****The message below follows in English***
Σας κοινοποιώ μήνυμα εκ μέρους του Πρύτανη:
Αγαπητές Φοιτήτριες,
Αγαπητοί Φοιτητές,
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
1. Πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
2. Ζητείται επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας.
3. Η αξιοπιστία και η ποιότητά της διασφαλίζεται με τη μαγνητοσκόπηση όλων των προφορικών
αξιολογήσεων, την ανάλογη ποιότητα των ερωτήσεων (όπως καθορίζεται στο Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Προσόντων (EQF)
4. Ελάχιστη διάρκεια της εξέτασης: 30 λεπτά κατά εξεταζόμενο. Ο χρόνος μπορεί να περιορισθεί
στην περίπτωση που ο φοιτητής έχει καλύψει την απάντηση.
5. Τα θέματα είναι διαφορετικά ανά φοιτητή.
6. Ο μέγιστος αριθμός ανά ομάδα φοιτητών που εξετάζεται: 5.
7. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον φοιτητή/τη φοιτήτρια παράλληλη υποβολή γραπτού
κειμένου αυτό θα γίνει μέσω πλατφόρμας με παράλληλο έλεγχο ομοιοτυπίας μέσω turnitin.
Είναι ευθύνη του διδάσκοντα να ελέγξει το turnit in report και να μην περιοριστεί στο ποσοστό.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΒΙΒΛΙΑ (Open-book exams)
1. Πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
2. Ζητείται επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας και
ανάρτησή της στην πλατφόρμα.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις η εξέταση γίνεται σε καθορισμένο χρόνο. Καθορίζεται συγκεκριμένος
χρόνος ανάρτησης του δοκιμίου στην πλατφόρμα, χωρίς να αφήνει περιθώριο βοήθειας από
τρίτους, υπολογίζοντας τον χρόνο που χρειάζεται ο/η μέσος/η φοιτητής/τρια, για να απαντήσει
σε όλες τις ερωτήσεις.
4. Οι ερωτήσεις δεν είναι πανομοιότυπες σε όλους τους /τις εξεταζομένους/ες.
5. Η ανάρτηση των απαντήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω turnitin. Ο διδάσκων θα είναι
υπεύθυνος για να διαπιστώσει την ακριβή πηγή προέλευση του ποσοστού της ομοιοτυπίας του
κειμένου. Δεν θα περιοριστεί στο ποσοστό ομοιoτυπίας
6. Η απάντηση σε κάθε ερώτημα δεν βρίσκεται αυτούσια σε βιβλίο ή σε διαδικτυακή πηγή.
7. Το δοκίμιο εξετάζει κατά πόσο ο φοιτητής/τρια αντιλαμβάνεται έννοιες, πληροφορίες, θεωρίες
και διαδικασίες, τις οποίες δεν χρειάζεται να απομνημονεύει, αλλά να τις χρησιμοποιεί, να τις
εφαρμόζει και να παράγει νέα γνώση εφαρμόζοντας διαδικασίες λύσης προβλήματος και
κριτική σκέψη.
8. Τα προβλήματα είναι αυθεντικά και ο/η φοιτητής/τρια καλείται να τα επιλύσει με διαδικασίες
που έχει μάθει, αλλά χρειάζεται να τις επιλέξει και να τις εφαρμόσει σε νέο
περιβάλλον/περιεχόμενο. Να μην αποστηθίσει πώς αξιολογείται π.χ. το έργο του Καποδίστρια,
όπως αξιολογείται σε εγχειρίδια και συγγράμματα Ιστορίας, αλλά να γνωρίζει με ποιες
παραμέτρους αξιολογείται το έργο ενός κυβερνήτη σε συγκεκριμένη περίοδο).
