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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Θέματα  ολοκλήρωσης  εαρινού  εξαμήνου  ακαδ.  έτους  2019-20  του  Προγράμματος
Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας στο πλαίσιο των νέων μέτρων για την
πανδημία του κορωνοϊού»

 Α) Η Σύγκλητος αποφάσισε ότι το διδακτικό μέρος του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού
έτους 2019-20 δε θα παραταθεί και λήγει,  σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στις 22 Μαΐου 2020. 

 Β)  Τα  μαθήματα (Θεωρία  και  Εργαστήρια)  του  Τμήματος  θα ολοκληρωθούν  το  τρέχον
εαρινό εξάμηνο με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αξιοποιώντας τη χρήση των Τεχνολογιών
της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας. Δεν θα απαιτηθεί η μετάβαση των φοιτητών και
φοιτητριών στη Μυτιλήνη για την ολοκλήρωση των μαθημάτων και των εργαστηρίων καθώς
και για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. 

Γ)  Με απόφαση  της  Συνέλευσης  του  Τμήματος  η  εβδομάδα  25-30  Μαΐου  ορίστηκε  ως
εβδομάδα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών/αναπληρώσεων και η εξεταστική περίοδος των
μαθημάτων από 1 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2020.

Δ)   Η  διενέργεια  των  εξετάσεων  του  εαρινού  εξαμήνου  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση
μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο αυτό, ο τρόπος διεξαγωγής της τελικής αξιολόγησης των φοιτητών/τριών από
απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ.  εκπόνηση ή/και παρουσίαση εργασιών, προφορική
εξέταση,  εξέταση  με  θέματα  προς  ανάπτυξη  ή  πολλαπλών  επιλογών,  συνδυασμός  των
ανωτέρω κ.ά.) οργανώνεται από τον/την κάθε διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος, σύμφωνα
με το αρθρ.  33,  παρ.  9 του 4009/2011,  ο/η οποίος/α ενημερώνει  κατά περίπτωση τους
εγγεγραμμένους/ες σε αυτό (στο eclass) φοιτητές/τριες.

Ε)   Οι  εξετάσεις  της  «Εμβόλιμης Εξεταστικής» για του επί πτυχίω φοιτητές  άνω του 9ου

εξαμήνου («σκούπας») θα περιλαμβάνουν μόνο τα μαθήματα που διδάχθηκαν το τρέχον
εαρινό εξάμηνο 2019-20 στο πλαίσιο της εξεταστικής από 1 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου και θα
πραγματοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο (από απόσταση) όπως περιγράφηκε πιο πάνω. Για τη
συμμετοχή  τους  στην  «Εμβόλιμη  Εξεταστική»  οι  φοιτητές/τριες  θα  κληθούν  να  κάνουν
σχετική  δήλωση  των  μαθημάτων  στα  οποία  θέλουν  να  εξεταστούν  σε  συγκεκριμένες
ημερομηνίες που θα ανακοινώσει η Γραμματεία, προκειμένου να ενταχθούν στον κατάλογο
των φοιτητών/τριών που εξετάζονται ανά μάθημα στο eclass.  

ΣΤ)  Προκειμένου να εξαντληθεί η πιθανότητα να έχουν λάβει οι φοιτητές και οι φοιτήτριες
τα  βιβλία  του  ΕΥΔΟΞΟΥ  μέχρι  να  εξεταστούν,  αποφασίστηκε  να  προηγηθούν  κατά  την
εξεταστική περίοδο τα μαθήματα για τα οποία η εξέταση δεν προϋποθέτει την παραλαβή
του συγγράμματος του ΕΥΔΟΞΟΥ.

Ζ) Η παρουσίαση/εξέταση των πτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί από απόσταση με
ηλεκτρονικά μέσα. Η εξεταστική περίοδος των πτυχιακών εργασιών ορίστηκε από 1 Ιουνίου
έως 3 Ιουλίου 2020.



Θ) Οι ειδικότερες οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης και βαθμολόγησης των μαθημάτων του
Εαρινού  εξαμήνου  2019-20  θα  αναρτώνται  από  τους  διδάσκοντες  των  μαθημάτων  στο
eclass προκειμένου να ενημερώνονται όλοι οι εγγεγραμμένοι/νες φοιτητές/τριες.

Θ) Εντός των επόμενων ημερών θα κοινοποιηθεί από τη Γραμματεία το πρόγραμμα για την
εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2020 που θα περιλαμβάνει συνοπτικά τον/τους τρόπους
εξέτασης των μαθημάτων και τις σχετικές ημερομηνίες/προθεσμίες.
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