
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ-

ΚΑΤΩΧΥΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ  

Οι φοιτητές που έχουν κάνει δήλωση του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, και 

έχουν παρακολουθήσει τα εργαστήρια στο παρελθόν και έχουν κατοχυρώσει τις δια ζώσης 

παρουσίες τους καλούνται 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 του εργαστηρίου του 

μαθήματος εαρινού εξαμήνου 2020-2021. 

Στη συνέχεια να εγγραφούν στο μάθημα Κλινική Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία - 

Εργαστήριο στο οποίο θα εξεταστούν.  

Η εξέταση του εργαστηρίου έχει οριστεί για ΤΕΤΑΡΤΗ 16/06/2021 και ΩΡΑ 12.00  Την ημέρα 

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

exams eclass στην άσκηση του μαθήματος για την εξέτασή τους (ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΕΑΡΙΝΟ 2021).   

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 με κάμερα, μικρόφωνο) ✓ 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 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.  

Εύχομαστε σε όλους του φοιτητές να έχετε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!  

Η Υπεύθυνη του μαθήματος: Μπανιά Θεοφανή      &   Εξεταστής: Αγγελόπουλος Παύλος 

https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php

