
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής 

Βάσεις Δεδομένων 
Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 

                 Εξεταστική Σεπτεμβρίου 

               Πληροφορίες 

               Διαβάστε τα παρακάτω προσεκτικά. 
 

Πριν την εξέταση 
Για τη διεξαγωγή της εξέτασης, έχουν δημιουργηθεί 4 αίθουσες/teams.  
 
Πρέπει να κάνετε join στο αντίστοιχο team μέχρι την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 5μμ ως εξής: 

▪ Όσοι είστε γραμμένοι στο ΠΛΥ508 κάντε Join στο team «ΠΛΥ501» χρησιμοποιώντας τον κωδικό 
l8ez19c. 

▪ Όσοι είστε γραμμένοι στο ΜΥΥ701 και ο ΑΜ  σας λήγει σε 0, 1, 2 ή 3 κάντε Join στο team «ΜΥΥ701-
0,1,2,3» χρησιμοποιώντας τον κωδικό ci7h005. 

▪ Όσοι είστε γραμμένοι στο ΜΥΥ701 και ο ΑΜ σας λήγει σε 4, 5 ή 6 κάντε Join στο team «ΜΥΥ701-
4,5,6» χρησιμοποιώντας τον κωδικό vvjgzte. 

▪ Όσοι είστε γραμμένοι στο ΜΥΥ701 και ο ΑΜ σας λήγει σε 7, 8 ή 9 κάντε Join στο team «ΜΥΥ701-
7,8,9» χρησιμοποιώντας τον κωδικό ahigc7h. 
 
Μετά από αυτήν την ώρα τα teams θα κλειδώσουν. 
 
Για τα θέματα θα χρησιμοποιηθεί το ecourse του μαθήματος. Σιγουρευτείτε ότι έχετε εγγραφεί στο 
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=746 
 

Πληροφορίες για την εξέταση 
Οι αίθουσες θα ανοίξουν 10’ πριν την έναρξη της εξέτασης. Κάντε join στην σωστή αίθουσα με ανοικτή την κάμερα 
και το μικρόφωνο, το οποία θα παραμείνουν ανοικτά σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 

 
Η εξέταση θα αποτελείται από γραπτή και προφορική εξέταση. 

 
Η γραπτή εξέταση θα αποτελείται από 3 μέρη. Θα ακολουθήσει προφορική εξέταση.  
 
Γραπτή εξέταση 

▪ Καθένα από τα 3 μέρη θα έχει διάρκεια 30’. Ανάμεσα στα μέρη, θα υπάρχει ολιγόλεπτο διάλειμμα.  

 

▪ Τα θέματα θα είναι ένας συνδυασμός ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και σύντομων απαντήσεων.  

 

▪ Στα θέματα πολλαπλών επιλογών, θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία.  
 
Προφορική εξέταση 
Μετά το τέλος της εξέτασης, μπορεί να ζητηθεί από κάποιους φοιτητές να εξεταστούν και προφορικά. Η συμμετοχή 
στη προφορική εξέταση είναι υποχρεωτική σε αυτούς στους οποίους ζητηθεί και η ικανοποιητική απόδοση τους σε 
αυτήν  είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να περαστεί το μάθημα. 
 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=746

