
Ανακοίνωση για την επαναληπτική εξέταση της 21ης Σεπτεμβρίου 2021
στο μάθημα ΙΝΧ170 (Η Ευρώπη και ο κόσμος στον 19ο αιώνα, 1815-

1914) του Σ.Πετμεζά.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα εξεταστούν γραπτά με quiz εισερχόμενοι στο e-learn του μαθή-
ματος ΙΝΧ170 (με κωδικό εισόδου: inx170). Η γραπτή εξέταση με τη μορφή κουιζ θα γίνει την 
Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου στις 14:00-15:00. Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης θα ανακοινωθεί 
αργότερα την ίδια ημέρα Τρίτη 21η Σεπτεμβρίου.

Συμπληρωματικά, για όσους το επιθυμούν (ή το δικαιούνται μετά από ειδική άδεια από το συμ-
βουλευτικό κέντρο φοιτητών) είναι δυνατή η προφορική εξέταση την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 
(στις 15:00). Στην περίπτωση αυτή ο βαθμός της προφορικής θα συμμετέχει κατά 50% στο 
τελικό βαθμό. 

ΣΥΝΕΠΩΣ
1) Η συμμετοχή όλων στη γραπτή εξέταση της 21ης Σεπτεμβρίου είναι υποχρεωτική. Μόνο 
όσοι φοιτητές έχουν λάβει και μου κοινοποιήσουν την ειδική άδεια από το Συμβουλευτικό 
Γραφείο Φοιτητών μπορούν να εξεταστούν αποκλειστικά προφορικά, την Πέμπτη 23 Σεπτεμ-
βρίου. Οι φοιτητές αυτοί που δικαιούνται να εξεταστούν μόνο προφορικά παρακαλούνται να με 
ειδοποιήσουν σχετικά ΠΡΙΝ τη γραπτή εξέταση.

2) Στη συνέχεια, για όσους το επιθυμούν, την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου, από τις 15:00 και ως 
τις 19:00, θα γίνει πάλι μέσω της ίδιας πλατφόρμας Teams η συμπληρωματική προφορική 
εξέταση των φοιτητών σε ομάδες των τεσσάρων (θυμίζω τον κωδικό εισόδου: qzejuva). Για να 
εξεταστεί κάποιος προφορικά πρέπει να το ζητήσει γραπτά μέσω του e-learn ή του email 
(petmezas@uoc.gr) μέχρι τις 18:00 της Τετάρτης 22ας Σεπτεμβρίου.
Οι φοιτητές/τριες που θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση θα ταξινομήθηκαν με αλφαβητική σειρά 
και θα κληθούν να εξεταστούν προφορικά σε ομάδες των τεσσάρων. Ο σχετικός κατάλογος για 
την ώρα προφορικής εξέτασης θα αναρτηθεί το πρωί της 23ης Σεπτεμβρίου. 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει έχουν μαζί τους και να επιδεικνύουν στον διδάσκοντα ή 
τον επιτηρητή (που θα είναι και αυτός παρών στην εξέταση) τη φοιτητική ταυτότητά τους όταν 
τους ζητηθεί. 

Κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης, οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν συνεχώς σε 
λειτουργία τις κάμερές τους, ενώ τα μικρόφωνα θα πρέπει να τα έχουν απενεργοποιημένα 
μέχρι ο διδάσκων να τους απευθύνει ερωτήσεις. Μόνο όποιος φοιτητής απαντά θα έχει ανοικτό 
το μικρόφωνό του. Απαγορεύεται η - καθ’ οιονδήποτε τρόπο – καταγραφή και αποθήκευση της 
προφορικής εξέτασης.  
Για την προφορική εξέταση οι φοιτητές και φοιτήτριες παρακαλούνται να εισέρχονται στην 
πλατφόρμα Teams του μαθήματος, σύμφωνα ομαδοποίηση και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμ-
μα που θα αναρτηθεί. Οι φοιτητές/ριες θα πρέπει να βρίσκονται εν αναμονή στο teams τουλάχι-
στον 15’ πριν από την υποδειχθείσα για τον καθένα και καθεμία ώρα εξέτασης. Ο εξεταστής θα 
τους καλεί να εισέλθουν ή να εξέλθουν στο teams-meeting room.
Για κάθε διευκρίνιση και ανάγκη επικοινωνείτε μέσω του elearn του μαθήματος ΙΝΧ170 ή με 
email.
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