
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (01.06.20) 

Οδηγίες για την ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου και την εξεταστική περίοδο 

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να 

συνεχίσει την εκπαιδευτική λειτουργία της με εξ αποστάσεως μαθήματα, μέσα στις πρωτοφανείς 

συνθήκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας, έχοντας επίγνωση ότι δεν θα ήταν 

δυνατό η προσπάθεια αυτή να αντικαταστήσει πλήρως και ισότιμα την κανονική εκπαιδευτική 

λειτουργία της Σχολής. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής συζήτησε την Δευτέρα 18.05.20  

αναλυτικά τη διαμορφωθείσα κατάσταση και τους τρόπους για την ολοκλήρωση του εαρινού 

εξαμήνου και τη διενέργεια της τρέχουσας εξεταστικής.  Οι αποφάσεις της Σχολής 

διαμορφώθηκαν με κριτήρια: 

(α) την ασφάλεια των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών), του προσωπικού της Σχολής 

μας καθώς και των οικογενειών τους, έχοντας ως δεδομένο ότι η πανδημία βρίσκεται σε εξέλιξη 

(β) την ισότιμη πρόσβαση των φοιτητών, ως προς τη δυνατότητά τους να συνεχίσουν τις σπουδές 

τους, και 

(γ) τη διασφάλιση επαρκούς ευελιξίας ώστε οι διδάσκοντες να προσαρμοστούν στις αναγκαίες 

αλλαγές, αποφεύγοντας τη δημιουργία υπερβολικού φόρτου και άγχους στους φοιτητές σε αυτή 

τη δύσκολη περίοδο. 

Επίσης, η Σύγκλητος συζήτησε την 29.05.20 και προσδιόρισε το πλαίσιο και τους όρους της 

τρέχουσας εξεταστικής 

(https://www.ntua.gr/media/k2/attachments/NTUA_Senate_decision_exams_DIAYGEIA.pdf, 

https://www.ntua.gr/media/k2/attachments/sympliroma.pdf ). Η επιλογή του τρόπου εξέτασης 

ανήκει στον διδάσκοντα του μαθήματος, υπό της προϋπόθεση της συμβατότητάς της με τη 

σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου. Υπό το πλαίσιο των αποφάσεων της Συγκλήτου οι 

διδάσκοντες, εφόσον το θεωρούν απαραίτητο, μπορούν να αναθεωρήσουν τον τρόπο εξέτασης 

που θα επιλέξουν και να το δηλώσουν στη Γραμματεία της Σχολής μέχρι την Τετάρτη 03.06.20. 

Οι τελικές εξετάσεις θα πρέπει να αναθεωρηθούν σε σχέση με το παρελθόν, ώστε να 

αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στο περιεχόμενο και τον τρόπο εξέτασης που επιβάλλονται από τις 

ειδικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της εξ ολοκλήρου διδασκαλίας της ύλης με μέσα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Από τις διαθέσιμες επιλογές μεθόδων εξέτασης, οι διδάσκοντες 

επιλέγουν εκείνη με την οποία κρίνουν ότι μπορεί να επιτευχθεί αρτιότερα η αντικειμενική 

αξιολόγηση των γνώσεων των φοιτητών, λαμβάνοντας υπόψη τους και το συνολικό φορτίο 

προετοιμασίας που δημιουργείται για τους φοιτητές με τη μορφή εξέτασης που θα επιλέξουν. 

Σε κάθε μορφής εξέταση πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους φοιτητές η δυνατότητα να 

συμμετάσχουν. Επομένως, σε κάθε εξέταση πρέπει να εξασφαλιστούν εναλλακτικές μορφές 

εξέτασης για όσους δε μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις με φυσική παρουσία (ανήκουν 

οι ίδιοι ή συγκατοικούν με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή έχουν προβλήματα 

προσβασιμότητας) ή έχουν προβλήματα τεχνικής προσβασιμότητας στις εξ αποστάσεως 

εξετάσεις. 

Εξεταστική περίοδος: 

https://www.ntua.gr/media/k2/attachments/NTUA_Senate_decision_exams_DIAYGEIA.pdf
https://www.ntua.gr/media/k2/attachments/sympliroma.pdf


Η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου θα ξεκινήσει την Παρασκευή 05 Ιουνίου και θα 

ολοκληρωθεί την Τρίτη 30 Ιουνίου, ώστε να διευκολυνθεί η διενέργεια της Πρακτικής ΙΙ, εντός 

Ιουλίου. Οι εξετάσεις επί πτυχίω θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από 01 έως 04 Ιουνίου και 

από 01 έως 10 Ιουλίου.  

