
ΘΕΜΑ: Διαδικασία εξετάσεων για το μαθήματα ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (παλαιού προγράμματος 
σπουδών) Παρασκευή 29η Ιανουαρίου 2021 

 

Προσοχή: Η συμμετοχή αφορά αποκλειστικά και μόνο όσους έχουν δηλώσει το μάθημα 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ και έχουν ολοκληρώσει τις εργαστηριακές ασκήσεις και μπορούν να 
συμμετέχουν στις εξετάσεις του μαθήματος. 

 
 
 
Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει το μάθημα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα 
πρέπει να έχουν κάνει εγγραφή στο e-class ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (παλαιό πρόγραμμα σπουδών μέχρι 
2015)  (VET_U_215) του αντίστοιχου μαθήματος και στην αντίστοιχη τάξη εξετάσεων του MS-

team ΠΠΣ09.ΒΑ0501_ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, Κωδικός μαθήματος syt1u3m). Επιπρόσθετα, θα πρέπει 
να έχουν πρόσβαση στις παραπάνω πλατφόρμες την ημέρα των εξετάσεων (29/1/2021 από 
08.00-08.30) 
 
Για την εξεταστική του Ιανουαρίου 2020, οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν ως εξής: 
 
- Η ημέρα και η ώρα των εξετάσεων έχουν ανακοινωθεί στο πρόγραμμα εξετάσεων του 
Τμήματος. Συγκεκριμένα για το μάθημα ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ είναι η Παρασκευή 29 Ιανουαρίου από 
08.00-08.30. 
 
-Η εξέταση θα έχει διάρκεια 20 λεπτά. Οι φοιτητές θα χωριστούν σε group των 5-10 ατόμων. 
Ακολουθούν τα ΑΓΜ των φοιτητών, των groups και ώρα εξετάσεων  
 

ώρα Group  ΑΓΜ 

 08:00-08:30 1 #909006 

 08:00-08:30 1 #909004 

 08:00-08:30 1 #0914109 

 08:00-08:30 1 #0915029 

 08:00-08:30 1 #0912064 

 08:00-08:30 1 #0914104 

 08:00-08:30 1 #0912059 

 08:00-08:30 1 #0915050 

 08:00-08:30 1 #0915104 

 08:00-08:30 1 #0914085 

 08:00-08:30 1 #0911039 

 
 



Την ακριβή ώρα του προγράμματος εξετάσεων του κάθε group (group 1, group 2…) οι 
εξεταζόμενοι φοιτητές θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα MS-TEAMS του μαθήματος 

ΠΠΣ09.ΒΑ0501_ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ με χρήση του κωδικού syt1u3m και στο  

συγκεκριμένο/προγραμματισμένο Scheduled a meeting πχ Εξετάσεις Βιοχημεία Group 1, 
29 Ιανουαρίου, 08.00-08.30 

 
Θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρηθεί το πρόγραμμα και να μην υπάρχουν μεγάλες 
αποκλίσεις. Ανάλογα όμως με την συμμετοχή των φοιτητών και τα τυχόν τεχνικά προβλήματα 
υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί από τους φοιτητές να ξεκινήσουν την εξέταση νωρίτερα αλλά 
και αργότερα από την καθορισμένη ώρα. Έτσι όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι 
για άμεση σύνδεση, 10 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα του αντίστοιχου group 
 
-Οι εξεταζόμενοι καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής τους στην εξέταση θα πρέπει 
υποχρεωτικά να έχουν ανοιχτή την κάμερά τους, να φαίνονται ευκρινώς και να είναι μόνοι 
στο δωμάτιο το οποίο βρίσκονται. 
 
-Με την έναρξη της εξέτασης, οι εξεταζόμενοι της συγκεκριμένου group θα πρέπει να 
παρουσιάσουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα  
 
 Στην συνέχεια  
θα λάβουν οδηγίες από τον διδάσκοντα μέσω της πλατφόρμας MS-TEAMS για τον τρόπο 
που θα πρέπει να συνδεθούν μέσω της πλατφόρμας eClass https://eclass.uth.gr/ 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (παλαιό πρόγραμμα σπουδών μέχρι 2015) (VET_U_215) Yποσύστημα 
«Ασκήσεις» ενώ παραμένουν συνδεμένοι και στην πλατφόρμα MS-TEAMS.  
 
 
- Με την έναρξη της εξέτασης (και όχι νωρίτερα) οι εξεταζόμενοι αποκτούν πρόσβαση σε 
σύνολο 20 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στην συγκεκριμένη Άσκηση του μαθήματος που 
εξετάζονται για 20 λεπτά. 
. 

 

https://eclass.uth.gr/

