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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. 

 

 

Η Συνέλευση (αρ. 636/02.06.2020) του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

 

έχοντας υπόψη 

 
1) Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 20 περ. στ΄, 10 παρ. 6 περ. β΄, 31-34 και 80 παρ. 

22 περ. γ΄ του ν. 4009/2011 για τη «δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 

των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 

ισχύουν,  

2) Το αναμορφωμένο σε ορισμένες πτυχές Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που 

ψηφίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος Κτηνιατρικής κατά τη συνεδρίασή της με 

αριθμ. 627/21.1.2020 και εγκρίθηκε, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 21519/9.4.2020 

θετική εισήγηση της ΜΟΔΙΠ/ΑΠΘ, από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ κατά την με αριθ. 

3022/10.4.2020 συνεδρίασή της, 

 

Αποφασίζει 

 

ότι από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ο Κανονισμός Προπτυχιακών 

Σπουδών έχει ως ακολούθως: 

Α ΄  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η  Τ Ω Ν  Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν  

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Σπουδές 

1. Ο πρώτος κύκλος σπουδών στο Τμήμα Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνίσταται στην παρακολούθηση 

Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών το οποίο περιλαμβάνει Μαθήματα Κορμού, 

Μαθήματα Επιλογής και Εκπαίδευση εκτός Τμήματος (Πρακτική Άσκηση). Σε κάθε 

μάθημα αντιστοιχεί ένας αριθμός πιστωτικών μονάδων (Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων – European Credit Transfer 

System – ECTS). Ο αριθμός των ECTS κάθε μαθήματος αντιπροσωπεύει το φόρτο 

εργασίας του φοιτητή που απαιτείται για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του 

μαθήματος όπως ορίζονται στον Οδηγό Σπουδών. Επισημαίνεται ότι, για το τρέχον 

Πρόγραμμα Σπουδών, 1 ECTS αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 25 ωρών, και όλα τα 
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μαθήματα έχουν τουλάχιστον 2 ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών έχει συνολικό αριθμό 

ECTS ίσο με 300.  

2. Τα Μαθήματα Κορμού είναι συγκεκριμένα μαθήματα υπόβαθρου, τα οποία πρέπει 

οπωσδήποτε να τα παρακολουθήσει κάθε φοιτητής. Τα Μαθήματα Επιλογής είναι 

μαθήματα εμβάθυνσης σε διάφορους ειδικούς τομείς. 

3. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 

60 ECTS. Οι σπουδές διεξάγονται με το σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων. Σε κάθε 

εξάμηνο αντιστοιχούν 30 ECTS. 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

Χρονική διάρθρωση - Διδακτικό έργο 

1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου. Το 

διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο (2) ακαδημαϊκά 

εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό, που οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης 

τους καθορίζονται με βάση το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο το οποίο εγκρίνεται από τη 

Σύγκλητο. Ως διδακτικό έργο θεωρείται: α) η αυτοτελής διδασκαλία ενός μαθήματος σε 

ενιαίο ακροατήριο ή σε τμήματα ή σε μικρές ομάδες φοιτητών, β) η συνεργασία 

διδασκόντων στο πλαίσιο συνδιδασκαλίας μαθημάτων, γ) οι εργαστηριακές ασκήσεις, δ) 

οι φροντιστηριακές ασκήσεις, ε) η κλινική άσκηση, στ) η επίβλεψη εργασιών, ζ) οι 

εκπαιδευτικές εκδρομές και η) η οργάνωση σεμιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριο-

τήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών. 

2. Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει 10 εξάμηνα. Το χρονικό 

διάστημα διδασκαλίας για κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο 13 πλήρεις 

εβδομάδες.  

3. Μετά το πέρας της διδασκαλίας κάθε εξαμήνου σπουδών ακολουθεί εξεταστική περίοδος 

μέγιστης χρονικής διάρκειας 3 εβδομάδων, κατά την οποία εξετάζονται τα μαθήματα 

που διδάχθηκαν στο εξάμηνο αυτό. Επιπλέον, κατά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε 

ακαδημαϊκού έτους λαμβάνει χώρα επαναληπτική εξεταστική περίοδος μέγιστης 

χρονικής διάρκειας 4 εβδομάδων, κατά την οποία εξετάζονται όλα τα μαθήματα που 

διδάχθηκαν στο χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους. 

4. Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, εφόσον πληρούν τους όρους 

συνέχισης της φοίτησης που καθορίζει ο νόμος. 

5. Οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους κατά 

τους όρους του νόμου. Κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης ο φοιτητής δεν έχει 

δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων. 

ΑΡΘΡΟ 3ο   

Δήλωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων εξαμήνου 

1. Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου, σε προθεσμίες που ανακοινώνονται ηλεκτρονικά από 

τη Γραμματεία του Τμήματος και σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, ο φοιτητής 

οφείλει να υποβάλλει δύο δηλώσεις: α) ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής του στο εξάμη-
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νο που διανύει χρονικά από την αρχική εγγραφή του στο Τμήμα, και β) ηλεκτρονική 

δήλωση που περιέχει τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (μαθήματα κορμού και 

επιλογής), τα οποία ο φοιτητής επιθυμεί να παρακολουθήσει κατά το συγκεκριμένο 

ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η δήλωση μαθημάτων μεταγενέστερου εξαμήνου από εκείνο που 

διανύει ο φοιτητής δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης 

υποβολής των ως άνω δηλώσεων η συμμετοχή του φοιτητή στις εξετάσεις 

αποφασίζεται, κατόπιν σχετικής αίτησής του, από τη Συνέλευση του Τμήματος η οποία 

κρίνει και τους λόγους μη εμπρόθεσμης υποβολής. Σε περίπτωση έγκρισης 

εκπρόθεσμης δήλωσης από τη Συνέλευση του Τμήματος ο φοιτητής δηλώνει μαθήματα 

που αντιστοιχούν σε μέγιστο αριθμό 30 ECTS. 

Σημείωση: Αναγκαία είναι η ηλεκτρονική υποβολή και μιας τρίτης δήλωσης, της 

δήλωσης επιλογής συγγραμμάτων μέσα από το Σύστημα  Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολο-

κληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», για την οποία τίθεται ξεχωριστή 

προθεσμία από το Υπουργείο Παιδείας. Η τυχόν παράλειψη υποβολής της δήλωσης 

αυτής δεν αποκλείει τον φοιτητή από τις εξετάσεις, αλλά από τη δωρεάν λήψη των 

συγγραμμάτων. Κατά την υποβολή της δήλωσης επιλογής συγγραμμάτων ο φοιτητής 

ζητά συγγράμματα μόνο για μαθήματα που πράγματι έχει δηλώσει, ώστε να αποφεύ-

γονται δυσάρεστες περιπλοκές, λ.χ. υποχρέωση επιστροφής συγγραμμάτων, αποκλει-

σμός του από το σύστημα διανομής κ.λπ. 

2. Χωρίς εκτυπωμένη ή αποθηκευμένη ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής δήλωσης εγγρα-

φής και δήλωσης μαθημάτων ο φοιτητής δεν δικαιούται να επικαλεσθεί στη Γραμματεία 

του Τμήματος την υποβολή της δήλωσής του. 

3. Για τη συμμετοχή του φοιτητή στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο κάθε ακαδη-

μαϊκού έτους (το μήνα Σεπτέμβριο) δεν υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση και ο φοιτητής 

δικαιούται να εξετασθεί σε όλα τα μαθήματα που είχε επιλέξει με τις δηλώσεις του κατά 

τα δύο εξάμηνα του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους, εφόσον είχε αποτύχει ή δεν 

είχε εξετασθεί σε αυτά. 

