Οδηγίες της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
για την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου 2019-2020
Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Συγκλήτου, στην 173η Συνεδρίαση της στις 27/5/2020,
να πραγματοποιηθούν όλες οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου με τεχνικές εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, η Κοσμητεία επισημαίνει μερικά βασικά σημεία της απόφασης δια την
ομαλότερη διεξαγωγή των εξετάσεων της περιόδου του εαρινού εξαμήνου 2019-2020.
Βασικές επισημάνσεις για τα Τμήματα
1. Ο τρόπος εξέτασης ανά μάθημα κρίνεται σκόπιμο να εγκριθεί από τη Συνέλευση του
Τμήματος.
2. Κρίνεται αναγκαίο να οριστούν από τις Συνελεύσεις υπεύθυνοι ή επιτροπές για τη
διευθέτηση τεχνικών και οργανωτικών θεμάτων ανά Τμήμα.
3. Συνιστάται να γίνει προσομοίωσή της διαδικασίας εξέτασης ανά τμήμα και ανά έτος
σπουδών.
4. Για την αύξηση σε υψηλό επίπεδο της αδιαβλητότητας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
απαιτούνται τεχνικές προϋποθέσεις (σύνδεση στο Διαδίκτυο και υπολογιστική συσκευή ή
κινητό τηλέφωνο με κάμερα) από την πλευρά των φοιτητών. Οι φοιτητές θα πρέπει να
ενημερωθούν έγκαιρα για τις τεχνικές απαιτήσεις του τρόπου εξέτασης (με την
ανακοίνωση του προγράμματος των εξετάσεων).
5. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος από την πλευρά των υποδομών που χρησιμοποιεί ο
εξεταστής (π.χ. γενικευμένο πρόβλημα με το σύστημα τηλεδιάσκεψης ή με το e-class)
πρέπει να προβλεφθεί επανάληψη του εξεταζόμενου μαθήματος.
6. Οι φοιτητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν με μέσα εξ αποστάσεως
αξιολόγησης, θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν αδυναμία συμμετοχής στις εξ
αποστάσεως μεθόδους. Η προθεσμία δήλωσης θα πρέπει να λήγει νωρίτερα από την
ημερομηνία έναρξης της εξεταστικής περιόδου και θα υποβάλλεται αιτιολογημένο αίτημα
με κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα στη Συνέλευση. Για αυτήν την κατηγορία φοιτητών,
και μόνο για όσα αιτήματα εγκριθούν, θα δοθεί η δυνατότητα της εξέτασης με εναλλακτική
μέθοδο με διαδικασία που θα ρυθμίζεται από τη Συνέλευση. Προτείνεται ειδικότερα αυτοί
που δηλώνουν αδυναμία λόγω έλλειψης τεχνικών μέσων να το δηλώνουν στο Τμήμα και
θα τους εξασφαλίζεται πρόσβαση σε μέσα εξ αποστάσεως εξέτασης εντός του χώρου του
Ιδρύματος.
Βασικές επισημάνσεις για τους διδάσκοντες
1. Θεωρείται σκόπιμη η δήλωση πρόθεσης συμμετοχής του φοιτητή στην εξεταστική
διαδικασία ανά μάθημα. Η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει με κατάλληλη φόρμα στο e-class
του μαθήματος, μετά την ανακοίνωση του προγράμματος εξετάσεων.
2. Οι εξεταζόμενοι δηλώνουν (μέσω κατάλληλης φόρμας στο e-class του μαθήματος): (α) ότι
συναινούν στην ακολουθούμενη μορφή εξέτασης και στις προϋποθέσεις συμμετοχής και
(β) ότι συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, τηρώντας όλους τους κανόνες της ακαδημαϊκής
δεοντολογίας.
3. Οι διδάσκοντες θα πρέπει να εξηγήσουν επαρκώς τη διαδικασία στους φοιτητές ενώ
συνιστάται να γίνει προσομοίωσή της ανά τμήμα και ανά έτος σπουδών.
