
Εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών το Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020, λόγω των έκτακτων συνθηκών

που δημιουργήθηκαν από τη λοίμωξη του COVID-19. 

Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εξ αποστάσεως
διδασκαλία  των  προπτυχιακών  και  των  μεταπτυχιακών  μαθημάτων,  σύμφωνα  με  το
παρακάτω πλαίσιο λειτουργίας.

     Για κάθε μάθημα επιτρέπεται τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω ή συνδυασμός αυτών:

 1. Η διδασκαλία με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των υπηρεσιών Webex, Zoom, Skype ή άλλης
πλατφόρμας  η  οποία  θα  υποδειχθεί  από  το  Κέντρο  ΤΠΕ  του  Π.Κ.)  στο  πλαίσιο  του
ισχύοντος ωρολογίου προγράμματος, δηλαδή σε εβδομαδιαία βάση και μέσα στο χρονικό
πλαίσιο το οποίο είχε ορισθεί για την διδασκαλία με φυσική παρουσία ή όπως ενδεχομένως
τροποποιηθεί.

2.  Η  διδασκαλία  με  αναρτήσεις  στον  επίσημο  ιστότοπο  του  μαθήματος  (ιστοσελίδα
μαθήματος,  πλατφόρμα elearn.uoc.gr, ή άλλη πλατφόρμα  η οποία θα αποκτηθεί από το
Πανεπιστήμιο  Κρήτης,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  Κέντρου  ΤΠΕ-ΠΚ).  Ενδεικτικά:
αναρτήσεις (α) σημειώσεων/εποπτικού υλικού και οδηγιών μελέτης, ή (β) ηχογραφημένων
(podcast)  διαλέξεων,  ή (γ)  μαγνητοσκοπημένων (video)  διαλέξεων.  Οι αναρτήσεις  αυτές
είναι  κατανεμημένες  ανά  εβδομάδα  και  συνοδεύονται  με  την  σε  εβδομαδιαία  βάση
διαθεσιμότητα του διδάσκοντα να απαντά σε ερωτήσεις εξ αποστάσεως με τρόπο και σε
χρονικό πλαίσιο, τα οποία ορίζονται από τον διδάσκοντα, και ανακοινώνονται στον επίσημο
ιστότοπο του μαθήματος.

Κάθε  εξ  αποστάσεως  διδασκαλία  μαθήματος, η  οποία πραγματοποιείται  σύμφωνα  με  το
παραπάνω  πλαίσιο,  υποκαθιστά  διδασκαλία  μαθήματος  με  φυσική  παρουσία.  Για  όσα
μαθήματα δεν πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, και μόνο για τα μαθήματα αυτά, ισχύει η
υποχρέωση αναπλήρωσής τους με φυσική παρουσία.

Οι διδάσκοντες ενθαρρύνονται ισχυρά να πραγματοποιήσουν εξ αποστάσεως διδασκαλία,
λαμβάνοντας υπόψη ότι  η αναπλήρωση των μαθημάτων με φυσική παρουσία μπορεί  να
καταστεί ανέφικτη, και συνεπώς τα μαθήματα να χαθούν.

Οι διδάσκοντες δηλώνουν σε τακτό χρόνο στην Γραμματεία του Τμήματος (με κοινοποίηση
στον πρόεδρο του Τμήματος και στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών) τις επιλογές τους
για  την  πραγματοποίηση  των  μαθημάτων  τους  και  τον  χρονικό  προγραμματισμό  τους.
Επίσης, συντάσσουν σχετικές ανακοινώσεις προς τους φοιτητές και τις αποστέλλουν στην
Γραμματεία  του  Τμήματος  (με  κοινοποίηση  στον  πρόεδρο  του  Τμήματος)  προς  άμεση
ανάρτηση στο studentsweb. 

Η υποκατάσταση της διδασκαλίας με φυσική παρουσία από την εξ αποστάσεως διδασκαλία,
όπως  ορίζεται  παραπάνω,  ισχύει  για  ολόκληρο  το  χρονικό  διάστημα  κατά  το  οποίο
εφαρμόζεται  η  αναστολή  του  διδακτικού  έργου  με  φυσική  παρουσία  στο  Πανεπιστήμιο
Κρήτης, και μόνο κατά το διάστημα αυτό.  

Η πιστοποίηση της διεξαγωγής των μαθημάτων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα γίνει
από την Επιτροπή Σπουδών για τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων και από τις
Συντονιστικές Επιτροπές για τα μαθήματα των αντίστοιχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
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