Εξετάσεις στο Μάθημα Φυσική Στερεάς Κατάστασης‐Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2021
Για να συμμετέχετε στις ηλεκτρονικές εξετάσεις στις 21/9/2021 πρέπει:
1. Να έχετε συμπεριλάβει το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων σας.
2. Να δηλώσετε υποχρεωτικά την πρόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις στον σύνδεσμο
στο e‐learning: https://elearning.auth.gr/mod/choicegroup/view.php?id=549748
3. Να γνωρίζετε τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού (xxxx@auth.gr) username
και password.
4. Να έχετε ήδη συνδεθεί ΠΡΙΝ τις εξετάσεις μία (τουλάχιστον) φορά στο
elearning.auth.gr στο συγκεκριμένο μάθημα
(https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=9229) με τον ιδρυματικό σας
λογαριασμό (κωδικός: fsk2020).
5. Να διαθέτετε πάσο ή αστυνομικό δελτίο ταυτότητας για την ταυτοποίησή σας κατά τη
διάρκεια της εξέτασης.
6. Να έχετε κάμερα και μικρόφωνο στον υπολογιστή με τον οποίο θα συνδεθείτε, τα
οποία θα παραμείνουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
Καλό είναι πριν την εξέταση να εξοικειωθείτε με τον τρόπο που απαντάτε στις ερωτήσεις του QUIZ
δακτυλογραφώντας στον επεξεργαστή κειμένου που θα εμφανιστεί κάτω από κάθε ερώτηση.
Σχετικός σύνδεσμος υπάρχει στο e‐learning (https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=13880). Η
εξέταση θα διεξαχθεί στις 21/9/2021 με χρήση της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων ZOOM (για
επιτήρηση) και της πλατφόρμας ηλεκτρονικών μαθημάτων elearning.auth.gr (απαντήσεις στο quiz).

1.

Στις 21/9/2021 στις 8:45 πμ
Ακολουθήστε τον σύνδεσμο:
https://authgr.zoom.us/j/99792880167

2.
3.
4.
5.
6.

για να συνδεθείτε στο ZOOM στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική εξέταση (αφορά ΜΟΝΟ
το μάθημα: Φυσική Στερεάς Κατάστασης‐Σεπτέμβριος 2021)
Επιλέξτε: LoginwithSSO
Πληκτρολογήστε authgr (μία λέξη)
Ανοίγει η σελίδα πιστοποίησης όπου πληκτρολογείτε τα στοιχεία του ιδρυματικού σας
λογαριασμού (username & password)
Στη συνέχεια επιλέγετε Zoom meetings, Join with computer audio.
Εισέλθετε στο elearning.auth.gr στο μάθημα Φυσική Στερεάς Κατάστασης:
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=9229

7.

Στο περιβάλλον e‐learning του μαθήματος πρέπει να μεταβείτε στις Εργασίες και Τεστ
και να επιλέξετε το QUIZ‐Φυσική Στερεάς Κατάστασης‐Σεπτέμβριος 2021 (Διάρκεια
9:15‐11:15). Το quiz έχει διάρκεια δύο ώρες, συμπληρώνεται αποκλειστικά και μόνο
on‐line και υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Εάν χρειάζεται σε κάποια θέματα να γράψετε
εξισώσεις, μπορείτε να κάνετε χρήση του ενσωματωμένου Equation Editor που
εμφανίζεται με το σύμβολο της τετραγωνικής ρίζας.

Καλή επιτυχία!
Οι Διδάσκοντες