4. Οι διδάσκοντες δύνανται να οργανώσουν τον τρόπο εξέτασης (π.χ., γραπτή εξέταση,
προφορική εξέταση, εργασία, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ανοιχτού τύπου,
συνδυασμό των προηγουμένων, κ.α.), ακόμη και κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων
στον οδηγό σπουδών προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία αλλά και το
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αδιάβλητο της διαδικασίας. Ο κάθε διδάσκων στο πλαίσιο της λειτουργικής του
αυτονομίας μπορεί να εφαρμόσει οποιαδήποτε προτεινόμενη μέθοδο εξ αποστάσεως
εξέτασης ή συνδυασμό αυτών, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των εγγεγραμμένων
φοιτητών, τη φύση του μαθήματος και το έτος σπουδών. Ο τρόπος αξιολόγησης του
μαθήματος που θα επιλεγεί από τον διδάσκοντα θα πρέπει να διασφαλίζει, στο βέλτιστο
δυνατόν, το αδιάβλητο και την αξιοπιστία της εξέτασης και να διασφαλίζει τη προστασία
των προσωπικών δεδομένων (ακολουθώντας της οδηγίες της απόφασης της Συγκλήτου).
Ταυτοπροσωπία μπορεί να διαπιστωθεί χρησιμοποιώντας την κάμερα και κάποιο φυσικό
μέσο απόδειξης (π.χ., ταυτότητα, πάσο, δίπλωμα οδήγησης). Εναλλακτικά και
προκειμένου να μην δημοσιοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα του φοιτητή σε όλη την
εικονική τάξη μπορεί να ζητηθεί από τον φοιτητή να εισέλθει στον ιδρυματικό λογαριασμό
ή σε κάποιον λογαριασμό δημόσιου φορέα (π.χ., TAXISNET) χωρίς τη χρήση
αποθηκευμένων κωδικών.
Ο φοιτητής αποκλείεται από την εξέταση σε περίπτωση μη εισόδου στην προκαθορισμένη
ώρα (ανάλογα και με την κρίση του διδάσκοντα).
Ο διδάσκων δεν υποχρεούται σε επανάληψη όλου ή μέρους της εξέτασης σε περίπτωση
αδυναμίας σύνδεσης ή τεχνικών προβλημάτων σε μεμονωμένες περιπτώσεις φοιτητών.
Ο διδάσκων ή ο εξ αποστάσεως επιτηρητής μπορεί χωρίς άλλη προειδοποίηση να
αποβάλλει από την εξέταση φοιτητές που αντιγράφουν ή επικοινωνούν (κατά τη διάρκεια
των εξετάσεων) ή η συμπεριφορά τους αντιβαίνει στην ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων.
Σε αυτές τις περιπτώσεις το γραπτό τους μηδενίζεται.
Βασικές επισημάνσεις για τους φοιτητές

1. Οι φοιτητές που θα εξεταστούν στο μάθημα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο e-class
του μαθήματος (με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό) που θα αφορά την εξεταστική το
αργότερο μέχρι την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από το Τμήμα και να δηλώσουν
γραπτώς στον καθηγητή την επιθυμία τους να εξεταστούν στο μάθημα με τον τρόπο που
ορίζει ο διδάσκοντας (ο οποίος θα ακολουθεί στο μάθημά του την απόφαση της Συγκλήτου
και τις οδηγίες της Κοσμητείας) μέχρι την ημερομηνία που θα δηλώσει ο καθηγητής. Ο
φοιτητής στη δήλωση του θα συναινεί στη χρήση με τον τρόπο εξέτασης που δηλώσει ο
διδάσκων με ειδική φόρμα που θα έχει αναρτηθεί στο μάθημα. Ο φοιτητής που δεν θα
εγγραφεί και δεν θα συμπληρώσει την φόρμα συναινώντας με τον τρόπο εξέτασης που
ορίζεται από τον διδάσκοντα δεν θα μπορεί να μετάσχει στην εξέταση του μαθήματος.
2. Οι φοιτητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν με μέσα εξ αποστάσεως
αξιολόγησης, θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν αδυναμία συμμετοχής στις εξ
αποστάσεως μεθόδους. Η προθεσμία δήλωσης θα πρέπει να λήγει νωρίτερα από την
ημερομηνία έναρξης της εξεταστικής περιόδου και θα υποβάλλεται αιτιολογημένο αίτημα
με κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα στη Συνέλευση. Για αυτήν την κατηγορία φοιτητών,
και μόνο για όσα αιτήματα εγκριθούν, θα δοθεί η δυνατότητα της εξέτασης με εναλλακτική
μέθοδο με διαδικασία που θα ρυθμίζεται από τη Συνέλευση. Προτείνεται ειδικότερα αυτοί
που δηλώνουν αδυναμία λόγω έλλειψης τεχνικών μέσων να το δηλώνουν στο Τμήμα και
θα τους εξασφαλίζεται πρόσβαση σε μέσα εξ αποστάσεως εξέτασης εντός του χώρου του
Ιδρύματος.
