ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Αγαπητοί φοιτητές / Αγαπητές φοιτήτριες,
ενόψει της έναρξης της Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2020 και σύμφωνα και με τις
πρόσφατες αποφάσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις
(https://www.uoi.gr/proypotheseis-symmetochis-foititon-stis-ex-apostaseos-exetaseis/,
https://www.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/05/apofasi-sygklitoy-pi-1087-26-5-2020-psl4n469v7irly-orthi-epanalipsi.pdf), σας γνωστοποιούνται τα εξής:

1. Όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, έχουν
υποχρέωση
α. να διαθέτουν ιδρυματικούς λογαριασμούς με τους οποίους συνδέονται στο
Φοιτητολόγιο, στο πανεπιστημιακό email (@uoi.gr), στο MS TEAMS κ.ά. Επισημαίνεται εδώ
ότι το πανεπιστημιακό email, ειδικά το πρώτο τμήμα του (πριν από το @, δηλ. pl00...)
επέχει πρακτικά χαρακτήρα ισοδύναμο Ονοματεπώνυμου/Αριθμού Μητρώου στις
ηλεκτρονικές πλατφόρμες (Ecourse, MS TEAMS) και για αυτό οι φοιτητές/φοιτήτριες
οφείλουν να τον γνωρίζουν σε κάθε περίπτωση
β. να έχουν προχωρήσει (μια και μοναδική φορά) σε πιστοποίηση στο ΔΗΛΟΣ για το Office
365 (κυρίως σε σχέση με τη χρήση του MS Teams) – βλ. οδηγίες στο https://www.uoi.gr/exapostaseos-mathimata-meso-tis-platformas-sygchronis-ekpaideysis-msteams/
γ. να έχουν εγκαταστήσει το MS Teams (ή/και να διαθέτουν φυλλομετρητή (browser)
Google Chrome για να μπορούν να χρησιμοποιούν το MS Teams (και) στη μορφή της
ιστοσελίδας: teams.microsoft.com/_ ) και να γνωρίζουν πώς λειτουργεί, τόσο για τα εξ
αποστάσεως μαθήματα όσο και για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις (για το τελευταίο θα
υπάρξει σχετική ενημέρωση από τους διδάσκοντες ή/και το Τμήμα)
δ. να έχουν λογαριασμό στο Ecourse (ecourse.uoi.gr) και να έχουν εγγραφεί στα
εξεταζόμενα μαθήματα στο Ecourse
ε. να έχουν εγγραφεί εγκαίρως στα εξεταζόμενα μαθήματα στο Φοιτητολόγιο

2. Επίσης οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει

α. να διαθέτουν κατάλληλη ηλεκτρονική συσκευή (Η/Υ ή ταμπλέτα για γραπτές εξετάσεις,
αλλά ακόμη και κινητό για τις προφορικές) για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις
β. να διαθέτουν αξιόπιστη διασύνδεση στο διαδίκτυο (ενσύρματη, ασύρματη ή, έστω,
τηλεφωνική)
γ. να διαθέτουν μικρόφωνο και κάμερα, ενσωματωμένα στη συσκευή (βλ. 2α) ή
διασυνδεδεμένα (εξωτερικά), τα οποία να έχουν ρυθμιστεί ώστε να αναγνωρίζονται από το
MS TEAMS
δ. να διαθέτουν φοιτητική ταυτότητα για έλεγχο ταυτοπροσωπίας, μέσω ατομικής
βιντεοκλήσης, στη διάρκεια της εξέτασης
Τέλος, οι φοιτητές / φοιτήτριες παρακαλούνται να παρακολουθούν τακτικά τις
ανακοινώσεις του Τμήματος και των διδασκόντων, τόσο στην ιστοσελίδα του Τμήματος όσο
και στο Ecourse.
Για τον ίδιο λόγο, οι φοιτητές καλούνται να ελέγχουν τακτικά το πανεπιστημιακό email τους
(pl0...@uoi.gr) το οποίο είναι το email στο οποίο λαμβάνουν αυτόματα τις ανακοινώσεις
των διδασκόντων στο Ecourse ή να διασυνδέσουν το πανεπιστημιακό email τους με κάποιο
άλλο email που χρησιμοποιούν πιο τακτικά (π.χ. Gmail, Yahoo) ώστε να προωθούνται
αυτομάτως τα μηνύματα από το πρώτο (πανεπιστημιακό) στο δεύτερο (εμπορικό) email
(βλ. σχετικές οδηγίες στην αρχική σελίδα του ecourse.uoi.gr).

Το Τμήμα Φιλολογίας θα μεριμνήσει για την αξιόπιστη και απρόσκοπτη διενέργεια των
εξετάσεων, γραπτών και προφορικών, και για αυτό τον λόγο θα υπάρξουν νεότερες
ανακοινώσεις μέχρι την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, τόσο σε επίπεδο Τμήματος όσο
και εκ μέρους των διδασκόντων.

