ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Κανονισµός εξετάσεων
Με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ κακορίηονται ςτθν αρχι κάκε
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, θ διάρκεια και οι ακριβείσ θμερομθνίεσ των εξεταςτικϊν περιόδων.
Οι διδάςκοντεσ των µακθµάτων είναι και οι ειςθγθτζσ των εξετάςεων. Η Συνζλευςθ του τµιµατοσ
αποφαςίηει για τουσ ειςθγθτζσ των µακθµάτων ςε περίπτωςθ απουςίασ διδαςκόντων.

Α. Εξετάσεις Θεωρητικών Μαθηµάτων
Για τον προγραµµατιςµό των εξετάςεων των κεωρθτικϊν µακθµάτων ο υπεφκυνοσ του προγράµµατοσ
ςε ςυνεργαςία µε τον ειςθγθτι κακθγθτι του µακιµατοσ και τον Πρόεδρο του τµιµατοσ κακορίηουν τθν
θµζρα και τθν ϊρα εξζταςθσ κακϊσ και τισ αίκουςεσ και τον αρικµό των επιτθρθτϊν.
Το πρόγραµµα των εξετάςεων ανακοινϊνεται 2 εβδοµάδεσ πριν τθν ζναρξι τουσ. Σε αυτό λαµβάνεται
µζριµνα ϊςτε θ ακολουκία των µακθµάτων του ίδιου τυπικοφ εξαµινου να εξαςφαλίηει ςτουσ φοιτθτζσ
επαρκι χρόνο προετοιµαςίασ.
Δικαίωµα ςυµµετοχισ ςτισ τελικζσ εξετάςεισ ενόσ µακιµατοσ ζχουν οι φοιτθτζσ που ζχουν ςυµπεριλάβει
το µάκθµα αυτό ςτθ Διλωςθ Μακθµάτων που υπζβαλαν ςτθν αρχι του εξαµινου. Στθν περίπτωςθ που ζνασ
φοιτθτισ δεν ζχει δθλϊςει ζνα µάκθµα, δεν ζχει δικαίωµα να ςυµµετζχει ςτισ εξετάςεισ. Ο φοιτθτισ
δικαιοφται να εξεταςτεί ςτα µακιµατα και των δφο εξαµινων πριν από τθν ζναρξθ του χειµερινοφ εξαµινου.
Σε κάκε περίπτωςθ ο φοιτθτισ εξετάηεται ςτθν εξεταςτζα φλθ του τρζχοντοσ ακαδθµαϊκοφ ζτουσ.
Τα κζµατα των εξετάςεων κακορίηονται µε αποκλειςτικι ευκφνθ του διδάςκοντα κάκε µακιµατοσ ο
οποίοσ φροντίηει να είναι απολφτωσ ςαφι και κατανοθτά κακϊσ και γλωςςικά επιµελθµζνα. Στο ζντυπο των
κεµάτων πρζπει να αναφζρεται µε ςαφινεια θ βακµολόγθςθ του κάκε κζµατοσ. Τζλοσ πρζπει να υπάρχουν
τα πλιρθ ςτοιχεία του µακιµατοσ, θ διάρκεια τθσ εξζταςθσ µαηί µε τθν θµεροµθνία διεξαγωνισ, αλλά και
όποια διευκρινιςτικά ι ςυµπλθρωµατικά ςτοιχεία (πίνακεσ, διαγράµµατα, κείµενα, τυπολόνιο κλπ.)
εκτιµάται ότι κα βοθκιςουν τουσ φοιτθτζσ ςτθν κατανόθςθ και επίλυςθ των κεµάτων.
Μετά το τζλοσ τθσ εξζταςθσ ο ειςθγθτισ

κατακζτει ςτθ γραµµατεία του τµιµατοσ ζκκεςθ

πραγµατοποίθςθσ εξετάςεων ςτθν όποια αναγράφεται ο τίτλοσ του µακιµατοσ ο αρικµόσ των φοιτθτϊν ςε
κάκε αίκουςα, τα ονοµατεπϊνυµα των παρόντων/απόντων επιτθρθτϊν ανά αίκουςα κακϊσ και τυχόν
παρατθριςεισ. Η ζκκεςθ αυτι υπογράφεται από τον ειςθγθτι και από τουσ επιτθρθτζσ και ςυνοδεφεται από
ζνα αντίγραφο των κεµάτων τθσ εξζταςθσ.
Οι ειςθγθτζσ αφοφ διορκϊςουν τα γραπτά εντόσ 10 θµερϊν,

