Εργασίες Προετοιμασίας για eAssessment
Διδάσκοντες+Φοιτητές :
Αν δεν διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ μπουν στο σύστημα
Φοιτητές :
Αν δεν υπάρχει «δήλωσή» τους στο μάθημα ΔΕΝ θα μπορούν να εξεταστούν στο μάθημα.
Διδάσκοντες :
Αν δεν έχουν «ανάθεση» στο μάθημα, ΔΕΝ θα μπορούν να καταχωρούν θέματα και να διεξάγουν εξέταση.

Έλεγχος Ιδρυματικού Λογαριασμού (Φοιτητές και Διδάσκοντες)
Θα πρέπει ΟΛΟΙ οι χρήστες που θέλουν να εισέλθουν στο σύστημα των εξετάσεων να έχουν Ιδρυματικό Λογαριασμό
(Uregister)και να μπορούν να μπουν με τα στοιχεία τους στο https://mypassword.uowm.gr .
Αν δεν μπορούν ας διαβάσουν τις οδηγίες στο https://helpdesk.uowm.gr/knowledgebase.php?article=12 και στο
https://helpdesk.uowm.gr/knowledgebase.php?category=3 .
Ειδικά οι φοιτητές του π.ΤΕΙ να δουν τις οδηγίες στο : https://noc.uowm.gr/www/enopoiisi-uregister/
Έλεγχος Ιδρυματικού email (Φοιτητές και Διδάσκοντες)
Είναι χρήσιμο όλοι οι χρήστες να έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο ιδρυματικό τους email
(https://noc.uowm.gr/www/services/email/), ώστε αν χρειαστεί να επικοινωνία με ορισμένη ομάδα φοιτητών ή
διδασκόντων, αυτή να είναι εφικτή. Θα πρέπει όλοι να βεβαιωθούν ότι μπορούν να διαβάσουν τα email τους στο
https://webmail.uowm.gr/
Έλεγχος ανάθεσης μαθημάτων (Διδάσκοντες)
ΟΛΟΙ οι διδάσκοντες που θα χρησιμοποιήσουν το συστημα e-Assessment, θα πρέπει να ελέγξουν ότι τους έχουν
«ανατεθεί» από τα συστήματα φοιτητολογίου τα μαθήματα στα οποία θα κληθούν να διεξάγουν εξέταση. Αν
εξετάζουν μαθήματα που ανήκουν και στο ΤΕ και στο ΠΕ Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ), θα πρέπει να ελέγξουν και τα δύο.
Ανάλογα με το σύστημα φοιτητολογίου, αυτό γίνεται ως εξής :
Α. Φοιτητολόγιο Cardisoft .
Σύνδεση στο https://classweb.uowm.gr/ με τον ιδρυματικό λογαριασμό. «Οι τάξεις μου - Τάξεις τρέχοντος έτους»
Β. Φοιτητολόγιο π.ΤΕΙ .
http://osrv1.teiwm.gr/b1/first.htm -> Επιλογή Τμήματος Αριστερά -> Μαθήματα που διδάσκονται αυτή την περίοδο
(192) -> Θα ΠΡΕΠΕΙ να αναφέρει δεξιά το username του Διδάσκοντα.
Αν δεν είναι όλα εντάξει, πρέπει να επικοινωνήσει με την Γραμματεία του τμήματος για διόρθωση.
Έλεγχος «δήλωθέντων» μαθημάτων (Φοιτητές)
ΟΛΟΙ οι φοιτητές που πρόκειται να εξεταστούν σε μαθήματα μέσα από το e-Assessment θα πρέπει να ελέγξουν ότι
έχουν «δηλωμένα» τα μαθήματα αυτά. Αν δεν έχουν «δηλωμένα» τα μαθήματα, δεν θα μπορέσουν να λάβουν μέρος
στην εξέταση. Ανάλογα με το σύστημα φοιτητολογίου, αυτό γίνεται ως εξής :
Α. Φοιτητολόγιο Cardisoft.
Σύνδεση με τον ιδρυματικό λογαριασμό στο https://students.uowm.gr/ -> Δηλώσεις
B. Φοιτητολόγιο π.ΤΕΙ.
https://osrv1.teiwm.gr/b1/login.htm -> Εκτέλεση εφαρμογής -> Παλαιότερες δηλώσεις μαθημάτων . Ελέγχετε την
δήλωση με Περ(ίοδο) 192.
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