****The message below follows in English***

Ημερομηνία: 05/11/2020
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής των ενδιάμεσων αξιολογήσεων στα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σας κοινοποιούμε μήνυμα εκ μέρους του Πρύτανη

Αγαπητοί φοιτητές,
Αγαπητές φοιτήτριες,
Ως προς το θέμα των ενδιάμεσων αξιολογήσεων (εργασίες η εξετάσεις) σημειώνονται τα πιο κάτω:
1. Οι εργασίες ή τα θέματα των εξετάσεων καλύπτουν τα μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία η
παραδοσιακή ενδιάμεση εξέταση θα αξιολογούσε.
2. Οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις θα έχουν κατά προτεραιότητα, και ειδικά στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών, την μορφή υποβολής από τους φοιτητές assignments - εργασιών εντός συγκεκριμένων
ημερομηνιών. Θα γίνει ανακοίνωση από τον κάθε διδάσκοντα με το θέμα της εργασίας, σαφείς οδηγίες
εκπόνησης της, καθώς και καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Το σύνολο της διαδικασίας θα γίνει
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στην περίπτωση αυτή τα θέματα των εργασιών δεν θα είναι τα
ίδια για το σύνολο των φοιτητών, αλλά θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικά σετ θεμάτων.
3. Στην περίπτωση που η μορφή της ενδιάμεσης αξιολόγησης είναι τύπου γραπτής εξέτασης, τότε θα
υπάρχει:
·
Σύγχρονη επιτήρηση με κάμερα, χωρίς βιντεοσκόπηση
·
Τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικά σετ θεμάτων.
4. Τόσο οι εργασίες όσο και τα θέματα των εξετάσεων θα στοχεύουν στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης,
ανάλυσης και, ειδικά οι εργασίες, θα εμπεριέχουν αναφορές, βιβλιογραφία, κ.ο.κ.
5. Προϋπόθεση για να ληφθεί υπόψη η αξιολόγηση είναι η υποβολή της εργασίας/του γραπτού μέσω της
πλατφόρμας στο Turnitin. Επιτρεπτό είναι το όριο του 25%, το οποίο συμπεριλαμβάνει τη
βιβλιογραφία, κ.ο.κ. Εάν δεν υπάρχει Turnitin report, η εργασία δεν θα γίνει αποδεκτή.
6. Στη διαδικασία αξιολόγησης των εργασιών θα συμπεριληφθεί σχολιασμός προς τους φοιτητές εντός
της πλατφόρμας. Θα πραγματοποιηθεί επίσης peer review, στο οποίο θα μπορείτε να σχολιάσετε το
περιεχόμενο της δραστηριότητας αξιολόγησης, τρόπους βελτίωσης, κ.ο.κ.
7. Δικαίωμα συμμετοχής στις ενδιάμεσες αξιολογήσεις θα έχουν οι οικονομικά ενήμεροι φοιτητές.
Με Εκτίμηση,
Καθηγητής Παντελής Σκλιάς
Πρύτανης

Λεωφόρος Δανάης 2, 8042 Πάφος
Tηλ. +357 26843310 / Fax. +357 26931944 /
p.sklias@nup.ac.cy / www.nup.ac.cy

Date: 05/11/2020
Subject: Announcement regarding the process of mid-term assessments for CONVENTIONAL PROGRAMMES

On behalf of the Rector, please see the following message

Dear students,
Regarding the subject of mid-term assessments, please note the following:

1. Assignments or exam subjects cover learning outcomes that the traditional mid-term exam would
assess.
2. Mid-term assessments will have as a priority, and especially in postgraduate programmes, the
submission of assignments by students within a specific timeframe. An announcement will be made by
each tutor with the subject of the assignment, clear instructions for its preparation, as well as a deadline
for submission. The entire process will be completed through the electronic platform. In this case, the
subjects of the assignments will not be the same for all students, but there will be at least two (2)
different sets of subjects.
3. In case the mid-term assessment is a written examination, then there will be:
• Modern supervision with a camera, without video recording
• At least two (2) different sets of subjects
4. Both the assignments and the exam subjects will aim at the development of critical thinking, analysis
and, especially the assignments, will include references, bibliography, etc.
5. In order for the assessment to be taken into account, the assignment/exam paper must be submitted
through the Turnitin platform. The limit of 25% permitted, which includes the bibliography, and so on. If
there is no Turnitin report, the assignment will not be accepted.
6. The assignment assessment process will include commentary to students within the platform. There will
also be a peer review, in which you will be able to comment on the content of the assessment activity,
ways of improvement, and so on.
7. Students that are financially up-to-date will have the right to participate in the mid-term assessments.

With Kind Regards,
Professor Pantelis Sklias
Rector

2 Danais Avenue, 8042 Pafos
Tel. +357 26843310 / Fax. +357 26931944 /
p.sklias@nup.ac.cy