Τρόποι εξέτασης: 

Οι εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης που θα εφαρμοσθούν είναι: 

• Απαλλακτική εργασία  

• Απαλλακτική εργασία,  με προφορική εξέταση εξ αποστάσεως 

• Παράδοση σειράς ασκήσεων με προφορική εξέταση εξ αποστάσεως 

• Εξ αποστάσεως προφορική εξέταση  

• Γραπτή εξέταση εξ αποστάσεως 

• Γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία (διάρκειας μίας ώρας) 

Οι διδάσκοντες κάθε μαθήματος θα ενημερώσουν έγκαιρα τους φοιτητές μέσω της ψηφιακής 

πλατφόρμας του ΕΜΠ MyCourses, για τον τρόπο εξέτασης που θα υιοθετήσουν, από τους 

εγκεκριμένους τρόπους που αποφάσισε η Σύγκλητος του ΕΜΠ. Για τον λόγο αυτό καλούνται όλοι 

οι φοιτητές να εγγραφούν στο MyCourses, στα αντίστοιχα μαθήματα, ώστε να λαμβάνουν 

έγκαιρα ενημέρωση. Τόσο για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις όσο και για τις εξετάσεις με φυσική 

παρουσία θα ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα που θα εξασφαλίζουν τόσο το αδιάβλητο των 

εξετάσεων όσο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Εξαιτίας των δυσλειτουργιών της περιόδου (π.χ. καθυστερήσεις στην αποστολή των 

συγγραμμάτων, δυσκολίες σε θέματα σύνδεσης κλπ.) καλούνται οι διδάσκοντες να φροντίσουν 

να έχουν αναρτήσει σε ψηφιακή μορφή το απαραίτητο διδακτικό υλικό (βιβλία, σημειώσεις, 

παρουσιάσεις, βοηθήματα κλπ.). Η χρήση τράπεζας θεμάτων για τη συγκεκριμένη περίοδο, τόσο 

στις εξ αποστάσεως όσο και στις εξετάσεις με φυσική παρουσία, συνιστάται γιατί εξασφαλίζεται 

ότι οι εξετάσεις γίνονται επί της διδαχθείσης ύλης και επί θεμάτων που υποστηρίζονται από το 

ψηφιακό υλικό που έχει αναρτηθεί. Επίσης, με τον τρόπο αυτό προσανατολίζεται η 

προετοιμασία των φοιτητών στα σημαντικότερα σημεία της ύλης. 

 Όσον αφορά τις απαλλακτικές εργασίες και την παράδοση ασκήσεων μέριμνα πρέπει να ληφθεί 

για τη ομαλή διασπορά των προθεσμιών εντός της εξεταστικής. Οι προαιρετικές ασκήσεις/ 

εργασίες  λαμβάνονται  υπόψη στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας κατά ποσοστό που 

ανακοινώνεται στη σχετική σελίδα του μαθήματος στο MyCourses. Σε περίπτωση που δεν 

παραδοθούν, ο βαθμός διαμορφώνεται σε δεκαβάθμια κλίμακα από την επιλεγείσα μορφή 

εξέτασης. 

Δεδομένων των περιορισμών που αναφέρθηκαν και για την καλύτερη προετοιμασία των 

εξετάσεων καλούνται οι φοιτητές να δηλώσουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στις εξετάσεις 

στα αντίστοιχα μαθήματα, μέσω της υποβολής της σχετικής φόρμας που θα πρέπει να 

δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα κάθε μαθήματος στο  MyCourses, μέχρι την Πέμπτη 04  Ιουνίου ή 

το αργότερο μια εβδομάδα πριν την εξέταση του μαθήματος. Επίσης, με τον τρόπο αυτό οι 



φοιτητές μπορούν να επιλέξουν την ώρα εξέτασης που τους διευκολύνει εντός ενός ευρύτερου 

χρονικού πλαισίου. 

Όσοι φοιτητές ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (όπως ορίζονται με την ΑΔΑ: 64Γ756ΜΤΛΗ-ΛΣ7 

18/05/2020) ή διαμένουν με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή έχουν δυσκολίες 

προσβασιμότητας στην Αθήνα, όπως, επίσης, και οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

τεχνικής προσβασιμότητας στις εξ αποστάσεως εξετάσεις θα πρέπει να το δηλώσουν στη 

Γραμματεία της Σχολής, μέχρι την Τετάρτη 03 Ιουνίου. Η Γραμματεία στη συνέχεια θα 

ενημερώσει τους διδάσκοντες. Οι φοιτητές που ανήκουν στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στις εξετάσεις με φυσική παρουσία θα εξεταστούν με κάποιον από τους 

διαθέσιμους τρόπους της εξ αποστάσεως εξέτασης.  Επίσης, οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν 

τεχνικά προβλήματα προσβασιμότητας στις εξ αποστάσεως εξετάσεις θα εξεταστούν είτε με 

φυσική παρουσία, είτε στο PC Lab της Σχολής, είτε με απαλλακτική εργασία. 

Οι γραπτές εξετάσεις με φυσική παρουσία θα πραγματοποιηθούν με αυστηρή τήρηση των 

κανόνων υγειονομικής προστασίας, σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες του ΕΟΔΥ, όπως 

αναφέρονται στην πρόσφατη ανακοίνωση της Πρυτανείας (18/05/2020) καθώς και την ΚΥΑ της 

21ης Μαΐου (Αριθμ. 60720/Ζ1). 

