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Πειθαρχικά παραπτώµατα - ανάρµοστη συµπεριφορά κατά τη
διάρκεια των εξετάσεων
Φοιτητές οι οποίοι υποπίπτουν σε παραπτώµατα ή έχουν ανάρµοστη συµπεριφορά κατά τη διάρκεια των εξετάσεων θα 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 κατοχή1 µη εξουσιοδοτηµένου υλικού2 κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
• Η κατοχή κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της εξέτασης3.
Οι ποινές που προβλέπονται από τους Εσωτερικούς Κανονισµούς του Πανεπιστηµίου κυµαίνονται από αποτυχία στο µάθηµα µέχρι και
αποβολή ή ακόµα και διαγραφή από το Πανεπιστήµιο.
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Κατοχή:
Στην τσέπη, στα ρούχα ή οπουδήποτε πάνω σας
Στο θρανίο ή στην καρέκλα.
2 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.
3 Η κατοχή 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.
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