
 

 

ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 
Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθημάτων 

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 
 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Ιστορία της Τουρκικής Γλώσσας 

Κωδικός Μαθήματος Παλαιό πρόγραμμα σπουδών 

Διδάσκων: Γιώργος Σαλακίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

gsalakid@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  7ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους.  

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 



 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Οθωμανική Γλώσσα Ι 

Κωδικός Μαθήματος ΚΟΜ07128 (και Παλαιό πρόγραμμα σπουδών) 

Διδάσκων: Γιώργος Σαλακίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

gsalakid@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  5ο (7ο στο παλαιό πρόγραμμα) 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

 
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους.  

 

 

(5) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(6) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(7) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 



 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(8) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Οθωμανική Λογοτεχνία 

Κωδικός Μαθήματος ΥΤ48 

Διδάσκων: Γιώργος Σαλακίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

gsalakid@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  7ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους.  

 

 

(9) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(10) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(11) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 



 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(12) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Τουρκική Γλώσσα και Γραμματεία ΙV 

Κωδικός Μαθήματος Παλαιό πρόγραμμα σπουδών 

Διδάσκων: Γιώργος Σαλακίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

gsalakid@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  8ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους.  

 

 

(13) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(14) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(15) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 



 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(16) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Τουρκική Γλώσσα και Γραμματεία ΙΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος Παλαιό πρόγραμμα σπουδών 

Διδάσκων: Γιώργος Σαλακίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

gsalakid@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  7ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους.  

 

 

(17) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(18) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(19) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 



 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(20) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Λαογραφία του Ποντιακού Ελληνισμού 

Κωδικός Μαθήματος Υ 13 

Διδάσκων: Θεοδωρίδου Γαρυφαλλιά 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

gariftheo@otenet.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  3ο
 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ των 
4 ατόμων ξεκινώντας με το πρώτο και προχωρώντας ανά 
μισή ώρα σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται τα 
ονόματα των συμμετεχόντων στην επισυναπτόμενη λίστα 
(πρόγραμμα εξέτασης). 
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS. Ο σύνδεσμoς θα αποσταλεί στους φοιτητές 
μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 



Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 
Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5.  

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 
 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Θεωρητικά Ζητήματα Λαογραφίας του Παρευξείνιου Xώρου 

Κωδικός Μαθήματος Υ 3 

Διδάσκων: Θεοδωρίδου Γαρυφαλλιά 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

gariftheo@otenet.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  
 1ο

 

Επίπεδο σπουδών: (2)  ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ των 
4 ατόμων ξεκινώντας με το πρώτο και προχωρώντας  ανά 
μισή ώρα σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται τα 
ονόματα των συμμετεχόντων στην επισυναπτόμενη λίστα 
(πρόγραμμα εξέτασης). 
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR BUSINESS. 
Ο σύνδεσμoς θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 



Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 
Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5.  

 

 

(5) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(6) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(7) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 
 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(8) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Ελληνοβαλκανική Συγκριτική Λαογραφία 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ 15 

Διδάσκων: Θεοδωρίδου Γαρυφαλλιά 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

gariftheo@otenet.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  4ο
 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ των 
4 ατόμων ξεκινώντας με το πρώτο και προχωρώντας  ανά 
μισή ώρα σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται τα 
ονόματα των συμμετεχόντων στην επισυναπτόμενη λίστα 
(πρόγραμμα εξέτασης).  
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS. Ο σύνδεσμoς θα αποσταλεί στους φοιτητές 
μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 



Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 
Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5.  

 

 

(9) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(10) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(11) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 
 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(12) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Αστική Λαογραφία 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ 51 

Διδάσκων: Θεοδωρίδου Γαρυφαλλιά 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

gariftheo@otenet.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  8ο
 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ 
των 4 ατόμων ξεκινώντας με το πρώτο και προχωρώντας  
ανά μισή ώρα σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται τα 
ονόματα των συμμετεχόντων στην επισυναπτόμενη λίστα 
(πρόγραμμα εξέτασης). 
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS. Ο σύνδεσμoς θα αποσταλεί στους φοιτητές 
μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 



Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 
Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5.  

 

 

(13) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(14) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(15) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 
 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(16) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Φιλολογική Λαογραφία στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ 31 

Διδάσκων: Θεοδωρίδου Γαρυφαλλιά 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

gariftheo@otenet.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  
 ΠΑΛΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ)

 

Επίπεδο σπουδών: (2)  ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ 
των 4 ατόμων ξεκινώντας με το πρώτο και προχωρώντας 
ανά μισή ώρα σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται τα 
ονόματα των συμμετεχόντων στην επισυναπτόμενη λίστα 
(πρόγραμμα εξέτασης). 
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS. Ο σύνδεσμoς θα αποσταλεί στους φοιτητές 
μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 



Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 
Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5.  

 

 

(17) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(18) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(19) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 
 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(20) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τ. ΓΦΠΠΧ 

Μάθημα: 
Αττική Κεραμική: εικονογραφία, εμπόριο και 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ Αθήνας και Θράκης 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ40 

Διδάσκων: Α. Αβραμίδου 

Τρόπος επικοινωνίας με 

διδάσκοντα 

aavrami@bscc.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  2o 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακό 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση μέσω eclass 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

Οι φοιτητές θα πρέπει πρώτα υποχρεωτικά να συνδεθούν 

χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στο skype 

for business για την ταυτοποίηση μέσω του υπερσυνδέσμου που 

θα τους σταλεί λίγες μέρες πριν την εξέταση, επιδεικνύοντας 
είτε την φοιτητική είτε την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα. 

Έπειτα, θα πρέπει να κατεβάσουν το αρχείο με τις ερωτήσεις 

στον υπολογιστή τους από το πεδίο ΕΡΓΑΣΙΕΣ, να απαντήσουν 
γραπτά και στα 3 θέματα και να το αναρτήσουν με το όνομά 

τους και τον αριθμό μητρώου τους. 

Όριο λέξεων: έως 800 / θέμα. Βαθμοί: 3.33 / θέμα 

Διάρκεια: έως 120’ από το κατέβασμα του αρχείο μέχρι την 

ανάρτησή του  

 

 

(21) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(22) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(23) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 

 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(24) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους 

φοιτητές όπου αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το 

μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της 



εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες 

πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, 

οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της 

εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα 

επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος 

αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν 

στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης 

των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους 

οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο 

διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ 

ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τ. ΓΦΠΠΧ 

Μάθημα: Διόνυσος και Ορφέας 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ 

Εξεταστής:  Α. Αβραμίδου 

Τρόπος επικοινωνίας με 

διδάσκοντα 

aavrami@bscc.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  3o 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακό 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση μέσω eclass 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

Οι φοιτητές θα πρέπει πρώτα υποχρεωτικά να συνδεθούν 
χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στο skype 

for business για την ταυτοποίηση μέσω του υπερσυνδέσμου που 

θα τους σταλεί λίγες μέρες πριν την εξέταση, επιδεικνύοντας 

είτε την φοιτητική είτε την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα. 
Έπειτα, θα πρέπει να κατεβάσουν το αρχείο με τις ερωτήσεις 

στον υπολογιστή τους από το πεδίο ΕΡΓΑΣΙΕΣ, να απαντήσουν 

γραπτά και στα 3 θέματα και να το αναρτήσουν με το όνομά 
τους και τον αριθμό μητρώου τους. 

Όριο λέξεων: έως 600 / θέμα. Βαθμοί: 3.33 / θέμα 

Διάρκεια: έως 100’ από το κατέβασμα του αρχείο μέχρι την 
ανάρτησή του  

 

 

(25) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(26) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(27) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(28) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους 

φοιτητές όπου αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το 

μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της 



εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες 

πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, 

οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της 

εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα 

επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος 

αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν 

στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης 

των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους 

οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο 

διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ 

ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τ. ΓΦΠΠΧ 

Μάθημα: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία  

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ37 

Διδάσκων: Α. Αβραμίδου 

Τρόπος επικοινωνίας με 

διδάσκοντα 

aavrami@bscc.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  1o 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακό 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση μέσω eclass 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

Οι φοιτητές θα πρέπει πρώτα υποχρεωτικά να συνδεθούν 
χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στο skype 

for business για την ταυτοποίηση μέσω του υπερσυνδέσμου που 

θα τους σταλεί λίγες μέρες πριν την εξέταση, επιδεικνύοντας 

είτε την φοιτητική είτε την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα. 
Έπειτα, θα πρέπει να κατεβάσουν το αρχείο με τις ερωτήσεις 

στον υπολογιστή τους από το πεδίο ΕΡΓΑΣΙΕΣ, να απαντήσουν 

γραπτά σε τρία (3) από έξι (6) θέματα και να το αναρτήσουν 
με το όνομά τους και τον αριθμό μητρώου τους. 

Όριο λέξεων: έως 800 / θέμα. Βαθμοί: 3.33 / θέμα 

Διάρκεια: έως 120’ από το κατέβασμα του αρχείο μέχρι την 
ανάρτησή του  

 

 

(29) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(30) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(31) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(32) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους 

φοιτητές όπου αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το 

μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της 



εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες 

πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, 

οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της 

εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα 

επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος 

αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν 

στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης 

των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους 

οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο 

διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ 

ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τ. ΓΦΠΠΧ 

Μάθημα: 
Κλασική Αρχαιολογία - Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική 
κεραμική  

(ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)  

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ - 

Διδάσκων: Α. Αβραμίδου 

Τρόπος επικοινωνίας με 

διδάσκοντα 

aavrami@bscc.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  2o 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακό 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση μέσω eclass 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

Οι φοιτητές θα πρέπει πρώτα υποχρεωτικά να συνδεθούν 

χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στο skype 

for business για την ταυτοποίηση μέσω του υπερσυνδέσμου που 
θα τους σταλεί λίγες μέρες πριν την εξέταση, επιδεικνύοντας 

είτε την φοιτητική είτε την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.  

Οι φοιτητές θα πρέπει να απαντήσουν σε έως τέσσερις 
ερωτήσεις σύντομου ελεύθερου κειμένου (έως 500 λέξεις 

έκαστη), ίσης βαθμολογικής αξίας μέσω του εργαλείου 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Για περισσότερες λεπτομέρειες και το 
δοκιμαστικό, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του μαθήματος στο 

eclass. 

 

 

(33) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(34) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(35) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 

 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(36) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους 

φοιτητές όπου αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το 

μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της 



εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες 

πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, 

οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της 

εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα 

επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος 

αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν 

στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης 

των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους 

οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο 

διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ 

ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τ. ΓΦΠΠΧ 

Μάθημα: Κλασική Αρχαιολογία: Ζητήματα νομικής, ηθικής και 
πολιτικής φύσεως 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ43 

Διδάσκων: Α. Αβραμίδου 

Τρόπος επικοινωνίας με 

διδάσκοντα 

aavrami@bscc.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  4o 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακό 

Τρόποι εξέτασης: (3) Κατάθεση τελικής γραπτής εργασίας στο eclass/turnitin 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

Το μάθημα εξετάζεται με συμμετοχή (20%), παρουσίαση 

(20%) και κατάθεση τελικής γραπτής εργασίας (60%), η οποία 

θα πρέπει να υποβληθεί στο πεδίο ΕΡΓΑΣΙΕΣ του eclass και 

τον έλεγχο λογοκλοπής Turnitιn έως τις ΧΧΧΧΧ. Δικαίωμα 
υποβολής έχουν μόνο όσοι φοιτητές/τριες έχουν ήδη αναλάβει 

θέμα και έχουν συνεννοηθεί με τη διδάσκουσα.  

 

 

(37) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(38) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(39) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 

 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(40) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους 

φοιτητές όπου αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το 

μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της 

εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες 

πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, 

οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της 

εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα 



επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος 

αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν 

στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης 

των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους 

οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο 

διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ 

ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τ. ΓΦΠΠΧ 

Μάθημα: Μυθολογίες Διονύσου και Ορφέα στη Θράκη  ΠΑΛΑΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ 

Εξεταστής:  Α. Αβραμίδου 

Τρόπος επικοινωνίας με 

διδάσκοντα 

aavrami@bscc.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:   

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακό 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση μέσω eclass 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

Οι φοιτητές θα πρέπει πρώτα υποχρεωτικά να συνδεθούν 

χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στο skype 

for business για την ταυτοποίηση μέσω του υπερσυνδέσμου που 

θα τους σταλεί λίγες μέρες πριν την εξέταση, επιδεικνύοντας 
είτε την φοιτητική είτε την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα Οι 

φοιτητές θα πρέπει να απαντήσουν μέσω του εργαλείου 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ του eclass. σε έως τέσσερις ερωτήσεις σύντομου 
ελεύθερου κειμένου (έως 500 λέξεις έκαστη), ίσης 

βαθμολογικής αξίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες και το 

δοκιμαστικό, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του μαθήματος στο 
eclass. 

 

 

(41) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(42) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(43) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(44) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους 

φοιτητές όπου αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το 

μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της 

εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 



β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες 

πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, 

οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της 

εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα 

επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος 

αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν 

στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης 

των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους 

οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο 

διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ 

ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τ. ΓΦΠΠΧ 

Μάθημα: Μυθολογίες με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ 

Εξεταστής:  Α. Αβραμίδου 

Τρόπος επικοινωνίας με 

διδάσκοντα 

aavrami@bscc.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  2o 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακό 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση μέσω eclass 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

Οι φοιτητές θα πρέπει πρώτα υποχρεωτικά να συνδεθούν 
χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στο skype 

for business για την ταυτοποίηση μέσω του υπερσυνδέσμου που 

θα τους σταλεί λίγες μέρες πριν την εξέταση, επιδεικνύοντας 

είτε την φοιτητική είτε την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα. 
Έπειτα, θα πρέπει να κατεβάσουν το αρχείο με τις ερωτήσεις 

στον υπολογιστή τους από το πεδίο ΕΡΓΑΣΙΕΣ, να απαντήσουν 

γραπτά και στα 3 θέματα και να το αναρτήσουν με το όνομά 
τους και τον αριθμό μητρώου τους. 

Όριο λέξεων: έως 600 / θέμα. Βαθμοί: 3.33 / θέμα 

Διάρκεια: έως 100’ από το κατέβασμα του αρχείο μέχρι την 
ανάρτησή του  

 

 

(45) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(46) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(47) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(48) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους 

φοιτητές όπου αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το 

μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της 



εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες 

πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, 

οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της 

εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα 

επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος 

αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν 

στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης 

των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους 

οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο 

διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ 

ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τ. ΓΦΠΠΧ 

Μάθημα: Το βασίλειο των Οδρυσών – Ιστορική και αρχαιολογική 
επισκόπηση  

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ41 

Διδάσκων: Α. Αβραμίδου 

Τρόπος επικοινωνίας με 

διδάσκοντα 

aavrami@bscc.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  3o 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακό 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση μέσω eclass 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

Οι φοιτητές θα πρέπει πρώτα υποχρεωτικά να συνδεθούν 

χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στο skype 

for business για την ταυτοποίηση μέσω του υπερσυνδέσμου που 

θα τους σταλεί λίγες μέρες πριν την εξέταση, επιδεικνύοντας 
είτε την φοιτητική είτε την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα. 

Έπειτα, θα πρέπει να κατεβάσουν το αρχείο με τις ερωτήσεις 

στον υπολογιστή τους από το πεδίο ΕΡΓΑΣΙΕΣ, να απαντήσουν 
γραπτά σε τρία (3) από έξι (6) θέματα και να το αναρτήσουν 

με το όνομά τους και τον αριθμό μητρώου τους. 

Όριο λέξεων: έως 800 / θέμα. Βαθμοί: 3.33 / θέμα 

Διάρκεια: έως 120’ από το κατέβασμα του αρχείο μέχρι την 

ανάρτησή του  

 

 

(49) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(50) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(51) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 

 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(52) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους 

φοιτητές όπου αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το 

μέσο υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της 



εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. 

Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες 

πραγματοποίησης της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, 

οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της 

εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα 

επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος 

αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η 

συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν 

στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης 

των θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο 

τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους 

οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο 

διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ 

ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού παρευξείνιων χωρών 

Μάθημα: Γενική Παιδαγωγική 

Κωδικός Μαθήματος  

Διδάσκων: Βασίλειος Μπάρος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

vbaros@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  A΄ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Εξέταση με Aπαλλακτική εργασία  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με η μέσω SKYPE for 
BUSINESS. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του 
μαθήματος πραγματοποιήθηκε διεξοδική ενημέρωση των 
φοιτητώς/τριών μέσω e-class αποκλειστικά στους 
ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το 
μάθημα. 
Οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν ένα από τα τρία 
προτεινόμενα θέματα και να το επεξεργαστούν σύμφωνα 
με συγκεκριμένες οδηγίες και βιβλιογραφία. Στον τελικό 
βαθμό θα προσμετρηθεί η απαλλακτική εργασία και η 
συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε ασκήσεις κατά την 
διάρκεια των μαθημάτων. 

 

 

(53) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(54) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(55) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 



(56) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ 

Κωδικός Μαθήματος Υ12 

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜΑΔΑΚΗ  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

ethomada@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  Γ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω open eclass 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί μέσω του 
εργαλείου ‘εργασίες’ στο eclass.  

Το έγγραφο της εξέτασης περιλαμβάνει  10 τουλάχιστον 
θέματα με ερωτήματα σύντομης απάντησης (σωστού-
λάθους, συμπλήρωσης πίνακα, επιλογής σωστής 
απάντησης), τα οποία πρέπει να απαντηθούν όλα 
υποχρεωτικά εντός του προβλεπόμενου χρόνου, όπως 
υποδεικνύεται από το έγγραφο της εξέτασης. Τα θέματα 
βαθμολογούνται με 1 μονάδα. 
Το έγγραφο της εξέτασης (σε μορφή docx) θα είναι 
αναρτημένο στο eclass του μαθήματος, στην ενότητα 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ και θα είναι προσβάσιμο ΜΟΝΟ σε όσους  έχουν 
δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης.  
 Οι εξεταζόμενοι/ες πρέπει πριν την έναρξη της εξέτασης, 
να συνδεθούν στην πλατφόρμα skype for business με 
κάμερα (σε σύνδεσμο που θα τους αποσταλεί) ώστε να 
γίνει η αρχική ταυτοποίησή τους. Να έχουν διαθέσιμη τη 
φοιτητική ή την αστυνομική τους ταυτότητα. 



Σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης η σύνδεση στο skype for 
business θα παραμένει ενεργή για την άμεση επικοινωνία 
με τη διδάσκουσα. 
Στη συνέχεια, και ει δυνατόν 5 λεπτά πριν γίνει το 
έγγραφο της εξέτασης ορατό, οι εξεταζόμενοι/ες θα 
συνδεθούν στην πλατφόρμα eclass. Θα κατεβάσουν το 
έγγραφο της εξέτασης στον υπολογιστή τους, θα το 
συμπληρώσουν (γράφοντας και τα προσωπικά τους 
στοιχεία), θα το αποθηκεύσουν, θα το ανεβάσουν στην 
πλατφόρμα και θα πατήσουν υποβολή. 
Μετά την υποβολή θα λάβουν e-mail επιβεβαίωσης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρυματικού τους 
Λογαριασμού. 
Για τη σύνδεσή τους στο skype και στο και στο eclass θα 
πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά 
τον ιδρυματικό τους λογαριασμό. 

Επίσης υπενθυμίζεται ότι για τη συμμετοχή τους στη 
διαδικασία οι εξεταζόμενες/οι πρέπει να έχουν εγγραφεί 
στο eclass του μαθήματος με τον ιδρυματικό τους 
λογαριασμό και πρέπει να συνδεθούν από προσωπικό 
υπολογιστή που διαθέτει επεξεργαστή κειμένου για 
έγγραφα docx. 

 

 

(57) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(58) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(59) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(60) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 



Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 

Κωδικός Μαθήματος ΥE23 

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜΑΔΑΚΗ  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

ethomada@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  ΣΤ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω open eclass 

 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η γραπτή εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί 
μέσω του εργαλείου ‘εργασίες’ στο eclass.  

Το έγγραφο της εξέτασης περιλαμβάνει 10 τουλάχιστον 
θέματα με ερωτήματα που απαιτούν σύντομη απάντηση 
(σωστού-λάθους, συμπλήρωσης πίνακα, επιλογής σωστής 
απάντησης), ή που ζητούν σύντομη ανάπτυξη (έως 150 
λέξεις). Θα πρέπει να απαντηθούν όλα υποχρεωτικά. Κάθε 
θέμα βαθμολογείται με 1 ή 1,50 μονάδα (αν πρόκειται για 
θέμα σύντομης ανάπτυξης).  
Το έγγραφο της εξέτασης (σε μορφή docx) θα είναι 
αναρτημένο στο eclass του μαθήματος, στην ενότητα 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ και θα είναι προσβάσιμο ΜΟΝΟ σε όσους  έχουν 
δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης.  
 Οι εξεταζόμενοι/ες πρέπει πριν την έναρξη της εξέτασης, 
να συνδεθούν στην πλατφόρμα skype for business με 
κάμερα (σε σύνδεσμο που θα τους αποσταλεί) ώστε να 



γίνει η αρχική ταυτοποίησή τους. Να έχουν διαθέσιμη τη 
φοιτητική ή την αστυνομική τους ταυτότητα. 
Σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης η σύνδεση στο skype for 
business θα παραμένει ενεργή για την άμεση επικοινωνία 
με τη διδάσκουσα. 
Στη συνέχεια, και ει δυνατόν 5 λεπτά πριν γίνει το 
έγγραφο της εξέτασης ορατό, οι εξεταζόμενοι/ες θα 
συνδεθούν στην πλατφόρμα eclass. Θα κατεβάσουν το 
έγγραφο της εξέτασης στον υπολογιστή τους, θα το 
συμπληρώσουν (γράφοντας και τα προσωπικά τους 
στοιχεία), θα το αποθηκεύσουν, θα το ανεβάσουν στην 
πλατφόρμα πριν τη λήξη του προβλεπομένου χρονικού 
ορίου και θα πατήσουν υποβολή. 
Μετά την υποβολή θα λάβουν e-mail επιβεβαίωσης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρυματικού τους 
Λογαριασμού. 
Για τη σύνδεσή τους στο skype και στο και στο eclass θα 
πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά 
τον ιδρυματικό τους λογαριασμό. 

Επίσης υπενθυμίζεται ότι για τη συμμετοχή τους στη 
διαδικασία οι εξεταζόμενες/οι πρέπει να έχουν εγγραφεί 
στο eclass του μαθήματος με τον ιδρυματικό τους 
λογαριασμό και πρέπει να συνδεθούν από προσωπικό 
υπολογιστή που διαθέτει επεξεργαστή κειμένου για 
έγγραφα docx. 

‘Οσοι/ες φοιτητές/τριες είχαν επιλέξει σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα να εξεταστούν εναλλακτικά στο μάθημα 
με την υποβολή γραπτής απαλλακτικής εργασίας και 
έχουν ολοκληρώσει ομαλά τις σχετικές απαιτήσεις 
καλούνται να υποβάλουν την τελική γραπτή μορφή της 
εργασίας μέσω του εργαλείου eclass-turnitin μέχρι την 
οριζόμενη ημερομηνία. 

  

 

(61) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(62) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(63) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(64) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 



τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 

Κωδικός Μαθήματος Υ28 

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜΑΔΑΚΗ  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

ethomada@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  Δ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω open eclass 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί μέσω του 
εργαλείου ‘εργασίες’ στο eclass.  

Το έγγραφο της εξέτασης περιλαμβάνει ένα αριθμό 
θεμάτων (10 τουλάχιστον) με ερωτήματα σύντομης 
απάντησης (σωστού-λάθους, συμπλήρωσης πίνακα, 
επιλογής ορθού μεταξύ πολλαπλών απαντήσεων, 
συνδυασμού), τα οποία πρέπει να απαντηθούν όλα 
υποχρεωτικά. Η βαθμολόγηση κάθε θέματος ποικίλλει 
(κυμαίνεται από 1 μονάδα έως 0.5 μονάδες). 
Το έγγραφο της εξέτασης (σε μορφή docx) θα είναι 
αναρτημένο στο eclass του μαθήματος, στην ενότητα 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ και θα είναι προσβάσιμο ΜΟΝΟ σε όσους  έχουν 
δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης.  
 Οι εξεταζόμενοι/ες πρέπει πριν την έναρξη της εξέτασης 
να συνδεθούν στην πλατφόρμα skype for business με 
κάμερα (σε σύνδεσμο που θα τους αποσταλεί) ώστε να 
γίνει η αρχική ταυτοποίησή τους. Να έχουν διαθέσιμη τη 
φοιτητική ή την αστυνομική τους ταυτότητα. 



Σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης η σύνδεση στο skype for 
business θα παραμένει ενεργή για την άμεση επικοινωνία 
με τη διδάσκουσα. 
Στη συνέχεια, και ει δυνατόν 5 λεπτά πριν γίνει το 
έγγραφο της εξέτασης ορατό, οι εξεταζόμενοι/ες θα 
συνδεθούν στην πλατφόρμα eclass. Θα κατεβάσουν το 
έγγραφο της εξέτασης στον υπολογιστή τους, θα το 
συμπληρώσουν (γράφοντας και τα προσωπικά τους 
στοιχεία), θα το αποθηκεύσουν, θα το ανεβάσουν στην 
πλατφόρμα και θα πατήσουν υποβολή. 
Μετά την υποβολή θα λάβουν e-mail επιβεβαίωσης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρυματικού τους 
Λογαριασμού. 
Για τη σύνδεσή τους στο skype και στο και στο eclass θα 
πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά 
τον ιδρυματικό τους λογαριασμό. 

Επίσης υπενθυμίζεται ότι για τη συμμετοχή τους στη 
διαδικασία οι εξεταζόμενες/οι πρέπει να έχουν εγγραφεί 
στο eclass του μαθήματος με τον ιδρυματικό τους 
λογαριασμό και πρέπει να συνδεθούν από προσωπικό 
υπολογιστή που διαθέτει επεξεργαστή κειμένου για 
έγγραφα docx. 

 

 

(65) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(66) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(67) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(68) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 



Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ13 

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜΑΔΑΚΗ  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

ethomada@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  Γ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω open eclass 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί μέσω του 
εργαλείου ‘εργασίες’ στο eclass.  

Το έγγραφο της εξέτασης περιλαμβάνει 2 μέρη. Το πρώτο 
μέρος αποτελείται από 17 ερωτήματα σύντομης 
απάντησης (επιλογής σωστής απάντησης), τα οποία 
βαθμολογούνται με 0,5 (σύνολο 8,5 μονάδες). Όλα τα 
ερωτήματα/ θέματα  πρέπει να απαντηθούν 
υποχρεωτικά. Στο δεύτερο μέρος δίδονται δύο θέματα 
σύντομης ανάπτυξης (μέχρι 100 λέξεις), από τα οποία ο/η 
εξεταζομένος/η πρέπει να επιλέξει το ένα και να 
απαντήσει γραπτά και βαθμολογείται έκαστο με 1,5 
μονάδα. 
Το έγγραφο της εξέτασης (σε μορφή docx) θα είναι 
αναρτημένο στο eclass του μαθήματος, στην ενότητα 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ και θα είναι προσβάσιμο ΜΟΝΟ σε όσους  έχουν 
δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης.  
 Οι εξεταζόμενοι/ες πρέπει πριν την έναρξη της εξέτασης, 
να συνδεθούν στην πλατφόρμα skype for business με 



κάμερα (σε σύνδεσμο που θα τους αποσταλεί) ώστε να 
γίνει η αρχική ταυτοποίησή τους. Να έχουν διαθέσιμη τη 
φοιτητική ή την αστυνομική τους ταυτότητα. 
Σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης η σύνδεση στο skype for 
business θα παραμένει ενεργή για την άμεση επικοινωνία 
με τη διδάσκουσα. 
Στη συνέχεια, και ει δυνατόν 5 λεπτά πριν γίνει το 
έγγραφο της εξέτασης ορατό, οι εξεταζόμενοι/ες θα 
συνδεθούν στην πλατφόρμα eclass. Θα κατεβάσουν το 
έγγραφο της εξέτασης στον υπολογιστή τους, θα το 
συμπληρώσουν (γράφοντας και τα προσωπικά τους 
στοιχεία), θα το αποθηκεύσουν, θα το ανεβάσουν στην 
πλατφόρμα και θα πατήσουν υποβολή. 
Μετά την υποβολή θα λάβουν e-mail επιβεβαίωσης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρυματικού τους 
Λογαριασμού. 
Για τη σύνδεσή τους στο skype και στο και στο eclass θα 
πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά 
τον ιδρυματικό τους λογαριασμό. 

Επίσης υπενθυμίζεται ότι για τη συμμετοχή τους στη 
διαδικασία οι εξεταζόμενες/οι πρέπει να έχουν εγγραφεί 
στο eclass του μαθήματος με τον ιδρυματικό τους 
λογαριασμό και πρέπει να συνδεθούν από προσωπικό 
υπολογιστή που διαθέτει επεξεργαστή κειμένου για 
έγγραφα docx. 

Οσοι/ες φοιτητές/τριες είχαν επιλέξει σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα να εξεταστούν εναλλακτικά στο μάθημα 
με την υποβολή γραπτής απαλλακτικής εργασίας και 
έχουν ολοκληρώσει ομαλά τις σχετικές απαιτήσεις 
καλούνται να υποβάλουν την τελική γραπτή μορφή της 
εργασίας μέσω του εργαλείου eclass-turnitin μέχρι την 
οριζόμενη ημερομηνία. 

 

 

 

 

(69) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(70) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(71) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(72) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 



κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 

Κωδικός Μαθήματος Υ2 

Διδάσκων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜΑΔΑΚΗ  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

ethomada@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  Α 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω open eclass 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί μέσω του 
εργαλείου ‘εργασίες’ στο eclass.  

Το έγγραφο της εξέτασης περιλαμβάνει 11 τουλάχιστον 
θέματα με ερωτήματα σύντομης απάντησης (σωστού-
λάθους, συμπλήρωσης πίνακα, επιλογής σωστής 
απάντησης), τα οποία πρέπει να απαντηθούν όλα 
υποχρεωτικά εντός του υποδεικνυόμενου χρόνου 
διάρκειας της εξέτασης. Τα θέματα βαθμολογούνται 
ανάλογα με τη βαρύτητά τους (με 0,5 ή 1).  
Το έγγραφο της εξέτασης (σε μορφή docx) θα είναι 
αναρτημένο στο eclass του μαθήματος, στην ενότητα 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ και θα είναι προσβάσιμο ΜΟΝΟ σε όσους  έχουν 
δηλώσει πρόθεση να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του 
μαθήματος και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης.  
 Οι εξεταζόμενοι/ες πρέπει πριν την έναρξη της εξέτασης, 
να συνδεθούν στην πλατφόρμα skype for business με 
κάμερα (σε σύνδεσμο που θα τους αποσταλεί) ώστε να 



γίνει η αρχική ταυτοποίησή τους. Να έχουν διαθέσιμη τη 
φοιτητική ή την αστυνομική τους ταυτότητα. 
Σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης η σύνδεση στο skype for 
business θα παραμένει ενεργή για την άμεση επικοινωνία 
με τη διδάσκουσα. 
Στη συνέχεια, και ει δυνατόν 5 λεπτά πριν γίνει το 
έγγραφο της εξέτασης ορατό, οι εξεταζόμενοι/ες θα 
συνδεθούν στην πλατφόρμα eclass. Θα κατεβάσουν το 
έγγραφο της εξέτασης στον υπολογιστή τους, θα το 
συμπληρώσουν (γράφοντας και τα προσωπικά τους 
στοιχεία), θα το αποθηκεύσουν, θα το ανεβάσουν στην 
πλατφόρμα και θα πατήσουν υποβολή. 
Μετά την υποβολή θα λάβουν e-mail επιβεβαίωσης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρυματικού τους 
Λογαριασμού. 
Για τη σύνδεσή τους στο skype και στο και στο eclass θα 
πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά 
τον ιδρυματικό τους λογαριασμό. 

