
Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος 

Μαθηματική Μοντελοποίηση 

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 

14:00-16:00 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας 

office 365/teams. Όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στην εξέταση έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα και έχουν 

κατανεμηθεί σε δύο ομάδες. Οι ομάδες αυτές εμφανίζονται στο teams 

ως ΜΕΜ 282 και ΜΕΜ 282b. Η κατανομή των φοιτητών/φοιτητριών 

στις ομάδες αυτές είναι ακριβώς η ίδια που υλοποιήθηκε στο 

δοκιμαστικό διαγώνισμα. Θα λάβετε όλοι μήνυμα υπενθύμισης την 

Τετάρτη 8/7 το πρωί. 

Η είσοδος στην εφαρμογή θα πρέπει να γίνει μετά τις 13:45. Θα 

κληθείτε διαδοχικά να επιδείξετε την φοιτητική σας ταυτότητα όπως και 

στο δοκιμαστικό διαγώνισμα και να κατεβάσετε τα θέματα των 

εξετάσεων με βάση τις οδηγίες που θα πάρετε στο μήνυμα της 

Τετάρτης. Επίσης με την άμεση οπτική μας επαφή στην αρχή του 

διαγωνίσματος θα σας δοθεί οδηγία προσανατολισμού της κάμερας 

ώστε να είναι ορατή η κόλα σας. Υπενθυμίζεται ότι σε όλη τη διάρκεια 

της εξέτασης η κάμερα του υπολογιστή και το μικρόφωνο θα πρέπει να 

είναι ανοικτά. Θα απαντήσετε τα θέματα που θα σας δοθούν σε λευκές 

κόλες σε κάθε μία από τις οποίες θα βάλετε το όνομα και τον αριθμό 

μητρώου σας και θα τις αριθμήσετε. Εάν χρησιμοποιήσετε πρόχειρα θα 

πρέπει να μεταφέρετε στις κόλες σας όλους τους υπολογισμούς που θα 

κάνετε εκεί. Τα πρόχειρα δεν θα φωτογραφηθούν.  Στο τέλος της ώρας 

του διαγωνίσματος θα φωτογραφήσετε όλες τις κόλες και θα τις 

στείλετε με e-mail στο taroud@uoc.gr μέχρι την ώρα που θα σας 

ανακοινωθεί στο μήνυμα της Τετάρτης. 

Η εξέταση θα γίνει με ανοικτές σημειώσεις. Θα πρέπει να είστε μόνοι 

σας στο δωμάτιο και μπορείτε να έχετε διαθέσιμες οποιεσδήποτε 

γραπτές σημειώσεις και ασκήσεις καθώς και το βιβλίο του μαθήματος, 

όπως ακριβώς θα κάνατε και σε ένα δια ζώσης διαγώνισμα με ανοικτές 
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σημειώσεις. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο εκτός από την 

πλατφόρμα συμμετοχής στο διαγώνισμα. Το κινητό σας τηλέφωνο θα 

πρέπει να είναι απενεργοποιημένο και θα το ενεργοποιήσετε μόνο για 

τη λήψη των φωτογραφιών των απαντήσεών σας. Εάν έχετε 

οποιαδήποτε διευκρινιστική ερώτηση, θα πρέπει να την κάνετε στο chat 

με αποδέκτες όλους τους συμμετέχοντες στην τάξη. Οι γενικές 

διευκρινιστικές ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον διδάσκοντα μέσω 

του μικροφώνου του υπολογιστή ή με μήνυμα στο chat. 

Με βάση τα δοκιμαστικά διαγωνίσματα ελπίζω ότι δεν θα έχομε 

πρόβλημα σύνδεσης στην πλατφόρμα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο 

κάποιος έχει αμφιβολία για τη σύνδεση, θα πρέπει να μου στείλει e-

mail για να κάνουμε μία ακόμη δοκιμή την Τετάρτη το απόγευμα.  

Εάν η σύνδεση διακοπεί με ευθύνη των δικτύων του Πανεπιστημίου στη 

διάρκεια του διαγωνίσματος και δεν καταστεί δυνατή η άμεση 

επανασύνδεση το διαγώνισμα θα ακυρωθεί εκτός εάν η διακοπή γίνει 

στην περίοδο 15 λεπτών πριν τη λήξη του διαγωνίσματος οπότε θα σας 

δοθούν οδηγίες για την αντιμετώπισή του στο μήνυμα της Τετάρτης. 

Εάν υπάρχουν πρόσθετες διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορείτε να μου 

τις στείλετε με e-mail για να απαντηθούν όλες στο μήνυμα της 

Τετάρτης. 

 


