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Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 232η /15-
05-2020 συνεδρίασή της για την διεξαγωγή εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2019-2020 τα
παρακάτω μαθήματα θα αξιολογηθούν ως εξής:

Μάθημα CAD I Εργαστήριο – 10/06/2020
Ώρα εξέτασης 9-12

Η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει συνδυαστικά.

Προφορική εξέταση με χρήση της πλατφόρμας MS
Team. Μέγιστος χρόνος εξέτασης 5min / άτομο.

Απαραίτητος εξοπλισμός: Μικρόφωνο

Πολλαπλών επιλογών ερωτήσεις με χρήση της
πλατφόρμας e-class. Μέγιστος χρόνος εξέτασης
5min-10min.
Απαραίτητος εξοπλισμός : Κάμερα

Θα δημιουργηθούν ομάδες εξέτασης ανάλογα με την συμμετοχή των υποψηφίων. Όσοι φοιτητές νέων και
παλαιών εξαμήνων χρωστάνε το μάθημα και θέλουν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, να
προβούν ΑΜΕΣΑ στην εγγραφή του μαθήματος CAD I στο e-class του Πανεπιστημίου (μέχρι την 05/06)
και να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα MS – TEAM. Στην πλατφόρμα MS – TΕAM θα υπάρξει
ειδικός κωδικός για την εξέταση του μαθήματος. Η ύλη του μαθήματος βρίσκεται στα έγγραφα στην
πλατφόρμα e-class (σημειώσεις Λαμπούδης 2006). Αναλυτικά για την δημιουργία των ομάδων αλλά και για
την διαδικασία της εξέτασης θα ειδοποιηθείτε από τον διδάσκοντα μέσα από την πλατφόρμα e-class στο
αντίστοιχο μάθημα.

Μάθημα CAD I Θεωρία – 18/06/2020
Ώρα εξέτασης 09-11

Η εξέταση της θεωρίας θα γίνει:

Με πολλαπλών επιλογών ερωτήσεις με χρήση της πλατφόρμας e-class. H παρουσία σας θα τεκμηριωθεί με
κάμερα με χρήση της πλατφόρμας MS-TEAM. Θα έχετε μαζί σας μια κόλλα λευκή και ένα στυλό για την
συμπλήρωση των ερωτήσεων σε περίπτωση που δημιουργηθεί πρόβλημα κατά την διάρκεια της εξέτασης
στην πλατφόρμα e-class. Απαραίτητο hardware για την εξέταση θα είναι η χρήση κάμερας. Μέγιστος
χρόνος εξέτασης 20min.

Θα δημιουργηθούν ομάδες εξέτασης ανάλογα με την συμμετοχή των υποψηφίων. Όσοι φοιτητές νέων και
παλαιών εξαμήνων χρωστάνε το μάθημα και θέλουν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση να
προβούν ΑΜΕΣΑ στην εγγραφή του μαθήματος CAD I στο e-class του Πανεπιστημίου (μέχρι την 05/06)
και να φροντίσουν να εγκαταστήσουν την πλατφόρμα MS – TEAM. Στην πλατφόρμα MS – TΕAM θα
υπάρξει ειδικός κωδικός για την εξέταση του μαθήματος. Η ύλη του μαθήματος βρίσκεται στα έγγραφα
στην πλατφόρμα e-class (σημειώσεις θεωρίας). Αναλυτικά για την δημιουργία των ομάδων αλλά και για
την διαδικασία της εξέτασης θα ειδοποιηθείτε από τον διδάσκοντα μέσα από την πλατφόρμα e-class στο
αντίστοιχο μάθημα

Μάθημα CAD IΙΙ Εργαστήριο – 09/06/2020  (11-15) κ 10/06/2020 (11-15)

Η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει συνδυαστικά.

Προφορική εξέταση με χρήση της πλατφόρμας MS Πολλαπλών επιλογών ερωτήσεις με χρήση της



Team. Μέγιστος χρόνος εξέτασης 5min / άτομο.

