
 
 

 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΒΑ 2020 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

Με βάση την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος  Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, και λόγω της πανδημίας, οι εξετάσεις εισαγωγής θα 
πραγματοποιηθούν φέτος, κατ’ εξαίρεση, διαδικτυακά.  
 
Οι εξετάσεις εισαγωγής, εκτός απροόπτου, θα ορισθούν από 14 έως και 18 
Σεπτεμβρίου, 2020. Για το σκοπό αυτό σας έχει, ήδη παρασχεθεί όνομα 
χρήστη και κωδικός πρόσβασης για πρόσβαση μόνο στη πλατφόρμα 
ασύγχρονης τηλε-κπαίδευσης όπου διεξάγονται εξετάσεις από απόσταση. 
 
Πιο συγκεκριμένα, με τα παραπάνω στοιχεία  που σας έχουν χορηγηθεί, 
έχετε αποκτήσει πρόσβαση στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
του Πανεπιστήμιου Πάτρας στη διεύθυνση exams.eclass.upatras.gr. Σας 
παρακαλούμε να επισκεφτείτε, άμεσα και όχι αργότερα από τις 11 
Σεπτεμβρίου 2020, την πλατφόρμα αυτή, με τα παραπάνω στοιχεία 
πρόσβασης. Εκεί έχουν, ήδη, δημιουργηθεί εικονικά μαθήματα για τα 
μαθήματα στα οποία θα εξεταστείτε: 
 

• Εισαγωγικές Εξετάσεις ΜΒΑ 2020, Εισαγωγή στην Οικονομική 
Επιστήμη (Καθηγητής κ. Γ. Οικονομάκης) 

• Εισαγωγικές Εξετάσεις ΜΒΑ 2020, Ποσοτικές Μέθοδοι 
(Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γ. Ανδρουλάκης) 

 
Το επόμενο βήμα είναι να επισκεφτείτε τις περιοχές των πιο πάνω 
μαθημάτων και να εγγραφείτε σε αυτά με τα προσωπικά σας εμαιλ.  Με την 
εγγραφή σας στα δύο μαθήματα θα έχετε τη δυνατότητα  
 

(α) να παρακολουθείτε ανακοινώσεις ως προς την ακριβή 
ημερομηνία και ώρα, αλλά και τις λεπτομέρειες των εξετάσεων, και 
 
(β) να εγγραφείτε σε ομάδες εξεταζόμενων ώστε να οργανωθεί η 
εξέταση. 

 
Συνεπώς, παρακαλείσθε να παρακολουθείτε τακτικά τα προσωπικά σας 
email, για να έχετε πρόσβαση στη προσωποποιημένη ενημέρωση για τις 
εξετάσεις σας. Τέλος, σημειώνεται ότι οι εξετάσεις θα διεξαχθούν μέσο του 
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skype for Business, όπου θα εισέλθετε με τα προσωπικά σας email ως guess, 
αφού ακολουθήσετε το link του κάθε μαθήματος. 
 
Αρχεία βοήθειας για τις λειτουργίες που προσφέρονται από την 
πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε εδώ 
https://exams.eclass.upatras.gr/info/manual.php ενώ για τις λειτουργίες  
ή για προβλήματα πρόσβασης μπορείτε να λάβετε βοήθεια και 
τηλεφωνικά στον αριθμό τηλεφώνου 2610 962600. 
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