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ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Δ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ-ΛΙΤΙΝΑ, Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΠΟΝΤΙΚΗ 

30-6-2020 

 

Οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα να εξεταστούν στο μάθημα είναι όσοι έχουν δηλώσει με μήνυμα 

στην κα Χατζηπαύλου-Λίτινα την επιθυμία συμμετοχής τους στις εξετάσεις καθώς και έχουν δηλώσει 

το μάθημα στο sis.auth.gr.  

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ –ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΖΟΟΜ- ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΟΝ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ. Θα πρέπει να γίνει 

σύνδεση με video και μικρόφωνο. Επίσης οι φοιτητές θα ζητηθεί να επιδείξουν την αστυνομική τους 

ταυτότητα ή την φοιτητική τους ταυτότητα για ταυτοποίηση από τους εξεταστές. Η εξέταση θα γίνει 

σε δύο μέρη. Ένα μέρος θα είναι προφορική και ένα μέρος θα είναι γραπτή και οι φοιτητές θα 

συνδεθούν σε δύο διαφορετικές τηλεδιασκέψεις για την καθεμία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εξέτασης  γίνει διακοπή της σύνδεσης είτε σε 

έναν φοιτητή ατομικά είτε σε όλη την εξεταζόμενη ομάδα φοιτητών τότε θα επαναληφθεί η εξέταση 

για αυτό ή αυτά τα άτομα με ανάλογη συνεννόηση. 

Παρακάτω δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για τις επιμέρους ομάδες εξέτασης που έχουν 

καταρτιστεί. 
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Ι. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ Δ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ-ΛΙΤΙΝΑ, Ε. ΠΟΝΤΙΚΗ 

 ΜΕΣΩ ZOOM 

 

 Οι εξετάσεις θα είναι προφορικές  με διάρκεια μέχρι 10 λεπτά. 

 Ελέγξτε τη κατάσταση των μικροφώνων και των καμερών σας. Θα πρέπει να λειτουργούν. 

Για εκείνη την ημέρα θα χρειάζονται να είναι σε καλή κατάσταση και τα δύο. 

 Η διαδικτυακή σας σύνδεση σας  θα πρέπει να είναι σταθερή (αποφύγετε την wireless γιατί 

μπορεί να έχετε διακοπές) 

 Να έχετε δίπλα σας αστυνομική και φοιτητική ταυτότητα. Θα σας χρειασθούν για την 

ταυτοποίηση 

 Να έχετε αρκετές Α4 λευκές κόλλες  και στυλό ή μαρκαδοράκι με έντονη γραφή για  να 

γράψετε  την απάντηση σας ή ότι σας ζητηθεί και να το δείξετε στους εξεταστές στη 

συνέχεια. 

 Η εξέταση θα γίνεται ανά δυάδες ή 5άδες. 

 ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ –ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΖΟΟΜ- ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΟΝ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ 

ΣΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ. 

Η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε είναι η ακόλουθη 

Topic: Dimitra Hadjipavlou-Litina_FARMAKEVTIKH CHIMIA XHMIKON 

Time: (30-6-2020) 9:30-13:00 

Join Zoom Meeting 

https://authgr.zoom.us/j/95658777393?pwd=cC81MDB6MURlK1FTcm84SDgrUnFKZz09 

Meeting ID: 956 5877 7393 

Password: 008241 

οδηγίες συμμετοχής 

https://it.auth.gr/el/zoomparticipant 

 

ομάδες: 

Oμάδα 1η ώρα 9:30-11:00.  

 8420- 8649-8796-8887-9057-9200-9194-9208-9148-9154 

 

Ομάδα 2η ώρα 11:15-12:45. 

9147-9254-9126-9132-9209-9192-9217-9280-9279-9315 

 

 

https://authgr.zoom.us/j/95658777393?pwd=cC81MDB6MURlK1FTcm84SDgrUnFKZz09
https://it.auth.gr/el/zoomparticipant
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ΙΙ. ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΕΣΩ ZOOM 

Για την γραπτή εξέταση οι φοιτητές θα χρειαστούν μια κόλλα Α4 και στο τέλος θα πρέπει να 

φωτογραφήσουν/σκανάρουν το γραπτό τους με smartphone (προτείνεται να εγκατασταθεί η 

εφαρμογή camscanner καθώς και να ρυθμιστεί η κάμερα σε χαμηλότερη ανάλυση ώστε το αρχείο 

να μην υπερβαίνει τα 2-3MB) ή scanner (αν διαθέτουν)  και να στείλουν το αρχείο αυτό κατά 

προτίμηση σε format pdf στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του διδάσκοντα μέσα στο χρόνο της 

εξέτασης που θα οριστεί και όχι αργότερα. 

Ο σύνδεσμος της εξέτασης είναι ο ακόλουθος: 

Dionysia Papagiannopoulou is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: Παπαγιαννοπούλου Εξετασεις στη Φαρμακευτική Χημεία Χημικού 

Time: Jun 30, 2020 13:30-15:30 

Join Zoom Meeting 

https://authgr.zoom.us/j/97095088648?pwd=Nit1TzdJRkx3ditsNm41RGRpTGRSZz09 

 

Meeting ID: 970 9508 8648 

Password: 031321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://authgr.zoom.us/j/97095088648?pwd=Nit1TzdJRkx3ditsNm41RGRpTGRSZz09