Απαραίτητος εξοπλισμός: Μικρόφωνο

πλατφόρμας e-class. Μέγιστος χρόνος εξέτασης
5min- 10min
Απαραίτητος εξοπλισμός : Κάμερα

Θα δημιουργηθούν ομάδες εξέτασης ανάλογα με την συμμετοχή των υποψηφίων. Όσοι φοιτητές νεότερων
και παλαιών εξαμήνων χρωστάνε το μάθημα και θέλουν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση να
προβούν ΑΜΕΣΑ στην εγγραφή του μαθήματος CAD ΙΙI στο e-class του Πανεπιστημίου (μέχρι την 05/06)
και να φροντίσουν να εγκαταστήσουν την πλατφόρμα MS – TEAM. Στην πλατφόρμα MS – TΕAM θα
υπάρξει ειδικός κωδικός για την εξέταση του μαθήματος. Η ύλη του μαθήματος βρίσκεται στα έγγραφα
στην πλατφόρμα e-class (σημειώσεις εργαστηρίου). Αναλυτικά για την δημιουργία των ομάδων αλλά και
για την διαδικασία της εξέτασης θα ειδοποιηθείτε από τον διδάσκοντα μέσα από την πλατφόρμα e-class στο
αντίστοιχο μάθημα.

Μάθημα CAD III Θεωρία – 16/06/2020
Ώρα εξέτασης 09-12

Η εξέταση της θεωρίας θα γίνει:

Με πολλαπλών επιλογών ερωτήσεις με χρήση της πλατφόρμας e-class. H παρουσία σας θα τεκμηριωθεί με
κάμερα με χρήση της πλατφόρμας MS-TEAM. Θα έχετε μαζί σας μια κόλλα λευκή και ένα στυλό για την
συμπλήρωση των ερωτήσεων σε περίπτωση που δημιουργηθεί πρόβλημα κατά την διάρκεια της εξέτασης
στην πλατφόρμα e-class. Απαραίτητο hardware για την εξέταση θα είναι η χρήση κάμερας. Μέγιστος
χρόνος εξέτασης 20min.

Θα δημιουργηθούν ομάδες εξέτασης ανάλογα με την συμμετοχή των υποψηφίων. Όσοι φοιτητές νεότερων
και παλαιών εξαμήνων χρωστάνε το μάθημα και θέλουν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση να
προβούν ΑΜΕΣΑ στην εγγραφή του μαθήματος CAD ΙΙI στο e-class του Πανεπιστημίου (μέχρι την 05/06)
και να φροντίσουν να εγκαταστήσουν την πλατφόρμα MS – TEAM. Στην πλατφόρμα θα MS – TΕAM θα
υπάρξει ειδικός κωδικός για την εξέταση του μαθήματος. Η ύλη του μαθήματος βρίσκεται στα έγγραφα
στην πλατφόρμα e-class (σημειώσεις θεωρίας). Αναλυτικά για την δημιουργία των ομάδων αλλά και για την
διαδικασία της εξέτασης θα ειδοποιηθείτε από τον διδάσκοντα μέσα από την πλατφόρμα e-class στο
αντίστοιχο μάθημα.

Μάθημα CAD-CAM II Εργαστήριο – 11/06/2020
Ώρα εξέτασης 13-14

Η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει συνδυαστικά.

Προφορική εξέταση με χρήση της πλατφόρμας MS
Team. Μέγιστος χρόνος εξέτασης 5min / άτομο.

