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2η Ανακοίνωση για την Εξέταση του Μαθήματος                                                             

"Γενική Φυσική ΙΙΙ (ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ - ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ)" 

 

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 και ώρες 12:00 – 15:00 θα πραγματοποιηθούν οι 
διαδικτυακές εξετάσεις στο μάθημα της Γενικής Φυσικής ΙΙΙ (Ηλεκτρισμός – 
Μαγνητισμός), μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων ΖΟΟΜ (ταυτοποίηση, 
ζωντανή αλληλεπίδραση με φοιτητές) και της υπηρεσίας ηλεκτρονικών 
μαθημάτων του ΑΠΘ eLearning (συμπλήρωση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής 
και κατάθεση χειρόγραφων ψηφιοποιημένων απαντήσεων). 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά, μέσω 
του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ότι προτίθενται να εξεταστούν και 
αποδέχονται τους όρους της διαδικτυακής εξέτασης. Επιπλέον, θα πρέπει να έχει 
γίνει αυτοεγγραφή στο eLearning του μαθήματος, καθώς η εξ αποστάσεως 
εξέταση του μαθήματος αλλά και η αναλυτική ενημέρωση για τον τρόπο 
διενέργειας της εξ αποστάσεως εξέτασης θα πραγματοποιηθούν μέσω του 
eLearning. Ως χρονική προθεσμία για την αυτοεγγραφή στο eLearning 
ορίζεται η Δευτέρα 6/7 και ώρα 23:59. 
Καθώς η σύνδεση – ταυτοποίηση θα γίνει αρχικά με τον ιδρυματικό λογαριασμό, 
παρακαλούνται οι φοιτητές να βεβαιωθούν ότι μπορούν να συνδεθούν με αυτόν. 
Για οποιοδήποτε σχετικό πρόβλημα, αρμόδιο είναι το Κέντρο Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης ΑΠΘ (it.auth.gr), όπου μπορεί να απευθυνθεί εγκαίρως όποιος 
έχει σχετικό πρόβλημα. Επιπλέον, οι φοιτητές που θα εξεταστούν καλούνται να 
έχουν κάμερα και μικρόφωνο στον υπολογιστή με τον οποίο θα συνδεθούν, τα 
οποία θα παραμείνουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

Περαιτέρω πληροφορίες με αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο της εξ 
αποστάσεως εξέτασης του μαθήματος θα γνωστοποιηθούν τη Τρίτη 7/7, μέσω 
ανακοίνωσης στο eLearning του μαθήματος και αποστολής email στον 
ιδρυματικό λογαριασμό (xxxx@auth.gr) των φοιτητών.   
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