ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Οι εξετάσεις του μαθήματος «ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 18/06/2021 και ώρα
14:00-16:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής.
Στην εξέταση συμμετέχουν μόνο οι φοιτητές επί πτυχίω.
H εξέταση θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας https://exams.eclass.upatras.gr, κατά τα
προβλεπόμενα στο σχετικό «Οδικό Χάρτη». Ο οδηγός έχει ως στόχο να παρουσιάσει διεξοδικά όλα τα απαραίτητα
βήματα για τη διαδικασία της συγκεκριμένης εξ αποστάσεως εξέτασης.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σας στην εξέταση είναι:
να έχετε συμπληρώσει την Ηλεκτρονική Αίτηση / Δήλωση για συμμετοχή: https:
//exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php
να έχετε δηλώσει συμμετοχή στην εξέταση του αντιστοίχου μαθήματος στην πλατφόρμα εξέτασης
https://exams.eclass.upatras.gr του μαθήματος.
Προσοχή:
Η δήλωση συμμετοχής σας πρέπει να γίνει, ανεξαρτήτως οποιαδήποτε άλλης δήλωσης μαθημάτων σας έχει ζητηθεί.
Αν δεν εγγραφείτε στο αντίστοιχο μάθημα, το σύστημα δεν θα μπορεί να σας ταυτοποιήσει, με αποτέλεσμα να μην
έχετε πρόσβαση στην εξέταση.
Δηλώνετε συμμετοχή αποκλειστικά με την ακαδημαϊκή σας ηλεκτρονική διεύθυνση.
Δεκαπέντε (15) λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης θα συνδεθείτε στο Zoom Meeting
https://upatras-gr.zoom.us/j/93539609065?pwd=dGx4Z2dqZEgwcm5XYUY3bi9WclMyUT09
Meeting ID: 935 3960 9065
Passcode: 431655
για να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ μας και την ταυτοποίησή σας.
Για τη σύνδεσή σας στην πλατφόρμα χρησιμοποιείτε πάντα την ακαδημαϊκή σας ηλεκτρονική διεύθυνση.
Διαδικασία εξέτασης
Οι ερωτήσεις κάθε άσκησης εμφανίζονται όλα σε μια σελίδα.
Όταν ολοκληρώσετε τις απαντήσεις σας, πατάτε υποβολή.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να βγείτε από το σύστημα και να συνδεθείτε εκ νέου. Το σύστημα σας επιτρέπει ΜΟΝΟ δύο
συμμετοχές στην εξέταση. ΠΡΟΣΟΧΗ δεν πρέπει να κάνετε χρήση των κουμπιών πλοήγησης BACK (πίσω), FORWARD
(μπροστά) και REFRESH (ανανέωση) του φυλλομετρητή (browser) γιατί το σύστημα θα σας αποσυνδέσει από την
εξέταση.
Συστήνεται να κάνετε προσωρινή αποθήκευση πριν την υποβολή της απάντησής σας.
Αν, για οποιοδήποτε λόγο συναντήσετε τεχνικές δυσκολίες θα πρέπει να επικοινωνήσετε ΑΜΕΣΑ, πάντα από την
ακαδημαϊκή σας ηλεκτρονική διεύθυνση, στη δική μου (ekaranastasi@upatras.gr), πριν την παρέλευση του χρόνου
ολοκλήρωσης της εξέτασης. Σε περίπτωση προβλήματος διαδικτυακής σύνδεσης ή διακοπής ρεύματος,
επικοινωνείτε μαζί μου στο τηλέφωνο 6945556909.
Πριν την οριστικοποίηση της βαθμολογίας, διατηρώ το δικαίωμα συμπληρωματικής προφορικής εξέτασης κάθε
εξεταζομένου.
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