Επίσης υπενθυμίζεται ότι για τη συμμετοχή τους στη 
διαδικασία οι εξεταζόμενες/οι πρέπει να έχουν εγγραφεί 
στο eclass του μαθήματος με τον ιδρυματικό τους 
λογαριασμό και πρέπει να συνδεθούν από προσωπικό 
υπολογιστή που διαθέτει επεξεργαστή κειμένου για 
έγγραφα docx. 

 

 

(73) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(74) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(75) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(76) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 



και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τ. ΓΦΠΠΧ 

Μάθημα: Εθνογραφική – κοινωνική ιστορία και πολιτισμός της 

Ρωσίας (18ος – 19ος αι.) (Παλιό πρόγραμμα )                                   

Κωδικός Μαθήματος ΥΡΣ 20 

Διδάσκων: Ελ. Χαρατσίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

echarats@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  5ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακών σπουδών 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 

BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση πραγματοποιείται μέσω SKYPE FOR 

BUSINESS. Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές 

μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 

λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 

λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 

εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 

διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 

θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 

έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 

έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 

κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 

τους. 

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 3 ερωτήσεις. 

Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 3,3.  

 

 

(77) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(78) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   



(79) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(80) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τ. ΓΦΠΠΧ 

Μάθημα: Ιστορία της ρωσικής γλωσσάς (Παλιό προγραμμα )                                   

Κωδικός Μαθήματος ΥΡΣ 20 

Διδάσκων: Ελ. Χαρατσίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

echarats@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  5ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακών σπουδών 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 

BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση πραγματοποιείται μέσω SKYPE FOR 

BUSINESS. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές 

μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 

λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 

λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 

εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 

διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 

θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 

έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 

έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 

κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 

τους. 

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 3 ερωτήσεις. 

Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 3,3.  

 

 

(81) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(82) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(83) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 



 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(84) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τ. ΓΦΠΠΧ 

Μάθημα: Μεταφραστικά θέματα της ρωσικής γλώσσας            

Κωδικός Μαθήματος ΥΡΣ 31 

Εξεταστής:  Ελ. Χαρατσίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

echarats@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  7o 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακών σπουδών 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση μέσω e-class 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα πραγματοποιείται μέσω του 

εργαλείου ΕΡΓΑΣΙΕΣ του e-class. Οι φοιτητές θα πρέπει 

να μεταφράσουν δυο κείμενα (40 με 50 λέξεων) και να 

απαντήσουν σε (20) είκοσι ερωτήσεις με πολλαπλές 

απαντήσεις (multiple choice).  

 

 

(85) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(86) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(87) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(88) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 



σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τ. ΓΦΠΠΧ 

Μάθημα: Ρωσική γλωσσά και γραμματεία Ι                                  

Κωδικός Μαθήματος ΥΡΣ 46 

Διδάσκων: Ελ. Χαρατσίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

echarats@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  5ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακών σπουδών 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση μέσω e-class 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα πραγματοποιείται γραπτά μέσω του 

εργαλείου ΕΡΓΑΣΙΕΣ του e-class. Οι φοιτητές θα πρέπει να 

μεταφράσουν δυο κείμενα (40 με 50 λέξεων) και να 

απαντήσουν σε (20) είκοσι ερωτήσεις με πολλαπλές 

απαντήσεις (multiple choice). 

 

 

(89) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(90) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(91) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(92) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 



τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τ. ΓΦΠΠΧ 

Μάθημα: 
Εθνογραφική θεώρηση του παρευξείνιου χώρου     

Κωδικός Μαθήματος Υ7 

Διδάσκων: Ελ. Χαρατσίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

echarats@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  2o 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακό 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση μέσω e-class 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα πραγματοποιείται γραπτά μέσω 

του εργαλείου ΕΡΓΑΣΙΕΣ του e-class. Οι φοιτητές θα 

πρέπει να απαντήσουν σε (20) είκοσι ερωτήσεις με 

πολλαπλές απαντήσεις (multiple choice), οι οποίες δεν θα 

είναι ίδιες για όλους, αλλά θα επιλέγονται τυχαία από το 

σύστημα, από τράπεζα ερωτήσεων. Για περισσότερες 

λεπτομέρειες και το δοκιμαστικό, επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-class. 

 

 

(93) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(94) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(95) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(96) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 



β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τ. ΓΦΠΠΧ 

Μάθημα: Εξειδικευμένα θέματα μετάφρασης της ρωσικής 

γλώσσας    

Κωδικός Μαθήματος ΥΡΣ 35 

Εξεταστής:  Ελ. Χαρατσίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

echarats@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  8o 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακό 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση μέσω e-class 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα πραγματοποιείται γραπτά μέσω 

του εργαλείου ΕΡΓΑΣΙΕΣ του e-class. Οι φοιτητές θα 

πρέπει να μεταφράσουν δυο κείμενα (40 με 50 λέξεων) και 

να απαντήσουν σε (20) είκοσι ερωτήσεις με πολλαπλές 

απαντήσεις (multiple choice).  

 

 

(97) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(98) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(99) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(100) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 



τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ E-CLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τ. ΓΦΠΠΧ 

Μάθημα: Ρωσικός πολιτισμός (Παλιό πρόγραμμα )                                   

Κωδικός Μαθήματος ΥΡΣ 25 

Διδάσκων: Ελ. Χαρατσίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

echarats@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  6ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακών σπουδών 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 

BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση πραγματοποιείται μέσω SKYPE FOR 

BUSINESS. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές 

μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 

λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 

λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 

εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 

διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 

θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 

έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 

έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 

κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 

τους. 

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 3 ερωτήσεις. 

Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 3,3.  

 

 

(101) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(102) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(103) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 



 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(104) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τμήμα Γλώσσας και Φιλολογίας  Πολιτισμού Παρευξείνιων 
Χωρών 

 

Μάθημα: Πληροφορική ΙV 

 

 

Κωδικός Μαθήματος ΕΕ4  

Διδάσκων: Γεωργιάδου Κερατσώ  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

kgeorgia@bscc.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Γεωργιάδου Κερατσώ  

Εξάμηνο:  4Ο   

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ  

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS ανά ένα άτομο. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί 
στους φοιτητές μέσω eclass αποκλειστικά στους 
ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το 
μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τμήμα Γλώσσας και Φιλολογίας  Πολιτισμού Παρευξείνιων 
Χωρών 

 

Μάθημα: Πληροφορική I-Εισαγωγή στην Πληροφορική  

Κωδικός Μαθήματος ΕΕ1  

Διδάσκων: Γεωργιάδου Κερατσώ  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

kgeorgia@bscc.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Γεωργιάδου Κερατσώ  

Εξάμηνο:  1Ο   

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ  

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

 
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS ανά ένα άτομο. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί 
στους φοιτητές μέσω eclass αποκλειστικά στους 
ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το 
μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τμήμα Γλώσσας και Φιλολογίας  Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών  

Μάθημα: Πληροφορική ΙΙ-Εφαρμογές του Διαδικτύου  

Κωδικός 
Μαθήματος 

ΕΕ2  

Διδάσκων: Γεωργιάδου Κερατσώ  

Τρόπος 
επικοινωνίας με 
διδάσκοντα 

kgeorgia@bscc.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

Γεωργιάδου Κερατσώ  

Εξάμηνο:  2Ο   

Επίπεδο σπουδών: 

(2) 
ΠΠΣ  

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR BUSINESS 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR BUSINESS ανά ένα άτομο. Ο 
σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass αποκλειστικά στους 
ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση 
των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του ιδρυματικού 
τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα 
συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα 
την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους. 

 
 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τμήμα Γλώσσας και Φιλολογίας  Πολιτισμού Παρευξείνιων 
Χωρών 

Μάθημα: Πληροφορική ΙΙΙ-Μεθοδολογία με τη Χρήση Η/Υ 

Κωδικός Μαθήματος ΕΕ3 

Διδάσκων: Γεωργιάδου Κερατσώ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

kgeorgia@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Γεωργιάδου Κερατσώ 

Εξάμηνο:  3Ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS ανά ένα άτομο. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί 
στους φοιτητές μέσω eclass αποκλειστικά στους 
ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το 
μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Βουλγαρική γλώσσα Ι 

Κωδικός Μαθήματος ΥΒ1 

Διδάσκων: Βιολέτα Τζοντζόροβα-Ιωαννίδη  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

vtzontzo@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Μάρκου Χριστίνα  

Εξάμηνο:  1ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e class και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Skype for 
business 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H γραπτή εξέταση (παραγωγή γραπτού λόγου) θα 
πραγματοποιηθεί μέσω e class, με γραπτή ατομική 
εργασία. Στους φοιτητές θα αποσταλούν διαφορετικά 
θέματα σε αρχείο word. Οι φοιτητές θα έχουν 45 λεπτά 
για να γράψουν το κείμενο που τους ζητείται και να το 
στείλουν στον διδάσκοντα εντός της προθεσμίας 
υποβολής.  
Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας Skype for business.  
Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e class 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 



έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι  ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους : οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Βουλγαρική γλώσσα ΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΒ6 

Διδάσκων: Βιολέτα Τζοντζόροβα-Ιωαννίδη  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

vtzontzo@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Μάρκου Χριστίνα  

Εξάμηνο:  2ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e class και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Skype for 
business 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H γραπτή εξέταση (παραγωγή γραπτού λόγου) θα 
πραγματοποιηθεί μέσω e class, με γραπτή ατομική 
εργασία. Στους φοιτητέςθα αποσταλούν διαφορετικά 
θέματα σε αρχείο word. Οι φοιτητές θα έχουν 45 λεπτά 
για να γράψουν το κείμενο που τους ζητείται και να το 
στείλουν στον διδάσκοντα εντός της προθεσμίας 
υποβολής.  
Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας skype for business. 
Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω 
eclassαποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς 
όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση 
των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 



έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
 

 

 

(5) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(6) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(7) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(8) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οιοδηγίες πραγματοποίησηςτης εξέτασης 

(π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα 

απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Βουλγαρική γλώσσα ΙΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΒ11 

Διδάσκων: Βιολέτα Τζοντζόροβα-Ιωαννίδη  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

vtzontzo@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Μάρκου Χριστίνα  

Εξάμηνο:  3ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e class και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Skype for 
business 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H γραπτή εξέταση (παραγωγή γραπτού λόγου) θα 
πραγματοποιηθεί μέσω eclass, με γραπτή ατομική 
εργασία. Στους φοιτητέςθα αποσταλούν διαφορετικά 
θέματα σε αρχείο word. Οι φοιτητές θα έχουν 45 λεπτά 
για να γράψουν το κείμενο που τους ζητείται και να το 
στείλουν στον διδάσκοντα εντός της προθεσμίας 
υποβολής.  
Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας Skype for business. 
Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 



έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
 

 

 

(9) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(10) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(11) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(12) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οιοδηγίες πραγματοποίησηςτης εξέτασης 

(π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα 

απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Βουλγαρική γλώσσα ΙV 

Κωδικός Μαθήματος ΥΒ15 

Διδάσκων: Βιολέτα Τζοντζόροβα-Ιωαννίδη 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

vtzontzo@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Μάρκου Χριστίνα  

Εξάμηνο:  4ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e class και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Skype for 
business 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H γραπτή εξέταση (παραγωγή γραπτού λόγου) θα 
πραγματοποιηθεί μέσω e-class, με γραπτή ατομική 
εργασία. Στους φοιτητέςθα αποσταλούν διαφορετικά 
θέματα σε αρχείο word. Οι φοιτητές θα έχουν 45 λεπτά 
για να γράψουν το κείμενο που τους ζητείται και να το 
στείλουν στον διδάσκοντα εντός της προθεσμίας 
υποβολής.  
Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας Skype for business.  
Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e class 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 



έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
 

 

 

(13) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(14) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(15) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(16) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οιοδηγίες πραγματοποίησηςτης εξέτασης 

(π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα 

απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Βουλγαρική γλώσσα V 

Κωδικός Μαθήματος ΥΒ19 

Διδάσκων: Βιολέτα Τζοντζόροβα-Ιωαννίδη 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

vtzontzo@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Μάρκου Χριστίνα  

Εξάμηνο:  5ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e class και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Skype for 
business 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H γραπτή εξέταση (παραγωγή γραπτού λόγου) θα 
πραγματοποιηθεί μέσω e class, με γραπτή ατομική 
εργασία. Στους φοιτητέςθα αποσταλούν διαφορετικά 
θέματα σε αρχείο word. Οι φοιτητές θα έχουν 45 λεπτά 
για να γράψουν το κείμενο που τους ζητείται και να το 
στείλουν στον διδάσκοντα εντός της προθεσμίας 
υποβολής.  
Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας Skype for business.  
Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 



έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
 

 

 

(17) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(18) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(19) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(20) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οιοδηγίες πραγματοποίησηςτης εξέτασης 

(π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα 

απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Βουλγαρική γλώσσα VI 

Κωδικός Μαθήματος ΥΒ24 

Διδάσκων: Μάρκου Χριστίνα  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

cmarkou@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Βιολέτα Τζοντζόροβα-Ιωαννίδη  

Εξάμηνο:  6ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω eclass και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω skype for 
business  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H γραπτή εξέταση (παραγωγή γραπτού λόγου) θα 
πραγματοποιηθεί μέσω eclass, με γραπτή ατομική 
εργασία. Στους φοιτητές θα αποσταλούν τα θέματα σε 
αρχείο word. Θα έχουν στη διάθεσή τους 45 λεπτά για να 
γράψουν το κείμενο που τους ζητείται και να το 
υποβάλλουν στον διδάσκοντα εντός της προθεσμίας 
υποβολής.  
Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας skype for business.  
Οι φοιτητές θα μπαίνουν σε ομάδες 3 ατόμων, ανά μισή 
ώρα σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται τα ονόματα 
των συμμετεχόντων στην επισυναπτόμενη λίστα 
(πρόγραμμα εξέτασης). 
Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 



Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
  

 

 

(21) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(22) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(23) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(24) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Βουλγαρική γλώσσα VIΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΒ29 

Διδάσκων: Μάρκου Χριστίνα  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

cmarkou@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Βιολέτα Τζοντζόροβα-Ιωαννίδη  

Εξάμηνο:  7ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω eclass και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω skype for 
business  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H γραπτή εξέταση (παραγωγή γραπτού λόγου) θα 
πραγματοποιηθεί μέσω eclass, με γραπτή ατομική 
εργασία. Στους φοιτητές θα αποσταλούν διαφορετικά 
θέματα σε αρχείο word. Οι φοιτητές θα έχουν 45 λεπτά 
για να γράψουν το κείμενο που τους ζητείται και να το 
στείλουν στον διδάσκοντα εντός της προθεσμίας 
υποβολής.  
Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας skype for business.  
Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 



έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
  

 

 

(25) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(26) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(27) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(28) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Βουλγαρική γλώσσα VIΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΒ34 

Διδάσκων: Μάρκου Χριστίνα  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

cmarkou@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Βιολέτα Τζοντζόροβα-Ιωαννίδη  

Εξάμηνο:  8ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω eclass και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω skype for 
business  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H γραπτή εξέταση (παραγωγή γραπτού λόγου) θα 
πραγματοποιηθεί μέσω eclass, με γραπτή ατομική 
εργασία. Στους φοιτητές θα αποσταλούν διαφορετικά 
θέματα σε αρχείο word. Οι φοιτητές θα έχουν 45 λεπτά 
για να γράψουν το κείμενο που τους ζητείται και να το 
στείλουν στον διδάσκοντα εντός της προθεσμίας 
υποβολής.  
Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας skype for business.  
Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 



έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
  

 

 

(29) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(30) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(31) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(32) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Βουλγαρική γλώσσα και Γραμματεία  

Κωδικός Μαθήματος ΥΒ41 

Διδάσκων: Μάρκου Χριστίνα  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

cmarkou@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  5ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω skype for 
business  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας skype for business.  
Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
  

 

 

(33) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 



(34) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(35) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(36) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Βουλγαρική λογοτεχνία I 

Κωδικός Μαθήματος ΥΒ21 

Διδάσκων: Μάρκου Χριστίνα  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

cmarkou@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  6ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω skype for 
business  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας skype for business.  
Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
  

 

 

(37) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 



(38) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(39) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(40) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Βουλγαρική λογοτεχνία IΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΒ26 

Διδάσκων: Μάρκου Χριστίνα  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

cmarkou@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  7ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω skype for 
business  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας skype for business.  
Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
  

 

 

(41) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 



(42) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(43) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(44) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Βουλγαρική λογοτεχνία IΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΒ30 

Διδάσκων: Μάρκου Χριστίνα  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

cmarkou@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  8ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω skype for 
business  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας skype for business.  
Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
  

 

 

(45) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 



(46) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(47) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(48) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Εξειδικευμένα μεταφραστικά θέματα τους βουλγαρικής 
γλώσσας 

Κωδικός Μαθήματος ΥΒ35 

Διδάσκων: Μάρκου Χριστίνα  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

cmarkou@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  8ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω eclass 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H γραπτή εξέταση (μετάφραση γραπτού κειμένου) θα 
πραγματοποιηθεί μέσω eclass, με γραπτή ατομική 
εργασία. Στους φοιτητές θα αποσταλούν διαφορετικά 
θέματα σε αρχείο word.  
Οι φοιτητές θα έχουν 60 λεπτά για να μεταφράσουν το 
κείμενο και να το στείλουν στον διδάσκοντα εντός της 
προθεσμίας υποβολής. Οι φοιτητές θα συμμετάσχουν 
στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά 
τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, 
οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά 
τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους. 
  

 

 

(49) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(50) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(51) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 



 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(52) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Ιστορία και πολιτισμός της Βουλγαρίας Ι 

Κωδικός Μαθήματος ΥΒ40 

Διδάσκων: Μάρκου Χριστίνα, V. Vancheva  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

cmarkou@bscc.duth.gr 

vvantche@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  7ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω skype for 
business  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας skype for business.  
Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
  

 

 

mailto:cmarkou@bscc.duth.gr


(53) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(54) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(55) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(56) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Βουλγαρική λογοτεχνία IΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΒ32 

Διδάσκων: Μάρκου Χριστίνα, V. Vancheva 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

cmarkou@bscc.duth.gr 

vvantche@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  7ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω skype for 
business  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας skype for business.  
Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
  

 

 

mailto:cmarkou@bscc.duth.gr


(57) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(58) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(59) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(60) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Μεταφραστικά θέματα τους βουλγαρικής γλώσσας 

Κωδικός Μαθήματος ΥΒ31 

Διδάσκων: Μάρκου Χριστίνα  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

cmarkou@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  7ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω eclass 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H γραπτή εξέταση (μετάφραση γραπτού κειμένου) θα 
πραγματοποιηθεί μέσω eclass, με γραπτή ατομική 
εργασία. Στους φοιτητές θα αποσταλούν διαφορετικά 
θέματα σε αρχείο word.  
Οι φοιτητές θα έχουν 60 λεπτά για να μεταφράσουν το 
κείμενο και να το στείλουν στον διδάσκοντα εντός της 
προθεσμίας υποβολής. Οι φοιτητές θα συμμετάσχουν 
στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά 
τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, 
οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά 
τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους. 
  

 

 

(61) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(62) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(63) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 



(64) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξεινίων Χωρών 

Μάθημα: 
Δίκαιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Κωδικός Μαθήματος Υ33 

Διδάσκων: Αρώνη Χαρίκλεια 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

caroni@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  7ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους μέσω της 

πλατφόρμας OPEN ECLASS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Το μάθημα θα  εξεταστεί μέσω γραπτής εξέτασης με εξ 

αποστάσεως μεθόδους, μέσω της πλατφόρμας OPEN 

ECLASS. 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Πριν την εξέταση: έχουμε εγγραφεί στο μάθημα στην 

πλατφόρμα OPEN ECLASS με τους ιδρυματικούς μας 

λογαριασμούς.   

Κατά την ημέρα και ώρα της εξέτασης: 

Είσοδος στην πλατφόρμα OPEN ECLASS. Τα θέματα θα 

βρίσκονται στα Έγγραφα, το αρχείο θα έχει τίτλο «Θέματα 

εξετάσεων». 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θέματα θα παραμείνουν στα Έγγραφα για 

30 λεπτά. 
Η απάντηση μας:  

υποβάλλεται αποκλειστικά με αρχείο Word ή PDF. Το 

αρχείο θα πρέπει να περιέχει, εκτός από τις απαντήσεις 

μας: όνομα, επώνυμο, αριθμό μητρώου. Ονομάζουμε το 

αρχείο Word ή PDF με το επώνυμο μας. 

Κάθε φοιτητης θα πρέπει να απαντήσει και στα δύο 

θέματα, κάθε ένα εκ των οποίων βαθμολογείται με 5. 

mailto:caroni@bscc.duth.gr


Υποβολή της απάντησης:  

Το αρχείο με τις απαντήσεις μας υποβάλλεται 

αποκλειστικά μέχρι την ώρα λήξης της εξέτασης  μέσω 

email, στη διεύθυνση: caroni@bscc.duth.gr 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  

-Χρησιμοποιήστε μόνο τους ιδρυματικούς σας 

λογαριασμούς 

-Δεν γράφουμε τις απαντήσεις μας στο χώρο του 

μηνύματος αλλά ανεβάζουμε το αρχείο ως συνημμένο. 

- ΜΗΝ στέλνετε τις απαντήσεις σας μέσω του εργαλείου 

«Μηνύματα» του eClass. Τυχόν τέτοιο μήνυμα θα 

διαγράφεται αμέσως. 

 

Οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την ώρα της εξέτασης, το 

αναφέρουμε αποκλειστικά στο email caroni@bscc.duth.gr 

 

 

 

(105) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(106) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(107) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(108) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξεινίων Χωρών 

Μάθημα: Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ2 

Διδάσκων: Αρώνη Χαρίκλεια 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

caroni@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  1ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους μέσω της 

πλατφόρμας OPEN ECLASS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Το μάθημα θα  εξεταστεί μέσω γραπτής εξέτασης με εξ 

αποστάσεως μεθόδους, μέσω της πλατφόρμας OPEN 

ECLASS. 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Πριν την εξέταση: έχουμε εγγραφεί στο μάθημα στην 

πλατφόρμα OPEN ECLASS με τους ιδρυματικούς μας 

λογαριασμούς.   

Κατά την ημέρα και ώρα της εξέτασης: 

Είσοδος στην πλατφόρμα OPEN ECLASS. Τα θέματα θα 

βρίσκονται στα Έγγραφα, το αρχείο θα έχει τίτλο «Θέματα 

εξετάσεων». 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θέματα θα παραμείνουν στα Έγγραφα για 

30 λεπτά. 
Η απάντηση μας:  

υποβάλλεται αποκλειστικά με αρχείο Word ή PDF. Το 

αρχείο θα πρέπει να περιέχει, εκτός από τις απαντήσεις 

μας: όνομα, επώνυμο, αριθμό μητρώου. Ονομάζουμε το 

αρχείο Word ή PDF με το επώνυμο μας. 

Κάθε φοιτητης θα πρέπει να απαντήσει και στα δύο 

θέματα, κάθε ένα εκ των οποίων βαθμολογείται με 5. 

mailto:caroni@bscc.duth.gr


 

Υποβολή της απάντησης:  

Το αρχείο με τις απαντήσεις μας υποβάλλεται 

αποκλειστικά μέχρι την ώρα λήξης της εξέτασης μέσω 

email, στη διεύθυνση: caroni@bscc.duth.gr 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

-Χρησιμοποιήστε μόνο τους ιδρυματικούς σας 

λογαριασμούς 

-Δεν γράφουμε τις απαντήσεις μας στο χώρο του 

μηνύματος αλλά ανεβάζουμε το αρχείο ως συνημμένο. 

- ΜΗΝ στέλνετε τις απαντήσεις σας μέσω του εργαλείου 

«Μηνύματα» του eClass. Τυχόν τέτοιο μήνυμα θα 

διαγράφεται αμέσως. 

Οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την ώρα της εξέτασης, το 

αναφέρουμε αποκλειστικά στο email caroni@bscc.duth.gr 

 

 

 

(109) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(110) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(111) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(112) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων 
Χωρών 

Μάθημα: 
Η διεθνής προστασία των μειονοτήτων και η θέση τους στον 

παρευξείνιο χώρο 

Κωδικός 
Μαθήματος 

Υ37 

Διδάσκων: Αρώνη Χαρίκλεια 

Τρόπος 
επικοινωνίας με 

διδάσκοντα 

caroni@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

 

Εξάμηνο:  8ο  

Επίπεδο σπουδών: 

(2) 
ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους μέσω της 

πλατφόρμας OPEN ECLASS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Το μάθημα θα  εξεταστεί μέσω γραπτής εξέτασης με εξ 

αποστάσεως μεθόδους, μέσω της πλατφόρμας OPEN ECLASS. 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Πριν την εξέταση: έχουμε έγγραφεί στο μάθημα στην πλατφόρμα 

OPEN ECLASS με τους ιδρυματικούς μας λογαριασμούς.   

Κατά την ημέρα και ώρα της εξέτασης: 

Είσοδος στην πλατφόρμα OPEN ECLASS. Τα θέματα θα 

βρίσκονται στα Έγγραφα, το αρχείο θα έχει τίτλο «Θέματα 

εξετάσεων».  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θέματα θα παραμείνουν στα Έγγραφα για 30 

λεπτά. 

Η απάντηση μας:  

υποβάλλεται αποκλειστικά με αρχείο Word ή PDF. Το αρχείο θα 

πρέπει να περιέχει, εκτός από τις απαντήσεις μας: τίτλο του 

μαθήματος, όνομα, επώνυμο, αριθμό μητρώου και την Ομαδα 

mailto:caroni@bscc.duth.gr


στην οποία ανήκουμε. Ονομάζουμε το αρχείο Word ή PDF με το 

επώνυμο μας. 

Κάθε φοιτητης θα πρέπει να απαντήσει και στα δύο θέματα, κάθε 

ένα εκ των οποίων βαθμολογείται με 5. 

Υποβολή της απάντησης:  

Το αρχείο με τις απαντήσεις μας υποβάλλεται αποκλειστικά μέχρι 

την ώρα λήξης της εξέτασης μέσω email, στη διεύθυνση: 

caroni@bscc.duth.gr 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

-Χρησιμοποιήστε μόνο τους ιδρυματικούς σας λογαριασμούς 

-Δεν γράφουμε τις απαντήσεις μας στο χώρο του μηνύματος αλλά 

ανεβάζουμε το αρχείο ως συνημμένο. 

- ΜΗΝ στέλνετε τις απαντήσεις σας μέσω του εργαλείου 

«Μηνύματα» του eClass. Τυχόν τέτοιο μήνυμα θα διαγράφεται 

αμέσως. 

Οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την ώρα της εξέτασης, το 

αναφέρουμε αποκλειστικά στο email caroni@bscc.duth.gr 

 

 

 

(113) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(114) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(115) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(116) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξεινίων Χωρών 

Μάθημα: Οι παρευξείνιες χώρες στο διεθνές σύστημα 

Κωδικός Μαθήματος Y16 

Διδάσκων: Αρώνη Χαρίκλεια 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

caroni@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  4o  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους μέσω της 

πλατφόρμας OPEN ECLASS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Το μάθημα θα  εξεταστεί μέσω γραπτής εξέτασης με εξ 

αποστάσεως μεθόδους, μέσω της πλατφόρμας OPEN 

ECLASS. 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Πριν την εξέταση: έχουμε εγγραφεί στην πλατφόρμα 

OPEN ECLASS στο «Μαθήματα του Παλαιού 

Προγράμματος», με τους ιδρυματικούς μας 

λογαριασμούς.   

Κατά την ημέρα και ώρα της εξέτασης: 

Είσοδος στην πλατφόρμα OPEN ECLASS, «Μαθήματα 

του Παλαιού Προγράμματος». Τα θέματα θα βρίσκονται 

στα Έγγραφα, το αρχείο θα έχει τίτλο «Θέματα 

εξετάσεων». 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θέματα θα παραμείνουν στα Έγγραφα για 

30 λεπτά. 
Η απάντηση μας:  

υποβάλλεται αποκλειστικά με αρχείο Word ή PDF. Το 

αρχείο θα πρέπει να περιέχει, εκτός από τις απαντήσεις 

μας: όνομα, επώνυμο, αριθμό μητρώου. Ονομάζουμε το 

αρχείο Word ή PDF με το επώνυμο μας. 

mailto:caroni@bscc.duth.gr


Κάθε φοιτητης θα πρέπει να απαντήσει και στα δύο 

θέματα, κάθε ένα εκ των οποίων βαθμολογείται με 5. 

Υποβολή της απάντησης:  

Το αρχείο με τις απαντήσεις μας υποβάλλεται 

αποκλειστικά μέχρι την ώρα λήξης της εξέτασης μέσω 

email, στη διεύθυνση: caroni@bscc.duth.gr 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

-Χρησιμοποιήστε μόνο τους ιδρυματικούς σας 

λογαριασμούς 

-Δεν γράφουμε τις απαντήσεις μας στο χώρο του 

μηνύματος αλλά ανεβάζουμε το αρχείο ως συνημμένο. 

- ΜΗΝ στέλνετε τις απαντήσεις σας μέσω του εργαλείου 

«Μηνύματα» του eClass. Τυχόν τέτοιο μήνυμα θα 

διαγράφεται αμέσως. 

Οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την ώρα της εξέτασης, το 

αναφέρουμε αποκλειστικά στο email caroni@bscc.duth.gr 
 

 

 

(117) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(118) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(119) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(120) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξεινίων Χωρών 

Μάθημα: Στοιχεία Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ18 

Διδάσκων: Αρώνη Χαρίκλεια 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

caroni@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  4ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους μέσω της 

πλατφόρμας OPEN ECLASS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Το μάθημα θα  εξεταστεί μέσω γραπτής εξέτασης με εξ 

αποστάσεως μεθόδους, μέσω της πλατφόρμας OPEN 

ECLASS. 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Πριν την εξέταση: έχουμε εγγραφεί στο μάθημα στην 

πλατφόρμα OPEN ECLASS με τους ιδρυματικούς μας 

λογαριασμούς.   

Κατά την ημέρα και ώρα της εξέτασης: 

Είσοδος στην πλατφόρμα OPEN ECLASS. Τα θέματα θα 

βρίσκονται στα Έγγραφα, το αρχείο θα έχει τίτλο «Θέματα 

εξετάσεων». 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θέματα θα παραμείνουν στα Έγγραφα για 

30 λεπτά. 
Η απάντηση μας:  

υποβάλλεται αποκλειστικά με αρχείο Word ή PDF. Το 

αρχείο θα πρέπει να περιέχει, εκτός από τις απαντήσεις 

μας: όνομα, επώνυμο, αριθμό μητρώου. Ονομάζουμε το 

αρχείο Word ή PDF με το επώνυμο μας. 

