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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Αγαπητοί Φοιτητές,
Σας ενημερώνουμε ότι, οι εξετάσεις των μαθημάτων του Εργαστηρίου Δενδροκομίας, για τη περίοδο Ιουνίου, Ακαδημαϊκού Έτους
2020-2021, θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα (για όσους έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να εξεταστείτε με τον τρόπο
αυτό).
Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθεί η Πλατφόρμα Openeclass για τη γραπτή εξεταστική διαδικασία, και η Πλατφόρμα Microsoft
Teams είτε για επιτήρηση, ή για προφορική εξέταση, εάν αυτή απαιτηθεί. Μπορεί επίσης, σε εξαιρετική περίπτωση (π.χ. μη
διαθεσιμότητα ή δυσλειτουργία της Πλατφόρμας Microsoft Teams) να χρησιμοποιηθούν αλλά διαθέσιμα εργαλεία επιτήρησης (π.χ.
Zoom, Skype, Google Meet).
Ικανή και αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην εξεταστική διαδικασία, είναι, η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας,
της χρήσης του συνόλου των ηλεκτρονικών εργαλείων που θα αναφερθούν αλλά και της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί σε όλα τα
επίπεδα (τούτο τεκμαίρεται και πιστοποιείται επίσης, από την αντίστοιχη δήλωση συμμετοχής, την οποία υποβάλλατε στο
Πληροφοριακό Σύστημα Σπουδών).
Για τη γραπτή εξεταστική διαδικασία, απαιτείται ΜΟΝΟ η εγγραφή σας στην Πλατφόρμα Openeclass, χωρίς την οποία ΔΕΝ μπορείτε
να λάβετε μέρος στην εξ αποστάσεως εξέταση με ηλεκτρονικά μέσα. Οι Διδάσκοντες του Εργαστηρίου Δενδροκομίας θα σας
εγγράψουν, ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ (με βάση τις ατομικές δηλώσεις μαθημάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα Σπουδών), στα νέα
εξεταστικά μαθήματα που έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν τις ανάγκες τη γραπτής εξεταστικής διαδικασίας, και θα σας εντάξουν
ενδεχόμενα σε ομάδες χρηστών. Η διαδικασία αυτή, θα έχει ολοκληρωθεί ΠΡΙΝ την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Μετά το πέρας
της εγγραφής σας, από τους Διδάσκοντες, στα κατάλληλα μαθήματα, θα έχετε διαθέσιμα στο Χαρτοφυλάκιό σας, τα προς εξέταση
μαθήματα που σας αφορούν.
Για την επιτήρηση ή την προφορική εξέταση, μέσω της Πλατφόρμας Microsoft Teams, ο κάθε εξεταζόμενος θα πρέπει εγκαίρως να
εγγραφεί στην πλατφόρμα Δήλος365 (εφόσον δεν το έχει πράξει ήδη). Επίσης, κρίνεται απόλυτα επιβεβλημένο, ο εξεταζόμενος να
έχει πιστοποιήσει με δοκιμές, τόσο την ορθή λειτουργία των συσκευών εικόνας και ήχου που διαθέτει, όσο και τη βέλτιστη λειτουργία
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του δικτύου, το οποίο εξυπηρετεί το χώρο στον οποίο θα βρίσκεται την ημέρα και ώρα της εξέτασης. Πρέπει ακόμα, να έχει
πιστοποιήσει ότι, συνδέεται χωρίς προβλήματα στην Πλατφόρμα Microsoft Teams, με τα στοιχεία σύνδεσης του Ιδρυματικού (ΓΠΑ)
του λογαριασμού. Χρησιμοποιώντας τον κωδικό ομάδας (Team code) που αναγράφεται δίπλα σε κάθε μάθημα στον παραπάνω
πίνακα, θα συνδεθείτε (Join Team), κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας, στην ομάδα (Team) που αφορά στο συγκεκριμένο
εξεταζόμενο μάθημα. Τέλος, είναι επιθυμητό και προτείνεται, να έχετε διαθέσιμο, τόσο προσωπικό υπολογιστή, όσο και κινητό
τηλέφωνο τύπου Smartphone, καθώς και να έχετε εγκαταστήσει και παραμετροποιήσει, στις συσκευές αυτές, την τελευταία έκδοση
του λογισμικού Microsoft Teams.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Αγαπητοί Φοιτητές,
Για να εξασφαλισθεί η ομαλή ροή της εξεταστικής διαδικασίας και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρθηκαν στην
προηγούμενη ενότητα, πρέπει, την ημέρα και ώρα εξέτασης η οποία αναφέρεται στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ της πρώτης ενότητας, να
έχετε συνδεθεί στην Πλατφόρμα Openeclass και να βρίσκεστε εντός του εξεταζόμενου μαθήματος, και ταυτόχρονα να είστε
συνδεδεμένοι στο αντίστοιχο ιδιωτικό κανάλι της Πλατφόρμας Microsoft Teams, το οποίο επίσης αφορά στο εξεταζόμενο μάθημα
εγκαίρως. Πρέπει να έχετε οπωσδήποτε στη διάθεση σας, είτε τη φοιτητική ταυτότητα με τη φωτογραφία σας ή, εάν είστε φοιτητές
παλαιοτέρων ετών που δεν δικαιούστε ανανέωση φοιτητικής ταυτότητας, επίσημο πιστοποιητικό έγγραφο, με ευκρινή πρόσφατη
