Προγραμματισμός Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2020 και οδηγίες για
την διεξαγωγή τους, ΣΠΜ ΕΜΠ
25 Μαΐου 2020
Παρακάτω δίνονται οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης των εξετάσεων (δια ζώσης και με
ηλεκτρονικά μέτρα). Οι κανόνες και τα υγειονομικά μέτρα που αφορούν την γραπτή δια ζώσης
εξέταση που περιγράφονται ακολούθως είναι σύμφωνα με εκείνα που αναφέρονται στην πρόσφατη
ανακοίνωση της Πρυτανείας (
18/05/2020) καθώς και την ΚΥΑ της 21ης Μαΐου (Αριθμ. 60720/Ζ1).,
περιλαμβάνουν εκτός των κανόνων διεξαγωγής των εξετάσεων, τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν
σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος COVID19.
Σύμφωνα με την Συγκλητική ΕΠΣ, η διαθέσιμη περίοδος εξετάσεων είναι από Δευτέρα 1/6 έως
Παρασκευή 17/7. Η έναρξη και η διάρκεια που θα έχει η εξεταστική περίοδος για την ΣΠΜ θα
ανακοινωθεί με νεότερη ενημέρωση.
Χρονικές περίοδοι εξετάσεων: Στο πρόγραμμα εξετάσεων που θα σας σταλεί στο επόμενο
διάστημα θα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες χρονικές περίοδοι.

Α/Α

Ώρες

Τρόπος εξέτασης

1η

8:30-11:30

Προφορική Ηλεκτρονικά

2η

11:00-15:00

Γραπτή δια ζώσης ή Ηλεκτρονικά

3η

15:00-18:00

Γραπτή δια ζώσης ή Ηλεκτρονικά

4η

18:00-21:00

Προφορική Ηλεκτρονικά

Διαθέσιμες για την Γραπτή δια ζώσης Εξέταση είναι οι 2 περίοδοι (2η και 3η) ενώ για την
Εξέταση με Ηλεκτρονικά μέσα είναι και οι 4 περίοδοι.

Γραπτή δια ζώσης Εξέταση:
●

Η χρήση μάσκας για φοιτητές και επιτηρητές είναι υποχρεωτική. Χωρίς μάσκα δεν θα είναι
δυνατή η συμμετοχή στις εξετάσεις.

●

Παράθυρα και πόρτες είναι ανοικτά για να εξασφαλίζεται ο αερισμός των αιθουσών.

●

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: η παραμονή πριν ή μετά την εξέταση σε διαδρόμους και άλλους χώρους
των διδακτηρίων. Σύμφωνα με μέλη του ΕΟΔΥ: Αποφύγετε την συγκέντρωση φοιτητών σε
κοινόχρηστους χώρους. Θα πρέπει να αποφεύγεται η συγκέντρωση σε κλειστούς χώρους.
Εάν δεν είναι δυνατόν να ανασταλεί η χρήση κοινόχρηστων χώρων, προσπαθήστε να
περιορίσετε το βαθμό στον οποίο οι φοιτητές αναμιγνύονται μεταξύ τους και παραμένουν σε
αυτούς.

●

Ο συντονιστής κάθε μαθήματος που προτίθεται να εξετάσει το μάθημα του με γραπτή δια
ζώσης εξέτασης οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων της ΣΠΜ για
τον αριθμό των περιόδων εξέτασης που θα απαιτηθούν και πόσες/ποιές αίθουσες θα
χρησιμοποιηθούν σε κάθε μία από αυτές (ακολουθεί πίνακας αιθουσών με χωρητικότητα,
στο τέλος του κειμένου υπάρχει ενδεικτικό μήνυμα που πρέπει να αποσταλεί μέσω του

mycourses στους φοιτητές που τους καλούμε να δηλώσουν την πρόθεση τους για την
συμμετοχή στις εξετάσεις).
●

Ανάρτηση στο mycourses της κατανομής των φοιτητών στις αίθουσες από τον συντονιστή
του μαθήματος, για κάθε περίοδο εξέτασης.

●

Πλήθος επιτηρητών: 1 σε κάθε αίθουσα εκτός του Αμφιθεάτρου όπου θα προβλέπονται 2.

