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θνπφο ηνπ Καλνληζκνχ είλαη λα ζέζεη ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηε θνίηεζε, ηε 

δηάξζξσζε ησλ ζπνπδψλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ιήςεο πηπρίνπ. Πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ην Σκήκα θαη γηα ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ δίλνληαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ θαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ, ηα νπνία είλαη 

αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο.  

 

Ο παξψλ Καλνληζκφο έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηνλ λ.  4009/2011 θαη ηνλ λ. 4485/2017, 

ην ΠΓ 363/20-9-1996, θαη ην άξζξν 42 παξ. 1 ηνπ Ν.4521 (ΦΔΚ 38/2-3-2018 η. Α΄) 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ - ΣΟΥΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

1.1.  Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί Πξφγξακκα Πξψηνπ Κχθινπ πνπδψλ (Π) 

ζρεηηθά κε κηα ζεηξά επηζηεκνληθψλ θιάδσλ σο πξνο ηελ Αλαηνιηθή θαη ΝΑ 

Δπξψπε, θαη ηε Μέζε Αλαηνιή. 

1.2.  ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:  

α. Ζ κεηάδνζε θαη πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη κεζνδνινγίαο ζηνπο 

θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ζε ζεκαηηθέο πνπ άπηνληαη κε ηα επηζηεκνληθά 

αληηθείκελα θαη πεδία πνπ ζεξαπεχεη ην Σκήκα. 

β. Ζ πξνεηνηκαζία κειινληηθψλ ζηειερψλ ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα,  

γ. Ζ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ελδηαθεξφκελσλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ γηα ηε 

ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν.  

δ. Ζ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο κε πηζαλή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζε 

ζρεηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.   

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Ύζηεξα απφ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ, απνλέκεηαη ην εληαίν Πηπρίν ηνπ 

Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

3.1.  Αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ ίδξπζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Π ηνπ Σκήκαηνο 

είλαη:  

α) ε χγθιεηνο,  

β) ν Κνζκήηνξαο 

γ) ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο  

δ) ε Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ  

3.2.  Ζ χγθιεηνο έρεη αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ Π θαη ηνπ 

Καλνληζκνχ θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ζχκθσλα κε ην λφκν, χζηεξα απφ απφθαζε 

ηεο πλέιεπζεο.  

3.3.  Ζ πλέιεπζε απνθαζίδεη γηα φια ηα αθαδεκατθά, εθπαηδεπηηθά, δηνηθεηηθά, 

νξγαλσηηθά, θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην Π θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Π. Δλδεηθηηθά, νξίδεη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Π, αλαζέηεη ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ Π, θάλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Π θάζε 

αθαδεκατθνχ έηνπο, εγθξίλεη ηπρφλ δαπάλεο θαη γεληθά απνθαζίδεη γηα θάζε άιιν 

ζρεηηθφ ζχκθσλα κε ην λφκν.  

3.4.  Ζ Δπηηξνπή Π απαξηίδεηαη απφ ηξία κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ, ηα νπνία 

νξίδνληαη απφ ηε πλέιεπζε, κε δηεηή ζεηεία. Ζ Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηελ 
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παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Π, θαη εηζεγείηαη ζηελ 

πλέιεπζε γηα θάζε αθαδεκατθφ, εθπαηδεπηηθφ, δηνηθεηηθφ ή άιιν ζέκα ηνπ Π. 

Υξέε πξνέδξνπ αζθεί ν/ε αξραηφηεξνο/ε ηεο αλψηεξεο βαζκίδαο θαζεγεηήο/ηξηα.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 

 

Απηφλνκε δηδαζθαιία καζήκαηνο ηνπ Π κπνξεί λα αλαηεζεί ζε:  

α) Λέθηνξεο θαη Καζεγεηέο (Δπίθνπξνη Καζεγεηέο, Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο θαη 

Καζεγεηέο Πξψηεο Βαζκίδαο),  

β) Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ,  

γ) Δξγαζηεξηαθφ Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ,  

δ) δηδάζθνληεο πνπ πξνζιήθζεθαλ γηα ηε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο 

(ζχκθσλα κε ην ΠΓ 407/80, πξφγξακκα ΔΠΑ, θιπ)  

ε) επηζθέπηε θαζεγεηή άιινπ Σκήκαηνο ηνπ ηδίνπ ή άιινπ ΑΔΗ,  

ζη) κεηαδηδαθηνξηθνχο εξεπλεηέο ηνπ Σκήκαηνο(κφλν σο επηθνπξηθά δηδάζθνληεο). 

Ζ αλάζεζε δηδαζθαιίαο καζήκαηνο γίλεηαη χζηεξα απφ απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΓΧΓΗ ΦΟΙΣΗΣΧΝ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 

 

Ζ εηζαγσγή ζην Σκήκα γίλεηαη  

α) κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ πνπ δηεμάγεηαη κε επζχλε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (γηα απφθνηηνπο Λπθείνπ) ή  

β) κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο (γηα απφθνηηνπο άιισλ ρνιψλ) ή γ) κε άιιεο 

δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη απφ ην ΤΠΔΘ (φπσο ην 5% γηα ιφγνπο πγείαο θ.άι.).  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 

 

6.1.  Αίηεζε εηζαγσγήο κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πηπρηνχρνη 

Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηζνηίκσλ Ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ, 

απφθνηηνη ρνιψλ Αμησκαηηθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη σκάησλ Αζθαιείαο 

θαζψο θαη πηπρηνχρνη Αλσηέξσλ ρνιψλ Γηεηνχο Κχθινπ πνπδψλ. Οη 

ελδηαθεξφκελνη θαηαζέηνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ (ζηνλ εκηψξνθν 

ηνπ θηηξίνπ Δγλαηία 156, ή ηαρπδξνκηθά ζηε Γηεχζπλζε Δγλαηία 156, Σ.Θ. 1591, 

Σ.Κ. 54006 Θεζζαινλίθε, ή ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Σκήκαηνο 

bsosecr@uom.gr), ζρεηηθή αίηεζε, ζπλνδεπφκελε απφ αληίγξαθν πηπρίνπ 

(πξσηφηππν ή λφκηκα επηθπξσκέλν), βεβαίσζε ΓΟΑΣΑΠ γηα ηελ ηζνηηκία ηνπ 

ηίηινπ ζπνπδψλ (ζηελ πεξίπησζε πηπρηνχρσλ Α.Δ.Η. εμσηεξηθνχ). Ζ αίηεζε θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πηπρηνχρσλ πνπ επηζπκνχλ λα θαηαηαγνχλ ζην Σκήκα ΒΑ 

ππνβάιινληαη απφ 1 έσο 15 Ννεκβξίνπ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο.  
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6.2.  Οη θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη θαηά ην δηάζηεκα απφ 1 έσο 20 

Γεθεκβξίνπ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο. Ζ αθξηβήο εκεξνκελία, ν ηφπνο θαη ε ψξα 

δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ αλαθνηλψλνληαη ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ ηηο 

εμεηάζεηο. Σν πνζνζηφ ησλ θαηαηάμεσλ Πηπρηνχρσλ Παλεπηζηεκίσλ, ΣΔΗ ή 

ηζνηίκσλ πξνο απηά, ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνχ (αλαγλσξηζκέλα απφ ην 

ΓΟΑΣΑΠ) θαζψο θαη ησλ θαηφρσλ πηπρίσλ αλψηεξσλ ζρνιψλ ππεξδηεηνχο θαη 

δηεηνχο ζπνπδψλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

άιισλ Τπνπξγείσλ, νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 12% επί ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ θάζε 

αθαδεκατθνχ έηνπο ζε θάζε Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ ΣΔΗ ή ΑΠΑΗΣΔ, ζχκθσλα κε 

ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΔΚ 3185/16-12-

2013 η. Β').  

