
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022  

 Ε. ΚΑΤΑΡΤΖΗ 
Οι εξετάσεις των φοιτητών/τριών του εαρινού εξαμήνου 2021-22, ή των παρελθόντων 
ετών και των επί πτυχίω στα παρακάτω μαθήματα θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία, τις 
ημέρες που αναφέρονται στο πρόγραμμα που αναρτήθηκε στη σελίδα του Τμήματος, ως 
εξής: 
 

• ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ: Τα τμήματα εξετάζονται την ΠΕΜΠΤΗ 
9/6/2022:  

1) Θεωρητικό μέρος μέσω της πλατφόρμας elearning στη νησιδα των Η/Υ στο 
ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ του Τμήματος ως εξής: 8.00πμ το Β1, 8.20πμ  το Β2, 8.40πμ το Β3 
και οι παρελθόντων του εξαμήνου και οι επί πτυχίω 

2) Πρακτικό μέρος του μαθήματος στην αίθουσα των χορών στο Διδακτήριο του 
Τμήματος (Αγ. Ιωάννης) ως εξής: 8.30-9.30 πμ το Β1, 9.30-10.30 πμ το Β2, 10.30 – 
11.30πμ το Β3 και 11.30-12.00πμ οι παρελθόντων του εξαμήνου και οι επί πτυχίω, 
αλφαβητικά όπως είναι στα Τμήματα και κατά 5άδες. 

 
• ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ μέσω της πλατφόρμας elearning στη νησίδα των Η/Υ στο 

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ του Τμήματος την ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6/2022 και ώρα 8.00-8.30πμ, οι 
φοιτητές/τριες που τα επώνυμά τους αρχίζουν από Α έως και Μ και ώρα 8.30-9.00πμ 
από Ν έως Ω.  
 

• ΚΙΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝ. ΑΔΕΞΙΟΤΗΤΑ μέσω της 
πλατφόρμας elearning στη νησιδα των Η/Υ στο ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ του Τμήματος τη 
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/6/2022 και ώρα 13.00 
 

• ΓΙΟΓΚΑ –ΠΙΛΑΤΕΣ (Πρακτικό –Θεωρητικό μέρος) στην αίθουσα των χορών στο 
Διδακτήριο του Τμήματος (Αγ. Ιωάννης) την ΤΡΙΤΗ 21/6/2022 και ώρα έναρξης της 
εξέτασης 8.00πμ, αλφαβητικά κατά 5άδες 

 
Οι φοιτητές/τριες παρελθόντων ετών, ή επί πτυχίω θα πρέπει να δηλώσουν πρόθεση συμμετοχής στις 
εξετάσεις του μαθήματος μέσω e-mail στο: noni@phed-sr.auth.gr αναφέροντας ονοματεπώνυμο, 
ΑΕΜ, όνομα μαθήματος, τηλ. επικοινωνίας και έτος εισαγωγής στο ΤΕΦΑΑ Σερρών αποκλειστικά από 
το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ τους e-mail (___________@phed-sr.auth.gr) ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων.  

Για τη συμμετοχή στην εξέταση απαιτείται υποχρεωτικά, η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας, και  
όλα όσα προβλέπονται για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς λόγω του 
κορωνοϊού COVID-19. 

       Τρίτη  31/5/2022 
Η υπεύθ. των μαθημάτων 

 
 

Ε. Καταρτζή 
Αναπλ. Καθηγήτρια 