καταχωροφν τθν βακµολογία ςτο

«ΠΥΘΙΑ» και ενθµερϊνουν τθν ιςτοςελίδα του τµιµατοσ ότι θ βακµολογία ζχει αναρτθκεί. Στθν ιςτοςελίδα
του τµιµατοσ δεν επιτρζπεται να εµφανίηονται βακµολογίεσ και άλλα προςωπικά δεδοµζνα των
φοιτθτϊν. Επίςθσ, κατακζτουν αντίγραφο βακµολογίασ

ςτθ

γραµµατεία του τµιµατοσ µαηί µε τθν

κατάςταςθ των παρόντων φοιτθτϊν µε υπογραφζσ. Μετά το πζρασ των εξετάςεων και τθν ανακοίνωςθ τθσ
βακµολογίασ των φοιτθτϊν, τα κζµατα και οι ενδεικτικζσ απαντιςεισ των κεµάτων δφναται κατ' επιλογι του
διδάςκοντα να αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του τµιµατοσ µε ευκφνθ του διδάςκοντα.
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Β. Εξετάσεις Εργαστηριακών µαθηµάτων (Σφµφωνα µε τισ ιδιαιτερότητεσ, που παρουςιάζουν τα εργαςτηριακά
µαιθματα κάιε Τµθµατοσ).
Η εξζταςθ των εργαςτθριακϊν µακθµάτων διεξάγεται, ςτισ αίκουςεσ των εργαςτθρίων. Σε περιπτϊςεισ
ςυνδιδαςκαλίασ οι διδάςκοντεσ όλων των τµθµάτων ςυνεργάηονται για τον τρόπο και τα κζµατα τθσ
εξζταςθσ, κακϊσ και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των φοιτθτϊν.
Οι ειςθγθτζσ

των εργαςτθριακϊν µακθµάτων, αφοφ διορκϊςουν τα γραπτά εντόσ 10 θµερϊν,

καταχωροφν τθν βακµολογία ςτο «ΠΥΘΙΑ» και ενθµερϊνουν τθν ιςτοςελίδα του τµιµατοσ ότι θ βακµολογία
ζχει αναρτθκεί. Στθν ιςτοςελίδα του τµιµατοσ δεν επιτρζπεται να εµφανίηονται βακµολογίεσ και άλλα
προςωπικά δεδοµζνα των φοιτθτϊν. Επίςθσ, κατακζτουν αντίγραφο βακµολογίασ ςτθ γραµµατεία του
τµιµατοσ µαηί µε τθν κατάςταςθ των παρόντων φοιτθτϊν µε υπογραφζσ και ζνα αντίγραφο των κεµάτων
εξζταςθσ. Τζλοσ, κρατοφν αντίγραφο βακµολογίασ και τθροφν καταςτάςεισ µε τουσ φοιτθτζσ που ζχουν
δικαίωµα επανεξζταςθσ.
Μετά το πζρασ των εξετάςεων και τθν ανακοίνωςθ τθσ βακµολογίασ των φοιτθτϊν, τα κζµατα και οι
ενδεικτικζσ απαντιςεισ των κεµάτων δφναται κατ' επιλογι του διδάςκοντα να αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα
του τµιµατοσ µε ευκφνθ του διδάςκοντα.

