Αγαπητοί φοιτητές/ τριες,
Σε αυτή την περίοδο το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών (όπως και άλλα Τμήματα) του Πανεπιστημίου Πειραιά θα
πραγματοποιήσουν την εξεταστική του Ιουνίου (και αν χρειαστεί και του Σεπτεμβρίου) ηλεκτρονικά και εξ
αποστάσεως μέσω διαδικτύου. Η εξεταστική Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί από 9 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου
(εφόσον χρειαστεί).
Εννοείται ότι προϋπόθεση εξέτασης σε ένα μάθημα είναι η παράδοση του σχετικού συγγράμματος του
μαθήματος -εφόσον τούτο απαιτείται- τουλάχιστον 15 ημέρες προ της ημερομηνίας εξετάσεως.
Κάθε καθηγητής – μέλος ΔΕΠ- του Τμήματος έχει το περιθώριο να επιλέξει κατά περίπτωση ανάμεσα σε:
1.

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και

2.

Ερωτήσεις Τύπου Σωστό/ Λάθος ή/και

3.

Ερωτήσεις Ανάπτυξης

τις οποίες οι φοιτητές θα απαντούν στον υπολογιστή τους από το σπίτι τους με τη διαδικασία της εξ
αποστάσεως εξέτασης (δηλαδή με ανοικτά βιβλία). Το ίδιο το σύστημα έχει προβλέψει διακοπή χρόνου εξέτασης
εφόσον υπάρξει απώλεια σύνδεσης αλλά αυτή η διακοπή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 λεπτά, οπότε είναι
χρήσιμο όλοι οι φοιτητές να έχουν καλή συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο.
Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου μέσου με ηχείο/
μικρόφωνο και κάμερα καθώς και καλή σύνδεση στο διαδίκτυο (internet) καθώς προϋποθέτει την πρότερη
ταυτοποίηση των φοιτητών. Τα θέματα θα διανέμονται μέσω προσωπικών mails ή μέσω αυστηρά προσωπικών
κωδικών για είσοδο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης ή μέσω του e-class. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για τον
τρόπο εξέτασης κάθε καθηγητή αλλά και τον τρόπο απόκτησης αυτών των κωδικών μέσω σχετικών
ανακοινώσεων με τη λήξη της εκπαιδευτικής περιόδου την 1η εβδομάδα του Ιουνίου.
Προβλέπεται επίσης η διενέργεια πιλοτικής εξέτασης (μία για κάθε έτος) ώστε να γίνει κατανοητή η όλη
διαδικασία από τους φοιτητές.
Φοιτητές που δεν επιθυμούν να εξεταστούν ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως για οποιοδήποτε λόγο και επιθυμούν
να εξεταστούν δια ζώσης και από κοντά σε όλα τα μαθήματα της εξεταστικής σε ειδική εξεταστική την τελευταία
εβδομάδα του Ιουλίου πρέπει να δηλώσουν την πρόθεση τους αυτή σε αποκλειστική προθεσμία έως τις 30
Μαϊου 2020 και ώρα 12.00 στη Γραμματεία του Τμήματος. Σε περίπτωση μη υποβολής της παραπάνω πρόθεσης
για δια ζώσης εξέταση θεωρείται ότι έχει εκδηλωθεί πρόθεση ηλεκτρονικής εξέτασης, οπότε οι φοιτητές θα
πρέπει να συμπληρώσουν εμπροθέσμως την δήλωση συγκατάθεσης, διότι διαφορετικά δεν θα έχουν
δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2020.
Οι υπόλοιποι φοιτητές θα εξεταστούν ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως σε όλα τα μαθήματα της εξεταστικής και
απαιτείται να αποδεχθούν είτε με έγγραφο (υποβολή στη γραμματεία σχετικού εντύπου συγκατάθεσης που
επισυνάπτεται) είτε ηλεκτρονικά (με κλικάρισμα του αντίστοιχου κελιού) πριν την πρώτη εξέταση τους τη σχετική
δήλωση συγκατάθεσης. Εάν δεν υποβληθεί η δήλωση αυτή, ο εξεταζόμενος/-η θεωρείται ότι δεν συμμετείχε
στις εξετάσεις και το δοκίμιό του/της ή το ηλεκτρονικό έγγραφό του/της στο οποίο περιλαμβάνονται οι
απαντήσεις του/της στις εξετάσεις δεν βαθμολογείται.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Όνομα & Επώνυμο:
____________________________________________________________________________
Αριθμός Μητρώου:
____________________________________________________________________________
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
____________________________________________________________________________
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δηλώνω ότι:
1.

2.
3.
4.
5.

Η συμμετοχή μου στις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2020 θα πραγματοποιηθεί
αυτοπροσώπως. Επίσης δηλώνω ότι διαθέτω έγκυρο και εν ισχύ ταυτοποιητικό έγγραφο
(αστυνομική ή φοιτητική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης) το οποίο επί ποινή
αποκλεισμού θα επιδείξω αναντίρρητα εφόσον μου ζητηθεί μέσω κάμερας.
Έχω μελετήσει και κατανοήσει τις οδηγίες διεξαγωγής της εξέτασης που αναγράφεται παραπάνω.
Το συνημμένο δοκίμιο ή οι απαντήσεις που θα δοθούν κατά την ως άνω ηλεκτρονική μου
εξέταση θα αποτελέσουν προϊόν αποκλειστικά δικής μου σκέψης και εργασίας.
Γνωρίζω και αποδέχομαι τον κανονισμό εξετάσεων του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών ο
οποίος διατίθεται από τη Γραμματεία
Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η εξεταστική αυτή στο σύνολο των μαθημάτων της διεξάγεται
ηλεκτρονικά και είναι δυνατόν μέρος της να καταγραφεί και ότι η καταγραφή θα χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς βαθμολόγησης ή αναβαθμολόγησής μου ή για σκοπούς
ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, (β) η όποια τυχόν
καταγραφή θα διατηρηθεί για διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία της εξέτασης και στη
συνέχεια θα διαγραφεί οριστικά, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την
Προστασία Δεδομένων 2016/679 και του εφαρμοστικού του ως άνω Κανονισμού νόμου
4624/2019.

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

