
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΑΒΛΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το Τμήμα μας, στο πλαίσιο της  διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων αποφάσισε,

στη Συνέλευση του Τμήματος 130/26-9-2018 , τα εξής:

Οδηγίες προς τους εξεταζόμενους φοιτητές: Κατά την διάρκεια εξέτασης μαθήματος οι

φοιτητές δεν επιτρέπεται να έχουν, πάνω ή δίπλα τους, τσάντες, σημειώσεις, βιβλία, κινητό

(έστω και απενεργοποιημένο) ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί

για αντιγραφή. Όλα τα παραπάνω πρέπει να παραδίδονται στην έδρα  υποχρεωτικά πριν

την έναρξη  της εξέτασης.

α) Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω οδηγιών ή β) σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης

αντιγραφής, θα επιβάλλεται, κατ' ελάχιστον, ως κύρωση προς όλους τους εμπλεκόμενους

φοιτητές: 

1. ο αποκλεισμός τους από την εξεταστική περίοδο όλων των μαθημάτων,

συμπεριλαμβανομένων και της εμβόλιμης εξεταστικής, του επόμενου ακαδημαϊκού

εξαμήνου (*),  και

2. ο μηδενισμός του γραπτού τους και ο αποκλεισμός τους από όλες τις

εναπομένουσες εξεταστικές περιόδους του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους του

συγκεκριμένου μαθήματος που σημειώθηκε το συμβάν.

Η επικύρωση της ποινής γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Η συμμετοχή τιμωρημένου φοιτητή σε εξέταση μαθήματος από την οποία έχει αποκλειστεί

βάσει της ποινής του είναι σοβαρή παράβαση και θα παραπέμπεται στην Συνέλευση του

Τμήματος.  

Αν ο διδάσκων εντοπίσει περίπτωση τεκμηριωμένης αντιγραφής ή παραβίασης των

παραπάνω οδηγιών, παραπέμπει την υπόθεση για διοικητική εξέταση και εν τέλει στη

Συνέλευση του Τμήματος.

Περιπτώσεις που η αντιγραφή θεωρείται τεκμηριωμένη, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την

περίπτωση που δύο ή παραπάνω γραπτά συμπίπτουν σε βαθμό που δεν επιδέχεται

εξήγηση άλλη πέραν της αντιγραφής. Σε αυτή την περίπτωση 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.

Επιπροσθέτως των παραπάνω, κάθε άλλη περίπτωση που παραβαίνει τον δεοντολογικά

ορθό τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων θα κρίνεται ανάλογα με την βαρύτητά της. 

Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 80/07-12-2016 για

την αντιμετώπιση των φαινομένων αντιγραφής. 

(*) Του Ιανουαρίου όταν το επόμενο εξάμηνο είναι το χειμερινό, του Ιουνίου όταν το

επόμενο εξάμηνο είναι το εαρινό.


