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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Αγαπητοί φοιτητές/τριες,  
 
Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισε «τη 
διεξαγωγή των εξετάσεων των θεωρητικών μαθημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά την εξεταστική 
περίοδο του Ιουνίου 2021 για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, εξ ολοκλήρου με την εξ 
αποστάσεως μέθοδο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν με την πανδημία 
Covid-19 και την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.  
 
Οι εξετάσεις του Ιουνίου 2021 θα διεξαχθούν με τους τρόπους που διεξήχθησαν και οι 
εξετάσεις του Ιανουαρίου 2021, δηλαδή με βάση τα εγκεκριμένα από τη Σύγκλητο σενάρια 
εξετάσεων. 
 
Αναλυτικότερα, οι φοιτητές/τριες  που δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του 
Ιουνίου 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 Ιουνίου 2021 στην πλατφόρμα 
του https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php και στη συνέχεια 
να εγγραφούν στα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματός τους στα 
οποία επιθυμούν να εξεταστούν  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  Προσωπικό – Τμήμα 

Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιο Πατρών (upatras.gr) 
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Χωρίς αυτή την εγγραφή δε θα είναι σε θέση να ληφθεί υπόψη η εξέταση και η 
βαθμολογία των φοιτητών/τριών (παρόλο που έχουν εγγραφεί ηλεκτρονικά  στο 
μάθημα, με τη  γνωστή διαδικασία που προβλέπεται κάθε εξάμηνο). 

 

Προσοχή!!! 

Τα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το τρέχον 
εξάμηνο δεν θεωρούνται ολοκληρωμένα με βάση τις ΚΥΑ του Υπουργείου Παιδείας και ΔΕ 
ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ (μέχρι να πραγματοποιηθεί το εργαστηριακό τμήμα).  

Οι φοιτητές-τριες που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήρια στο παρελθόν και έχουν 
κατοχυρώσει τις δια ζώσης παρουσίες τους καλούνται επίσης να κάνουν εγγραφή στο 
https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php στα αντίστοιχα 

εργαστηριακά μαθήματα και θα ενημερωθούν από τον υπεύθυνο διδάσκοντα του 
μαθήματος για τον τρόπο και χρόνο αξιολόγησης τους (εξ αποστάσεως προφορική 
εξέταση ή quiz) 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας 
Κωνσταντίνος Φουσέκης 

Αναπληρωτής Καθηγητής 
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