6.3.  Οη ππνςήθηνη γηα θαηάηαμε επηιέγνληαη κε γξαπηέο εμεηάζεηο πνπ γίλνληαη θάζε 

ρξφλν απφ επηακειή επηηξνπή ζε ηξία (3) καζήκαηα. Ζ επηηξνπή απηή, θαζψο θαη 

ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα νξίδνληαη απφ ηελ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. Ζ 

δηαδηθαζία θαη νη πξνζεζκίεο αλαθνηλψλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο. Ωο 

εμάκελν θαηάηαμεο ησλ επηηπρφλησλ πηπρηνχρσλ ζην Σκήκα νξίδεηαη ην Α΄ 

εμάκελν ζην νπνίν θαη εγγξάθνληαη σο θνηηεηέο αλαδξνκηθά, ελψ πηζηψλνληαη κε 

ηηο πηζησηηθέο θαη δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη ηνπο βαζκνχο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα 

καζήκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ ζηηο θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 

ηεο εγγξαθήο ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ πεηχρεη ηελ βάζε ζην θάζε 

κάζεκα. Οη επηηπρφληεο κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο θνηηνχλ ζην Β΄ εμάκελν θαη 

νθείινπλ ζηε ζπλέρεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο λα εμεηαζηνχλ επηηπρψο θαη ζηα 

ππφινηπα καζήκαηα ηνπ Α΄ εμακήλνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΦΟΙΣΗΗ 

 

7.1.  Ζ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ (λ) ζην Σκήκα είλαη 8 εμάκελα (4 αθαδεκατθά έηε). Σα 

καζήκαηα θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε Πξφγξακκα πνπδψλ. Πεξίνδνο 

θαλνληθήο (πιήξνπο) θνίηεζεο ζεσξείηαη ε αλσηέξσ δηάξθεηα πξνζαπμεκέλε θαηά 

ηέζζεξα εμάκελα (λ+2, φπνπ λ=1 έηνο). 

7.2.  Μεξηθή θνίηεζε. 

Οη θνηηεηέο πνπ απνδεδεηγκέλα εξγάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 20 ψξεο ηελ εβδνκάδα, 

δχλαληαη λα εγγξάθνληαη σο θνηηεηέο κεξηθήο θνίηεζεο, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο 

πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κνζκεηεία ηεο ρνιήο. Ζ ζρεηηθή αίηεζε πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε εξγνδφηε θαη έλζεκα γηα αζθαιηζκέλνπο ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα. Καηά ηελ πεξίνδν κεξηθήο θνίηεζεο νη θνηηεηέο δειψλνπλ θαλνληθά ηα 

καζήκαηά ηνπο, έρνληαο δηπιάζην ρξφλν γηα λα ηα νινθιεξψζνπλ επηηπρψο ζε 

ζρέζε κε απηνχο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη σο πιήξνπο θνίηεζεο.  

7.3.  Ζ εγγξαθή ζε θάζε εμάκελν γίλεηαη κε ειεθηξνληθή ππνβνιή δειψζεσλ 

καζεκάησλ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

Κνζκεηεία ηεο ρνιήο θαη αλαθνηλψλνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο (ηαθηηθή εμεηαζηηθή ηνπ 
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εμακήλνπ θαη επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή ηνπ επηεκβξίνπ) είλαη ε εκπξφζεζκε 

ππνβνιή ηεο δήισζεο. 

7.4.  Οη θνηηεηέο κπνξνχλ χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζή ηνπο πξνο ηελ Κνζκεηεία 

ηεο ρνιήο, λα αλαζηείινπλ ηε θνίηεζή ηνπο γηα άξηην αξηζκφ εμακήλσλ. Σν 

κέγηζην ζπλνιηθφ δηάζηεκα αλαζηνιήο ηεο θνίηεζεο είλαη 4 έηε (8 εμάκελα). Καηά 

ην δηάζηεκα απηφ, αλαζηέιιεηαη ε θνηηεηηθή ηδηφηεηα, ε νπνία επαλαθηάηαη κε ηε 

ιήμε ηεο αλαζηνιήο. ηελ πξάμε ν θνηηεηήο πνπ επηζπκεί αλαζηνιή ζπνπδψλ, 

πξέπεη λα ππνβάιιεη αίηεζε πξνο ηελ Κνζκεηεία ηεο ρνιήο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 

εμακήλνπ θαη πξηλ ηελ ππνβνιή ειεθηξνληθήο δήισζεο καζεκάησλ. ηε ζπλέρεηα 

ελεκεξψλεηαη απφ ηελ Γξακκαηεία γηα ηελ έγθξηζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ απφ ηελ 

Κνζκεηεία θαη παξαδίδεη ηελ αθαδεκατθή ηνπ ηαπηφηεηα. Με ηελ ιήμε ηεο 

πεξηφδνπ αλαζηνιήο ζπνπδψλ ν θνηηεηήο γίλεηαη απηφκαηα θαη πάιη ελεξγφο, 

παξαιακβάλεη απφ ηελ Γξακκαηεία ηελ αθαδεκατθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη λα θάλεη 

άκεζα ειεθηξνληθή δήισζε καζεκάησλ  

7.5.  Φνηηεηέο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ιήςεο πηπρίνπ (βι. ζρεηηθή 

ελφηεηα) ζεσξνχληαη απηφκαηα σο δπλάκεη πηπρηνχρνη (παξ.12 αξζ. 25 Ν. 1268/82 

θαη αξηζκ. 366/94 απφθαζε ηΔ.) απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο βαζκνινγίαο 

ηνπ ηειεπηαίνπ καζήκαηνο θαη δελ επηηξέπεηαη λα δειψζνπλ πεξηζζφηεξα 

καζήκαηα. Γηα ηελ απνλνκή ηνπ πηπρίνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ 

πξνυπνζέζεσλ απαηηείηαη ζρεηηθή αίηεζε ζηε Γξακκαηεία θαη ζπκκεηνρή ζηελ 

επφκελε ηειεηή νξθσκνζίαο ηνπ Σκήκαηνο.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΓΙΑΓΡΑΦΗ 

 

8.1.  Οη θνηηεηέο κπνξνχλ χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο πξνο ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, 

λα δηαγξαθνχλ απφ ην κεηξψν γηα ιφγνπο πξνζσπηθνχο ή αθαδεκατθνχο, π.ρ. 

εγγξαθή ζε άιιν Σκήκα θαη λα παξαιάβνπλ άκεζα πηζηνπνηεηηθφ δηαγξαθήο.  

8.2.  ε πεξίπησζε ζνβαξψλ παξαπησκάησλ ή αληη-αθαδεκατθήο ζπκπεξηθνξάο, είλαη 

δπλαηή ε δηαγξαθή θνηηεηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, κεηά απφ πεηζαξρηθή 

δηαδηθαζία ε νπνία ελεξγνπνηείηαη κεηά απφ απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο. αληη-αθαδεκατθή ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη, ελδεηθηηθά αιιά φρη 

πεξηνξηζηηθά, ε ινγνθινπή ζε πηπρηαθή εξγαζία, ε αληηγξαθή ζηηο εμεηάζεηο θαη’ 

εμαθνινχζεζε, ε παξαπνίεζε εγγξάθσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ειεθηξνληθψλ αξρείσλ ηνπ Σκήκαηνο) ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο, ε 

θινπή ή θαηαζηξνθή εμνπιηζκνχ.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ:  ΚΤΚΛΟΙ, ΔΙΓΙΚΔΤΔΙ ΚΑΙ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ 

 

9.1.  Σα καζήκαηα ρσξίδνληαη ζε ππνρξεσηηθά θαη επηινγήο ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα 

πνπδψλ, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη απφ ηε πλέιεπζε Σκήκαηνο. Σν πξφγξακκα 

πνπδψλ θαη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνλ Οδεγφ 
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πνπδψλ θαη ηνλ δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ καζήκαηνο (compus), κε επζχλε ηνπ 

δηδάζθνληα,  ην νπνίν είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο.  

9.2.  Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ δηαξζξψλεηαη ζε δχν θχθινπο. Ζ δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ (ππνρξεσηηθά, ππνρξεσηηθά εηδίθεπζεο θαη επηινγήο) είλαη 

νξγαλσκέλε ζε εμακεληαία βάζε. Σν ζχλνιν ησλ εμακήλσλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

πηπρίνπ είλαη νθηψ, δηαθξίλνληαη ζε ρεηκεξηλά θαη εαξηλά θαη ρσξίδνληαη ζε δχν 

θχθινπο. Ο πξψηνο θχθινο (πξψην θαη δεχηεξν εμάκελν) είλαη θνηλφο γηα φινπο 

ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο, ελψ ν δεχηεξνο θχθινο (απφ ηξίην έσο θαη φγδνν 

εμάκελν) ρσξίδεηαη ζε δχν Δηδηθεχζεηο: Α) Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο επηρεηξήζεηο 

θαη Β) Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο. Οη θνηηεηέο-ηξηεο 

επηιέγνπλ ηελ Δηδίθεπζε πνπ επηζπκνχλ κε δήισζή ηνπο ζηε Γξακκαηεία κεηά απφ 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε. 