●

Πριν την έναρξη της εξέτασης ο συντονιστής μαζί με τους επιτηρητές έχουν φροντίσει ώστε
σε κάθε θέση όπου επιτρέπεται να καθίσει φοιτητής να έχει τοποθετήσει εκφώνηση και
κόλλες.

●

Χρόνος προσέλευσης στην αίθουσα: οι φοιτητές προσέρχονται στο χρονικό διάστημα της
μισής ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης (δηλ. 2η περίοδος 11:00-11:30 και 3η περίοδος
15:00-15:30). Σύμφωνα με μέλη του ΕΟΔΥ: Περιορίστε τη στενή επαφή μεταξύ φοιτητών
κατά την είσοδο και έξοδο τους από το πανεπιστημιακό κτίριο, φροντίζοντας να τηρούνται
αποστάσεις μεταξύ τους τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρησή τους.

●

Μέγιστη διάρκεια εξέτασης: 1.5 ώρες (δηλ. 2η περίοδος 11:30-13:00 και 3η περίοδος
15:30-17:00).

●

Συλλογή γραπτών: Αποχωρούν όλοι οι φοιτητές από τις αίθουσες αφήνοντας εκφώνηση και
γραπτό στο έδρανο και ο επιτηρητής φορώντας γάντια τα μαζεύει. Ο συντονιστής φυλάσει
για 5 ημέρες τα γραπτά σε μη προσβάσιμο χώρο από τρίτους πριν τα μοιράσει προς
διόρθωση.

●

Καθαρισμός των αιθουσών: στο διάστημα των δύο ωρών που μεσολαβεί μεταξύ της 2ης και
3ης περιόδου εξέτασης καθώς και το πρωί της επόμενης ημέρας θα γίνεται καθαρισμός
από το συνεργείο καθαρισμού των εδράνων με χλωριούχο διάλυμα.

●

Ατομικές απορίες δεν γίνονται δεκτές. Διευκρινίσεις, αν χρειάζονται, θα παρέχονται
αποκλειστικά από Έδρας.

●

Οι κλιματιστικές μονάδες στους χώρους της Σχολής θα παραμείνουν κλειστές.

Πίνακας διαθέσιμων αιθουσών για την εξέταση:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Κτήριο
Ζ Κτ.1 Πολ.
Ζ Κτ.1 Πολ.
Ζ Κτ.1 Πολ.
Ζ Κτ.1 Πολ.
Ζ Κτ.1 Πολ.
Ζ Κτ.1 Πολ.
Ζ Κτ.1 Πολ.
Ζ Κτ.1 Πολ.
Ζ Κτ.1 Πολ.
Ζ Κτ.1 Πολ.
Ζ Κτ.1 Πολ.
Ζ Κτ.2 Πολ.

Αίθουσα
ΑΙΘ. 1
ΑΙΘ. 3
ΑΙΘ. 5
ΑΙΘ. 7
ΑΙΘ. 4
ΑΙΘ. 2
ΑΙΘ. 11
ΑΙΘ. 13
ΑΙΘ. 15
ΑΙΘ. 17
ΑΙΘ. 12
ΑΜΦ. 1/2
Σύνολο:

Χωρητικότητα/Εξέταση COVID19
20
12
11
20
12
12
15
12
11
20
20
37
202

Επιτηρητές
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
13

Ευπαθείς ομάδες:
Για φοιτητές που βρίσκονται στο εξωτερικό, ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (όπως ορίζονται με την
ΑΔΑ: 64Γ756ΜΤΛΗ-ΛΣ7 18/05/2020) ή διαμένουν με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και
δεν μπορούν να παρευρεθούν σε γραπτή δια ζώσης εξέταση ο διδάσκων πρέπει να εξασφαλίσει
εναλλακτικό τρόπο ηλεκτρονικής αξιολόγησης τους. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρεθεί λύση και
αν δεν είναι εφικτό στην περίοδο αυτή να δοθεί η σχετική εξέταση αργότερα (Σύμφωνα με
Συγκλητική ΕΠΣ).
Φοιτητές που ανήκουν στις παραπάνω περιπτώσεις, οφείλουν να καταθέσουν μέχρι τις 29/5ου
ηλεκτρονικά στην γραμματεία της ΣΠΜ, δήλωση ότι ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες:
https://docs.google.com/forms/d/1zCK8oAOOZE3HCrEtT8HDrnGBTicHbhMCxubjPsv2xZg/edit
.
για την έκτακτη εξεταστική και για όσους δικαιούνται να συμμετάσχουν η δήλωση γίνεται:
https://docs.google.com/forms/d/1W10wJDXyc1-8yDl0Y5hyHJ1wt-Bsm0vAJX9vW8WGz5A/edit
στην οποία θα δηλώνουν υπεύθυνα τα μαθήματα στα οποία δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε δια
ζώσης γραπτή εξέταση.