4. Η κατά το παρόν άρθρο δήλωση μαθημάτων αποτελεί προϋπόθεση και για την εξέταση 

φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει τα 10 εξάμηνα φοίτησης (επί πτυχίω).  

5.  Οι δηλώσεις εγγραφής και συμμετοχής στα μαθήματα που επιλέγονται από τον φοιτητή 

για συγκεκριμένο κάθε φορά ακαδημαϊκό εξάμηνο καταχωρούνται από τη Γραμματεία 

του Τμήματος ηλεκτρονικά στην ατομική του μερίδα. Με αυτές τις δηλώσεις κάθε 

φοιτητής αποκτά δικαίωμα να συμμετέχει στις εξετάσεις των μαθημάτων που δήλωσε 

στο τέλος του συγκεκριμένου εξαμήνου και στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 

του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. 

6. Οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει 

εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαμήνου και, εάν 

παρά ταύτα συμμετείχαν σε αυτές, η επίδοσή τους δεν βαθμολογείται και, εάν παρά 

ταύτα βαθμολογήθηκαν, ο βαθμός επιτυχίας που τυχόν έλαβαν δεν λαμβάνεται υπόψη 

και δεν καταχωρίζεται σε καμία εξεταστική περίοδο. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο  

Ενημέρωση φοιτητών - Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι 

1. Ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών για το Τμήμα και τις σπουδές τους πραγματοποι-

είται στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους σε ειδική τελετή υποδοχής.  

2. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 

ορίζονται ακαδημαϊκοί σύμβουλοι σπουδών. Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι σπουδών 

παρέχουν κατευθυντήριες οδηγίες, συμβουλές και υποστήριξη στους φοιτητές για την 

πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. 

3. Πρόσθετες ενημερώσεις των φοιτητών για τις σπουδές τους μπορούν επίσης να 

πραγματοποιηθούν από το Τμήμα ή τους Τομείς κατόπιν αποφάσεων των αντίστοιχων 

Συνελεύσεων. 

Β ΄  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η  Τ Η Σ  Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ  

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Διδακτικό Έργο 

Οι σπουδές στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. διαρθρώνονται ως εξής: 

1. Μαθήματα Κορμού – Μαθήματα Επιλογής 

α) Τα μαθήματα κορμού διδάσκονται από το 1ο μέχρι και το 10ο εξάμηνο σπουδών. Το 

10ο εξάμηνο δεν περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία μαθημάτων κορμού παρά μόνον 

κλινική άσκηση και άσκηση σε αντικείμενα της Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων 

Ζωικής Προέλευσης. Όλα τα μαθήματα του κορμού είναι υποχρεωτικά και το σύνολο 

των ECTS είναι 274. Ο τρόπος διδασκαλίας γίνεται με θεωρητική διδασκαλία και 

εργαστηριακές, φροντιστηριακές ή/και κλινικές ασκήσεις. 

β) Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν για παρακολούθηση από ένα σύνολο 26 

μαθημάτων επιλογής από το 4ο έως και το 10ο εξάμηνο των σπουδών. Τα μαθήματα 

αυτά είναι αυτόνομα και ανεξάρτητα. Επίσης, διευκρινίζεται ότι το σύνολο των ECTS 

που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε φοιτητής από τα μαθήματα επιλογής είναι 20. Η 

διδασκαλία των μαθημάτων επιλογής συνίσταται στην εμβάθυνση της γνώσης των 

φοιτητών σε εξειδικευμένες επιστημονικές περιοχές με την παράλληλη ανάπτυξη 

πρόσθετων δεξιοτήτων. Ο τρόπος διδασκαλίας γίνεται με θεωρητική διδασκαλία, και 

εργαστηριακές ή/και κλινικές ασκήσεις. Επισημαίνεται ότι η προηγούμενη 

παρακολούθηση ή η επιτυχής λήψη συγκεκριμένων μαθημάτων κορμού αποτελεί 

προϋπόθεση για την παρακολούθηση κάποιων μαθημάτων επιλογής. 

γ) Προϋπόθεση για την εγγραφή των φοιτητών στο 4ο έτος είναι η επιτυχής εξέταση σε 

7 προαπαιτούμενα μαθήματα. Τα προαπαιτούμενα μαθήματα εξετάζονται και στις τρεις 

εξεταστικές περιόδους, δηλαδή του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του 
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Σεπτεμβρίου. Προαπαιτούνται τα μαθήματα: Γενική Ιστολογία-Εμβρυολογία, Ανατομική-

Ιστολογία Ι, Ανατομική-Ιστολογία ΙΙ, Ανατομική-Ιστολογία ΙΙΙ, Φυσιολογία Ι, 

Φυσιολογία ΙΙ και Φυσιολογία ΙΙΙ. 

2. Εκπαίδευση εκτός Τμήματος  

Στα πλαίσια της Εκπαίδευσης εκτός Τμήματος προβλέπεται πρακτική άσκηση, η οποία 

πραγματοποιείται σε επιλεγμένες και ελεγχόμενες μονάδες. Αυτή η άσκηση πρέπει να 

είναι συμπληρωματική και δεν υποκαθιστά την εκπαίδευση στα πλαίσια του 

Προγράμματος Σπουδών. Γίνεται κατά τη διάρκεια των θερινών περιόδων και έχει 

συνολική διάρκεια τριών μηνών. Η άσκηση κατά τον πρώτο μήνα πραγματοποιείται 

μεταξύ του 4ου και του 5ου εξαμήνου σπουδών και έχει ως σκοπό την απόκτηση 

πρόσθετης εμπειρίας σχετικής με τη φροντίδα και τη διατροφή των ζώων 

(παραγωγικών, συντροφιάς). Η άσκηση κατά το δεύτερο μήνα πραγματοποιείται μεταξύ 

του 6ου και του 7ου εξαμήνου και αποσκοπεί στην απόκτηση πρόσθετης εμπειρίας 

σχετικής με την κλινική πράξη παραγωγικών ζώων ή ζώων συντροφιάς. Η άσκηση κατά 

τον τρίτο μήνα πραγματοποιείται μεταξύ του 8ου και του 9ου εξαμήνου και αποσκοπεί 

στην απόκτηση πρόσθετης εμπειρίας σχετικής με τον έλεγχο ή/και τη διαδικασία 

παραγωγής σε σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, σε κρατικά εργαστήρια ελέγχου 

τροφίμων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικά διαπιστευμένα (ΕΣΥΔ) και σε 

βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης. Η άσκηση αυτή πιστοποιείται 

από το «ημερολόγιο εργασίας» ή την «έκθεση πεπραγμένων» του φοιτητή. Δεν 

βαθμολογείται, αλλά το αποδεκτό της από το αντίστοιχο εργαστήριο ή κλινική αποτελεί 

προϋπόθεση για τη συνέχιση των σπουδών του φοιτητή. Ο φοιτητής μπορεί να κάνει 

την πρακτική του άσκηση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με το πρόγραμμα Πρακτικής 

Άσκησης του Α.Π.Θ., ή με προγράμματα όπως Erasmus+, Placement ή με άλλη δράση. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της άσκησης αυτής αντιστοιχεί σε 6 ECTS (2 ECTS για κάθε 

μήνα). 

3. Εφημερίες φοιτητών στην Κλινική των Ζώων Συντροφιάς 

Οι φοιτητές του 7ου, 8ου, 9ου και 10ου εξαμήνου υποχρεούνται να εφημερεύουν 

περιοδικά σε 24ωρη βάση τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα στα Νοσηλευτήρια 

των Μονάδων της Παθολογίας, της Χειρουργικής-Μαιευτικής και της Εντατικής 

Θεραπείας της Κλινικής των Ζώων Συντροφιάς. 