9.3.  ηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ κε ηελ έληαμε ζε μέλε γιψζζα, νη θνηηεηέο 

δεζκεχνληαη γηα ηελ επηινγή θαηεχζπλζεο πνπ γίλεηαη ζην Δ΄ εμάκελν. Οη ηξεηο 

θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ είλαη:  

1) Βαιθαληθψλ πνπδψλ,  

2) ιαβηθψλ πνπδψλ θαη  

3) Αλαηνιηθψλ πνπδψλ.  

Ζ επηινγή ηεο θαηεχζπλζεο γίλεηαη απφ ηνπο θνηηεηέο κε δήισζή ηνπο ζηε 

Γξακκαηεία ζην πέκπην εμάκελν ζπνπδψλ θαη είλαη ζπλάξηεζε ηεο μέλεο γιψζζαο 

ζηελ νπνία εληάρζεθαλ κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζην πξψην εμάκελν. Σελ θαηεχζπλζε 

Βαιθαληθψλ πνπδψλ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νη θνηηεηέο πνπ είλαη εληαγκέλνη 

ζηελ, Βνπιγαξηθή, Ρνπκαληθή θαη εξβνθξναηηθή γιψζζα. Σελ θαηεχζπλζε 

ιαβηθψλ πνπδψλ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νη θνηηεηέο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζηελ 

Ρσζηθή, Βνπιγαξηθή θαη εξβνθξναηηθή γιψζζα. Σελ θαηεχζπλζε Αλαηνιηθψλ 

πνπδψλ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κφλν νη θνηηεηέο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζηελ 

Σνπξθηθή γιψζζα. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΟΙ ΓΛΧΔ 

 

10.1.  Οη θνηηεηέο, θαινχληαη λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε πέληε γιψζζεο (Βνπιγαξηθά, 

Ρνπκαληθά, Ρσζηθά, εξβνθξναηηθά, Σνπξθηθά) ζην πξψην εμάκελν ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο, κε ζεηξά πξνηίκεζεο θαη εληάζζνληαη ζηελ αληίζηνηρε γιψζζα κε θξηηήξηα 

ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπο ζην Σκήκα αλά θαηεγνξία εηζαθηέσλ, θαη ηε ζεηξά 

πξνηίκεζήο ηνπο. ηελ γιψζζα πνπ ζα εληαρζνχλ παξακέλνπλ θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, επί ηέζζεξα έηε, θαη παξαθνινπζνχλ καζήκαηα 4 

σξψλ εβδνκαδηαίσο. Αιιαγή γιψζζαο επηηξέπεηαη κφλν: α) κε ακνηβαία 

αληαιιαγή κεηαμχ θνηηεηψλ ηνπ ηδίνπ έηνπο ζπνπδψλ πνπ ην επηζπκνχλ, κε 

ηαπηφρξνλε αίηεζή ηνπο ζηελ Γξακκαηεία  θαη  β) ζε θνηηεηή πνπ επηζπκεί λα 

αιιάμεη ηελ γιψζζα ζηελ νπνία εληάρζεθε κε γιψζζα επφκελεο επηινγήο ηνπ, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη θελή ζέζε ζηελ λέα γιψζζα, (πρ. εάλ εληάρζεθε ζηελ 

δεχηεξε επηινγή ηνπ, λα κεηαθηλεζεί ζηελ ηξίηε ή ζηελ ηέηαξηε επηινγή ηνπ) 

χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζή ηνπ ζηε Γξακκαηεία θαη έγθξηζε απφ ηελ 
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πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. Οη αηηήζεηο απηέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζηελ αξρή θάζε 

αθαδεκατθνχ έηνπο, θαζψο ν θνηηεηήο πνπ αιιάδεη γιψζζα ζα πξέπεη λα 

παξαθνινπζήζεη ηε λέα απφ ηελ αξρή (Α΄ εμάκελν). 

10.2.  Ζ παξαθνινχζεζε ρσξίδεηαη ζε νθηψ «θχθινπο» καζεκάησλ, αληίζηνηρνπο κε ηα 

νρηψ εμάκελα ησλ ζπνπδψλ θαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζηα καζήκαηα γιψζζαο ελφο 

αθαδεκατθνχ έηνπο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο 

εμεηάζεηο ηνπ επνκέλνπ. Γηαηεξείηαη φκσο ε ππνρξέσζε δήισζεο ησλ καζεκάησλ 

μέλεο γιψζζαο θαη ε παξαιαβή ησλ ζπγγξακκάησλ. ηα ηειεπηαία δπν εμάκελα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ηα καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ εμεηδηθεχνληαη ζε ζέκαηα 

νξνινγίαο νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθφ-θνηλσληθψλ επηζηεκψλ κε κειέηε θεηκέλσλ. 

10.3.  Οη θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, απφ ην πέκπην εμάκελν θαη κεηά λα επηιέμνπλ 

θαη δεχηεξε μέλε γιψζζα απφ ηηο πξνζθεξφκελεο σο κάζεκα επηινγήο (Αξαβηθή, ή 

Αιβαληθή ή άιιε γιψζζα πνπ ζα εηζαρζεί κειινληηθά). Ζ δεχηεξε γιψζζα 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξα καζήκαηα επηινγήο, έλα γηα θάζε εμάκελν, ζην Δ΄, Σ΄ , 

Ε΄, θαη Ζ΄.  

10.4.  Δίλαη δπλαηφλ λα πξνζθέξνληαη καζήκαηα μέλεο γιψζζαο εθηφο πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ πνπ δελ πξνζκεηξνχληαη ζηα καζήκαηα γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ, νχηε ζηελ 

εμαγσγή ηνπ βαζκνχ πηπρίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ ΚΑΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΓΟΙ 

 

11.1.  Σν αθαδεκατθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Απγνχζηνπ ηνπ 

επφκελνπ έηνπο. Σν δηδαθηηθφ έξγν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο δηαξζξψλεηαη ζε δχν 

εμάκελα (ρεηκεξηλφ/εαξηλφ). Κάζε εμάκελν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δέθα ηξεηο 

(13) πιήξεηο εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ν αξηζκφο ησλ 

εβδνκάδσλ δηδαζθαιίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έλα κάζεκα (ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ηπρφλ αλαπιεξψζεηο καζεκάησλ) είλαη κηθξφηεξνο απφ ελλέα (9), ην 

κάζεκα ζεσξείηαη φηη δε δηδάρζεθε θαη δελ εμεηάδεηαη. Παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο 

ελφο εμακήλνπ επηηξέπεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπιεξσζεί ν απαηηνχκελνο ειάρηζηνο αξηζκφο εβδνκάδσλ δηδαζθαιίαο, γίλεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Πξχηαλε. Σν θάζε αθαδεκατθφ έηνο έρεη δχν εμεηαζηηθέο 

πεξηφδνπο, ηε ρεηκεξηλή (Ηαλνπάξηνο- Φεβξνπάξηνο) θαη ηελ εαξηλή (Ηνχληνο-

Ηνχιηνο). Σν επηέκβξην δηελεξγείηαη επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή ζηελ νπνία νη 

θνηηεηέο εμεηάδνληαη ζηα καζήκαηα πνπ δήισζαλ θαη δελ πέηπραλ πξνβηβάζηκν 

βαζκφ ή δελ πξνζήιζαλ ζηηο εμεηάζεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εμακήλσλ. Οη 

αθξηβείο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ γηα θάζε 

εμάκελν θαη ησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ.  

11.2.  Με επζχλε ηνπ δηδάζθνληα θαη ηελ επηθνπξία ηεο Γξακκαηείαο δηελεξγνχληαη νη 

εμεηάζεηο ζην θάζε κάζεκα θαηά ηηο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο. Οη εμεηάζεηο ησλ 

καζεκάησλ γίλνληαη γξαπηά ή πξνθνξηθά. Καηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληα είλαη 

δπλαηφλ σο εμέηαζε λα ζεσξεζεί θαη πξναηξεηηθή απαιιαθηηθή εξγαζία ζην 

πιαίζην ησλ θαλνληθψλ εμεηάζεσλ ηνπ καζήκαηνο. ηνλ ηειηθφ βαζκφ κπνξεί λα 

ιακβάλεηαη ππφςε εξγαζία ή/θαη ε ζπκκεηνρή ζε εξγαζηήξην, ζχκθσλα κε ηα φζα 
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έρεη νξίζεη ν δηδάζθσλ ηνπ καζήκαηνο. Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο 

πξνυπνζέηεη φηη ν βαζκφο ηεο εμέηαζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ «πέληε».  

