
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ για όλα τα μαθήματα 

Πριν τις εξετάσεις: 

1. Φροντίστε για την έγκαιρη προετοιμασία και έλεγχο καλής λειτουργίας του 

υπολογιστικού συστήματος σας σύμφωνα με τις οδηγίες διεξαγωγής των εξετάσεων. 

2. Πραγματοποιήστε έλεγχο της σύνδεσης σας, προτιμώντας ενσύρματη και 

αποκλειστική σύνδεση στο διαδίκτυο κατά την διάρκεια της εξέτασης. 

3. Φροντίστε να έχετε μαζί σας την φοιτητική σας ταυτότητα, καθώς και ότι άλλο 

θα απαιτηθεί κατά τη διαδικασία της εξέτασης, όπως γραφική ύλη. 

4. Φροντίστε να έχετε καλύψει φυσικές ανάγκες σας πριν την έναρξη της εξέτασης. 

Για παράδειγμα φροντίστε να έχετε κοντά σας λίγο νερό ή φαρμακευτική αγωγή που 

ενδέχεται να χρειαστεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

5. Φροντίστε ώστε ο χώρος στον οποίο θα βρίσκεστε να έχει τα ελάχιστα προσωπικά 

αντικείμενα. 

6. Απομακρύνετε από το γραφείο στο οποίο είναι τοποθετημένο το υπολογιστικό σας 

σύστημα όλα τα μη απαραίτητα αντικείμενα. 

7. Απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε 

μόνο για τις ανάγκες της εξέτασης από απόσταση (π.χ. χρήση κάμερας, διαδικασία 

αποστολής του γραπτού σας) και όχι για οποιουδήποτε άλλου είδους επικοινωνία. 

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. 

1. Πρέπει να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας χρησιμοποιώντας την φοιτητική 

σας ταυτότητα. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο έγγραφο 

ταυτοποίησης το οποίο φέρει φωτογραφία και ονοματεπώνυμο στην ίδια πλευρά. 

2. ΔΕΝ δικαιολογείται κανενός είδους ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των 

εξετάσεων. Η συμπεριφορά των εξεταζόμενων θα πρέπει να προσομοιάζει αυτής της 

παρουσίας σε αίθουσα του Ιδρύματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι απαγορεύεται το 

κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

3. ΔΕΝ πρέπει να επικοινωνείτε με κανένα άλλο άτομο με κανένα τρόπο. 

4. ΔΕΝ επιτρέπεται η παρουσία άλλου ατόμου στο χώρο του εξεταζόμενου. 

ΔΕΝ επιτρέπεται η ομίλια κάποιου άλλου ατόμου στον ίδιο χώρο κατά την διάρκεια 

των εξετάσεων. 

5. ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείτε τηλέφωνο παρά μόνο για τις ανάγκες της εξέτασης. 

6. ΔΕΝ πρέπει να εγκαταλείπετε το χώρο κατά τη διάρκεια της εξέτασης για 

οποιονδήποτε λόγο. 

7. Πρέπει να είστε ντυμένοι όπως όταν βρίσκεστε σε δημόσιο χώρο. 

Παραβίαση των παραπάνω κανόνων χωρίς την άδεια του επιτηρητή, επιφέρει ποινή 

μηδενισμού καθώς και έλεγχο από Πειθαρχική Επιτροπή για επιπλέον κυρώσεις. 

Μετά το τέλος κάθε εξέτασης, οι διδάσκοντες έχουν δικαίωμα να καλέσουν 

εξεταζόμενους σε Προφορική Εξέταση για την επαλήθευση των επιδόσεων τους, 

δειγματοληπτικά με βάση υποψίες αντιγραφής ή υποκλοπής απαντήσεων. 


