
Ανακοίνωση – οδηγίες για την εξ αποστάσεως εξέταση στα μαθήματα 

ΚΠΑ030 & ΚΠΓ035 (εμβόλιμη εξεταστική) 

Ανακοινώνεται πως η εξέταση στα μαθήματα ΚΠΑ030 & ΚΠΓ035 της εμβόλιμης 

εξεταστικής θα γίνει προφορικά στην πλατφόρμα Webex  στις  23/6/2020,  ώρα 3.30μμ -

4.45μμ 

Η διεύθυνση της πλατφόρμας που θα γίνει η προφορική εξέταση είναι: 

https://meetingsemea4.webex.com/meet/dalakoua  

 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα εξεταστούν κατανεμημένοι σε δύο ομάδες ως ακολούθως:  

 

ΚΠΑ030    (εμβόλιμη) Ώρα    

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (4390)                                3.30μμ - 4.00μμ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (4901) 3.30μμ - 4.00μμ 

ΠΑΝΤΕΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (4904) 3.30μμ - 4.00μμ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (4881) 3.30μμ - 4.00μμ 

ΚΩΣΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (4858) 4.05μμ – 4.45μμ 

ΦΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (4756) 4.05μμ – 4.45μμ 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (3759) 4.05μμ – 4.45μμ 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (4062) 4.05μμ – 4.45μμ 

ΚΠΓ035  (εμβόλιμη)  

ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (4603 Ι-Α) 4.05μμ – 4.45μμ 

 

Η (μοναδική) φοιτήτρια που έχει δηλώσει το μάθημα ΚΠΓ035 θα εξεταστεί προφορικά με 

τους/τις φοιτήτριες του μαθήματος ΚΠΑ030 (για τη διαφύλαξη του αδιάβλητου των 

εξετάσεων, βλ. κανονισμός εξετάσεων). Η εξέταση θα έχει διάρκεια 30-40  λεπτά, όπως 

καταγράφεται στον πίνακα,   με ελάχιστο αριθμό εξεταζομένων τους τρεις και μέγιστο τους 

πέντε φοιτητές και φοιτήτριες.  

 

Για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις, χρειάζεται (α) να διαβάσετε τα επισυναπτόμενα και 

(β) να απαντήσετε καταφατικά στο μήνυμα αυτό. Η καταφατική σας απάντηση  

ισοδυναμεί με αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της εξέτασης (βλ. επισυναπτόμενα) 

όπως και του περιεχομένου του μηνύματος αυτού, και αποτελεί προϋπόθεση για να γίνετε 

δεκτές/οί στην εξέταση.  Κατά την ημέρα και ώρα της προφορικής εξ αποστάσεως εξέταση, 

ακολουθείτε τον προαναφερόμενο σύνδεσμο (αίθουσα Κ. Δαλακούρα) και συνδέεστε στην 

«αίθουσα» της εξέτασης. 

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να έχουν καθ’ όλη της διάρκεια της εξέτασης 

αναμμένη την κάμερα και το μικρόφωνο της συσκευής μέσω της οποίας θα συνδεθούν στην 

πλατφόρμα Webex, ειδάλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για εξέταση. Οφείλουν επίσης να 

επιδείξουν στη διδάσκουσα κατά την έναρξη της εξέτασης τη φοιτητική τους ταυτότητα με 

ευκρινή φωτογραφία, καθώς και να έχουν αποδεχτεί και να τηρήσουν στη διάρκεια της 

εξέτασης όσα προβλέπουν η κείμενη νομοθεσία και οι κανονισμοί του Πανεπιστημίου 

Κρήτης και του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών για τις εξ αποστάσεως 

εξετάσεις  

Η διδάσκουσα 

Κατερίνα Δαλακούρα 

 


