ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ
ΣΗΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ
ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ


Οξίδνπλ ηνλ ηξόπν δηεμαγωγήο εμεηάζεωλ (πξνθνξηθέο, γξαπηέο,
δπλαηόηεηα επηινγήο από ηνπο θνηηεηέο, πξόνδνη).



Οξίδνπλ ηνλ αλαπιεξωηή ηνπο, θαζώο θαη επηηεξεηέο από ηηο
θαηεγνξίεο δηδαζθόληωλ θαη από ηνπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηνπο.
Ο αξηζκόο ηωλ επηηεξεηώλ ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγνο ηνπ αξηζκνύ
ηωλ εμεηαδνκέλωλ.



Οη ίδηνη ή νη αλαπιεξωηέο ηνπο βξίζθνληαη ζην ρώξν ηωλ εμεηάζεωλ
θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπο.



Μεηά ηελ νινθιήξωζε ηεο εμέηαζεο ζπκπιεξώλνπλ ην Έληππν
Αμηνιόγεζεο ηεο Εμέηαζεο (Σπλεκκέλν 1).



Σηελ πεξίπηωζε πξνθνξηθώλ εμεηάζεωλ, απηέο γίλνληαη δεκόζηα, ζε
ρώξν θαη ώξα πνπ αλαθνηλώλνληαη εθ ηωλ πξνηέξωλ ζηελ Γξακκαηεία
ηνπ αληίζηνηρνπ Τνκέα.



Σπλεξγάδνληαη κε ηνπο θνηηεηέο, ηνπο επηηεξεηέο, ηηο γξακκαηείεο, ηελ
Επηηξνπή Επνπηείαο ηωλ Εμεηάζεωλ θαη ηελ Επηηξνπή Πξνπηπρηαθώλ
Σπνπδώλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο δηεμαγωγήο θαη ηνπ θύξνπο
ηωλ εμεηάζεωλ.

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΠΙΣΗΡΗΣΕ
 Φξνληίδνπλ γηα ηελ ηήξεζε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ εζωηεξηθνύ θαλνληζκνύ
δηεμαγωγήο ηωλ εμεηάζεωλ κε ζνβαξόηεηα, επγέλεηα αιιά θαη κεδεληθή
αλνρή ζε παξαβάζεηο ηνπ εζωηεξηθνύ θαλνληζκνύ ηνπ Π. Κ. όπωο
απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 26 παξάγξαθνο Ε.


Πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ρώξν ηωλ εμεηάζεωλ 10΄ πξηλ ηελ έλαξμε
ηνπο.
Ο αξηζκόο ηωλ επηηεξεηώλ ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγνο ηνπ αξηζκνύ
ηωλ εμεηαδνκέλωλ.



Δελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν θνηηεηώλ ζην ρώξν ηωλ εμεηάζεωλ κεηά
ηελ δηαλνκή ηωλ ζεκάηωλ ή ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο αλ
πξόθεηηαη γηα πξνθνξηθέο εμεηάζεηο.



Ειέγρνπλ ηα ζηνηρεία ηωλ θνηηεηώλ θαη πξνβαίλνπλ ζε έιεγρν
ηαπηνπξνζωπίαο.



Δελ επηηξέπνπλ ηελ έμνδν ηωλ εμεηαδνκέλωλ από ηελ αίζνπζα ηωλ
εμεηάζεωλ, παξά κόλνλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη κεηά ηελ
ζύκθωλε γλώκε ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ καζήκαηνο ή ηνπ εθπξνζώπνπ
ηνπ ζηνλ ρώξν ηωλ εμεηάζεωλ.



Σπκπιεξώλνπλ ην Έληππν Αμηνιόγεζεο ηεο Εμέηαζεο (Σπλεκκέλν 2).



Σπλεξγάδνληαη κε ηνπο θνηηεηέο, ηηο γξακκαηείεο, ηνπο ππεύζπλνπο ηωλ
καζεκάηωλ θαη ηελ Επηηξνπή Επνπηείαο ηωλ Εμεηάζεωλ γηα ηελ
δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο δηεμαγωγήο θαη ηνπ θύξνπο ηωλ εμεηάζεωλ.

