
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων μου, και με βάσει τις νέες οδηγίες του 

Πανεπιστημίου, καλούνται όλοι οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις τελικές 

εξετάσεις να εγγραφούν στην νέα πλατφόρμα του eclass που έχει δημιουργηθεί από το Τμήμα 

Δικτύων του Πανεπιστημίου για τις τελικές εξετάσεις (exams eclass). Η νέα πλατφόρμα Εξ 

Αποστάσεως Εξετάσεων https://exams.eclass.upatras.gr/ βασίζεται στο γνωστό λογισμικό 

ανοικτού κώδικα Open Eclass και έχει εγκατασταθεί σε σύγχρονους εξυπηρετητές με 

πολλαπλάσια επεξεργαστική ισχύ και με τις τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις λογισμικού. Η 

δικτυακή αρχιτεκτονική με την οποία υλοποιήθηκε επιτρέπει μεγαλύτερο αριθμό ταυτόχρονα 

συνδεδεμένων χρηστών και μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα σε αυξημένα φορτία διακίνησης 

δεδομένων τα οποία αναμένεται να δημιουργηθούν κατά την εξεταστική περίοδο. 

Συνεπώς, μόνο οι φοιτητές που έχουν κάνει δήλωση του μαθήματος κατά τη διάρκεια του 

εξαμήνου, καλούνται να μπουν στην νέα πλατφόρμα και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο 

https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php με τον ιδρυματικό (upatras) 

λογαριασμό του email τους και να κάνουν την ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωσή τους για 

συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2019-2020 και στη συνέχεια να 

εγγραφούν στο προς εξέταση μάθημα «Φυσικά Μέσα – Εφαρμοσμένη Ηλεκτροθεραπεία» 

Θεωρία ή/και Εργαστήριο (αναλόγως αν στις δηλώσεις μαθημάτων έχουν δηλώσει Θεωρία, 

Εργαστήριο ή και τα δυο αντίστοιχα) στο οποίο θα εξεταστούν.  

Οι φοιτητές επί πτυχίω εγγράφονται στο μάθημα της Θεωρίας  

Οι δηλώσεις στη νέα πλατφόρμα exams eclass θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, ώρα 23.59, καθώς Δευτέρα 15 Ιουνίου ξεκινάει η εξεταστική των 

επί πτυχίω φοιτητών.  

Η εξέταση της Θεωρίας έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιουλίου 4μμ. Την ημέρα εκείνη κι την 

ώρα της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν με την πλατφόρμα exams eclass στις 

ασκήσεις του μαθήματος (https://exams.eclass.upatras.gr/modules/exercise/?course=PT130) 

για την εξέτασή τους.  

Η εξέταση των εργαστηρίων έχει προγραμματιστεί με προφορική εξέταση την εβδομάδα 15-19 

Ιουνίου και συγκεκριμένα Τρίτη 16 Ιουνίου, ώρες 12 έως 6μμ (γκρουπ κ. Λαμπροπούλου) και 

Πέμπτη 18 Ιουνίου, ώρες 12 έως 6μμ (γκρουπ κ. Βασιλειάδη). Οι φοιτητές για την εξέταση του 

εργαστηρίου θα πρέπει να έχουν φροντίσει από πριν να:  

✓ διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα απαραίτητα τεχνικά μέσα (π.χ. σταθερό ή 

φορητό Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, κλπ.)  

✓ και να έχουν ελέγξει τη σωστή λειτουργία του κατά τον χρόνο της εξέτασης 

✓ έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο την ημέρα και ώρα της εξέτασης 

Στο παραπάνω πλαίσιο προστασίας των δεδομένων με τη χρήση μεθόδων της εξ αποστάσεως 

αξιολόγησης εντάσσεται ως αναγκαία εγγύηση ότι α) η εξεταστική διαδικασία που επιλέγεται 

απαγορεύεται να καταγραφεί από οιονδήποτε συμμετέχοντα σε αυτή, β) καταγράφονται μόνον 

τα απαραίτητα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις στοιχεία όπως η διασύνδεση στο δίκτυο, το 

ιδρυματικό όνομα του χρήστη, η ΙP διεύθυνση του υπολογιστή, η ημερομηνία και η ώρα της 

σύνδεσης και γ) απαγορεύεται η δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε 
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τρίτους ή μετάδοση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους της εξ 

αποστάσεως εξέτασης. Οι πράξεις αυτές συνιστούν περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων που 

υπερβαίνουν το πλαίσιο προστασίας τους και παραβιάζουν ευθέως τον νόμο και συνεπάγονται 

ευθύνη γι’ αυτόν που τις επιχειρεί. 

Εύχομαι σε όλους του φοιτητές να έχετε  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

Η Υπεύθυνη του μαθήματος 

Δρ. Σοφία Λαμπροπούλου 

 