Κάθε φοιτητης θα πρέπει να απαντήσει και στα δύο 

θέματα, κάθε ένα εκ των οποίων βαθμολογείται με 5. 

mailto:caroni@bscc.duth.gr


 

Υποβολή της απάντησης:  

Το αρχείο με τις απαντήσεις μας υποβάλλεται 

αποκλειστικά μέχρι την ώρα λήξης της εξέτασης  μέσω 

email, στη διεύθυνση: caroni@bscc.duth.gr 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

-Χρησιμοποιήστε μόνο τους ιδρυματικούς σας 

λογαριασμούς 

-Δεν γράφουμε τις απαντήσεις μας στο χώρο του 

μηνύματος αλλά ανεβάζουμε το αρχείο ως συνημμένο. 

- ΜΗΝ στέλνετε τις απαντήσεις σας μέσω του εργαλείου 

«Μηνύματα» του eClass. Τυχόν τέτοιο μήνυμα θα 

διαγράφεται αμέσως. 

Οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την ώρα της εξέτασης, το 

αναφέρουμε αποκλειστικά στο email caroni@bscc.duth.gr 

 

 

 

(121) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(122) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(123) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(124) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξεινίων Χωρών 

Μάθημα: 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΞΕΙΝΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

Κωδικός Μαθήματος Υ9 

Διδάσκων: Αρώνη Χαρίκλεια 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

caroni@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  2ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους μέσω της 

πλατφόρμας OPEN ECLASS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Το μάθημα θα  εξεταστεί μέσω γραπτής εξέτασης με εξ 

αποστάσεως μεθόδους, μέσω της πλατφόρμας OPEN 

ECLASS. 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Πριν την εξέταση: έχουμε εγγραφεί στην πλατφόρμα 

OPEN ECLASS στο «Μαθήματα του Παλαιού 

Προγράμματος», με τους ιδρυματικούς μας 

λογαριασμούς.   

Κατά την ημέρα και ώρα της εξέτασης: 

Είσοδος στην πλατφόρμα OPEN ECLASS, «Μαθήματα 

του Παλαιού Προγράμματος». Τα θέματα θα βρίσκονται 

στα Έγγραφα, το αρχείο θα έχει τίτλο «Θέματα 

εξετάσεων». 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θέματα θα παραμείνουν στα Έγγραφα για 

30 λεπτά. 
Η απάντηση μας:  

υποβάλλεται αποκλειστικά με αρχείο Word ή PDF. Το 

αρχείο θα πρέπει να περιέχει, εκτός από τις απαντήσεις 

μας: όνομα, επώνυμο, αριθμό μητρώου. Ονομάζουμε το 

αρχείο Word ή PDF με το επώνυμο μας. 

mailto:caroni@bscc.duth.gr


Κάθε φοιτητης θα πρέπει να απαντήσει και στα δύο 

θέματα, κάθε ένα εκ των οποίων βαθμολογείται με 5. 

Υποβολή της απάντησης:  

Το αρχείο με τις απαντήσεις μας υποβάλλεται 

αποκλειστικά μέχρι την ώρα λήξης της εξέτασης μέσω 

email, στη διεύθυνση: caroni@bscc.duth.gr 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

-Χρησιμοποιήστε μόνο τους ιδρυματικούς σας 

λογαριασμούς 

-Δεν γράφουμε τις απαντήσεις μας στο χώρο του 

μηνύματος αλλά ανεβάζουμε το αρχείο ως συνημμένο. 

- ΜΗΝ στέλνετε τις απαντήσεις σας μέσω του εργαλείου 

«Μηνύματα» του eClass. Τυχόν τέτοιο μήνυμα θα 

διαγράφεται αμέσως. 

Οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την ώρα της εξέτασης, το 

αναφέρουμε αποκλειστικά στο email caroni@bscc.duth.gr 

 

 

(125) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(126) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(127) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(128) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξεινίων Χωρών 

Μάθημα: Σύγχρονοι πολιτικοί,οικονομικοί,και κοινωνικοί θεσμοί 

στον παρευξείνιο Χώρο 

Κωδικός Μαθήματος Υ5 

Διδάσκων: Αρώνη Χαρίκλεια 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

caroni@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  1ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους μέσω της 

πλατφόρμας OPEN ECLASS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Το μάθημα θα  εξεταστεί μέσω γραπτής εξέτασης με εξ 

αποστάσεως μεθόδους, μέσω της πλατφόρμας OPEN 

ECLASS. 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

Πριν την εξέταση: έχουμε εγγραφεί στην πλατφόρμα 

OPEN ECLASS στο «Μαθήματα του Παλαιού 

Προγράμματος», με τους ιδρυματικούς μας 

λογαριασμούς.   

Κατά την ημέρα και ώρα της εξέτασης: 

Είσοδος στην πλατφόρμα OPEN ECLASS, «Μαθήματα 

του Παλαιού Προγράμματος». Τα θέματα θα βρίσκονται 

στα Έγγραφα, το αρχείο θα έχει τίτλο «Θέματα 

εξετάσεων». 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θέματα θα παραμείνουν στα Έγγραφα για 

30 λεπτά. 

Η απάντηση μας:  

υποβάλλεται αποκλειστικά με αρχείο Word ή PDF. Το 

αρχείο θα πρέπει να περιέχει, εκτός από τις απαντήσεις 
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μας: όνομα, επώνυμο, αριθμό μητρώου. Ονομάζουμε το 

αρχείο Word ή PDF με το επώνυμο μας. 

Κάθε φοιτητης θα πρέπει να απαντήσει και στα δύο 

θέματα, κάθε ένα εκ των οποίων βαθμολογείται με 5. 

Υποβολή της απάντησης:  

Το αρχείο με τις απαντήσεις μας υποβάλλεται 

αποκλειστικά μέχρι την ώρα λήξης της εξέτασης  μέσω 

email, στη διεύθυνση: caroni@bscc.duth.gr 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

-Χρησιμοποιήστε μόνο τους ιδρυματικούς σας 

λογαριασμούς 

-Δεν γράφουμε τις απαντήσεις μας στο χώρο του 

μηνύματος αλλά ανεβάζουμε το αρχείο ως συνημμένο. 

- ΜΗΝ στέλνετε τις απαντήσεις σας μέσω του εργαλείου 

«Μηνύματα» του eClass. Τυχόν τέτοιο μήνυμα θα 

διαγράφεται αμέσως. 

Οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την ώρα της εξέτασης, το 

αναφέρουμε αποκλειστικά στο email caroni@bscc.duth.gr 
 

 

 

(129) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(130) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(131) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(132) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμό και ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 

 

  

mailto:caroni@bscc.duth.gr
mailto:caroni@bscc.duth.gr


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Οθωμανική Γλώσσα 2 

Κωδικός Μαθήματος KOM07134  

Διδάσκων: Χασάν  Αϊσέ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

aichasan@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές:  - 

Εξάμηνο:  6֯ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Microsoft 
Teams 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε γκρουπ των 2 
ατόμων, ανά μισή ώρα σύμφωνα με τη σειρά που 
εμφανίζονται τα ονόματα των συμμετεχόντων στην 
επισυναπτόμενη λίστα η οποία θα αποσταλεί στους 
εξεταζομένους. Η προφορική εξέταση θα απαρτίζεται από τα 
εξής μέρη: Μετάφραση και Κατανόηση γνωστού  κειμένου 
(προτάσεις ή λέξεις) (40%) και Μετάφραση και Κατανόηση 
άγνωστου κειμένου (προτάσεις ή λέξεις) (60%). Τα ερωτήματα 
θα τεθούν μέσα από Διαμοιρασμό οθόνης του διδάσκοντα με 
τους φοιτητές. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης 
μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν 
θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν 
στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι 
φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, 
ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Πρακτικές  Ασκήσεις  Τουρκικής Γλώσσας ως Ξένης  Ι & II 

Κωδικός 
Μαθήματος 

YE 29 & YE33 

Διδάσκων: Χασάν Αϊσέ 

Τρόπος 
επικοινωνίας με 

διδάσκοντα 

aichasan@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές:  - 

Εξάμηνο:  7ο & 8ο  

Επίπεδο σπουδών:  ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης:  Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Microsoft Teams  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης:  

Η Προφορική εξέταση θα  πραγματοποιηθεί μέσω Microsoft Teams . Ο 
σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά 
στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα 
και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η 
προφορική εξέταση θα διεξαχθεί σε γκρουπ των 2 ατόμων, ανά 20 
λεπτά σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται τα ονόματα των 
συμμετεχόντων στην επισυναπτόμενη λίστα. Η Προφορική εξέταση 
συγκροτεί το 50% του τελικού βαθμού γιατί το υπόλοιπο 50% έχει 
διαμορφωθεί από τις μικροδιδασκαλίες στην τάξη και τις εργασίες των 
φοιτητών. Η εξέταση θα απαρτίζεται από τα εξής μέρη : Μετάφραση 
κειμένου από την τουρκική στην ελληνική, Ασκήσεις Γραμματικής. Τα 
ερωτήματα θα τεθούν μέσα από Διαμοιρασμό οθόνης του διδάσκοντα 
με τους φοιτητές. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του 
ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να 
συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την 
ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Τουρκική Γλώσσα 3 

Κωδικός Μαθήματος YT11 

Διδάσκων: Χασάν  Αϊσέ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

aichasan@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές:  - 

Εξάμηνο:  3֯ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση μέσα από το e-class με το εργαλείο Εργασίες. 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Microsoft Teams. 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε 2 μέρες. Την πρώτη μέρα 
οι φοιτητές θα εξεταστούν σε γραπτή εξέταση Παραγωγής γραπτού 
λόγου (Έκθεση) μέσα από το e-class με το εργαλείο Εργασίες. Οι 
φοιτητές καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα δοθέν θέμα μέσα σε 45 
λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής του γραπτού λόγου ο 
φοιτητής υποχρεούται να υποβάλλει το έγγραφο ώστε να αποσταλεί στο 
διδάσκοντα. Το θέμα θα είναι αναρτημένο στις Εργασίες. Η γραπτή 
εξέταση θα βαθμολογηθεί με άριστα το 20 και θα συγκροτεί ποσοστό 
20% επί του τελικού βαθμού. Η παραγωγή γραπτού λόγου θα γίνει στην 
τουρκική γλώσσα με αποτέλεσμα να χρειάζεται εγκατάσταση τουρκικού 
πληκτρολογίου. Όσοι φοιτητές αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν 
τουρκικό πληκτρολόγιο μπορούν εναλλακτικά να γράψουν την έκθεση 
χειρόγραφα σε λευκό χαρτί Α4, το οποίο θα φωτογραφίσουν ή θα 
σκανάρουν και θα αποστείλουν στη διεύθυνση του διδάσκοντα μέσα 
στο δοθέντα χρόνο. Χρήζει ανάγκης οι φοιτητές να συνδεθούν και στο 
Microsoft Teams 10 λεπτά πριν την έναρξη της γραπτής εξέτασης έτσι 
ώστε να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων τους. Ο σύνδεσμος θα 
αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά στους 
ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 
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λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι φοιτητές θα 
συμμετέχουν στην γραπτή εξέταση με ανοιχτές κάμερες. 

Η Προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω Microsoft Teams. Ο 
σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά 
στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και 
έχουν λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η προφορική 
εξέταση θα διεξαχθεί σε γκρουπ των 2 ατόμων ανά 15 λεπτά σύμφωνα 
με τη σειρά που εμφανίζονται τα ονόματα των συμμετεχόντων στην 
επισυναπτόμενη λίστα  η οποία θα αποσταλεί στους εξεταζομένους. Η 
Προφορική εξέταση θα απαρτίζεται από τα εξής μέρη: Μετάφραση και 
Κατανόηση   κειμένου (30%), Λεξιλόγιο (10%), Γραμματική (20%) και 
Ατομικές γενικές ερωτήσεις (20%).  Τα ερωτήματα θα τεθούν μέσα από 
Διαμοιρασμό οθόνης του διδάσκοντα με τους φοιτητές. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης μέσω του 
ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να 
συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη 
της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά 
τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους.  

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Τουρκική Γλώσσα 4 

Κωδικός Μαθήματος YT15 

Διδάσκων: Χασάν  Αϊσέ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

aichasan@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές:  - 

Εξάμηνο:  4֯ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση μέσα από το e-class με το εργαλείο 
Εργασίες. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω 
Microsoft Teams. 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε 2 μέρες. 
Την πρώτη μέρα οι φοιτητές θα εξεταστούν σε γραπτή 
εξέταση Παραγωγής γραπτού λόγου (Έκθεση) μέσα από 
το e-class με το εργαλείο Εργασίες. Οι φοιτητές 
καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα δοθέν θέμα μέσα σε 
45 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής του 
γραπτού λόγου ο φοιτητής υποχρεούται να υποβάλλει το 
έγγραφο ώστε να αποσταλεί στο διδάσκοντα. Το θέμα θα 
είναι αναρτημένο στις Εργασίες. Η γραπτή εξέταση θα 
βαθμολογηθεί με άριστα το 20 και θα συγκροτεί ποσοστό 
20% επί του τελικού βαθμού. Η παραγωγή γραπτού 
λόγου θα γίνει στην τουρκική γλώσσα με αποτέλεσμα να 
χρειάζεται εγκατάσταση τουρκικού πληκτρολογίου. Όσοι 
φοιτητές αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τουρκικό 
πληκτρολόγιο μπορούν εναλλακτικά να γράψουν την 
έκθεση χειρόγραφα σε λευκό χαρτί Α4, το οποίο θα 
φωτογραφίσουν ή θα σκανάρουν και θα αποστείλουν 
στη διεύθυνση του διδάσκοντα μέσα στο δοθέντα χρόνο. 
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Χρήζει ανάγκης οι φοιτητές να συνδεθούν και στο 
Microsoft Teams 10 λεπτά πριν την έναρξη της γραπτής 
εξέτασης έτσι ώστε να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων 
τους. Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω 
e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς 
όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση 
των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι φοιτητές θα 
συμμετέχουν στην γραπτή εξέταση με ανοιχτές κάμερες. 

Η Προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω 
Microsoft Teams. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους 
φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η 
προφορική εξέταση θα διεξαχθεί σε γκρουπ των 2 
ατόμων ανά 15 λεπτά σύμφωνα με τη σειρά που 
εμφανίζονται τα ονόματα των συμμετεχόντων στην 
επισυναπτόμενη λίστα, η οποία θα αποσταλεί στους 
εξεταζομένους. Η Προφορική εξέταση θα απαρτίζεται 
από τα εξής μέρη: Μετάφραση και Κατανόηση   κειμένου 
(30%), Λεξιλόγιο (10%), Γραμματική (20%) και Ατομικές 
γενικές ερωτήσεις (20%).  Τα ερωτήματα θα τεθούν μέσα 
από Διαμοιρασμό οθόνης του διδάσκοντα με τους 
φοιτητές. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 
Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να 
γίνει ταυτοποίησή τους.  

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Τουρκική Γλώσσα 7 

Κωδικός Μαθήματος YT15 

Διδάσκων: Χασάν  Αϊσέ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

aichasan@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές:  - 

Εξάμηνο:  7֯ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση μέσα από το e-class με το εργαλείο 
Εργασίες. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω 
Microsoft Teams. 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε 2 μέρες. 
Την πρώτη μέρα οι φοιτητές θα εξεταστούν σε γραπτή 
εξέταση Παραγωγής γραπτού λόγου (Έκθεση) μέσα από 
το e-class με το εργαλείο Εργασίες. Οι φοιτητές 
καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα δοθέν θέμα μέσα σε 
45 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής του 
γραπτού λόγου ο φοιτητής υποχρεούται να υποβάλλει το 
έγγραφο ώστε να αποσταλεί στο διδάσκοντα. Το θέμα θα 
είναι αναρτημένο στις Εργασίες. Η γραπτή εξέταση θα 
βαθμολογηθεί με άριστα το 20 και θα συγκροτεί ποσοστό 
20% επί του τελικού βαθμού. Η παραγωγή γραπτού 
λόγου θα γίνει στην τουρκική γλώσσα με αποτέλεσμα να 
χρειάζεται εγκατάσταση τουρκικού πληκτρολογίου. Όσοι 
φοιτητές αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τουρκικό 
πληκτρολόγιο μπορούν εναλλακτικά να γράψουν την 
έκθεση χειρόγραφα σε λευκό χαρτί Α4, το οποίο θα 
φωτογραφίσουν ή θα σκανάρουν και θα αποστείλουν 
στη διεύθυνση του διδάσκοντα μέσα στο δοθέντα χρόνο. 

mailto:aichasan@bscc.duth.gr


Χρήζει ανάγκης οι φοιτητές να συνδεθούν και στο 
Microsoft Teams 10 λεπτά πριν την έναρξη της γραπτής 
εξέτασης έτσι ώστε να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων 
τους. Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω 
e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς 
όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση 
των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι φοιτητές θα 
συμμετέχουν στην γραπτή εξέταση με ανοιχτές κάμερες. 

Η Προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω 
Microsoft Teams. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους 
φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η 
προφορική εξέταση θα διεξαχθεί σε γκρουπ των 2 
ατόμων ανά 15 λεπτά σύμφωνα με τη σειρά που 
εμφανίζονται τα ονόματα των συμμετεχόντων στην 
επισυναπτόμενη λίστα, η οποία θα αποσταλεί στους 
εξεταζομένους. Η Προφορική εξέταση θα απαρτίζεται 
από τα εξής μέρη: Μετάφραση και Κατανόηση   κειμένου 
(30%), Λεξιλόγιο (10%), Γραμματική (20%) και Ατομικές 
γενικές ερωτήσεις (20%).  Τα ερωτήματα θα τεθούν μέσα 
από Διαμοιρασμό οθόνης του διδάσκοντα με τους 
φοιτητές. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 
Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να 
γίνει ταυτοποίησή τους.  

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Τουρκική Γλώσσα 8 

Κωδικός Μαθήματος YT34 

Διδάσκων: Χασάν  Αϊσέ 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

aichasan@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές:  - 

Εξάμηνο:  8֯ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξέταση μέσα από το e-class με το εργαλείο 
Εργασίες. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω 
Microsoft Teams. 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε 2 μέρες. 
Την πρώτη μέρα οι φοιτητές θα εξεταστούν σε γραπτή 
εξέταση Παραγωγής γραπτού λόγου (Έκθεση) μέσα από 
το e-class με το εργαλείο Εργασίες. Οι φοιτητές 
καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα δοθέν θέμα μέσα σε 
45 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής του 
γραπτού λόγου ο φοιτητής υποχρεούται να υποβάλλει το 
έγγραφο ώστε να αποσταλεί στο διδάσκοντα. Το θέμα θα 
είναι αναρτημένο στις Εργασίες. Η γραπτή εξέταση θα 
βαθμολογηθεί με άριστα το 20 και θα συγκροτεί ποσοστό 
20% επί του τελικού βαθμού. Η παραγωγή γραπτού 
λόγου θα γίνει στην τουρκική γλώσσα με αποτέλεσμα να 
χρειάζεται εγκατάσταση τουρκικού πληκτρολογίου. Όσοι 
φοιτητές αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τουρκικό 
πληκτρολόγιο μπορούν εναλλακτικά να γράψουν την 
έκθεση χειρόγραφα σε λευκό χαρτί Α4, το οποίο θα 
φωτογραφίσουν ή θα σκανάρουν και θα αποστείλουν 
στη διεύθυνση του διδάσκοντα μέσα στο δοθέντα χρόνο. 
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Χρήζει ανάγκης οι φοιτητές να συνδεθούν και στο 
Microsoft Teams 10 λεπτά πριν την έναρξη της γραπτής 
εξέτασης έτσι ώστε να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων 
τους. Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω 
e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς 
όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση 
των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι φοιτητές θα 
συμμετέχουν στην γραπτή εξέταση με ανοιχτές κάμερες. 

Η Προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω 
Microsoft Teams. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους 
φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η 
προφορική εξέταση θα διεξαχθεί σε γκρουπ των 2 
ατόμων ανά 15 λεπτά σύμφωνα με τη σειρά που 
εμφανίζονται τα ονόματα των συμμετεχόντων στην 
επισυναπτόμενη λίστα, η οποία θα αποσταλεί στους 
εξεταζομένους. Η Προφορική εξέταση θα απαρτίζεται 
από τα εξής μέρη: Μετάφραση και Κατανόηση   κειμένου 
(30%), Λεξιλόγιο (10%), Γραμματική (20%) και Ατομικές 
γενικές ερωτήσεις (20%).  Τα ερωτήματα θα τεθούν μέσα 
από Διαμοιρασμό οθόνης του διδάσκοντα με τους 
φοιτητές. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 
Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να 
γίνει ταυτοποίησή τους.  

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 
Χωρών 

Μάθημα: Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ36 

Διδάσκων: Πασχάλης Βαλσαμίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

pvalsami@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  3ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακών σπουδών 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS. Ο σύνδεσμoς θα αποσταλεί στους φοιτητές 
μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 

 

 

(133) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(134) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(135) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 
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 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(136) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 
Χωρών 

Μάθημα: Η ελληνορθόδοξη μειονότητα της 
Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και Τενέδου 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ42 

Διδάσκων: Πασχάλης Βαλσαμίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

pvalsami@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  3ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακών σπουδών 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS. Ο σύνδεσμoς θα αποσταλεί στους φοιτητές 
μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 

 

 

(137) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(138) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

mailto:pvalsami@bscc.duth.gr


(139) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(140) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 
Χωρών 

Μάθημα: Κοινοτική οργάνωση των Ελληνορθοδόξων κατά την 
ύστερη οθωμανική περίοδο 

Κωδικός Μαθήματος Υ38 

Διδάσκων: Πασχάλης Βαλσαμίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

pvalsami@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  2ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακών σπουδών 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS. Ο σύνδεσμoς θα αποσταλεί στους φοιτητές 
μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 

 

 

(141) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(142) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

mailto:pvalsami@bscc.duth.gr


(143) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(144) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 
Χωρών 

Μάθημα: Ιστορία της εκπαίδευσης των Ελληνορθοδόξων της 
Ανατολικής Θράκης 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ38 

Διδάσκων: Πασχάλης Βαλσαμίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

pvalsami@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  2ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακών σπουδών 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS. Ο σύνδεσμoς θα αποσταλεί στους φοιτητές 
μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 

 

 

(145) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(146) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

mailto:pvalsami@bscc.duth.gr


(147) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(148) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 
Χωρών 

Μάθημα: Κοινοτική οργάνωση των Ελλήνων κατά την ύστερη 
οθωμανική περίοδο (Παλιό πρόγραμμα )                                   

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ3 

Διδάσκων: Πασχάλης Βαλσαμίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

pvalsami@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  1ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακών σπουδών 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS. Ο σύνδεσμoς θα αποσταλεί στους φοιτητές 
μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 
Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να 
γίνει ταυτοποίησή τους. 

 

 

(149) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(150) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

mailto:pvalsami@bscc.duth.gr


(151) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(152) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 
Χωρών 

Μάθημα: Κοινοτική, κοινωνική, πνευματική και οικονομική ζωή 
των Ελλήνων στη σύγχρονη Τουρκία (μετά τη 
Συνθήκη της Λωζάννης) (Παλαιό πρόγραμμα) 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ7 

Διδάσκων: Πασχάλης Βαλσαμίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

pvalsami@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  2ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακών σπουδών 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS. Ο σύνδεσμoς θα αποσταλεί στους φοιτητές 
μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 

 

 

(153) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

mailto:pvalsami@bscc.duth.gr


(154) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(155) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(156) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 
Χωρών 

Μάθημα: Εισαγωγή στην ιστορία της Θράκης κατά τους νεότερους 
χρόνους 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ22 

Διδάσκων: Πασχάλης Βαλσαμίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

pvalsami@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  5ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) Προπτυχιακών σπουδών 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS. Ο σύνδεσμoς θα αποσταλεί στους φοιτητές 
μέσω e-class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 

 

 

(157) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(158) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   
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(159) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(160) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων 
Χωρών 

Μάθημα: Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία 

Κωδικός Μαθήματος YT49 

Διδάσκων: Μαυρίδου Βασιλική 

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα 

vmavrido@bscc.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές:  - 

Εξάμηνο:  8ο  

Επίπεδο σπουδών:  ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης:  Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE 
FOR BUSINESS  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης:  

H εξέταση στο μάθημα θα είναι προφορική μέσα από 
το SKYPE FOR BUSINESS. Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί 
στους φοιτητές μέσω eclass αποκλειστικά στους 
ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το 
μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Η προφορική εξέταση θα 
διεξαχθεί σε γκρουπ των 2 ατόμων και θα διαρκεί 20 
λεπτά ανά γκρουπ. Η Προφορική εξέταση θα 
αποτελέσει το 100% του τελικού βαθμού.  
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 
Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα 
την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια τόσο 
της γραπτής όσο και της εξέτασης. Πριν την έναρξη 
της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει 
ταυτοποίησή τους.  

mailto:vmavrido@bscc.duth.gr


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών 

Μάθημα: Τουρκική Γλώσσα I 

Κωδικός Μαθήματος YT1 

Διδάσκων: Μαυρίδου Βασιλική 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

vmavrido@bscc.duth.gr 

 

Επόπτες/Επιτηρητές:  - 

Εξάμηνο:  1ο  

Επίπεδο σπουδών:  ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης:  Γραπτή εξ αποστάσεως  εξέταση μέσα από το eclass με τα 
εργαλεία Ασκήσεις ή Εργασίες  

Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω MICROSOFT 
TEAMS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης:  

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε 2 μέρες. Την 
πρώτη μέρα οι φοιτητές θα εξεταστούν σε Γραπτή εξέταση 
Παραγωγής γραπτού λόγου (Έκθεση) μέσα από το eclass με τα 
εργαλεία Ασκήσεις ή Εργασίες. Οι φοιτητές καλούνται να 
ανταποκριθούν σε ένα δοθέν θέμα μέσα σε 45 λεπτά. Μετά 
την ολοκλήρωση της παραγωγής του γραπτού λόγου ο 
φοιτητής υποχρεούται να υποβάλλει το έγγραφο ώστε να 
αποσταλλεί στο διδάσκοντα. Το θέμα θα είναι αναρτημένο 
και στα δύο εργαλεία (Ασκήσεις και Εργασίες) και οι φοιτητές 
θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όποιο εργαλείο επιθυμούν. 
Θα αξιολογηθεί μόνο μία υποβολή. Η γραπτή εξέταση θα 
βαθμολογηθεί με άριστα το 10 και θα συγκροτεί ποσοστό 10% 
επί του τελικού βαθμού. Η παραγωγή γραπτού λόγου θα γίνει 
στην τουρκική γλώσσα με αποτέλεσμα να χρειάζεται 
εγκατάσταση τουρκικού πληκτρολογίου. Όσοι φοιτητές 

mailto:vmavrido@bscc.duth.gr


αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τουρκικό πληκτρολόγιο για 
οποιοδήποτε λόγο μπορούν εναλλακτικά να γράψουν την 
έκθεση χειρόγραφα σε λευκό χαρτί Α4, το οποίο θα 
φωτογραφίσουν ή θα σκανάρουν και θα αποστείλουν στη 
διεύθυνση του διδάσκοντα μέσα στο δοθέντα χρόνο. Χρήζει 
ανάγκης οι φοιτητές να συνδεθούν και στο Microsoft Teams 
10 λεπτά πριν την έναρξη της γραπτής εξέτασης έτσι ώστε να 
γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων τους. Δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές που δήλωσαν πρόθεση 
συμμετοχής στο μάθημα. Οι φοιτητές θα συμμετέχουν στην 
γραπτή εξέταση με ανοιχτές κάμερες. 
  
Η Προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω MICROSOFT 
TEAMS. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές  οι 
οποίοι έχουν δηλώσει πρόθεση συμμετοχής στο μάθημα και 
έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η 
προφορική εξέταση θα διεξαχθεί σε γκρουπ των 2 ατόμων και 
θα διαρκεί 20-30 λεπτά ανά γκρουπ. Θα υπάρξει σχετική 
ανακοίνωση για τις ομάδες και τις ώρες εξεταζομένων. Η 
Προφορική εξέταση απαρτίζεται από τα εξής μέρη (σε 
παρένθεση αναγράφεται το ποσοστό επί του τελικού 
βαθμού): Μετάφραση και Κατανόηση κειμένου (20%), 
Γραμματική (40%), Ατομικές γενικές ερωτήσεις (20%), 
Λεξιλόγιο (10%). Τα ερωτήματα θα τεθούν μέσα από 
Διαμοιρασμό οθόνης του διδάσκοντα με τους φοιτητές. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης 
μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν 
θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν 
στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη 
διάρκεια τόσο της γραπτής όσο και της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών 

Μάθημα: Τουρκική Γλώσσα II 

Κωδικός Μαθήματος YT6 

Διδάσκων: Μαυρίδου Βασιλική 

Τρόπος 
επικοινωνίας με 

διδάσκοντα 

vmavrido@bscc.duth.gr 

 

Επόπτες/Επιτηρητές:  - 

Εξάμηνο:  2ο  

Επίπεδο σπουδών: ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: Γραπτή εξ αποστάσεως  εξέταση μέσα από το eclass με τα 
εργαλεία Ασκήσεις ή Εργασίες  

Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω MICROSOFT 
TEAMS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης:  

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε 2 μέρες. Την 
πρώτη μέρα οι φοιτητές θα εξεταστούν σε Γραπτή εξέταση 
Παραγωγής γραπτού λόγου (Έκθεση) μέσα από το eclass με 
τα εργαλεία Ασκήσεις ή Εργασίες. Οι φοιτητές καλούνται να 
ανταποκριθούν σε ένα δοθέν θέμα μέσα σε 45 λεπτά. Μετά 
την ολοκλήρωση της παραγωγής του γραπτού λόγου ο 
φοιτητής υποχρεούται να υποβάλλει το έγγραφο ώστε να 
αποσταλλεί στο διδάσκοντα. Το θέμα θα είναι αναρτημένο 
και στα δύο εργαλεία (Ασκήσεις και Εργασίες) και οι φοιτητές 
θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όποιο εργαλείο 
επιθυμούν. Θα αξιολογηθεί μόνο μία υποβολή. Η γραπτή 
εξέταση θα βαθμολογηθεί με άριστα το 10 και θα συγκροτεί 
ποσοστό 10% επί του τελικού βαθμού. Η παραγωγή γραπτού 
λόγου θα γίνει στην τουρκική γλώσσα με αποτέλεσμα να 
χρειάζεται εγκατάσταση τουρκικού πληκτρολογίου. Όσοι 
φοιτητές αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τουρκικό 
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πληκτρολόγιο για οποιοδήποτε λόγο μπορούν εναλλακτικά 
να γράψουν την έκθεση χειρόγραφα σε λευκό χαρτί Α4, το 
οποίο θα φωτογραφίσουν ή θα σκανάρουν και θα 
αποστείλουν στη διεύθυνση του διδάσκοντα μέσα στο 
δοθέντα χρόνο. Χρήζει ανάγκης οι φοιτητές να συνδεθούν 
και στο Microsoft Teams 10 λεπτά πριν την έναρξη της 
γραπτής εξέτασης έτσι ώστε να γίνει η ταυτοποίηση των 
στοιχείων τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι 
φοιτητές που δήλωσαν πρόθεση συμμετοχής στο μάθημα. Οι 
φοιτητές θα συμμετέχουν στην γραπτή εξέταση με ανοιχτές 
κάμερες. 
  
