
Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, 

       Η εξ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ) και 
ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ και ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΕΟΜΕΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) κατά την Εξεταστική 
του Σεπτεμβρίου 2020, θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τη χρήση του eclass του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του MS-Teams στα οποία θα πρέπει να έχετε απαραίτητα 
ταυτόχρονα πρόσβαση την ημέρα και τις ώρες της εξέτασης του μαθήματος. 

Επίσης, απαραίτητα θα πρέπει να έχετε όλα τα επόμενα: 

1. Σύνδεση στο διαδίκτυο την ημέρα και ώρα της εξέτασης 
2. Να έχετε εγγραφεί στο μάθημα στο eclass του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και να 

κάνετε έλεγχο ότι έχετε πρόσβαση το συγκεκριμένο μάθημα (Όμως ΠΡΟΣΟΧΗ: Η 
πλατφόρμα του eclass  θα είναι κλειστή κατά πάσα πιθανότητα μέχρι 31/8/2020 
για συντήρηση, οπότε η παραπάνω δυνατότητα θα είναι υλοποιήσιμη κατά πάσα 
πιθανότητα από 1/9/2020 και μετά) (Πιθανώς όμως, η πλατφόρμα του eclass να 
ενεργοποιηθεί και πριν την 1/9/2020) 

3. να έχετε πρόσβαση στο συγκεκριμένο μάθημα στο MS-Teams  (ο κωδικός 
πρόσβασης ακολουθεί τους τίτλους των μαθημάτων στην Ηλεκτρονική 
Γραμματεία) 

4. Να έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό e-mail σας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
5. Να διαθέτετε όλα τα επόμενα τεχνολογικά μέσα: 

α. ηλεκτρονικό υπολογιστή 
β. κάμερα  
γ. μικρόφωνο και  
δ. τρόπο σκαναρίσματος των χειρόγραφων απαντήσεων σας 

6. Να υποβάλλετε ηλεκτρονική δήλωση (που θα διατίθεται μέσω του κεντρικού 
ιστοτόπου του Ιδρύματος: https://www.uth.gr/) πριν από τη συμμετοχή τους στην 
εξέταση, με την οποία θα δηλώνεται ότι: 
 λάβατε γνώση για τις τεχνικές και τις τεχνολογίες διεξαγωγής εξετάσεων από 

απόσταση, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει 
να προβούν για τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή τους στις εξ αποστάσεως 
εξετάσεις και προτίθεστε να συμμετέχετε σε αυτές, σύμφωνα με τους παρακάτω 
όρους: 

 η συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνει με χρήση των στοιχείων του ιδρυματικού 
τους λογαριασμού 

 οι εργασίες/γραπτά που θα υποβάλλετε εκπονήθηκαν αποκλειστικά από τους 
ίδιους, ενώ στην περίπτωση εξετάσεων που περιλαμβάνει υποβολή εργασιών 
θα αναφέρουν πλήρως όλες τις πηγές στις οποίες ανέτρεξαν για την εκπόνηση 
τους 

 συναινείτε στον έλεγχο πρόληψης λογοκλοπής στις εργασίες/γραπτά που 
παραδίδουν μέσω του πληροφοριακού συστήματος Turnitin 

 αποδέχεστε τα μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ιδρύματος για 
τη διαδικασία των εξετάσεων από απόσταση 

7. να έχετε την ημέρα της εξέτασης διαθέσιμη την φοιτητική σας ταυτότητα  

Τις επόμενες ημέρες και όταν ενεργοποιηθεί το eclass, θα υπάρξουν ανακοινώσεις στα 
eclass των παραπάνω μαθημάτων σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες των εξετάσεων. 

Για οποιοδήποτε σχετικό θέμα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο: 
pvarzakas@uth.gr 


