ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ο παρών κανονισµός που εγκρίθηκε στην υπ’ αριθµ. 123/18-10-2016 Γενική
Συνέλευση του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών του ΑΠΘ, ορίζει τις υποχρεώσεις
και τα δικαιώµατα των φοιτητών, των διδασκόντων και των επιτηρητών
προκειµένου να διασφαλίζεται η οµαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, να
κατοχυρώνεται η ισότιµη µεταχείριση των εξεταζοµένων και να διασφαλίζεται το
κύρος και η αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας και του ακαδηµαϊκού
ιδρύµατος καθώς και η προσωπική και επιστηµονική αξιοπρέπεια των
διδασκόντων, των επιτηρητών και των φοιτητών/φοιτητριών.
Α. Υποχρεώσεις και δικαιώµατα των εξεταζοµένων φοιτητών/φοιτητριών

1. Δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις των εξαµήνων έχουν µόνον όσοι/ες

έχουν συµπεριλάβει το αντίστοιχο µάθηµα στη δήλωση µαθηµάτων.
Μάθηµα που δεν έχει δηλωθεί δεν βαθµολογείται. Στην εξεταστική
περίοδο Σεπτεµβρίου δικαιούνται να συµµετάσχουν όσοι/ες δεν
εξετάστηκαν επιτυχώς στα µαθήµατα που είχαν συµπεριλάβει στις
αντίστοιχες δηλώσεις µαθηµάτων του χειµερινού και εαρινού εξαµήνου.

2. Για να συµµετάσχουν στις εξετάσεις πρέπει να έχουν µαζί τους την
φοιτητική τους ταυτότητα.

3. Πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα το αργότερο 5′ πριν την έναρξη της
εξέτασης.

4. Πριν τη διανοµή των θεµάτων οφείλουν να αποµακρύνουν τα βιβλία ή
βοηθήµατα που έχουν µαζί τους εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από
τους υπεύθυνους του µαθήµατος.

5. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η χρήση κινητού τηλεφώνου καθώς
και κάθε άλλου ηλεκτρονικού µέσου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Οι
εξεταζόµενοι/ες οφείλουν να τα απενεργοποιήσουν (όχι απλώς σε ρύθµιση
αθόρυβης ειδοποίησης κλήσης) και να τα αποµακρύνουν ώστε να µη
βρίσκονται πάνω ή κάτω από το έδρανο.

6. Η χρήση αλλά και η απλή ύπαρξη τέτοιων συσκευών σε θέση και

απόσταση που να επιτρέπει έστω και τη δυνητική χρησιµοποίησή τους
συνιστά απόπειρα αντιγραφής και θα αντιµετωπίζεται αναλόγως.

7. Οι εξεταζόµενοι/ες οφείλουν να έχουν µαζί τους την αναγκαία γραφική ύλη.
8. Πριν την έναρξη της εξέτασης αναγράφουν στο γραπτό τους µε
ευανάγνωστο τρόπο τα στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο & ΑΕΜ), το
µάθηµα, την ηµεροµηνία εξέτασης.

9. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης η έξοδός τους από την αίθουσα των

εξετάσεων απαγορεύεται εν γένει. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται,
κατά την κρίση των επιτηρητών, ολιγόλεπτη και µεµονωµένη έξοδος των
εξεταζόµενων για λόγους ανωτέρας βίας. Στο γραπτό του/ης
εξεταζόµενου/ης σηµειώνεται η έξοδος.

10. Από την έναρξη της εξέτασης και ως το πέρας της, οι φοιτητές/φοιτήτριες

οφείλουν να τηρούν πλήρη ησυχία τόσο εντός της αίθουσας της εξέτασης
όσο και πέριξ αυτής. Οφείλουν να αποφεύγουν εν γένει κάθε
συµπεριφορά που ενδέχεται να παρενοχλεί συναδέλφους τους και να
παρεµποδίζει τη συγκέντρωσή τους στην εξέταση καθώς και την οµαλή
διεξαγωγή της. Σε περίπτωση που φοιτητές/φοιτήτριες δεν σέβονται
αυτούς τους κανόνες, ο/η υπεύθυνος/η της εξέτασης δικαιούται να
ακυρώσει τη συµµετοχή τους στην εξέταση, να ζητήσει την άµεση
αποµάκρυνσή τους από την αίθουσα και τους χώρους κοντά σε αυτήν, ή
και, σε ακραίες περιπτώσεις, να ακυρώσει την εξέταση για όλους/ες και να
παραπέµψει το ζήτηµα στην Γενική Συνέλευση.

11. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίµων µέσα στις αίθουσες των

εξετάσεων. Κατά την αποχώρηση τους οφείλουν να πάρουν µαζί τους τα
µπουκάλια µε νερό κ.λπ. που χρησιµοποίησαν.

12. Κατά την αποχώρησή τους παραδίδουν το γραπτό τους και υπογράφουν

στον ονοµαστικό κατάλογο εξεταζόµενων φοιτητών/φοιτητριών και,
εφ΄όσον ζητηθεί από τον διδάσκοντα ή τον επιτηρητή, επιδεικνύουν τη
φοιτητική τους ταυτότητα (ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, άλλο αποδεικτικό
στοιχείο ταυτότητας) και παραδίδουν το πρόχειρο που χρησιµοποίησαν
καθώς και τα θέµατα των εξετάσεων.

13. Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση από την αίθουσα εξεταζοµένων στα

τελευταία δέκα λεπτά της ώρας εξέτασης. Σε κάθε περίπτωση ο/η
προτελευταίος/α που πρόκειται να αποχωρήσει, υποχρεούται να
παραµείνει εντός της αίθουσας έως ότου ολοκληρώσει και παραδώσει το
γραπτό του και ο τελευταίος/α εξεταζόµενος/η.

14. Μετά την παράδοση του γραπτού και την έξοδο από την αίθουσα των

εξετάσεων, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια οφείλει να αποµακρύνεται από αυτήν
ώστε να µην προκαλεί, άθελά του/της, συνθήκες (φασαρία) που
δυσκολεύουν την περισυλλογή των συµφοιτητών τους που συνεχίζουν να
εξετάζονται στο µάθηµα.
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15. Η	
   παραβίαση	
   της	
   γνησιότητας	
   των	
   εξετάσεων	
   µε	
   συνεργασίες κατά

οποιονδήποτε τρόπο, µεταξύ εξεταζόµενων ή µε άλλο άτοµο εντός ή
εκτός της αίθουσας των εξετάσεων ή η χρήση µεθόδων υποκλοπής των
απαντήσεων τιµωρείται (βλ. ενότητα Γ παρακάτω).

16. Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας οι εµπλεκόµενοι/ες παραπέµπονται

στα αρµόδια όργανα του Τµήµατος, της Σχολής ή του Α.Π.Θ. µε το
ερώτηµα της διαγραφής.

17. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν

το δικαίωµα να δουν το γραπτό τους και να ζητήσουν διευκρινίσεις για τη
βαθµολογία τους, εφόσον το επιθυµούν. Οι καθηγητές/καθηγήτριες
δύνανται να ορίζουν ειδική ηµέρα/ώρα εξήγησης των βαθµολογιών.

18. Αν ένας φοιτητής/φοιτήτρια αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε

ένα µάθηµα, µε απόφαση του/της κοσµήτορα εξετάζεται, ύστερα από
αίτησή του/της, από τριµελή επιτροπή καθηγητών της Σχολής, οι οποίοι
έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο και ορίζονται από τον/την
κοσµήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης
διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή
του σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον
Οργανισµό του ιδρύµατος, στους οποίους περιλαµβάνεται και ο µέγιστος
αριθµός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα µάθηµα.

19. Οι εξεταζόµενοι/ες που εµπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες εισακτέων ως
πάσχοντες από παθήσεις που δεν τους επιτρέπουν να συµµετάσχουν σε
γραπτή εξέταση, ρυθµίζουν πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου και
κατόπιν προσωπικής συνεννόησης µε τους διδάσκοντες τον
καταλληλότερο (προφορικό ή άλλο) τρόπο εξέτασής τους.