4. Εφημερίες φοιτητών στην Κλινική των Παραγωγικών Ζώων 

Οι φοιτητές του 7ου, 8ου, 9ου και 10ου εξαμήνου υποχρεούνται να εφημερεύουν 

περιοδικά σε 24ωρη βάση τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα στο Νοσηλευτήριο 

της Κλινικής των Παραγωγικών Ζώων που βρίσκεται στο Αγρόκτημα του Τμήματος στο 

Κολχικό, Λαγκαδά. 

5. Πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Για τη συμπλήρωση του διδακτικού έργου κάθε Τομέας μπορεί να οργανώνει, μόνος ή 

σε συνεργασία με άλλον ή άλλους Τομείς, του ιδίου ή άλλου Τμήματος, ή και με 

εξωπανεπιστημιακούς επιστημονικούς, κοινωνικούς ή επαγγελματικούς φορείς, 

ελεύθερα μαθήματα ή σεμινάρια χωρίς απόδοση πιστωτικών μονάδων. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο  

Διδακτέα ύλη και συντονισμός διδασκαλίας 

1. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση των Τομέων, καθορίζει την έκταση της 

διδακτέας ύλης του κάθε μαθήματος (κορμού ή επιλογής), στο πλαίσιο της περιγραφής 

του κάθε μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών. 

2. Κάθε διδάσκων ορίζει τουλάχιστον δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως συνεργασίας με τους 

φοιτητές, οι οποίες ανακοινώνονται και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

ΑΡΘΡΟ 7ο   

 Διδακτικά Συγγράμματα και βοηθήματα 

1. Oι φοιτητές δικαιούνται να επιλέξουν για κάθε μάθημα ένα σύγγραμμα, το οποίο χορη-

γείται δωρεάν. Η δήλωση των συγγραμμάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ηλεκτρο-

νικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ», στην οποία  

οι φοιτητές εισέρχονται με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού. 

2. Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραμμάτων για τους φοιτητές του Τμήματος  περιλαμ-

βάνει ένα τουλάχιστον προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα ανά μάθημα κορμού ή 

επιλογής, το οποίο προέρχεται από τα δηλωθέντα συγγράμματα στο Κεντρικό 

Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) ΕΥΔΟΞΟΣ. 

3. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων γίνονται κάθε εξάμηνο, σε ημερομηνίες που ορίζονται από 

την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ». Οι 

φοιτητές δηλώνουν συγγράμματα για μαθήματα που περιλαμβάνονται στη δήλωση 

μαθημάτων τους για το συγκεκριμένο εξάμηνο.  

4. Τα εγκεκριμένα βιβλία υπάρχουν σε έντυπη μορφή με ικανό αριθμό αντιτύπων στη 

Βιβλιοθήκη του Τμήματος και διατίθενται για τις ανάγκες των φοιτητών.  

ΑΡΘΡΟ 8ο  

Οδηγός Σπουδών - Αξιολόγηση από τους φοιτητές 

1. Ο Οδηγός Σπουδών συντάσσεται και εγκρίνεται κατ΄έτος και αναρτάται στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

2. Προς το τέλος της περιόδου διδασκαλίας κάθε εξαμήνου οι φοιτητές μπορούν να προ-

βαίνουν ηλεκτρονικά, μέσω των ιστοσελίδων της ΜΟΔΙΠ (http://qa.auth.gr) σε αξιολό-

γηση των διδασκόμενων σε αυτούς μαθημάτων καθώς και των διδασκόντων τα μαθήμ-

ατα αυτά, προς τον σκοπό της βελτίωσης του επιπέδου των σπουδών. Οι διδάσκοντες 

οφείλουν να ενημερώνουν τους φοιτητές σχετικά και να τους ενθαρρύνουν να συμμε-

τέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης. 

http://qa.auth.gr/
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Γ ΄ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ  Τ Ω Ν  Γ Ν Ω Σ Ε Ω Ν  

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών 

H αξιολόγηση είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και γίνεται βάσει τελικής εξέτασης 

μετά τη λήξη του εξαμήνου. Ενθαρρύνεται η διαρκής αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών 

η οποία μπορεί να εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια του έτους και μπορεί να λαμβάνει υπόψη 

ενδιάμεσες αξιολογήσεις, εργασίες, παρουσιάσεις εργασιών ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

εξέτασης κατά την κρίση του διδάσκοντα. Ο τρόπος συνολικής αξιολόγησης είναι ευθύνη του 

διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Οι φοιτητές θα ενημερώνονται από τον διδάσκοντα για τον 

τρόπο της συνολικής αξιολόγησης του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου. 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Ενδιάμεση αξιολόγηση φοιτητών (ΕΑΦ) 

1. Η συμμετοχή των φοιτητών στη ΕΑΦ είναι προαιρετική. Για κάθε μάθημα του 

προγράμματος σπουδών του Τμήματος, οι φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν 

το σύστημα της ΕΑΦ πρέπει να το δηλώνουν (εγγράφως) στους διδάσκοντες του 

μαθήματος, με την ολοκλήρωση της πρώτης εβδομάδας διδασκαλίας του εκάστοτε 

μαθήματος. 

2. Για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, δικαίωμα συμμετοχής με 

το σύστημα της ΕΑΦ έχουν μόνον οι φοιτητές που εγγράφονται στο μάθημα για πρώτη 

φορά.  

3. Η εξέταση των θεωρητικών μαθημάτων και του θεωρητικού σκέλους μαθημάτων που 

περιλαμβάνουν και εργαστηριακό σκέλος διενεργείται με την εξέταση των φοιτητών στο 

πρώτο μισό (45-50%) της διδακτέας ύλης εντός του εξαμήνου διδασκαλίας, με μία 

ενδιάμεση αξιολόγηση (ΕΑ), αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης 

διδασκαλίας, σε ώρα και ημέρα προκαθορισμένη στο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας. 

Το δεύτερο μισό (55-50%) της ύλης [τελική αξιολόγηση (ΤΑ)] εξετάζεται στην 

εξεταστική περίοδο του αντίστοιχου εξαμήνου (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ή Ιουνίου). 

Για τους φοιτητές που προσήλθαν στην ΕΑ, ο βαθμός της ΕΑ συμψηφίζεται με εκείνον 

του υπόλοιπου μαθήματος που εξετάζεται στην ΤΑ.  

4. Εναλλακτικά, ο τρόπος εξέτασης μπορεί να διαφοροποιείται με τη διεξαγωγή της 

εξέτασης στο σύνολο της ύλης του μαθήματος, ειδικά για μαθήματα βραχείας έκτασης 

(μικρός αριθμός πιστωτικών μονάδων) με το πέρας της διδασκαλίας του μαθήματος, 

πριν δηλαδή από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. 

5. Είναι δυνατόν η εντός του εξαμήνου κατ’ εξαίρεση εξέταση ενός μαθήματος δύο φορές, 

με μία ΕΑ στα μέσα του μαθήματος και μία ΤΑ με το πέρας διδασκαλίας του μαθήματος 

και πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Στην περίπτωση αυτή, το μάθημα 

εξετάζεται στο σύνολό του και στην εξεταστική του τρέχοντος εξαμήνου, για τους 

φοιτητές που δεν συμμετείχαν στην εξέτασή του με ΕΑ και ΤΑ. 
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6. Φοιτητής που δηλώνει συμμετοχή σε μάθημα με το σύστημα ΕΑΦ και δεν προσέρχεται 

στην ΕΑ, αποκλείεται αυτομάτως από το δικαίωμα εξέτασης στο μάθημα με το σύστημα 

ΕΑΦ. Οι φοιτητές αυτοί έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν εφ΄ όλης της ύλης στην 

εξεταστική περίοδο του τρέχοντος εξαμήνου, με τον ίδιο τρόπο (θέματα και φιλοσοφία 

εξέτασης) όπως και οι φοιτητές που δεν συμμετέχουν στο σύστημα ΕΑΦ του 

μαθήματος. 

