
  

 

 

 

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020 

 

Διαχείριση νόσου COVID -19: Τελικές Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 2020 -

2021 και διδασκαλία Εαρινού Εξαμήνου 2020 – 2021  

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές. 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Αναμφισβήτητα η περίοδος που διανύουμε είναι διαφορετική από αυτές που είχαμε 
συνηθίσει πριν την πανδημία. Καλούμαστε, ως δάσκαλοι/ες, ως μαθητές/ριες να 
ανταπεξέλθουμε στις νέες μεθόδους διδασκαλίας, να κρατήσουμε επαφή, να 

επικοινωνούμε με εναλλακτικούς τρόπους, να αποκτήσουμε νέες γνώσεις και να 
αναπτύξουμε δεξιότητες που θα μας προετοιμάσουν για το μέλλον. Είναι λοιπόν η 

κρίση που διανύουμε και μία ευκαιρία εξάσκησης στα απρόοπτα, στα δύσκολα και 
αναπάντεχα, που είναι μέρος της ζωής. 

Ήμαστε πιστεύω τυχεροί/ες που οι συνθήκες κατά την έναρξη του Χειμερινού 
Εξαμήνου 2020 -2021 μας επέτρεψαν να συναντηθούμε (πάντα με τις απαραίτητες 

αποστάσεις και τα αναγκαία μέτρα υγιεινής) στους χώρους μας. Ειδικά οι πρωτοετείς 
είχαν την τύχη να συνομιλήσουν και να γνωρίσουν τους ανθρώπους της κοινότητας, να 

βιώσουν, έστω και για λίγο τη φοιτητική εμπειρία στην ολότητά της.  

Οι συνθήκες μας ώθησαν να στραφούμε στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων 
διδασκαλίας για την ασφάλεια και την υγεία όλων και σήμερα η Σύγκλητος συνεδρίασε 
για να εξετάσει εκ νέου τόσο το θέμα των εξετάσεων για το τρέχον εξάμηνο, αλλά και τη 

μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης το Εαρινό Εξάμηνο 2020 -2021 και έλαβε τις 
ακόλουθες αποφάσεις: 

Τελικές Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 2020 – 2021 

Όσον αφορά τις τελικές εξετάσεις, αυτές θα διεξαχθούν διαδικτυακά, εκτός εάν ο/η 
διδάσκουσα υποβάλει τεκμηριωμένο αίτημα στην Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων που να επεξηγεί τους λόγους/ ανάγκη διεξαγωγής της εξέτασης με φυσική 
παρουσία. Σε τέτοια περίπτωση και εφόσον το αίτημα εγκριθεί,  ο/η διδάσκων/ουσα 
θα εφαρμόζει ειδικές ρυθμίσεις στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα οι εξεταζόμενοι/ 

ες δεν δύνανται να παραστούν (π.χ. λόγω περιοριστικών μέτρων που βρίσκονται σε ισχύ, 
περιπτώσεις φοιτητών/ριών που είναι στο εξωτερικό και αδυνατούν να ταξιδέψουν λόγω 
περιορισμών στη χώρα που βρίσκονται, περιπτώσεις που βρίσκονται σε υποχρεωτικό 

αυτοπεριορισμό). Ο/Η εξεταζόμενος/η θα πρέπει εγκαίρως να υποβάλει αποδεικτικό 
της αδυναμίας του να αξιολογηθεί με φυσική παρουσία. 

Διδασκαλία Εαρινού Εξαμήνου 2020 - 2021 

Με διαφαινόμενη τη συνέχιση της πανδημίας και το ερχόμενο εξάμηνο, αποφασίστηκε 
η διεξαγωγή της διδασκαλίας εξ αποστάσεως με εξαίρεση μαθήματα εργαστηριακού/ 



κλινικού τύπου και πρακτικής άσκησης που επιβάλλουν τη φυσική παρουσία 
διδασκόντων/διδασκουσών και διδασκομένων.  

Ο Τομέας Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος επιβάλλεται να είναι σε εγρήγορση για 

την τήρηση όλων των μέτρων υγιεινής και αποστασιοποίησης, όπως αυτά 
ανακοινώνονται από την Πολιτεία για τη διασφάλιση της υγείας της κοινότητας και τη 

μείωση του κινδύνου μετάδοσης της ασθένειας.  

Ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2020 - 2021 

Αποφάσεις για τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2020 – 2021 θα 

ληφθούν σε μεταγενέστερο στάδιο και αξιολογώντας την επιδημιολογική εικόνα. 

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, 

Θέλουμε να γνωρίζετε ότι μέριμνά μας είναι πρώτιστα η ασφάλεια και υγεία όλων. 
Επιδιώκουμε επίσης να συνεισφέρουμε στη διαχείριση της κρίσης, τόσο μέσα από τη 
συνετή συμπεριφορά μας ως κοινότητα, όσο και με την ευρύτερη συνδρομή του 

πανεπιστημίου στη διαχείριση της κρίσης μέσα από τις παρεμβάσεις και συστάσεις των 
ακαδημαϊκών και ερευνητικών μελών μας προς την Πολιτεία και την ευρύτερη 

κοινωνία. 

Η ασφαλής διεξαγωγή των εξετάσεων και η διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων, 
είναι στις προτεραιότητές μας.  

Εύχομαι σε όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας κάθε επιτυχία στις εξετάσεις τους. 
Οπλιστείτε με δύναμη και αυτοπεποίθηση, μελετήστε με αφοσίωση και αγάπη για τη 

σπουδή σας. 

Θα ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Είναι η πρόκληση που θυμίζει σε όλες και όλους ανά 
το παγκόσμιο, ότι οι απαντήσεις στις κοινωνικές προκλήσεις εκκολάπτονται στα 

ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια∙ είναι οι ιδέες και οι καινοτομίες που μέσα 
από τη δοκιμή και το σφάλμα (trial and error) μετουσιώνονται σε λύσεις και πράξεις 
για να βοηθήσουν τον άνθρωπο να προχωρήσει παραπέρα. Αυτός είναι ο ρόλος και ο 

σκοπός των πανεπιστημίων, σε αυτό εσείς συνδράμετε ως ακαδημαϊκοί, 
ερευνητές/ριες, φοιτητές και φοιτήτριες και μελλοντικοί απόφοιτοι.   

Να είστε όλες και όλοι καλά. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, 

Πρύτανης 
 

 

 

 


