
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 10ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ  

«ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» 

Σχετικά με την εξέταση του μαθήματος "Κλινική Άσκηση στα Ζώα Συντροφιάς", δημιουργούνται τρεις 

επιστημονικές-θεματικές ενότητες οι οποίες ορίζονται ως εξής: 

 

Α. Παθολογία των Ζώων Συντροφιάς, 

Β. Χειρουργική των Ζώων Συντροφιάς, και 

Γ. Αναισθησιολογία και Εντατική Θεραπεία - Απεικονιστική Διαγνωστική - Χειρουργική και 

Παθολογία Ιπποειδών.  

Βασικό κριτήριο για την παραπάνω διάκριση είναι η κατανομή του χρόνου κλινικής άσκησης στην 

Κλινική των Ζώων Συντροφιάς, μεταξύ των τριών παραπάνω ενοτήτων.  

Στη θεματική ενότητα Α (Παθολογία Ζώων Συντροφιάς»), ο φοιτητής εξετάζεται σε ένα αριθμό 

ερωτήσεων κλινικού περιεχομένου, με βάση διαφάνειες που προβάλλονται στο αμφιθέατρο (1η 

ημέρα εξέτασης). Ακολούθως, εξετάζεται σε κλινικό περιστατικό (2η ημέρα εξέτασης).  Προβιβάσιμος 

βαθμός (> 5), προκύπτει από το μέσο όρο της αξιολόγησης των 2 ημερών. 

Στη θεματική ενότητα Β («Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς»), οι φοιτητές/φοιτήτριες εξετάζονται σε 

ερωτήσεις κλινικού περιεχομένου, στα αντικείμενα στα οποία εκπαιδεύονται στα πλαίσια της 

κλινικής άσκησής τους (Χειρουργική μαλακών ιστών, Ορθοπαιδική-Νευροχειρουργική, Μαιευτική-

Αναπαραγωγή Ζώων Συντροφιάς, Οδοντιατρική και Οφθαλμολογία). Προβιβάσιμος βαθμός (> 5), 

προκύπτει από το μέσο όρο της αξιολόγησης στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. 

Στην θεματική ενότητα Γ, ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να περάσει επιτυχώς (> 5) την κάθε υποενότητα 

(«Αναισθησιολογία και Εντατική Θεραπεία», «Απεικονιστική Διαγνωστική» και «Χειρουργική και 

Παθολογία Ιπποειδών»), προκειμένου να καθοριστεί ο τελικός βαθμός του στη θεματική ενότητα Γ. 

Αυτός θα προκύπτει ως ο μέσος όρος των τριών υποενοτήτων. Ο φοιτητής διατηρεί την επιτυχή του 

αξιολόγηση σε κάθε υποενότητα.  

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος  "Κλινική Άσκηση στα Ζώα Συντροφιάς" θα προκύπτει ως ο μέσος 

όρος της επιτυχούς αξιολόγησης των 3 ενοτήτων. Ο φοιτητής διατηρεί την επιτυχή του αξιολόγηση (> 

5), σε κάθε ενότητα. Σημειώνεται πως ο φοιτητής μπορεί να προσέλθει για την πρακτική εξέταση 

στην Κλινική των Ζώων Συντροφιάς, εφόσον δεν έχει υπερβεί τον επιτρεπόμενο αριθμό απουσιών 

και έχει συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό κλινικών περιστατικών, διαγνωστικών και 

θεραπευτικών χειρισμών στο «φοιτητικό ημερολόγιο», το οποίο και προσκομίζει την ημέρα της 

εξέτασης.  


