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Προς:
1. Τους Κοσμήτορες των
Σχολών
2. Τους Προέδρους των
ακαδημαϊκών τμημάτων
3. Τις Γραμματείες των
ακαδημαϊκών τμημάτων
4. Τις Γραμματείες των Π.Μ.Σ.
5. Συμβούλιο Ένταξης

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του
εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Αγαπητά μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας,
Αναφορικά με τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου
του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
καθώς και στα Προγράμματα Σπουδών, διευκρινίζονται τα εξής:
Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου στην αρ. 243/21-12-2020
συνεδρίασή της, η εξεταστική του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 20202021 θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή 9
Ιουλίου 2021. Τα Τμήματα δύνανται να διαφοροποιηθούν από το ανωτέρω χρονικό
διάστημα, εφόσον καταθέσουν αιτιολογημένη πρόταση διαφοροποίησης στη
Σύγκλητο.

Ως

προς

τον

τρόπο

εξέτασης,

σύμφωνα

με

την

αριθμ.

Δ1α/Γ.Π.οικ.29922/13-05-2021 (ΦΕΚ 1944/13-05-2021/Β΄) ΚΥΑ το Τμήμα/Σχολή
κάθε Α.Ε.Ι. επιλέγει τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων είτε με φυσική παρουσία
είτε εξ αποστάσεως, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προάσπιση της
δημόσιας υγείας των φοιτητών/φοιτητριών, καθώς και όλου του ακαδημαϊκού και
διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου.
Διευκρινίζεται ότι όσοι διδάσκοντες θα διεξάγουν εξετάσεις μέσω της
πλατφόρμας eClass, θα πρέπει να καταρτίσουν το πρόγραμμα εξετάσεων, σύμφωνα

με τους πίνακες διαθεσιμότητας του eClass για τη Σχολή τους. Όσοι διδάσκοντες θα
διεξάγουν εξετάσεις μέσω της πλατφόρμας, MS-TEAMS, MS-FORMS έχουν τη
δυνατότητα να το κάνουν, χωρίς τον παραπάνω περιορισμό.

Πίνακες Διαθεσιμότητας του eClass ανά Σχολή
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:00-13:45
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ (Ομάδα Α)*
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ (Ομάδα Β)*
ΣΑΚΕ & ΣΕΥ
ΣΕΦΑΑΔ-ΣΟΔΕ-ΣΓΕ
ΠΣ & ΣΘΕ & ΣΤ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/06/21 9:00-15:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/06/21 9:00-15:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/07/21 9:00-15:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/7/21 9:00-15:00

14:15-20:00
ΣΑΚΕ & ΣΕΥ
ΣΕΦΑΑΔ-ΣΟΔΕ-ΣΓΕ
ΠΣ & ΣΘΕ & ΣΤ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ (Ομάδα Α)*
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ(Ομάδα Β)*

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ (Ομάδες Α & Β)*
ΣΑΚΕ & ΣΕΥ
ΣΕΦΑΑΔ-ΣΟΔΕ-ΣΓΕ
ΠΣ & ΣΘΕ & ΣΤ

*Τα προγράμματα σπουδών των ομάδων Α και Β θα ανακοινωθούν από τη
Γραμματεία του Συμβουλίου Ένταξης.
Όσοι φοιτητές αδυνατούν να συμμετάσχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις,
θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους Υπεύθυνη Δήλωση
μη συμμετοχής (επισυνάπτεται πρότυπο, θα διατίθεται
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

και στην κεντρική

Διευκρινίζεται ότι στην τρέχουσα

εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου 2021 δεν απαιτείται η ηλεκτρονική
δήλωση συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις.

Με την ανακοίνωση του Προγράμματος Εξετάσεων, θα πρέπει δίπλα σε κάθε
μάθημα να φαίνεται η πλατφόρμα εξέτασης και ο τρόπος εξέτασης.

