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Θεσ/νίκη 22/05/2020 
 
 

Αγαπητοί φοιτητές/φοιτήτριες, 

Είναι βέβαιο ότι καταστάσεις που ζούμε είναι πέρα από κάθε φαντασία και εμπειρία 

οποιουδήποτε ανθρώπου. Ωστόσο είναι αναγκαία η προσαρμογή σε αυτές, ιδιαίτερα των 

ακαδημαϊκών, γιατί αυτοί πρώτοι οφείλουν να βρίσκουν λύσεις. Οι καταστάσεις αυτές 

αποτελούν συνάμα και μια πρόκληση, την οποία, καθηγητές και φοιτητές καλούνται να βιώσουν 

μαζί. 

Αναφορικά με τις εξετάσεις των εργαστηρίων και της θεωρίας της Πετρολογίας Πυριγενών 

Πετρωμάτων θα γίνουν εξ αποστάσεως. Ειδικά μάλιστα για τις εξετάσεις των εργαστηρίων, αυτό 

επιβάλλεται για λόγους προστασίας όλων. Επειδή το εργαστήριο περιλαμβάνει εξέταση στο 

μικροσκόπιο είναι προφανές ότι δεν μπορούν να κρατηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις. 

Επίσης, κάθε φορά που κατά τη διάρκεια της εξέτασης αλλάζει ο χρήστης του μικροσκοπίου, 

πρέπει αυτό να απολυμαίνεται. 

 

  1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  

• Οι εξετάσεις των εργαστηρίων Πετρολογίας Πυριγενών Πετρωμάτων, για τους επι πτυχίω 

φοιτητές, θα γίνουν την Πέμπτη 11.06.2020 στις 0830. 

• Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εξεταστούν στα εργαστήρια πρέπει οπωσδήποτε να 

στείλουν μέχρι την Πέμπτη 04.06.2020 στις 1400 mail στη διεύθυνση koroneos@geo.auth.gr. 

αναφέροντας ονοματεπώνυμο και ΑΕΜ.  

• Αμέσως μετά όσοι φοιτητές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να εξεταστούν θα πάρουν 

πρόσκληση για συμμετοχή στις εξετάσεις με την πλατφόρμα Skype for Business.  

• Την παραπάνω προκαθορισμένη ώρα εξέτασης, όσοι φοιτητές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 

να εξεταστούν θα λάβουν στο mail τους link με: α) ένα αρχείο power point που θα περιέχει 

οδηγίες, αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες 4 παρασκευασμάτων και αντιπροσωπευτικές 

φωτογραφίες 8 μακροσκοπικών δειγμάτων και β) το φύλλο των εξετάσεων σε ένα αρχείο 

word.  

mailto:koroneos@geo.auth.gr


• Ως αρχή της εξέτασης λογίζεται η ώρα αποστολής του mail με το link. Η εξέταση θα διαρκεί 

50 λεπτά. Σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης η κάμερα και το μικρόφωνο του υπολογιστή του 

κάθε εξεταζόμενου θα είναι ανοιχτά. Σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από 50 λεπτά, πρέπει να 

επιστραφεί το φύλλο των εξετάσεων, ως αρχείο word, συμπληρωμένο. Μετά την παρέλευση 

των 50 λεπτών δε θα γίνει δεκτό κανένα φύλλο εξετάσεων.  

• Είναι πιθανό, μετά την επιστροφή του φύλλου εξετάσεων να γίνουν διευκρινιστικές 

ερωτήσεις, επί των απαντήσεων, που θα αφορούν ορυκτά, ιστούς, υφές αλλοιώσεις κλπ που 

είχε ο κάθε φοιτητής. 

 

• Είναι προφανές ότι για τους ίδιους λόγους υγείας δεν θα γίνουν επαναληπτικά εργαστήρια. 

Μπορείτε να διαβάσετε από τη σελίδα του μαθήματος όπου υπάρχουν οι παρουσιάσεις των 

εργαστηρίων και πλήθος φωτογραφιών διεγμάτων πετρωμάτων: 

http://www.geo.auth.gr/courses/gmo/gmo317y/ 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εικονικό μικροσκόπιο (πολύ καλά οργανωμένο 

από τον κ. Τ. Σοδάτο) (www.virtualmicroscope.org) που προορίζεται για τη διδασκαλία της 

Πετρολογίας σε προπτυχιακό επίπεδο, επιτρέποντας στους φοιτητές να μελετήσουν λεπτές 

τομές πετρωμάτων με τη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης. 

http://www.geo.auth.gr/courses/gmo/gmo212y/ 

 

  

2. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

• Οι εξετάσεις της θεωρίας της Πετρολογίας Πυριγενών Πετρωμάτων, για τους επι πτυχίω 

φοιτητές, θα γίνουν τη Δευτέρα 01.06.2020 στις 1000. 

• Οι επι πτυχίω φοιτητές που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στις εξετάσεις της θεωρίας 

πρέπει οπωσδήποτε να στείλουν μέχρι την Πέμπτη 28.05.2020 στις 1400 mail στη διεύθυνση 

koroneos@geo.auth.gr. αναφέροντας ονοματεπώνυμο και ΑΕΜ.  

• Αμέσως μετά όσοι φοιτητές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να εξεταστούν θα πάρουν 

πρόσκληση για συμμετοχή στις εξετάσεις θεωρίας με την πλατφόρμα Skype for Business.  

• Την παραπάνω προκαθορισμένη ώρα εξέτασης, όσοι φοιτητές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 

να εξεταστούν θα λάβουν στο mail τους ένα αρχείο word με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 

και μικρών απαντήσεων.  

• Ως αρχή της εξέτασης λογίζεται η ώρα αποστολής του mail με το link. Η εξέταση θα διαρκεί 

60 λεπτά. Σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης η κάμερα και το μικρόφωνο του υπολογιστή του 

κάθε εξεταζόμενου θα είναι ανοιχτά. Σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από 60 λεπτά, πρέπει να 
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επιστραφεί το φύλλο των εξετάσεων, ως αρχείο word, συμπληρωμένο. Μετά την παρέλευση 

των 60 λεπτών δε θα γίνει δεκτό κανένα φύλλο εξετάσεων.  

• Επειδή, οι εξετάσεις του εργαστηρίου θα γίνουν μετά τις εξετάσεις θεωρίας, ο τελικός βαθμός 

θα υπολογιστεί μετά την επιτυχή εξέταση του εργαστηρίου. 

 

 

Ο Διδάσκων 

Α. Κορωναίος 

Καθηγητής Α.Π.Θ. 

 


