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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ 

 

Η εξέταση του µαθήµατος ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 
ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ θα πραγµατοποιηθεί διαδικτυακά  τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020,  ώρα 
14:00-17:00 µε Γραπτή Εξέταση (Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής), σύµφωνα µε το 
τελικό πρόγραµµα της εξεταστικής. 

Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων θα χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό οι πλατφόρµες:  
-MS-Teams, για την Ταυτοποίηση και Επιτήρηση των εξεταζόµενων φοιτητών 
-e-Class, για τη διεξαγωγή της εξέτασης 
Μάθηµα: ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ 
Yποσύστηµα: Ασκήσεις  

Για τη συµµετοχή τους στις εξετάσεις, οι φοιτητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν 
σταθερό ή φορητό Η/Υ, που πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να διαθέτει κάµερα και 
µικρόφωνο για την επικοινωνία µε τους επιβλέποντες, την ταυτοποίηση και την 
επιτήρηση των φοιτητών.  

Δεν προτείνεται η χρήση  smartphones, καθώς είναι δύσκολη η σύνδεση σε 2 
προγράµµατα ταυτόχρονα (MS-Teams και e-Class). 

Σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η καταγραφή ή µαγνητοσκόπηση 
της εξέτασης. 

Λόγω των τεχνικών περιορισµών των διαθέσιµων συστηµάτων, οι φοιτητές που έχουν 
δηλώσει το µάθηµα και θέλουν να εξεταστούν πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να το 
δηλώσουν µε e-mail στη Γραµµατεία του Εργαστηρίου Φυσιολογίας έως τις 
6/7/20, (αποστολή προς vanouts@med.uth.gr ΚΑΙ κοινοποίηση προς 
egogou@uth.gr), όπου θα αναφέρουν ονοµατεπώνυµο, αριθµό µητρώου και 
το ιδρυµατικό email τους (…@med.uth.gr). 

Μόνο για τους φοιτητές που θα στείλουν εµπρόθεσµα δήλωση, θα  είναι δυνατή η 
εγγραφή στις πλατφόρµες σε οµάδες µεγέθους που µπορεί να υποστηριχθεί τεχνικά, 
και κατά συνέπεια ΜΟΝΟ αυτοί θα µπορέσουν να έχουν πρόσβαση στο σύστηµα 
εξέτασης.  
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Μόλις συγκεντρωθούν οι δηλώσεις συµµετοχής στις εξετάσεις, θα ακολουθήσει 
ανακοίνωση µέσω του e-Class µε οδηγίες για τον ακριβή τρόπο διεξαγωγής των 
εξετάσεων. Για το λόγο αυτό, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι γραµµένοι στο µάθηµα 
στο  e-Class και να ελέγχουν τακτικά τον ιδρυµατικό λογαριασµό του e-mail τους. 
Επίσης, εφόσον είναι τεχνικά δυνατόν, θα ανακοινωθεί ηµεροµηνία διεξαγωγής 
προσοµοίωσης των εξετάσεων (δοκιµαστικού τεστ) για την καλύτερη προετοιµασία 
και εξοικείωση των φοιτητών µε το online σύστηµα. 

Οι φοιτητές πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά το κείµενο «ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020» που κοινοποιήθηκε 
ηλεκτρονικά µέσω e-mail προς όλους από τον Πρύτανη του Παν. Θεσσαλίας 
(30/5/2020) και να προβούν στις ενέργειες που αυτό προβλέπει, όπως υποβολή 
ηλεκτρονικής δήλωσης µέσω του κεντρικού ιστοτόπου του Ιδρύµατος ή υπεύθυνης 
δήλωσης αδυναµίας συµµετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις 
(https://www.uth.gr/news/diexagogi-exetaseon-ex-apostaseos). 

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβληµα, οι φοιτητές µπορούν να απευθύνονται στην 
υπεύθυνη διδασκαλίας κ. Ε. Παρασκευά µε email (fparaskeva@med.uth.gr) ή 
τηλεφωνικά (2410-685559). 

 

Η υπεύθυνη διδασκαλίας του µαθήµατος 
 
Ε. Παρασκευά 
Καθηγήτρια Κυτταρικής Φυσιολογίας 
 
 


