
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων                                            Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

Διενέργεια και Πρόγραμμα Εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2019-20 

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, 

Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί οι εξετάσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2019-20 θα 
πραγματοποιηθούν από απόσταση, μετά από σχετική απόφαση της ΔΕ του ΔΙΠΑΕ. 

Γενικά θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι τα μέλη του Τμήματος εργάζονται εντατικά ώστε να 
διασφαλιστούν αξιόπιστες και αδιάβλητες εξετάσεις με σεβασμό στις αρχές προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων και τις ακαδημαϊκές αξίες. Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη 
συνεργασία όλων ώστε να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση. 

Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις. 

 

***Τι πρέπει να κάνω για να συμμετάσχω στις εξετάσεις από απόσταση;*** 

-- Να υποβάλετε την δήλωση πρόθεσης συμμετοχής μέχρι 17-ΙΟΥΝ στον σύνδεσμο: 

http://aris.noc.teithe.gr/el/exams/ 

στην οποία συμφωνείτε με τις προϋποθέσεις συμμετοχής. 

-- Να ακολουθείτε τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ για όλα τα μαθήματα που θα 
βρείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος: ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2019-20. 

-- Να φροντίσετε να έχετε στην διάθεσή σας τον απαιτούμενο εξοπλισμό (σύνδεση στο διαδίκτυο, 
υπολογιστικό σύστημα, μέσα για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη όπως κάμερα, μικρόφωνο, ηχεία, 
έξυπνο κινητό-smartphone). 

-- Να φροντίσετε να διασφαλίσετε πρόσβαση σε ήσυχο χώρο από τον οποίο θα συμμετέχετε στις 
εξετάσεις και να έχετε διαθέσιμη γραφική ύλη. Επίσης, κατά την διάρκεια της εξέτασης να έχετε μαζί 
σας τη φοιτητική σας ταυτότητα. 

-- Να ακολουθήσετε τις ειδικότερες οδηγίες που θα ανακοινωθούν (μέσω moodle ή/και apps) από τους 
διδάσκοντες κάθε μαθήματος πριν την εξέταση, όπου θα αναφέρονται λεπτομέρειες για τον τρόπο 
εξέτασης καθώς και η ακριβής ώρα, ημερομηνία και αίθουσα εξέτασης. 

-- Για όποια μαθήματα ανακοινωθεί χρήση της πλατφόρμας εξέτασης του Τμήματος στον σύνδεσμο: 

http://exams-iee.the.ihu.gr/ (σύντομα σε πλήρη λειτουργία) 

να ενεργοποιήσετε τον Ιδρυματικό λογαριασμό σας και να φροντίσετε για την εγγραφή σας ώστε 
να είστε έτοιμοι για πιθανή χρήση της πλατφόρμας σύμφωνα με τις οδηγίες των διδασκόντων. 

-- Να συμμετέχετε σε πιθανή Δοκιμαστική Εξέταση που θα ανακοινωθεί από τους διδάσκοντες. 

 

***Θα αποκλειστώ από τις εξετάσεις αν δεν δηλώσω πρόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις; *** 

Όχι. Εφόσον έχετε κάνει δήλωση του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου έχετε δικαίωμα εξέτασης. 

 

***Τι πρέπει να κάνω αν συμβεί τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εξέτασης από απόσταση;*** 

Αν το τεχνικό πρόβλημα είναι μεμονωμένο και σύντομο (3 ως 5 λεπτά) τότε μπορείτε να επανέλθετε 
στην εξέταση και ο επιτηρητής θα σημειώσει το πρόβλημα. 

Αν το τεχνικό πρόβλημα είναι εκτεταμένο ή/και μεγαλύτερης διάρκειας, μετά από επικοινωνία με τον 
διδάσκοντα θα ενημερωθείτε για επανεξέταση ή συμπληρωματική εξέταση αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 

***Τι γίνεται στις περιπτώσεις που για ιατρικούς λόγους δικαιούμαι ειδικό τρόπο εξέτασης;*** 

Εφόσον υπάρχουν ήδη τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραμματεία, πρέπει να γίνει επικοινωνία με 
τον διδάσκοντα, ο οποίος θα ορίσει τρόπο και χρόνο εξέτασης, με συντονισμό του Τμήματος. 

 

Μπορείτε να δείτε και να δημιουργήσετε το προσωπικό σας Πρόγραμμα Εξεταστικής εαρινού 
εξαμήνου 2019-20 από την σελίδα: 

https://www.iee.ihu.gr/exams-program/ 

Παρακαλούμε θερμά να μην διστάζετε να επικοινωνείτε απευθείας και έγκαιρα με τους διδάσκοντες για 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, παράπονα, απορίες και αιτήματα. 
  