Η Προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω 
MICROSOFT TEAMS. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι 
φοιτητές  οι οποίοι έχουν δηλώσει πρόθεση συμμετοχής στο 
μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί σε γκρουπ 
των 2 ατόμων και θα διαρκεί 20-30 λεπτά ανά γκρουπ. Θα 
υπάρξει σχετική ανακοίνωση για τις ομάδες και τις ώρες 
εξεταζομένων. Η Προφορική εξέταση απαρτίζεται από τα 
εξής μέρη (σε παρένθεση αναγράφεται το ποσοστό επί του 
τελικού βαθμού): Μετάφραση και Κατανόηση κειμένου 
(20%), Γραμματική (40%), Ατομικές γενικές ερωτήσεις (20%), 
Λεξιλόγιο (10%). Τα ερωτήματα θα τεθούν μέσα από 
Διαμοιρασμό οθόνης του διδάσκοντα με τους φοιτητές. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης 
μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν 
θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν 
στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη 
διάρκεια τόσο της γραπτής όσο και της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων 
Χωρών 

Μάθημα: Τουρκική Γλώσσα V 

Κωδικός Μαθήματος YT19 

Διδάσκων: Μαυρίδου Βασιλική 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

vmavrido@bscc.duth.gr 

 

Επόπτες/Επιτηρητές:  - 

Εξάμηνο:  5ο  

Επίπεδο σπουδών:  ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης:  Γραπτή εξ αποστάσεως  εξέταση μέσα από το eclass 
με τα εργαλεία Ασκήσεις ή Εργασίες  

Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω 
MICROSOFT TEAMS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης:  

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε 2 
μέρες. Την πρώτη μέρα οι φοιτητές θα εξεταστούν σε 
Γραπτή εξέταση Παραγωγής γραπτού λόγου (Έκθεση) 
μέσα από το eclass με τα εργαλεία Ασκήσεις ή 
Εργασίες. Οι φοιτητές καλούνται να ανταποκριθούν σε 
ένα δοθέν θέμα μέσα σε 45 λεπτά. Μετά την 
ολοκλήρωση της παραγωγής του γραπτού λόγου ο 
φοιτητής υποχρεούται να υποβάλλει το έγγραφο ώστε 
να αποσταλλεί στο διδάσκοντα. Το θέμα θα είναι 
αναρτημένο και στα δύο εργαλεία (Ασκήσεις και 
Εργασίες) και οι φοιτητές θα μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν όποιο εργαλείο επιθυμούν. Θα 
αξιολογηθεί μόνο μία υποβολή. Η γραπτή εξέταση θα 
βαθμολογηθεί με άριστα το 10 και θα συγκροτεί 
ποσοστό 10% επί του τελικού βαθμού. Η παραγωγή 
γραπτού λόγου θα γίνει στην τουρκική γλώσσα με 
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αποτέλεσμα να χρειάζεται εγκατάσταση τουρκικού 
πληκτρολογίου. Όσοι φοιτητές αδυνατούν να 
χρησιμοποιήσουν τουρκικό πληκτρολόγιο για 
οποιοδήποτε λόγο μπορούν εναλλακτικά να γράψουν 
την έκθεση χειρόγραφα σε λευκό χαρτί Α4, το οποίο 
θα φωτογραφίσουν ή θα σκανάρουν και θα 
αποστείλουν στη διεύθυνση του διδάσκοντα μέσα στο 
δοθέντα χρόνο. Χρήζει ανάγκης οι φοιτητές να 
συνδεθούν και στο Microsoft Teams 10 λεπτά πριν την 
έναρξη της γραπτής εξέτασης έτσι ώστε να γίνει η 
ταυτοποίηση των στοιχείων τους. Δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές που δήλωσαν 
πρόθεση συμμετοχής στο μάθημα. Οι φοιτητές θα 
συμμετέχουν στην γραπτή εξέταση με ανοιχτές 
κάμερες. 
  
Η Προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω 
MICROSOFT TEAMS. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
μόνο οι φοιτητές  οι οποίοι έχουν δηλώσει πρόθεση 
συμμετοχής στο μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η προφορική 
εξέταση θα διεξαχθεί σε γκρουπ των 2 ατόμων και θα 
διαρκεί 20-30 λεπτά ανά γκρουπ. Θα υπάρξει σχετική 
ανακοίνωση για τις ομάδες και τις ώρες εξεταζομένων. 
Η Προφορική εξέταση απαρτίζεται από τα εξής μέρη 
(σε παρένθεση αναγράφεται το ποσοστό επί του 
τελικού βαθμού): Μετάφραση και Κατανόηση 
κειμένου (20%), Γραμματική (40%), Ατομικές γενικές 
ερωτήσεις (20%), Λεξιλόγιο (10%). Τα ερωτήματα θα 
τεθούν μέσα από Διαμοιρασμό οθόνης του 
διδάσκοντα με τους φοιτητές. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 
Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια τόσο της 
γραπτής όσο και της εξέτασης. Πριν την έναρξη της 
εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα 
την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων 
Χωρών 

Μάθημα: Τουρκική Γλώσσα VI 

Κωδικός Μαθήματος YT24 

Διδάσκων: Μαυρίδου Βασιλική 

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα 

vmavrido@bscc.duth.gr 

 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) - 

Εξάμηνο:  6ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως  εξέταση μέσα από το eclass με 
τα εργαλεία Ασκήσεις ή Εργασίες  

Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω MICROSOFT 
TEAMS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε 2 μέρες. 
Την πρώτη μέρα οι φοιτητές θα εξεταστούν σε Γραπτή 
εξέταση Παραγωγής γραπτού λόγου (Έκθεση) μέσα από 
το eclass με τα εργαλεία Ασκήσεις ή Εργασίες. Οι 
φοιτητές καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα δοθέν 
θέμα μέσα σε 45 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση της 
παραγωγής του γραπτού λόγου ο φοιτητής 
υποχρεούται να υποβάλλει το έγγραφο ώστε να 
αποσταλλεί στο διδάσκοντα. Το θέμα θα είναι 
αναρτημένο και στα δύο εργαλεία (Ασκήσεις και 
Εργασίες) και οι φοιτητές θα μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν όποιο εργαλείο επιθυμούν. Θα 
αξιολογηθεί μόνο μία υποβολή. Η γραπτή εξέταση θα 
βαθμολογηθεί με άριστα το 10 και θα συγκροτεί 
ποσοστό 10% επί του τελικού βαθμού. Η παραγωγή 
γραπτού λόγου θα γίνει στην τουρκική γλώσσα με 
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αποτέλεσμα να χρειάζεται εγκατάσταση τουρκικού 
πληκτρολογίου. Όσοι φοιτητές αδυνατούν να 
χρησιμοποιήσουν τουρκικό πληκτρολόγιο για 
οποιοδήποτε λόγο μπορούν εναλλακτικά να γράψουν 
την έκθεση χειρόγραφα σε λευκό χαρτί Α4, το οποίο θα 
φωτογραφίσουν ή θα σκανάρουν και θα αποστείλουν 
στη διεύθυνση του διδάσκοντα μέσα στο δοθέντα 
χρόνο. Χρήζει ανάγκης οι φοιτητές να συνδεθούν και 
στο Microsoft Teams 10 λεπτά πριν την έναρξη της 
γραπτής εξέτασης έτσι ώστε να γίνει η ταυτοποίηση 
των στοιχείων τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο 
οι φοιτητές που δήλωσαν πρόθεση συμμετοχής στο 
μάθημα. Οι φοιτητές θα συμμετέχουν στην γραπτή 
εξέταση με ανοιχτές κάμερες. 
  
Η Προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω 
MICROSOFT TEAMS. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο 
οι φοιτητές  οι οποίοι έχουν δηλώσει πρόθεση 
συμμετοχής στο μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η προφορική 
εξέταση θα διεξαχθεί σε γκρουπ των 2 ατόμων και θα 
διαρκεί 20-30 λεπτά ανά γκρουπ. Θα υπάρξει σχετική 
ανακοίνωση για τις ομάδες και τις ώρες εξεταζομένων. 
Η Προφορική εξέταση απαρτίζεται από τα εξής μέρη (σε 
παρένθεση αναγράφεται το ποσοστό επί του τελικού 
βαθμού): Μετάφραση και Κατανόηση κειμένου (20%), 
Γραμματική (40%), Ατομικές γενικές ερωτήσεις (20%), 
Λεξιλόγιο (10%). Τα ερωτήματα θα τεθούν μέσα από 
Διαμοιρασμό οθόνης του διδάσκοντα με τους φοιτητές. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 
Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια τόσο της 
γραπτής όσο και της εξέτασης. Πριν την έναρξη της 
εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα 
την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων 
Χωρών 

Μάθημα: Τουρκική Γλώσσα & Γραμματεία Ι (παλιό πρόγραμμα) 

Κωδικός Μαθήματος YT22 

Διδάσκων: Μαυρίδου Βασιλική 

Τρόπος επικοινωνίας με 
διδάσκοντα 

vmavrido@bscc.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές:  - 

Εξάμηνο:  Παλιό πρόγραμμα  

Επίπεδο σπουδών:  ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης:  Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης:  

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί εξ 
αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας SKYPE FOR 
BUSINESS. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές 
μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και 
έχουν  λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί σε 
γκρουπ των 2 ατόμων και θα διαρκεί 20 λεπτά ανά 
γκρουπ.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 
Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια τόσο της 
γραπτής όσο και της εξέτασης. Πριν την έναρξη της 
εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα 
την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών 

Μάθημα: Τουρκική Γλώσσα & Γραμματεία  II 

Κωδικός Μαθήματος YT27 

Διδάσκων: Μαυρίδου Βασιλική 

Τρόπος 
επικοινωνίας με 

διδάσκοντα 

vmavrido@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές:  - 

Εξάμηνο:  Παλιό πρόγραμμα  

Επίπεδο σπουδών:  ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης:  Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης:  

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί εξ 
αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας SKYPE FOR BUSINESS. Ο 
σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν  λάβει γνώση των όρων 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η προφορική εξέταση θα 
διεξαχθεί σε γκρουπ των 2 ατόμων και θα διαρκεί 15-20 
λεπτά ανά γκρουπ.  
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα εξέτασης 
μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν 
θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν 
στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη 
διάρκεια τόσο της γραπτής όσο και της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

I 

Τμήμα: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξείνιων Χωρών 

 

Μάθημα: Ρωσική Γλώσσα VI  

Κωδικός Μαθήματος ΥΡΣ24 

Διδάσκων: Βασιλική Ναζαρετιάν 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

marynazaretian4@yahoo.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  6 ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e class και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 
25/1/2021 στις 14.00-14.45΄με την Παραγωγή γραπτού 
λόγου μέσω e class και μέσω του εργαλείου ΕΡΓΑΣΙΑ. Θα 
ακολουθήσει την Πέμπτη 18/1/2021 στις 16.00- και την 
Παρασκευή 9.00 - η Προφορική εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS και ανά μισή ώρα σύμφωνα με τη σειρά που 
εμφανίζονται τα ονόματα των συμμετεχόντων στην 
επισυναπτόμενη λίστα (πρόγραμμα εξέτασης). 
Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 



Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να 
γίνει ταυτοποίησή τους. 
Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω 

παραγωγής γραπτού λόγου. Θα ζητηθεί από τους 

φοιτητές να εκφράσουν και να διατυπώσουν την 

προσωπική τους άποψη περί του θέματος υπό την 

μορφή έκθεσης. Η εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί 

μέσα από τη διαδικασία της φωτογραφικής 

αποτύπωσης και της αποστολής  στον ιδρυματικό 

λογαριασμό του εκπαιδευτικού εντός 45 λεπτών (χρονικό 

πλαίσιο). Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί 

λαμβάνοντας υπόψη την επίδοση των φοιτητών στα 

γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που έχουν 

διδαχτεί, στη σωστή χρήση της γλώσσας, στη 

χρησιμοποίηση του κατάλληλου λεξιλογίου. Επίσης θα 

εξεταστεί η παραγωγή προφορικού λόγου, μέσα από  

ερωτήσεις αντίστοιχες του επιπέδου σπουδών τους.  Ο 

βαθμός εξέτασης θα βασίζεται  στην επάρκεια 

κατάκτησης δεξιοτήτων τόσο του προφορικού, όσο και 

του γραπτού λόγου.  

Ο βαθμός δυσκολίας της εξέτασης καθορίζεται από τη 

γλωσσική επάρκεια και το αντίστοιχο επίπεδο σπουδών 

των φοιτητών.   

 

 

 

(161) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(162) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(163) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(164) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 



(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξείνιων Χωρών 

 

Μάθημα: Ρωσική Γλώσσα IV 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡΣ 15 

Διδάσκων: Βασιλική Ναζαρετιάν 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

marynazaretian4@yahoo.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  4 ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e class και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 
25/1/2021 στις 12.00-12.45΄ με την Παραγωγή γραπτού 
λόγου μέσω e -class και μέσω του εργαλείου ΕΡΓΑΣΙΑ. Θα 
ακολουθήσει την Τετάρτη 27/1/2021  στις 15.00- η 
Προφορική εξέταση μέσω SKYPE FOR BUSINESS και ανά 
μισή ώρα σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται τα 
ονόματα των συμμετεχόντων στην επισυναπτόμενη λίστα 
(πρόγραμμα εξέτασης). 
Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e -class 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 
Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 



οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να 
γίνει ταυτοποίησή τους. 
Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω 

παραγωγής γραπτού λόγου. Θα ζητηθεί από τους 

φοιτητές να εκφράσουν και να διατυπώσουν την 

προσωπική τους άποψη περί του θέματος υπό την 

μορφή έκθεσης. Η εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί 

μέσα από τη διαδικασία της φωτογραφικής 

αποτύπωσης και της αποστολής στον ιδρυματικό 

λογαριασμό του εκπαιδευτικού εντός 45 λεπτών (χρονικό 

πλαίσιο). Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί 

λαμβάνοντας υπόψη την επίδοση των φοιτητών στα 

γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που έχουν 

διδαχτεί, στη σωστή χρήση της γλώσσας, στη 

χρησιμοποίηση του κατάλληλου λεξιλογίου. Επίσης, θα 

εξεταστεί η παραγωγή προφορικού λόγου, μέσα από  

ερωτήσεις αντίστοιχες του επιπέδου σπουδών τους.  Ο 

βαθμός εξέτασης θα βασίζεται στην επάρκεια 

κατάκτησης δεξιοτήτων τόσο του προφορικού, όσο και 

του γραπτού λόγου.  

Ο βαθμός δυσκολίας της εξέτασης καθορίζεται από τη 

γλωσσική επάρκεια και το αντίστοιχο επίπεδο σπουδών 

των φοιτητών.   

 

 

 

(165) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(166) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(167) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(168) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 



εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: 
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξείνιων Χωρών 

 

Μάθημα: Ρωσική Γλώσσα V  

Κωδικός Μαθήματος ΥΡΣ 46 

Διδάσκων: Βασιλική Ναζαρετιάν 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

marynazaretian4@yahoo.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  5 ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e class και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 
25/1/2021 στις 13.00-13.45΄ με την Παραγωγή γραπτού 
λόγου μέσω e- class και μέσω του εργαλείου ΕΡΓΑΣΙΑ. Θα 
ακολουθήσει την Πέμπτη 28/1/2021 στις 9.00- η 
Προφορική εξέταση μέσω SKYPE FOR BUSINESS και ανά 
μισή ώρα σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται τα 
ονόματα των συμμετεχόντων στην επισυναπτόμενη λίστα 
(πρόγραμμα εξέτασης). 
Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 
Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 



οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να 
γίνει ταυτοποίησή τους. 
Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω 

παραγωγής γραπτού λόγου. Θα ζητηθεί από τους 

φοιτητές να εκφράσουν και να διατυπώσουν την 

προσωπική τους άποψη περί του θέματος υπό την 

μορφή έκθεσης. Η εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί 

μέσα από τη διαδικασία της φωτογραφικής 

αποτύπωσης και της αποστολής στον ιδρυματικό 

λογαριασμό του εκπαιδευτικού εντός 45 λεπτών 

(χρονικό πλαίσιο). Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί 

λαμβάνοντας υπόψη την επίδοση των φοιτητών στα 

γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που έχουν 

διδαχτεί, στη σωστή χρήση της γλώσσας, στη 

χρησιμοποίηση του κατάλληλου λεξιλογίου. Επίσης θα 

εξεταστεί η παραγωγή προφορικού λόγου, μέσα από  

ερωτήσεις αντίστοιχες του επιπέδου σπουδών τους.  Ο 

βαθμός εξέτασης θα βασίζεται  στην επάρκεια 

κατάκτησης δεξιοτήτων τόσο του προφορικού, όσο και 

του γραπτού λόγου.  

Ο βαθμός δυσκολίας της εξέτασης καθορίζεται από τη 

γλωσσική επάρκεια και το αντίστοιχο επίπεδο σπουδών 

των φοιτητών.   

 

 

 

(169) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(170) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(171) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(172) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 



εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: 
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξείνιων Χωρών 

 

Μάθημα: Ρωσική Γλώσσα VII  

Κωδικός Μαθήματος ΥΡΣ 29 

Διδάσκων: Βασιλική Ναζαρετιάν 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

marynazaretian4@yahoo.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  7 ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e class και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 
25/1/2020 στις 15.00-15.45΄με την Παραγωγή γραπτού 
λόγου μέσω e class και μέσω του εργαλείου ΕΡΓΑΣΙΑ. Θα 
ακολουθήσει την Παρασκευή 29/1/2021 στις 13.00- η 
Προφορική εξέταση μέσω SKYPE FOR BUSINESS και ανά 
μισή ώρα σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται τα 
ονόματα των συμμετεχόντων στην επισυναπτόμενη λίστα 
(πρόγραμμα εξέτασης). 
Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 
Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 



οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να 
γίνει ταυτοποίησή τους. 
Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω 

παραγωγής γραπτού λόγου. Θα ζητηθεί από τους 

φοιτητές να εκφράσουν και να διατυπώσουν την 

προσωπική τους άποψη περί του θέματος υπό την 

μορφή έκθεσης. Η εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί 

μέσα από τη διαδικασία της φωτογραφικής 

αποτύπωσης και της αποστολής στον ιδρυματικό 

λογαριασμό του εκπαιδευτικού εντός 45 λεπτών (χρονικό 

πλαίσιο). Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί 

λαμβάνοντας υπόψη την επίδοση των φοιτητών στα 

γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που έχουν 

διδαχτεί, στη σωστή χρήση της γλώσσας, στη 

χρησιμοποίηση του κατάλληλου λεξιλογίου. Επίσης, θα 

εξεταστεί η παραγωγή προφορικού λόγου, μέσα από  

ερωτήσεις αντίστοιχες του επιπέδου σπουδών τους.  Ο 

βαθμός εξέτασης θα βασίζεται  στην επάρκεια 

κατάκτησης δεξιοτήτων τόσο του προφορικού, όσο και 

του γραπτού λόγου.  

Ο βαθμός δυσκολίας της εξέτασης καθορίζεται από τη 

γλωσσική επάρκεια και το αντίστοιχο επίπεδο σπουδών 

των φοιτητών.   

 

 

 

(173) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(174) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(175) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(176) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 



εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού παρευξείνιων χωρών 

Μάθημα: Αρχαιολογική έρευνα στις ελληνικές αποικίες του Εύξεινου 
Πόντου 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ 12 

Διδάσκων: Ηλίας Πετρόπουλος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

ipetropo@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Γ΄ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE for 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες 
των 3 ατόμων μέσω SKYPE for BUSINESS. Ο σύνδεσμος θα 
αποσταλεί στους/τις φοιτητές/τριες μέσω e-class 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά την διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές/τριες θα επιδεικνύουν 
στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει η 
ταυτοποίησή τους. 
Στον τελικό βαθμό θα προσμετρηθεί και η εργασία-
παρουσίαση με Power Point, όσων είχαν προαιρετικά 
αναλάβει να κάνουν και παρουσιάσει στο μάθημα. 

(177) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(178) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   



(179) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(180) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού παρευξείνιων χωρών 

Μάθημα: Εκμάθηση Ποντιακής διαλέκτου Ι 

Κωδικός Μαθήματος ΕΕ 5 

Διδάσκων: Ηλίας Πετρόπουλος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

ipetropo@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Γ΄ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE for 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE for BUSINESS. 
Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους/τις φοιτητές/τριες 
μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά την διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές/τριες θα επιδεικνύουν 
στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει η 
ταυτοποίησή τους. 

 

 

(181) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(182) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(183) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 



 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(184) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού παρευξείνιων χωρών 

Μάθημα: Εκμάθηση Ποντιακής διαλέκτου ΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΕΕ 5 

Διδάσκων: Ηλίας Πετρόπουλος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

ipetropo@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Δ΄ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE for 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE for BUSINESS. 
Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους/τις φοιτητές/τριες 
μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά την διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές/τριες θα επιδεικνύουν 
στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει η 
ταυτοποίησή τους. 

 

 

(185) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(186) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(187) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 



 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(188) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού παρευξείνιων χωρών 

Μάθημα: Ιστορία Ρωσίας Ι 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡΣ22 

Διδάσκων: Ηλίας Πετρόπουλος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

ipetropo@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Ε΄ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE for 
BUSINESS  

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE for BUSINESS. 
Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους/τις φοιτητές/τριες 
μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά την διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές/τριες θα επιδεικνύουν 
στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει η 
ταυτοποίησή τους. Στον τελικό βαθμό θα προσμετρηθεί η 
εργασία-άσκηση και οι παρουσιάσεις όσων 
φοιτητών/τριών έχουν πραγματοποιηθεί κατά την 
διάρκεια των μαθημάτων. 

 

(189) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(190) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   



(191) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(192) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού παρευξείνιων χωρών 

Μάθημα: Ιστορία Ρωσίας ΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡΣ27 

Διδάσκων: Ηλίας Πετρόπουλος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

ipetropo@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  ΣΤ΄ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE for 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE for BUSINESS. 
Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους/τις φοιτητές/τριες 
μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά την διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές/τριες θα επιδεικνύουν 
στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει η 
ταυτοποίησή τους. Στον τελικό βαθμό θα προσμετρηθεί η 
εργασία-άσκηση και οι παρουσιάσεις όσων 
φοιτητών/τριών έχουν πραγματοποιηθεί κατά την 
διάρκεια των μαθημάτων. 

 

 

(193) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 



(194) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(195) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(196) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού παρευξείνιων χωρών 

Μάθημα: Ιστορία του ελληνισμού στον παρευξείνιο χώρο κατά την 
αρχαιότητα 

Κωδικός Μαθήματος Υ 8 

Διδάσκων: Ηλίας Πετρόπουλος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

ipetropo@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Β΄ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE for 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες 
των 3 ατόμων μέσω SKYPE for BUSINESS. Ο σύνδεσμος θα 
αποσταλεί στους/τις φοιτητές/τριες μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά την διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές/τριες θα επιδεικνύουν 
στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει η 
ταυτοποίησή τους. 
Στον τελικό βαθμό θα προσμετρηθεί και η εργασία-
άσκηση, όσων έχουν προαιρετικά αναλάβει να κάνουν και 
αποστείλει. 

 



(197) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(198) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(199) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(200) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VIΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΠΣ34 

Διδάσκων: Οξάνα Καλιτά  

Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα 

okalita@bscc.duth.gr  

kalitaxenia@gmail.com 

Επόπτες/Επιτηρητές: Δεν υπάρχουν 

Εξάμηνο:  8ο  

Επίπεδο σπουδών:  ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω  eclass 

Οδηγίες υλοποίησης 

της εξέτασης:  

H γραπτή εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί...  

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω eclass και Skype for 

Business. Ο σύνδεσμος για το Skype for Business θα 

αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass, αποκλειστικά 

στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει 

το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Είναι απαραίτητο όλοι οι φοιτητές να έχουν τα τεχνικά 

μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο, στην 

πλατφόρμα επικοινωνίας). 

Αρχικά, οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στο Skype 

for Business μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού. 

Στη συνέχεια θα πρέπει να συνδεθούν eclass για να 

λάβουν μέρος στην εργασία της εξέτασης επιλέγοντας 

εργασίες.  

Κάθε εργασία θα πρέπει να συνταχθεί χειρόγραφα και 

ευανάγνωστα. Τέλος, να φωτογραφηθεί και να μετατραπεί 
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σε μορφή PDF ή ZIP  αρχείο το οποίο θα πρέπει να 

αναρτηθεί στο eclass πριν την λήξη της εξέτασης. 

Οι εργασίες βαθμολογούνται με βάση των δεξιοτήτων των 

φοιτητών στην κατανόηση κειμένου, όπως και στην  

διαμόρφωση άποψης επί του θέματος προς εξεταση. 

Παράλληλα, θα βαθμολογούνται, αφενός, με βάση των 

δεξιοτήτων τους στην χρήση ειδικού λεξιλογίου και 

συντακτικού και, αφετέρου,  τη γνώση τους σε ότι αφορά 

τα γραμματικά φαινόμενα που καλύπτει η εξεταστέα ύλη 

η οποία έχει αναρτηθεί στο eclass.  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VIΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡΣ34   

Διδάσκων: ΚΑΛΙΤΑ ΟΞΑΝΑ  

Τρόπος επικοινωνίας 

με τη διδάσκοντα 

okalita@bscc.duth.gr  

kalitaxenia@gmail.com 

Επόπτες/Επιτηρητές:  Δεν υπάρχουν 

Εξάμηνο:  8
ο
 

Επίπεδο σπουδών: ΠΠΣ  

Τρόποι εξέτασης: Προφορική, εξ αποστάσεως εξέταση μέσω της 

πλατφόρμας  Skype for Business. 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: 

H προφορική εξέταση του μαθήματος θα 

πραγματοποιηθεί σε ομάδες των τεσσάρων (4) ατόμων, 

σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται τα ονόματα των 

συμμετεχόντων στην επισυναπτόμενη λίστα (πρόγραμμα 

εξέτασης) ανά ομάδα που διαμορφώθηκε στο eclass του 

μαθήματος.  

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω Skype for Business. 

Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass, 

αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 

έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 

όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Είναι απαραίτητο όλοι οι φοιτητές να έχουν τα τεχνικά 

μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, 

κάμερα, σύνδεση στο διαδίκτυο και την πλατφόρμα 

επικοινωνίας). 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 

εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 

διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 
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Θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 

έχουν ανοιχτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 

επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να 

γίνει ταυτοποίησή τους. 

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε τέσσερεις (4) 

ερωτήσεις ή/και να συμμετάσχει σε διάλογο.  

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται με βάση του συνόλου των 

γνώσεων επί του θέματος προς συζήτηση, η χρήση ειδικού 

λεξιλογίου και, τέλος, τη γνώση των γραμματικών 

φαινομένων που καλύπτει την εξεταστέα ύλη η οποία ύλη 

έχει αναρτηθεί στο eclass.  

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης  

 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ I ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ 

ΞΕΝΗΣ  

Κωδικός Μαθήματος YE 29 

Διδάσκων: Καλιτά Οξάνα  

Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα 

okalita@bscc.duth.gr  

kalitaxenia@gmail.com 

Επόπτες/Επιτηρητές: Δεν υπάρχουν 

Εξάμηνο:  7
ο
 

Επίπεδο σπουδών: ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: Προφορική, εξ αποστάσεως εξέταση με παρουσίαση 

εργασιών μέσω Skype for Business 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: 

H εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες 

των τριών (3) ατόμων, σύμφωνα με τη σειρά που 

εμφανίζονται τα ονόματα των συμμετεχόντων στην 

επισυναπτόμενη λίστα (πρόγραμμα εξέτασης) ανά ομάδα 

που διαμορφώθηκε στο eclass του μαθήματος.   

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω Skype for Business. 

Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass 

αποκλειστικά και στους ιδρυματικούς λογαριασμούς 

όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση 

των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Είναι απαραίτητο όλοι οι φοιτητές να έχουν τα τεχνικά 

μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, 

κάμερα, σύνδεση στο διαδίκτυο και πλατφόρμα 

επικοινωνίας). 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 

εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 

διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 
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Επίσης, θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 

οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

Πριν την έναρξη της εξέτασης οι φοιτητές θα 

επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, έτσι ώστε 

να γίνει η ταυτοποίησή τους. 

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του 

προετοιμασμένες τρείς (3) εργασίες, κάποιες από τις 

οποίες θα παρουσιάσει από τον υπολογιστή του, 

μοιράζοντας την οθόνη με την διδάσκουσα.  

Οι εργασίες βαθμολογούνται με βάση των σχετικών 

απαιτήσεων που έχουν αναρτηθεί στο eclass και τις 

απαντήσεις στις ερωτήσεις της διδάσκουσας αφενός επί 

του θέματος και, αφετέρου, επί της ύλης του μαθήματος.  

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης  

 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ 

ΞΕΝΗΣ  

Κωδικός Μαθήματος  YE 33 

Διδάσκων: Καλιτά Οξάνα  

Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα 

okalita@bscc.duth.gr  

kalitaxenia@gmail.com 

Επόπτες/Επιτηρητές: Δεν υπάρχουν 

Εξάμηνο:  8ο 

Επίπεδο σπουδών: ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: Προφορική, εξ αποστάσεως εξέταση με παρουσίαση 

εργασιών μέσω Skype for Business 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: 

H εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες 

των τριών (3) ατόμων, σύμφωνα με τη σειρά που 

εμφανίζονται τα ονόματα των συμμετεχόντων στην 

επισυναπτόμενη λίστα (πρόγραμμα εξέτασης) ανά ομάδα 

που διαμορφώθηκε στο eclass του μαθήματος.   

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω Skype for Business. 

Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass 

αποκλειστικά και στους ιδρυματικούς λογαριασμούς 

όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση 

των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Είναι απαραίτητο όλοι οι φοιτητές να έχουν τεχνικά μέσα 

για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

σύνδεση στο διαδίκτυο και πλατφόρμα επικοινωνίας). 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 

εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 

διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 

Επίσης, θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
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οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

Πριν την έναρξη της εξέτασης οι φοιτητές θα 

επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, έτσι ώστε 

να γίνει η ταυτοποίησή τους. 

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του 

προετοιμασμένες τέσσερεις (4) εργασίες, κάποιες από τις 

οποίες θα παρουσιάσει από τον υπολογιστή του, 

μοιράζοντας την οθόνη με την διδάσκουσα.  

Οι εργασίες βαθμολογούνται με βάση των σχετικών 

απαιτήσεων που έχουν αναρτηθεί στο eclass και τις 

απαντήσεις στις ερωτήσεις της διδάσκουσας αφενός επί 

του θέματος και, αφετέρου, επί της ύλης του μαθήματος.  

