
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020- 2021  

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

 

Αγαπητοί Φοιτητές/τριες 

Έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα εξεταστικής (για όλα τα προγράμματα σπουδών που 
παρακολουθείτε: ΠΠΣ ΦΘ ΠΠ, ΠΠΣ ΦΘ πρώην ΤΕΙ, ΠΠΣ ΦΘ φοιτητών ένταξης ΠΠ, ΠΠΣ 
Ο&Ο πρώην ΤΕΙ) το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας. 

Οι φοιτητές που δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 2020-
2021 θα πρέπει να μεριμνήσουν για τα ακόλουθα: 

1. 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 κάθε εξέτασης 

2. να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο την ημέρα και ώρα της κάθε εξέτασης 

3. να έχουν ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό λογαριασμό του email  τους 

4. να έχουν κάνει την ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωσή τους για συμμετοχή στις εξ 
αποστάσεως εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 στην πλατφόρμα 
του https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php και στη 
συνέχεια να εγγραφούν στα μαθήματα του Τμήματός τους στα οποία επιθυμούν να 
εξεταστούν (τόσο για τη θεωρία όσο και για το εργαστήριο) στην 
πλατφόρμα http://exams.eclass.upatras.gr/ . Αν τυχόν αντιμετωπίσουν κάποιο 
πρόβλημα κατά την εγγραφή ενημερώνουν άμεσα αποστέλλοντας μήνυμα στον 
εκπαιδευτικό του μαθήματος μέσω του ακαδημαϊκού τους λογαριασμού 
αναφέροντας τα στοιχεία τους και το πρόβλημα. Τα e-mail είναι στην ιστοσελίδα του 

τμήματος ΔΕΠ – Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιο Πατρών (upatras.gr)  

Οι Ηλεκτρονικές αιτήσεις-δηλώσεις των φοιτητών/τριων για συμμετοχή στις εξ 
αποστάσεως εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 θα πρέπει να έχουν 
πραγματοποιηθεί μέχρι και την τελευταία μέρα πριν έναρξη των εξετάσεων δηλ. το 

αργότερο μέχρι και την 24 Ιανουαρίου 2021. 

Χωρίς την ολοκλήρωσης της παραπάνω διαδικασίας και την επιτυχή εγγραφή δεν θα 
μπορεί να ληφθεί υπόψη η εξέταση και να βαθμολογηθούν  οι φοιτητές (παρόλο που έχουν 
θα έχουν εγγραφεί στο μάθημα, μέσω ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη  διαδικασία και θα το έχουν παρακολουθήσει κατά το τρέχον εξάμηνο) 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php
http://exams.eclass.upatras.gr/
https://physio.upatras.gr/prosopiko/faculty/

