ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΕΞΕΣΑΕΩΝ
ΓΙΑ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΕ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΠΔΜ)
ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ
1) Οι φοιτθτζσ του ΠΔΜ, για τθν προετοιμαςία τθσ ςυμμετοχι τουσ ςε κάκε είδουσ εξ
αποςτάςεωσ εξζταςθ, κα πρζπει:
 Να φροντίςουν ϊςτε να διακζτουν όλον τον απαραίτθτο τεχνικό εξοπλιςμό για
τθν εξζταςι τουσ (π.χ. Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, ειδικά λογιςμικά κ.α.), όπωσ
αυτά ανακοινϊνονται ςχετικά.
 Να φροντίηουν για τθν ποιότθτα του εξοπλιςμοφ τουσ και τθσ ςφνδεςισ τουσ
ςτο διαδίκτυο.
 Να χρθςιμοποιοφν απομονωμζνο και ιςυχο χϊρο για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ
εξετάςεισ, ο οποίοσ κα επιτρζπει ανοιχτι κάμερα και μικρόφωνο ςε όλθ τθ
διάρκεια τθσ εξζταςθσ, ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ εξεταςτικι διαδικαςία
και να μθ διαςπάται θ προςοχι και με τθ λιγότερθ δυνατι παρζμβαςθ ςτον
ιδιωτικό χϊρο του εξεταηομζνου.
 Να

χρηςιμοποιοφν

αποκλειςτικά

τουσ

ιδρυματικοφσ

λογαριαςμοφσ

(username, password) για τη ςφνδεςη και τη ςυμμετοχή τουσ ςε κάθε είδουσ
εξ αποςτάςεωσ εξζταςη.
 Να επιδεικνφουν τθν ακαδθμαϊκι τουσ ταυτότθτα, όταν τουσ ηθτείται.
 Να ενθμερϊνονται από τισ ανακοινϊςεισ του Τμιματόσ τουσ για τθν
θμερομθνία, τθν ϊρα και τον τρόπο διεξαγωγισ των εξ αποςτάςεωσ
εξετάςεων και να ανταποκρίνονται ζγκαιρα ςτισ απαιτιςεισ κάκε εξζταςθσ.
2) Ειδικά για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-20, οι φοιτθτζσ που δεν διακζτουν τον
κατάλλθλο εξοπλιςμό με τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ
εξ αποςτάςεωσ εξετάςεισ, κα πρζπει πριν τθν ζναρξθ τθσ εξεταςτικισ περιόδου και
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ζωσ

τισ

18

Ιουνίου,

να

κατακζςουν

θλεκτρονικά

http://applications.uowm.gr/generic.php?applicationid=9

ςτον

διλωςθ,

ςφνδεςμο
όπου

κα

δθλϊνουν τθν αδυναμία ςυμμετοχισ τουσ ςτισ εξ αποςτάςεωσ εξετάςεισ. Το Ίδρυμα
κα φροντίςει να διαςφαλιςτεί θ ςυμμετοχι τουσ ςτισ εξ αποςτάςεωσ εξετάςεισ,
παρζχοντάσ τουσ τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό ςτισ εγκαταςτάςεισ του ςτθν πόλθ τθσ
Κοηάνθσ.

ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ
3) Για τθν απρόςκοπτθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ εξετάςεισ οι φοιτθτζσ κα πρζπει:
 Να ςυνδζονται ζγκαιρα, με βάςθ το πρόγραμμα τθσ εξζταςθσ, προκειμζνου να
πραγματοποιοφν δοκιμαςτικό ζλεγχο του εξοπλιςμοφ τουσ, αλλά και να
ανταποκρίνονται άμεςα ςτισ ηθτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν ταυτοποίθςι τουσ.
Π.χ., ςε μία εξζταςθ που αρχίηει από 9:00 και ολοκλθρϊνεται ςτισ 11:00, ο
ζλεγχοσ κα πραγματοποιείται ςτο διάςτθμα από 9:00 μζχρι 9:30. Ο φοιτθτισ
που δεν κα παρευρίςκεται ςτον παραπάνω ζλεγχο κα αποκλείεται από τισ
εξετάςεισ.
 Να ςυμμετζχουν με ανοιχτζσ κάμερεσ και μικρόφωνα και ςτθν αρχι τθσ
εξζταςθσ να δείχνουν ςτθν κάμερα τθν ακαδθμαϊκι τουσ ταυτότθτα όπωσ και
ςε όποια άλλθ χρονικι ςτιγμι τθσ εξζταςθσ τουσ ηθτθκεί. Φοιτθτισ που δεν
ζχει ακαδθμαϊκι ταυτότθτα δεν επιτρζπεται να πάρει μζροσ ςτισ εξετάςεισ. Ο
επόπτθσ Κακθγθτισ ζχει δικαίωμα να αποκλείςει από τισ εξετάςεισ του
μακιματοσ τουσ φοιτθτζσ ςτουσ οποίουσ κατά τον ζλεγχο του εξοπλιςμοφ τουσ
διαπιςτϊκθκαν

ελλείψεισ

παραποιθμζνθ εικόνα κλπ).

ι

αδυναμίεσ

(π.χ.