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ  

ΓΛΩΣΣΑΣ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡΣ 49 

Διδάσκων: Οξάνα Καλιτά  

Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα 

okalita@bscc.duth.gr  

kalitaxenia@gmail.com 

Επόπτες/Επιτηρητές: Δεν υπάρχουν 

Εξάμηνο:  7
ο  

Επίπεδο σπουδών:  ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω  eclass 

Οδηγίες υλοποίησης 

της εξέτασης:  

H γραπτή εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί … 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω eclass και Skype for 

Business. Ο σύνδεσμος για το Skype for Business θα 

αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass, αποκλειστικά 

στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει 

το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Είναι απαραίτητο όλοι οι φοιτητές να έχουν τα τεχνικά 

μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο, στην 

πλατφόρμα επικοινωνίας). 

Αρχικά, οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στο Skype 

for Business μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού και 

στη συνέχεια θα πρέπει να συνδεθούν στο eclass.  

Στις ΕΡΓΑΣΕΙΕΣ  του  eclass θα υπάρχουν τρείς (3) 

ερωτήσεις, στις οποίες κάθε φοιτητής θα πρέπει να δώσει 

περίπλοκες  και ολοκληρωμένες απαντήσεις.    

Τέλος, οι απαντήσεις θα πρέπει να συνταχθούν 

χειρόγραφα και ευανάγνωστα, να μετατραπούν σε μορφή 

mailto:okalita@bscc.duth.gr
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PDF και να αναρτηθούν στις  ΕΡΓΑΣΙΕΣ του eclass πριν 

την λήξη της εξέτασης. 

Οι εργασίες βαθμολογούνται με βάση Corpus-

“Μεθοδολογία διδασκαλίας της Ρωσικής γλώσσας”, το 

οποίο έχει αναρτηθεί στο eclass και την ύλη, ο οποία 

διδάχθηκε στα μαθήματα. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξείνιων Χωρών 

 

Μάθημα: Ρωσική Γλώσσα I 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡΣ 1 

Διδάσκων: Όλγα Αλεξέεβα  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

olia.alekseeva78@gmail.com  

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  1 ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω eclass και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την πρώτη 
ημέρα με την Παραγωγή γραπτού λόγου μέσω eclass και 
μέσω του εργαλείου ΕΡΓΑΣΙΑ. Θα ακολουθήσει την 
επόμενη η Προφορική εξέταση μέσω SKYPE FOR BUSINESS 
και ανά μισή ώρα σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται 
τα ονόματα των συμμετεχόντων στην επισυναπτόμενη 
λίστα (πρόγραμμα εξέτασης). 
Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 
Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

mailto:olia.alekseeva78@gmail.com


Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να 
γίνει ταυτοποίησή τους. 
Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω 

παραγωγής γραπτού λόγου. Θα ζητηθεί από τους 

φοιτητές να εκφράσουν και να διατυπώσουν την 

προσωπική τους άποψη περί του θέματος υπό την 

μορφή έκθεσης. Η εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί 

μέσα από τη διαδικασία της φωτογραφικής 

αποτύπωσης και της αποστολής στον ιδρυματικό 

λογαριασμό του εκπαιδευτικού εντός 45 λεπτών (χρονικό 

πλαίσιο). Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί 

λαμβάνοντας υπόψη την επίδοση των φοιτητών στα 

γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που έχουν 

διδαχτεί, στη σωστή χρήση της γλώσσας, στη 

χρησιμοποίηση του κατάλληλου λεξιλογίου. Επίσης, θα 

εξεταστεί η παραγωγή προφορικού λόγου, μέσα από  

ερωτήσεις αντίστοιχες του επιπέδου σπουδών τους.  Ο 

βαθμός εξέτασης θα βασίζεται στην επάρκεια 

κατάκτησης δεξιοτήτων τόσο του προφορικού, όσο και 

του γραπτού λόγου.  

Ο βαθμός δυσκολίας της εξέτασης καθορίζεται από τη 

γλωσσική επάρκεια και το αντίστοιχο επίπεδο σπουδών 

των φοιτητών.   

 

 

 

(201) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(202) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(203) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(204) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 



και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξείνιων Χωρών 

 

Μάθημα: Ρωσική Γλώσσα III 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡΣ 11 

Διδάσκων: Όλγα Αλεξέεβα  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

olia.alekseeva78@gmail.com  

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  3 ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω eclass και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την πρώτη 
ημέρα με την Παραγωγή γραπτού λόγου μέσω eclass και 
μέσω του εργαλείου ΕΡΓΑΣΙΑ. Θα ακολουθήσει την 
επόμενη ημέρα η Προφορική εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS και ανά μισή ώρα σύμφωνα με τη σειρά που 
εμφανίζονται τα ονόματα των συμμετεχόντων στην 
επισυναπτόμενη λίστα (πρόγραμμα εξέτασης). 
Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 
Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

mailto:olia.alekseeva78@gmail.com


Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να 
γίνει ταυτοποίησή τους. 
Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω 

παραγωγής γραπτού λόγου. Θα ζητηθεί από τους 

φοιτητές να εκφράσουν και να διατυπώσουν την 

προσωπική τους άποψη περί του θέματος υπό την 

μορφή έκθεσης. Η εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί 

μέσα από τη διαδικασία της φωτογραφικής 

αποτύπωσης και της αποστολής στον ιδρυματικό 

λογαριασμό του εκπαιδευτικού εντός 45 λεπτών (χρονικό 

πλαίσιο). Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί 

λαμβάνοντας υπόψη την επίδοση των φοιτητών στα 

γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που έχουν 

διδαχτεί, στη σωστή χρήση της γλώσσας, στη 

χρησιμοποίηση του κατάλληλου λεξιλογίου. Επίσης, θα 

εξεταστεί η παραγωγή προφορικού λόγου, μέσα από  

ερωτήσεις αντίστοιχες του επιπέδου σπουδών τους.  Ο 

βαθμός εξέτασης θα βασίζεται στην επάρκεια 

κατάκτησης δεξιοτήτων τόσο του προφορικού, όσο και 

του γραπτού λόγου.  

Ο βαθμός δυσκολίας της εξέτασης καθορίζεται από τη 

γλωσσική επάρκεια και το αντίστοιχο επίπεδο σπουδών 

των φοιτητών.   

 

 

 

(205) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(206) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(207) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(208) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 



και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Παρευξείνιων Χωρών 

 

Μάθημα: Ρωσική Γλώσσα II 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡΣ 6 

Διδάσκων: Όλγα Αλεξέεβα  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

olia.alekseeva78@gmail.com  

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  2 ο 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω eclass και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την πρώτη 
ημέρα με την Παραγωγή γραπτού λόγου μέσω eclass και 
μέσω του εργαλείου ΕΡΓΑΣΙΑ. Θα ακολουθήσει την 
επόμενη ημέρα η Προφορική εξέταση μέσω SKYPE FOR 
BUSINESS και ανά μισή ώρα σύμφωνα με τη σειρά που 
εμφανίζονται τα ονόματα των συμμετεχόντων στην 
επισυναπτόμενη λίστα (πρόγραμμα εξέτασης). 
Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. 
Επίσης θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την 
οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

mailto:olia.alekseeva78@gmail.com


Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα 
επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να 
γίνει ταυτοποίησή τους. 
Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω 

παραγωγής γραπτού λόγου. Θα ζητηθεί από τους 

φοιτητές να εκφράσουν και να διατυπώσουν την 

προσωπική τους άποψη περί του θέματος υπό την 

μορφή έκθεσης. Η εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί 

μέσα από τη διαδικασία της φωτογραφικής 

αποτύπωσης και της αποστολής στον ιδρυματικό 

λογαριασμό του εκπαιδευτικού εντός 45 λεπτών (χρονικό 

πλαίσιο). Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί 

λαμβάνοντας υπόψη την επίδοση των φοιτητών στα 

γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που έχουν 

διδαχτεί, στη σωστή χρήση της γλώσσας, στη 

χρησιμοποίηση του κατάλληλου λεξιλογίου. Επίσης, θα 

εξεταστεί η παραγωγή προφορικού λόγου, μέσα από  

ερωτήσεις αντίστοιχες του επιπέδου σπουδών τους.  Ο 

βαθμός εξέτασης θα βασίζεται στην επάρκεια 

κατάκτησης δεξιοτήτων τόσο του προφορικού, όσο και 

του γραπτού λόγου.  

Ο βαθμός δυσκολίας της εξέτασης καθορίζεται από τη 

γλωσσική επάρκεια και το αντίστοιχο επίπεδο σπουδών 

των φοιτητών.   

 

 

 

(209) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(210) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(211) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(212) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης της 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 



και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού παρευξείνιων χωρών 

Μάθημα: Ρωσική γλώσσα Ι 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡΣ1 

Διδάσκων: Στεφανία Αμοιρίδου 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

samoirid@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Α΄ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή και Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω 
SKYPE for BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε 2 μέρες 

και αποτελείται από την Γραπτή και Προφορική εξέταση. 

Η μη προσέλευση σε μια εκ των δυο αυτομάτως ακυρώνει 

τη συμμετοχή. 

Στη γραπτή εξέταση οι φοιτητές θα εξεταστούν στην 

Παραγωγή του γραπτού λόγου (Έκθεση) μέσα από την 

ασύγχρονη πλατφόρμα του e-class με το εργαλείο 

«Εργασίες». Το θέμα της εργασίας θα είναι αναρτημένο 

στο εργαλείο «Εργασίες».  Η παραγωγή γραπτού λόγου θα 

γίνει αποκλειστικά στη ρωσική γλώσσα. Οι φοιτητές θα 

πρέπει να γράψουν σε λευκό χαρτί  Α4 (καλλιγραφικά 

όπως συνηθίζεται και όχι με το πληκτρολόγιο) για το 

συγκεκριμένο θέμα μέσα σε 45 λεπτά. (09:00-09:45). 

Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής του γραπτού 

λόγου οι φοιτητές υποχρεούνται  να φωτογραφίσουν ή να 

σκανάρουν το γραπτό τους  και να υποβάλλουν το 

έγγραφο στην πλατφόρμα  του e-class ώστε να αποσταλεί 



στο διδάσκοντα. Ταυτόχρονα, μέσα στο προαναφερθέν 

χρονικό διάστημα, οι φοιτητές μπορούν να αποστείλουν 

την εργασία τους και στο ιδρυματικό μειλ του διδάσκοντα. 

Αυτή η δυνατότητα δίνεται στους φοιτητές σε περίπτωση 

ύπαρξης των ανυπέρβλητων τεχνικών  προβλημάτων  

λειτουργίας της πλατφόρμας , ωστόσο σε καμία 

περίπτωση δεν υποκαθιστά τη μόνη νόμιμη και έγκυρη 

διαδικασία υποβολής της εργασίας στο e-class. Η μη 

υποβολή της εργασίας στο  e-class αυτομάτως αποκλείει 

τον φοιτητή από τη διαδικασία της  εξέτασης. Αξιολογείται 

μόνο μια υποβολή. Η γραπτή εξέταση θα βαθμολογηθεί  

με άριστα το  2 και θα συγκροτεί το ποσοστό 20% επί του 

τελικού βαθμού. 

Κρίνεται σκόπιμο οι φοιτητές να συνδεθούν  και στο SKYPE 

FOR BUSINESS 20 λεπτά πριν την έναρξη της γραπτής 

εξέτασης για λόγους ταυτοποίησης. Ο σύνδεσμος θα 

αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά 

στους ιδρυματικούς  λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει 

το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE 

FOR BUSINESS. Ο σύνδεσμος για την προφορική εξέταση 

θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά 

στους ιδρυματικούς  λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει 

το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 

εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 

διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 

θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 

έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 

έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 

κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 

τους. 

Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί σε  γκρούπ των 3-4 κ 

ατόμων και ανά 15 λεπτά. Η σειρά με την οποία  θα 

εμφανίζονται τα άτομα καθώς και η ώρα προσέλευσης 

θα υπάρχουν στο e-class στο εργαλείο «Ομάδες 

χρηστών» .Η προφορική εξέταση θα περιλαμβάνει 

ατομικές ερωτήσεις, διάλογο σε ζευγάρια και διάλογο 

με τον διδάσκοντα. Σε κάθε εξεταζόμενο θα 



υποβληθούν 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις 

βαθμολογείται με 2. 

 
 

 

(213) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(214) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(215) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(216) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού παρευξείνιων χωρών 

Μάθημα: Ρωσική γλώσσα επιλογής  ΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ8 

Διδάσκων: Στεφανία Αμοιρίδου 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

samoirid@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Β΄ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή και Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω 
SKYPE for BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε 2 μέρες 

και αποτελείται από την Γραπτή και Προφορική εξέταση. 

Η μη προσέλευση σε μια εκ των δυο αυτομάτως ακυρώνει 

τη συμμετοχή. 

Στη γραπτή εξέταση οι φοιτητές θα εξεταστούν στην 

Παραγωγή του γραπτού λόγου (Έκθεση) μέσα από την 

ασύγχρονη πλατφόρμα του e-class με το εργαλείο 

«Εργασίες». Το θέμα της εργασίας θα είναι αναρτημένο 

στο εργαλείο «Εργασίες».  Η παραγωγή γραπτού λόγου θα 

γίνει αποκλειστικά στη ρωσική γλώσσα. Οι φοιτητές θα 

πρέπει να γράψουν σε λευκό χαρτί  Α4 (καλλιγραφικά 

όπως συνηθίζεται και όχι με το πληκτρολόγιο) για το 

συγκεκριμένο θέμα μέσα σε 45 λεπτά. Μετά την 

ολοκλήρωση της παραγωγής του γραπτού λόγου οι 

φοιτητές υποχρεούνται  να φωτογραφίσουν ή να 

σκανάρουν το γραπτό τους  και να υποβάλλουν το 

έγγραφο στην πλατφόρμα  του e-class ώστε να αποσταλεί 



στο διδάσκοντα. Ταυτόχρονα, μέσα στο προαναφερθέν 

χρονικό διάστημα, οι φοιτητές μπορούν να αποστείλουν 

την εργασία τους και στο ιδρυματικό μειλ του διδάσκοντα. 

Αυτή η δυνατότητα δίνεται στους φοιτητές σε περίπτωση 

ύπαρξης των ανυπέρβλητων τεχνικών  προβλημάτων  

λειτουργίας της πλατφόρμας , ωστόσο σε καμία 

περίπτωση δεν υποκαθιστά τη μόνη νόμιμη και έγκυρη 

διαδικασία υποβολής της εργασίας στο e-class. Η μη 

υποβολή της εργασίας στο  e-class αυτομάτως αποκλείει 

τον φοιτητή από τη διαδικασία της  εξέτασης. Αξιολογείται 

μόνο μια υποβολή. Η γραπτή εξέταση θα βαθμολογηθεί  

με άριστα το  2 και θα συγκροτεί το ποσοστό 20% επί του 

τελικού βαθμού. 

Κρίνεται σκόπιμο οι φοιτητές να συνδεθούν  και στο SKYPE 

FOR BUSINESS 20 λεπτά πριν την έναρξη της γραπτής 

εξέτασης για λόγους ταυτοποίησης. Ο σύνδεσμος θα 

αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά 

στους ιδρυματικούς  λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει 

το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE 

FOR BUSINESS. Ο σύνδεσμος για την προφορική εξέταση 

θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά 

στους ιδρυματικούς  λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει 

το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 

εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 

διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 

θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 

έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 

έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 

κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 

τους. 

Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί σε  γκρούπ των 3-4 κ 

ατόμων και ανά 15 λεπτά. Η σειρά με την οποία  θα 

εμφανίζονται τα άτομα καθώς και η ώρα προσέλευσης 

θα υπάρχουν στο e-class στο εργαλείο «Ομάδες 

χρηστών» .Η προφορική εξέταση θα περιλαμβάνει 

ατομικές ερωτήσεις, διάλογο σε ζευγάρια και διάλογο 

με τον διδάσκοντα. Σε κάθε εξεταζόμενο θα 



υποβληθούν 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις 

βαθμολογείται με 2. 

 
 

 

(217) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(218) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(219) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(220) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

 

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού παρευξείνιων χωρών 

Μάθημα: Ρωσική γλώσσα ΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡΣ6 

Διδάσκων: Στεφανία Αμοιρίδου 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

samoirid@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Β΄ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή και Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω 
SKYPE for BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε 2 μέρες 

και αποτελείται από την Γραπτή και Προφορική εξέταση. 

Η μη προσέλευση σε μια εκ των δυο αυτομάτως ακυρώνει 

τη συμμετοχή. 

Στη γραπτή εξέταση οι φοιτητές θα εξεταστούν στην 

Παραγωγή του γραπτού λόγου (Έκθεση) μέσα από την 

ασύγχρονη πλατφόρμα του e-class με το εργαλείο 

«Εργασίες». Το θέμα της εργασίας θα είναι αναρτημένο 

στο εργαλείο «Εργασίες».  Η παραγωγή γραπτού λόγου θα 

γίνει αποκλειστικά στη ρωσική γλώσσα. Οι φοιτητές θα 

πρέπει να γράψουν σε λευκό χαρτί  Α4 (καλλιγραφικά 

όπως συνηθίζεται και όχι με το πληκτρολόγιο) για το 

συγκεκριμένο θέμα μέσα σε 45 λεπτά. Μετά την 

ολοκλήρωση της παραγωγής του γραπτού λόγου οι 

φοιτητές υποχρεούνται  να φωτογραφίσουν ή να 

σκανάρουν το γραπτό τους  και να υποβάλλουν το 

έγγραφο στην πλατφόρμα  του e-class ώστε να αποσταλεί 



στο διδάσκοντα. Ταυτόχρονα, μέσα στο προαναφερθέν 

χρονικό διάστημα, οι φοιτητές μπορούν να αποστείλουν 

την εργασία τους και στο ιδρυματικό μειλ του διδάσκοντα. 

Αυτή η δυνατότητα δίνεται στους φοιτητές σε περίπτωση 

ύπαρξης των ανυπέρβλητων τεχνικών  προβλημάτων  

λειτουργίας της πλατφόρμας , ωστόσο σε καμία 

περίπτωση δεν υποκαθιστά τη μόνη νόμιμη και έγκυρη 

διαδικασία υποβολής της εργασίας στο e-class. Η μη 

υποβολή της εργασίας στο  e-class αυτομάτως αποκλείει 

τον φοιτητή από τη διαδικασία της  εξέτασης. Αξιολογείται 

μόνο μια υποβολή. Η γραπτή εξέταση θα βαθμολογηθεί  

με άριστα το  2 και θα συγκροτεί το ποσοστό 20% επί του 

τελικού βαθμού. 

Κρίνεται σκόπιμο οι φοιτητές να συνδεθούν  και στο SKYPE 

FOR BUSINESS 20 λεπτά πριν την έναρξη της γραπτής 

εξέτασης για λόγους ταυτοποίησης. Ο σύνδεσμος θα 

αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά 

στους ιδρυματικούς  λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει 

το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE 

FOR BUSINESS. Ο σύνδεσμος για την προφορική εξέταση 

θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά 

στους ιδρυματικούς  λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει 

το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 

εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 

διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 

θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 

έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 

έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 

κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 

τους. 

Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί σε  γκρούπ των 3-4 κ 

ατόμων και ανά 15 λεπτά. Η σειρά με την οποία  θα 

εμφανίζονται τα άτομα καθώς και η ώρα προσέλευσης 

θα υπάρχουν στο e-class στο εργαλείο «Ομάδες 

χρηστών» .Η προφορική εξέταση θα περιλαμβάνει 

ατομικές ερωτήσεις, διάλογο σε ζευγάρια και διάλογο 

με τον διδάσκοντα. Σε κάθε εξεταζόμενο θα 



υποβληθούν 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις 

βαθμολογείται με 2. 

 
 

 

(221) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(222) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(223) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(224) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

 

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού παρευξείνιων χωρών 

Μάθημα: Ρωσική γλώσσα επιλογής  ΙΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ11 

Διδάσκων: Στεφανία Αμοιρίδου 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

samoirid@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Γ΄ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή και Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω 
SKYPE for BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε 2 μέρες 

και αποτελείται από την Γραπτή και Προφορική εξέταση. 

Η μη προσέλευση σε μια εκ των δυο αυτομάτως ακυρώνει 

τη συμμετοχή. 

Στη γραπτή εξέταση οι φοιτητές θα εξεταστούν στην 

Παραγωγή του γραπτού λόγου (Έκθεση) μέσα από την 

ασύγχρονη πλατφόρμα του e-class με το εργαλείο 

«Εργασίες». Το θέμα της εργασίας θα είναι αναρτημένο 

στο εργαλείο «Εργασίες».  Η παραγωγή γραπτού λόγου θα 

γίνει αποκλειστικά στη ρωσική γλώσσα. Οι φοιτητές θα 

πρέπει να γράψουν σε λευκό χαρτί  Α4 (καλλιγραφικά 

όπως συνηθίζεται και όχι με το πληκτρολόγιο) για το 

συγκεκριμένο θέμα μέσα σε 45 λεπτά. Μετά την 

ολοκλήρωση της παραγωγής του γραπτού λόγου οι 

φοιτητές υποχρεούνται  να φωτογραφίσουν ή να 

σκανάρουν το γραπτό τους  και να υποβάλλουν το 

έγγραφο στην πλατφόρμα  του e-class ώστε να αποσταλεί 



στο διδάσκοντα. Ταυτόχρονα, μέσα στο προαναφερθέν 

χρονικό διάστημα, οι φοιτητές μπορούν να αποστείλουν 

την εργασία τους και στο ιδρυματικό μειλ του διδάσκοντα. 

Αυτή η δυνατότητα δίνεται στους φοιτητές σε περίπτωση 

ύπαρξης των ανυπέρβλητων τεχνικών  προβλημάτων  

λειτουργίας της πλατφόρμας , ωστόσο σε καμία 

περίπτωση δεν υποκαθιστά τη μόνη νόμιμη και έγκυρη 

διαδικασία υποβολής της εργασίας στο e-class. Η μη 

υποβολή της εργασίας στο  e-class αυτομάτως αποκλείει 

τον φοιτητή από τη διαδικασία της  εξέτασης. Αξιολογείται 

μόνο μια υποβολή. Η γραπτή εξέταση θα βαθμολογηθεί  

με άριστα το  2 και θα συγκροτεί το ποσοστό 20% επί του 

τελικού βαθμού. 

Κρίνεται σκόπιμο οι φοιτητές να συνδεθούν  και στο SKYPE 

FOR BUSINESS 20 λεπτά πριν την έναρξη της γραπτής 

εξέτασης για λόγους ταυτοποίησης. Ο σύνδεσμος θα 

αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά 

στους ιδρυματικούς  λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει 

το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE 

FOR BUSINESS. Ο σύνδεσμος για την προφορική εξέταση 

θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά 

στους ιδρυματικούς  λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει 

το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 

εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 

διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 

θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 

έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 

έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 

κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 

τους. 

Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί σε  γκρούπ των 3-4 κ 

ατόμων και ανά 15 λεπτά. Η σειρά με την οποία  θα 

εμφανίζονται τα άτομα καθώς και η ώρα προσέλευσης 

θα υπάρχουν στο e-class στο εργαλείο «Ομάδες 

χρηστών» .Η προφορική εξέταση θα περιλαμβάνει 

ατομικές ερωτήσεις, διάλογο σε ζευγάρια και διάλογο 

με τον διδάσκοντα. Σε κάθε εξεταζόμενο θα 



υποβληθούν 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις 

βαθμολογείται με 2. 

 
 

 

(225) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(226) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(227) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(228) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

 

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού παρευξείνιων χωρών 

Μάθημα: Ρωσική γλώσσα ΙΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡΣ11 

Διδάσκων: Στεφανία Αμοιρίδου 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

samoirid@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Γ΄ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή και Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω 
SKYPE for BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε 2 μέρες 

και αποτελείται από την Γραπτή και Προφορική εξέταση. 

Η μη προσέλευση σε μια εκ των δυο αυτομάτως ακυρώνει 

τη συμμετοχή. 

Στη γραπτή εξέταση οι φοιτητές θα εξεταστούν στην 

Παραγωγή του γραπτού λόγου (Έκθεση) μέσα από την 

ασύγχρονη πλατφόρμα του e-class με το εργαλείο 

«Εργασίες». Το θέμα της εργασίας θα είναι αναρτημένο 

στο εργαλείο «Εργασίες».  Η παραγωγή γραπτού λόγου θα 

γίνει αποκλειστικά στη ρωσική γλώσσα. Οι φοιτητές θα 

πρέπει να γράψουν σε λευκό χαρτί  Α4 (καλλιγραφικά 

όπως συνηθίζεται και όχι με το πληκτρολόγιο) για το 

συγκεκριμένο θέμα μέσα σε 45 λεπτά. Μετά την 

ολοκλήρωση της παραγωγής του γραπτού λόγου οι 

φοιτητές υποχρεούνται  να φωτογραφίσουν ή να 

σκανάρουν το γραπτό τους  και να υποβάλλουν το 

έγγραφο στην πλατφόρμα  του e-class ώστε να αποσταλεί 



στο διδάσκοντα. Ταυτόχρονα, μέσα στο προαναφερθέν 

χρονικό διάστημα, οι φοιτητές μπορούν να αποστείλουν 

την εργασία τους και στο ιδρυματικό μειλ του διδάσκοντα. 

Αυτή η δυνατότητα δίνεται στους φοιτητές σε περίπτωση 

ύπαρξης των ανυπέρβλητων τεχνικών  προβλημάτων  

λειτουργίας της πλατφόρμας , ωστόσο σε καμία 

περίπτωση δεν υποκαθιστά τη μόνη νόμιμη και έγκυρη 

διαδικασία υποβολής της εργασίας στο e-class. Η μη 

υποβολή της εργασίας στο  e-class αυτομάτως αποκλείει 

τον φοιτητή από τη διαδικασία της  εξέτασης. Αξιολογείται 

μόνο μια υποβολή. Η γραπτή εξέταση θα βαθμολογηθεί  

με άριστα το  2 και θα συγκροτεί το ποσοστό 20% επί του 

τελικού βαθμού. 

Κρίνεται σκόπιμο οι φοιτητές να συνδεθούν  και στο SKYPE 

FOR BUSINESS 20 λεπτά πριν την έναρξη της γραπτής 

εξέτασης για λόγους ταυτοποίησης. Ο σύνδεσμος θα 

αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά 

στους ιδρυματικούς  λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει 

το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE 

FOR BUSINESS. Ο σύνδεσμος για την προφορική εξέταση 

θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά 

στους ιδρυματικούς  λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει 

το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 

εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 

διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 

θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 

έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 

έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 

κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 

τους. 

Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί σε  γκρούπ των 3-4 κ 

ατόμων και ανά 15 λεπτά. Η σειρά με την οποία  θα 

εμφανίζονται τα άτομα καθώς και η ώρα προσέλευσης 

θα υπάρχουν στο e-class στο εργαλείο «Ομάδες 

χρηστών» .Η προφορική εξέταση θα περιλαμβάνει 

ατομικές ερωτήσεις, διάλογο σε ζευγάρια και διάλογο 

με τον διδάσκοντα. Σε κάθε εξεταζόμενο θα 



υποβληθούν 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις 

βαθμολογείται με 2. 

 
 

 

(229) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(230) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(231) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(232) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού παρευξείνιων χωρών 

Μάθημα: ΡΩΣΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡΣ21 

Διδάσκων: Στεφανία Αμοιρίδου 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

ipetropo@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Ζ΄ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE for 
BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE for BUSINESS. 
Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους/τις φοιτητές/τριες 
μέσω eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 
λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 
λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά την διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές/τριες θα επιδεικνύουν 
στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει η 
ταυτοποίησή τους. Η σειρά και οι ώρες προσέλευσης θα 
είναι ανηρτημένες στο εργαλείο «Ομάδες χρηστών» στο 
eclass. Στον τελικό βαθμό θα προσμετρηθεί η εργασία και 
οι παρουσιάσεις όσων φοιτητών/τριών έχουν 
πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια των μαθημάτων. 

 

 



(233) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(234) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(235) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(236) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού παρευξείνιων χωρών 

Μάθημα: Ρωσική γλώσσα επιλογής  Ι 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ4 

Διδάσκων: Στεφανία Αμοιρίδου 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

samoirid@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  Α΄ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή και Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω 
SKYPE for BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε 2 μέρες 

και αποτελείται από την Γραπτή και Προφορική εξέταση. 

Η μη προσέλευση σε μια εκ των δυο αυτομάτως ακυρώνει 

τη συμμετοχή. 

Στη γραπτή εξέταση οι φοιτητές θα εξεταστούν στην 

Παραγωγή του γραπτού λόγου (Έκθεση) μέσα από την 

ασύγχρονη πλατφόρμα του e-class με το εργαλείο 

«Εργασίες». Το θέμα της εργασίας θα είναι αναρτημένο 

στο εργαλείο «Εργασίες».  Η παραγωγή γραπτού λόγου θα 

γίνει αποκλειστικά στη ρωσική γλώσσα. Οι φοιτητές θα 

πρέπει να γράψουν σε λευκό χαρτί  Α4 (καλλιγραφικά 

όπως συνηθίζεται και όχι με το πληκτρολόγιο) για το 

συγκεκριμένο θέμα μέσα σε 45 λεπτά. (09:00-09:45). 

Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής του γραπτού 

λόγου οι φοιτητές υποχρεούνται  να φωτογραφίσουν ή να 

σκανάρουν το γραπτό τους  και να υποβάλλουν το 

έγγραφο στην πλατφόρμα  του e-class ώστε να αποσταλεί 



στο διδάσκοντα. Ταυτόχρονα, μέσα στο προαναφερθέν 

χρονικό διάστημα, οι φοιτητές μπορούν να αποστείλουν 

την εργασία τους και στο ιδρυματικό μειλ του διδάσκοντα. 

Αυτή η δυνατότητα δίνεται στους φοιτητές σε περίπτωση 

ύπαρξης των ανυπέρβλητων τεχνικών  προβλημάτων  

λειτουργίας της πλατφόρμας , ωστόσο σε καμία 

περίπτωση δεν υποκαθιστά τη μόνη νόμιμη και έγκυρη 

διαδικασία υποβολής της εργασίας στο e-class. Η μη 

υποβολή της εργασίας στο  e-class αυτομάτως αποκλείει 

τον φοιτητή από τη διαδικασία της  εξέτασης. Αξιολογείται 

μόνο μια υποβολή. Η γραπτή εξέταση θα βαθμολογηθεί  

με άριστα το  2 και θα συγκροτεί το ποσοστό 20% επί του 

τελικού βαθμού. 

Κρίνεται σκόπιμο οι φοιτητές να συνδεθούν  και στο SKYPE 

FOR BUSINESS 20 λεπτά πριν την έναρξη της γραπτής 

εξέτασης για λόγους ταυτοποίησης. Ο σύνδεσμος θα 

αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά 

στους ιδρυματικούς  λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει 

το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE 

FOR BUSINESS. Ο σύνδεσμος για την προφορική εξέταση 

θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω e-class αποκλειστικά 

στους ιδρυματικούς  λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει 

το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 

εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 

διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 

θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 

έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 

έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 

κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 

τους. 

Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί σε  γκρούπ των 3-4 κ 

ατόμων και ανά 15 λεπτά. Η σειρά με την οποία  θα 

εμφανίζονται τα άτομα καθώς και η ώρα προσέλευσης 

θα υπάρχουν στο e-class στο εργαλείο «Ομάδες 

χρηστών» .Η προφορική εξέταση θα περιλαμβάνει 

ατομικές ερωτήσεις, διάλογο σε ζευγάρια και διάλογο 

με τον διδάσκοντα. Σε κάθε εξεταζόμενο θα 



υποβληθούν 4 ερωτήσεις. Κάθε μία από τις ερωτήσεις 

βαθμολογείται με 2. 