7. Υπολογισμός τελικής βαθμολογίας στη Θεωρία/Θεωρητικό σκέλος: 

• ΕΑ = 50% του τελικού βαθμού χωρίς προϋπόθεση λήψης βάσης 

• ΤΑ = 50% του τελικού βαθμού χωρίς προϋπόθεση λήψης βάσης 

8. Το γραπτό της ΕΑ του εκάστοτε φοιτητή φυλάσσεται και αξιολογείται μαζί με εκείνο της 

ΤΑ και μόνο εφόσον ο φοιτητής παρευρεθεί και στις δύο. Ο τελικός βαθμός 

ανακοινώνεται με το πέρας της εξεταστικής του τρέχοντος εξαμήνου. Η κοινοποίηση 

στο φοιτητή του βαθμού της ΕΑ δεν επιτρέπεται. 

9. Σε περίπτωση μη λήψης συνολικά προβιβάσιμου βαθμού «5» (ΤΑ ή ΕΑ+ΤΑ), ο φοιτητής 

αποτυγχάνει στο μάθημα και έχει δικαίωμα επανεξέτασης εφ’ όλης της ύλης στην 

καθορισμένη εξεταστική του Σεπτεμβρίου, με τον ίδιο τρόπο (θέματα και φιλοσοφία 

εξέτασης) όπως και οι φοιτητές που δεν συμμετέχουν στο μάθημα με το σύστημα ΕΑΦ. 

10. Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο μάθημα με το σύστημα ΕΑΦ, έχουν το δικαίωμα να 

προσέρχονται στις εξετάσεις του θεωρητικού μέρους του κάθε μαθήματος, ανεξάρτητα 

από τον αριθμό των απουσιών τους στα αντίστοιχα εργαστήρια/φροντιστήρια/κλινικές, 

αλλά ο βαθμός της επίδοσής τους θα καταχωρείται επισήμως μετά την ολοκλήρωση των 

υποχρεώσεών τους. 

11. Η παρακολούθηση των ασκήσεων – εργαστηρίων του κάθε μαθήματος είναι 

υποχρεωτική. Δικαίωμα να προσέλθουν στις εξετάσεις έχουν οι φοιτητές που έχουν 

παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% των ασκήσεων – εργαστηρίων και έχουν 

δικαιολογήσει το υπόλοιπο 20% των απουσιών τους. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του 

κάθε μαθήματος, οι επί μέρους λεπτομέρειες της ΕΑΦ θα καθορίζονται από τους 

διδάσκοντες. Σημειώνεται, πως οι φοιτητές μπορούν να εξετάζονται στο εργαστηριακό 

σκέλος, ανεξάρτητα από την έκβαση της εξέτασής τους στο θεωρητικό σκέλος του 

μαθήματος.  

12. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΕΑΦ είναι η διαμόρφωση «εκπαιδευτικών στόχων» σε 

κάθε μάθημα, τα μαθήματα να μην κατανέμονται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, οι 

φοιτητές να λαμβάνουν τόσο το βιβλίο/σύγγραμμα όσο και το εργαστηριακό εγχειρίδιο 

(lab manual) από την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας και οι ΕΑ και οι ΤΑ να είναι εκ των 

προτέρων καθορισμένες στο ωρολόγιο πρόγραμμα του εξαμήνου. 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

Πρακτικές εξετάσεις στην Κλινική Ζώων Συντροφιάς και  
στην Κλινική Παραγωγικών Ζώων 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις πρακτικές εξετάσεις έχουν οι φοιτητές που πληρούν τις 

ελάχιστες προϋποθέσεις κλινικής άσκησης, όπως αποσαφηνίζονται α) στο παρουσιολόγιο 

και β) στο «κλινικό ημερολόγιο» του φοιτητή (απαραίτητη η προσκόμιση του 
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τελευταίου). Η εξέταση στο κλινικό περιστατικό είναι αυτή στην οποία θα βασιστεί η 

αξιολόγηση της κλινικής επάρκειας του φοιτητή. Επισημαίνεται ότι, ανάλογα με την 

ιδιαιτερότητα της πρακτικής εξέτασης σε κάθε Κλινική, ο τρόπος αξιολόγησης των 

φοιτητών μπορεί να διαφέρει, σε κάθε όμως περίπτωση, γνωστοποιείται με την έναρξη 

του μαθήματος στους φοιτητές. 

2. Οι πρακτικές εξετάσεις στο 10ο εξάμηνο σπουδών στο μάθημα «Κλινική Άσκηση στα Ζώα 

Συντροφιάς διενεργούνται σε τρεις επιστημονικές-θεματικές ενότητες, α) στην 

Παθολογία των Ζώων Συντροφιάς, β) στη Χειρουργική των Ζώων Συντροφιάς και γ) 

στην Αναισθησιολογία και Εντατική Θεραπεία - Απεικονιστική Διαγνωστική - Χειρουργική 

και Παθολογία Ιπποειδών. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει ως ο μέσος όρος 

της επιτυχούς αξιολόγησης των 3 ενοτήτων. Ο φοιτητής διατηρεί την επιτυχή του 

αξιολόγηση (≥5), σε κάθε ενότητα μέχρι την επιτυχή αξιολόγηση και στις 3 ενότητες. 

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.  

3. Οι πρακτικές εξετάσεις στο 10ο εξάμηνο σπουδών στο μάθημα «Κλινική Άσκηση στα 

Παραγωγικά Ζώα διενεργούνται σε τρεις επιστημονικές-θεματικές ενότητες, α) στην 

Παθολογία και Χειρουργική των Παραγωγικών Ζώων, β) στη Μαιευτική και 

Αναπαραγωγή των Παραγωγικών Ζώων και γ) στην Παθολογία Πτηνών. Ο τελικός 

βαθμός του μαθήματος προκύπτει ως ο μέσος όρος της επιτυχούς αξιολόγησης των 3 

ενοτήτων. Οι φοιτητές/φοιτήτριες διατηρούν την επιτυχή τους αξιολόγηση (≥5), σε κάθε 

ενότητα. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών στις πρακτικές εξετάσεις της 

Κλινικής των Παραγωγικών Ζώων, είναι να μην έχουν υπερβεί τον επιτρεπόμενο αριθμό 

απουσιών.  

ΑΡΘΡΟ 12ο  

Τελικές εξετάσεις 

1. Οι τελικές εξετάσεις κάθε μαθήματος μπορεί να είναι γραπτές ή/και προφορικές. 

2. Για τα μαθήματα που διδάσκονται σε ένα εξάμηνο, υπάρχουν 2 εξεταστικές περίοδοι. Οι 

τελικές εξετάσεις της πρώτης εξεταστικής περιόδου διενεργούνται μετά το πέρας του 

χειμερινού ή του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, 

αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται επίσης να εξεταστεί στα δηλωθέντα εκ μέρους του 

μαθήματα και των δύο εξαμήνων κατά τη δεύτερη εξεταστική περίοδο, εντός του μηνός 

Σεπτεμβρίου. Οι ημερομηνίες των εξεταστικών περιόδων αναφέρονται στο Ακαδημαϊκό 

Ημερολόγιο, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε περιόδου ανακοινώνεται έγκαιρα από τη 

Γραμματεία στην Ιστοσελίδα του Τμήματος. 

3. Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μόνον των μαθημάτων τα οποία 

έχει ο ίδιος καθορίσει με τη δήλωση μαθημάτων που κατέθεσε στην αρχή του εξαμήνου. 

4. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι τρεις εβδομάδες για τις περιόδους Ιανουαρίου-

Φεβρουαρίου και Ιουνίου και τέσσερις εβδομάδες για την περίοδο Σεπτεμβρίου. 
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5. Εάν ένας φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα έχει τη 

δυνατότητα εξέτασης, μετά από αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, από Τριμελή 

Επιτροπή, που απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το 

μάθημα. 

6. Οι διδάσκοντες, λαμβάνουν ειδική μέριμνα για την εξέταση φοιτητών με αποδεδειγμένη, 

πριν από την εισαγωγή τους στο Ίδρυμα, δυσλεξία ή με σοβαρά κινητικά προβλήματα ή 

με προβλήματα όρασης που δυσχεραίνουν ουσιωδώς τη συμμετοχή τους σε γραπτές 

εξετάσεις, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του 

Ιδρύματος. 

7. Εφόσον προβλέπεται σχετική δυνατότητα από Νόμο ή Υπουργική Απόφαση, η Συνέλευση 

του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη διεξαγωγή πρόσθετων εξετάσεων για τους επί 

πτυχίω φοιτητές (πτυχιακή εξεταστική περίοδος), ώστε να διευκολύνει την ταχύτερη 

ολοκλήρωση των σπουδών τους. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές 

καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης.  

ΑΡΘΡΟ 13ο  

Διεξαγωγή εξετάσεων  

1. Υποχρεώσεις Γραμματείας Τμήματος 

α) Το Πρόγραμμα των Εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία στους διδάσκοντες 

και στους επιτηρητές τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από την έναρξη κάθε εξεταστικής 

περιόδου και περιλαμβάνει ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης για το κάθε μάθημα, 

τίτλο μαθήματος, ώρα και αίθουσες εξέτασης. Η διάρκεια των θεωρητικών εξετάσεων δεν 

πρέπει να ξεπερνά τις 3 ώρες, ενώ των πρακτικών-εργαστηριακών εξετάσεων, τις 4 

ώρες. 

β) Το Πρόγραμμα των Εξετάσεων αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος για την 

ενημέρωση των φοιτητών τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη κάθε εξεταστικής 

περιόδου. 

γ) Η Γραμματεία αναρτά στην Ιστοσελίδα του Τμήματος τον Κανονισμό Διεξαγωγής 

Εξετάσεων (ΚΔΕ) προς ενημέρωση των διδασκόντων, επιτηρητών και φοιτητών. 

δ) Σημειώνεται ότι σε κάθε εξάμηνο και για κάθε μάθημα με μέριμνα του διδάσκοντος 

εκτυπώνεται από τη βάση δεδομένων «Φοιτητολόγιο» που αφορά στους διδάσκοντες 

«class web» ονομαστικός κατάλογος φοιτητών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις 

εξετάσεις, ο οποίος ονομάζεται Κατάλογος Εξεταζόμενων. Σε περίπτωση ύπαρξης 

προβλήματος εκτύπωσης του εν λόγω καταλόγου, ο διδάσκων δύναται να προσέλθει 

εγκαίρως στη Γραμματεία για την παραλαβή του (στην περίπτωση αυτή εκτυπώνεται 

μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή της Γραμματείας). Ο κατάλογος εξεταζόμενων 

περιλαμβάνει:  

Θέση για ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία εξέτασης, όνομα υπεύθυνων 

διδασκόντων, όνομα εξεταζόμενου μαθήματος, εξεταστική περίοδο, ονοματεπώνυμο 

εξεταζόμενου, πατρώνυμο, αριθμό μητρώου, ακαδημαϊκό έτος εγγραφής και εξάμηνο 

φοίτησης του φοιτητή, καθώς και στήλη για βαθμό και υπογραφές συμμετεχόντων στην 

εξέταση. 
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ε) Τέλος, η Γραμματεία διαθέτει ηλεκτρονικά υποδείγματα βεβαιώσεων συμμετοχής σε 

εξέταση μαθήματος για χρήση από δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς κλπ. 

2. Υποχρεώσεις επιτηρητών/τριών 

α) Καθήκοντα επιτηρητή εκτελούν μέλη ΔΕΠ, διδάσκοντες με το ΠΔ 407/80, οι 

προσληφθέντες ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ καθώς και υποψήφιοι 

διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, διοικητικοί υπάλληλοι με συμβάσεις εργασίας 

ορισμένου/αορίστου χρόνου στο Πανεπιστήμιο. 

β) Ο επιτηρητής οφείλει να ενημερώνεται εγκαίρως με δική του υποχρέωση για πιθανές 

αλλαγές στις ημέρες και ώρες των εξετάσεων ή των επιτηρήσεων από τις σχετικές 

ανακοινώσεις.  

γ) Σε περίπτωση που επιτηρητής δεν μπορεί να προσέλθει στις εξετάσεις ή πρόκειται να 

καθυστερήσει πρέπει να φροντίσει με δική του ευθύνη να βρει αντικαταστάτη 

(αντικαταστάτες μπορεί να είναι μόνο άτομα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 

επιτηρητών του Τμήματος) και να ενημερώσει εγγράφως, τουλάχιστον 2 ημέρες πριν 

από την εξέταση, το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ του μαθήματος. Η αδικαιολόγητη απουσία ή 

καθυστέρηση θα γνωστοποιείται στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία θα αποφασίζει 

σχετικά. 

δ) Ο αριθμός των επιτηρητών ανά αίθουσα ορίζεται με αναλογία 2 ανά περίπου 40 

εξεταζόμενους. 

ε) Οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο της εξέτασης τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την 

έναρξή της και βοηθούν να τακτοποιηθούν οι φοιτητές, ώστε να εξασφαλιστεί η 

απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων. Δύνανται δε, αν το κρίνουν σκόπιμο, για την 

ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή τη διάταξη των 

εξεταζόμενων μέσα στην αίθουσα. 

στ) Αναγράφουν στον Πίνακα την ώρα έναρξης και λήξης της εξέτασης και μεριμνούν 

για την τήρηση των παραπάνω χρόνων έναρξης και λήξης, καθώς και ενημερώνουν τους 

φοιτητές 30 και 15 λεπτά πριν από τη λήξη της. 

ζ) Μοιράζουν τις κόλλες στους εξεταζόμενους και η εξέταση ξεκινά από τη στιγμή που θα 

ολοκληρωθεί η εκφώνηση ή το μοίρασμα των θεμάτων. 

η) Κατά την διάρκεια της εξέτασης ασχολούνται αποκλειστικά με την επιτήρηση. 

Περιφέρονται στην αίθουσα και ασκούν αυστηρά αλλά διακριτικά τα καθήκοντά τους. 

Απαγορεύονται οι υψηλόφωνες παρατηρήσεις προς τους εξεταζόμενους. 

θ) Μεριμνούν για την ταυτοποίηση των εξεταζόμενων κατά την παράδοση του γραπτού 

και αυτό μπορεί να γίνει με την επίδειξη οιουδήποτε επίσημου δημόσιου εγγράφου 

(φοιτητική/πολιτική/στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο κλπ.) που φέρει τη 

φωτογραφία του κατόχου. 