απουςία

μικροφϊνου,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Να ακολουκοφν όλεσ τισ οδθγίεσ του Κακθγθτι ι των εποπτϊν ςφμφωνα με
τισ οποίεσ μπορεί να ορίηεται και το άνοιγμα και κλείςιμο των καμερϊν και
μικροφϊνων για τθν καλφτερθ εποπτεία τθσ διαδικαςίασ.
 Στθν αρχι τθσ γραπτισ εξζταςθσ, να υποβάλλουν ωσ cookies, διλωςθ ότι: α)
ςυναινοφν με τθν ακολουκοφμενθ μορφι εξζταςθσ, β) ςυμμετζχουν ςτθν
διαδικαςία αυτι τθρϊντασ όλουσ τουσ κανόνεσ ακαδθμαϊκισ δεοντολογίασ και
γ) αποδζχονται όλουσ τουσ όρουσ του κανονιςμοφ εξ αποςτάςεωσ εξετάςεων
για τουσ φοιτθτζσ του ΠΔΜ.
4) Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςφνδεςισ τουσ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, όπωσ διακοπι
θλεκτροδότθςθσ ι διακοπι δικτφου με ευκφνθ του παρόχου ι για άλλουσ λόγουσ
ανωτζρασ βίασ, οι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να αποδείξουν με ςτοιχεία ότι
δεν ευκφνονται για τθν διακοπι (π.χ. με ςχετικι βεβαίωςθ από τον πάροχο που κα
κατατεκεί ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ τθν επόμενθ θμζρα τθσ εξζταςθσ), ϊςτε να
μθν κεωρθκεί θκελθμζνθ αποχϊρθςθ από τθν εξζταςθ και να τουσ επιτραπεί
επανεξζταςθ με τον ίδιο ι άλλο τρόπο μετά το τζλοσ τθσ εξεταςτικισ περιόδου (π.χ.
προφορικι εξζταςθ).
5) Οι εργαςίεσ, οι απαντιςεισ ςε κζματα ανάπτυξθσ και τα κείμενα που κα
παραδϊςουν ςε κάκε μορφισ εξζταςθ κα πρζπει να αποτελοφν αποκλειςτικά προϊόν
δικισ τουσ προςωπικισ πνευματικισ προςπάκειασ.
6) Η μθ ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ ςθμαίνει τουλάχιςτον τον αποκλειςμό και
μθδενιςμό τουσ από τθν εξζταςθ. Ιδιαίτερα αν παραβιάηουν το αδιάβλθτο τθσ
εξεταςτικισ διαδικαςίασ ι διαπιςτωκεί ότι δεν ςυμμετζχουν οι ίδιοι ςτθν διαδικαςία,
ι διαπιςτωκεί ότι οι απαντιςεισ τουσ δεν αποτελοφν προϊόν δικισ τουσ πνευματικισ
προςπάκειασ, δθμιουργεί κζμα διαβλθτότθτασ τθσ εξζταςθσ και θ Σφγκλθτοσ του
ΠΔΜ κα προβεί ςτα αναγκαία μζτρα.
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7) Η πλατφόρμα εξ αποςτάςεωσ εξετάςεων εμφανίηει κουίη το οποίο ςυμπλθρϊνεται
από τουσ φοιτθτζσ ςφμφωνα με τον κωδικό που τουσ αποςτζλλει ο Κακθγθτισ μζςω
του εργαλείου Chat του Zoom. Ο Κακθγθτισ ζχει τθ δυνατότθτα με share screen
μζςω του Zoom ι με μετατόπιςθ τθσ κάμερασ του κινθτοφ ςτθν οκόνθ του
υπολογιςτι να ταυτοποιιςει περαιτζρω τον φοιτθτι. Σθμειϊνεται ότι, ο φοιτθτισ
που δεν απαντά με το ςωςτό κωδικό ςτο κουίη, δεν ζχει πρόςβαςθ ςτα κζματα των
εξετάςεων.
8) Στθν πλατφόρμα των εξ αποςτάςεωσ εξετάςεων, οι ερωτιςεισ εμφανίηονται με
ςειρά και επομζνωσ με τθν ίδια ςειρά καλοφνται οι φοιτθτζσ να τισ απαντιςουν,
δίχωσ να ζχουν τθ δυνατότθτα να επιςτρζψουν πίςω και να αλλάξουν τισ απαντιςεισ
τουσ. Οι φοιτθτζσ δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να επιςτρζψουν ςε πρότερεσ
αναπάντθτεσ ερωτιςεισ προκειμζνου να τισ απαντιςουν. Ο χρόνοσ εξζταςθσ είναι
προκακοριςμζνοσ και ίδιοσ για όλουσ τουσ υπό εξζταςθ φοιτθτζσ.
9) Η πλατφόρμα εξετάςεων υποςτθρίηει μζςω τθσ δθμιουργίασ τράπεηασ κεμάτων τθν
αναπαραγωγι διαφορετικϊν κεμάτων για τουσ υπό εξζταςθ φοιτθτζσ. Ειδικά ςτθν
περίπτωςθ των κεμάτων πολλαπλισ επιλογισ, υπάρχει θ δυνατότθτα να
εμφανίηονται οι απαντιςεισ με τυχαίο τρόπο.
10)

Απαγορεφεται ρητά η καταγραφή, αναμετάδοςη ςε πραγματικό χρόνο και

αποθήκευςη από οποιονδήποτε είτε μζρουσ, είτε όλησ τησ εξεταςτικήσ διαδικαςίασ
με ηλεκτρονικά μζςα, καθώσ και η αναπαραγωγή τουσ δημόςια.

ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ
11)

Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ (π.χ. δυςλεξία, ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ) κα

εξετάηονται με τον προςικοντα τρόπο, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον Κακθγθτι.

