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Εισαγωγικές εξετάσεις στο πρόγραμμα Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία, Σεπτέμβριος 2021 

 
Πρόγραμμα Εξετάσεων 

Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, 
11.00-13.00 (Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική) και 16.00-18.00 (Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία).   
 

Εργαλεία και προϋποθέσεις 

Η συμμετοχή σας στην εξέταση προϋποθέτει τη συναίνεσή σας στους όρους που αναγράφονται στην 
Αίτηση-Δήλωση φοιτητή για συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις. 

Για να συμμετέχετε στις εξετάσεις θα χρειαστείτε υπολογιστή με κάμερα, μικρόφωνο, σύνδεση στο 
διαδίκτυο και εγκατεστημένο πρόγραμμα Zoom. Είναι σκόπιμο να έχετε ελέγξει έγκαιρα ότι ο 
ηλεκτρονικός σας εξοπλισμός λειτουργεί χωρίς προβλήματα. 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με δύο λογισμικά: (1) το Zoom (https://zoom.us/download), (2) 
το Exams Upatras (https://exams.eclass.upatras.gr). 

Οδηγίες χρήσης για το Exams Upatras θα βρείτε στη σελίδα https://www.upnet.gr/exams , ενότητα 
«Φοιτητές». 

Οι κωδικοί πρόσβασης στο Exams Upatras θα σας σταλούν έγκαιρα με email από την κεντρική 
υπηρεσία δικτύων του Πανεπιστημίου. Με τους κωδικούς εγγράφεστε στις δύο εξετάσεις: 

https://exams.eclass.upatras.gr/courses/PHIL279/ (Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική) 
https://exams.eclass.upatras.gr/courses/PHIL280/  (Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία).   

Ο σύνδεσμος για τις συναντήσεις Zoom είναι αναρτημένος στις παραπάνω σελίδες εξετάσεων.  
 

Διαδικασία εξέτασης 

1) H συνάντηση Zoom θα ξεκινήσει 30 λεπτά πριν την έναρξη κάθε εξέτασης (10.30 και 15.30 
αντίστοιχα) ώστε να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση πριν την έναρξη της εξέτασης. Θα παραμείνετε στη 
συνάντηση Zoom καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 

2) Η ταυτοποίηση θα γίνει με επίδειξη δελτίου αστυνομικής σας ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

3) Θα ενεργοποιηθούν τα θέματα στο Exams Upatras (11.00 και 16.00 αντίστοιχα). 

4) Πρίν τη λήξη του χρόνου εξέτασης, θα αναρτήσετε το γραπτό σας σε μορφή Word στο Exams. 

https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php
https://zoom.us/download
https://exams.eclass.upatras.gr/
https://www.upnet.gr/exams
https://exams.eclass.upatras.gr/courses/PHIL279/
https://exams.eclass.upatras.gr/courses/PHIL280/


Η κάμερα του υπολογιστή σας θα πρέπει να είναι ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και το 
μικρόφωνό σας κλειστό, εκτός εάν σας ζητηθεί να το ανοίξετε. Για πιθανά τεχνικά προβλήματα θα 
μπορείτε να επικοινωνείτε με τους επιτηρητές μέσω του εργαλείου «Chat» στο Zoom. 

 

Σας ευχόμαστε Καλή Επιτυχία, 

Η Επιτροπή ΜΠΣ 