ι) Έχουν δικαίωμα και υποχρέωση ενεργώντας κατά την κρίση τους και πρωτίστως 

σύμφωνα με τις οδηγίες του διδάσκοντος του μαθήματος, να παρατηρούν ή να 

μετακινούν σε άλλη θέση οποιονδήποτε εξεταζόμενο κρίνουν ότι ενδέχεται να παρατυπεί 

ή έχει υποπέσει σε ακαδημαϊκό παράπτωμα. Τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει με μέριμνα 

των επιτηρητών να παραμένουν κλειστά και μαζί με τσάντες και βιβλία να τοποθετούνται 
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σε απόσταση από τους εξεταζόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 

ια) Σε περίπτωση διαπίστωσης κάποιας συνεργασίας ή αντιγραφής, και αφού έχουν την 

έγκριση του διδάσκοντος, ενημερώνουν τους αντίστοιχους εξεταζόμενους ότι η εξέτασή 

τους ακυρώνεται, το γραπτό τους μηδενίζεται με σχετική επισήμανση (και μονογραφή) 

για το γεγονός και από τον επιτηρητή και τον διδάσκοντα και αποβάλλονται από την 

αίθουσα. Ο διδάσκων ενημερώνει με γραπτή αναφορά τη Συνέλευση του Τμήματος για 

το περιστατικό, η οποία αποφασίζει για την παραπέρα διαδικασία. 

ιβ) Μόλις ολοκληρωθεί η καθορισμένη, για την εξέταση, προθεσμία οι επιτηρητές 

οφείλουν να διακόψουν τους εξεταζόμενους και να παραλάβουν τα γραπτά. 

ιγ) Κατά τη διάρκεια παραλαβής των γραπτών μεριμνούν όπως οι εξεταζόμενοι έχουν 

αναγράψει τα στοιχεία τους σε κάθε κόλλα αναφοράς που έχουν χρησιμοποιήσει και 

κατόπιν παραδίδουν (ανά αίθουσα εξέτασης) στον υπεύθυνο διδάσκοντα του μαθήματος 

τα γραπτά που συγκεντρώθηκαν, αφού τα καταμετρήσουν και σημειώσουν τον συνολικό 

αριθμό τους πάνω στον κατάλογο των εξεταζόμενων και το συγκρίνουν με το συνολικό 

αριθμό των εξεταζόμενων της συγκεκριμένης αίθουσας εξέτασης που έχουν υπογράψει 

τον ενλόγω κατάλογο. Οι δύο αριθμοί -ανά αίθουσα- θα πρέπει να συμπίπτουν (γραπτά 

εξετάσεων/αίθουσα και υπογραφές εξεταζόμενων/αίθουσα). Κατόπιν, τα τοποθετούν σε 

φάκελο ο οποίος θα αναφέρει το όνομα του μαθήματος, την ημερομηνία εξέτασης, τα 

ονόματα των επιτηρητών και το συνολικό αριθμό των γραπτών. 

ιδ) Σε περίπτωση ασυμφωνίας ανάμεσα στα καταμετρημένα γραπτά και στον αριθμό των 

εξετασθέντων (υπογραφών), προβαίνουν άμεσα σε όλα τα κατάλληλα μέτρα 

εξακρίβωσης του αιτίου της ασυμφωνίας, συμπληρώνοντας σχετικό πρωτόκολλο. 

3. Υποχρεώσεις υπευθύνων διδασκόντων για την εξέταση των μαθημάτων 

α) Οι διδάσκοντες του μαθήματος έχουν την απόλυτη ευθύνη για την επιλογή του 

τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών τόσο στη θεωρία (γραπτές ή 

προφορικές εξετάσεις ή εργασίες κλπ) όσο και στις ασκήσεις (κλινικές ή εργαστηριακές), 

καθώς επίσης για την τελική βαθμολογία του μαθήματος και την έκδοση των 

αποτελεσμάτων. 

β) Τα ακριβή χαρακτηριστικά της εξεταστικής διαδικασίας (αριθμός εξετάσεων, 

συχνότητα, τρόπος ελέγχου και αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών) 

προσδιορίζονται από τους διδάσκοντες στην αρχή του εξαμήνου και αναφέρονται στη 

φόρμα περιγραφής του μαθήματος (syllabus του μαθήματος). 

γ) Οι διδάσκοντες του μαθήματος έχουν τη συνολική ευθύνη για τη διεξαγωγή και το 

αδιάβλητο της εξέτασης του μαθήματός τους. Οφείλουν να απαντήσουν σε ερωτήσεις ή 

διευκρινίσεις που ενδεχομένως θα ζητηθούν από τους εξεταζόμενους μέσα στο πρώτο 

ημίωρο των εξετάσεων και πριν από την αποχώρηση του πρώτου εξεταζόμενου. Σε 

ακραίες καταστάσεις (όπως για παράδειγμα, έλλειψη φωτισμού, καταφανώς πλημμελούς 

επιτήρησης) έχουν τον τελικό λόγο για τις αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν. 

δ) Προσέρχονται στις εξετάσεις έχοντας τον ονομαστικό κατάλογο των εξεταζόμενων 

φοιτητών για κάθε εξεταζόμενο μάθημα και σε τόσα αντίτυπα όσες τουλάχιστον είναι οι 

αίθουσες εξέτασης που χρησιμοποιούνται. 
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ε) Οι διδάσκοντες εποπτεύουν τη διαδικασία σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Οφείλουν 

να βρίσκονται στο χώρο της εξέτασης 10 λεπτά πριν από την έναρξή της, να ελέγξουν 

την επάρκεια του αριθμού των επιτηρητών και τις γενικότερες συνθήκες για την ομαλή 

διεξαγωγή της εξέτασης να δώσουν τα θέματα της εξέτασης και να δώσουν διευκρινίσεις 

που θα ζητηθούν από τους φοιτητές. 

στ) Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος, ένας διδάσκοντας ενημερώνει εγκαίρως τη 

Γραμματεία του Τμήματος για την αδυναμία προσέλευσής του στις εξετάσεις, καθώς και 

ποιον έχει ορίσει να τον αναπληρώσει δίδοντάς του σχετικές οδηγίες. Οφείλει επίσης να 

παραδώσει εγκαίρως τα θέματα. 

ζ) Βεβαιώσεις συμμετοχής σε εξέταση μαθήματος (π.χ. για δημοσίους υπαλλήλους, 

στρατιωτικούς κ.λπ.) δικαιούνται μόνο οι φοιτητές που εξετάζονται στο μάθημα. Η 

χορήγηση της βεβαίωσης αυτής από τον διδάσκοντα σημειώνεται στο γραπτό του 

εξεταζόμενου. 

η) Ακύρωση της εξέτασης μπορεί να αποφασιστεί σε ιδιαιτέρως σοβαρές και εξαιρετικές 

περιπτώσεις με σχετική απόφαση που λαμβάνει η Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από 

εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος. Ταυτόχρονα η Συνέλευση αποφαίνεται για τη 

διεξαγωγή της επαναληπτικής εξέτασης. 

4. Υποχρεώσεις και δικαιώματα εξεταζόμενων 

α) Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνο οι φοιτητές οι οποίοι έχουν 

συμπεριλάβει το αντίστοιχο μάθημα στη δήλωση μαθημάτων για το ακαδημαϊκό εξάμηνο 

στο οποίο αντιστοιχεί η τρέχουσα εξεταστική περίοδος. 