9. Οι μορφές μπορεί να ποικίλλουν: Δοκίμια με ερωτήσεις ή και λύση προβλήματος ή/ και
σενάρια ή/ και εργασίες οι οποίες πρέπει να διεκπεραιωθούν σε σύντομο καθορισμένο χρονικό
διάστημα (μέχρι 3 ώρες),
10. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε μαθήματα που στηρίζονται σε χρήση
μαθηματικών σχέσεων, διαγραμμάτων και οπτικών απεικονίσεων, ενδέχεται να επιτραπεί η

υιοθέτηση χειρόγραφων απαντήσεων. Ο φοιτητής, σε αυτές τις περιπτώσεις, λύνει το γραπτό
εκτός υπολογιστή και αναλαμβάνει την ευθύνη να ανεβάσει στην πλατφόρμα, εντός του
επιτρεπτού χρόνου, φωτογραφία των χειρόγραφων του. Η ευθύνη για την ποιότητα της
φωτογραφίας βαραίνει τον φοιτητή. Στο επιτρεπτό διάστημα, ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να
ανεβάσει όσες φωτογραφίες επιθυμεί. Λόγω της πρακτικής δυσκολίας που προκύπτει από την
αδυναμία των εργαλείων λογοκλοπής να ελέγξουν την πρωτοτυπία του περιεχομένου, την
ευθύνη ελέγχου την αναλαμβάνει ο διδάσκων. Τονίζεται ότι και σε αυτή την περίπτωση, οι
εργασίες δεν θα είναι πανομοιότυπες σε όλους τους /τις εξεταζόμενους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Την Παρασκευή 15/5 θα λάβετε αναλυτικές οδηγίες από το Τμήμα Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου. Υπενθυμίζουμε ότι τα θέματα δεν θα είναι πανομοιότυπα και για κάθε μάθημα
προβλέπεται περισσότερες της μιας ομάδας θεμάτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στις περιπτώσεις των φοιτητών/τριών που η βαθμολογία στην αξιολόγηση με ανοικτά
βιβλία είναι άνω του 30% της Μ.Ο. της βαθμολογίας του φοιτητή στο σύνολο των ετών , είναι στη
διακριτική ευχέρεια του διδάσκοντα να ζητήσει επιπλέον προφορική εξέταση.
Με Εκτίμηση,
Καθηγητής Παντελής Σκλιάς
Πρύτανης
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On behalf of the Rector, please see the following message:
Dear Students,
ORAL EXAM
1. It is conducted exclusively via the educational platform.
2. An ID, Passport must be shown for proof of identity.
3. Its credibility and quality are assured by recording all oral assessments, the relative quality of
the questions (as it is defined in the European Quality Framework (EQF).
4. Minimum duration of assessment: 30 minutes for each examinee. The time can be reduced in
case the student has covered the answer.
5. All examination questions are different for each student.
6. Maximum number per group of students examined: 5
7. In case a student is also asked to submit written text, this will be done through the platform and
it will be checked via a turnitin report.
It is the tutor’s responsibility to check the turnitin report and not be limited to the percentage.
OPEN BOOK EXAM
1. It is conducted exclusively via the educational platform.
2. An ID, Passport must be shown for proof of identity and posted onto the platform.
3. All exams are conducted within a specific time. The specific time for uploading the answer book
onto the platform is determined, without allowing time for assistance from third parties, by
calculating the time that an average student would need to answer all the questions.
4. The questions are not identical for all the examinees.
5. The submission of the answer book is done exclusively through turnitin.
It is the tutor’s responsibility to check the turnitin report and not be limited to the percentage.
6. The answer for each question cannot be found in a book or from an online source.
7. The test examines whether the student understands all concepts, information, theories and
procedures, which he doesn’t need to memorize, but can use, apply and produce new
knowledge by applying problem solving processes and critical thinking.
8. All case studies are authentic and the student is asked to solve them through processes that he
has learned, but he needs to choose and apply them to a new environment / context. He must
not try to memorize how to evaluate e.g. the work of Kapodistrias, as it is evaluated in textbooks
or history books, but know with which parameters the work of governor is evaluated for the
specific period.
9. Methods may vary: Test with questions and/or case studies and/or scenarios and/or
assignments that have to be completed in a short, specific period of time (up to 3 hours).
In specific cases, such as the courses that are based on the use of mathematical relations,
diagrams, and visual representations, it is possible to upload handwritten answers. In these
cases, the student answers the test on paper and takes on the responsibility to upload to the
platform, within the allowed time, a photo of his handwritten anwers. The student is
responsible for the quality of the photo. Within the allowed timeframe, the student has the right
to upload as many photos as he wishes. Due to the practical difficulty that arises from the
inability of the plagiarism tools to check the originality of the content, the tutor is responsible
for checking it. It is emphasized in this case, the assignments will not be identical with other
examinees.

NOTE 1: On Friday 15/05 you will receive detailed instructions from the University’s IT Department.
We remind you that all subjects will differ and there will be more than one subject group for each
course.
NOTE 2: In case a student’s grade in the open book exam is over 30% of his Total Grade Average for all
years, it is at the tutor’s discretion to request an additional oral examination.

