
Εξέταση μαθήματος ΤΟΥ 109 (κ. Αναστασόπουλος) 

Όπως έχει ανακοινωθεί, η εξέταση του μαθήματος ΤΟΥ 109 (Εισαγωγή στην ιστορία 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) θα γίνει προφορικά στην πλατφόρμα Teams την 
Τρίτη 19, την Τετάρτη 20 και την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021. 

Ο κωδικός εισόδου στην εξέταση στην πλατφόρμα Teams είναι: izuhhfv 

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δήλωσαν συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος 
μέσω της πλατφόρμας elearn, θα εξεταστούν κατά την ημέρα και ώρα που επέλεξαν. 
Το πρόγραμμα εξέτασης έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα 
elearn και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να το ελέγξουν εγκαίρως. 

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να συνδεθούν στην εξέταση στην πλατφόρμα 
Teams ακριβώς την ώρα της προγραμματισμένης έναρξής της (π.χ., στις 11.30 
ακριβώς το πρωί της Τρίτης 19 Ιανουαρίου για όσους και όσες έχουν δηλώσει πως θα 
εξεταστούν εκείνη την ώρα), ούτε πιο νωρίς ούτε πιο αργά. Οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες οφείλουν να συνδεθούν με την ιδρυματική διεύθυνση email τους και με το 
πλήρες ονοματεπώνυμό τους εμφανές στην οθόνη. Οφείλουν επίσης να έχουν καθ’ 
όλη της διάρκεια της εξέτασης αναμμένη την κάμερα και το μικρόφωνο της συσκευής 
μέσω της οποίας θα συνδεθούν στην πλατφόρμα Teams, καθώς και να επιδείξουν 
στον διδάσκοντα κατά την έναρξη της εξέτασης τη φοιτητική τους ταυτότητα με 
ευκρινή φωτογραφία. Τέλος, οφείλουν να έχουν αποδεχτεί και να τηρήσουν στη 
διάρκεια της εξέτασης όσα προβλέπουν η κείμενη νομοθεσία και οι κανονισμοί του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για τις εξ 
αποστάσεως εξετάσεις. 

 

Είναι ατομική ευθύνη κάθε φοιτητή και φοιτήτριας να διασφαλίσει ότι θα συνδεθεί τη 
σωστή ώρα στην προφορική εξέταση και ότι θα τηρήσει τα παραπάνω. Η μη τήρησή 
τους μπορεί να έχει ως συνέπεια την αποβολή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από την 
εξέταση. 

Φοιτητές και φοιτήτριες που δεν δήλωσαν συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας 
elearn, καθώς και φοιτητές και φοιτήτριες που δεν θα συνδεθούν τη σωστή ώρα, 
δεν θα γίνουν δεκτοί για εξέταση. 

Καλή επιτυχία σε όλους και όλες! 


