
 
 

Καρδίτσα, 6-7-2020 
 
 
 

ANAKOΙΝΩΣΗ 
 
 

Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιουλίου 2020 για τις Παθολογίες 
Παραγωγικών Ζώων είναι το εξής: 
 
Δευτέρα 20-7-2020 

 Τεστ-Πτυχιακών Παθολογίας Παραγωγικών*, ώρα 12:00-13:30 
 
Πέμπτη 23-7-2020 

  «Παθολογία Αναπνευστικού και Νευρικού Συστήματος», ώρα 11:00-
12:00 

 «Παθολογία Αναπνευστικού Συστήματος», ώρα 12:00-13:00 

 «Παθολογία Νευρικού Συστήματος», ώρα 13:00-14:00 

 «Νοσήματα από έλλειψη ή περίσσεια μακροστοιχείων, ιχνοστοιχείων 
και βιταμινών και Παθολογικές καταστάσεις με ιδιαίτερη οικονομική 
σημασία», ώρα 14:00-15:00 

 «Προπαιδευτική Παθολογία Παραγωγικών Ζώων», ώρα 17:00-18:00 

 «Παθολογία Πεπτικού Συστήματος», ώρα 18:00-19:00 

 «Παθολογία Χοίρων» (πρόγραμμα σπουδών παλαιότερο του 2010),  
ώρα 19:00-19:30 

 «Παθολογία Ιπποειδών» (πρόγραμμα σπουδών παλαιότερο του 2010),  
ώρα 19:30-20:00 

 
Σε κάθε μάθημα, την ημέρα και ώρα που καθορίζεται παραπάνω, οι φοιτητές 
που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα MS-
TEAMS, μέσω του εικονιδίου «team with a code» και τον κωδικό: 2zphqrx 
 



Με την έναρξη της εξέτασης, θα δίνεται στους εξεταζόμενους ένας σύνδεσμος 
(link), ο οποίος θα οδηγεί άμεσα σε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις πολλαπλών 
επιλογών μορφής google forms. Η κοινοποίηση του συνδέσμου θα γίνεται με 
γραπτό μήνυμα στην εφαρμογή chat της πλατφόρμας MS-TEAMS. Με την 
κοινοποίηση του συνδέσμου οι φοιτητές θα ενημερώνονται προφορικά και 
γραπτά για τον αριθμό των ερωτήσεων που υπάρχουν στο συγκεκριμένο 
ερωτηματολόγιο και για το χρόνο λήξης της εξέτασης. Υπόμνηση του 
εναπομείναντος χρόνου θα γίνεται σε δύο στάδια: 2 λεπτά προ της λήξης και 
επίσης ένα λεπτό προ της λήξης. Ο χρόνος λήξης θα τηρείται ακριβώς και 
καμία απάντηση δε θα γίνεται δεκτή μετά τη λήξη του προκαθορισμένου 
χρόνου. Αμέσως μετά την αποστολή των απαντήσεων, κάθε εξεταζόμενος θα 
λαμβάνει ένα αυτόματο μήνυμα με το οποίο θα ενημερώνεται πόσες από τις 
απαντήσεις που έδωσε ήταν σωστές. Αν τυχών εξεταζόμενος αποστείλει πάνω 
από μία απάντηση, μόνο η πρώτη θα λαμβάνεται υπόψη. 
 
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν φοιτητές που να έχουν αιτηθεί εξέτασης με 
φυσική παρουσία στα γραπτά των Παθολογιών Παραγωγικών. Αν υπάρχουν 
φοιτητές οι οποίοι σκοπεύουν να κάνουν τέτοια αίτηση, αυτό θα πρέπει να 
γίνει στη Γραμματεία του Τμήματος πριν από την ημερομηνία των 
εξετάσεων. 

 
*Οι κλινικές εξετάσεις της Παθολογίας Παραγωγικών (πτυχιακές), θα γίνουν 
μόνο για τους φοιτητές οι οποίοι θα απαντήσουν σωστά τουλάχιστον στις 
μισές ερωτήσεις του Τεστ-Πτυχιακών Παθολογίας Παραγωγικών. Η 
ημερομηνίες και ο τρόπος των κλινικών εξετάσεων για τους επιτυχόντες θα 
καθοριστούν μετά το Τεστ-Πτυχιακών και σε ατομική συνεννόηση μαζί τους, 
ώστε να ικανοποιηθούν κατά περίπτωση πιθανές ειδικές συνθήκες μέτρων 
προφύλαξης και κοινωνικών αποστάσεων. 
 
Καλή επιτυχία σε όλους, 
 
                    Γιωργος Χριστοδουλόπουλος 
 
 
 