 
 

 

(237) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(238) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(239) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(240) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Ιστορία και Πολιτισμός της Ρουμανίας Ι 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡ44 

Διδάσκων: Αγγελική Μουζακίτη 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

amouzaki@bscc.duth.gr  

      ή  

με μήνυμα στο e-class του μαθήματος 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  5ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ  

Τρόποι εξέτασης: (3) Εκπόνηση απαλλακτικής εργασίας  

                        ή 

Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Microsoft 
Teams 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

α) Για όσους έχουν επιλέξει να εξεταστούν μέσω γραπτής 

απαλλακτικής εργασίας, θα πρέπει να την υποβάλουν στο 

εργαλείο «Εργασίες» του e-class του μαθήματος. Η 

εργασία βαθμολογείται με άριστα το 10.  

 Παράμετροι που θα ληφθούν υπόψη κατά τη 

βαθμολόγηση: 

 - η συνεργασία με τη διδάσκουσα κατά τη διάρκεια 

εκπόνησης της εργασίας 

 - η δομή, η οργάνωση και το περιεχόμενο του κειμένου 

 - η τεκμηρίωση του περιεχομένου 

 - η αξιοποίηση των πηγών και της βιβλιογραφίας 

 -η παρουσίαση της εργασίας στο τέλος του εξαμήνου. 
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β) Για όσους έχουν επιλέξει να εξεταστούν προφορικά  θα 

χρησιμοποιηθεί η  πλατφόρμα Microsoft Teams. 
 Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass  

αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 

έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 

εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 

διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 

θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 

έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 

έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 

κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει η ταυτοποίησή 

τους. 
Οι φοιτητές θα εξεταστούν ανά ομάδες 2 ατόμων. Η ώρα 

εξέτασης κάθε ομάδας θα ανακοινωθεί λίγες μέρες πριν την 

ημέρα της εξέτασης. 

 

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 

Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5 

μονάδες. 

 

 

(241) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(242) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(243) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(244) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Ιστορία της Ρουμανικής Λογοτεχνίας Ι 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡ21 

Διδάσκων: Αγγελική Μουζακίτη 

Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα 

amouzaki@bscc.duth.gr  

      ή  

με μήνυμα στο e-class του μαθήματος 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

 

Εξάμηνο:  6ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ  

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 

BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 

BUSINESS. Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές 

μέσω eclass  αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 

λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 

λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 

εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 

διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 

θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 

έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 

έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 

κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 

τους. 

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 

Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5. 
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(245) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(246) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(247) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(248) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο κρίνει 

ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης εξέτασης 

(π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  

τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο 

διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο 

χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής (πρόγραμμα 

εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον 

τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης 

στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 
Χωρών 

Μάθημα: Μεθοδολογία Διδασκαλίας της Ρουμανικής Γλώσσας 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ49 

Διδάσκων: Ευανθία Παπαευθυμίου 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

amouzaki@bscc.duth.gr  

      ή  

με μήνυμα στο e-class του μαθήματος 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

Αγγελική Μουζακίτη 

Εξάμηνο:  7ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ  

Τρόποι εξέτασης: (3) Εκπόνηση απαλλακτικής εργασίας  

                      

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Το μάθημα εξετάζεται με γραπτή απαλλακτική εργασία, 

η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στο εργαλείο «Εργασίες» 

της πλατφόρμας e-class του μαθήματος. 

Η εργασία βαθμολογείται με άριστα  10.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Ρουμανική Γλώσσα ΙV 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡ15 

Διδάσκων: Gina Nimigean  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Αγγελική Μουζακίτη 

 

amouzaki@bscc.duth.gr   

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Αγγελική Μουζακίτη  

Εξάμηνο:  4ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω skype for 
business 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H γραπτή εξέταση (παραγωγή γραπτού λόγου) θα 
πραγματοποιηθεί μέσω e-class.  
 
Δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη της γραπτής 

εξέτασης, οι φοιτητές/τριες θα συνδεθούν στην εφαρμογή 

Skype for Business, έχοντας την ακαδημαϊκή και την 

αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να γίνει η 

ταυτοποίησή τους. 
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   Ο σύνδεσμος θα είναι διαθέσιμος σε όλη τη διάρκεια της 

εξέτασης, προκειμένου να ενημερώνονται οι διδάσκουσες  

για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει. 

 

   Αφού γίνει η ταυτοποίηση, οι φοιτητές/τριες θα 

συνδεθούν στην πλατφόρμα open eclass πέντε (5) λεπτά 

πριν από την καθορισμένη ώρα εξέτασης και θα μεταβούν 

στην ενότητα «Εργασίες» του μενού αριστερά (αν είναι 

απαραίτητο, θα πατήσουν «ανανέωση» της σελίδας για να 

εμφανιστούν τα θέματα εξέτασης στη συγκεκριμένη 

ενότητα). 

 

 Η «Εργασία» με το αρχείο κειμένου (μορφής .doc/.docx) 

θα είναι ορατή μόνο σε όσους/ες έχουν δηλώσει το 

μάθημα και κατά την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής 

με ηλεκτρονικό τρόπο στις εξετάσεις.  Θα κατεβάσουν το 

αρχείο με τα θέματα των εξετάσεων, θα το αποθηκεύσουν 

στον υπολογιστή τους, θα το συμπληρώσουν με τα στοιχεία 

τους και με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που περιέχει και 

αφού αποθηκεύσουν τις αλλαγές,  θα ανεβάσουν το αρχείο 

στην πλατφόρμα και θα πατήσουν υποβολή. 

 

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας skype for business. Οι φοιτητές θα 

εξεταστούν ανά ομάδες 2 ατόμων. Τα Α.Ε.Μ. των 

φοιτητών/τριων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην 

προφορική εξέταση βάσει της συμμετοχής τους στην 

παραγωγή γραπτού λόγου, η ώρα εξέτασης κάθε ομάδας 

και ο σύνδεσμος στο Skype for Business θα ανακοινωθούν 

στο e-class το αργότερο  μία ημέρα πριν την προφορική 

εξέταση.  

 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στο skype for 
business μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Ρουμανική Γλώσσα V 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡ19 

Διδάσκων: Gina Nimigean (γραπτή εξέταση) 

Ευανθία Παπαευθυμίου(προφορική εξέταση) 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Αγγελική Μουζακίτη 

 

amouzaki@bscc.duth.gr   

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Αγγελική Μουζακίτη  

 

Εξάμηνο:  5ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω skype for 
business 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H γραπτή εξέταση (παραγωγή γραπτού λόγου) θα 
πραγματοποιηθεί μέσω e-class.  
 
Δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη της γραπτής 

εξέτασης, οι φοιτητές/τριες θα συνδεθούν στην εφαρμογή 

Skype for Business, έχοντας την ακαδημαϊκή και την 

αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να γίνει η 

ταυτοποίησή τους. 
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   Ο σύνδεσμος θα είναι διαθέσιμος σε όλη τη διάρκεια της 

εξέτασης, προκειμένου να ενημερώνονται οι διδάσκουσες  

για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει. 

 

   Αφού γίνει η ταυτοποίηση, οι φοιτητές/τριες θα 

συνδεθούν στην πλατφόρμα open eclass πέντε (5) λεπτά 

πριν από την καθορισμένη ώρα εξέτασης και θα μεταβούν 

στην ενότητα «Εργασίες» του μενού αριστερά (αν είναι 

απαραίτητο, θα πατήσουν «ανανέωση» της σελίδας για να 

εμφανιστούν τα θέματα εξέτασης στη συγκεκριμένη 

ενότητα). 

 

 Η «Εργασία» με το αρχείο κειμένου (μορφής .doc/.docx) 

θα είναι ορατή μόνο σε όσους/ες έχουν δηλώσει το 

μάθημα και κατά την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής 

με ηλεκτρονικό τρόπο στις εξετάσεις.  Θα κατεβάσουν το 

αρχείο με τα θέματα των εξετάσεων, θα το αποθηκεύσουν 

στον υπολογιστή τους, θα το συμπληρώσουν με τα στοιχεία 

τους και με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που περιέχει και 

αφού αποθηκεύσουν τις αλλαγές,  θα ανεβάσουν το αρχείο 

στην πλατφόρμα και θα πατήσουν υποβολή. 

 

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας skype for business. Οι φοιτητές θα 

εξεταστούν ανά ομάδες 2 ατόμων. Τα Α.Ε.Μ. των 

φοιτητών/τριων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην 

προφορική εξέταση βάσει της συμμετοχής τους στην 

παραγωγή γραπτού λόγου, η ώρα εξέτασης κάθε ομάδας 

και ο σύνδεσμος στο Skype for Business θα ανακοινωθούν 

στο e-class το αργότερο  μία ημέρα πριν την προφορική 

εξέταση.  

 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στο skype for 
business μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Ρουμανική Γλώσσα VI 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡ24 

Διδάσκων: Gina Nimigean  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Αγγελική Μουζακίτη 

 

amouzaki@bscc.duth.gr   

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Αγγελική Μουζακίτη  

Εξάμηνο:  6ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω skype for 
business 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H γραπτή εξέταση (παραγωγή γραπτού λόγου) θα 
πραγματοποιηθεί  μέσω e-class.  
 
Δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη της γραπτής 

εξέτασης, οι φοιτητές/τριες θα συνδεθούν στην εφαρμογή 

Skype for Business, έχοντας την ακαδημαϊκή και την 

αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να γίνει η 

ταυτοποίησή τους. 

  

 
 
 
   Ο σύνδεσμος θα είναι διαθέσιμος σε όλη τη διάρκεια της 

εξέτασης, προκειμένου να ενημερώνονται οι διδάσκουσες  

για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει. 
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   Αφού γίνει η ταυτοποίηση, οι φοιτητές/τριες θα 

συνδεθούν στην πλατφόρμα open eclass πέντε (5) λεπτά 

πριν από την καθορισμένη ώρα εξέτασης και θα μεταβούν 

στην ενότητα «Εργασίες» του μενού αριστερά (αν είναι 

απαραίτητο, θα πατήσουν «ανανέωση» της σελίδας για να 

εμφανιστούν τα θέματα εξέτασης στη συγκεκριμένη 

ενότητα). 

 

 Η «Εργασία» με το αρχείο κειμένου (μορφής .doc/.docx) 

θα είναι ορατή μόνο σε όσους/ες έχουν δηλώσει το 

μάθημα και κατά την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής 

με ηλεκτρονικό τρόπο στις εξετάσεις.  Θα κατεβάσουν το 

αρχείο με τα θέματα των εξετάσεων, θα το αποθηκεύσουν 

στον υπολογιστή τους, θα το συμπληρώσουν με τα στοιχεία 

τους και με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που περιέχει και 

αφού αποθηκεύσουν τις αλλαγές,  θα ανεβάσουν το αρχείο 

στην πλατφόρμα και θα πατήσουν υποβολή. 

 

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας skype for business. Οι φοιτητές θα 

εξεταστούν ανά ομάδες 2 ατόμων. Τα Α.Ε.Μ. των 

φοιτητών/τριων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην 

προφορική εξέταση βάσει της συμμετοχής τους στην 

παραγωγή γραπτού λόγου, η ώρα εξέτασης κάθε ομάδας 

και ο σύνδεσμος στο Skype for Business θα ανακοινωθούν 

στο e-class το αργότερο  μία ημέρα πριν την προφορική 

εξέταση.  

 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στο skype for 
business μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
 

 

 

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Ρουμανική Γλώσσα VII 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡ29 

Διδάσκων: Ευανθία Παπαευθυμίου 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Αγγελική Μουζακίτη 

 

amouzaki@bscc.duth.gr   

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Αγγελική Μουζακίτη  

Ευανθία Παπαευθυμίου 

Εξάμηνο:  7ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω skype for 
business 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H γραπτή εξέταση (παραγωγή γραπτού λόγου) θα 
πραγματοποιηθεί  μέσω e-class.  
 
Δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη της γραπτής 

εξέτασης, οι φοιτητές/τριες θα συνδεθούν στην εφαρμογή 

Skype for Business, έχοντας την ακαδημαϊκή και την 

αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να γίνει η 

ταυτοποίησή τους. 

  

 

 

   Ο σύνδεσμος θα είναι διαθέσιμος σε όλη τη διάρκεια της 

εξέτασης, προκειμένου να ενημερώνονται οι διδάσκουσες  

για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει. 
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   Αφού γίνει η ταυτοποίηση, οι φοιτητές/τριες θα 

συνδεθούν στην πλατφόρμα open eclass πέντε (5) λεπτά 

πριν από την καθορισμένη ώρα εξέτασης και θα μεταβούν 

στην ενότητα «Εργασίες» του μενού αριστερά (αν είναι 

απαραίτητο, θα πατήσουν «ανανέωση» της σελίδας για να 

εμφανιστούν τα θέματα εξέτασης στη συγκεκριμένη 

ενότητα). 

 

 Η «Εργασία» με το αρχείο κειμένου (μορφής .doc/.docx) 

θα είναι ορατή μόνο σε όσους/ες έχουν δηλώσει το 

μάθημα και κατά την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής 

με ηλεκτρονικό τρόπο στις εξετάσεις.  Θα κατεβάσουν το 

αρχείο με τα θέματα των εξετάσεων, θα το αποθηκεύσουν 

στον υπολογιστή τους, θα το συμπληρώσουν με τα στοιχεία 

τους και με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που περιέχει και 

αφού αποθηκεύσουν τις αλλαγές,  θα ανεβάσουν το αρχείο 

στην πλατφόρμα και θα πατήσουν υποβολή. 

 

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας skype for business. Οι φοιτητές θα 

εξεταστούν ανά ομάδες 2 ατόμων. Τα Α.Ε.Μ. των 

φοιτητών/τριων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην 

προφορική εξέταση βάσει της συμμετοχής τους στην 

παραγωγή γραπτού λόγου, η ώρα εξέτασης κάθε ομάδας 

και ο σύνδεσμος στο Skype for Business θα ανακοινωθούν 

στο e-class το αργότερο  μία ημέρα πριν την προφορική 

εξέταση.  

 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στο skype for 
business μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
 

 

 

(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(2) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(3) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(4) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 



κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οιοδηγίες πραγματοποίησηςτης εξέτασης 

(π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα 

απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Ρουμανική Γλώσσα VIII 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡ34 

Διδάσκων: Gina Nimigean  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Αγγελική Μουζακίτη 

 

amouzaki@bscc.duth.gr   

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Αγγελική Μουζακίτη  

Εξάμηνο:  8ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω skype for 
business 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H γραπτή εξέταση (παραγωγή γραπτού λόγου) θα 
πραγματοποιηθεί μέσω e-class.  
 
Δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη της γραπτής 

εξέτασης, οι φοιτητές/τριες θα συνδεθούν στην εφαρμογή 

Skype for Business, έχοντας την ακαδημαϊκή και την 

αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να γίνει η 

ταυτοποίησή τους. 

 

 
Ο σύνδεσμος θα είναι διαθέσιμος σε όλη τη διάρκεια της 

εξέτασης, προκειμένου να ενημερώνονται οι διδάσκουσες  

για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει. 

 

   Αφού γίνει η ταυτοποίηση, οι φοιτητές/τριες θα 

συνδεθούν στην πλατφόρμα open eclass πέντε (5) λεπτά 

mailto:amouzaki@bscc.duth.gr


πριν από την καθορισμένη ώρα εξέτασης και θα μεταβούν 

στην ενότητα «Εργασίες» του μενού αριστερά (αν είναι 

απαραίτητο, θα πατήσουν «ανανέωση» της σελίδας για να 

εμφανιστούν τα θέματα εξέτασης στη συγκεκριμένη 

ενότητα). 

 

 Η «Εργασία» με το αρχείο κειμένου (μορφής .doc/.docx) 

θα είναι ορατή μόνο σε όσους/ες έχουν δηλώσει το 

μάθημα και κατά την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής 

με ηλεκτρονικό τρόπο στις εξετάσεις.  Θα κατεβάσουν το 

αρχείο με τα θέματα των εξετάσεων, θα το αποθηκεύσουν 

στον υπολογιστή τους, θα το συμπληρώσουν με τα στοιχεία 

τους και με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που περιέχει και 

αφού αποθηκεύσουν τις αλλαγές,  θα ανεβάσουν το αρχείο 

στην πλατφόρμα και θα πατήσουν υποβολή. 

 

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας skype for business. Οι φοιτητές θα 

εξεταστούν ανά ομάδες 2 ατόμων. Τα Α.Ε.Μ. των 

φοιτητών/τριων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην 

προφορική εξέταση βάσει της συμμετοχής τους στην 

παραγωγή γραπτού λόγου, η ώρα εξέτασης κάθε ομάδας 

και ο σύνδεσμος στο Skype for Business θα ανακοινωθούν 

στο e-class το αργότερο  μία ημέρα πριν την προφορική 

εξέταση.  

 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στο skype for 
business μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
 

 

 

 

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών  

Μάθημα: Ρουμανική Γλώσσα Ι 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡ1 

Διδάσκων: Gina Nimigean  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Αγγελική Μουζακίτη 

 

amouzaki@bscc.duth.gr   

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

Αγγελική Μουζακίτη  

Εξάμηνο:  1ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω skype for 
business 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H γραπτή εξέταση (παραγωγή γραπτού λόγου) θα 
πραγματοποιηθεί μέσω e-class.  
 
Δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης, 

οι φοιτητές/τριες θα συνδεθούν στην εφαρμογή Skype for 

Business, έχοντας την ακαδημαϊκή και την αστυνομική τους 

ταυτότητα, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή τους. 

  

 
 
 
   Ο σύνδεσμος θα είναι διαθέσιμος σε όλη τη διάρκεια της 

εξέτασης, προκειμένου να ενημερώνονται οι διδάσκουσες  για 

οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει. 

 

mailto:amouzaki@bscc.duth.gr


   Αφού γίνει η ταυτοποίηση, οι φοιτητές/τριες θα συνδεθούν 

στην πλατφόρμα open eclass πέντε (5) λεπτά πριν από την 

καθορισμένη ώρα εξέτασης και θα μεταβούν στην ενότητα 

«Εργασίες» του μενού αριστερά (αν είναι απαραίτητο, θα 

πατήσουν «ανανέωση» της σελίδας για να εμφανιστούν τα 

θέματα εξέτασης στη συγκεκριμένη ενότητα). 

 

 Η «Εργασία» με το αρχείο κειμένου (μορφής .doc/.docx) θα 

είναι ορατή μόνο σε όσους/ες έχουν δηλώσει το μάθημα και 

κατά την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής με ηλεκτρονικό 

τρόπο στις εξετάσεις.  Θα κατεβάσουν το αρχείο με τα 

θέματα των εξετάσεων, θα το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή 

τους, θα το συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους και με τις 

απαντήσεις στις ερωτήσεις που περιέχει και αφού 

αποθηκεύσουν τις αλλαγές,  θα ανεβάσουν το αρχείο στην 

πλατφόρμα και θα πατήσουν υποβολή. 

 

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας skype for business. Οι φοιτητές θα εξεταστούν 

ανά ομάδες 2 ατόμων. Τα Α.Ε.Μ. των φοιτητών/τριων που 

δικαιούνται να συμμετάσχουν στην προφορική εξέταση βάσει 

της συμμετοχής τους στην παραγωγή γραπτού λόγου, η ώρα 

εξέτασης κάθε ομάδας και ο σύνδεσμος στο Skype for 

Business θα ανακοινωθούν στο e-class το αργότερο  μία ημέρα 

πριν την προφορική εξέταση.  

 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στο skype for business 
μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά δεν 
θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν 
στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά 
τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι 
φοιτητές θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, 
ώστε να γίνει ταυτοποίησή τους. 
 

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Ρουμανική Γλώσσα ΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡ6 

Διδάσκων: Gina Nimigean  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Αγγελική Μουζακίτη 

 

amouzaki@bscc.duth.gr   

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Αγγελική Μουζακίτη  

Εξάμηνο:  2ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω skype for 
business 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H γραπτή εξέταση (παραγωγή γραπτού λόγου) θα 
πραγματοποιηθεί μέσω e-class.  
 
Δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη της γραπτής 

εξέτασης, οι φοιτητές/τριες θα συνδεθούν στην εφαρμογή 

Skype for Business, έχοντας την ακαδημαϊκή και την 

αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να γίνει η 

ταυτοποίησή τους. 

  

 
 
 
   Ο σύνδεσμος θα είναι διαθέσιμος σε όλη τη διάρκεια της 

εξέτασης, προκειμένου να ενημερώνονται οι διδάσκουσες  

για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει. 

 

mailto:amouzaki@bscc.duth.gr


   Αφού γίνει η ταυτοποίηση, οι φοιτητές/τριες θα 

συνδεθούν στην πλατφόρμα open eclass πέντε (5) λεπτά 

πριν από την καθορισμένη ώρα εξέτασης και θα μεταβούν 

στην ενότητα «Εργασίες» του μενού αριστερά (αν είναι 

απαραίτητο, θα πατήσουν «ανανέωση» της σελίδας για να 

εμφανιστούν τα θέματα εξέτασης στη συγκεκριμένη 

ενότητα). 

 

 Η «Εργασία» με το αρχείο κειμένου (μορφής .doc/.docx) 

θα είναι ορατή μόνο σε όσους/ες έχουν δηλώσει το 

μάθημα και κατά την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής 

με ηλεκτρονικό τρόπο στις εξετάσεις.  Θα κατεβάσουν το 

αρχείο με τα θέματα των εξετάσεων, θα το αποθηκεύσουν 

στον υπολογιστή τους, θα το συμπληρώσουν με τα στοιχεία 

τους και με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που περιέχει και 

αφού αποθηκεύσουν τις αλλαγές,  θα ανεβάσουν το αρχείο 

στην πλατφόρμα και θα πατήσουν υποβολή. 

 

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας skype for business. Οι φοιτητές θα 

εξεταστούν ανά ομάδες 2 ατόμων. Τα Α.Ε.Μ. των 

φοιτητών/τριων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην 

προφορική εξέταση βάσει της συμμετοχής τους στην 

παραγωγή γραπτού λόγου, η ώρα εξέτασης κάθε ομάδας 

και ο σύνδεσμος στο Skype for Business θα ανακοινωθούν 

στο e-class το αργότερο  μία ημέρα πριν την προφορική 

εξέταση.  

 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στο skype for 
business μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
 

 

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων 
Χωρών  

Μάθημα: Ρουμανική Γλώσσα ΙΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡ11 

Διδάσκων: Gina Nimigean  

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Αγγελική Μουζακίτη 

 

amouzaki@bscc.duth.gr   

Επόπτες/Επιτηρητές: (1) Αγγελική Μουζακίτη  

Εξάμηνο:  3ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω e-class και 
Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω skype for 
business 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H γραπτή εξέταση (παραγωγή γραπτού λόγου)  μέσω e-
class.  
 
Δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη της γραπτής 

εξέτασης, οι φοιτητές/τριες θα συνδεθούν στην εφαρμογή 

Skype for Business, έχοντας την ακαδημαϊκή και την 

αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να γίνει η 

ταυτοποίησή τους. 

  

 
 
 
   Ο σύνδεσμος θα είναι διαθέσιμος σε όλη τη διάρκεια της 

εξέτασης, προκειμένου να ενημερώνονται οι διδάσκουσες  

για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει. 

 

mailto:amouzaki@bscc.duth.gr


   Αφού γίνει η ταυτοποίηση, οι φοιτητές/τριες θα 

συνδεθούν στην πλατφόρμα open eclass πέντε (5) λεπτά 

πριν από την καθορισμένη ώρα εξέτασης και θα μεταβούν 

στην ενότητα «Εργασίες» του μενού αριστερά (αν είναι 

απαραίτητο, θα πατήσουν «ανανέωση» της σελίδας για να 

εμφανιστούν τα θέματα εξέτασης στη συγκεκριμένη 

ενότητα). 

 

 Η «Εργασία» με το αρχείο κειμένου (μορφής .doc/.docx) 

θα είναι ορατή μόνο σε όσους/ες έχουν δηλώσει το 

μάθημα και κατά την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής 

με ηλεκτρονικό τρόπο στις εξετάσεις.  Θα κατεβάσουν το 

αρχείο με τα θέματα των εξετάσεων, θα το αποθηκεύσουν 

στον υπολογιστή τους, θα το συμπληρώσουν με τα στοιχεία 

τους και με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που περιέχει και 

αφού αποθηκεύσουν τις αλλαγές,  θα ανεβάσουν το αρχείο 

στην πλατφόρμα και θα πατήσουν υποβολή. 

 

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πλατφόρμας skype for business. Οι φοιτητές θα 

εξεταστούν ανά ομάδες 2 ατόμων. Τα Α.Ε.Μ. των 

φοιτητών/τριων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην 

προφορική εξέταση βάσει της συμμετοχής τους στην 

παραγωγή γραπτού λόγου, η ώρα εξέτασης κάθε ομάδας 

και ο σύνδεσμος στο Skype for Business θα ανακοινωθούν 

στο e-class το αργότερο  μία ημέρα πριν την προφορική 

εξέταση.  

 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στο skype for 
business μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
 

 

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Ρουμανική  Γλώσσα και Γραμματεία 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡ43 

Διδάσκων: Αγγελική Μουζακίτη 

Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα 

amouzaki@bscc.duth.gr  

      ή  

με μήνυμα στο e-class του μαθήματος 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

 

Εξάμηνο:  5ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ  

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Microsoft 

Teams 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω Microsoft Teams. Ο 

σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass  

αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 

έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 

εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 

διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 

θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 

έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 

έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 

κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει η ταυτοποίησή 

τους. 

Οι φοιτητές θα εξεταστούν ανά ομάδες 2 ατόμων. Η ώρα 

εξέτασης κάθε ομάδας θα ανακοινωθεί λίγες μέρες πριν την 

ημέρα της εξέτασης. 
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Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 

Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5 

μονάδες. 

 

 

(249) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(250) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(251) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(252) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο κρίνει 

ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης εξέτασης 

(π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  

τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο 

διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο 

χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής (πρόγραμμα 

εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον 

τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης 

στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Ρουμανική  Ιστορία και Πολιτισμός ΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡ45 

Διδάσκων: Αγγελική Μουζακίτη 

Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα 

amouzaki@bscc.duth.gr  

      ή  

με μήνυμα στο e-class του μαθήματος 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

 

Εξάμηνο:  6ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ  

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 

BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 

BUSINESS. Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές 

μέσω eclass  αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 

λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 

λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 

εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 

διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 

θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 

έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 

έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 

κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 

τους. 

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 

Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5. 
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(253) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(254) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(255) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(256) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο κρίνει 

ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης εξέτασης 

(π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  

τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο 

διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο 

χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής (πρόγραμμα 

εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον 

τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης 

στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Ρουμανική   Λογοτεχνία  ΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡ26 

Διδάσκων: Αγγελική Μουζακίτη 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

amouzaki@bscc.duth.gr  

      ή  

με μήνυμα στο e-class του μαθήματος 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  7ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ  

Τρόποι εξέτασης: (3) Εκπόνηση απαλλακτικής εργασίας  

                        ή 

Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Microsoft 
Teams 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

α) Για όσους έχουν επιλέξει να εξεταστούν μέσω γραπτής 

απαλλακτικής εργασίας, θα πρέπει να την υποβάλουν στο 

εργαλείο «Εργασίες» του e-class του μαθήματος το 

αργότερο μέχρι την ημέρα εξέτασης του μαθήματος. 

Η εργασία βαθμολογείται με άριστα το 10.  

 Παράμετροι που θα ληφθούν υπόψη κατά τη 

βαθμολόγηση: 

 - η συνεργασία με τη διδάσκουσα κατά τη διάρκεια 

εκπόνησης της εργασίας 

 - η δομή, η οργάνωση και το περιεχόμενο του κειμένου 

 - η τεκμηρίωση του περιεχομένου 

 - η αξιοποίηση των πηγών και της βιβλιογραφίας 

 -η παρουσίαση της εργασίας στο τέλος του εξαμήνου. 
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β) Για όσους έχουν επιλέξει να εξεταστούν προφορικά θα 

εξεταστούν μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. 
 Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass  

αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 

έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 

εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 

διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 

θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 

έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 

έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 

κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει η ταυτοποίησή 

τους. 

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 

Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5 

μονάδες. 

 

 

(257) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(258) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(259) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(260) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Ρουμανική   Λογοτεχνία  ΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡ26 

Διδάσκων: Αγγελική Μουζακίτη 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

amouzaki@bscc.duth.gr  

      ή  

με μήνυμα στο e-class του μαθήματος 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  7ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ  

Τρόποι εξέτασης: (3) Εκπόνηση απαλλακτικής εργασίας  

                        ή 

Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Microsoft 
Teams 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

α) Για όσους έχουν επιλέξει να εξεταστούν μέσω γραπτής 

απαλλακτικής εργασίας, θα πρέπει να την υποβάλουν στο 

εργαλείο «Εργασίες» του e-class του μαθήματος το 

αργότερο μέχρι την ημέρα εξέτασης του μαθήματος. 

Η εργασία βαθμολογείται με άριστα το 10.  

 Παράμετροι που θα ληφθούν υπόψη κατά τη 

βαθμολόγηση: 

 - η συνεργασία με τη διδάσκουσα κατά τη διάρκεια 

εκπόνησης της εργασίας 

 - η δομή, η οργάνωση και το περιεχόμενο του κειμένου 

 - η τεκμηρίωση του περιεχομένου 

 - η αξιοποίηση των πηγών και της βιβλιογραφίας 

 -η παρουσίαση της εργασίας στο τέλος του εξαμήνου. 
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β) Για όσους έχουν επιλέξει να εξεταστούν προφορικά θα 

εξεταστούν μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. 
 Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές μέσω eclass  

αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 

έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 

εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 

διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 

θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 

έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 

έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 

κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει η ταυτοποίησή 

τους. 

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 

Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5 

μονάδες. 

 

 

(261) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(262) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(263) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(264) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης 

εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, 

τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, 

σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο 

τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής 

(πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της 

εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης 

και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των 

δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 

Μάθημα: Ρουμανική  Λογοτεχνία ΙΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡ30 

Διδάσκων: Αγγελική Μουζακίτη 

Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα 

amouzaki@bscc.duth.gr  

      ή  

με μήνυμα στο e-class του μαθήματος 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

 

Εξάμηνο:  8Ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ  

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE FOR 

BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE FOR 

BUSINESS. Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί στους φοιτητές 

μέσω eclass  αποκλειστικά στους ιδρυματικούς 

λογαριασμούς όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν 

λάβει γνώση των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 

εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 

διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 

θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 

έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 

έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 

κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 

τους. 