φωτογραφία, το οποίο αποδεικνύει την ιδιότητά σας και ταυτοποιεί την παρουσία σας.
Για να εξασφαλισθεί το αδιάβλητο της εξέτασης, πρέπει απαραίτητα να βρίσκεστε μόνοι στο χώρο της εξέτασης, να μην προβείτε καθ’
οιονδήποτε τρόπο, είτε προσωπικά, είτε μέσω τρίτων – μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, είτε με χρήση τεχνικών μέσων, είτε δια ζώσης,
σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα συνέβαλε στην αλλοίωση του αδιάβλητου της εξεταστικής διαδικασίας. Για την ομαλή διεξαγωγή
της εξέτασης και στα πλαίσια της εποπτείας και της επιτήρησης, θα σας ζητηθεί, από τους επιτηρητές της εξέτασης, συγκεκριμένη
χρήση, τόσο της κάμερας όσο και του μικροφώνου, αίτημα το οποία επιβάλλεται να αποδεχτείτε άμεσα και να ανταποκριθείτε στο
ζητούμενο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την οποία καταστεί αδύνατη, η επιτυχημένη αποπεράτωση της εξεταστικής διαδικασίας,
για τεχνικούς λόγους που βαραίνουν τον εξεταζόμενο, μπορεί ο Διδάσκων, κατά την κρίση του, να επαναλάβει την εξέταση του
συγκεκριμένου εξεταζόμενου, επιλέγοντας τη φυσική του παρουσία στο ΓΠΑ.
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Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι παραπάνω διαδικασίες και έχουν κατανοηθεί πλήρως οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο της εξεταστικής
διαδικασίας, αφιερώστε λίγο χρόνο ώστε να διαβάσετε προσεκτικά, τις πληροφορίες που υπάρχουν στην περιγραφή του μαθήματος,
σχετικά με τον τρόπο της εξέτασης, τα θέματα που θα κληθείτε να ολοκληρώσετε, τις εργασίες τις οποίες θα χρειαστεί να υποβάλετε
με τη μορφή ηλεκτρονικών αρχείων καθώς και το χρονικό πλαίσιο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η εξέταση. Ακολουθείτε πιστά τις
προτροπές των Διδασκόντων, και διατυπώνετε διευκρινιστικές ερωτήσεις στην αρχή της εξεταστικής διαδικασίας. Μόλις ο Διδάσκων
σας ενημερώσει, με τη χρήση του εργαλείου «Κουβεντούλα», ότι κηρύσσει την έναρξη της εξέτασης, αφοσιωθείτε στην κατανόηση
των θεμάτων, χωρίς περισπάσεις, και με ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή διαχείριση του χρόνου εξέτασης. Εάν για οποιοδήποτε λόγο,
διακοπεί η σύνδεσή σας με το Διαδίκτυο ή με το εσωτερικό δίκτυο του χώρου που εξετάζεστε, ΜΗΝ κλείσετε τον φυλλομετρητή
(browser) και αναμείνατε μέχρι να επανέλθει η σύνδεση. Εφόσον συνδεθείτε πάλι, θα πλοηγηθείτε στο σημείο στο οποίο βρισκόσασταν
πρό της διακοπής, και η μόνη συνέπεια θα είναι η κατανάλωση χρόνου που αντιστοιχεί στην περίοδο της αποσύνδεσης. Οι
Διδάσκοντες θα αξιολογήσουν το δεδομένο αυτό και θα διαμορφώσουν ανάλογα τα χρονικά περιθώρια της εξέτασης, εφόσον κάτι
τέτοιο είναι εφικτό.
Τηρώντας με συνέπεια, τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εξεταστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα, είμαστε πεπεισμένοι ότι
θα έχετε μία επιτυχημένη συμμετοχή σε αυτήν, πράγμα το οποίο σας ευχόμαστε ολόψυχα.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
από το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
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Microsoft
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ στο OpenEclass
ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Teams
στο e-student
Team Code
Εξέταση ΘΕΩΡΙΑΣ μαθήματος ΕΙΔΙΚΕΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
0slmn7i
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
ΘΑΜΝΩΝ
ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ (246)
ο
τμήματος ΕΦΠ (9 εξάμηνο)
(ΚΩΔ 246) (246)
Εξέταση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ μαθήματος ΕΙΔΙΚΕΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
0slmn7i
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
ΘΑΜΝΩΝ
ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ (246)
τμήματος ΕΦΠ (9ο εξάμηνο)
(ΚΩΔ 246) (246)
Εξέταση ΘΕΩΡΙΑΣ μαθήματος ΕΙΔΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
0slmn7i
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (Καρποφόροι Θάμνοι)
(Καρποφόροι Θάμνοι)
τμήματος ΕΦΠ (9ο εξάμηνο)
(1145)
(ΚΩΔ 1145) (1145)
Εξέταση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ μαθήματος ΕΙΔΙΚΗ
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (Καρποφόροι Θάμνοι)
τμήματος ΕΦΠ (9ο εξάμηνο)
(ΚΩΔ 1145) (1145)