Τέλος,

τονίζεται ότι απαγορεύεται να αναρτηθεί οποιαδήποτε βαθμολογία στο eClass.
Στο

σύνδεσμο

https://www.uth.gr/news/diexagogi-exetaseon-ex-apostaseos-

ioynioy-ioylioy-2021 αναρτώνται διαρκώς επικαιροποιημένες πληροφορίες για τη
διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων.

Παρακαλούνται οι Πρόεδροι και οι Γραμματείς των Τμημάτων να
μεριμνήσουν, έτσι ώστε οι πρωτοετείς φοιτητές να εξοικειωθούν με τα συστήματα
των εξετάσεων, με βάση τις οδηγίες που υπάρχουν στο σχετικό σύνδεσμο.
Επιπλέον, το Πρυτανικό Συμβούλιο (συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 147/18-05-2021)
επικαιροποίησε τον οδηγό που αφορά στους τρόπους και τα μέσα διεξαγωγής των
εξετάσεων. Με βάση και τη διενεργηθείσα Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά

με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διεξαγωγή των εξ
αποστάσεως εξετάσεων ακολουθούν συστάσεις σε όσους θα συμμετέχουν στη
διαδικασία, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση του εγχειρήματος με τον
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να διασφαλιστεί η
αδιαβλητότητα και ακεραιότητα της διαδικασίας:
•

Σε σχέση με την εφαρμογή Turnitin που έχει ενσωματωθεί στην πλατφόρμα

eClass και αποσκοπεί στο να εξεταστεί το κατά πόσο οι εργασίες που υποβάλλονται
από τους φοιτητές είναι προϊόν δικής τους δουλειάς ή προϊόν αντιγραφής
συστήνεται να μη μεταβάλλεται η αρχική επιλογή (Do not store the submission
papers).
•

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων (βαθμολογίες) θα πρέπει να

γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην εφαρμογή e-Γραμματεία (φοιτητολόγιο) και όχι
μέσω οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας π.χ. eClass, MS Teams ή MS Forms.
•

Οι κάμερες χρησιμοποιούνται στην αρχική ταυτοποίηση των φοιτητών πριν

την εκκίνηση της εξέτασης, καθώς και κατά τη διάρκεια της προφορικής ή γραπτής
εξέτασης, αφού προηγηθεί ενημέρωση των φοιτητών. Στο ίδιο πλαίσιο συστήνεται
η χρήση του blurred background από την εφαρμογή MS Teams, προκειμένου να
αποφευχθεί η λήψη εικόνων του προσωπικού χώρου των συμμετεχόντων.
Απαγορεύεται ρητά η με ιδία μέσα βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση της εξεταστικής
διαδικασίας από οιονδήποτε συμμετέχει σε αυτή και με οποιονδήποτε τεχνικό
τρόπο. Η παραβίαση αυτής της απαγόρευσης θα συνεπάγεται τις απαραίτητες
έννομες ενέργειες από πλευράς του Πανεπιστημίου.
H χρήση της κάμερας είναι απαραίτητη για θέματα προσβασιμότητας σε άτομα με
αναπηρίες, σύμφωνα με τις προτάσεις της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.
•

Η ταυτοποίηση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις γίνεται με την απλή επίδειξη

της ακαδημαϊκής ταυτότητας των φοιτητών. Σε σχέση με τη διαδικασία
ταυτοποίησης των εξεταζόμενων δεν κρίνονται πρόσφορα και αναλογικά μέτρα που
ενέχουν την επεξεργασία μοναδικών αναγνωριστικών και την αποθήκευσή τους. Η
απλή επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας συνίσταται να χρησιμοποιείται ως μέτρο
ταυτοποίησης μόνο στην περίπτωση που ο εξεταζόμενος δεν έχει στη διάθεσή του
την ακαδημαϊκή του ταυτότητα π.χ. λόγω απώλειας.
•

Η παρουσία τρίτου προσώπου, ανήκοντος στην ακαδημαϊκή κοινότητα,

κρίνεται ως πρόσφορη πρακτική για την διαφύλαξη του αδιάβλητου της
διαδικασίας στην περίπτωση που διενεργούνται προφορικές εξετάσεις με τη