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 

Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5. 
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(265) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(266) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(267) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(268) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο κρίνει 

ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης εξέτασης 

(π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  

τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο 

διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο 

χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής (πρόγραμμα 

εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον 

τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης 

στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

 

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών 

Μάθημα: Μεταφραστικά Θέματα ρουμανικής γλώσσας 

Κωδικός Μαθήματος ΥΡ31 

Διδάσκων: Ηλίας Σπυριδωνίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

ispyrid@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  7o 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Microsoft Teams 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας 
Microsoft Teams. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους 
φοιτητές την προηγούμενη μέρα και μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 

Η χορήγηση των θεμάτων θα γίνει ταυτόχρονα προς 
όλους τους συμμετέχοντες ακριβώς μετά το πέρας της 
ταυτοποίησης, με ανάρτηση ενός αρχείου word. Η 
χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι 2 ώρες. Η 
σχολιασμένη μετάφραση δοκιμίου θα πρέπει να σταλεί 
στο ακαδημαϊκό email του διδάσκοντα εντός του 



χρονικού περιορισμού. Κάθε φοιτητής θα πρέπει να 
υλοποιήσει τη σχολιασμένη μετάφραση που έχει 
επιλέξει, η οποία βαθμολογείται στο σύνολό της από 0-
10. 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών 

Μάθημα: Ορολογία της Μετάφρασης 

Κωδικός Μαθήματος ΚΟΜ07137 

Διδάσκων: Ηλίας Σπυριδωνίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

ispyrid@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  4o 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Microsoft 
Teams 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες 
έως 5 ατόμων προς αποφυγή καθυστερήσεων μέσω 
Microsoft Teams. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους 
φοιτητές την προηγούμενη μέρα και μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 
Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5. 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών 

Μάθημα: Πρακτικές ασκήσεις ρουμανικής γλώσσας ως ξένης Ι 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕΡ29 

Διδάσκων: Ηλίας Σπυριδωνίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

ispyrid@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  7o 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Microsoft Teams 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας 
Microsoft Teams. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους 
φοιτητές την προηγούμενη μέρα και μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 

Η χορήγηση των θεμάτων θα γίνει ταυτόχρονα προς 
όλους τους συμμετέχοντες ακριβώς μετά το πέρας της 
ταυτοποίησης, με ανάρτηση ενός αρχείου word. Η 
χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι 2 ώρες. Οι 
απαντήσεις θα πρέπει να σταλούν στο ακαδημαϊκό email 
του διδάσκοντα εντός του χρονικού περιορισμού. Κάθε 



φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 θέματα. Κάθε 
θέμα βαθμολογείται με 2,5. 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών 

Μάθημα: Θεωρία της Ορολογίας 

Κωδικός Μαθήματος ΚΟΜ07136 

Διδάσκων: Ηλίας Σπυριδωνίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

ispyrid@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  6o 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Microsoft 
Teams 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες 
έως 5 ατόμων προς αποφυγή καθυστερήσεων μέσω 
Microsoft Teams. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους 
φοιτητές την προηγούμενη μέρα και μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 
Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 
Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5. 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών 

Μάθημα: Εισαγωγή στη Θεωρία της Μετάφρασης 

Κωδικός Μαθήματος ΚΟΜ07129 

Διδάσκων: Ηλίας Σπυριδωνίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

ispyrid@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  1o 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Microsoft Teams 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας 
Microsoft Teams. Ο σύνδεσμός θα αποσταλεί στους 
φοιτητές την προηγούμενη μέρα και μέσω eclass 
αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 
έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των 
όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 

Η χορήγηση των θεμάτων θα γίνει ταυτόχρονα προς 
όλους τους συμμετέχοντες ακριβώς μετά το πέρας της 
ταυτοποίησης, με ανάρτηση ενός αρχείου word. Η 
χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι 90 λεπτά. Οι 
απαντήσεις θα πρέπει να σταλούν στο ακαδημαϊκό email 
του διδάσκοντα εντός του χρονικού περιορισμού. Κάθε 



φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. Κάθε 
μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5. 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών 

Μάθημα: Νεοελληνική Νομική Ορολογία  για Μεταφραστές 

Κωδικός Μαθήματος ΚΟΜ07141 

Διδάσκων: Ηλίας Σπυριδωνίδης 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

ispyrid@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: (1)  

Εξάμηνο:  7o 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω 
SKYPEFORBUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 
εξέτασης: (4) 

H εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες 
έως 5 ατόμων μέσω SKYPEFORBUSINESS. Ο σύνδεσμός θα 
αποσταλεί στους φοιτητές την προηγούμενη μέρα μέσω 
eclass αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς 
όσων έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση 
των όρων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 
εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, 
διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης 
θα συμμετάσχουν στην εξέταση με κάμερα την οποία θα 
έχουν ανοικτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Πριν την 
έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές θα επιδεικνύουν στην 
κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει ταυτοποίησή 
τους. 

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. 
Κάθε μία από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 2,5. 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος 

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος Ι 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ30 

Διδάσκων: Ιάκωβος Ακτσόγλου 

Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα 

iaktsogl@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

_ _ _ _ _ _ _  

Εξάμηνο:  Ζ΄ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Skype for Business & Open e-

class 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

H εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί βάσει του 

προγράμματος που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

Θα εξετασθούν ΜΟΝΟΝ όσοι / όσες υπέβαλαν στη Γραμματεία του 

Τμήματος, εμπροθέσμως, τη σχετική δήλωση συμμετοχής στην 

εξέτασή του και είναι  εγγεγραμμένοι/ες στη σχετική κατάσταση που 

σας έχει κοινοποιηθεί στις ανακοινώσεις του μαθήματος (Open e-

class). 

Η συμμετοχή σας στην εξέταση σημαίνει ταυτοχρόνως ότι έχετε 

λάβει σαφή γνώση των όρων και προϋποθέσεων που θέτει το 

Δ.Π.Θ. για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις, συμφωνείτε με αυτές και 

τις αποδέχεσθε ανεπιφυλάκτως.  

Σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί με προηγούμενη 

ανακοίνωση στο Open e-class του μαθήματος, οι εξεταζόμενοι / ες θα 

πρέπει να συνδεθούν μισή ώρα νωρίτερα, μέσω του Skype for 

Business, ώστε να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίησή τους.  

Θα σας σταλεί ο σχετικός σύνδεσμος (όπως γινόταν και για τη 

συμμετοχή σας στο μάθημα) και θα πρέπει να συνδεθείτε ΜΟΝΟΝ 

μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού.   

Θα πρέπει να διαθέτετε κάμερα και μικρόφωνο, τα οποία θα 

παραμείνουν ανοικτά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Επίσης θα 

πρέπει να έχετε πρόχειρη τη φοιτητική σας ταυτότητα, την οποία θα 



κληθείτε, βάσει του ΑΕΜ σας, να επιδείξετε στον εξεταστή, μέσω της 

κάμερας. Φοιτητές / φοιτήτριες που δεν θα ταυτοποιηθούν κατ’ αυτόν 

τον τρόπο δεν θα εξετασθούν.  

Μετά, η διαδικασία της εξέτασης θα συνεχισθεί μέσω της αποστολής, 

δια του Open e-class του μαθήματος (στη θέση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ»), των 

θεμάτων σε αρχείο μορφής Doc / Docx (WORD). Για τη διαχείρισή 

του αναλυτικές οδηγίες σας έχουν δοθεί στην προηγούμενη σχετική 

ανακοίνωση, την οποία θα βρείτε στη θέση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ» του 

μαθήματος. Οι απαντήσεις σας θα δοθούν (γραφούν) στο ίδιο αυτό 

αρχείο, στις προβλεπόμενες θέσεις (πίνακας απαντήσεως κάτω από 

κάθε ζήτημα).  

Θα πρέπει ν’ απαντήσετε σε δύο από τα τρία ζητήματα που θα σας 

αποσταλούν με το συγκεκριμένο αρχείο. Όλα τα ζητήματα είναι 

ισοβάθμια (5 μονάδες). Εάν απαντήσετε και στα τρία ζητήματα θα 

πρέπει να θεωρηθεί άκυρο εκείνο στο οποίο έχετε σημειώσει τις 

περισσότερες επιτυχίες.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί από την προηγούμενη 

σχετική ανακοίνωση (θέση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ»), θα έχετε συγκεκριμένο 

χρόνο για τις απαντήσεις (με √ ή με την επιλογή του σωστού 

γράμματος). Για κάθε ζήτημα θα έχετε 10 λεπτά για τις απαντήσεις 

σας, ήτοι ένα λεπτό για κάθε σας επιλογή (speed test). Ο συνολικός 

χρόνος που θα σας διατεθεί (25 λεπτά, για τις απαντήσεις σας, τον 

τελικό έλεγχό σας και την αποστολή του αρχείου που θα περιλαμβάνει 

και τις απαντήσεις σας) πρέπει να τηρηθεί ακριβώς. Δεν έχετε τη 

δυνατότητα δεύτερης αποστολής (επαναποστολής) και μετά την 

παρέλευση του ορισμένου χρόνου το σύστημα «κλειδώνει» και δεν 

σας επιτρέπει να υποβάλετε (αποστείλετε) το αρχείο με τις απαντήσεις 

σας.    
(269) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(270) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(271) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(272) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο κρίνει 

ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης εξέτασης 

(π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  

τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο 

διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο 

χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής (πρόγραμμα 

εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον 

τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης 

στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος 

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος ΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ34 

Διδάσκων: Ιάκωβος Ακτσόγλου 

Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα 

iaktsogl@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

_ _ _ _ _ _ _  

Εξάμηνο:  Η΄ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Skype for Business & Open e-

class 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

H εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί βάσει του προγράμματος 

που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

Θα εξετασθούν ΜΟΝΟΝ όσοι / όσες υπέβαλαν στη Γραμματεία του 

Τμήματος, εμπροθέσμως, τη σχετική δήλωση συμμετοχής στην εξέτασή 

του και είναι  εγγεγραμμένοι/ες στη σχετική κατάσταση που σας έχει 

κοινοποιηθεί στις ανακοινώσεις του μαθήματος (Open e-class). 

Η συμμετοχή σας στην εξέταση σημαίνει ταυτοχρόνως ότι έχετε λάβει 

σαφή γνώση των όρων και προϋποθέσεων που θέτει το Δ.Π.Θ. για τις 

εξ αποστάσεως εξετάσεις, συμφωνείτε με αυτές και τις αποδέχεσθε 

ανεπιφυλάκτως.  

Σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί με προηγούμενη 

ανακοίνωση στο Open e-class του μαθήματος, οι εξεταζόμενοι / ες θα 

πρέπει να συνδεθούν μισή ώρα νωρίτερα, μέσω του Skype for Business, 

ώστε να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίησή τους.  

Θα σας σταλεί ο σχετικός σύνδεσμος (όπως γινόταν και για τη συμμετοχή 

σας στο μάθημα) και θα πρέπει να συνδεθείτε ΜΟΝΟΝ μέσω του 

ιδρυματικού σας λογαριασμού.   

Θα πρέπει να διαθέτετε κάμερα και μικρόφωνο, τα οποία θα παραμείνουν 

ανοικτά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Επίσης θα πρέπει να έχετε 

πρόχειρη τη φοιτητική σας ταυτότητα, την οποία θα κληθείτε, βάσει του 

ΑΕΜ σας, να επιδείξετε στον εξεταστή, μέσω της κάμερας. Φοιτητές / 



φοιτήτριες που δεν θα ταυτοποιηθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν θα 

εξετασθούν.  

Μετά, η διαδικασία της εξέτασης θα συνεχισθεί μέσω της αποστολής, δια 

του Open e-class του μαθήματος (στη θέση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ»), των θεμάτων 

σε αρχείο μορφής Doc / Docx (WORD). Για τη διαχείρισή του 

αναλυτικές οδηγίες σας έχουν δοθεί στην προηγούμενη σχετική 

ανακοίνωση, την οποία θα βρείτε στη θέση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ» του μαθήματος. 

Οι απαντήσεις σας θα δοθούν (γραφούν) στο ίδιο αυτό αρχείο, στις 

προβλεπόμενες θέσεις (πίνακας απαντήσεως κάτω από κάθε ζήτημα).  

Θα πρέπει ν’ απαντήσετε σε δύο από τα τρία ζητήματα που θα σας 

αποσταλούν με το συγκεκριμένο αρχείο. Όλα τα ζητήματα είναι 

ισοβάθμια (5 μονάδες). Εάν απαντήσετε και στα τρία ζητήματα θα 

πρέπει να θεωρηθεί άκυρο εκείνο στο οποίο έχετε σημειώσει τις 

περισσότερες επιτυχίες.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί από την προηγούμενη σχετική 

ανακοίνωση (θέση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ»), θα έχετε συγκεκριμένο χρόνο για τις 

απαντήσεις (με √ ή με την επιλογή του σωστού γράμματος). Για κάθε 

ζήτημα θα έχετε 10 λεπτά για τις απαντήσεις σας, ήτοι ένα λεπτό για κάθε 

σας επιλογή (speed test). Ο συνολικός χρόνος που θα σας διατεθεί (25 

λεπτά, για τις απαντήσεις σας, τον τελικό έλεγχό σας και την αποστολή 

του αρχείου που θα περιλαμβάνει και τις απαντήσεις σας) πρέπει να 

τηρηθεί ακριβώς. Δεν έχετε τη δυνατότητα δεύτερης αποστολής 

(επαναποστολής) και μετά την παρέλευση του ορισμένου χρόνου το 

σύστημα «κλειδώνει» και δεν σας επιτρέπει να υποβάλετε (αποστείλετε) 

το αρχείο με τις απαντήσεις σας.    
(273) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(274) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(275) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 

 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(276) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο κρίνει 

ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης εξέτασης 

(π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  

τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο 

διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο 

χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής (πρόγραμμα 

εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον 

τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης 

στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος 

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: Αρμένιοι: Ιστορία και Πολιτισμός 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ50 

Διδάσκοντες: Ελευθέριος Χαρατσίδης - Ιάκωβος Ακτσόγλου 

Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα 

iaktsogl@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

_ _ _ _ _ _ _  

Εξάμηνο:  Ζ΄ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Skype for Business & Open e-

class 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

H εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί βάσει του 

προγράμματος που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

Θα εξετασθούν ΜΟΝΟΝ όσοι / όσες υπέβαλαν στη Γραμματεία του 

Τμήματος, εμπροθέσμως, τη σχετική δήλωση συμμετοχής στην 

εξέτασή του και είναι  εγγεγραμμένοι/ες στη σχετική κατάσταση που 

σας έχει κοινοποιηθεί στις ανακοινώσεις του μαθήματος (Open e-

class). 

Η συμμετοχή σας στην εξέταση σημαίνει ταυτοχρόνως ότι έχετε 

λάβει σαφή γνώση των όρων και προϋποθέσεων που θέτει το 

Δ.Π.Θ. για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις, συμφωνείτε με αυτές και 

τις αποδέχεσθε ανεπιφυλάκτως.  

Σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί με προηγούμενη 

ανακοίνωση στο Open e-class του μαθήματος, οι εξεταζόμενοι / ες θα 

πρέπει να συνδεθούν μισή ώρα νωρίτερα, μέσω του Skype for 

Business, ώστε να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίησή τους.  

Θα σας σταλεί ο σχετικός σύνδεσμος (όπως γινόταν και για τη 

συμμετοχή σας στο μάθημα) και θα πρέπει να συνδεθείτε ΜΟΝΟΝ 

μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού.   

Θα πρέπει να διαθέτετε κάμερα και μικρόφωνο, τα οποία θα 

παραμείνουν ανοικτά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Επίσης θα 

πρέπει να έχετε πρόχειρη τη φοιτητική σας ταυτότητα, την οποία θα 



κληθείτε, βάσει του ΑΕΜ σας, να επιδείξετε στον εξεταστή, μέσω της 

κάμερας. Φοιτητές / φοιτήτριες που δεν θα ταυτοποιηθούν κατ’ αυτόν 

τον τρόπο δεν θα εξετασθούν.  

Μετά, η διαδικασία της εξέτασης θα συνεχισθεί μέσω της αποστολής, 

δια του Open e-class του μαθήματος (στη θέση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ»), των 

θεμάτων σε αρχείο μορφής Doc / Docx (WORD). Για τη διαχείρισή 

του αναλυτικές οδηγίες σας έχουν δοθεί στην προηγούμενη σχετική 

ανακοίνωση, την οποία θα βρείτε στη θέση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ» του 

μαθήματος. Οι απαντήσεις σας θα δοθούν (γραφούν) στο ίδιο αυτό 

αρχείο, στις προβλεπόμενες θέσεις (πίνακας απαντήσεως κάτω από 

κάθε ζήτημα).  

Θα πρέπει ν’ απαντήσετε σε δύο από τα τρία ζητήματα που θα σας 

αποσταλούν με το συγκεκριμένο αρχείο. Όλα τα ζητήματα είναι 

ισοβάθμια (5 μονάδες). Εάν απαντήσετε και στα τρία ζητήματα θα 

πρέπει να θεωρηθεί άκυρο εκείνο στο οποίο έχετε σημειώσει τις 

περισσότερες επιτυχίες.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί από την προηγούμενη 

σχετική ανακοίνωση (θέση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ»), θα έχετε συγκεκριμένο 

χρόνο για τις απαντήσεις (με √ ή με την επιλογή του σωστού 

γράμματος). Για κάθε ζήτημα θα έχετε 10 λεπτά για τις απαντήσεις 

σας, ήτοι ένα λεπτό για κάθε σας επιλογή (speed test). Ο συνολικός 

χρόνος που θα σας διατεθεί (25 λεπτά, για τις απαντήσεις σας, τον 

τελικό έλεγχό σας και την αποστολή του αρχείου που θα περιλαμβάνει 

και τις απαντήσεις σας) πρέπει να τηρηθεί ακριβώς. Δεν έχετε τη 

δυνατότητα δεύτερης αποστολής (επαναποστολής) και μετά την 

παρέλευση του ορισμένου χρόνου το σύστημα «κλειδώνει» και δεν 

σας επιτρέπει να υποβάλετε (αποστείλετε) το αρχείο με τις απαντήσεις 

σας.    
(277) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(278) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(279) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(280) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο κρίνει 

ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης εξέτασης 

(π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  

τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο 

διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο 

χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής (πρόγραμμα 

εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον 

τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης 

στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος 

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: Οθωμανική Ιστορία Ι 

Κωδικός Μαθήματος ΥΤ20 

Διδάσκων: Ιάκωβος Ακτσόγλου 

Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα 

iaktsogl@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

_ _ _ _ _ _ _  

Εξάμηνο:  Ε΄ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Skype for Business & Open 

e-class 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

H εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί βάσει του 

προγράμματος που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

Θα εξετασθούν ΜΟΝΟΝ όσοι / όσες υπέβαλαν στη Γραμματεία 

του Τμήματος, εμπροθέσμως, τη σχετική δήλωση συμμετοχής στην 

εξέτασή του και είναι  εγγεγραμμένοι/ες στη σχετική κατάσταση 

που σας έχει κοινοποιηθεί στις ανακοινώσεις του μαθήματος (Open 

e-class). 

Η συμμετοχή σας στην εξέταση σημαίνει ταυτοχρόνως ότι έχετε 

λάβει σαφή γνώση των όρων και προϋποθέσεων που θέτει το 

Δ.Π.Θ. για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις, συμφωνείτε με αυτές 

και τις αποδέχεσθε ανεπιφυλάκτως.  

Σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί με προηγούμενη 

ανακοίνωση στο Open e-class του μαθήματος, οι εξεταζόμενοι / ες 

θα πρέπει να συνδεθούν μισή ώρα νωρίτερα, μέσω του Skype for 

Business, ώστε να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίησή τους.  

Θα σας σταλεί ο σχετικός σύνδεσμος (όπως γινόταν και για τη 

συμμετοχή σας στο μάθημα) και θα πρέπει να συνδεθείτε ΜΟΝΟΝ 

μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού.   

Θα πρέπει να διαθέτετε κάμερα και μικρόφωνο, τα οποία θα 

παραμείνουν ανοικτά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Επίσης θα 

πρέπει να έχετε πρόχειρη τη φοιτητική σας ταυτότητα, την οποία 



θα κληθείτε, βάσει του ΑΕΜ σας, να επιδείξετε στον εξεταστή, 

μέσω της κάμερας. Φοιτητές / φοιτήτριες που δεν θα 

ταυτοποιηθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν θα εξετασθούν.  

Μετά, η διαδικασία της εξέτασης θα συνεχισθεί μέσω της 

αποστολής, δια του Open e-class του μαθήματος (στη θέση 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ»), των θεμάτων σε αρχείο μορφής Doc / Docx 

(WORD). Για τη διαχείρισή του αναλυτικές οδηγίες σας έχουν 

δοθεί στην προηγούμενη σχετική ανακοίνωση, την οποία θα βρείτε 

στη θέση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ» του μαθήματος. Οι απαντήσεις σας θα 

δοθούν (γραφούν) στο ίδιο αυτό αρχείο, στις προβλεπόμενες θέσεις 

(πίνακας απαντήσεως κάτω από κάθε ζήτημα).  

Θα πρέπει ν’ απαντήσετε σε δύο από τα τρία ζητήματα που θα 

σας αποσταλούν με το συγκεκριμένο αρχείο. Όλα τα ζητήματα 

είναι ισοβάθμια (5 μονάδες). Εάν απαντήσετε και στα τρία 

ζητήματα θα πρέπει να θεωρηθεί άκυρο εκείνο στο οποίο έχετε 

σημειώσει τις περισσότερες επιτυχίες.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί από την προηγούμενη 

σχετική ανακοίνωση (θέση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ»), θα έχετε 

συγκεκριμένο χρόνο για τις απαντήσεις (με √ ή με την επιλογή 

του σωστού γράμματος). Για κάθε ζήτημα θα έχετε 10 λεπτά για 

τις απαντήσεις σας, ήτοι ένα λεπτό για κάθε σας επιλογή (speed 

test). Ο συνολικός χρόνος που θα σας διατεθεί (25 λεπτά, για τις 

απαντήσεις σας, τον τελικό έλεγχό σας και την αποστολή του 

αρχείου που θα περιλαμβάνει και τις απαντήσεις σας) πρέπει να 

τηρηθεί ακριβώς. Δεν έχετε τη δυνατότητα δεύτερης αποστολής 

(επαναποστολής) και μετά την παρέλευση του ορισμένου χρόνου 

το σύστημα «κλειδώνει» και δεν σας επιτρέπει να υποβάλετε 

(αποστείλετε) το αρχείο με τις απαντήσεις σας.    
(281) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(282) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(283) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(284) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο κρίνει 

ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης εξέτασης 

(π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  

τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο 

διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο 

χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής (πρόγραμμα 

εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον 

τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης 

στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος 

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: Οθωμανική Ιστορία ΙΙ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΤ25 

Διδάσκων: Ιάκωβος Ακτσόγλου 

Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα 

iaktsogl@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

_ _ _ _ _ _ _  

Εξάμηνο:  ΣΤ΄ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Skype for Business & Open e-class 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

H εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί βάσει του προγράμματος 

που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

Θα εξετασθούν ΜΟΝΟΝ όσοι / όσες υπέβαλαν στη Γραμματεία του 

Τμήματος, εμπροθέσμως, τη σχετική δήλωση συμμετοχής στην εξέτασή του 

και είναι  εγγεγραμμένοι/ες στη σχετική κατάσταση που σας έχει 

κοινοποιηθεί στις ανακοινώσεις του μαθήματος (Open e-class). 

Η συμμετοχή σας στην εξέταση σημαίνει ταυτοχρόνως ότι έχετε λάβει 

σαφή γνώση των όρων και προϋποθέσεων που θέτει το Δ.Π.Θ. για τις εξ 

αποστάσεως εξετάσεις, συμφωνείτε με αυτές και τις αποδέχεσθε 

ανεπιφυλάκτως.  

Σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί με προηγούμενη 

ανακοίνωση στο Open e-class του μαθήματος, οι εξεταζόμενοι / ες θα πρέπει 

να συνδεθούν μισή ώρα νωρίτερα, μέσω του Skype for Business, ώστε να 

πραγματοποιηθεί η ταυτοποίησή τους.  

Θα σας σταλεί ο σχετικός σύνδεσμος (όπως γινόταν και για τη συμμετοχή 

σας στο μάθημα) και θα πρέπει να συνδεθείτε ΜΟΝΟΝ μέσω του 

ιδρυματικού σας λογαριασμού.   

Θα πρέπει να διαθέτετε κάμερα και μικρόφωνο, τα οποία θα παραμείνουν 

ανοικτά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Επίσης θα πρέπει να έχετε πρόχειρη 

τη φοιτητική σας ταυτότητα, την οποία θα κληθείτε, βάσει του ΑΕΜ σας, 



να επιδείξετε στον εξεταστή, μέσω της κάμερας. Φοιτητές / φοιτήτριες που 

δεν θα ταυτοποιηθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν θα εξετασθούν.  

Μετά, η διαδικασία της εξέτασης θα συνεχισθεί μέσω της αποστολής, δια 

του Open e-class του μαθήματος (στη θέση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ»), των θεμάτων σε 

αρχείο μορφής Doc / Docx (WORD). Για τη διαχείρισή του αναλυτικές 

οδηγίες σας έχουν δοθεί στην προηγούμενη σχετική ανακοίνωση, την οποία 

θα βρείτε στη θέση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ» του μαθήματος. Οι απαντήσεις σας θα 

δοθούν (γραφούν) στο ίδιο αυτό αρχείο, στις προβλεπόμενες θέσεις 

(πίνακας απαντήσεως κάτω από κάθε ζήτημα).  

Θα πρέπει ν’ απαντήσετε σε δύο από τα τρία ζητήματα που θα σας 

αποσταλούν με το συγκεκριμένο αρχείο. Όλα τα ζητήματα είναι ισοβάθμια 

(5 μονάδες). Εάν απαντήσετε και στα τρία ζητήματα θα πρέπει να 

θεωρηθεί άκυρο εκείνο στο οποίο έχετε σημειώσει τις περισσότερες 

επιτυχίες.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί από την προηγούμενη σχετική 

ανακοίνωση (θέση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ»), θα έχετε συγκεκριμένο χρόνο για τις 

απαντήσεις (με √ ή με την επιλογή του σωστού γράμματος). Για κάθε 

ζήτημα θα έχετε 10 λεπτά για τις απαντήσεις σας, ήτοι ένα λεπτό για κάθε 

σας επιλογή (speed test). Ο συνολικός χρόνος που θα σας διατεθεί (25 

λεπτά, για τις απαντήσεις σας, τον τελικό έλεγχό σας και την αποστολή του 

αρχείου που θα περιλαμβάνει και τις απαντήσεις σας) πρέπει να τηρηθεί 

ακριβώς. Δεν έχετε τη δυνατότητα δεύτερης αποστολής (επαναποστολής) 

και μετά την παρέλευση του ορισμένου χρόνου το σύστημα «κλειδώνει» 

και δεν σας επιτρέπει να υποβάλετε (αποστείλετε) το αρχείο με τις 

απαντήσεις σας.    
(285) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(286) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(287) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 

 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(288) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο κρίνει 

ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης εξέτασης 

(π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  

τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο 

διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο 

χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής (πρόγραμμα 

εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον 

τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης 

στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος 

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: Οσμανική & Τουρκική Ιστορία Ι 

Κωδικός Μαθήματος ΥΤ21 

Διδάσκων: Ιάκωβος Ακτσόγλου 

Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα 

iaktsogl@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

_ _ _ _ _ _ _  

Εξάμηνο:  Ζ΄ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Skype for Business & Open e-

class 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

H εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί βάσει του 

προγράμματος που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

Θα εξετασθούν ΜΟΝΟΝ όσοι / όσες υπέβαλαν στη Γραμματεία του 

Τμήματος, εμπροθέσμως, τη σχετική δήλωση συμμετοχής στην 

εξέτασή του και είναι  εγγεγραμμένοι/ες στη σχετική κατάσταση που 

σας έχει κοινοποιηθεί στις ανακοινώσεις του μαθήματος (Open e-

class). 

Η συμμετοχή σας στην εξέταση σημαίνει ταυτοχρόνως ότι έχετε 

λάβει σαφή γνώση των όρων και προϋποθέσεων που θέτει το 

Δ.Π.Θ. για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις, συμφωνείτε με αυτές και 

τις αποδέχεσθε ανεπιφυλάκτως.  

Σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί με προηγούμενη 

ανακοίνωση στο Open e-class του μαθήματος, οι εξεταζόμενοι / ες θα 

πρέπει να συνδεθούν μισή ώρα νωρίτερα, μέσω του Skype for 

Business, ώστε να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίησή τους.  

Θα σας σταλεί ο σχετικός σύνδεσμος (όπως γινόταν και για τη 

συμμετοχή σας στο μάθημα) και θα πρέπει να συνδεθείτε ΜΟΝΟΝ 

μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού.   

Θα πρέπει να διαθέτετε κάμερα και μικρόφωνο, τα οποία θα 

παραμείνουν ανοικτά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Επίσης θα 

πρέπει να έχετε πρόχειρη τη φοιτητική σας ταυτότητα, την οποία θα 



κληθείτε, βάσει του ΑΕΜ σας, να επιδείξετε στον εξεταστή, μέσω της 

κάμερας. Φοιτητές / φοιτήτριες που δεν θα ταυτοποιηθούν κατ’ αυτόν 

τον τρόπο δεν θα εξετασθούν.  

Μετά, η διαδικασία της εξέτασης θα συνεχισθεί μέσω της αποστολής, 

δια του Open e-class του μαθήματος (στη θέση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ»), των 

θεμάτων σε αρχείο μορφής Doc / Docx (WORD). Για τη διαχείρισή 

του αναλυτικές οδηγίες σας έχουν δοθεί στην προηγούμενη σχετική 

ανακοίνωση, την οποία θα βρείτε στη θέση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ» του 

μαθήματος. Οι απαντήσεις σας θα δοθούν (γραφούν) στο ίδιο αυτό 

αρχείο, στις προβλεπόμενες θέσεις (πίνακας απαντήσεως κάτω από 

κάθε ζήτημα).  

Θα πρέπει ν’ απαντήσετε σε δύο από τα τρία ζητήματα που θα σας 

αποσταλούν με το συγκεκριμένο αρχείο. Όλα τα ζητήματα είναι 

ισοβάθμια (5 μονάδες). Εάν απαντήσετε και στα τρία ζητήματα θα 

πρέπει να θεωρηθεί άκυρο εκείνο στο οποίο έχετε σημειώσει τις 

περισσότερες επιτυχίες.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί από την προηγούμενη 

σχετική ανακοίνωση (θέση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ»), θα έχετε συγκεκριμένο 

χρόνο για τις απαντήσεις (με √ ή με την επιλογή του σωστού 

γράμματος). Για κάθε ζήτημα θα έχετε 10 λεπτά για τις απαντήσεις 

σας, ήτοι ένα λεπτό για κάθε σας επιλογή (speed test). Ο συνολικός 

χρόνος που θα σας διατεθεί (25 λεπτά, για τις απαντήσεις σας, τον 

τελικό έλεγχό σας και την αποστολή του αρχείου που θα περιλαμβάνει 

και τις απαντήσεις σας) πρέπει να τηρηθεί ακριβώς. Δεν έχετε τη 

δυνατότητα δεύτερης αποστολής (επαναποστολής) και μετά την 

παρέλευση του ορισμένου χρόνου το σύστημα «κλειδώνει» και δεν 

σας επιτρέπει να υποβάλετε (αποστείλετε) το αρχείο με τις απαντήσεις 

σας.    
(289) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(290) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(291) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(292) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο κρίνει 

ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης εξέτασης 

(π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  

τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο 

διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο 

χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής (πρόγραμμα 

εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον 

τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης 

στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος 

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: Οσμανική & Τουρκική Ιστορία Ι 

Κωδικός Μαθήματος ΥΤ26 

Διδάσκων: Ιάκωβος Ακτσόγλου 

Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα 

iaktsogl@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: 
(1) 

_ _ _ _ _ _ _  

Εξάμηνο:  Η΄ 

Επίπεδο σπουδών: (2) ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση μέσω Skype for Business & Open e-class 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

H εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί βάσει του προγράμματος 

που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

Θα εξετασθούν ΜΟΝΟΝ όσοι / όσες υπέβαλαν στη Γραμματεία του 

Τμήματος, εμπροθέσμως, τη σχετική δήλωση συμμετοχής στην εξέτασή 

του και είναι  εγγεγραμμένοι/ες στη σχετική κατάσταση που σας έχει 

κοινοποιηθεί στις ανακοινώσεις του μαθήματος (Open e-class). 

