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 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
«ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21  
(Συνέλευση Τμήματος 351η/20-5-2020, προκήρ. 492/18-6-2020 και συγκρότηση εξεταστ. 
επιτροπών) 

 

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ του Τμήματος διέπονται από τον Κανονισμό 
εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις 
εξετάσεις των μαθημάτων κατά την περίοδο της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης COVID-19 
για την αποφυγή κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης του ιού. (κανονισμός) 
 
 

Απαραίτητες προϋποθέσεις  για τη συμμετοχή στις εξετάσεις  
 
Οι υποψήφιοι/ες: 

1. Θα πρέπει  να έχουν σύνδεση στο internet, κάμερα και μικρόφωνο.  

2. Θα πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα Zoom (https://zoom.us/signup) με ολόκληρο 
το ονοματεπώνυμο τους.  Δεν επιτρέπονται ψευδώνυμα ή άλλος τρόπος ονομασίας.  Η 
εγγραφή είναι δωρεάν. Οδηγίες για το  Zoom υπάρχουν επίσης στο σύνδεσμο: 

https://economics2.soc.uoc.gr/fsslab/wp-
content/uploads/2020/03/ZOOM_user-guide_students.pdf  

3.  Θα πρέπει να αποδεχτούν τους όρους των εξετάσεων για συμμετοχή στις εξ 
αποστάσεως εξετάσεις. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι την Πέμπτη 17/9, το αργότερο, πρέπει 
να έχουν αναρτήσει υπογραμμένο το Έντυπο Συναίνεσης στις εξ Αποστάσεως Εξετάσεις. 
Το έντυπο πρέπει να αναρτηθεί στην πλατφόρμα στην οποία αιτήθηκαν τη συμμετοχή 

τους στις εξετάσεις (https://postgrad.cict.uoc.gr). 

4.  Θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.  

5. Θα πρέπει να συνδεθούν στο πρόγραμμα Zoom ακολουθώντας τους συνδέσμους που 
έχουν ανακοινωθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων.  

 
 

Διαδικασία εξετάσεων  
 

Πρώτο Σκέλος: Προφορικά ξένης γλώσσας  

Οι εξεταζόμενοι/ες θα συνδεθούν στην εικονική αίθουσα τηλεδιάσκεψης μέσω του 
προγράμματος Ζoom την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020 στις 11.00πμ. 
Θα παραμείνουν στην αίθουσα αναμονής (waiting room) μέχρι να τους προσκαλέσουν οι 
εξεταστές/τριες.  

http://sociology.soc.uoc.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B5%CE%BE-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-2.pdf
https://zoom.us/signup
https://economics2.soc.uoc.gr/fsslab/wp-content/uploads/2020/03/ZOOM_user-guide_students.pdf
https://economics2.soc.uoc.gr/fsslab/wp-content/uploads/2020/03/ZOOM_user-guide_students.pdf
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Όταν εισέρχονται στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης θα γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας και  θα 
ακολουθεί η προφορική εξέταση στη γλώσσα.  
 
 

Δεύτερο Σκέλος: Γραπτή εξέταση σε θέματα κοινωνιολογικού 
περιεχομένου 
 
Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν πιστοποιητικό επάρκειας ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 ή 
ανώτερου καθώς και οι επιτυχόντες/ουσες από το πρώτο σκέλος εξέτασης της γλώσσας θα 
συμμετέχουν στο δεύτερο σκέλος των εξετάσεων.  
 
 
Α. Σχολιασμός σύντομου κειμένου το οποίο θα αναφέρεται σε σύγχρονα κοινωνιολογικά 
ζητήματα 
Διάρκεια της εξέτασης δύο ώρες: 14.00-16.00 
 Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να εισέλθουν στην αίθουσα αναμονής (waiting room) του 
σχετικού συνδέσμου μισή ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων για να γίνει έλεγχος 
ταυτοπροσωπίας (13.30-14.00). Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου ταυτοπροσωπίας 
θα γίνει πρόσκληση των εξεταστών/τριών να εισέλθουν στην εικονική αίθουσα εξετάσεων.   
Η εξέταση θα γίνει με ανοικτά βιβλία, θα μπορούν δηλαδή οι υποψήφιοι/ες να 
συμβουλευτούν τα διάφορα εγχειρίδια και τα κείμενα που σχετίζονται με την ύλη του 
μαθήματος. Ωστόσο, όλα τα γραπτά θα υποβληθούν σε έλεγχο λογοκλοπής. Γραπτά που 
απλώς θα παραθέτουν μέρη των εγχειριδίων ή άλλων πηγών, δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν 
(θα βαθμολογούνται με μονάδα). 

Η έκταση της απάντησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 1.500 λέξεις.  
 
Β. Διαμόρφωση σχεδίου κοινωνικής έρευνας, με αντικείμενο ένα συγκεκριμένο 
κοινωνικό /κοινωνιολογικό  ζήτημα.  