11.3.  Αμηνιφγεζε καζεκάησλ θαη δηδαζθφλησλ. 

Κάζε εμάκελν, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ, νη θνηηεηέο έρνπλ 

ην δηθαίσκα θαη ηελ ππνρξέσζε λα αμηνινγνχλ ηα καζήκαηα θαη ηνπο δηδάζθνληεο 

κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Μνλάδα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

11.4.  Γηδαθηηθή Ώξα  

Ζ δηδαθηηθή ψξα νξίδεηαη σο ηα 45 πξψηα ιεπηά θάζε ψξαο καζεκάησλ. Κάζε 

κάζεκα έρεη 4 ψξεο δηδαζθαιίαο θάζε εβδνκάδα. Σα καζήκαηα ηνπ πξψηνπ θχθινπ 

(Α΄ θαη Β΄ εμάκελνπ) δηδάζθνληαη ζε δχν δίσξα, ελψ ηα ππφινηπα καζήκαηα 

κπνξεί λα δηδάζθνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληα, ή ζε δχν δίσξα, ή ζε έλα 

εληαίν ηεηξάσξν κάζεκα εβδνκαδηαίσο. 

11.5.   Πηζησηηθέο Μνλάδεο ECTS 

Κάζε εμακεληαίν κάζεκα ζπλεηζθέξεη έλαλ αξηζκφ “Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ” 

ECTS, ζπκβαηψλ κε ην χζηεκα Καηνρχξσζεο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ. Κάζε 

κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη είλαη ίζν κε 5 κνλάδεο ECTS, εθφζνλ νη απαηηνχκελεο 

εμεηάζεηο έρνπλ ιάβεη ρψξα κε επηηπρία. Οη πηζησηηθέο κνλάδεο ECTS ησλ 

καζεκάησλ θαηαγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ 

θαηά ηελ νπνία εμεηάζηεθε επηηπρψο ην κάζεκα.  

11.6.  Αλαγλψξηζε Μαζεκάησλ  

Α) Φνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ παξαθνινπζνχλ θαη εμεηάδνληαη επηηπρψο ζε 

καζήκαηα Παλεπηζηήκηνπ άιιεο ρψξαο πνπ ηνπο θηινμελεί, ζηα πιαίζηα 

δηαπαλεπηζηεκηαθήο ζπκθσλίαο, π.ρ. πξφγξακκα Erasmus Plus, ζα πηζηψλνληαη κε 

ηηο πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS) πνπ αλαθέξνληαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ 

ηδξχκαηνο ηνπ εμσηεξηθνχ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ην κάζεκα έρεη ιηγφηεξεο 

πηζησηηθέο κνλάδεο απφ ην αληίζηνηρν ηνπ Σκήκαηφο καο ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλνπλ ηηο κνλάδεο πνπ ππνιείπνληαη κε πεξηζζφηεξα καζήκαηα επηινγήο. 

Β) Φνηηεηέο πνπ εγγξάθεθαλ ζην Σκήκα χζηεξα απφ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο σο 

πηπρηνχρνη άιισλ Σκεκάησλ ΑΔΗ, ΑΣΔΗ θιπ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ αλαγλψξηζε 

καζεκάησλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζπνπδέο ηνπο. Με αίηεζή ηνπο ζηε Γξακκαηεία 

ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθή βαζκνινγία θαη πεξηγξαθή καζεκάησλ απφ 

ηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ είλαη ήδε πηπρηνχρνη, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ 

ηελ αλαγλψξηζε έσο θαη δχν καζεκάησλ αλά εμάκελν θαη ζπλνιηθά έσο δέθα έμη 

(16) καζεκάησλ αληηζηνίρσλ κε καζήκαηα ηνπ ηξέρνληνο Π ηνπο. Ζ αίηεζή ηνπο 

καδί κε αλαιπηηθή βαζκνινγία θαη πεξηγξαθή καζεκάησλ, θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

δηδάζθνληα ηνπ ηξέρνληνο καζήκαηνο ν νπνίνο εηζεγείηαη ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ βαζκνχ θαη 

ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ ECTSηνπ παιαηνχ καζήκαηνο. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΛΗΦΗ ΠΣΤΥΙΟΤ 

 

Οη θνηηεηέο νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ηνπο απνλέκεηαη ηίηινο ζπνπδψλ φηαλ 

εμεηαζηνχλ επηηπρψο ζηα καζήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη 

ζπγθεληξψζνπλ ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ πηζησηηθψλ κνλάδσλ (ECTS). Γηα ηελ ιήςε 

πηπρίνπ, ν θνηηεηήο νθείιεη λα εμεηαζζεί επηηπρψο ζε 48 καζήκαηα, ζπγθεληξψλνληαο 

ηνπιάρηζηνλ 240 πηζησηηθέο κνλάδεο. Ζ θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ πξέπεη λα είλαη σο 

εμήο: ηνλ Α΄ θχθιν ζπνπδψλ (Α’ θαη Β’ εμάκελν), 12 καζήκαηα, απφ ηα νπνία 10 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη 2 καζήκαηα μέλεο  γιψζζαο (ππνρξεσηηθά επηινγήο). ηνλ Β΄ 

θχθιν ζπνπδψλ (Γ’, Γ’, Δ’, Σ’, Ε’ θαη Ζ’ εμάκελν)36 καζήκαηα  απφ ηα νπνία: 

Α) Με εηδίθεπζε «Οηθνλνκηθά θαη Γηεζλείο Δπηρεηξήζεηο» 

6 καζήκαηα μέλεο γιψζζαο (ππνρξεσηηθά επηινγήο) 

22 καζήκαηα ππνρξεσηηθά εηδίθεπζεο θαη 

8 καζήκαηα επηινγήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ καζεκάησλ ηεο δεχηεξεο 

γιψζζαο, εθφζνλ επηιεγεί) 

Β) Με εηδίθεπζε «Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Πνιηηηζκηθέο πνπδέο» 

6 καζήκαηα μέλεο γιψζζαο (ππνρξεσηηθά επηινγήο) 

18 καζήκαηα ππνρξεσηηθά εηδίθεπζεο θαη 

12 καζήκαηα επηινγήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ καζεκάησλ ηεο δεχηεξεο 

γιψζζαο, εθφζνλ ηελ επηιέμνπλ) 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΠΣΤΥΙΟΤ  

 

Κάζε κάζεκα έρεη ίδην ζπληειεζηή βαξχηεηαο, βαζκνινγείηαη κε αθέξαην βαζκφ ζηελ 

θιίκαθα 0 έσο θαη 10. Πξνβηβάζηκνο βαζκφο ζεσξείηαη ν βαζκφο κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 

πέληε (5). Ο ηειηθφο βαζκφο πηπρίνπ ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ αζξνίζκαηνο φισλ 

ησλ βαζκψλ πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ καζεκάησλ. Βαζκφο απφ 8,5 θαη πάλσ αληηζηνηρεί ζηνλ 

ραξαθηεξηζκφ «άξηζηα»,  απφ 6,5 κέρξη 8,4 «ιίαλ θαιψο», απφ 5 κέρξη 6,4 «θαιψο». 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΓΗΛΧΔΙ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ - ΔΠΙΛΟΓΔ 

 

14.1.  Οη θνηηεηέο νθείινπλ ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ λα θάλνπλ ειεθηξνληθή δήισζε 

καζεκάησλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Students’ web. ηελ δήισζε απηή ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηα λέα καζήκαηα πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ θαηά ην ηξέρνλ 

εμάκελν, είηε απηά είλαη ππνρξεσηηθά είηε επηινγήο θαη επί πιένλ ηα καζήκαηα 

πξνεγνπκέλσλ εμακήλσλ αληίζηνηρεο πεξηφδνπ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη 

επηηπρψο.  