Η συμμετοχή σας στην εξέταση σημαίνει ταυτοχρόνως ότι έχετε λάβει 

σαφή γνώση των όρων και προϋποθέσεων που θέτει το Δ.Π.Θ. για τις 

εξ αποστάσεως εξετάσεις, συμφωνείτε με αυτές και τις αποδέχεσθε 

ανεπιφυλάκτως.  

Σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί με προηγούμενη 

ανακοίνωση στο Open e-class του μαθήματος, οι εξεταζόμενοι / ες θα 

πρέπει να συνδεθούν μισή ώρα νωρίτερα, μέσω του Skype for Business, 

ώστε να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίησή τους.  

Θα σας σταλεί ο σχετικός σύνδεσμος (όπως γινόταν και για τη συμμετοχή 

σας στο μάθημα) και θα πρέπει να συνδεθείτε ΜΟΝΟΝ μέσω του 

ιδρυματικού σας λογαριασμού.   

Θα πρέπει να διαθέτετε κάμερα και μικρόφωνο, τα οποία θα παραμείνουν 

ανοικτά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Επίσης θα πρέπει να έχετε 

πρόχειρη τη φοιτητική σας ταυτότητα, την οποία θα κληθείτε, βάσει του 

ΑΕΜ σας, να επιδείξετε στον εξεταστή, μέσω της κάμερας. Φοιτητές / 



φοιτήτριες που δεν θα ταυτοποιηθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν θα 

εξετασθούν.  

Μετά, η διαδικασία της εξέτασης θα συνεχισθεί μέσω της αποστολής, δια 

του Open e-class του μαθήματος (στη θέση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ»), των θεμάτων 

σε αρχείο μορφής Doc / Docx (WORD). Για τη διαχείρισή του αναλυτικές 

οδηγίες σας έχουν δοθεί στην προηγούμενη σχετική ανακοίνωση, την 

οποία θα βρείτε στη θέση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ» του μαθήματος. Οι απαντήσεις 

σας θα δοθούν (γραφούν) στο ίδιο αυτό αρχείο, στις προβλεπόμενες θέσεις 

(πίνακας απαντήσεως κάτω από κάθε ζήτημα).  

Θα πρέπει ν’ απαντήσετε σε δύο από τα τρία ζητήματα που θα σας 

αποσταλούν με το συγκεκριμένο αρχείο. Όλα τα ζητήματα είναι ισοβάθμια 

(5 μονάδες). Εάν απαντήσετε και στα τρία ζητήματα θα πρέπει να 

θεωρηθεί άκυρο εκείνο στο οποίο έχετε σημειώσει τις περισσότερες 

επιτυχίες.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί από την προηγούμενη σχετική 

ανακοίνωση (θέση «ΕΡΓΑΣΙΕΣ»), θα έχετε συγκεκριμένο χρόνο για τις 

απαντήσεις (με √ ή με την επιλογή του σωστού γράμματος). Για κάθε 

ζήτημα θα έχετε 10 λεπτά για τις απαντήσεις σας, ήτοι ένα λεπτό για κάθε 

σας επιλογή (speed test). Ο συνολικός χρόνος που θα σας διατεθεί (25 

λεπτά, για τις απαντήσεις σας, τον τελικό έλεγχό σας και την αποστολή 

του αρχείου που θα περιλαμβάνει και τις απαντήσεις σας) πρέπει να 

τηρηθεί ακριβώς. Δεν έχετε τη δυνατότητα δεύτερης αποστολής 

(επαναποστολής) και μετά την παρέλευση του ορισμένου χρόνου το 

σύστημα «κλειδώνει» και δεν σας επιτρέπει να υποβάλετε (αποστείλετε) 

το αρχείο με τις απαντήσεις σας.    
(293) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 

(294) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(295) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 

 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το 

αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(296) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωσηγραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων:οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο υποβολής τους 

στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό βαθμόκαι ό,τι άλλο κρίνει 

ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί.Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες πραγματοποίησηςτης εξέτασης 

(π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  

τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο 

διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο 

χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθείκάθε φοιτητής (πρόγραμμα 

εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης (έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον 

τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο 

κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους:οι οδηγίες χορήγησης των θεμάτων, ο τρόπος 

υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης,ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης 

στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι 

άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASSΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASSWEB. 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ 

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ 

Κωδικός Μαθήματος Υ39 

Διδάσκουσες: Μαρία Δημάση, Αγγελική Μουζακίτη 

Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα 

mdimasi@bscc.duth.gr, amouzaki@bscc.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: 

(1) 

- 

Εξάμηνο:  3ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) Π.Π.Σ. 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ’ αποστάσεως εξέταση μέσω της 

πλατφόρμας skype for business 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

Η αξιολόγηση θα είναι προφορική. Θα αναρτηθεί λίστα με 

τα ονόματα των ομάδων φοιτητών/τριών (5 σε κάθε ομάδα) 

και την ώρα σύνδεσης στην πλατφόρμα skype for business. 

Θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις ανοιχτού και 

κλειστού τύπου. Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε 5μελή 

ομάδα θα είναι 20΄. 

Ακολουθούν αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθήσει ο/η φοιτητής/τρια για να συμμετάσχει στην 

εξέταση: 

1. Θα φροντίσει να έχει στην κατοχή/διάθεσή του Η/Υ –

σταθερό ή φορητό– με κάμερα, μικρόφωνο και 

επεξεργαστή κειμένου, καθώς και σύνδεση στο διαδίκτυο 

(από το Δ.Π.Θ. προτείνεται η ενσύρματη). 

2. Θα εγκαταστήσει την εφαρμογή Skype for Business, 

[Συμμετοχή με το Skype για επιχειρήσεις (επιτραπέζιος 

υπολογιστής), οδηγίες: https://itc.duth.gr/skype-for-

business/#tab-21b601987f19b696ae5]. 

3. Θα έχει εγγραφεί στο μάθημα που πρόκειται να 

εξεταστεί στην πλατφόρμα open eclass 

(https://eclass.duth.gr/) αποκλειστικά με τα στοιχεία του 

Ιδρυματικού του/της Λογαριασμού (username & 

password της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που του/της 

δόθηκε από το Δ.Π.Θ. μορφής username@bscc.duth.gr ή 

username@τοτμήμασας.duth.gr αν είναι φοιτητής/τρια 

άλλου Τμήματος). 

4. Μία ώρα πριν από την έναρξη της προφορικής 

εξέτασης, θα συνδεθεί στην εφαρμογή Skype for 

Business, έχοντας την ακαδημαϊκή και την αστυνομική 

του/της ταυτότητα, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή 

του/της. Ο σύνδεσμος της συμμετοχής σε Συνεδρία του 

Skype for Business θα αναρτηθεί σε νέα Ανακοίνωση 

στην πλατφόρμα open eclass.  

mailto:mdimasi@bscc.duth.gr
mailto:amouzaki@bscc.duth.gr
https://itc.duth.gr/skype-for-business/#tab-21b601987f19b696ae5
https://itc.duth.gr/skype-for-business/#tab-21b601987f19b696ae5
https://eclass.duth.gr/


5. Θα συνδεθεί στην πλατφόρμα skype for business 5΄ πριν 

την καθορισμένη ώρα. 

 

 
(297) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 
(298) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(299) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 

 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται 

το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(300) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο 

υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό 

βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με 
τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης 

της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι 

σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι 

ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης 

(έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με 

τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων 

ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 
γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των 

θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην 

εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 

ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 

 
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ 

Κωδικός Μαθήματος Υ17 

Διδάσκουσες: Μαρία Δημάση, Αγγελική Μουζακίτη 

Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκοντα 

mdimasi@bscc.duth.gr, amouzaki@bscc.duth.gr  

Επόπτες/Επιτηρητές: 

(1) 

- 

Εξάμηνο:  4ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) Π.Π.Σ. 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ’ αποστάσεως εξέταση μέσω της 

πλατφόρμας skype for business 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

Η αξιολόγηση θα είναι προφορική. Θα αναρτηθεί λίστα με 

τα ονόματα των ομάδων φοιτητών/τριών (4 σε κάθε ομάδα) 

και την ώρα σύνδεσης στην πλατφόρμα skype for business. 

Θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις ανοιχτού και 

κλειστού τύπου. Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε 5μελή 

ομάδα θα είναι 20΄. 

 

Ακολουθούν αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθήσει ο/η φοιτητής/τρια για να συμμετάσχει στην 

εξέταση: 

1. Θα φροντίσει να έχει στην κατοχή/διάθεσή του Η/Υ –

σταθερό ή φορητό– με κάμερα, μικρόφωνο και 

επεξεργαστή κειμένου, καθώς και σύνδεση στο διαδίκτυο 

(από το Δ.Π.Θ. προτείνεται η ενσύρματη). 

2. Θα εγκαταστήσει την εφαρμογή Skype for Business, 

[Συμμετοχή με το Skype για επιχειρήσεις (επιτραπέζιος 

υπολογιστής), οδηγίες: https://itc.duth.gr/skype-for-

business/#tab-21b601987f19b696ae5]. 

3. Θα έχει εγγραφεί στο μάθημα που πρόκειται να 

εξεταστεί στην πλατφόρμα open eclass 

(https://eclass.duth.gr/) αποκλειστικά με τα στοιχεία του 

Ιδρυματικού του/της Λογαριασμού (username & 

password της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που του/της 

δόθηκε από το Δ.Π.Θ. μορφής username@bscc.duth.gr ή 

username@τοτμήμασας.duth.gr αν είναι φοιτητής/τρια 

άλλου Τμήματος). 

4. Μία ώρα πριν από την έναρξη της προφορικής 

εξέτασης, θα συνδεθεί στην εφαρμογή Skype for 

Business, έχοντας την ακαδημαϊκή και την αστυνομική 

του/της ταυτότητα, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή 

του/της. Ο σύνδεσμος της συμμετοχής σε Συνεδρία του 

Skype for Business θα αναρτηθεί σε νέα Ανακοίνωση 

στην πλατφόρμα open eclass.  

mailto:mdimasi@bscc.duth.gr
mailto:amouzaki@bscc.duth.gr
https://itc.duth.gr/skype-for-business/#tab-21b601987f19b696ae5
https://itc.duth.gr/skype-for-business/#tab-21b601987f19b696ae5
https://eclass.duth.gr/


5. Θα συνδεθεί στην πλατφόρμα skype for business 5΄ πριν 

την καθορισμένη ώρα. 

 

 
(301) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 
(302) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(303) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 

 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται 

το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(304) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο 

υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό 

βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με 
τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης 

της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι 

σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι 

ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης 

(έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με 

τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων 

ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 
γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των 

θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην 

εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS ΣΤΟΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 

ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 

 
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Κωδικός Μαθήματος Υ18 

Διδάσκουσα: Μαρία Δημάση 

Τρόπος επικοινωνίας 

με τη διδάσκουσα: 

mdimasi@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: 

(1) 

Αγγελική Μουζακίτη/ 

Γρηγορία Καρολίνα Κωνσταντινίδου 

Εξάμηνο:  4ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) Π.Π.Σ. 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ’ αποστάσεως εξέταση μέσω της πλατφόρμας 

open eclass. 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

Το δοκίμιο αξιολόγησης θα περιλαμβάνει έξι (6) ασκήσεις 

«Σωστού-Λάθους» και «Πολλαπλής επιλογής» και μία (1) 

ερώτηση «Ανάπτυξης». Η αξιολόγηση θα είναι ως εξής: από 

έναν (1) βαθμό οι έξι (6) ασκήσεις και τέσσερις (4) βαθμούς 

η τέταρτη (4).Η εξέταση θα διαρκέσει 60΄. 

Ακολουθούν αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθήσει ο/η φοιτητής/τρια για να συμμετάσχει στην 

εξέταση: 

1. Θα φροντίσει να έχει στην κατοχή/διάθεσή του Η/Υ –

σταθερό ή φορητό– με κάμερα, μικρόφωνο και επεξεργαστή 

κειμένου, καθώς και σύνδεση στο διαδίκτυο (από το Δ.Π.Θ. 

προτείνεται η ενσύρματη). 

2. Θα εγκαταστήσει την εφαρμογή Skype for Business, 

[Συμμετοχή με το Skype για επιχειρήσεις (επιτραπέζιος 

υπολογιστής), οδηγίες: https://itc.duth.gr/skype-for-

business/#tab-21b601987f19b696ae5]. 

3. Θα έχει εγγραφεί στο μάθημα που πρόκειται να εξεταστεί 

στην πλατφόρμα open eclass (https://eclass.duth.gr/) 

αποκλειστικά με τα στοιχεία του Ιδρυματικού του/της 

Λογαριασμού (username & password της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης που του/της δόθηκε από το Δ.Π.Θ. μορφής 

username@bscc.duth.gr ή username@τοτμήμασας.duth.gr 

αν είναι φοιτητής/τρια άλλου Τμήματος). 

4. Μία ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης, 

θα συνδεθεί στην εφαρμογή Skype for Business, έχοντας 

την ακαδημαϊκή και την αστυνομική του/της ταυτότητα, 

προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή του/της. Ο σύνδεσμος 

της συμμετοχής σε Συνεδρία του Skype for Business θα 

αναρτηθεί σε νέα Ανακοίνωση στην πλατφόρμα open 

eclass. Επισημαίνεται ότι ο σύνδεσμος θα είναι διαθέσιμος 

σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης, προκειμένου να 

ενημερώνονται η διδάσκουσα και η επιτηρήτρια για 

οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει. 

https://itc.duth.gr/skype-for-business/#tab-21b601987f19b696ae5
https://itc.duth.gr/skype-for-business/#tab-21b601987f19b696ae5
https://eclass.duth.gr/


5. Θα συνδεθεί στην πλατφόρμα open eclass πέντε (5) λεπτά 

πριν από την καθορισμένη ώρα εξέτασης και θα μεταβεί 

στην ενότητα «Εργασίες» του μενού αριστερά (αν είναι 

απαραίτητο, θα πατήσει «ανανέωση» της σελίδας για να 

εμφανιστούν τα θέματα εξέτασης στη συγκεκριμένη 

ενότητα). ΠΡΟΣΟΧΗ: Η «Εργασία» με το αρχείο κειμένου 

(μορφής .doc/.docx) θα είναι ορατή μόνο σε όσους/ες έχουν 

δηλώσει το μάθημα και κατά τη δεύτερη υποβολή 

δηλώσεων συμμετοχής με ηλεκτρονικό τρόπο στις 

εξετάσεις. Θα κατεβάσει το αρχείο, θα το αποθηκεύσει στον 

υπολογιστή του/της, θα το συμπληρώσει τόσο με τα 

στοιχεία του/της όσο και απαντώντας στις ερωτήσεις που 

περιέχει και –αφού «σώσει» με αποθήκευση τις αλλαγές– 

θα το ανεβάσει στην πλατφόρμα και θα πατήσει υποβολή. 

6. Κατά την υποβολή της απάντησής του/της, θα λάβει e-

mail επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

Ιδρυματικού του/της Λογαριασμού. 

7. Η συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία θεωρείται 

επιτυχής! Καλά αποτελέσματα! 

 
(305) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 
(306) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(307) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 

 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται 

το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(308) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο 

υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό 
βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με 

τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης 

της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι 

σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι 

ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης 

(έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με 

τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων 

ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 
συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των 

θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην 

εξέταση. 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS 

ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Κωδικός Μαθήματος Υ23 

Διδάσκουσα: Μαρία Δημάση 

Τρόπος επικοινωνίας 

με τη διδάσκουσα: 

mdimasi@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: 

(1) 

- 

Εξάμηνο:  5ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) Π.Π.Σ. 

Τρόποι εξέτασης: (3) Προφορική εξ’ αποστάσεως εξέταση μέσω της πλατφόρμας 

skype for business. 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

Η αξιολόγηση θα είναι προφορική. Θα αναρτηθεί λίστα με τα 

ονόματα των ομάδων φοιτητών/τριών (5 σε κάθε ομάδα) και 

την ώρα σύνδεσης στην πλατφόρμα skype for business. Θα 

κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού 

τύπου. Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε 5μελή ομάδα θα 

είναι 20΄. 

Ακολουθούν αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθήσει ο/η φοιτητής/τρια για να συμμετάσχει στην 

εξέταση: 

1. Θα φροντίσει να έχει στην κατοχή/διάθεσή του Η/Υ –

σταθερό ή φορητό– με κάμερα, μικρόφωνο και επεξεργαστή 

κειμένου, καθώς και σύνδεση στο διαδίκτυο (από το Δ.Π.Θ. 

προτείνεται η ενσύρματη). 

2. Θα εγκαταστήσει την εφαρμογή Skype for Business, 

[Συμμετοχή με το Skype για επιχειρήσεις (επιτραπέζιος 

υπολογιστής), οδηγίες: https://itc.duth.gr/skype-for-

business/#tab-21b601987f19b696ae5]. 

3. Θα έχει εγγραφεί στο μάθημα που πρόκειται να εξεταστεί 

στην πλατφόρμα open eclass (https://eclass.duth.gr/) 

αποκλειστικά με τα στοιχεία του Ιδρυματικού του/της 

Λογαριασμού (username & password της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης που του/της δόθηκε από το Δ.Π.Θ. μορφής 

username@bscc.duth.gr ή username@τοτμήμασας.duth.gr 

αν είναι φοιτητής/τρια άλλου Τμήματος). 

4. Μία ώρα πριν από την έναρξη της προφορικής 

εξέτασης, θα συνδεθεί στην εφαρμογή Skype for Business, 

έχοντας την ακαδημαϊκή και την αστυνομική του/της 

ταυτότητα, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή του/της. Ο 

σύνδεσμος της συμμετοχής σε Συνεδρία του Skype for 

Business θα αναρτηθεί σε νέα Ανακοίνωση στην 

πλατφόρμα open eclass.  

5. Θα συνδεθεί στην skype for business 5΄ πριν την 

καθορισμένη ώρα. 

https://itc.duth.gr/skype-for-business/#tab-21b601987f19b696ae5
https://itc.duth.gr/skype-for-business/#tab-21b601987f19b696ae5
https://eclass.duth.gr/


 

 

 

(309) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 
(310) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(311) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 

 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται 
το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(312) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο 

υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό 

βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με 

τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης 

της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 

επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι 

σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι 
ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης 

(έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με 

τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων 

ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των 

θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην 

εξέταση. 

 

Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS 

ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ 

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ20 

Διδάσκουσα: Μαρία Δημάση 

Τρόπος επικοινωνίας 

με τη διδάσκουσα: 

mdimasi@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: 

(1) 

Αγγελική Μουζακίτη/ 

Γρηγορία Καρολίνα Κωνσταντινίδου 

Εξάμηνο:  5ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) Π.Π.Σ. 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ’ αποστάσεως εξέταση μέσω της πλατφόρμας 

open eclass. 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

Το δοκίμιο αξιολόγησης θα περιλαμβάνει τρεις (3) ασκήσεις 

«Σωστού-Λάθους» και «Πολλαπλής επιλογής»,  μία (1) 

ερώτηση «Ανάπτυξης» και μία διδακτική εφαρμογή. Η 

αξιολόγηση θα είναι ως εξής: από έναν (1) βαθμό θα λάβουν 

οι τρεις (3) πρώτες ασκήσεις, τρεις (3) βαθμούς η ερώτηση 

ανάπτυξης και τέσσερις (4) βαθμούς η διδακτική εφαρμογή. 

Η εξέταση θα διαρκέσει 1.15΄. 

 

Ακολουθούν αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθήσει ο/η φοιτητής/τρια για να συμμετάσχει στην 

εξέταση: 

1. Θα φροντίσει να έχει στην κατοχή/διάθεσή του Η/Υ –

σταθερό ή φορητό– με κάμερα, μικρόφωνο και επεξεργαστή 

κειμένου, καθώς και σύνδεση στο διαδίκτυο (από το Δ.Π.Θ. 

προτείνεται η ενσύρματη). 

2. Θα εγκαταστήσει την εφαρμογή Skype for Business, 

[Συμμετοχή με το Skype για επιχειρήσεις (επιτραπέζιος 

υπολογιστής), οδηγίες: https://itc.duth.gr/skype-for-

business/#tab-21b601987f19b696ae5]. 

3. Θα έχει εγγραφεί στο μάθημα που πρόκειται να εξεταστεί 

στην πλατφόρμα open eclass (https://eclass.duth.gr/) 

αποκλειστικά με τα στοιχεία του Ιδρυματικού του/της 

Λογαριασμού (username & password της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης που του/της δόθηκε από το Δ.Π.Θ. μορφής 

username@bscc.duth.gr ή username@τοτμήμασας.duth.gr 

αν είναι φοιτητής/τρια άλλου Τμήματος). 

4. Μία ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης, 

θα συνδεθεί στην εφαρμογή Skype for Business, έχοντας 

την ακαδημαϊκή και την αστυνομική του/της ταυτότητα, 

προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή του/της. Ο σύνδεσμος 

της συμμετοχής σε Συνεδρία του Skype for Business θα 

αναρτηθεί σε νέα Ανακοίνωση στην πλατφόρμα open 

https://itc.duth.gr/skype-for-business/#tab-21b601987f19b696ae5
https://itc.duth.gr/skype-for-business/#tab-21b601987f19b696ae5
https://eclass.duth.gr/


eclass. Επισημαίνεται ότι ο σύνδεσμος θα είναι διαθέσιμος 

σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης, προκειμένου να 

ενημερώνονται η διδάσκουσα και η επιτηρήτρια για 

οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει. 

5. Θα συνδεθεί στην πλατφόρμα open eclass πέντε (5) λεπτά 

πριν από την καθορισμένη ώρα εξέτασης και θα μεταβεί 

στην ενότητα «Εργασίες» του μενού αριστερά (αν είναι 

απαραίτητο, θα πατήσει «ανανέωση» της σελίδας για να 

εμφανιστούν τα θέματα εξέτασης στη συγκεκριμένη 

ενότητα). ΠΡΟΣΟΧΗ: Η «Εργασία» με το αρχείο κειμένου 

(μορφής .doc/.docx) θα είναι ορατή μόνο σε όσους/ες έχουν 

δηλώσει το μάθημα και κατά τη δεύτερη υποβολή 

δηλώσεων συμμετοχής με ηλεκτρονικό τρόπο στις 

εξετάσεις. Θα κατεβάσει το αρχείο, θα το αποθηκεύσει στον 

υπολογιστή του/της, θα το συμπληρώσει τόσο με τα 

στοιχεία του/της όσο και απαντώντας στις ερωτήσεις που 

περιέχει και –αφού «σώσει» με αποθήκευση τις αλλαγές– 

θα το ανεβάσει στην πλατφόρμα και θα πατήσει υποβολή. 

6. Κατά την υποβολή της απάντησής του/της, θα λάβει e-

mail επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

Ιδρυματικού του/της Λογαριασμού. 

7. Η συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία θεωρείται 

επιτυχής! Καλά αποτελέσματα! 

 

 

(313) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 
(314) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(315) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται 

το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(316) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο 

υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό 

βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με 

τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης 

της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 
επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι 

σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι 

ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης 

(έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με 

τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων 

ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των 

θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην 
εξέταση. 



Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS 

ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 

 
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Μάθημα: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ 

Κωδικός Μαθήματος ΥΕ24 

Διδάσκουσα: Μαρία Δημάση 

Τρόπος επικοινωνίας 

με τη διδάσκουσα: 

mdimasi@bscc.duth.gr 

Επόπτες/Επιτηρητές: 

(1) 

Αγγελική Μουζακίτη/ 

Γρηγορία Καρολίνα Κωνσταντινίδου 

Εξάμηνο:  6ο  

Επίπεδο σπουδών: (2) Π.Π.Σ. 

Τρόποι εξέτασης: (3) Γραπτή εξ’ αποστάσεως εξέταση μέσω της πλατφόρμας 

open eclass. 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: (4) 

Το δοκίμιο αξιολόγησης θα περιλαμβάνει τρεις (3) ασκήσεις 

«Σωστού-Λάθους» και «Πολλαπλής επιλογής»,  μία (1) 

ερώτηση «Ανάπτυξης» και μία διδακτική εφαρμογή. Η 

αξιολόγηση θα είναι ως εξής: από έναν (1) βαθμό θα λάβουν 

οι τρεις (3) πρώτες ασκήσεις, τρεις (3) βαθμούς η ερώτηση 

ανάπτυξης και τέσσερις (4) βαθμούς η διδακτική εφαρμογή. 

Η εξέταση θα διαρκέσει 1.15΄. 

 

Ακολουθούν αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθήσει ο/η φοιτητής/τρια για να συμμετάσχει στην 

εξέταση: 

1. Θα φροντίσει να έχει στην κατοχή/διάθεσή του Η/Υ –

σταθερό ή φορητό– με κάμερα, μικρόφωνο και επεξεργαστή 

κειμένου, καθώς και σύνδεση στο διαδίκτυο (από το Δ.Π.Θ. 

προτείνεται η ενσύρματη). 

2. Θα εγκαταστήσει την εφαρμογή Skype for Business, 

[Συμμετοχή με το Skype για επιχειρήσεις (επιτραπέζιος 

υπολογιστής), οδηγίες: https://itc.duth.gr/skype-for-

business/#tab-21b601987f19b696ae5. 

3. Θα έχει εγγραφεί στο μάθημα που πρόκειται να εξεταστεί 

στην πλατφόρμα open eclass (https://eclass.duth.gr/) 

αποκλειστικά με τα στοιχεία του Ιδρυματικού του/της 

Λογαριασμού (username & password της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης που του/της δόθηκε από το Δ.Π.Θ. μορφής 

username@bscc.duth.gr ή username@τοτμήμασας.duth.gr 

αν είναι φοιτητής/τρια άλλου Τμήματος). 

4. Μία ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης, 

θα συνδεθεί στην εφαρμογή Skype for Business, έχοντας 

την ακαδημαϊκή και την αστυνομική του/της ταυτότητα, 

προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή του/της. Ο σύνδεσμος 

της συμμετοχής σε Συνεδρία του Skype for Business θα 

αναρτηθεί σε νέα Ανακοίνωση στην πλατφόρμα open 

https://itc.duth.gr/skype-for-business/#tab-21b601987f19b696ae5
https://itc.duth.gr/skype-for-business/#tab-21b601987f19b696ae5
https://eclass.duth.gr/


eclass. Επισημαίνεται ότι ο σύνδεσμος θα είναι διαθέσιμος 

σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης, προκειμένου να 

ενημερώνονται η διδάσκουσα και η επιτηρήτρια για 

οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει. 

5. Θα συνδεθεί στην πλατφόρμα open eclass πέντε (5) λεπτά 

πριν από την καθορισμένη ώρα εξέτασης και θα μεταβεί 

στην ενότητα «Εργασίες» του μενού αριστερά (αν είναι 

απαραίτητο, θα πατήσει «ανανέωση» της σελίδας για να 

εμφανιστούν τα θέματα εξέτασης στη συγκεκριμένη 

ενότητα). ΠΡΟΣΟΧΗ: Η «Εργασία» με το αρχείο κειμένου 

(μορφής .doc/.docx) θα είναι ορατή μόνο σε όσους/ες έχουν 

δηλώσει το μάθημα και κατά τη δεύτερη υποβολή 

δηλώσεων συμμετοχής με ηλεκτρονικό τρόπο στις 

εξετάσεις. Θα κατεβάσει το αρχείο, θα το αποθηκεύσει στον 

υπολογιστή του/της, θα το συμπληρώσει τόσο με τα 

στοιχεία του/της όσο και απαντώντας στις ερωτήσεις που 

περιέχει και –αφού «σώσει» με αποθήκευση τις αλλαγές– 

θα το ανεβάσει στην πλατφόρμα και θα πατήσει υποβολή. 

6. Κατά την υποβολή της απάντησής του/της, θα λάβει e-

mail επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

Ιδρυματικού του/της Λογαριασμού. 

7. Η συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία θεωρείται 

επιτυχής! Καλά αποτελέσματα! 

 

 

(317) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχουν 
(318) Συμπληρώνεται ανάλογα: μάθημα ΠΠΣ ή μάθημα ΠΜΣ   

(319) Συμπληρώνεται με έναν ή περισσότερους τρόπους εξέτασης που επιθυμεί ο διδάσκων π.χ. 

 γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις, 
 γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται 

το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας της εξέτασης. 

(320) Στο πλαίσιο Οδηγίες υλοποίησης ο διδάσκων καταγράφει σαφείς οδηγίες προς τους φοιτητές όπου 

αναφέρονται: 

 α) σε περίπτωση γραπτής εργασίας ή/και ασκήσεων: οι ημερομηνίες παράδοσης και το μέσο 

υποβολής τους στον διδάσκοντα, ο τρόπος βαθμολόγησής τους, η συμμετοχή της εργασίας στον τελικό 

βαθμό και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με 

τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην εξέταση. 

β) σε περίπτωση προφορικής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες πραγματοποίησης 

της εξέτασης (π.χ. σε γκρουπ Χ ατόμων), ο τρόπος εκφώνησης θεμάτων, οι εφαρμογές που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα απαραίτητα  τεχνικά μέσα για την υλοποίηση της εξέτασης (μικρόφωνο, κάμερα, 
επεξεργαστής κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο πλατφόρμα επικοινωνίας), οι υπερσύνδεσμοι 

σύνδεσης με την εικονική αίθουσα ή ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής του υπερσυνδέσμου, οι 

ημερομηνίες και ώρες που θα συνδεθεί κάθε φοιτητής (πρόγραμμα εξέτασης), η διάρκεια της εξέτασης 

(έναρξη-λήξη), ο τρόπος βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με 

τους οποίους εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων 

ότι πρέπει να αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να 

συμμετάσχουν στην εξέταση και η ώρα εξέτασής τους. 

γ) Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους: οι οδηγίες χορήγησης των 

θεμάτων, ο τρόπος υποβολής των απαντήσεων, η χρονική διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος 

βαθμολόγησης, η συμμετοχή της εξέτασης στον τελικό βαθμό, οι τρόποι με τους οποίους 

εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία εξέτασης και ό,τι άλλο κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να 

αναφερθεί. Επισυνάπτεται κατάλογος μόνο με τα ΑΕΜ των δικαιούχων να συμμετάσχουν στην 
εξέταση. 



Ο/Η ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ECLASS 

ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CLASS WEB. 

 
 


