
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΣΤΟ Webex 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 5-9/10/20, 

ΓΙΑ ΤΟ 1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΜΦΕ 

2/10/20 

Η Σχολή ΕΜΦΕ καλωσορίζει τους νέους φοιτητές της και τους εύχεται Καλές Σπουδές! 

Tα μαθήματα του 1ου εξαμήνου θα διεξαχθούν με διδασκαλία Εξ Αποστάσεως (ΕΑ), με 

εξαίρεση το Εργαστήριο του μαθήματος “Φυσική-Ι (Μηχανική) και Εργαστήριο”, που θα 

γίνει με Φυσική Παρουσία (ΦΠ) (θα ξεκινήσει μετά την 1η εβδομάδα, αφού προηγηθεί 

σχετική ενημέρωση) 

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-21 αρχίζουν τη Δευτέρα 5/10/2020. 

Για την Εξ Αποστάσεως διδασκαλία θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Webex της 

Cisco, για την οποία το Πολυτεχνείο έχει εξασφαλίσει άδειες μεγάλης διάρκειας και πολλών 

συμμετεχόντων, και την οποία παρακαλούνται να εγκαταστήσουν οι σπουδαστές στα 

ηλεκτρονικά τους μέσα από τα οποία θα παρακολουθούν τα Εξ Αποστάσεως μαθήματα 

(σύγχρονη διδασκαλία) 

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα προμηθευθούν από το Πολυτεχνείο το Όνομα Χρήστη 

(Username) και τον Κωδικό Πρόσβασης (Password) για την σύνδεση με τις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες του Ε.Μ.Π., μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η πλατφόρμα MyCourses 

(https://mycourses.ntua.gr/), μέσω της οποίας γίνονται όλες οι λειτουργίες ασύγχρονης 

διδασκαλίας των Σχολών του Ε.Μ.Π. 

Ανεξάρτητα από την παραλαβή των ανωτέρω (Username  - Password), 

παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία που φαίνονται 

στην επόμενη σελίδα, σχετικά με τους συνδέσμους των Εξ Αποστάσεως μαθημάτων 

(Meeting Links) για την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων 5-9/10/2020. 

Επίσης, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας του mycourses που επιλέγει ο διδάσκων 

του κάθε μαθήματος, θα υπάρχουν μαθήματα στα οποία η πρόσβαση θα είναι απολύτως 

ελεύθερη (χωρίς Username-Password του ΕΜΠ). Για αυτά τα μαθήματα, οι διδάσκοντες θα 

ενημερώσουν τους φοιτητές, ότι μπορούν να κάνουν εγγραφή και να έχουν ελεύθερη 

πρόσβαση, έτσι ώστε η πλήρης επικοινωνία για το μάθημα να γίνεται μέσω mycourses.  

 
  

https://mycourses.ntua.gr/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΜΑΘΗΜΑΤΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-Ι 

ΣΤΝΔΕΣΗ ΣΤΟ PERSONAL ROOM ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ: 8.45-11.30  

ΤΡΙΤΗ: 12.45-14.30 

 https://centralntua.webex.com/meet/bkanel 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ PERSONAL ROOM ΤΗΣ  ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ 

https://centralntua.webex.com/meet/sofial 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΦΥΣΙΚΗ-Ι 

1) Δευτέρα 5/10 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m2803c20bf0d5ee230bde479c3da

9f885 

 

2) Τετάρτη 7/10 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m289fdd645d2231d05647c675812

ae5ba 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι 

ΤΡΙΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10:40  

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=md4a43fb76842f6e9c71efcc867c0

7f53 

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 08:40  

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=ma87e6fd1b46accd8bb4e545466c

7ada7 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 

Τετάρτη 15:00-17:00 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb24d6e55a4af2d5e231a9f38909

7edb4 

Παρασκευή 8:45-10:30 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m858f5672474086f7605727b9fb2

7ff9d 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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