Υγειονομικό υλικό:
●

Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει επιτραπέζιο δοχείο με υγρό αντισηπτικό διάλυμα. Η ποσότητα
του υγρού θα ελέγχεται πριν από κάθε εξέταση.

●

Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει κουτί με μάσκες μιας χρήσης για όσους φοιτητές προσήλθαν
στην εξέταση χωρίς μάσκα. Θα υπάρχει οδηγία ότι οι φοιτητές πρέπει να προσέρχονται στον
χώρο εξέτασης φορώντας μάσκα. Σημειώνεται ότι θα διατίθεται περιορισμένος αριθμός
μασκών μιας χρήσης και ότι χωρίς μάσκα δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στις εξετάσεις.

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID στην Σχολή:
1.

Ποια συμπτώματα σε εργαζόμενους πρέπει να ανησυχήσουν;

a. Πυρετός
b. Βήχας (συνήθως ξηρός αλλά μπορεί και με απόχρεμψη)
c. Λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή
d. Κρυάδες
e. Ρίγος (τρέμουλο)
f. Μυαλγίες
g. Κεφαλαλγία
h. Πονόλαιμος
i. Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης
Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2-14 ημέρες μετά την έκθεση στον ιό, (συνήθως 3-7 ημέρες).
2.

Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που εργαζόμενος/φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα του
COVID-19;
a.

Ο εργαζόμενος/φοιτητής φοράει μάσκα και αποχωρεί από την Σχολή, αφού ενημερώσει

b.

c.

την Σχολή.
Ζητείται άμεσα ιατρική αξιολόγηση. Σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού,
εφόσον ο εργαζόμενος/φοιτητής εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19,
θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα το μοριακό διαγνωστικό τεστ.
Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο εργαζόμενος/φοιτητής παραμένει στο σπίτι του με
μάσκα, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, σε απόσταση από τους συγκατοίκους του (οδηγίες
στην ιστοσελίδα ΕΟΔΥ, www.eody.gov.gr).

Α) Αν το τεστ βγει θετικό:
●

Ενημερώνεται άμεσα η Σχολή και ο ΕΟΔΥ.

●

Ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των χώρων που κινήθηκε το κρούσμα (οδηγίες
στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ www.eody.gov.gr [5]).

●

Ο ΕΟΔΥ αναλαμβάνει την επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών
του κρούσματος (εργαζόμενοι/φοιτητές στον ίδιο χώρο) και θα λάβει αποφάσεις σχετικά με
την διενέργεια μοριακού τεστ στο λοιπό προσωπικό/φοιτητές και το κλείσιμο γραφείων ή/και
κτιρίων.

●

Ο εργαζόμενος/φοιτητές θα επιστρέψει στην εργασία του μετά την πάροδο 3 ημερών από
την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του ΚΑΙ την παρέλευση
τουλάχιστον 7-ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ με ένα αρνητικό μοριακό
τέστ.

●

Οι επαφές υψηλού κινδύνου του κρούσματος θα υποβληθούν σε μοριακό τεστ και θα
απομακρυνθούν από το γραφείο, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους.
Εφόσον τα τεστ είναι αρνητικά και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα
επιστρέψουν στην εργασία τους μετά από 7 ημέρες.