Γηα ηελ ρεηκεξηλή αθαδεκατθή πεξίνδν νη δειψζεηο καζεκάησλ γίλνληαη ηνλ 

Οθηψβξην θάζε έηνπο θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα λέα θαη ηα ρξσζηνχκελα 

ρεηκεξηλά καζήκαηα ηνπ Α΄, Γ΄, Δ΄ θαη Ε΄ εμακήλνπ. 
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Σα δεισζέληα καζήκαηα είλαη ηα κφλα καζήκαηα ζηα νπνία δηθαηνχληαη λα 

εμεηαζηνχλ ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ηαλνπαξίνπ θαη ζηελ επαλαιεπηηθή ηνπ 

επηεκβξίνπ.  

Γηα ηελ εαξηλή αθαδεκατθή πεξίνδν νη δειψζεηο καζεκάησλ γίλνληαη ηνλ 

Φεβξνπάξην θάζε έηνπο θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα λέα θαη ηα 

ρξσζηνχκελα εαξηλά καζήκαηα ηνπ Β΄, Γ΄, Σ΄ θαη Ζ΄ εμακήλνπ. 

Σα δεισζέληα καζήκαηα είλαη ηα κφλα καζήκαηα ζηα νπνία δηθαηνχληαη λα 

εμεηαζηνχλ ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ηνπλίνπ θαη ζηελ επαλαιεπηηθή ηνπ 

επηεκβξίνπ. 

Οη θνηηεηέο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξαθνινπζνχλ ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ 

Σκήκαηνο θαη λα νινθιεξψλνπλ ηηο δειψζεηο καζεκάησλ ηνπο ζηηο πξνζεζκίεο 

πνπ αλαθνηλψλνληαη. 

Όηαλ νη θνηηεηέο δελ δειψζνπλ θάπνην κάζεκα, δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο 

ζηηο αληίζηνηρεο εμεηάζεηο θαη δελ δηθαηνχληαη λα πάξνπλ ζπγγξάκκαηα. 

Με ηελ έλαξμε θάζε λέαο αθαδεκατθήο πεξηφδνπ, φζνη θνηηεηέο επηζπκνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ θαη λα εμεηαζηνχλ ζε καζήκαηα πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη 

επηηπρψο, ζα πξέπεη λα ηα δειψζνπλ εθ λένπ ζηηο αληίζηνηρεο πεξηφδνπο 

(ρεηκεξηλφ/εαξηλφ εμάκελν αληίζηνηρα) 

14.2.  Ζ επηινγή ηεο μέλεο γιψζζαο θαη έληαμε ζ’ απηήλ γίλεηαη κε ηελ εγγξαθή(βι.9.3). 

14.3.  Ζ επηινγή ηεο Δηδίθεπζεο πνπδψλ γίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ Γ΄ εμακήλνπ. 

Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή απηήο ηεο επηινγήο γίλεηαη αηηηνινγεκέλα θαη θξίλεηαη απφ 

ηελ πλέιεπζε. 

14.4.  Ζ επηινγή ηεο θαηεχζπλζεο ζπνπδψλ, γίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ Δ΄ εμακήλνπ. 

Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή απηήο ηεο επηινγήο γίλεηαη αηηηνινγεκέλα θαη θξίλεηαη απφ 

ηελ πλέιεπζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Ζ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη πξναηξεηηθή γηα ηνπο θνηηεηέο θαη κπνξνχλ λα ηελ 

επηιέμνπλ κε ηελ έλαξμε ηνπ 7
νπ

 εμακήλνπ ή θαη αξγφηεξα, ηζνδπλακεί κε δχν καζήκαηα 

θαη απνδίδεη ζηνλ θνηηεηή 10 κνλάδεο ECTS. Πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάιεςε πηπρηαθήο 

εξγαζίαο είλαη ν θνηηεηήο/ηξηα λα έρεη εμεηαζζεί επηηπρψο ζηα κηζά καζήκαηα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ιήςε πηπρίνπ (24 καζήκαηα) θαη λα έρεη θάλεη δχν ηνπιάρηζην 

γξαπηέο εξγαζίεο ζηα πιαίζηα καζεκάησλ. Ο θνηηεηήο/ηξηα πξέπεη λα βξεη επηβιέπνληα 

θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, λα 

ζπκθσλήζνπλ ζην ζέκα ηεο εξγαζίαο θαη λα ζπλππνγξάςνπλ ζην ζρεηηθφ έληππν 

αλάιεςεο Πηπρηαθήο εξγαζίαο ζηε Γξακκαηεία. Ζ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν εμάκελα, παξαδίδεηαη γηα βαζκνιφγεζε ζηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο ζηα πιαίζηα εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ θαη εθφζνλ νινθιεξσζεί 

επηηπρψο, απαιιάζζεη ηνλ θνηηεηή απφ δχν δεισκέλα καζήκαηα επηινγήο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ νινθιεξσζεί επηηπρψο ε πηπρηαθή εξγαζία, ν θνηηεηήο/ηξηα γηα λα 

πάξεη πηπρίν, πξέπεη λα πεξάζεη ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα, δχν δεισκέλα καζήκαηα 

επηινγήο. 
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ΑΡΘΡΟ 16 

ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 

ηνπο θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ρνξεγνχληαη δσξεάλ έληππα 

δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν. Οη θαζεγεηέο δειψλνπλ εγθαίξσο ζην 

ζχζηεκα ΔΤΓΟΞΟ δχν ηνπιάρηζηνλ ζπγγξάκκαηα αλά κάζεκα. Οη θνηηεηέο ακέζσο 

κεηά ηελ ειεθηξνληθή δήισζε καζεκάησλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Students’ web ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, ζα πξέπεη λα θάλνπλ ειεθηξνληθή δήισζε ζπγγξακκάησλ κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηινγήο θαη δηαλνκήο ζπγγξακκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα: www.eudoxus.gr 

Οη θνηηεηέο γηα θάζε λέν κάζεκα πνπ δειψλνπλ, έρνπλ δηθαίσκα επηινγήο θαη παξαιαβήο 

ελφο κφλν απφ ηα δηαζέζηκα ζπγγξάκκαηα. Μπνξνχλ λα παξαιάβνπλ έσο θαη νθηψ (8) 

ζπγγξάκκαηα αλά εμάκελν θαη ζπλνιηθά έσο θαη ζαξάληα νθηψ (48) ζπγγξάκκαηα σο ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο.  

Οη θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε δεχηεξνπ πηπρίνπ 

δηθαηνχληαη επίζεο δσξεάλ έληππα δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

 ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΔΛΔΣΗ (syllabus) 

 

Οη δηδάζθνληεο νθείινπλ λα δηαλέκνπλ ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην 

κάζεκα, θαηά ηελ πξψηε εβδνκάδα ησλ καζεκάησλ έληππα θαη ειεθηξνληθά αλαιπηηθφ 

δηάγξακκα κειέηεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε δηάξζξσζε ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο, ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία, θαη θάζε άιιε ηεθκεξίσζε θαη ζπλαθή πιεξνθφξεζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

 ΔΞΔΣΑΔΙ 

 

18.1.  Οη ηειηθέο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά κεηά ην πέξαο 

ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ γηα ηα καζήκαηα πνπ δηδάρζεθαλ ζηα 

εμάκελα απηά, αληίζηνηρα. Ο/ε θνηηεηήο/ηξηα δηθαηνχηαη λα εμεηαζηεί ζηα 

καζήκαηα θαη ησλ δχν εμακήλσλ ηελ πεξίνδν ησλ επαλαιεπηηθψλ εμεηάζεσλ 

(πεξίνδνο επηεκβξίνπ) -πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα εμεηαζηεί κφλν ζηα καζήκαηα, πνπ έρεη δειψζεη 

ζηελ αξρή ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εμακήλσλ.  

18.2.  Ζ βαζκνινγία ησλ εμεηάζεσλ αλαθνηλψλεηαη εληφο 3 εβδνκάδσλ απφ ηελ εκέξα 

ηεο εμέηαζεο. Ζ βαζκνινγία ηνπ/ηεο θνηηεηή/θνηηήηξηαο ζε θάζε κάζεκα 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα, ν νπνίνο νξγαλψλεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

γξαπηέο ή/θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ή ζηεξίδεηαη ζε εξγαζίεο ή εξγαζηεξηαθέο 

αζθήζεηο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε ππνρξεσηηθφ κάζεκα, ν/ε θνηηεηήο/ηξηα 

ππνρξεψλεηαη λα ην επαλαιάβεη, δειψλνληάο ην εθ λένπ, ζε επφκελα αληίζηνηρα 

εμάκελα.  

