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2019-2020
Αφορά τα Τμήματα του Πανεπιστημίου με ΕΔΡΑ την ΑΘΗΝΑ
καλούνται όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές (κανονικών εξαμήνων και επί πτυχίω) να δηλώσουν:

1ον) τον τρόπο εξέτασης (εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία).
Διευκρινίζουμε ότι η διεξαγωγή των εξετάσεων θεωρία και εργαστήριο θα γίνει με εξ αποστάσεως
μεθόδους (γραπτά ή προφορικά). Κατά την εξέταση και ανάλογα με το είδος αυτής, όπου
απαιτείται ο φοιτητής θα πρέπει να διαθέτει κάμερα σε υπολογιστή, σε tablet ή σε smartphone. Η
κάμερα σε καμμιά περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθεί για καταγραφή / βιντεοσκόπηση.
Εξαιρούνται από την ανωτέρω εξέταση οι φοιτητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας
και τεχνικά προβλήματα και οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να το αναφέρουν ως επιλογή
(φυσική παρουσία) κατά τη δήλωση των μαθημάτων στο e-student.

2ον) τα μαθήματα που επιθυμούν να εξετασθούν κατά την

εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://estudent.aua.gr
κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης
Η διαδικασία της ηλεκτρονικής δήλωσης θα πραγματοποιείται:
από

Παρασκευή 31/07/2020 έως και Τετάρτη 26/08/2020

Η ημερομηνία είναι καταληκτική και δεν θα δοθεί παράταση. Επισημαίνεται, ότι μετά την παρέλευση της
παραπάνω ημερομηνίας οι φοιτητές δεν θα μπορούν να δηλώσουν μαθήματα και συνεπώς να
εξετασθούν σε αυτά. Οι δηλώσεις είναι άμεσα συνδεδεμένες με την καταχώριση βαθμολογιών των
εξετάσεων, οπότε είναι υποχρεωτικές και απαραίτητες προκειμένου να καταχωρισθεί ο βαθμός.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Σας υπενθυμίζουμε ότι: οι φοιτητές των εξαμήνων*, επιπλέον των μαθημάτων του έτους τους
(χειμερινού και εαρινού εξαμήνου), μπορούν συμπληρωματικά να δηλώσουν για την περίοδο
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ δώδεκα (12) θεωρητικά και δώδεκα (12) εργαστηριακά μαθήματα παλαιότερων
εξαμήνων(χειμερινών ή εαρινών).
• και αντίστοιχα οι επί πτυχίω φοιτητές: μπορούν να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα των
χειμερινών και εαρινών εξαμήνων.
• Σ Υ Ν Ι Σ Τ Α Τ Α Ι σ τ ο υ ς φ ο ι τ η τ έ ς να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που δίνονται από το
ηλεκτρονικό σύστημα κατά τη διαδικασία της δήλωσής τους. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ επίσης ότι αμέσως
μετά τη δήλωση των μαθημάτων της εξεταστικής αποστέλλεται αυτόματα στο πανεπιστημιακό email των φοιτητών η δήλωσή τους, ΩΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ.
*Οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου δε χρειάζεται να δηλώσουν μαθήματα κατά την περίοδο του
Σεπτεμβρίου αλλά μόνο τον τρόπο εξέτασης.

