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Πρόγραμμα Εξετάσεων
Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεών τους και
οφείλουν να παρακαθίσουν στις εξετάσεις την ημέρα που έχει προγραμματιστεί από το
Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα εξετάσεων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή η δικαιολογία της εσφαλμένης
ανάγνωσης του προγράμματος των εξετάσεων.

Προσέλευση στις εξετάσεις



Οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευσή τους στην αίθουσα εξετάσεων.
Υποψήφιοι που θα εισέλθουν στην αίθουσα εξετάσεων μέχρι και 30 λεπτά μετά την
έναρξη της εξέτασης μπορεί να γίνουν αποδεχτοί. Σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνει
επιτρεπτή η παράταση του χρόνου της εξέτασης πέραν της ήδη προγραμματισμένης
ώρας.

Φοιτητική Ταυτότητα
Στην αίθουσα εξέτασης:
 Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους τη Φοιτητική τους ταυτότητα για
το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, και θα πρέπει να την τοποθετήσουν στο θρανίο τους
αμέσως μόλις πάρουν τις θέσεις τους. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής έχει χάσει τη
φοιτητική του ταυτότητα, έχει την ευθύνη να την αντικαταστήσει πριν από τη διεξαγωγή
των εξετάσεων. Φοιτητές που δεν έχουν τη φοιτητική τους ταυτότητα, μπορούν να γίνουν
δεκτοί στην εξέταση, παρουσιάζοντας είτε την πολιτική τους ταυτότητα, είτε την άδεια
οδήγησης, είτε το διαβατήριό τους.

Απόσυρση από τις Εξετάσεις και Μη- Εμφάνιση
∆εν θα εγκρίνονται οποιαδήποτε αιτήματα δεύτερης ευκαιρίας εξέτασης λόγω
απουσίας από τις καθορισμένες ημερομηνίες εξετάσεων, ανεξάρτητα από την
προσκόμιση οποιωνδήποτε δικαιολογητικών.
Μόνο για πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο λόγω σοβαρής
ασθένειας, εκπροσώπηση της χώρας στο εξωτερικό), θα συσταθεί ειδική επιτροπή που θα
εξετάζει τα σχετικά αιτήματα. Οι φοιτητές που θα αιτηθούν θα πρέπει να προσκομίσουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Γραφείο του Πανεπιστημίου στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 39,
Στοά Πεσμαζόγλου, 5ος όροφος). ∆ικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται μέχρι και τρεις μέρες
μετά τη διεξαγωγή της εξέτασης στην οποία απουσίαζε ο φοιτητής, θα σφραγίζονται με
ημερομηνία παραλαβής και θα παραδίνονται στην ειδική επιτροπή. Φοιτητές που θα έχουν
εξετάσεις την τελευταία μέρα της εξεταστικής περιόδου θα μπορούν να προσκομίσουν
δικαιολογητικό απουσίας την αμέσως επόμενη μέρα.
Σε περίπτωση που η επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα του φοιτητή, οι επαναληπτικές εξετάσεις
θα γίνουν σε προγραμματισμένη επαναληπτική εξεταστική στα μέσα Ιουνίου. Οι φοιτητές θα
ενημερωθούν αργότερα για τις ακριβείς ημερομηνίες της επαναληπτικής εξεταστικής.
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Γενικές Οδηγίες Εξέτασης
Γενικοί Κανόνες




Μόλις εισέλθουν όλοι οι φοιτητές στην αίθουσα εξετάσεων, οι επιτηρητές θα τους
παρέχουν οδηγίες για τη διεξαγωγή της εξέτασης.
Η κατανάλωση φαγητού και ποτού δεν επιτρέπεται στις αίθουσες εξετάσεων.
Οι υποψήφιοι που κατά τη διάρκεια της εξέτασης παρουσιάσουν κάποιο πρόβλημα υγείας
θα πρέπει να το αναφέρουν στον επιτηρητή.

Επίσημη Γραφική Ύλη





Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, οι υποψήφιοι πρέπει να γράφουν πάνω στην ΕΠΙΣΗΜΗ
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ η οποία θα τους μοιραστεί (Τετράδιο Απαντήσεων και επιπρόσθετο
επίσημο χαρτί).
Οποιεσδήποτε πρόχειρες σημειώσεις ή υπολογισμοί θα πρέπει να γίνονται σε επίσημο
επιπρόσθετο χαρτί που θα δοθεί από τους επιτηρητές. Σημειώνεται ότι το χαρτί που θα
χρησιμοποιηθεί για πρόχειρες σημειώσεις ή υπολογισμούς θα πρέπει να επισυναφθεί στο
τετράδιο απαντήσεων και να υπάρχει ευδιάκριτη σημείωση ότι πρόκειται για πρόχειρο
χαρτί.
Οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία στο Τετράδιο
Απαντήσεων που θα τους δοθεί. Επιπλέον πρέπει να συμπληρώσουν τον κωδικό του
μαθήματος, τον αριθμό εγγραφής τους και το όνομα του διδάσκοντος του μαθήματος (όχι
του συντονιστή ή οποιουδήποτε άλλου). ∆εν επιτρέπεται να αρχίζουν να γράφουν μέχρις
ότου ο επιτηρητής ανακοινώσει την έναρξη της εξέτασης.

Κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων και μη εξουσιοδοτημένων αντικειμένων
Υπάρχουν αυστηροί κανόνες για τη συμπεριφορά των φοιτητών κατά τη διάρκεια των
εξετάσεων. Η κατοχή μη εξουσιοδοτημένου υλικού κατά τη διάρκεια των εξετάσεων θεωρείται
σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
Κατοχή:
 Στην τσέπη, στα ρούχα ή οπουδήποτε πάνω σας
 Στο θρανίο ή στην καρέκλα.
Μη εξουσιοδοτημένο υλικό: είναι τα αντικείμενα που η χρήση τους δεν επιτρέπεται κατά τη
διάρκεια των εξετάσεων. Οι φοιτητές ειδοποιούνται από προηγουμένως από το διδάσκοντα
του μαθήματος για τα αντικείμενα που μπορούν να φέρουν μαζί τους στις εξετάσεις. Τα
αντικείμενα αυτά αναγράφονται και στο εξεταστικό δοκίμιο. Επιπλέον, τονίζεται ότι οι θήκες
των υπολογιστικών μηχανών, καθώς και οι κασετίνες, θα πρέπει να βρίσκονται
τοποθετημένες στην τσάντα του φοιτητή ή στον ειδικό χώρο που θα υποδείξει ο επιτηρητής.
Κατοχή κινητών τηλεφώνων, καθώς επίσης και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών
επικοινωνίας (π.χ. iPods, MP3/4 players, smart watches, tablets, κλπ) δεν επιτρέπεται
και τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης
και τοποθετημένα στην τσάντα του φοιτητή. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν έχει
τσάντα, τότε θα πρέπει να τοποθετήσει το κινητό του στον ειδικό χώρο που θα υποδείξει ο
επιτηρητής. Φοιτητές οι οποίοι θα βρεθούν να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα, ή
άλλες ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας (π.χ. iPods, MP3/4 players, smart watches,
tablets, κλπ), θα θεωρηθούν ότι έχουν διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα και θα
παραπέμπονται στην Πειθαρχική Επιτροπή. Τα κινητά τηλέφωνα δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ούτε ως υπολογιστικές μηχανές ούτε ως ρολόγια.

Πειθαρχικά Παραπτώματα
Φοιτητές οι οποίοι υποπίπτουν σε παραπτώματα ή έχουν ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη
διάρκεια των εξετάσεων παραπέμπονται στην Πειθαρχική Επιτροπή όπως προνοείται από το
Καταστατικό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του Πανεπιστημίου.
Μερικά κοινά παραπτώματα είναι:
 Η αντιγραφή ή απόπειρα αντιγραφής σε γραπτές εξετάσεις.
 Η διευκόλυνση άλλων φοιτητών για αντιγραφή σε γραπτές εξετάσεις.
 Η κατοχή μη εξουσιοδοτημένου υλικού κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
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Η κατοχή κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
Καθόλη τη διάρκεια των εξετάσεων δεν επιτρέπεται η συνομιλία μεταξύ των φοιτητών. Σε
περίπτωση που κάποιος φοιτητής συνομιλεί με συμφοιτητή του, θα του ζητηθεί να
εγκαταλείψει άμεσα την αίθουσα.
Στην περίπτωση που ο επιτηρητής υποψιαστεί οποιαδήποτε προσπάθεια δολίευσης ή
αντιγραφής από κάποιο υποψήφιο, τότε ο επιτηρητής θα κατάσχει το οποιοδήποτε
απαγορευμένο βοηθητικό υλικό και θα ενημερώνει άμεσα την Πειθαρχική Επιτροπή.
Η αντιγραφή είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό αδίκημα και συνεπώς ο υποψήφιος ο οποίος θα
βρεθεί ένοχος στην κατηγορία δολίευσης ή προσπάθεια δολίευσης σε μια εξέταση
ενδέχεται να τιμωρηθεί με αποτυχία στο μάθημα ή θα υποστεί από την Πειθαρχική
Επιτροπή όποια άλλη τιμωρία θεωρηθεί κατάλληλη.
Στην περίπτωση που κριθεί από τους επιτηρητές ότι κάποιος υποψήφιος προκαλεί
οποιαδήποτε αναταραχή μέσα στην αίθουσα της εξέτασης θα του ζητηθεί να εγκαταλείψει
την αίθουσα άμεσα. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής πρέπει να εγκαταλείψει την
αίθουσα άμεσα.

Αποχώρηση από την αίθουσα εξετάσεων



Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να αποχωρήσει από την αίθουσα πριν περάσουν 30
λεπτά από την έναρξη της εξέτασης.
Εάν κάποιος υποψήφιος επιθυμεί να αποχωρήσει για σύντομο χρονικό διάστημα από την
αίθουσα πρέπει πρώτα να λάβει την απαραίτητη άδεια από τον επιτηρητή και κατόπιν θα
συνοδεύεται από έναν επιτηρητή καθόλη τη διάρκεια της απουσίας του.

Στο τέλος των εξετάσεων




Οι υποψήφιοι που θα έχουν ολοκληρώσει το γράψιμο και επιθυμούν να αποχωρήσουν
από την αίθουσα πρέπει πρώτα να παραδώσουν στον επιτηρητή το Τετράδιο
Απαντήσεων και να υπογράψουν στο ειδικό έντυπο (παρουσιολόγιο) που θα τους δώσει
ο επιτηρητής.
Η είσοδος και η έξοδος από την αίθουσα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, έτσι ώστε
να μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι υποψήφιοι.