β) Η εξέταση του μαθήματος μπορεί να ξεκινάει με μέγιστη καθυστέρηση το ακαδημαϊκό 

τέταρτο (15 λεπτά). Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης άνω των δεκαπέντε (15) 

λεπτών, δεν επιτρέπεται στον φοιτητή να εξεταστεί. Οι φοιτητές που καθυστερούν 

(εντός του 15λεπτου) δεν δικαιούνται επέκτασης του χρόνου εξέτασής τους. 

γ) Ο εξεταζόμενος αναγράφει τα στοιχεία του στο γραπτό του και υπογράφει στην 

κατάσταση συμμετεχόντων στην εξέταση. Με την παράδοση του γραπτού γίνεται 

ταυτοποίηση του προσώπου με την επίδειξη οιουδήποτε επίσημου δημόσιου εγγράφου 

(φοιτητική/πολιτική/στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο κ.λπ.) που φέρει τη 

φωτογραφία του κατόχου. 

δ) Πριν από τη διανομή των εντύπων με τα θέματα ή την εκφώνηση των θεμάτων, οι 

εξεταζόμενοι οφείλουν να απομακρύνουν κάθε είδους βιβλία, βοηθήματα που έχουν μαζί 

τους, εκτός από εκείνα που επιτρέπει ο διδάσκων. 

ε) Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η χρήση κινητού τηλεφώνου, καθώς και κάθε 

άλλου ηλεκτρονικού μέσου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τα κινητά τηλέφωνα θα 

πρέπει, με τη μέριμνα και των επιτηρητών, να παραμένουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια 

της εξέτασης. 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. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε συσκευής επιτρέπει ηλεκτρονική 

επικοινωνία (κινητού τηλεφώνου, tablet, smart watch κτλ.) οποιουδήποτε τύπου (WiFi, 

GPRS κτλ). Η ως ανωτέρω χρήση θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα, και πέραν του 
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μηδενισμού του γραπτού του, ο εξεταζόμενος παραπέμπεται στη Συνέλευση του 

Τμήματος. Κατ’ εξαίρεση, εάν η φύση του μαθήματος ή/και της εξέτασης επιβάλλει τη 

χρήση ηλεκτρονικών συσκευών πέραν των συνήθων υπολογιστών (calculators) ο 

διδάσκων μπορεί να ανακοινώνει την μη εφαρμογή του άρθρου αυτού, αναλαμβάνοντας 

ο ίδιος την ευθύνη του ελέγχου του αδιάβλητου, αφού προηγουμένως ενημερώσει τη 

Γραμματεία του Τμήματος και τους επιτηρητές. 

στ) Δεν επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ των εξεταζόμενων, η κατοχή ή ανταλλαγή 

σημειώσεων και άλλων αντικειμένων, σημειώσεις στα έδρανα, χρήση μεθόδων 

υποκλοπής-αντιγραφής. 

ζ) Η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων συνεπάγεται τη μονογραφή του γραπτού 

και την παραπομπή του θέματος στη Συνέλευση του Τμήματος. 

η) Μετά την ολοκλήρωση της επίδοσης των θεμάτων οι εξεταζόμενοι μπορούν, αφού 

μελετήσουν τα θέματα, να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στον διδάσκοντα. Οι 

ερωτήσεις θα πρέπει να γίνονται δημόσια και όχι κατ’ ιδίαν. Οι απαντήσεις σε τυχόν 

ερωτήσεις φοιτητών επί των θεμάτων των εξετάσεων, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 

δίνονται μόνο από τον διδάσκοντα και μόνο κατά το πρώτο ημίωρο της εξέτασης και πριν 

αποχωρήσει έστω και ένας εξεταζόμενος. 

θ) Η αποχώρηση από την εξέταση επιτρέπεται μετά την παρέλευση μισής ώρας (30 

λεπτών) από την έναρξη της εξέτασης. Προ της παρέλευσης του χρόνου και εφόσον 

παραστεί ανάγκη, τότε ειδοποιείται ο διδάσκων του εξεταζόμενου μαθήματος, ο οποίος 

και μόνον αποφασίζει. Δεν επιτρέπεται η παραμονή στην αίθουσα ενός μόνο φοιτητή 

(τελευταίου). Παραμένει και ο προτελευταίος για τυπικούς λόγους και αποχωρούν 

συγχρόνως. Δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να παίρνουν τα θέματα των εξετάσεων 

μαζί τους. 

ι) Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να σέβονται τους διδάσκοντες και τους επιτηρητές και να 

υπακούουν στις οδηγίες τους. Παραπτώματα ανάρμοστης, προσβλητικής ή επιθετικής 

συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των εξετάσεων συνεπάγονται την παραπομπή του 

θέματος στη Συνέλευση του Τμήματος. 

ια) Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έχουν το δικαίωμα οι φοιτητές να δουν το 

γραπτό τους και να ζητήσουν διευκρινίσεις για τη βαθμολογία τους-τόσο για τη γραπτή 

όσο και για την προφορική επίδοσή τους-εφόσον το επιθυμούν, στις προκαθορισμένες 

από τον διδάσκοντα ώρες υποδοχής των φοιτητών. 

ιβ) Οι φοιτητές ενθαρρύνονται πριν από την έναρξη της εξέτασης να επισκεφτούν την 

τουαλέτα, και όχι κατά τη διάρκεια αυτής. Εάν παρόλα αυτά υπάρχει ανάγκη ο φοιτητής 

συνοδεύεται από τον επιτηρητή μέχρι εκεί. 

ιγ) Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οι εξεταζόμενοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους νερό 

και όχι τρόφιμα (εκτός εάν υπάρχουν ειδικοί λόγοι υγείας). 

ΑΡΘΡΟ 14ο  

Βαθμολογία μαθημάτων 

1. Ο διδάσκων οφείλει να καταχωρεί τη βαθμολογία ηλεκτρονικά στο Φοιτητολόγιο το 

αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της εξεταστικής περιόδου και 
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συγχρόνως την παραδίδει ενυπογράφως στη Γραμματεία του Τμήματος. Επί προφορικών 

εξετάσεων ο διδάσκων δεν επιτρέπεται να ανακοινώνει αμέσως το αποτέλεσμα της 

εξέτασης στους εξετασθέντες φοιτητές, αλλά μόνο συγκεντρωτικά για το σύνολο των 

εξετασθέντων.  

2. Η επίδοση στα μαθήματα εκτιμάται με βαθμούς που δίνονται κατά τη διαδικασία του 

ελέγχου των γνώσεων του φοιτητή. Κάθε μάθημα, εργαστήριο, κλινική άσκηση ή 

εργασία βαθμολογείται αυτοτελώς σε ακέραιες ή και μισές μονάδες. Η βαθμολογική 

κλίμακα, στη συνολική επίδοση του φοιτητή, ορίζεται από το μηδέν έως το δέκα: άριστα 

από 8,5 έως 10, λίαν καλώς από 6,5 έως 8,5 (μη συμπεριλαμβανομένου), καλώς από 5 

έως 6,5 (μη συμπεριλαμβανομένου), μετρίως (τέσσερα, τρία ή δύο) και κακώς (μονάδα ή 

μηδέν). Προβιβάσιμος βαθμός είναι το πέντε και οι μεγαλύτεροί του.   

3. Οι πίνακες των αποτελεσμάτων που ανακοινώνονται στους φοιτητές αναγράφουν μόνον 

το μάθημα, τον αριθμό ειδικού μητρώου και τη βαθμολογία, χωρίς αναφορά του 

ονοματεπώνυμου των εξετασθέντων φοιτητών. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Φύλαξη γραπτών 

Τα γραπτά φυλάσσονται υποχρεωτικά και με επιμέλεια του υπεύθυνου του μαθήματος για 

τρία (3) έτη. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού τα γραπτά παύουν να έχουν ισχύ και 

καταστρέφονται, εκτός αν εκκρεμεί σχετική ποινική, πειθαρχική ή οποιαδήποτε άλλη 

διοικητική διαδικασία.  

