κατά την εγγραφή στο Moodle 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.
3. ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ : Οργάνωση – τεχνικά στοιχεία, δηλαδή:
- 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.
- Την ημέρα της εξέτασης και την ώρα της εξέτασης, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
εξετάσεων, 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
τους συμμετέχοντες, αλλά και εναλλακτικά Moodle από όπου θα προκύπτουν οι φοιτητές
που έλαβαν τα θέματα.
- Μετά τον έλεγχο, οι φοιτητές απαντούν μέσω της πλατφόρμας Moodle, στη διάρκεια του
χρόνου που έχει ορίσει ο διδάσκων.
Απαντήσεις μετά τη λήξη του χρόνου της εξέτασης δεν θα γίνονται αποδεκτές από το
σύστημα.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Γεώργιος Ν. Μαγούλιος
Καθηγητής
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