Απαραίτητος εξοπλισμός: Μικρόφωνο

Πολλαπλών επιλογών ερωτήσεις με χρήση της
πλατφόρμας e-class. Μέγιστος χρόνος εξέτασης
5min- 10min
Απαραίτητος εξοπλισμός : Κάμερα

Θα δημιουργηθούν ομάδες εξέτασης ανάλογα με την συμμετοχή των υποψηφίων. Όσοι φοιτητές παλαιών
εξαμήνων χρωστάνε το μάθημα και θέλουν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση να προβούν
ΑΜΕΣΑ στην εγγραφή του μαθήματος CAD-CAM II στο e-class του Πανεπιστημίου (μέχρι την 05/06) και
να φροντίσουν να εγκαταστήσουν την πλατφόρμα MS – TEAM. Στην πλατφόρμα θα MS – TΕAM θα
υπάρξει ειδικός κωδικός για την εξέταση του μαθήματος. Η ύλη του μαθήματος βρίσκεται στα έγγραφα
στην πλατφόρμα e-class (διαλέξεις θεωρίας μέρος πρώτο και διαλέξεις θεωρίας μέρος δεύτερο).Αναλυτικά
για την δημιουργία των ομάδων αλλά και για την διαδικασία της εξέτασης θα ειδοποιηθείτε από τον
διδάσκοντα μέσα από την πλατφόρμα e-class στο αντίστοιχο μάθημα.



Μάθημα CAD -CAM II Θεωρία – 11/06/2020
Ώρα εξέτασης 11-13

Η εξέταση της θεωρίας θα γίνει:

Με πολλαπλών επιλογών ερωτήσεις με χρήση της πλατφόρμας e-class. H παρουσία σας θα τεκμηριωθεί με
κάμερα με χρήση της πλατφόρμας MS-TEAM. Θα έχετε μαζί σας μια κόλλα λευκή και ένα στυλό για την
συμπλήρωση των ερωτήσεων σε περίπτωση που δημιουργηθεί πρόβλημα κατά την διάρκεια της εξέτασης
στην πλατφόρμα e-class. Απαραίτητο hardware για την εξέταση θα είναι η χρήση κάμερας. Μέγιστος
χρόνος εξέτασης 20min.

Θα δημιουργηθούν ομάδες εξέτασης ανάλογα με την συμμετοχή των υποψηφίων. Όσοι φοιτητές παλαιών
εξαμήνων χρωστάνε το μάθημα και θέλουν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση να προβούν
ΑΜΕΣΑ στην εγγραφή του μαθήματος CAD-CAM II στο e-class του Πανεπιστημίου (μέχρι την 05/06) και
να φροντίσουν να εγκαταστήσουν την πλατφόρμα MS – TEAM. Στην πλατφόρμα θα MS – TΕAM θα
υπάρξει ειδικός κωδικός για την εξέταση του μαθήματος. Η ύλη του μαθήματος βρίσκεται στα έγγραφα
στην πλατφόρμα e-class (σημειώσεις θεωρίας). Αναλυτικά για την δημιουργία των ομάδων αλλά και για την
διαδικασία της εξέτασης θα ειδοποιηθείτε από τον διδάσκοντα μέσα από την πλατφόρμα e-class στο
αντίστοιχο μάθημα.

Μάθημα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – 23/06/2020  (14-16)

Η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει προφορικά με χρήση της πλατφόρμας MS-TEAM. Απαραίτητος
εξοπλισμός κάμερα και μικρόφωνο. Όσοι φοιτητές παλαιών εξαμήνων χρωστάνε το μάθημα και θέλουν να
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, να προβούν ΑΜΕΣΑ στην εγγραφή του μαθήματος
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ II στο e-class του Πανεπιστημίου (μέχρι την 05/06) και να φροντίσουν
να εγκαταστήσουν την πλατφόρμα MS – TEAM. Η εργασία θα ανέβει στην πλατφόρμα e-class στην
περιοχή «Εργασίες». Η Παράδοση της εργασία θα γίνει στην πλατφόρμα e-class 22-06-2020. Η προφορική
εξέταση θα γίνει 23-06-2020. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει όποια εργασία θέλει από το σύνολο των
εργασιών. Αναλυτικά για την διαδικασία της εξέτασης θα ειδοποιηθείτε από τον διδάσκοντα μέσα από την
πλατφόρμα e-class στο αντίστοιχο μάθημα.

Ο διδάσκων

Αθανάσιος Μακρής (athanmakris@uth.gr)