Γ. Οργάνωση εξετάσεων
Στισ επιτθριςεισ ςυµµετζχουν όλα τα µζλθ του Τµιµατοσ, ενϊ ο αρικµόσ των επιτθριςεων, που
αναλογεί ςε κάκε ζνα από αυτά, εξαρτάται από το ωράριο διδαςκαλίασ, τον αρικµό και το είδοσ των
µακθµάτων για τα οποία κα είναι ειςθγθτισ κακϊσ και το ςφνολο των αναγκαίων επιτθριςεων. Απουςίεσ
από τθν επιτιρθςθ δικαιολογοφνται µόνο αν ςυντρζχουν ςοβαροί λόγοι και εφόςον ζχει προθγοφµενα
ενθµερωκεί ο ειςθγθτισ. Σε κάκε αίκουςα ορίηεται ζνασ επαρκισ αρικµόσ επιτθρθτϊν, ζτςι ϊςτε να τθρείται
θ αναγκαία για τθν οµαλι διεξαγωγι των εξετάςεων αναλογία επιτθρθτι προσ φοιτθτζσ (ενδεικτικά 1:20).
Ο ειςθγθτισ αλλά και οι επιτθρθτζσ πρζπει να βρίςκονται ςτο χϊρο 15 λεπτά πριν από τθν ζναρξθ,
ϊςτε να ελζγξουν τθ διακεςιµότθτα και τθν κατάςταςθ των αικουςϊν και να οργανϊςουν τθ διεξαγωγι τθσ
εξζταςθσ. Ο ειςθγθτισ διατθρεί το δικαίωµα να εναλλάςςει τουσ επιτθρθτζσ ςτισ αίκουςεσ.
Στισ αίκουςεσ δφναται να εγκαταςτακεί ςφςτθµα φραγισ του ςιµατοσ των κινθτϊν τθλεφϊνων.
Δ. Διεξαγωγή εξετάσεων
Πριν από τθ διανοµι των κεµάτων, γίνεται ζλεγχοσ ταυτοπροςωπίασ του κάκε φοιτθτι µζςω τθσ
φοιτθτικισ ι αςτυνοµικισ του ταυτότθτασ και ο φοιτθτισ υπογράφει ςε κατάςταςθ ςυµµετοχισ ςτισ εξετάςεισ.
Μετά τον ζλεγχο ταυτοπροςωπίασ, οι φοιτθτζσ τοποκετοφνται ςτα ζδρανα µε τον τρόπο που κα τουσ
υποδείξουν οι επιτθρθτζσ. Η απόςταςθ µεταξφ των εδράνων δεν πρζπει να είναι πολφ µικρι, ϊςτε να µθν
είναι εφκολθ θ ςυνοµιλία και θ ςυνεργαςία.
Στθ ςυνζχεια γίνεται ενθµζρωςθ των φοιτθτϊν για τισ κυρϊςεισ που επιβάλλονται ςε περίπτωςθ
αντιγραφισ

ι ςυνοµιλίασ ι ςυνεργαςίασ µεταξφ τουσ µε οποιοδιποτε τρόπο. Ο επιτθρθτισ, ωσ ο

αποκλειςτικά υπεφκυνοσ µπορεί χωρίσ άλλθ προειδοποίθςθ να µονογράψει ι να πάρει το γραπτό των
φοιτθτϊν που αντιγράφουν ι ςυνομιλοφν ι εμποδίηουν τθν ορκι διεξαγωγι των εξετάςεων.
Στα ζδρανα των φοιτθτϊν δεν επιτρζπεται να υπάρχουν κακόλου βιβλία (εκτόσ αν ο τρόποσ εξζταςθσ
επιτρζπει τθ χριςθ τουσ), κινθτά τθλζφωνα, τςάντεσ, καςετίνεσ ι οποιοδιποτε άλλο αντικείµενο. Ειδικά
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για τα κινθτά τθλζφωνα τονίηεται ότι απαγορεφεται αυςτθρά θ χριςθ τουσ, ενϊ αν ο φοιτθτισ το ζχει µαηί
του, τότε αυτό κα πρζπει να είναι κλειςτό και να µθ βρίςκεται ςε κζςθ πρόςβαςθσ.
Οι φοιτθτζσ πρζπει να προςζρχονται ςτο χϊρο τθσ εξζταςθσ 15 τουλάχιςτον λεπτά πριν από τθν
κακοριςµζνθ ϊρα, ενϊ µετά τθν ζναρξθ τθσ εξζταςθσ, θ είςοδόσ τουσ απαγορεφεται αυςτθρά. Οι φοιτθτζσ
δεν επιτρζπεται να εξζρχονται τθσ αίκουςασ, πριν παραδϊςουν το γραπτό τουσ, για οποιονδιποτε λόγο
εκτόσ περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ και πάντα υπό τθν επίβλεψθ επιτθρθτι.

Επίςθσ, δε µποροφν να

παραδϊςουν το γραπτό τουσ και να αποχωριςουν, πριν από τθν πάροδο 30 λεπτϊν από τθ ζναρξθ τθσ
εξζταςθσ. 15 λεπτά πριν από τθ λιξθ τθσ εξζταςθσ υπενκυµίηεται ςτουσ φοιτθτζσ ο χρόνοσ που αποµζνει.
Κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ δεν επιτρζπεται να δίνονται διευκρινίςεισ επί των κεµάτων ςε
µεµονωµζνουσ φοιτθτζσ, µε ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ ιςότιµθσ αντιµετϊπιςθσ όλων των φοιτθτϊν ςε όλεσ
τισ αίκουςεσ. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και εφόςον κρικεί απαραίτθτο από τον ειςθγθτι, οι διευκρινίςεισ
αυτζσ κα πρζπει να δοκοφν ςτουσ φοιτθτζσ όλων των αικουςϊν.

