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Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης

Τμήμα: Μηχανικών Περιβάλλοντος
Μάθημα: Επεξεργασία Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων
Κωδικός Μαθήματος ΕΒΥΑ
Διδάσκων: Σπυρίδων Ντούγιας
Τρόπος επικοινωνίας sntougia@env.duth.gr
με διδάσκοντα
Επόπτες/Επιτηρητές: Ορίζονται σύμφωνα με το ανακοινωθέν πρόγραμμα της
εξεταστικής.
Εξάμηνο: 7ο
Επίπεδο σπουδών: ΠΠΣ
Τρόποι εξέτασης: Προφορική
εξ
αποστάσεως
SKYPEFORBUSINESS

εξέταση

μέσω

Η εξέταση στο μάθημα θα πραγματοποιηθεί
(ημερομηνία και ώρα) σύμφωνα με το ανακοινωθέν
πρόγραμμα της εξεταστικής
Η εξ’ αποστάσεως εξέταση του Μαθήματος Επεξεργασία

Οδηγίες υλοποίησης
Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων θα γίνει προφορικά,
εξέτασης: παρουσία επιτηρητών, μέσω του skypeforbusiness. Η εξ’

αποστάσεως εξέταση των φοιτητών θα γίνει αποκλειστικά
μέσω
του
ιδρυματικού
λογαριασμού
τους
(username@duth.gr) και την επίδειξη της ταυτότητας τους
μέσω κάμερας
Τονίζεται ότι απαγορεύεται η καταγραφή/αποθήκευση με την
χρήση κάμερας και μικροφώνου. Για την εξ’ αποστάσεως
προφορική εξέταση, θα πρέπει η κάμερα και το μικρόφωνο
του φοιτητή να είναι ενεργά καθ’ όλη την διάρκεια της
εξέτασης του.
Πριν από την συμμετοχή τους στην αξιολόγηση, οι φοιτητές θα
πρέπει να δηλώσουν ότι έχουν λάβει γνώση του κώδικα
δεοντολογίας και καλών πρακτικών του ΔΠΘ, του κανονισμού
προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών
Περιβάλλοντος του ΔΠΘ, της πολιτικής του ΔΠΘ για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα του

πλαισίου υλοποίησης των εξετάσεων κατά την τρέχουσα
εξεταστική περίοδο. Για αυτό τον σκοπό οι φοιτητές θα
καταθέσουν ηλεκτρονική δήλωση πριν την συμμετοχή τους
στην εξέταση.
Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως
εξέταση αποδέχονται ότι θα πρέπει να διαθέτουν τα
απαραίτητα για την εξέταση μέσα, ήτοι μικρόφωνο, κάμερα,
επεξεργαστή κειμένου, σύνδεση στο διαδίκτυο και την
κατάλληλη πλατφόρμα επικοινωνίας.
Η εξ’ αποστάσεως προφορική εξέταση του Μαθήματος
Επεξεργασία Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων θα γίνει στις
14/09/2020, ώρα 8.30-10.30, όπου κάθε φοιτητής θα
εξετάζεται σε δύο (2) ερωτήσεις (2.5 μονάδες έκαστη). Οι
υπόλοιπες έως 5 μονάδες αποκτούνται από την βαθμολόγηση
της εξαμηνιαίας εργασίας που έχουν υποβάλλει. Για να
βαθμολογηθούν οι εξεταζόμενοι φοιτητές θα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένοι και στο classweb/teachers (να έχουν κάνει
εγγραφή για συμμετοχή).
Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξετασθούν θα συνδέονται
μέσω skype for business με την χρήση του συνδέσμου
https://meet.lync.com/duth/sntougia/XGRC96CP.
Για να συμμετέχει ο φοιτητής / φοιτήτρια στις εξετάσεις θα
πρέπει να διαβάσει και να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής
του / της στη διαδικασία των εξετάσεων. Αυτό γίνεται μέσα
από τη σελίδα https://students.duth.gr και από το μενού
«Εξυπηρέτηση», μεταβαίνοντας στην επιλογή «Συμμετοχή
στην επόμενη εξεταστική περίοδο».
Δεν επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο - ούτε από τον
Καθηγητή, ούτε από τους φοιτητές - η καταγραφή της
προφορικής αξιολόγησης, είτε με χρήση κάποιου λογισμικού,
είτε με τρίτα μέσα.
Υπάρχει δυνατότητα να γίνεται έλεγχος από τους εξεταστές
στη λίστα των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα στην
πλατφόρμα open eClass.

