ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία του Τμήματος Τεχνολόγων
Γεωπόνων
του
Πανεπιστημίου
Δυτικής
Μακεδονίας
θα
πραγματοποιηθεί στις 29/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
Οι τελειόφοιτοι θα ορκιστούν εξ’ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας-zoom.
Ο
σύνδεσμος
σύνδεσης
στην
ορκωμοσία
είναι
https://zoom.us/my/uowm.agro2 και το Meeting ID: 990-751-1860, για όσους
συνδεθούν στην πλατφόρμα μέσω κινητού.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φοιτητές πριν την ημερομηνία ορκωμοσίας θα πρέπει να
συμπληρώσουν
το
ερωτηματολόγιο
που
βρίσκεται
στην
ιστοσελίδα https://career.uowm.gr του Γραφείου Διασύνδεσης «ΕΙΣΑΙ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ» Συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο αποφοίτων»
Όσοι φοιτητές έχουν εκκρεμότητες πχ (Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Βιβλία,
Κάρτα Βιβλιοθήκης ή Διπλωματική Εργασία) πρέπει να τα αποστείλουν
με courier ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του τμήματος πριν την
Ορκωμοσία.
Τα πτυχία και τα υπόλοιπα έγγραφα θα αποσταλούν στους ορκισθέντες
με έξοδα του Ιδρύματος.
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του
Τμήματος στο τηλ. 23850-54619, 54620.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Εάν δεν έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή Zoom θα πρέπει να την
κατεβάσετε και να την εγκαταστήσετε είτε σε υπολογιστή (συνίσταται σε
laptop που έχει μικρόφωνο και κάμερα) είτε σε κινητό.
Οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ από Η/Υ ή κινητό
Στον παρακάτω σύνδεσμο, θα βρείτε οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης
της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.
https://help.uowm.gr/?page_id=16
(Αφού κάνετε την εγκατάσταση, καλό θα ήταν να δοκιμάσετε μία σύνδεση
πριν την ημέρα της ορκωμοσίας, ακολουθώντας το βίντεο της σύνδεσης)

Η σύνδεσή σας στην ορκωμοσία, για λόγους ταυτοποίησης και
ενημέρωσης
επί
της
διαδικασίας, θα πρέπει να
γίνει μισή ώρα πριν από την
ώρα
έναρξης
της
ορκωμοσίας, ανοίγοντας τον
παραπάνω σύνδεσμο μέσω
του Google Chrome ή από
έξυπνη συσκευή (κινητό ή
Tablet), και κάνουμε «Join a
Meeting».

Για λόγους ταυτοποίησης κατά τη
σύνδεσή
σας
στην
ορκωμοσία,
δηλώστε ως όνομα εμφάνισης το
Ονοματεπώνυμό σας μαζί με τον ΑΕΜ
όπως φαίνεται στην εικόνα: Επώνυμο
Όνομα (ΑΕΜ) και περιμένετε στην
αναμονή έως ότου ο αρμόδιος
υπάλληλος σας αποδεχτεί στην
τηλεδιάσκεψη.

Η ύπαρξη κάμερας με ενσωματωμένο ή εξωτερικό μικρόφωνο είναι
απαραίτητη προκειμένου να μπορούμε να σας βλέπουμε και να σας
ακούμε κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας.

