
ΑΠΟ   ΚΩΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟ  

 

ΘΕΜΑ SOS SOS ΑΚΡΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ-

ΙΟΥΛΙΟΥ SOS 

 

ΠΡΟΣ  ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2020,  

στα μαθήματα Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα, Πολιτικά και Κομματικά Συστήματα 

στον Σύγχρονο Κόσμο, Ιστορία Κοινωνικής Πολιτικής,  τρέχον εαρινό εξάμηνο// 

Αγγλικά, Οργάνωση Διοίκηση Κοιν. Υπηρεσιών, Οργάνωση Διοίκηση Υπ. Υγ., 

ΜΜΕ Διαδίκτυο και Πολιτική, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη. 

(τα μαθήματα μετά // μόνον για τους επί πτυχίω)  

 

 

Κατανοώ πως οι πολλές ανακοινώσεις αποσυντονίζουν και κουράζουν και ζητώ 

συγγνώμη γι’ αυτό.  Όμως βρισκόμαστε και εμείς σε αχαρτογράφητα νερά.  

 

Για είναι δυνατή η συμμετοχή σας στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου πρέπει 

υποχρεωτικά  

(α) να έχετε εγγραφεί στο μάθημα (unistudent <> class-web) και το όνομά σας να 

βρίσκεται στο σχετικό βαθμολόγιο (αλλιώς δεν μπορώ να καταχωρήσω βαθμολογία, 

ακόμη και αν συνδεθείτε και απαντήσετε και  

(β) να εγγραφείτε ξανά (συγγνώμη) στο E-CLASS ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΦΟΡΑ 

ΑΥΤΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ (συμπληρώνει) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ. 

όπως και (παράκληση)  

(γ) να σχεδιάζετε να εξεταστείτε την περίοδο αυτή, ώστε να υπάρχει εικόνα για τον 

αριθμό που θα συνδεθεί το σύστημα έχει αντοχές.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΥΟ ΑΥΤA BHMATA [(β) και (γ)] ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 23:55. 

 

Κατά πάσα βεβαιότητα τα μαθήματα τρέχοντος εξαμήνου (Ελληνικό Πολιτικό 

Σύστημα, Πολιτικά κ Κομματικά Συστήματα Σύγχρονο Κόσμο, Ιστορία Κοινωνικής 

Πολιτικής –με τις προηγούμενες ονομασίες του επίσης) θα εξεταστούν ‘γραπτά’ 

μέσω e-class με ερωτήσεις πολλαπλής, 

 

Ενώ 

Τα μαθήματα παλαιών εξαμήνων (αγγλικά (1-2 άτομα) , εισαγωγή πολιτική επιστήμη 

(περί τα 12 + 9 = 21 άτομα) , οργαν διοικ κοιν υπηρ (18) , οργαν διοικ υπηρ υγ (11), 

μμε διαδικτυο πολιτική(13)) θα εξεταστούν σύμφωνα με τον τώρα σχεδιασμό 

προφορικά μέσω skype for business αλλά θα μάς βοηθούσε να εγγραφείτε και στο και 

στο e-class, ώστε να υπάρχει μια εικόνα και να λαμβάνετε ανακοινώσεις. 

Σύντομα θα δοθούν νέες πληροφορίες για τα μαθήματα αυτά (πχ για εργασίες που 

έχουν ήδη γραφεί κλπ). 

 

Κώστας Δικαίος 

Αναπλ. Καθηγητής.  

 