ΑΡΘΡΟ 16ο  

Λήψη και βαθμός πτυχίου 

1. Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, ο φοιτητής 

περατώνει τον κύκλο σπουδών του στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και του απονέμεται ως τίτλος 

σπουδών το Πτυχίο του Κτηνιάτρου, μόλις συγκεντρώσει τριακόσιες (300) πιστωτικές 

μονάδες, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του παρόντος Κανονισμού. Ο φοιτητής 

δικαιούται να εξεταστεί σε δύο επί πλέον επιλεγόμενα μαθήματα, ο βαθμός των οποίων 

θα αντικαθιστά χαμηλότερους βαθμούς άλλων επιλεγόμενων μαθημάτων. 

2. Το πτυχίο πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών και αναγράφει βαθμό με 

ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφία. Ο βαθμός αυτός κλιμακώνεται σε: άριστα από 8,5 

έως 10, λίαν καλώς από 6,5 έως 8,5 (μη συμπεριλαμβανομένου) και καλώς από 5 έως 

6,5 (μη συμπεριλαμβανομένου). 

ΑΡΘΡΟ 17ο  

Αναγνώριση μαθημάτων  

1. Φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα με το σύστημα των κατατακτηρίων εξετάσεων, με 

μετεγγραφή ή με το σύστημα εισαγωγής από τις πανελλήνιες εξετάσεις του/των 

προηγούμενου/ων έτους/ών (10%) και επιθυμούν αναγνώριση μαθημάτων στα οποία 

είχαν εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους (αρθ. 35 Ν. 4115/2013), 
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οφείλουν να υποβάλουν εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος τα σχετικά αιτήματά 

τους το πρώτο 15νθήμερο του Ιανουαρίου ή/και εκείνο του Σεπτεμβρίου, 

συνυποβάλλοντας ταυτόχρονα απόσπασμα του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος 

προέλευσης απ’ το οποίο να προκύπτει η ύλη και τα συγγράμματα των μαθημάτων στα 

οποία είχαν εξεταστεί καθώς και πιστοποιητικό αναλυτικής τους βαθμολογίας. Τα 

παραπάνω αιτήματα εξετάζονται ενιαία σε μία συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος 

για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο μετά από εισηγήσεις των υπευθύνων των αντίστοιχων 

μαθημάτων.  

2. Φοιτητές δύνανται να συμμετέχουν σε διεθνές πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών (λ.χ. 

Erasmus), σε εκτέλεση σύμβασης που συνάπτει το ΑΠΘ με το αλλοδαπό Πανεπιστήμιο, 

προκειμένου να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους. Μετά την ολοκλήρωση 

των σπουδών τους στο αλλοδαπό Πανεπιστήμιο, τους αναγνωρίζονται μαθήματα, μετά 

από εισήγηση του Συντονιστή ECTS και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ως 

ισοδύναμα με τα αντίστοιχα μαθήματα του εκάστοτε ισχύοντος προγράμματος σπουδών. 

Στα αναγνωριζόμενα με τον τρόπο αυτό μαθήματα δεν μπορούν να πιστωθούν 

περισσότερες πιστωτικές μονάδες (ECTS) από αυτές που προβλέπονται για τα αντίστοιχα 

μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος. Στην περίπτωση 

κατά την οποία ορισμένα από τα εν λόγω μαθήματα δεν αναγνωρισθούν ως ισοδύναμα 

με την παραπάνω διαδικασία, καταχωρούνται μόνο στο Παράρτημα Διπλώματος, χωρίς 

πιστωτικές μονάδες (ECTS) και χωρίς να προσμετρώνται στον υπολογισμό του βαθμού 

του Διπλώματος.  

ΑΡΘΡΟ 18ο  

Πειθαρχικά παραπτώματα 

1. Πειθαρχικά παραπτώματα συνιστούν η παραβίαση των διατάξεων της νομοθεσίας για τα 

ΑΕΙ, η παραβίαση των αποφάσεων των οργάνων του Ιδρύματος και η παραβίαση των 

κανόνων συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύουν τα μέλη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας, ώστε να μην διαταράσσεται η δημοκρατική λειτουργία και να μη θίγεται το 

κύρος του ΑΕΙ και των λειτουργών του. Πειθαρχικά παραπτώματα συνιστούν ιδίως (ΠΔ  

160/2008):  

(i) η χρήση μέσων ή μεθόδων που παραβιάζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων, 

(ii) η λογοκλοπή και η συνειδητή αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς 

άλλων προσώπων στο εκάστοτε αντικείμενο της επιστημονικής ενασχόλησης,  

(iii) η εκ προθέσεως πρόκληση βλάβης στην περιουσία του Ιδρύματος και 

(iv) η εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας των οργάνων και υπηρεσιών του 

Ιδρύματος. Η πειθαρχική ευθύνη είναι διακριτή από τυχόν ποινική ευθύνη που απορρέει 

από την τέλεση ποινικού αδικήματος (Υπ. Απ. 1/13035/30-5-2002). 

2. Πειθαρχικές ποινές αποτελούν η επίπληξη, η βαριά επίπληξη, η έγγραφη απειλή 

προσωρινής ή οριστικής αποβολής, η αποβολή μέχρι και 3 μήνες, η αποβολή για το 

τρέχον πανεπιστημιακό έτος ή και για το επόμενο και η οριστική αποβολή (Ν. 

5343/1932). Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές πρέπει να είναι ανάλογες προς τη 
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βαρύτητα του παραπτώματος, τις ειδικές συνθήκες τέλεσής του και τον βαθμό της 

υπαιτιότητας.  

3. Πειθαρχική δίωξη ασκείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Το ΔΣ του Τμήματος έχει 

αρμοδιότητα να διαπιστώσει τη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων και να επιβάλει τις 

προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές. 

4. Φοιτητής που αποδεδειγμένα αντιγράφει χάνει το δικαίωμα εξέτασης του συγκεκριμένου 

μαθήματος κατά τις δύο επόμενες εξεταστικές περιόδους που κανονικά θα μπορούσε να 

εξεταστεί και σε περίπτωση  υποτροπής χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στις επόμενες δύο 

εξεταστικές περιόδους για όλα τα μαθήματα.  

5. Οι προβλέψεις αυτής της ενότητας θα προσαρμοστούν σε αυτές του νέου Εσωτερικού 

Κανονισμού του ΑΠΘ.  

Δ ΄  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 19ο  

Ισχύς και εφαρμογή 

1. Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή μετά την έγκρισή του από τη Συνέλευση του 

Τμήματος και την τελική έγκριση της Συγκλήτου. 

2. Το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

Οι φοιτητές που εισήλθαν στο Τμήμα Κτηνιατρικής πριν την εφαρμογή του 

αναμορφωμένου Προγράμματος Σπουδών ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών που 

ίσχυε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. 

ΑΡΘΡΟ 20ο  

Τήρηση και αναθεώρηση του παρόντος Κανονισμού 

1. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος υπόκειται στις προβλέψεις των κανονισμών 

του Ιδρύματος. 

2. Εφόσον ο νόμος δεν προβλέπει διαφορετικά, ο παρών Κανονισμός μπορεί να συμπληρω-

θεί, να τροποποιηθεί ή και να αναθεωρηθεί οποτεδήποτε, με απόφαση της Συνέλευσης 

του Τμήματος, υποκείμενη στην έγκριση της Συγκλήτου του ΑΠΘ. 