Β) Αν το τεστ βγει αρνητικό:
●

Ο εργαζόμενος/φοιτητής επιστρέφει στο γραφείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 3 ημερών
από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

Οι παραπάνω οδηγίες μπορεί να αναθεωρηθούν ανάλογα με τις επιδημιολογικές εξελίξεις και
σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτείας.
Ιχνηλάτηση πιθανού κρούσματος: Για κάθε αίθουσα ο συντονιστής του μαθήματος σε συνεργασία
με τους επιτηρητές φροντίζουν να καταγραφεί στο δελτίο παρουσιών αλλά και πάνω σε κάθε
γραπτό η θέση που κάθισε ο κάθε φοιτητής. Οι θέσεις που θα επιτρέπεται να καθίσουν οι φοιτητές
θα είναι αριθμημένες και η κάτοψη των αιθουσών με την αρίθμηση των θέσεων θα έχει μοιραστεί
στους συντονιστές των μαθημάτων.

Ηλεκτρονική Εξέταση:
Ο ηλεκτρονικός τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
●

Με απαλλακτικές εργασίες ή ασκήσεις (α).

●

Με προφορική εξέταση (β).

●

Με ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εξέταση (γραπτή ή τύπου quiz) (γ).

●

Με συνδυασμό των (α), (β) ή και (γ).

Ο συντονιστής κάθε μαθήματος που προτίθεται να εξετάσει το μάθημα του με ηλεκτρονικά μέσα
οφείλει να στείλει στην ΕΠΣ της ΣΠΜ επαρκή τεκμηρίωση για το πώς θα εξασφαλίζεται το

αδιάβλητο της εξέτασης. Επίσης πρέπει να ανεβάσει στο mycourses οδηγίες πρός τους φοιτητές.
Θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής εξετάσεων με
ηλεκτρονικά μέσα (βλ. shorturl.at/itSX5).

Ενδεικτικό μήνυμα που θα πρέπει να στείλει ο συντονιστής κάθε μαθήματος προς τους
φοιτητές μέσω του mycourses για να συγκεντρώσει τον αριθμό των φοιτητών που θα
συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος τους (ιδιαίτερα σημαντική πληροφορία ώστε
να προγραμματιστεί σωστά η εξέταση:
Εξαιτίας των εκτάκτων συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID19 και
προκειμένου η ΣΠΜ να οργανώσει τις εξετάσεις ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα την πρόθεση τους να
συμμετάσχουν στην εξέταση του Μαθήματος “ΜΑΘΗΜΑ1” το οποίο θα εξεταστεί “ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
”ή
2
“ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ” μέχρι την Δευτέρα 25 Μαΐου.
Σημείωση 1: Η συμμετοχή στην εξέταση του “ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ” συνεπάγεται την αποδοχή από
τους φοιτητές των όρων και των κανόνων της εξεταστική διαδικασία.
Σημείωση 2: Η φοιτητική υπευθυνότητα αποτελεί σημαντική παράμετρο για τον σωστό
προγραμματισμό της εξεταστικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που στην εξέταση του
“ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ” προσέλθουν φοιτητές που δεν έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους σε αυτή, δεν
θα εξεταστούν ούτε θα βαθμολογηθούν (λόγω περιορισμένου αριθμού επιτρεπόμενων θέσεων),
η ΣΠΜ και ο διδάσκων δεν φέρουν καμία ευθύνη.

Χρονοδιάγραμμα Προγραμματισμού και Εξετάσεων:

1
2

Προσχέδιο πρόγραμμα εξετάσεων

22/5ου

Δήλωση συμμετοχής στην εξέταση του
μαθήματος

25/5ου

Τελικό πρόγραμμα εξετάσεων

29/5ου

Υπαναχώρηση συμμετοχής στην εξέταση του
μαθήματος

3/6ου

Εξέταση δια ζώσης μαθημάτων της έκτακτης
εξεταστικής

η εβδομάδα 1/6ου έως 5/6ου δύναται να
αξιοποιηθεί για την εξέταση δια ζώσης των
μαθημάτων της έκτακτης εξεταστικής αν
υπάρχει σύμφωνη γνώμη των φοιτητών

Έναρξη Εξετάσεων

Τρίτη 9/6ου

Λήξη Εξετάσεων

Παρασκευή 10/7ου

Εξέταση Διπλωματικών (αποκλειστικά μέσω
τηλεδιάσκεψης)

Παράλληλα με την εξεταστική και από τις
13-17/7ου για όσους χρωστούν μαθήματα

Σημειώνεται ο τίτλος του μαθήματος από τον συντονιστή.
Επιλέγεται το “ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ” ή “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ” ανάλογα με τον τρόπο που θα εξεταστεί.

