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Απόφαση της αρίθμ. 21/13-05-2020 Συνεδρίασης της Συνέλευσης 

Τμήματος για τη διεξαγωγή συμπληρωματικών μαθημάτων του εαρινού 

εξαμήνου 2019-2020, καθώς και της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020. 

Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρίθμ  22/27-05-2020 απόφαση της 

Συνέλευσης Τμήματος 
 

 

1. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Ι.α. Για μαθήματα που δεν έχουν διδαχθεί όπως 

 

 Μουσική Δωματίου I-VI,  

 Καλλιτεχνικό Αντικείμενο Μουσική Δωματίου I-VΙ 

 Κρουστά, ειδίκευσης      

 Σύνολα Τζαζ ΙΙ 

 Σύνολα Βιολοντσέλου 

 Φωνητικό Εργαστήριο 

 Ψηφιακή επεξεργασία Παρτιτούρας   

 Μουσικά Σύνολα - Ανεξάρτητη Μελέτη Ι-ΙΙ  

 Καθώς και όσα άλλα εργαστηριακά μαθήματα με παρουσία μέχρι 10 φοιτητών δεν 

έχουν πραγματοποιηθεί αυτό το διάστημα 

 

-Θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από 25.5 μέχρι 3.7 (έξι εβδομάδες) ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα να συμπληρωθούν 10 εβδομάδες διδασκαλίας, (4 εβδομάδες έχουν ήδη 

πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της καραντίνας και 4+6=10), δεδομένου  ότι το Υπουργείο 

Παιδείας έχει δώσει τη δυνατότητα για περιορισμό των εργαστηριακών μαθημάτων για αυτό 

το εξάμηνο λόγω της έκτακτης κατάστασης.  

-Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες ώρες και με κενό 30΄μεταξύ 

μαθημάτων, προκειμένου για την αποφυγή συγχρωτισμού κατά την προσέλευση και 

αποχώρηση των φοιτητών.  

-Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στα γραφεία των διδασκόντων μόνο εάν πρόκειται για 

σύνολα το πολύ δύο φοιτητών. Σύνολα έως 4 φοιτητών θα  πραγματοποιούνται στα στούντιο 

1 & 2 ή στην αίθουσα 414 ή στις αίθουσες του ημιώροφου. Σύνολα έως 8 φοιτητών θα 

πραγματοποιούνται ως άνω πλην των στούντιο 1 & 2. 

 

Ι.β. Για μαθήματα που έχουν διδαχθεί με τη μέθοδο της εξ΄ αποστάσεως διδασκαλίας. 

 

Όπως π.χ. το μάθημα Πιανιστική Συνοδεία, καθώς και τα ατομικά εργαστηριακά μαθήματα, 

δύναται η δυνατότητα πραγματοποίησης συμπληρωματικών δια ζώσης μαθημάτων σε αριθμό 

που θα κρίνει ο διδάσκων ότι είναι απαραίτητο να γίνουν σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους 

και συνθήκες. 

 

ΙΙ. Σχετικά με τα μαθήματα “Ορχήστρα I-VIII”, “Καλλιτεχνικό Αντικείμενο Ορχήστρα 

IVIII”,  “Ορχήστρα Πνευστών” αναζητείται τεχνική λύση από τους διδάσκοντες. 

 

ΙΙΙ. Για την πρακτική άσκηση στα σχολεία και για όσους φοιτητές δεν πρόλαβαν να την 

πραγματοποιήσουν αναμένουμε απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Σε περίπτωση που είναι 

απαγορευτική για τη διεξαγωγή της  οι διδάσκοντες θα κρίνουν αν οι φοιτητές τους πληρούν 

τις προϋποθέσεις για την επιτυχή αξιολόγηση τους με μικρο-διδασκαλίες. 
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2. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

2. α Εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης. 