B. Υποχρεώσεις και δικαιώµατα των διδασκόντων
1. Η βαθµολογία σε κάθε µάθηµα καθορίζεται από τον/την
διδάσκοντα/ουσα, ο/η οποίος/α µπορεί να οργανώσει κατά την κρίση
του/της γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε
εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις.
2. Οι διδάσκοντες οφείλουν να είναι παρόντες την ηµέρα και ώρα της
εξέτασης των µαθηµάτων τους, να δίνουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις επί
των θεµάτων των εξετάσεων στην αρχή της εξέτασης και ακολούθως να
εποπτεύουν κάθε πτυχή της οµαλής διεξαγωγής των εξετάσεων.
3. Σε περίπτωση σοβαρού κωλύµατος, ενηµερώνουν εγκαίρως τη
Γραµµατεία για την αδυναµία προσέλευσής τους στις εξετάσεις καθώς και
για το ποιό µέλος ΔΕΠ έχουν ορίσει να τους αναπληρώσει. Οφείλουν,
επίσης, να παραδώσουν εγκαίρως τα θέµατα και τις αναγκαίες οδηγίες
στους αναπληρωτές τους.
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4. Ανακοινώνουν τη βαθµολογία σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την
ηµεροµηνία εξέτασης του µαθήµατος.
5. Διατηρούν τα γραπτά στο αρχείο τους για την προβλεπόµενη από το
νόµο χρονική διάρκεια των τριών ετών.
Γ. Αντιγραφή και λογοκλοπή
Σε περίπτωση παραβάσεων του κανονισµού (αντιγραφή στις εξετάσεις ή
λογοκλοπή σε εργασία) το γραπτό ή η εργασία µηδενίζεται και ο/η παραβάτης
παραπέµπεται στην Γενική Συνέλευση του Τµήµατος για την επιβολή περαιτέρω
πειθαρχικών κυρώσεων.
Απόσπασµα από την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (αριθµ. Πρωτ. Α
11508/14-6-1989), στην συνεδρίαση αριθµ. 2562/7-6-1989, σχετικά µε την
αντιγραφή στις εξετάσεις µαθηµάτων:
Η Σύγκλητος, έχοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση αριθµ. ΣΤ.5/27/20-101982, µε την οποία ορίστηκε ότι οι αρµοδιότητες των Πειθαρχικών Συµβουλίων
των φοιτητών περιέρχονται στις Συγκλήτους των Α.Ε.Ι., αποφάσισε, για ενιαία
ρύθµιση του θέµατος αυτού από όλα τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου, τα εξής:
Εξουσιοδοτεί τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου σε περίπτωση που συλλαµβάνεται
φοιτητής να αντιγράφει, να επιβάλλουν ποινή αποκλεισµού από όλα τα µαθήµατα
της επόµενης εξεταστικής περιόδου. Η σχετική απόφαση θα πρέπει να
κοινοποιείται στη Σύγκλητο. Σε περίπτωση αµφισβήτησης του γεγονότος της
αντιγραφής από τον φοιτητή ή ακόµη σε περίπτωση ύπαρξης µαρτύρων ότι δεν
διεπράχθη το αδίκηµα το θέµα θα παραπέµπεται στη Σύγκλητο, αφού προηγηθεί
η σχετική διαδικασία απολογίας του φοιτητή και εξέτασης µαρτύρων που τυχόν
υπάρχουν. Ιδιαίτερες περιπτώσεις αντιγραφών, όπως πλαστοπροσωπίες ή
υποτροπές ίδιων φοιτητών σε αντιγραφές, θα εξετάζονται από τη Σύγκλητο,
ύστερα από πρόταση του Τµήµατος, για επιβολή, πιθανόν, µεγαλύτερης ποινής.
Για τις ρυθµίσεις αυτές θα πρέπει να ενηµερωθούν όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. τα οποία
και θα πρέπει να τις ανακοινώσουν στους φοιτητές πριν την έναρξη διεξαγωγής
των εξετάσεων. Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέρχονται στις εξετάσεις µε τις
φοιτητικές τους ταυτότητες ή το Βιβλιάριο Σπουδών τους, ή, σε περίπτωση
έλλειψης αυτών, µε οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητός τους.
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