
Αγαπητοί φοιτητές/τριες: 

Οι εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020  του μαθήματος «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ 
ΧΗΜΕΙΑ Ι (Υ03) θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 18/9/2020 και ώρα 09:00 – 
12:00 μέσω τηλεσυνδιάσκεψης και γραπτής εξέτασης.. 

Για τη συμμετοχή σας θα πρέπει 

1. Να γνωρίζετε τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού (xxxx@chem.auth.gr) 
username και password. 

2. Nα έχετε ήδη συνδεθεί ΠΡΙΝ τις εξετάσεις μία τουλάχιστον φορά στη σελίδα elearning 
του μαθήματος (https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=12172) με τον 
ιδρυματικό σας λογαριασμό. 

3. Να έχετε κάμερα και μικρόφωνο στον υπολογιστή με τον οποίο θα συνδεθείτε, τα 
οποία θα παραμείνουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 

4. Να μπορείτε να μετατρέψετε μια γραπτή κόλλα σε ψηφιακή μορφή (Word ή pdf) με 
χρήση scanner, φωτογραφικής μηχανής κινητού, ή άλλου μέσου. 

Η είσοδος στην πλατφόρμα e-learningθα γίνεται μόνο μέσω ιδρυματικού λογαριασμού. 

Για την εξέταση θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων Ζoom. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης θα παραμένουν ανοιχτά το μικρόφωνο και η κάμερα του υπολογιστή 
σας. Η κάμερα θα πρέπει να αναμεταδίδει ευκρινή εικόνα, και να εστιάζει στο φοιτητή/τρια 
και την κόλλα του. 

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι εξοικειωμένοι σχετικά με τη χρήση του Ζοοm (οδηγίες 
itc.auth.gr και elearning.auth.gr) και να εισέλθουν σε αυτό με τον ιδρυματικό τους 
λογαριασμό επιλέγοντας κατά την είσοδο Sign In with SSO (όχι, λογαριασμό Facebook ή 
Google) και ως company domain το authgr. 

Επίσης πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα. 

Κανείς δεν γίνεται δεκτός μετά την επίσημη έναρξη της εξέτασης και την πρόσβαση στα 
θέματα. 

Καλείσθε λοιπόν την Παρασκευή 18/9 και ώρα 09:00 

1. Να συνδεθείτε στο παρακάτω Zoommeeting 

Topic: Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 Y03 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Χημεία Ι 

Time: Sep 18, 2020 09:00 AM Athens 

Meeting ID: 961 1420 4437 

Password: 864635 

ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://authgr.zoom.us/j/96114204437?pwd=Y0s0dDg4Rm1kY0pEMTMwTGI5WW93Zz09 
Στη συνέχεια 

 i. Αν δεν έχετε ξαναχρησιμοποιήσει το Ζοοm θα σας ζητηθεί να το εγκαταστήσετε. 
Προχωρήστε στην εγκατάσταση. 

ii. Επιλέξτε: Login with SSO 

iii. Πληκτρολογήστε authgr (μία λέξη) 

iv. Πληκτρολογείτε τα στοιχεία του ιδρυματικού σας 
λογαριασμού (username & password) στη σελίδα πιστοποίησης που θα ανοίξει. 

v. Επιλέξτε αν δεν ανοίξει το ΖΟΟΜ αυτόματα “LaunchZoom” 

vi. Τέλος επιλέγετε Zoommeetings, Εξετάσεις Α08 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Χημεία 
ΙΙ, Joinwithcomputeraudio. 

https://qa.auth.gr/el/class/1/600145930
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Προσοχή. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την παραπάνω διαδικασία σύνδεσης 
οποτεδήποτε. Αν όλα πάνε καλά αφού επιλέξετε το meeting Α08 Εφαρμοσμένα 
Μαθηματικά στη Χημεία ΙΙ, απλώς θα πληροφορηθείτε ότι το meeting είναι 
προγραμματισμένο για αργότερα. 

2.   Να συνδεθείτε στο e-learning του 
μαθήματος (https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=12172) 
όπου θα μεταβείτε στην τελευταία ενότητα (Εξετάσεις  Σεπτεμβρίου 2020) και να 
αναμένετε να εισέλθετε στο χώρο απάντησης του ερωτηματολογίου 
«Ερωτηματολόγιο  εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020. Νέα ύλη» ή 
«Ερωτηματολόγιο  εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020. Παλιά ύλη» όταν οι διδάσκοντες σας 
ενημερώσουν ότι είναι διαθέσιμο. 

Θα κληθείτε να απαντήσετε γραπτώς σε τρία θέματα (δύο για τους παλιούς), να 
μετατρέψετε τη γραπτή κόλλα για κάθε θέμα σε ψηφιακή μορφή (Word ή pdf) και να την 
υποβάλετε στο κατάλληλο χώρο του e-learning. 

Σας παρακαλούμε να έχετε εξασκηθεί ήδη στην μετατροπή μιας γραπτής κόλλας σε 
ψηφιακή μορφή (Word ή pdf) 

 

Οι διδάσκοντες 

 

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=12172