Οι αίθουσες έχουν προετοιμασθεί κατάλληλα και σε κάθε θέση που δύναται να αξιοποιηθεί με 

βάση τον κανόνα της απόστασης έχουν τοποθετηθεί αυτοκόλλητα με αρίθμηση. Στη συλλογή 

των υπογραφών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα αναφέρεται και ο αριθμός της θέσης του 

εξεταζόμενου, έτσι ώστε να επιτρέπεται η ιχνηλάτηση σε περίπτωση κρούσματος.  

Οι διδάσκοντες θα πρέπει να φροντίσουν έτσι ώστε η διάρκεια της εξέτασης να μην υπερβαίνει 

τη 1 ώρα. Σε περίπτωση που σύμφωνα με τις δηλώσεις των φοιτητών οι εξεταζόμενοι είναι πάνω 

από 130 άτομα (μέγιστη χωρητικότητα της Σχολής, υπό τους υφιστάμενους υγειονομικούς 

περιορισμούς) η εξέταση των μαθημάτων θα πραγματοποιείται σε βάρδιες, οι οποίες θα 

προγραμματίζονται με διαφορά 3 ωρών, ώστε ο χώρος να καθαρίζεται  και να αερίζεται επαρκώς 

μετά τις εξετάσεις. Η εξέταση σε βάρδιες, αν αυτό απαιτηθεί θα γίνει με αλφαβητική επιλογή 

ώστε να αποφευχθεί η πολύωρη αναμονή. 

Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις πραγματοποιούνται με τους όρους και της προϋποθέσεις της 

απόφασης της Συγκλήτου. 

Οι προφορικές εξετάσεις εξ αποστάσεως θα πραγματοποιούνται κατά ομάδες, σε πρόγραμμα 

που θα ανακοινωθεί μετά τις δηλώσεις των φοιτητών, στις οποίες προτείνεται να συμμετέχουν 

τουλάχιστον δύο εξεταστές, οι οποίοι μπορούν να  εναλλάσσονται.  Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει 

πρόβλεψη για πιθανές αστοχίες (π.χ. αδυναμία σύνδεσης στο συγκεκριμένο χρόνο, απουσία 

σχετικού εξοπλισμού κλπ.) κάνοντας χρήση και των εγκαταστάσεων της Σχολής (π.χ. PC Lab). Για 

την καλύτερη οργάνωση των προφορικών εξετάσεων και τη διευκόλυνση τόσο των διδασκόντων 

όσο και των φοιτητών συνίσταται να δημιουργήσουν οι διδάσκοντες στην πλατφόρμα 

MyCourses, στην ενότητα «Ομάδες» κατάλληλο αριθμό ομάδων προσδιορίζοντας: 

(α) τον αριθμό εξεταζομένων ανά ομάδα 

(β) την έναρξη και λήξη της εξέτασης κάθε ομάδας, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με το 

ωρολόγιο πρόγραμμα. 



Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα 

μπορούν να εξεταστούν.  

Για τη διευκόλυνση των διδασκόντων επισυνάπτονται στο παρόν μήνυμα  σχετικές οδηγίες.  

Για τις περιπτώσεις άλλων τρόπων εξ αποστάσεως εξέτασης (π.χ. γραπτών εξ αποστάσεως τύπου 

quiz) συγκεκριμένες πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης θα δίνονται στις σχετικές ιστοσελίδες 

των μαθημάτων. 

Εξετάσεις διπλωματικών εργασιών 

Θα γίνουν με εξ αποστάσεως παρουσίαση και εξέταση του φοιτητή με χρήση εργαλείων 

τηλεδιάσκεψης και κατάθεση της βαθμολογίας, μεταξύ της 15.07 και 24. 07. Κατά παράδοση, η 

εξέταση της διπλωματικής στη Σχολή είναι ανοιχτή, επομένως η παρακολούθησή της και από 

άλλα άτομα πλην των εξεταστών και του εξεταζόμενου είναι επιθυμητή.  

Πρακτική άσκηση Ι και ΙΙ 

Η Πρακτική Άσκηση ΙΙ θα διενεργηθεί κανονικά, από την 01.07 και με τους συνήθεις όρους. 

Ιδιαίτερες δυσκολίες θα αντιμετωπιστούν κατά περίπτωση από τη Σχολή.  

Η διενέργεια της Πρακτικής Ι αναβάλλεται, δεδομένων των αυστηρών υγειονομικών 

περιορισμών που ισχύουν και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την εκτέλεσή της και την προς το 

παρόν άρνηση συνεργαζόμενων εταιρειών να δεχθούν ομάδες φοιτητών, στη βάση αυτών των 

περιορισμών. Η Σχολή θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα ώστε να πραγματοποιηθεί η Πρακτική 

Άσκηση Ι μέχρι τη λήξη τρέχουσας ημερολογιακής χρονιάς, μετά και τη δυνατότητα που δίνει 

σχετική εγκύκλιος.  

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟΣ 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΜΜΜ 