18.3.   Αλ ν θνηηεηήο απνηχρεη πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο θνξέο ζε έλα κάζεκα θαη χζηεξα 

απφ αίηεζή ηνπ, κε απφθαζε ηνπ Κνζκήηνξα, εμεηάδεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή 

http://www.eudoxus.gr/
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θαζεγεηψλ ηεο ρνιήο, νη νπνίνη έρνπλ ην ίδην ή ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν 

θαη νξίδνληαη απφ ηνλ Κνζκήηνξα θαη ζχκθσλα κε ηξφπν εμέηαζεο ηνπ 

καζήκαηνο. Απφ ηελ επηηξνπή εμαηξείηαη ν ππεχζπλνο δηδάζθσλ ηεο εμέηαζεο.  

18.4.  Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ εθαξκφδεηαη ν Καλνληζκφο Δμεηάζεσλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Οη χκβνπινη πνπδψλ είλαη θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηε 

πλέιεπζε. Καζνδεγνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηνπο θνηηεηέο θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπο. Δπίζεο πξνσζνχλ ηνλ Οδεγφ πνπδψλ θαη θάζε ζρεηηθή 

πιεξνθφξεζε ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο θνηηεηέο –εηδηθά ζηνπο θνηηεηέο κε θηλεηηθέο θαη 

άιιεο δπζθνιίεο- θαη αλαιακβάλνπλ ηελ πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε 

καζεηέο Λπθείνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

 

Οη θνηηεηέο πξαγκαηνπνηνχλ πξαθηηθή άζθεζε ζην δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο 

εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

θαη ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην. πγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηεηάξηνπ έηνπο 

ζπνπδψλ ή θαη αξγφηεξα, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ πξαθηηθή άζθεζε επ’ ακνηβή, 

δηάξθεηαο ηξηψλ έσο έμη κελψλ ζε θνξέα ή επηρείξεζε ηεο επηινγήο ηνπο. Ζ πξαθηηθή 

άζθεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ζηελ 

Διιάδα, κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ή ζην εμσηεξηθφ 

κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Erasmus Plus, εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ κε 5 κνλάδεο 

ECTS, αιιά δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Δηδηθή κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηε δηεπθφιπλζε 

θνηηεηψλ κε αλαπεξία πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηνχλ πξαθηηθή άζθεζε θαηά ηζφηηκν 

ηξφπν κε θάζε άιιν θνηηεηή. 

 

______________________  
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Κανονιζμόρ ΔξεηΪζευν 

_____________ 

 

 

Άπθπο 1 

Γιαδικαζέα γπαπηάρ εξΫηαζηρ 

 

1.1.  Πξηλ ηελ παξάδνζε ησλ ζεκάησλ, νη επηηεξεηέο ηεο εμέηαζεο πξέπεη λα θξνληίδνπλ 

γηα ηελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα έδξαλα. ηα 

έδξαλα κπνξνχλ λα βξίζθνληαη κφλν ηα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ, θαη νπνηνδήπνηε 

άιιν αληηθείκελν θξίλεη ν δηδάζθσλ φηη είλαη απαξαίηεην. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε 

ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο. Σα θηλεηά ηειέθσλα ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ 

απελεξγνπνηεκέλα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο. Ζ ρξήζε ή απιή χπαξμε 

ηέηνησλ ζπζθεπψλ ζε ζέζε πνπ επηηξέπεη έζησ θαη ηε δπλεηηθή ρξήζε ηνπο, 

ζπληζηά απφπεηξα αληηγξαθήο θαη ζα αληηκεησπίδεηαη αλαιφγσο.  

1.2.  Οη εμεηαδφκελνη ηνπνζεηνχληαη απφ ηνπο επηηεξεηέο ζε δηάηαμε «ζεηξά παξά 

ζεηξά» (εθφζνλ ν ρψξνο επαξθεί) θαη ηνπιάρηζηνλ ζέζε παξά ζέζε. Οη 

εμεηαδφκελνη πξέπεη λα θάζνληαη ζηηο ζέζεηο ηνπο αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ησλ 

επηηεξεηψλ θαη ηνπ δηδάζθνληα.  

1.3.  Οη επηηεξεηέο κεξηκλνχλ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο 

εμέηαζεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην πξφγξακκα εμεηάζεσλ. Οη θνηηεηέο 

δελ επηηξέπεηαη λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ αίζνπζα γηα ηνπιάρηζηνλ 30 (ηξηάληα) 

ιεπηά απφ ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο. Ζ πξνζέιεπζε κεηά ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο 

δελ επηηξέπεηαη. Οη επηηεξεηέο ελεκεξψλνπλ ηνπο θνηηεηέο γηα ηνλ ελαπνκείλαληα 

ρξφλν εμέηαζεο δέθα ιεπηά πξηλ ηε ιήμε ηεο εμέηαζεο.  

1.4.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο θαηαξηίδεηαη θαηάινγνο εμεηαδφκελσλ ζηνλ νπνίν 

νη θνηηεηέο θαηαρσξνχλ ην φλνκά ηνπο, αξηζκφ κεηξψνπ, θαη ππνγξαθή κε ηε 

ζεηξά κε ηελ νπνία θάζνληαη. Οη εμεηαδφκελνη θνηηεηέο νθείινπλ λα έρνπλ 

δειψζεη ην κάζεκα ζην νπνίν εμεηάδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δήισζε καζεκάησλ 

ηνπ ηξέρνληνο εμακήλνπ θαη λα έρνπλ καδί ηνπο θνηηεηηθή ή αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα 

(ηελ νπνία ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ νη επηηεξεηέο) γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ εμέηαζε.  

1.5.  Κάζε εμεηαδφκελνο νθείιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γξαπηήο εμέηαζεο λα ζεβαζηεί 

ηνπο φξνπο νκαιήο δηεμαγσγήο ηεο, απνθεχγνληαο νπνηεζδήπνηε ελνριήζεηο πξνο 

ηνπο ππφινηπνπο εμεηαδφκελνπο. Οθείιεη επίζεο λα αθνινπζεί ηηο ππνδείμεηο ησλ 

επηηεξεηψλ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζε απηέο.  

1.6.  Οη επηηεξεηέο έρνπλ δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε λα παξαηεξνχλ νπνηνλδήπνηε 

εμεηαδφκελν παξαηππεί (π.ρ. ζπλνκηιίεο, θαηνρή ή αληαιιαγή ζεκεηψζεσλ θαη 

άιισλ αληηθεηκέλσλ, ζεκεηψζεηο ζηα έδξαλα, δηεπθφιπλζε ή ζπκκεηνρή ζε 

αληηγξαθή, ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ θ.α.). Όηαλ εληνπίζνπλ θάπνηα παξάβαζε νη 

επηηεξεηέο πξέπεη λα ελεξγνχλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
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ηνπ δηδάζθνληα κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: (α) επαλαθέξνληαο ηνλ 

εμεηαδφκελν/ε ζηελ ηάμε κε πξνθνξηθή παξαηήξεζε, (β) κεηαθηλψληαο ηνλ 

εμεηαδφκελν/ε ζε άιιε ζέζε (γ) απνβάιινληαο ηνλ εμεηαδφκελν/ε θαη 

κνλνγξάθνληαο ην γξαπηφ ηνπ/ηεο. ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο πεξίπησζεο (γ) 

ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ν δηδάζθσλ ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηεο εμέηαζεο.  

1.7.  Απαγνξεχεηαη ε έμνδνο εμεηαδφκελσλ απφ ηελ αίζνπζα εμέηαζεο πξηλ 

παξαδψζνπλ ηα ζέκαηα θαη ην γξαπηφ ηνπο.  