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
(Καρποφόροι Θάμνοι)
(1145)

Εξέταση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ μαθήματος Ειδική
Δενδροκομία για ΕΦΠ
(ΚΩΔ 750) (750)
Εξέταση ΘΕΩΡΙΑΣ μαθήματος Ειδική
Δενδροκομία για ΕΦΠ
(ΚΩΔ 750) (750)

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
(750)
ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
(750)
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Ημερομηνία και
ώρα εξέτασης
15/06 – 17:00
Προφορικά μέσω

Microsoft
Teams
15/06 – 17:00
Προφορικά μέσω

Microsoft
Teams
15/06 – 17:00
Προφορικά μέσω

Microsoft
Teams
15/06 – 17:00
Προφορικά μέσω

Microsoft
Teams
17/06 - 14:00
y4isl29
17/06 - 15:00
y4isl29

Ημερομηνία και ώρα
εξέτασης
ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Κατόπιν συνεννόησης με
τον κ. Παπαδάκη
(αποστολή email στο
papadakis@aua.gr, έως
και 15/06)
Κατόπιν συνεννόησης με
τον κ. Παπαδάκη
(αποστολή email στο
papadakis@aua.gr, έως
και 15/06)
Κατόπιν συνεννόησης με
τον κ. Παπαδάκη
(αποστολή email στο
papadakis@aua.gr, έως
και 15/06)
Κατόπιν συνεννόησης με
τον κ. Παπαδάκη
(αποστολή email στο
papadakis@aua.gr, έως
και 15/06)
13/07 10:00
αίθουσες Δενδροκομείου
13/07 10:00
αίθουσες Δενδροκομείου
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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ στο OpenEclass
ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Microsoft
στο e-student
Teams
Team Code
Εξέταση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ μαθήματος ΕΙΔΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
4;1Ikkx
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ τμημάτων ΕΖΠΥ, ΑΟΑ (2490)
ΠΑΛΑΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
(ΕΖΠΥ, ΑΟΑ)
(ΚΩΔ 2490) (2490)
Εξέταση ΘΕΩΡΙΑΣ μαθήματος ΕΙΔΙΚΗ
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ τμημάτων ΕΖΠΥ, ΑΟΑ ΠΑΛΑΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
(ΚΩΔ 2490) (2490)

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
(2490)
(ΕΖΠΥ, ΑΟΑ)

Εξέταση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ μαθήματος ΕΙΔΙΚΗ
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ τμημάτων ΒΙΟ, ΑΦΠ & ΓΜ,
ΕΤΤΔΑ - ΠΑΛΑΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
(ΚΩΔ 2490) (2490)
Εξέταση ΘΕΩΡΙΑΣ μαθήματος ΕΙΔΙΚΗ
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ τμημάτων ΒΙΟ, ΑΦΠ & ΓΜ,
ΕΤΤΔΑ - ΠΑΛΑΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
(ΚΩΔ 2490) (2490)
Εξέταση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ μαθήματος
Πολλαπλασιασμός Καρποφόρων Δένδρων και
Θάμνων 9ο εξάμηνο ΕΦΠ (ΚΩΔ 785) (785)
Εξέταση ΘΕΩΡΙΑΣ μαθήματος
Πολλαπλασιασμός Καρποφόρων Δένδρων και
Θάμνων 9ο εξάμηνο ΕΦΠ (ΚΩΔ 785) (785)