3. Με ευθύνη των φοιτητών θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτικός τρόπος πρόσβασης στην
ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εξέταση σε περίπτωση αστοχίας του υπάρχοντος εξοπλισμού
ή αδυναμίας σύνδεσης στο δίκτυο.
4. Ταυτοπροσωπία μπορεί να διαπιστωθεί από τον διδάσκοντα χρησιμοποιώντας την κάμερα
και κάποιο φυσικό μέσο απόδειξης (π.χ., ταυτότητα, πάσο, δίπλωμα οδήγησης).
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5. O κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέρος μόνος του στην εξέταση.
6. Ο διδάσκων ή ο εξ αποστάσεως επιτηρητής μπορεί χωρίς άλλη προειδοποίηση να
αποβάλλει από την εξέταση φοιτητές που αντιγράφουν ή επικοινωνούν (κατά τη διάρκεια
των εξετάσεων) ή η συμπεριφορά τους αντιβαίνει στην ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε
αυτές τις περιπτώσεις το γραπτό τους μηδενίζεται.
7. Η βιντεοσκόπηση της διαδικασίας εξέτασης από την πλευρά των φοιτητών αποτελεί
παράνομη πράξη. Απαγορεύεται η καταγραφή ή δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή
κοινοποίηση σε τρίτους, ή μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε
του συνόλου ή μέρους της εξεταστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα, γεγονός το οποίο
αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
8. Ο φοιτητής αποκλείεται από την εξέταση σε περίπτωση μη εισόδου στην προκαθορισμένη ώρα.
9. Ο διδάσκων δεν υποχρεούται σε επανάληψη όλου ή μέρους της εξέτασης σε περίπτωση
αδυναμίας σύνδεσης ή τεχνικών προβλημάτων σε μεμονωμένες περιπτώσεις φοιτητών.
10. Ο φοιτητής που δεν συναινεί στα προαναφερθέντα δεν θα μπορεί να μετάσχει στην
εξέταση του μαθήματος.
Ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του μαθήματος συνιστάται να ακολουθηθούν τα σενάρια που
αναφέρονται στην απόφαση της Συγκλήτου με υψηλό δείκτη αδιαβλητότητας. Δηλαδή
προτείνονται τα ακόλουθα σενάρια (ανάλογα και με τον αριθμό των εξεταζόμενων):
1) Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης
2) Αξιολόγηση με χειρόγραφη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση σε συνδυασμό με
προφορική εξέταση με χρήση τηλεδιάσκεψης
3) Γραπτή εξ αποστάσεως (online) εξέταση με ταυτοποίηση εξεταζόμενων και
εποπτεία της διαδικασίας με χρήση κάμερας
4) Αξιολόγηση με εργασία σε συνδυασμό με προφορική εξέταση με χρήση
τηλεδιάσκεψης

5) Portfolio εργασιών φοιτητή σε συνδυασμό με προφορική εξέταση με χρήση
τηλεδιάσκεψης
Λεπτομέρειες εφαρμογής των μεθόδων αυτών αναφέρονται στην απόφαση της Συγκλήτου.
Λόγω της διαφορετικής φύσης των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων αλλά και της ανάγκης
για διαχείριση των εξετάσεων ορίζεται η εξής επιτροπή:






Μαρινάκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών,
Αλεφραγκής Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
Καλαράκης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών,
Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης ΕΤΕΠ Σχολής,
Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος, διοικητικός υπάλληλος ΠΕ Πληροφορικής,
Ποταμιάνος Αντώνης, διοικητικός υπάλληλος ΠΕ Πληροφορικής.

Αρμοδιότητα της επιτροπής θα είναι η κάθε είδους αρωγή και υποστήριξη στους διδάσκοντες
για την εφαρμογή των εξ αποστάσεως εξετάσεων σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου
και τις οδηγίες της Κοσμητείας.
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