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΕ


Γλωξίδνπλ ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 26 ηνπ
Εζωηεξηθνύ θαλνληζκνύ ηνπ Π. Κ. πνπ αθνξνύλ ζε πιαζηνγξαθία,
πιαζηνπξνζωπία ή πξνζρεδηαζκέλε πξνζπάζεηα αληηγξαθήο.



Έρνπλ δειώζεη εκπξόζεζκα ζηηο γξακκαηείεο ηωλ αληίζηνηρωλ
Τνκέωλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εμεηάζεηο. Σε πεξίπηωζε θωιύκαηνο
ελεκεξώλνπλ ηηο γξακκαηείο ηωλ Τνκέωλ όηη δελ πξνηίζεληαη λα
πάξνπλ κέξνο ζηελ εμέηαζε.



Πξνζέξρνληαη ζηνλ ρώξν ηεο εμέηαζεο ζηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν θαη
πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο.



Επηδεηθλύνπλ ηελ θνηηεηηθή ηνπο ηαπηόηεηα όπνηε ηνπο δεηεζεί θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο.



Απελεξγνπνηνύλ ηα θηλεηά ηνπο ηειέθωλα θαη απνκαθξύλνπλ από
θνληά ηνπο ζεκεηώζεηο θαη άιιν πιεξνθνξηαθό πιηθό.



Σπλεξγάδνληαη κε ηνπο επηηεξεηέο, ηηο γξακκαηείεο, ηνπο ππεύζπλνπο
ηωλ καζεκάηωλ, ηελ Επηηξνπή Επνπηείαο ηωλ Εμεηάζεωλ θαη ηελ
Επηηξνπή Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο
δηεμαγωγήο θαη ηνπ θύξνπο ηωλ εμεηάζεωλ.



Απνθεύγνπλ ηελ θαηαλάιωζε ηξνθίκωλ ζηηο αίζνπζεο δηεμαγωγήο ηωλ
εμεηάζεωλ.

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙ ΣΩΝ ΣΟΜΕΩΝ


Σε πεξίπηωζε πξνθνξηθώλ εμεηάζεωλ, ελεκεξώλνπλ ηνπο θνηηεηέο γηα
ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηξόπν δηεμαγωγήο ηνπο, κε γξαπηή αλαθνίλωζε
αλαξηεκέλε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεωλ ηνπ Τνκέα ηνπο, θαζώο θαη
κέζω ηνπ δηαδηθηύνπ.



Σπγθεληξώλνπλ ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο ηωλ θνηηεηώλ
πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο.



Ελεκεξώλνπλ ηνπο ππεπζύλνπο ηωλ καζεκάηωλ γηα ην πξόγξακκα ηεο
εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ θαη γηα ηνλ αξηζκό ηωλ θνηηεηώλ πνπ δήιωζαλ
ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο.



Ελεκεξώλνπλ ηνπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο πνπ ζπλεπηθνπξνύλ ζηελ
εμέηαζε ηωλ καζεκάηωλ ηνπ Τνκέα ηνπο.



Ελεκεξώλνπλ ηνπο ππεύζπλνπο ηωλ καζεκάηωλ γηα ηνλ αξηζκό θαη ηα
νλόκαηα ηωλ επηηεξεηώλ ηνπ καζήκαηόο ηνπο.



Αλαιακβάλνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηδάζθνληα, ηε θωηνηππηθή
αλαπαξαγωγή ηωλ ζεκάηωλ.



Αλαιακβάλνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηδάζθνληα, λα πξνζθνκίζνπλ
ζηελ αίζνπζα εμέηαζεο ηα αλαγθαία έληππα.



Σπλεξγάδνληαη κε ηνπο θνηηεηέο, ηνπο επηηεξεηέο, ηνπο ππεύζπλνπο
ηωλ καζεκάηωλ, ηελ Επηηξνπή Επνπηείαο ηωλ Εμεηάζεωλ θαη ηελ
Επηηξνπή Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο
δηεμαγωγήο θαη ηνπ θύξνπο ηωλ εμεηάζεωλ.

πνπ