Η διάρκεια της εξέτασης είναι δύο ώρες: 17.00-19.00 μμ. 
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να εισέλθουν στην αίθουσα αναμονής (waiting room) του σχετικού 
συνδέσμου μισή ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων ώστε να διεξαχθεί έλεγχος 
ταυτοπροσωπίας (16.30-17.00). Μετά από πρόσκληση των εξεταστών/τριών θα εισέρχονται 
στην εικονική αίθουσα εξετάσεων.  
 Η εξέταση θα γίνει με ανοικτά βιβλία, θα μπορούν δηλαδή οι υποψήφιοι/ες να 
συμβουλευτούν τα διάφορα εγχειρίδια και τα κείμενα που σχετίζονται με την ύλη του 
μαθήματος. Ωστόσο, όλα τα γραπτά θα υποβληθούν σε έλεγχο λογοκλοπής. Γραπτά που 
απλώς θα παραθέτουν μέρη των εγχειριδίων ή άλλων πηγών, δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν 
(θα βαθμολογούνται με μονάδα). 
 
 
Μορφή γραπτού και κατάθεση στο αποθετήριο της Σχολής Κ.Ε.  
Το γραπτό και των δύο εξετάσεων πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο.  ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΔΕΚΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ, ούτε μορφές αρχείων που δεν επιτρέπουν την 
ανίχνευση λογοκλοπής. Στην πρώτη σελίδα πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο 
του/της υποψηφίου/ας και η ημερομηνία της εξέτασης. Μετά το πέρας του χρόνου της 
εξέτασης οι υποψήφιοι/ες, έχουν 15’ στη διάθεσή τους για να μετατρέψουν σε μορφή Pdf 
το γραπτό τους και να το αναρτήσουν στο Αποθετήριο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ο 
σύνδεσμος και ο κωδικός εισόδου θα δοθεί αυθημερόν μέσω της πλατφόρμας Zoom). 
Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού ορίου κανείς δεν μπορεί να υποβάλει γραπτό. 
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Κατά τη διάρκεια των  εξετάσεων  
1. Οι κάμερες παραμένουν ανοιχτές και οι εξεταζόμενοι/ες ορατοί/ές στην οθόνη των 
επιτηρητών/επιτηρητριών σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Επιπλέον, με βάση τον 
Κανονισμό εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις: “Οι επιτηρητές/τριες μπορούν ανά πάσα στιγμή να 
ζητήσουν από τον εξεταζόμενο να στρέψει την κάμερα προσωρινά τριγύρω στο χώρο 
εξέτασης για έλεγχο”.  
 
2.  Τα μικρόφωνα των εξεταζομένων παραμένουν ανοικτά (σε χαμηλή ένταση) σε όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης. Συνεπάγεται ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων οι 
εξεταζόμενες/εξεταζόμενοι δεν κάνουν φασαρία. Επιπλέον, οφείλουν να έχουν 
εξασφαλίσει (κατά το δυνατόν) ότι δεν ακούγονται εξωτερικοί ήχοι και θόρυβοι.  
Οπωσδήποτε και σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένοι/ες να βρίσκονται μόνοι στο χώρο 
εξέτασης (ως τέτοιος νοείται οποιοσδήποτε χώρος στον οποίο βρίσκονται κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης) χωρίς την παρουσία άλλων προσώπων.  
 
3. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο επικοινωνία μεταξύ εξεταζόμενων ή με τρίτα 
πρόσωπα. 
 
4.  Απαγορεύεται η καταγραφή της συνεδρίας με οποιονδήποτε τρόπο. 
 
Αν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις οι επιτηρητές/ήτριες 
δικαιούνται να αποκλείσουν εξεταζόμενο/εξεταζόμενη από τη διαδικασία εξέτασης. 
 

 
Διασφάλιση της ανωνυμίας των υποψηφίων κατά την αξιολόγηση των γραπτών των 
εξετάσεων  

Τα γραπτά θα παραληφθούν από το Αποθετήριο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και θα 
κρυπτογραφηθούν  από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, παρουσία του Προέδρου του Τμήματος 
και της Διευθύντριας του ΠΜΣ. Με αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλιστεί η ανωνυμία των 
υποψηφίων κατά την αξιολόγηση των γραπτών.  
 
 

Γ. Τρίτο Σκέλος: Συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου/ας 

Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες συμμετείχαν στο δεύτερο σκέλος (γραπτές εξετάσεις) πρέπει 
να συνδεθούν στην αίθουσα αναμονής (waiting room) του σχετικού συνδέσμου μέσω του 
προγράμματος Ζoom το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020 στις 10.00 πμ.  
Θα παραμείνουν στην αίθουσα αναμονής (waiting room) μέχρι να τους/τις προσκαλέσουν 
τα μέλη της Επιτροπής Συνέντευξης στην εικονική αίθουσα.  
Όταν θα εισέρχονται στην εικονική αίθουσα συνέντευξης θα γίνεται έλεγχος 
ταυτοπροσωπίας και θα ακολουθεί προσωπική συνέντευξη διάρκειας 10-15’.  
 
 
 

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις!! 