1.8.  ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θνηηεηήο/ηξηα απνβιεζεί απφ ηνλ επηηεξεηή ή ηνλ 

δηδάζθνληα απφ ηελ αίζνπζα εμέηαζεο επεηδή ππέπεζε ζε αθαδεκατθφ παξάπησκα 

(π.ρ. ζπλνκηιίεο, θαηνρή ή αληαιιαγή ζεκεηψζεσλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ, 

πξνζπάζεηα γηα αληηγξαθή, ζεκεηψζεηο ζηα έδξαλα, δηεπθφιπλζε ή ζπκκεηνρή ζε 

αληηγξαθή, ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή άιινπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ), ηφηε κπνξεί 

λα θιεζεί απφ ηνλ δηδάζθνληα λα παξαζηεί ζηελ πξνζερή πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο (ε νπνία ιακβάλεη γξαπηή ελεκέξσζε απφ ην δηδάζθνληα ζρεηηθά κε ην 

πεξηζηαηηθφ) θαη ε νπνία επηβάιεη ηνπιάρηζηνλ ηελ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ δχν 

εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ απφ φια ηα καζήκαηα, ελψ ην γξαπηφ ηνπ/ηεο ζηελ ελ ιφγσ 

εμέηαζε κεδελίδεηαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη απφ ην 

θνηηεηή/ηξηα ε δπλαηφηεηα δήισζεο ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ απφ ηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. ε πεξίπησζε ππνηξνπήο, αθνινπζείηαη ε παξαπάλσ 

δηαδηθαζία θαη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα παξαπέκπεηαη ζηελ Κνζκεηεία. Ίδηεο θπξψζεηο 

βαξχλνπλ θαη ηνπο εμεηαδφκελνπο ησλ νπνίσλ ηα γξαπηά ή κέξνο απηψλ 

παξνπζηάδνπλ κεγάιεο νκνηφηεηεο νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ππφλνηεο αληηγξαθήο, 

αζρέησο αλ ζπλειήθζεζαλ απφ ηνλ επηηεξεηή λα αληηγξάθνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο εμέηαζεο.  

 

Άπθπο 2 

Πποθοπικά εξΫηαζη 

 

Ζ πξνθνξηθή εμέηαζε ιακβάλεη ρψξα ζε αίζνπζα θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεη ν/ε 

θαζεγεηήο/-ηξηα. Ζ εμέηαζε γίλεηαη ζε κηθξέο νκάδεο εμεηαδνκέλσλ, ηνπιάρηζηνλ δχν 

θνηηεηψλ-ηξηψλ. Οη εξσηήζεηο πνπ ζέηεη ν/ε θαζεγεηήο/-ηξηα είλαη ίζεο δπζθνιίαο κεηαμχ 

ησλ εμεηαδφκελσλ κε ζηφρν λα επηηπγράλεηαη ε ηζφηηκε βαζκνιφγεζε. 

 

Άπθπο 3 

Λογοκλοπά – ΠαπΪλειτη αναθοπΪρ ζε σπηζιμοποιηθεέζα βιβλιογπαθέα 

 

3.1.  ηηο πηπρηαθέο εξγαζίεο, φπσο θαη ζε θάζε εξγαζία πνπ εθπνλείηαη ζην πιαίζην ηνπ 

Π ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη αλ ρξεζηκνπνίεζε ην έξγν θαη ηηο 

απφςεηο άιισλ. Ζ αληηγξαθή ζεσξείηαη ζνβαξφ αθαδεκατθφ παξάπησκα.  

3.2.  Λνγνθινπή ζεσξείηαη ε αληηγξαθή εξγαζίαο (ή κέξνπο απηήο) θάπνηνπ/αο 

άιινπ/εο, θαζψο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε εξγαζίαο (ή κέξνπο απηήο) άιινπ/εο – 

δεκνζηεπκέλεο ή κε – ρσξίο αλαθνξά. Θα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη ππήξμε 

ειεθηξνληθή απνθνπή θαη επηθφιιεζε ρσξίο εηζαγσγηθά ή θακία αλαθνξά. 

3.3.  Γελ απνηειεί ινγνθινπή: 
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(α) Ζ ζεκηηή ή αμηφπηζηε παξάθξαζε θεηκέλνπ πνπ αλαθέξεη πεγή.  

(β) Οη θαθφηερλεο αλαθνξέο, φπνπ ππάξρεη αλαθνξά ζε πεγή,  

(γ) Ζ αλαθνξά ζε άξζξα λφκσλ ή δηεζλψλ ζπκβάζεσλ ή ζε θείκελα δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ ή δεκνζηεπκέλσλ επίζεκσλ εθζέζεσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ή εζληθψλ 

θνξέσλ, 

(δ) Οη πιεξνθνξίεο πνπ απνηεινχλ γεγνλφηα «γλσζηά ηνηο πάζη» 

(commonknowledge).   

3.4.  ε πεξίπησζε ινγνθινπήο ν/ε θνηηεηήο/ηξηα κπνξεί λα θιεζεί απφ ηνλ δηδάζθνληα 

λα παξαζηεί ζηελ πξνζερή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο (ε νπνία ιακβάλεη γξαπηή 

ελεκέξσζε απφ ην δηδάζθνληα ζρεηηθά κε ην πεξηζηαηηθφ) θαη ε νπνία επηβάιεη 

ηνπιάρηζηνλ ηελ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ δχν εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ απφ φια ηα 

καζήκαηα, ελψ ε εξγαζία ηνπ/ηεο κεδελίδεηαη. Μπνξεί επίζεο λα εθαξκνζηεί ην 

άξζξν 8.2. 

3.5.   ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ινγνθινπή κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ Π, ν ηίηινο 

πνπ έρεη απνλεκεζεί αλαθαιείηαη κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 

πλέιεπζεο θαη ν θνηηεηήο επηζηξέθεη ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε . 

 

Άπθπο4 

ΔξεηΪζειρ για θοιηηηΫρ με αναπηπέα 

 

4.1.  Γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ πάζρνπλ απφ δπζιεμία θαη ινηπέο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, φπσο δπζγξαθία, δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία, 

δπζνξζνγξαθία, πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην ίδξπκα θαη έρνπλ αηηεζεί ηελ 

πξνθνξηθή ηνπο εμέηαζε ζε κάζεκα πνπ νη θνηηεηέο εμεηάδνληαη κε γξαπηφ ηξφπν, 

πξνβιέπνληαη ηα εμήο: Ζ αίηεζή ηνπο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 

γλσκάηεπζεο απφ δεκφζην θνξέα δει. είηε Κέληξν Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο 

θαη Τπνζηήξημεο Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ (ΚΔΓΓΤ) ή πηζηνπνηεκέλν 

απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο Ηαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν (ΗΠΓ). Δμεηάδνληαη ζηα ίδηα 

ζέκαηα κε ην ίδην πξφγξακκα θαη ηελ ίδηα δηάξθεηα εμέηαζεο κε απηνχο πνπ 

εμεηάδνληαη γξαπηά. Δηζέξρνληαη καδί κε ηνπο άιινπο θνηηεηέο ζηελ αίζνπζα 

εμέηαζεο, παξαιακβάλνπλ ηα ζέκαηα θαη θξαηνχλ ζεκεηψζεηο επί ησλ εξσηήζεσλ 

ππφ ηχπν απαληήζεσλ. Δθφζνλ δειψλνπλ φηη ρξεηάδνληαη επηπιένλ ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ, ν αξκφδηνο γηα ηελ εμέηαζε θαη νη επηηεξεηέο νθείινπλ λα 

παξέρνπλ ηνλ απαηηνχκελν επηπιένλ εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ/ηεο θαζεγεηή-ηξηαο. ηε ζπλέρεηα παξαδίδνπλ ην γξαπηφ ηνπο θείκελν θαη 

εμεηάδνληαη πξνθνξηθά απφ ηνλ εμεηαζηή, απαληψληαο ζηα ζέκαηα, ππφ ηχπν 

δηεπθξηλίζεσλ επί ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ κε ηελ παξνπζία ζπλεμεηαζηή, ν νπνίνο 

ζπλππνγξάθεη επί ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ. 

Ζ ίδηα δηαδηθαζία εμεηάζεσλ είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηεί θαη ζε άηνκα κε 

αλαπεξία, ε νπνία δπζρεξαίλεη ηελ εμέηαζή ηνπο κε γξαπηφ ιφγν, θαηφπηλ 

αηηήζεσο ηνπο.  

