Κανονισμός Διεξαγωγής των Εξετάσεων του Τμήματος Μαθηματικών
(Απόφαση Γ.Σ. της 13.07.2017)
1. Τη γενική εποπτεία της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων έχουν ο
Πρόεδρος και οι Διευθυντές των Τομέων. Την ευθύνη για την οργάνωση των
εξετάσεων κάθε μαθήματος έχουν οι διδάσκοντες. Τα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος έχουν την υποχρέωση να φροντίζουν ώστε οι εξετάσεις των
μαθημάτων να γίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
2. Οι επιτηρήσεις των εξετάσεων γίνονται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος,
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους υποψήφιους διδάκτορες, όπως επίσης
και διδάσκοντες με σύμβαση ΠΔ407 ή άλλες συμβάσεις. Σε κάθε αίθουσα
εξετάσεων τουλάχιστον ένας επιτηρητής πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ. Οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν υπεύθυνα
στη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων.
3. Εξαιρούνται από τις επιτηρήσεις, εκτός των μαθημάτων που διδάσκουν: α)
τα μέλη ΔΕΠ που διανύουν το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος πριν από την
αφυπηρέτησή τους, λόγω ορίου ηλικίας β) τα μέλη ΔΕΠ που έχουν
προβλήματα υγείας τα οποία σχετίζονται με την ορθοστασία. Ο Πρόεδρος
και οι Διευθυντές των Τομέων επιτελούν επιτηρήσεις μειωμένες κατά το
ήμισυ.
4. Οι επιτηρητές πρέπει να είναι στην αίθουσα Α21 15 λεπτά πριν την έναρξη
των εξετάσεων.
5. Αν κάποιο μέλος ΔΕΠ κωλύεται να παρευρεθεί στις εξετάσεις, φροντίζει να
βρει αντικαταστάτη, μέλος ΔΕΠ και ενημερώνει τους υπεύθυνους του
μαθήματος. Αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας
κωλύεται να παρευρεθεί στις εξετάσεις, φροντίζει να βρει αντικαταστάτη
και ενημερώνει τους υπεύθυνους του μαθήματος.
6. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων δεν επιτρέπεται οι επιτηρητές να
ασχολούνται με κάτι άλλο (π.χ. να διαβάζουν κάποια εργασία κλπ.). Κατά τη
διάρκεια των εξετάσεων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν επιτρέπεται να
συνομιλούν με τους εξεταζόμενους.
7. Κατά τις εξετάσεις οι φοιτητές πρέπει να έχουν μαζί τους φοιτητική και
αστυνομική ταυτότητα και να τηρούν την κατανομή στις αίθουσες, όπως θα
ανακοινώνεται.
8. Πριν την έναρξη της εξέτασης οι φοιτητές αφήνουν τις τσάντες και τα
κινητά τους τηλέφωνα στην έδρα υπό την επίβλεψη του επιτηρητή. Κατά τη
διάρκεια της εξέτασης πάνω στο θρανίο επιτρέπεται να υπάρχουν μόνο τα
θέματα εξετάσεων, οι κόλλες των γραπτών, στυλό και υπολογιστές χειρός
(calculators) αν αυτό επιτρέπεται από τον διδάσκοντα. Επίσης, αν πρόκειται
για εξέταση με ανοιχτές σημειώσεις, επιτρέπονται οι σημειώσεις που έχουν
καθοριστεί εκ των προτέρων από το διδάσκοντα.
9. Διευκρινιστικές ερωτήσεις από τους φοιτητές γίνονται μεγαλόφωνα κατά τα
πρώτα 15 λεπτά της εξέτασης.
10.Οι φοιτητές δεν επιτρέπεται να αποχωρούν από την αίθουσα εξετάσεων πριν
την πάροδο 45 λεπτών από την έναρξη της εξέτασης.

11.Αν μετά την διανομή των θεμάτων κάποιος φοιτητής ζητήσει να πάει στην
τουαλέτα, ο διδάσκων έχει το δικαίωμα να παραπέμψει τον φοιτητή σε
πρόσθετη προφορική εξέταση μετά το τέλος της κανονικής εξέτασης.
12.Αν ο διδάσκων ή ο επιτηρητής εντοπίσει αντιγραφή ή απόπειρα αντιγραφής,
συντάσσει το σχετικό έγγραφο και το υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος για παραπέρα ενέργειες.
13.Περιπτώσεις που η αντιγραφή ή η απόπειρα αντιγραφής θεωρούνται
τεκμηριωμένες περιλαμβάνουν εκτός των άλλων και τις εξής:
Α) όταν μετά την έναρξη της εξέτασης βρεθούν πάνω ή δίπλα σε
κάποιον φοιτητή, σημειώσεις, βιβλία, κινητό τηλέφωνο (έστω και
απενεργοποιημένο) ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για αντιγραφή. Πρέπει να τονιστεί ότι η ύπαρξη αυτών
των στοιχείων αποτελεί από μόνη της σοβαρή παραβίαση του
κανονισμού των εξετάσεων που επισύρει κυρώσεις, ανεξάρτητα από
το αν κατά τη στιγμή εντοπισμού τους χρησιμοποιούνται για
αντιγραφή.
Β) Όταν απαντήσεις σε δύο ή περισσότερα γραπτά συμπίπτουν σε
βαθμό που δεν επιδέχεται εξήγηση άλλη πέραν της αντιγραφής.
Στην περίπτωση Β) ή και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις τις οποίες ο
διδάσκων ενδέχεται να θεωρήσει προβληματικές, μπορεί, πριν
παραπέμψει την υπόθεση, να καλέσει τους εμπλεκόμενους φοιτητές
για εξηγήσεις ή και για πρόσθετη προφορική εξέταση.
14.Η Γενική Συνέλευση ορίζει τις κυρώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση
εντοπισμού αντιγραφής ή απόπειρας αντιγραφής. Ειδικά για την περίπτωση
εντοπισμού κινητού τηλεφώνου, tablet, ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής
(εκτός από calculator, αν αυτό έχει επιτραπεί από τον διδάσκοντα),
ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείται ή όχι κατά τη στιγμή του εντοπισμού,
η ποινή είναι τουλάχιστον αποκλεισμός από τις εξετάσεις της επόμενης
εξεταστικής περιόδου (Φεβρουαρίου αν το κρούσμα εντοπίστηκε την περίοδο
Ιουνίου η Σεπτεμβρίου, και Ιουνίου αν το κρούσμα εντοπίστηκε την περίοδο
Φεβρουαρίου), περιλαμβανομένων και τυχόν πτυχιακών εξετάσεων αυτής
της περιόδου. Η ποινή μπορεί να είναι αυστηρότερη σε περίπτωση
υποτροπής.
15.Οι φοιτητές υποχρεούνται να αλλάζουν θέση, αν τους ζητηθεί από κάποιον
επιτηρητή.
16.Μαζί με το γραπτό οι φοιτητές πρέπει να παραδίδουν τα θέματα των
εξετάσεων, και όλες τις κόλλες του γραπτού, συμπεριλαμβανομένων και των
πρόχειρων.

