
                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 24-08-2020 
         ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
       ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 25  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της Β ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2019-2020, το διάστημα  
από  31-08 ΕΩΣ & 25-09-2020, θα πρέπει υποχρεωτικά: 

1. Να εγγραφούν στην ψηφιακή πλατφόρμα του exams.eclass upatras.gr σε όλα 
τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν και κατόπιν να ενημερωθούν για: 
α) το περιεχόμενο του υπό εξέταση μαθήματος (εξεταστέα ύλη) και 
β) τη διαδικασία της εξέτασης για το κάθε μάθημα. 

2. Να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις, 
αποδεχόμενοι τους όρους εξέτασης και στη συνέχεια να την ανεβάσουν στο e-
Class. Η Δήλωση βρίσκεται στον 
https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php. 

  
Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση από απόσταση: 

 ο λογαριασμός σας  στο e-class και exams.eclass  να είναι ενεργός 
 ο φοιτητής / η φοιτήτρια να είναι εγγεγραμμένος/η στο μάθημα του e-class και 

exams.eclass στο οποίο  θα εξεταστεί 
 η συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του 

ιδρυματικού λογαριασμού σας 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! 
Εφιστούμε την προσοχή σας  στην παρακολούθηση των ανακοινώσεων που θα 
ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο 
exams.eclass κάθε μαθήματος.  
Οι εγγραφές στην πλατφόρμα του  στο e-class και exams.eclass   και η υποβολή όλων 
των Δηλώσεων για την συμμετοχή στις εξετάσεις, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από 
τους φοιτητές, το αργότερο μέχρι τις 29-08-2020. 
Οι Δηλώσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές και οι φοιτητές 
που τις υπέβαλαν ΔΕΝ θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις. 
Οι φοιτητές που δεν θα ακολουθήσουν όλες τις πιο πάνω οδηγίες ΔΕΝ θα μπορούν να 
συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων της περιόδου Σεπτεμβρίου 2020. 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:  

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΠΟΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ  upatras.gr , 

ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  ΔΙΑΔΡΟΜΗ:  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

                                   ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 24-08-2020 

 

   

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

