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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ LINKS ΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΟΟΜ
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (13/11-09-2020) και την έγκριση της ΔΕ του
ΔΙΠΑΕ (22/09/2020), τα θεωρητικά μαθήματα και τα εργαστήρια των Προγραμμάτων
Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών θα διεξαχθούν μέσω τηλεδιασκέψεων του συστήματος ZOOM.
Με βάση το ακαδημαϊκό ημερολόγιο τα μαθήματα ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 28
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Οι ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ γίνονται από 22/09/2020 έως
29/09/2020,
σύμφωνα
με
την
απόφαση
του
ΥΠΑΙΘ:
https://www.minedu.gov.gr/news/46436-22-09-20-ilektroniki-eggrafi-epityxonton-stintritovathmia-ekpaidefsi-2. Για την παρακολούθηση των μαθημάτων ακολουθούν σχετικές
οδηγίες.
Για τη χρήση του συστήματος ZOOM από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, επισυνάπτονται
δύο σχετικά αρχεία, ένα για την εγκατάσταση (1. zoom manual set up) και ένα για τη
χρήση (2. zoom manual plain participation) του συστήματος. Πρέπει πρώτα να κάνετε την
εγκατάσταση του zoom client. Κατά την εγκατάσταση χρησιμοποιείτε το πλήρες
ονοματεπώνυμό σας στην ελληνική γλώσσα και τον αριθμό μητρώου.Επισημαίνονται τα
ακόλουθα:
1. Όλα τα ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ θα γίνονται
κανονικά, στις ημέρες και ώρες που ήδη έχουν ανακοινωθεί στο ωρολόγιο
πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου κάθε προγράμματος σπουδών
(συνημμένο).
2. Για κάθε έτος/εξάμηνο, δημιουργήθηκε μία μόνιμη «αίθουσα». Θα βρείτε αυτή
την αίθουσα με τη βοήθεια ενός συνδέσμου (link). Επικολλώντας αυτό το link σε
ένα πρόγραμμα περιήγησης, θα βρεθείτε στην αίθουσα που αντιστοιχεί στο έτος
σας. Όλα τα μαθήματα του συγκεκριμένου έτους θα γίνονται στη συγκεκριμένη
αίθουσα στην οποία οδηγεί αυτό το link, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.
3. Τα links των αιθουσών δεν θα κοινοποιηθούν δημόσια. Οι φοιτητές και
φοιτήτριες θα τα βρουν μέσα στο elearning.cm.ihu.gr ως ανακοίνωση σε κάθε ένα
από τα μαθήματα στα οποία θα εγγραφούν.
4. Θα πρέπει να εγγραφείτε με τους κωδικούς σας (εάν δεν είστε ήδη
εγγεγραμμένοι) στα συγκεκριμένα μαθήματα, ώστε να βρείτε τα links στις
ανακοινώσεις των μαθημάτων. Ακολούθως, όλα τα μαθήματα του εξαμήνου θα
γίνονται με τη χρήση του ίδιου link.
5. Το μάθημα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, ΕΥ, Ζ εξάμηνο, Πρόγραμμα
Σπουδών Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής δεν θα παρασχεθεί. Οι φοιτητές
μπορούν να επιλέξουν ένα από τα δυο άλλα μαθήματα ΕΥ που θα διδαχθούν.
Απαγορεύονται: η βιντεοσκόπηση, καταγραφή, αποθήκευση και διαμοιρασμός των
διαλέξεων.
Οι κανόνες ακαδημαϊκής λειτουργίας και δεοντολογίας, τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις φοιτητών και διδασκόντων που απορρέουν από αυτούς, ισχύουν στο
ακέραιο και κατά την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία.
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