
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ & ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Δευτέρα 14-9-2020, 09:00-15:00, Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE for 

BUSINESS 

  

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

  

Τμήμα: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

Μάθημα: ΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Κωδικός Μαθήματος OPE02220 

Διδάσκουσα: Βερόνικα Ανδρεά 

Τρόπος επικοινωνίας 

με διδάσκουσα 
vandrea@fmenr.duth.gr 

Επιτηρητές: Γεώργιος Τσαντόπουλος, Παρασκευή Καρανικόλα 

Εξάμηνο: 10ο 

Επίπεδο σπουδών: ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω SKYPE for BUSINESS 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: 

H εξέταση στο μάθημα «ΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» θα πραγματοποιηθεί σε 10 

γκρουπ των 5 ατόμων την Δευτέρα 14-9-2020. Το 1ο γκρουπ θα 

ξεκινήσει στις 09.00 το πρωί και το τελευταίο στις 13.30 σύμφωνα 

με τη σειρά που εμφανίζονται οι ΑΕΜ των συμμετεχόντων στην 

επισυναπτόμενη λίστα (πρόγραμμα εξέτασης). 

Οι φοιτητές θα μπαίνουν αρχικά στο χώρο αναμονής και θα 

εισέρχονται στην εικονική αίθουσα εξέτασης όταν θα γίνονται 

αποδεκτοί. 

Οι τεχνικοί περιορισμοί της πλατφόρμας δεν επιτρέπουν την 

παραμονή των φοιτητών στο χώρο αναμονής για χρόνο μεγαλύτερο 

των 15΄. Επομένως, παρακαλούνται οι φοιτητές ανάλογα με την 

προγραμματισμένη ώρα εξέτασής να υπολογίσουν τι ώρα θα πρέπει 

να μπουν στην πλατφόρμα. Πχ. Αν κάποιος ανήκει στην ομάδα που 

η εξέταση ξεκινά στις 9:30, το νωρίτερο που μπορεί να μπει είναι 

09:16 κ.ο.κ. 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω SKYPE for BUSINESS. 

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο:  

https://meet.lync.com/duth/vandrea/2WKF4Z52 
 

https://meet.lync.com/duth/vandrea/2WKF4Z52


O παραπάνω σύνδεσμος αποστέλλεται στους φοιτητές μέσω 

e- Class αποκλειστικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς όσων 

έχουν δηλώσει το μάθημα και έχουν λάβει γνώση των όρων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. 

  

Προσοχή! Οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην αίθουσα 

εξέτασης μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού, διαφορετικά 

δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Επίσης θα συμμετάσχουν 

στην εξέταση με κάμερα την οποία θα έχουν ανοικτή κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης. Πριν την έναρξη της εξέτασης, οι φοιτητές 

θα επιδεικνύουν στην κάμερα την ταυτότητά τους, ώστε να γίνει 

ταυτοποίησή τους. Παρακαλώ να έχετε διαβάσει τις σχετικές 

οδηγίες με τίτλο «Συμμετοχή φοιτητών σε προφορική αξιολόγηση 

με την υπηρεσία Skype for Business που έχουν αναρτηθεί στο Πεδίο 

«Έγγραφα» στην πλατφόρμα του E-class 

https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=OPE02220  

            ή στην παρακάτω ιστοσελίδα: 

 https://itc.duth.gr/skype-for-business/»  

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να απαντήσει σε 3 ερωτήσεις. Κάθε μία 

από τις ερωτήσεις βαθμολογείται με 3,33. 

  

https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=OPE02220
https://itc.duth.gr/skype-for-business/