4.2.  Γηα ηνπο θνηηεηέο κε θάζκα απηηζκνχ  

Οη θνηηεηέο κε θάζκα απηηζκνχ εμεηάδνληαη: i) γξαπηά ή ii) πξνθνξηθά. Γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη γλσκάηεπζε απφ ηα νηθεία ΚΔΓΓΤ ή ηα 
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πηζηνπνηεκέλα απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα (ΗΠΓ), ζηελ 

νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία ηνπ καζεηή, θαη ν πξνθνξηθφο 

ή ν γξαπηφο ηξφπνο εμέηαζεο. Σφζν ε γξαπηή φζν θαη ε πξνθνξηθή εμέηαζε ζα 

δηεμάγεηαη ζε ρψξν ζην νπνίν θαηά ην δπλαηφ ζα απνπζηάδνπλ εξεζίζκαηα πνπ 

παξελνρινχλ ηνπο θνηηεηέο κε θάζκα απηηζκνχ λα ζπγθεληξσζνχλ θαη αθνξνχλ 

ηελ ηδηαίηεξε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο σο πξνο ηηο αηζζήζεηο ηνπο (ζφξπβνη ή 

ζπδεηήζεηο ζην θφλην ηεο αίζνπζαο, κεηαβνιέο θσηηζκνχ). Ζ πξνθνξηθή εμέηαζε 

αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηε παξάγξαθν 4.1. Ζ γξαπηή εμέηαζε 

γίλεηαη ζηα ίδηα ζέκαηα κε ην ίδην πξφγξακκα θαη ηελ ίδηα δηάξθεηα εμέηαζεο ηνπ 

καζήκαηνο. Δθφζνλ δειψλνπλ φηη ρξεηάδνληαη επηπιένλ ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

ρξφλνπ, ν αξκφδηνο γηα ηελ εμέηαζε θαη νη επηηεξεηέο νθείινπλ λα παξέρνπλ ηνλ 

απαηηνχκελν επηπιένλ εχινγν ρξφλν. ηε δηάξθεηα ηεο γξαπηήο εμέηαζεο ή ηεο 

πξνθνξηθήο εμέηαζεο, ν θνηηεηήο κε θάζκα απηηζκνχ επηηξέπεηαη λα θάλεη 

δηαιείκκαηα αλάπαπζεο.  
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 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ Η/Τ 

 ________________________ 
 

 

 

 

1. κοπoέ ηος επγαζηηπέος Η/Τ ηος Σμάμαηορ εέναι:  

 Ζ δηεμαγσγή καζεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο.  

 Ζ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη γεληθφηεξε 

ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

 Οη εθηππψζεηο.  

 Οη παξνπζηάζεηο κε ρξήζε βηληενπξνβνιέα.  

 

2. Τπεύθςνοι επγαζηηπέος  
Τπεχζπλνη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ (νξζή ρξήζε 

εμνπιηζκνχ, θσηηζκφο, θαζαξηφηεηα θαη ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ γεληθφηεξα) 

είλαη νη εθάζηνηε θαζεγεηέο θαη φηαλ δελ γίλεηαη κάζεκα, ν ππεχζπλνο 

εξγαζηεξίνπ.  

 

3. Γικαέυμα σπάζηρ  
 Ζ ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ επηηξέπεηαη κφλν ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ 

αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (θνηηεηέο, θαζεγεηέο, 

εξεπλεηέο, βνεζεηηθφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη) 

θαη κε πξνηεξαηφηεηα ζ’ απηνχο πνπ αλήθνπλ ζην Σκήκα Β..Α.. 

Πξφζσπα πνπ δελ αλήθνπλ ηνπο παξαπάλσ θαηεγνξίεο κπνξνχλ θαη’ 

εμαίξεζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην εξγαζηήξην κφλν κεηά απφ άδεηα ησλ 

ππεπζχλσλ.  

 Σν εξγαζηήξην είλαη ειεχζεξν πξνο ρξήζε απφ ηνπο θνηηεηέο ηηο ψξεο πνπ 

είλαη ειεχζεξν καζεκάησλ ή παξνπζηάζεσλ.  

 Ο εμνπιηζκφο ηνπ εξγαζηεξίνπ δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

εκπνξηθνχο ζθνπνχο ή γηα νηηδήπνηε επηθέξεη νηθνλνκηθφ φθεινο ζηνλ 

ρξήζηε.  

 

4. Υπάζη ςπολογιζηών  
 Κάζε ρξήζηεο πξέπεη λα θξνληίδεη λα αθήλεη ηε ζέζε εξγαζίαο θαζαξή 

θαη ειεχζεξε απφ πξνζσπηθά αληηθείκελα θαη ραξηηά.  

 Κάζε ρξήζηεο πξηλ ηελ απνρψξεζή ηνπ πξέπεη λα ηεξκαηίδεη ηηο ζπζθεπέο 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε.  

 Γελ επηηξέπεηαη ε νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε άιιν 

ζεκείν εληφο ή εθηφο ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

 Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ή κεηαβνιή ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ 

ππνινγηζηψλ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα.  

 Οη ρξήζηεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηνπο δεδνκέλσλ ηνπο. Ζ 

απνζήθεπζε ζηνπο ζθιεξνχο δίζθνπο ησλ ππνινγηζηψλ είλαη πξνζσξηλή. 

Σα αξρεία ηνπ θχξηνπ δίζθνπ δηαγξάθνληαη θαηά ηελ επαλεθθίλεζε ελψ ν 

δεπηεξεχσλ δίζθνο δηαγξάθεηαη ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ.  

 Γηα ηελ αθξφαζε ήρσλ απφ ηνπο ππνινγηζηέο νη ρξήζηεο πξέπεη λα έρνπλ 

δηθά ηνπο αθνπζηηθά. Ζ ρξήζε ερείσλ απαγνξεχεηαη.  
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5. Υπάζη εκηςπυηά  
 Γηα ηε ρξήζε ηνπ εθηππσηή ν ρξήζηεο πξνζθνκίδεη ην δηθφ ηνπ ραξηί.  

 Δίλαη δπλαηή κφλν αζπξφκαπξε εθηχπσζε θαη φρη έγρξσκε.  

 Απαγνξεχεηαη ε εθηχπσζε ζε αθαηάιιεια ραξηηά (ζθηζκέλα, 

ηζαιαθσκέλα, ζειίδεο ηεηξαδίσλ θιπ) παξά κφλν κε θαηάιιειν ραξηί 

ηχπνπ Α4.  

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ εθηππσηή γηα παξαγσγή κεγάινπ αξηζκνχ 

αληηγξάθσλ.  

 Γελ επηηξέπεηαη ε εθηχπσζε εγγξάθσλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ην 

Παλεπηζηήκην θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ (εθπαηδεπηηθέο ή άιιεο).  

 Κάζε ρξήζηεο ζα πξέπεη λα πεηάεη ζηνλ θάδν αλαθχθισζεο ηηο 

εθηππσκέλεο ζειίδεο πνπ δελ ρξεηάδεηαη.  

 Γηα ηηο εθηππψζεηο ηδηαίηεξα κεγάισλ αξρείσλ πξέπεη λα πξνηηκψληαη νη 

ψξεο πνπ ην εξγαζηήξην δελ έρεη κεγάιε θίλεζε ψζηε λα κελ δεζκεχεηαη 

γηα κεγάιν δηάζηεκα ν εθηππσηήο. ηαζκφο εξγαζίαο γηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα φξαζεο ή θηλεηηθά πξνβιήκαηα  

 Οη ρξήζηεο κε πξνβιήκαηα φξαζεο ή θηλεηηθά πξνβιήκαηα 

εμππεξεηνχληαη ζηνλ ζηαζκφ εξγαζίαο θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη ρσξίο 

θσιπζηεξγία.  

 Απαγνξεχεηαη ε απελεξγνπνίεζε ηνπ βνεζεηηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηνπο 

ρξήζηεο κε πξνβιήκαηα φξαζεο.  

 

6. ΛοιπΪ  
 Απαγνξεχεηαη απζηεξά ην θάπληζκα.  

 Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε είζνδνο κε θαθέ ή ηξφθηκα ζηνλ ρψξν.  

 Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηα δψα (εμαηξνχληαη νη ζπλνδνί ζθχινη 

ηπθιψλ).  

 Οη ρξήζηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα επαλαηνπνζεηνχλ ηηο θαξέθιεο ζηνλ 

ρψξν θαη ηε ζέζε φπνπ ήηαλ.  

 Απαγνξεχεηαη ε κεηαθίλεζε θαισδίσλ θαη ε ρξήζε πξηδψλ πιελ απηήο ε 

νπνία έρεη νξηζηεί απφ ηνλ ηερληθφ ππεχζπλν. Γηα ηελ θφξηηζε 

πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ππάξρεη ζηαζκφο θφξηηζεο ζηελ 

είζνδν ηνπ εξγαζηεξίνπ. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηνλ 

θαλνληζκφ ζα ππάξρεη πξνεηδνπνίεζε θαη, ζε πεξίπησζε εκκνλήο, δελ ζα 

επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ.  
 

 