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
(2490)
(ΕΤΔΑ, ΒΙΟ, ΑΦΠ&ΓΜ)
ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
(2490)
(ΕΤΔΑ, ΒΙΟ, ΑΦΠ&ΓΜ)
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
& ΘΑΜΝΩΝ (785)
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
& ΘΑΜΝΩΝ (785)
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Ημερομηνία και
ώρα εξέτασης
17/06 – 14:00

17/06 – 15:00

17/06 – 14:00
zm682b0

17/06 – 15:00
zm682b0

196d9iw

21/06 – 10:00

196d9iw

21/06 – 10:30

Ημερομηνία και ώρα
εξέτασης
ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Κατόπιν συνεννόησης με
τον κ. Παπαδάκη
(αποστολή email στο
papadakis@aua.gr, έως
και 16/06)
Κατόπιν συνεννόησης με
τον κ. Παπαδάκη
(αποστολή email στο
papadakis@aua.gr, έως
και 16/06)
13/07 11:00
Εξέταση κ. Ρούσσος,
αίθουσες Δενδροκομείου
13/07 11:00
Εξέταση κ. Ρούσσος,
αίθουσες Δενδροκομείου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 -2021

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ στο OpenEclass

ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
στο e-student

Ημερομηνία και
ώρα εξέτασης

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (3440)

Microsoft
Teams
Team Code
eau9ims

Εξέταση ΘΕΩΡΙΑΣ μαθήματος ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
τμήματος ΕΤΔΑ
(ΚΩΔ 3440) (3440)
Εξέταση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ μαθήματος
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ τμήματος ΕΤΔΑ
(ΚΩΔ 3440) (3440)
Εξέταση ΘΕΩΡΙΑΣ μαθήματος ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ
(ΚΩΔ 3440) (3440)
Εξέταση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ μαθήματος
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ
(ΚΩΔ 3440) (3440)
Εξέταση ΘΕΩΡΙΑΣ μαθήματος ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
τμήματος ΑΟΑ
(ΚΩΔ 3440) (3440)

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (3440)

uasq0il

30/6 – 14:00

30/6 – 16:30
Αίθουσες Δενδροκομείου

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (3440)

eau9ims

30/6 – 15:30

30/6 – 16:30
Αίθουσες Δενδροκομείου

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (3440)

uasq0il

30/6 – 14:00

30/6 – 16:30
Αίθουσες Δενδροκομείου

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (3440)

eau9ims

30/6 – 15:30

30/6 – 16:30
Αίθουσες Δενδροκομείου

Εξέταση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ μαθήματος
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ τμήματος ΑΟΑ (ΚΩΔ 3440)
(3440)
Εξέταση ΘΕΩΡΙΑΣ μαθήματος ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
τμήματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(ΚΩΔ 3440) (3440)
Εξέταση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ μαθήματος
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ τμήματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(ΚΩΔ 3440) (3440)

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (3440)

uasq0il

30/6 – 14:00

30/6 – 16:30
Αίθουσες Δενδροκομείου

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (3440)

eau9ims

30/6 – 15:30

30/6 – 16:30
Αίθουσες Δενδροκομείου

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (3440)

uasq0il

30/6 – 14:00

30/6 – 16:30
Αίθουσες Δενδροκομείου

7

30/6 – 15:30

Ημερομηνία και ώρα
εξέτασης
ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
30/6 – 16:30
Αίθουσες Δενδροκομείου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 -2021
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ στο OpenEclass

ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
στο e-student

Microsoft
Teams
Team Code
apxtl6j

Ημερομηνία και
ώρα εξέτασης

Εξέταση Εργαστηρίου μαθήματος ΕλαιοκομίαΕσπεριδοειδή
7ο εξάμηνο ΕΦΠ (ΚΩΔ 153) (153)
Εξέταση Θεωρίας μαθήματος ΕλαιοκομίαΕσπεριδοειδή 7ο εξάμηνο ΕΦΠ
(ΚΩΔ 153) (153)
Εξέταση Εργαστηρίου μαθήματος Ειδική
Δενδροκομία (Αειθαλή καρποφόρα) παλαιό
7ο εξάμηνο ΕΦΠ και 9ο εξάμηνο ΑΟΑ
(ΚΩΔ 660) (660)
Εξέταση Θεωρίας μαθήματος Ειδική
Δενδροκομία (Αειθαλή καρποφόρα) παλαιό
7ο εξάμηνο ΕΦΠ και 9ο εξάμηνο ΑΟΑ
(ΚΩΔ 660) (660)
Εξέταση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ μαθήματος
Δενδροκομία (Γενική) τμημάτων ΕΖΠΥ, ΑΟΑ, ΠΑΛΑΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
(ΚΩΔ 95) (95)

