INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.05.28 15:36:40
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΗΑΙ469Β4Μ-511

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2019-2020
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ: κ. ΕΜΜ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΤΗΣ 27ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2020 (ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟ 21Η ΜΑΪΟΥ 2020-Μέρος Β)
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
Θέμα 8: Διενέργεια Εξετάσεων Περιόδου Ιουνίου 2020
………………………………………………….………………………………………………………….…………………………………………
Γ. Ζητήματα οργάνωσης και διεξαγωγής της διαδικασίας των εξετάσεων
Η Σύγκλητος σε συνέχεια των αποφάσεών της περί διενέργειας των εξετάσεων του εαρινού
εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (συνεδριάσεις 8η/07.05.2020/6 και 9η/2127.05.2020/8α & 8β)
Αποφάσισε:
1. Επιβεβαιώνει ότι σύμφωνα με την από 07.05.2020 απόφαση της Συγκλήτου (8η συνεδρίαση,
θέμα 6), η βαθμολόγηση των φοιτητών στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του 2019-2020
των προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών μπορεί να βασίζεται, κατά την
κρίση του διδάσκοντα, σε: εργασίες, φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις, προόδους,
τελικές εξετάσεις. Η βαρύτητα κάθε επιμέρους βαθμολόγησης πρέπει να είναι σε γνώση των
φοιτητών του μαθήματος εκ των προτέρων.
2. Οι τελικές εξετάσεις δύνανται να πραγματοποιηθούν είτε με γραπτή ή προφορική εξέταση με
φυσική παρουσία των φοιτητών, είτε με γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως
μεθόδους, σύμφωνα με την ΥΑ 59181/Ζ1 (Β’1935). Οι εξετάσεις με εξ αποστάσεως μεθόδους
θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 9η/27.05.2020/8Β (ΑΔΑ:
6Φ3Ν469Β4Μ-6ΧΚ), με την οποία η Σύγκλητος καθόρισε τους ειδικότερους όρους για τη
διενέργεια εξετάσεων με εξ αποστάσεως μεθόδους.
3. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ: Ο διδάσκων κάθε προπτυχιακού μαθήματος θα
γνωστοποιήσει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέχρι την 01.06.2020, τον τρόπο αξιολόγησης
των φοιτητών καθώς και το συντελεστή βαρύτητας στην περίπτωση συνδυασμού τρόπων
βαθμολόγησης.
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ: Η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου των προπτυχιακών
προγραμμάτων θα διεξαχθεί από 15.06.2020 έως 17.07.2020.
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις μαθημάτων
προπτυχιακών προγραμμάτων είναι απαραίτητη η προηγούμενη δήλωση των φοιτητών για
τα μαθήματα στα οποία προτίθενται να εξεταστούν. Η δήλωση συμμετοχής θα γίνει κεντρικά,
μέσω του συστήματος eclass, με προθεσμία υποβολής την 05.06.2020.
6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα καταρτίσει
το πρόγραμμα των τελικών εξετάσεων των προπτυχιακών προγραμμάτων, λαμβάνοντας
υπόψη όλες τις ακαδημαϊκές και διαχειριστικές παραμέτρους για την επιτυχή υλοποίησή του
και θα το ανακοινώσει μέχρι 02.06.2020.
7. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Οι υπ’ αριθμόν 3, 4, 5 και 6 παράγραφοι της
παρούσας απόφασης, θα εφαρμοστούν κατ’ αναλογία από τις γραμματείες των
Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών των Σχολών, οι οποίες θα ορίσουν και τις
αντίστοιχες προθεσμίες.
8. ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Οι εξετάσεις που θα διενεργηθούν γραπτώς με φυσική
παρουσία θα έχουν διάρκεια που δεν θα υπερβαίνει τα 100 λεπτά για τα μαθήματα των
προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών και τα 120 λεπτά για τα μαθήματα των
προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. Οι εξετάσεις που θα διενεργηθούν γραπτώς εξ’
αποστάσεως θα έχουν διάρκεια που δεν θα υπερβαίνει τα 180 λεπτά.
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9. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ: Ο Διδάσκων που εξετάζει
μάθημα γραπτώς με φυσική παρουσία κατανέμει σε αίθουσες α) τους φοιτητές που
δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος και ανακοινώνει την κατανομή στο eclass για να ενημερωθούν οι φοιτητές και β) τους επόπτες και ανακοινώνει την κατανομή στη
Γραμματεία του Τμήματος για να ενημερώσει τους επόπτες. Οι εξεταζόμενοι θα
προσέρχονται στη συγκεκριμένη αίθουσα 10 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη της
εξέτασης και θα αποχωρούν από τους χώρους του Ιδρύματος αμέσως μετά το πέρας της
εξέτασης. Στις τελικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν με φυσική παρουσία στους χώρους
του Ιδρύματος, θα τηρηθούν με άκρα επιμέλεια τα μέτρα υγειονομικής προστασίας που
εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές και ειδικότερα τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 60720/Ζ1 (Β1971).
10. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ: Ο Διδάσκων που εξετάζει
μάθημα γραπτώς εξ αποστάσεως κατανέμει τους φοιτητές που δήλωσαν συμμετοχή στις
εξετάσεις του μαθήματος σε εικονικές αίθουσες, ορίζει τον επόπτη κάθε εικονικής αίθουσας
και τον ενημερώνει σχετικά. Ο Διδάσκων που εξετάζει μάθημα προφορικώς εξ αποστάσεως
θα ενημερώσει κάθε φοιτητή για την ημερομηνία και ώρα της εξέτασής του.
11. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Οι φοιτητές που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για λοίμωξη
από COVID-19, έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται στην ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/2020
(Β’1856), ή κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό, μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους και
προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών, να εξεταστούν εξ αποστάσεως σε μαθήματα
που η εξέταση γίνεται με φυσική παρουσία. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν
στην Γραμματεία του Τμήματός τους μέχρι 05.06.2020 και θα αξιολογηθούν από τον
Πρόεδρο του Τμήματος ή από ομάδα που αυτός θα ορίσει προς τούτο. Οι φοιτητές θα
ενημερωθούν από την Γραμματεία του Τμήματος για την αποδοχή ή μη του αιτήματός τους,
μέχρι 10.06.2020. Οι φοιτητές που θα εξαιρεθούν της εξέτασης με φυσική παρουσία θα
ενημερωθούν από τον διδάσκοντα του μαθήματος για τον τρόπο και χρόνο της εξέτασης.
12. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Οι διδάσκοντες και επιτηρητές που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου
κινδύνου για λοίμωξη από CΟVID-19, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να ζητήσουν με αίτησή
τους και προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών, να εξαιρεθούν από την φυσική
παρουσία σε εξετάσεις, όπου αυτή απαιτείται. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα
υποβληθούν στην Γραμματεία του Τμήματός τους μέχρι 05.06.2020 και θα αξιολογηθούν
από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Οι διδάσκοντες που θα εξαιρεθούν της υποχρέωσης
φυσικής παρουσίας θα αναπληρωθούν από πρόσωπο που θα ορίσει ο Πρόεδρος του
Τμήματος.
13. Για την εφαρμογή των παραπάνω θα εκδοθούν ειδικότερες ανακοινώσεις.
…………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………………
Ακριβές Απόσπασμα
Αθήνα, 28-05-2020
Ο Πρύτανης
*
Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.
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