Προσωρινή Ανακοίνωση
Καλούνται ΟΛΟΙ όσοι σκοπεύουν να πάρουν μέρος στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος που
θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει αναρτηθεί στο site του Τμήματος,
να συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε ένα από τα επόμενα τελευταία μαθήματα, όπου θα δοθούν
διευκρινήσεις, θα απαντηθούν απορίες σχετικά με το μάθημα την ύλη και τις εξετάσεις και το
κυριότερο θα πραγματοποιηθεί προσομοίωση τη τελικής εξέτασης,
Διδάσκων

Ημερομηνία

Ώρα

Ομάδα

Ε. Καλαμωτούσης

Δευτέρα 6 Ιουλίου

16:00-20:00 Ομάδα Δευτέρας

Ν. Πετρόπουλος

Τετάρτη 8 Ιουλίου

12:00-16:00 Ομάδα Τετάρτης

Ε. Καλαμωτούσης

Πέμπτη 9 Ιουλίου

16:00-20:00 Ομάδα Πέμπτης

Ν. Πετρόπουλος

Παρασκευής 10 Ιουλίου

13:00-14:00 Ομάδα Παρασκευής

Όσοι οφείλουν το μάθημα και είναι σε καθεστώς “χωρίς παρακολούθηση” μπορούν να
παρακολουθήσουν οποιοδήποτε, ή και όλα, αν επιθυμούν να ρωτήσουν πολλές απορίες, από τα
παραπάνω μαθήματα. Είναι σημαντικό ότι όσοι δεν λάβετε μέρος στην προσομοίωση της
εξέτασης δεν θα είναι δυνατόν να πάρετε μέρος στις τελικές εξετάσεις.
Για να μην υπάρξει σύγχυση από την ανάρτηση πληθώρας ανακοινώσεων, η παρούσα ανακοίνωση
είναι “δυναμική”, δηλαδή θα μεταβάλλεται διαρκώς, έτσι ώστε τελικά να περιλαμβάνει όλες τις
πληροφορίες που θα αφορούν την τελική εξέταση στο μάθημα. Παρακαλείστε λοιπόν όλοι να
επανέλθετε στον ιστοχώρο ανακοινώσεων του Τμήματος καθώς και στο eclass και να την διαβάσετε
και πάλι, ειδικά λίγο πριν από τις τελικές εξετάσεις. Όποιες αλλαγές κι αν γίνουν, που θα αφορούν
τις τελικές εξετάσεις, τότε θα προστίθενται στην παρούσα ανακοίνωση. Όσο η παρούσα
ανακοίνωση θα εμφανίζεται να έχει την ένδειξη “Προσωρινή Ανακοίνωση” θα πρέπει να
επανέρχεστε, να την διαβάζετεκαι κυρίως να ελέγχετε προσεκτικά τα διάφορα links. Όταν όμως θα
εμφανιστεί η ένδειξη “Τελική Ανακοίνωση”, θα σημαίνει οι πληροφορίες – διαδικασίες σχετικά
με τις εξετάσεις έχουν πλέον οριστικοποιηθεί.
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν τις προσεχείς τελικές εξετάσεις του Εαρινού
Εξαμήνου 2019-2020 θα αναρτώνται αποκλειστικά στο site του μαθήματος στο νέο eclass του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: https://eclass.uth.gr . Επομένως είναι πολύ σημαντικό να κάνετε
εγγραφή σε αυτό το συντομότερο, αν δεν έχετε κάνει ήδη. Είναι σημαντικό ότι στο πεδίο
“Έγγραφα” στο eclass θα μπορείτε να βρίσκετε οδηγίες για τις προσεχείς εξετάσεις, την
εξεταστέα ύλη, καθώς και θέματα παλαιότερων εξεταστικών περιόδων. Επίσης όσοι αποφασίσουν
να παραδώσουν τελικά και εργασία θα βρουν πεδίο “Έργασίες” στο eclass όλες τις σχετικές
πληροφορίες.
Γενικά για να συμμετέχουν οι φοιτητές στις εξετάσεις των μαθημάτων, θα πρέπει να τα έχουν
συμπεριλάβει στην δήλωση μαθημάτων και να έχουν υποβάλει την ηλεκτρονική δήλωση που
απαιτεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ότι δέχονται να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως εξετάσεις

σύμφωνα με τις οριζόμενες αποφάσεις (https://www.uth.gr/news/diexagogi-exetaseon-exapostaseos).
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