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (153)
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (153)

apxtl6j

01/07 - 10:00

13/07 12:00
Αίθουσες Δενδροκομείου

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
(ΑΕΙΘ. ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ) (660)

apxtl6j

01/07 - 09:00

13/07 12:00
Αίθουσες Δενδροκομείου

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
(ΑΕΙΘ. ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ) (660)

apxtl6j

01/07 - 10:00

13/07 12:00
Αίθουσες Δενδροκομείου

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (ΓΕΝΙΚΗ)
(95)
(ΕΖΠΥ, ΑΟΑ)

x453jhw

12/07 – 14:00

Εξέταση ΘΕΩΡΙΑΣ μαθήματος Δενδροκομία
(Γενική) τμημάτων ΕΖΠΥ, ΑΟΑ,
- ΠΑΛΑΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
(ΚΩΔ 95) (95)

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (ΓΕΝΙΚΗ)
(95)
(ΕΖΠΥ, ΑΟΑ)

x453jhw

12/07 – 15:00

Κατόπιν συνεννόησης με τον
κ. Παπαδάκη (αποστολή
email στο
papadakis@aua.gr, έως και
05/07)
Κατόπιν συνεννόησης με τον
κ. Παπαδάκη (αποστολή
email στο
papadakis@aua.gr, έως και
05/07)

Εξέταση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ μαθήματος
Δενδροκομία (Γενική) τμημάτων ΒΙΟ, ΑΦΠ &
ΓΜ, ΕΤΤΔΑ - ΠΑΛΑΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΚΩΔ 95) (95)

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (ΓΕΝΙΚΗ)
(95)
(ΑΦΠ&ΓΜ, ΒΙΟ, ΕΤΤΔA)

pkslu9r

12/07 – 14:00
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01/07 - 09:00

Ημερομηνία και ώρα
εξέτασης
ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
13/07 12:00
Αίθουσες Δενδροκομείου

13/07 13:00
Αίθουσες Δενδροκομείου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 -2021
Microsoft
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ στο OpenEclass
ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Teams
στο e-student
Team Code
Εξέταση ΘΕΩΡΙΑΣ μαθήματος Δενδροκομία
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ (ΓΕΝΙΚΗ)
pkslu9r
(Γενική) τμημάτων ΒΙΟ, ΑΦΠ & ΓΜ,
(95)
ΕΤΤΔΑ - ΠΑΛΑΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
(ΑΦΠ&ΓΜ, ΒΙΟ, ΕΤΤΔΑ)
(ΚΩΔ 95) (95)
Εξέταση Εργαστηρίου μαθήματος Γενική
ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
a6m3anq
Δενδροκομία 6ο εξάμηνο ΕΦΠ
(ΕΦΠ) (360)
(ΚΩΔ 360) (360)
Εξέταση Θεωρίας μαθήματος Γενική
ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
a6m3anq
Δενδροκομία 6ο εξάμηνο ΕΦΠ
(ΕΦΠ) (360)
(ΚΩΔ 360) (360)
Εξέταση θεωρίας μαθήματος
ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ
Μετασυλλεκτικής Μεταχείρισης Καρπών &
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
a3quwnr
Λαχανικών 9ο εξάμηνο ΕΦΠ (ΚΩΔ 945) (945)
ΚΑΡΠΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Εξέταση εργαστηρίου μαθήματος
Μετασυλλεκτικής Μεταχείρισης Καρπών &
Λαχανικών 9ο εξάμηνο ΕΦΠ (ΚΩΔ 945) (945)

ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΑΡΠΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
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a3quwnr

Ημερομηνία και
ώρα εξέτασης
12/07 – 15:00

Ημερομηνία και ώρα
εξέτασης
ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
13/07 13:00
Αίθουσες Δενδροκομείου

12/07-14:00

12/07-14:00
Εργαστήριο Δενδροκομίας

12/07-15:00

12/07 15:30
Εργαστήριο Δενδροκομίας

15/7- 09:00

15/7-11:00
Αίθουσες Δενδροκομείου

μέσω

Microsoft
Teams
15/7- 10:00
μέσω

Microsoft
Teams

15/7-12:00
Αίθουσες Δενδροκομείου