συμμετοχή μόνο ενός φοιτητή και ενός εξεταστή. Στην περίπτωση διενέργειας
προφορικών εξετάσεων με συγκρότηση ολιγομελών ομάδων, δεν είναι αναγκαία η
παρουσία τρίτου προσώπου, καθώς το αδιάβλητο εξασφαλίζεται από τους λοιπούς
εξεταζόμενους.
•

Σε σχέση με την πλατφόρμα eClass, προτείνεται στους εξεταστές να

επιλέγουν την προσωρινή αποθήκευση των γραπτών εξετάσεων, να ενεργοποιούν
την τυχαία σειρά ερωτήσεων, να επιλέγουν την απόκρυψη των απαντήσεων, καθώς
και την απόκρυψη της βαθμολογίας. Σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι δεν υπάρχει
η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης του αρχείου εξέτασης στο MS-Forms.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Συνημμένα: Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
Ο ΑΝΤIΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
(υπογραφή) *

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Πρύτανη
2. Γρ. Αντιπρύτανη Ακ Υποθέσεων και Φοιτ. Μέριμνας
3. Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων
4. Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης
5. Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τεχνικές οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεων του
εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-201.
Με στόχο την ομαλότερη διεξαγωγή των εξ αποστάσεων εξετάσεων, σας
κοινοποιούμε μια σειρά προτάσεων:
Α) Για να αποσυμφορηθεί η πλατφόρμα eClass, προτείνεται η χρήση του MSFORMS για εξετάσεις μορφής πολλαπλών επιλογών.
B) Παρατηρήθηκε ιδιαίτερη συμφόρηση στην πλατφόρμα eClass στις 14:00.
Προτείνεται οι εξετάσεις να έχουν λήξει μέχρι την 13:45 και η επόμενη εξέταση να
αρχίζει μετά την 14:15.
Γ) Στο διάστημα από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00-20:00 δεν πρέπει να
γίνονται οποιεσδήποτε άλλες εργασίες στην πλατφόρμα eClass εκτός των
εξετάσεων. Τέτοιες εργασίες (π.χ. δοκιμαστικές εξετάσεις, λήψη αντιγράφων
ασφαλείας, ανέβασμα εγγράφων, δημιουργία ασκήσεων και εργασιών) θα πρέπει
να γίνονται είτε μετά την 20:00 τις καθημερινές, είτε τα Σαββατοκύριακα.
Δ) Προτείνεται πριν από την είσοδο στο eClass, να υπάρχει παράλληλη συνεδρία
στο MS-Teams, κατά την οποία ο Διδάσκων συντονίζει τις ενέργειες των φοιτητών.
Τους καλεί να εισέλθουν στο eClass και μόνο εφόσον διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν
τεχνικά προβλήματα ξεκινάει την εξέταση μέσω του eClass. Διαφορετικά
προγραμματίζει με τους φοιτητές διαφορετική ώρα ή και ημέρα εξέτασης.
Ε) Το όριο των 100 φοιτητών έχει τεθεί για διασπορά μεγάλων ομάδων φοιτητών
μέσα στο χρόνο και δεν έχει νόημα ο διαχωρισμός των φοιτητών σε ομάδες στο
eClass, εάν αυτές ξεκινούν την ίδια ώρα τις εξετάσεις. Ο στόχος είναι να
αποφεύγεται κατά το δυνατόν η ταυτόχρονη είσοδος στο σύστημα.
Επιπλέον, προτείνεται να τηρείται και στην επιλογή Α2 (Online Γραπτή Εξέταση με
χρήση του υποσυστήματος "Εργασίες" του eClass) το όριο των 100 φοιτητών ανά
εξέταση.
ΣΤ) Προτείνεται να μη λαμβάνεται υπόψη η αυτόματη βαθμολόγηση με χρήση του
eClass ή του MS-Forms, αλλά οι Διδάσκοντες να κατεβάζουν τις απαντήσεις στον
Η/Υ τους, να βαθμολογούν και τέλος να αναρτούν τις βαθμολογίες αποκλειστικά
στο σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας.

