
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 -ΑΡΧΕΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

Μόνο οι φοιτητές που έχουν κάνει δήλωση του μαθήματος, 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 Σεπτεμβρίου 2020. 

Στη συνέχεια να εγγραφούν στο μάθημα Αρχές Καρδιοαναπνευστικής Φυσικοθεραπείας 

(Θεωρία)-Εξέταση Σεπτεμβριου 2020.  

Η online γραπτή εξέταση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπη, 3 Σεπτ. ώρα 4μμ. Την 

ημέρα εκείνη κι την ώρα της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν με την 

πλατφόρμα exams eclass στις ασκήσεις του μαθήματος για την εξέτασή τους 

(https://exams.eclass.upatras.gr/modules/exercise/?course=PT266).   

Οι φοιτητές για την εξέταση της θεωρίας θα πρέπει να έχουν φροντίσει από πριν να: ✓ 

διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα απαραίτητα τεχνικά μέσα  ✓ και να έχουν 

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

οποιονδήποτε 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 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.  

Πιστοποίηση μετά την online εξέταση θα γινει με το ΠΑΣΟ μέσω skypebusiness, Ωστόσο, να 

μπείτε και 10 λεπτα πριν την καθορισμένη ώρα εξετασης για τυχόν διευκρινίσεις. Ο 

σύνδεσμος: 

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/fbania/G4ADQMF8 

 

Εύχομαι σε όλους του φοιτητές ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!  

Η Υπεύθυνη του μαθήματος 

Μπανιά Θεοφανή 
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