 
Τα Πτυχιακά Ρεσιτάλ, οι Εξετάσεις Κατοχύρωσης Ειδίκευσης, οι Εξετάσεις Ένταξης στην 

Ειδίκευση, πραγματοποιούνται είτε με φυσική παρουσία φοιτητών και επιτροπής, είτε με 

μαγνητοσκόπηση. Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει ο/η  διδάσκων/διδάσκουσα να 

παρευρίσκεται στο χώρο που θα διενεργηθεί η μαγνητοσκόπηση και η αρμόδια εξεταστική 

επιτροπή να βαθμολογήσει βάσει του βιντεοσκοπημένου υλικού. Οι εξετάσεις δια ζώσης 

διενεργούνται σε αίθουσες κατά περίπτωση και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες και οι 

κανόνες υγιεινής, με κενό διάστημα για την αποφυγή συγχρωτισμού μεταξύ των εξετάσεων: 

30΄ και απολύμανση των οργάνων με ειδικά μέσα (π.χ. ειδικά μαντηλάκια, ειδικά διαλύματα 

κλπ) 

 

3. β Λοιπές εξετάσεις ατομικών εργαστηριακών μαθημάτων.  

 

Κάθε διδάσκων μπορεί να αποφασίσει για τον τρόπο εξέτασης μεταξύ ακρόασης δια ζώσης ή  

βαθμολόγησης κατά τον τρόπο του 7ου εξαμήνου. 

 

Εξαιρέσεις: 

 

Φοιτητές που βρίσκονται αποδεδειγμένα στο εξωτερικό ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και 

είναι στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών ή είναι επί πτυχίω και τους απομένουν λιγότερα από 

10 μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου, δύνανται να ζητήσουν την εξέταση του πτυχιακού 

ρεσιτάλ μέσω live streaming, με ταυτόχρονη καταγραφή του βίντεο. Η επιτροπή θα 

συνεδριάσει διαδικτυακά και θα βαθμολογήσει πάνω στο βίντεο που θα λάβει. 

 

Φοιτητές που πρόκειται να εξεταστούν για Πτυχιακά Ρεσιτάλ, Εξετάσεις Κατοχύρωσης 

Ειδίκευσης, Εξετάσεις Ένταξης στην Ειδίκευση και κωλύονται να παρευρεθούν, μπορούν να 

εξεταστούν το Σεπτέμβριο.  

 

2. γ Εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν εξ΄ αποστάσεως. 

 
Τα υπόλοιπα μαθήματα τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί διαδικτυακά θα εξεταστούν με 

μεθόδους εξ αποστάσεως που θα επιλέξει ο διδάσκων στις ημερομηνίες που έχουν 

προγραμματιστεί. 

3. Επιτροπές 

 
Οι εξετάσεις Πτυχιακών ρεσιτάλ, Κατοχύρωσης Ειδίκευσης και Ένταξης στην Ειδίκευση 

πραγματοποιούνται κατ΄ εξαίρεση ενώπιον 3μελών επιτροπών.  Για τις λοιπές δια ζώσης 

εξετάσεις επιλέγει ο διδάσκων αν θα πραγματοποιηθούν με επιτροπή, ή με παρουσία μόνο 

του διδάσκοντα. 

 

4. Μελέτη φοιτητών 

 
Επιτρέπεται η μελέτη των φοιτητών κρουστών, ακορντεόν και πιάνου για τους φοιτητές που 

θα λάβουν μέρος στην εξεταστική του Ιουνίου, με πρόγραμμα μελέτης το οποίο θα τηρείται 

αυστηρά, με συγκεκριμένες ώρες για κάθε φοιτητή και το οποίο θα γνωστοποιείται στο 

θυρωρείο με ονομαστική κατάσταση των φοιτητών και μόνον για τις συγκεκριμένες ώρες. 

(Το ίδιο μπορεί να γίνει  και για άλλα όργανα με ευθύνη του διδάσκοντα).  
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5. Ευθύνη  

 
Η διεξαγωγή των μαθημάτων και των εξετάσεων πραγματοποιείται με βάση την Δ1α/ΓΠ.οικ. 

28237/5.5.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1699) και το τριακοστό έκτο άρθρο της από 

1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), την υπ αρ. 215 της 11.5.2020 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που επιτρέπει τη διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων 

από 25.5.2020 και τη διεξαγωγή εξετάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες που αυτά έχουν και 

τέλος την αρίθμ. 60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1971 Β΄) Τρόπος επαναλειτουργίας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών 

των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους. 

-Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και διδασκαλίας θα τηρηθούν αυστηρά όλοι οι κανόνες 

υγιεινής του ΕΟΔΥ. Επίσης  για τη χρήση εξαερισμού & κλιματισμού θα ακολουθήσουν 

οδηγίες σύμφωνα με τις συστάσεις των ειδικών. 


