
 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

1. Θεωρητικά Μαθήματα 
Θεωρία:  Η  παρακολούθηση είναι προαιρετική 
Ασκήσεις Πράξεις: Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική και εξαρτάται 
από τη φύση του μαθήματος. Ο καθηγητής ανακοινώνει από την 
έναρξη του  εξαμήνου τη φύση των ασκήσεων πράξης. 
 

Οι ασκήσεις πράξης μπορεί να είναι: 
 Εργασίες σε ομάδες το πολύ δύο ατόμων που παρουσιάζονται 

στη διάρκεια του εξαμήνου 
 Τεστ προόδου που διεξάγονται σε προκαθορισμένες 

ημερομηνίες  
 Ασκήσεις ή τεστ που διεξάγονται και βαθμολογούνται στη 

διάρκεια του εξαμήνου 
 Άλλη δοκιμασία που επιλέγει ο καθηγητής 

 
Τα αποτελέσματα  από τη συμμετοχή των φοιτητών στις ασκήσεις 
πράξης ανακοινώνονται πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. 
Η βαθμολογία των ασκήσεων πράξης επηρεάζει (θετικά ή αρνητικά) 
την τελική βαθμολογία σε ποσοστό μέχρι 30%, ποσοστό που 
καθορίζεται από τον διδάσκοντα. 
 
Παράδειγμα: Βαθμολόγηση Ασκήσεων Πράξης 
(πρόοδος  + εργασίες  κ.λ.π)    7,5 x 30%=2,2 
Τελικές εξετάσεις:                      4 x 70%=2,8 
Τελικός βαθμός:                                         5,0 
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Όσοι φοιτητές βαθμολογούνται στην τελική βαθμολογία με βαθμό 4-
4,9 (κατοχυρωμένο μάθημα) δηλώνουν το μάθημα στις δηλώσεις του 
επόμενου εξαμήνου και συμμετέχουν στις τελικές εξετάσεις (με βάση 
το 5) χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στην Άσκηση 
Πράξης (πρόοδος, εργασία, κ.λ.π). 
Αν βαθμολογηθούν με βαθμό μικρότερο του 4 τότε επαναλαμβάνουν 
το μάθημα κανονικά από την αρχή (υποχρεωτική νέα συμμετοχή στην 
Άσκηση Πράξης). 
Αυτός ο τρόπος εξέτασης  ισχύει για όσες φορές ο φοιτητής 
συμμετέχει σε εξετάσεις . 
Ο βαθμός της Άσκησης Πράξης του προηγούμενου εξαμήνου δεν 
ισχύει σε καμμιά περίπτωση.   
 
2. Εργαστηριακά Μαθήματα: Η παρακολούθηση είναι 

υποχρεωτική. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να απουσιάσει από 2 (δύο) 
στα δέκα πραγματοποιημένα εργαστήρια για οποιοδήποτε λόγο. 

 

Ο τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης στα εργαστήρια (που μπορεί  να 
είναι τελικές γραπτές εξετάσεις, προφορικές εξετάσεις ή test στη 
διάρκεια του εξαμήνου), ανακοινώνονται από τον υπεύθυνο καθηγητή 
στην αρχή του εξαμήνου. 
 
Όσοι φοιτητές βαθμολογούνται με βαθμούς 4-4,9 (κατοχυρωμένο 
εργαστήριο) δεν είναι υποχρεωμένοι να ξαναπαρακολουθήσουν το 
εργαστήριο αλλά συμμετέχουν μόνο στην τελική εξέταση του 
επόμενου εξαμήνου. Αν βαθμολογηθούν με βαθμό μικρότερο του 4 
τότε επαναλαμβάνουν το εργαστήριο με παρουσίες ή εργασίες (αυτό 
καθορίζεται από τον διδάσκοντα καθηγητή). 
 

                                                                      


