
ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΧΗΜΔΙΑ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ,  ΣΜΗΜΑ ΧΗΜΔΙΑ, ΑΠΘ  

Δνεςάρειπ μαθήμαςξπ «Σευμξλξγία και Βιξςευμξλξγία Σοξτίμωμ και Πξςώμ (Κ413)»  

Αγαπηςέπ/ξί τξιςήςοιεπ/ςέπ,  

ε ρσμέυεια ςξσ μημύμαςξπ πξσ λάβαςε ρυεςικά με ςημ ηλεκςοξμική δήλχρη ποόθερηπ 

ρσμμεςξυήπ ρε εν απξρςάρεχπ ενεςάρειπ, θα ποέπει μα γμχοίζεςε όςι:  

A) H διαδικαρία ςχμ ενεςάρεχμ ςξσ μαθήμαςξπ με κωδικό Κ413, θα γίμει ρύμτχμα με 

όρα ποξβλέπξμςαι ρςημ απόταρη ςηπ σγκλήςξσ (3024/26-5-2020) 

(https://www.auth.gr/sites/default/files/parartima_i.pdf)  

B) Για ςη ρσμμεςξυή ραπ θα ποέπει μα ακξλξσθήρεςε ςιπ ξδηγίεπ ςξσ Παοαοςήμαςξπ ΘΘ 

ςηπ απόταρηπ, Δμέογειεπ για τξιςηςέπ 

(https://www.auth.gr/sites/default/files/parartima_ii-

energeies_gia_toys_foitites.pdf)  

Γ) Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςιπ ενεςάρειπ έυξσμ μόμξ όρξι τξιςηςέπ καςαθέρξσμ 

ηλεκςοξμική δήλχρη (πξσ θα λάβξσμ κεμςοικά από ςξ ΙΖΔ ΑΠΗ) ποιμ από ςη 

ρσμμεςξυή ςξσπ ρςημ ενέςαρη, όςι έλαβαμ γμώρη για ςιπ ςευμικέπ εν απξρςάρεχπ 

ενέςαρηπ, ςξμ απαιςξύμεμξ ενξπλιρμό και ςιπ απαιςξύμεμεπ εμέογειεπ για ςη ρσμμεςξυή 

και ςημ ςασςξπξίηρή ςξσπ ρςιπ εν απξρςάρεχπ  ενεςάρειπ και ποξςίθεμςαι μα 

ρσμμεςέυξσμ   

 με ςξμ απαιςξύμεμξ ενξπλιρμό καςά ςη διάοκεια ενέςαρήπ ςξσπ (σπξλξγιρςή ή 

laptop, μικοότχμξ, ακξσρςικά και κάμεοα). Ο τξιςηςήπ εγγσάςαι για ςημ καλή 

λειςξσογία ασςώμ.    

 με ςη υοήρη απξκλειρςικά ιδοσμαςικξύ λξγαοιαρμξύ για ςη ρσμμεςξυή ρςιπ εν 

απξρςάρεχπ ενεςάρειπ    

 απξδευόμεμξι ςημ πξλιςική για ςημ ποξρςαρία ποξρχπικώμ δεδξμέμχμ.   

Διδικόςεοα, για ςξ μάθημα «Σευμξλξγία και Βιξςευμξλξγία Σοξτίμωμ και Πξςώμ» με 

κχδικό Κ413  

ύμτχμα με ςξ ποόγοαμμα, η ενέςαρη ςξσ μαθήμαςξπ θα γίμει  

  Σεςάοςη, 10 Ιξσμίξσ 2020, ώοεπ 15:00 - 18:00 

  ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ μέρχ ςηπ πλαςτόομαπ ςηλεδιάρκεφηπ Skype for Business   

 

Ζ ρσμμεςξυή ςχμ τξιςηςώμ ρςιπ ενεςάρειπ θα είμαι δσμαςή απξκλειρςικά και μόμξ 

μέρχ ςξσ  ιδοσμαςικξύ  ςξσπ  λξγαοιαρμξύ  ηλεκςοξμικξύ  ςαυσδοξμείξσ.   

 Ζ παοξσρία ςχμ τξιςηςώμ θα ςασςξπξιηθεί και θα παοακξλξσθείςαι ρςη διάοκεια ςηπ 

ενέςαρηπ μέρχ ςηπ εταομξγήπ Skype for Business. Σξ όμξμα εμτάμιρηπ ρςημ 

πλαςτόομα Skype for Business θα ποέπει  μα είμαι ςξ ποαγμαςικό όμξμα ςξσ 

τξιςηςή.  

 Ζ διαδικαρία ςασςξπξίηρηπ πεοιλαμβάμει κάμεοα και μικοότχμξ ρε λειςξσογία και 

επίδεινη ςηπ ακαδημαψκήπ ςασςόςηςαπ ή ςξσ Βιβλιαοίξσ ρπξσδώμ και ξπχρδήπξςε 

ςηπ αρςσμξμικήπ ςασςόςηςαπ ή διαβαςηοίξσ. Οι τξιςηςέπ θα ποέπει μα γοάφξσμ ρςξ 

chat ONOMAΣΔΠΩΝΤΜΟ, ΑΔΜ. (Σξ αουείξ chat απξθηκεύεςαι χπ απξδεικςικό 

ρςξιυείξ ρσμμεςξυήπ ςχμ τξιςηςώμ ρςημ εν απξρςάρεχπ ενέςαρη). 

 Δάμ δεμ έυεςε ρσμδεθεί άλλη τξοά ρςημ εταομξγή ασςή ακξλξσθήρςε ςιπ 

ξδηγίεπ πξσ αματέοξμςαι ρςξμ παοακάςχ ρύμδερμξ (ςξσλάυιρςξμ 1 μέοα 

ποιμ): https://it.auth.gr/el/skypeAttendeeChrome (απαιςείςαι η είρξδξπ με 

ιδοσμαςικό λξγαοιαρμό). Στη συνέχεια, αποκτάτε email της μορφής 

<ιδρυματικό username>@office365.auth.gr με το οποίο θα κάνετε είσοδο 
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στη συνεδρία. Δε θα γίνονται αποδεκτοί στη συνεδρία μη ταυτοποιημένοι 

φοιτητές. 

 

Για ςη ρσμμεςξυή ραπ ρςη ρσμεδοία με ςξσπ διδάρκξμςεπ θα ραπ ρςαλεί ξ ρυεςικόπ 

ρύμδερμξπ ςιπ επόμεμεπ μέοεπ. 

 
Οι διδάρκξμςεπ  

Υ. ΜΑΝΣΕΟΤΡΘΔΟΤ  

Ν. ΝΔΝΑΔΖ  

Δ. ΦΑΣΕΖΔΖΜΖΣΡΘΟΤ 

 

 


