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τόχοι του ΠΠ
Σο Πρόγραμμα Προπτυχιακϊν πουδϊν (ΠΠ) του Σμιματοσ Γεωγραφίασ ζχει ωσ
αποςτολι:
 τθν προϊκθςθ τθσ Επιςτιμθσ τθσ Γεωγραφίασ,
 τθν παροχι ςπουδϊν υψθλισ ποιότθτασ ςυνδυάηοντασ τισ επιςτθμονικζσ
αρχζσ και κεωρίεσ τθσ Επιςτιμθσ τθσ Γεωγραφίασ με τθν κατανόθςθ των
προβλθμάτων και των αναγκϊν τθσ κοινωνίασ,
 τθν ανάπτυξθ βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ςε τομείσ τθσ Γεωγραφίασ
ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο και
 τθ διαςφάλιςθ του κατάλλθλου ακαδθμαϊκοφ περιβάλλοντοσ ϊςτε
φοιτθτζσ/τριεσ, ερευνθτζσ/τριεσ και διδακτικό και διοικθτικό προςωπικό να
αξιοποιιςουν κατά το βζλτιςτο τρόπο τισ δυνατότθτζσ τουσ.
τόχοσ του ΠΠ του Σμιματοσ είναι να επιτφχει μζςα από τθ ςυνεχι, ςυνεπι και
ποιοτικι λειτουργία του, αφενόσ τθν εμπζδωςθ του αντικειμζνου τθσ Γεωγραφίασ
ωσ επιςτθμονικό πεδίο κομβικισ ςθμαςίασ ςτθν ευρφτερθ Ακαδθμαϊκι κοινότθτα
και τθν ελλθνικι κοινωνία, και αφετζρου τθν ανάδειξθ του Σμιματοσ Γεωγραφίασ
του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου ωσ πρότυπο γεωγραφικισ εκπαίδευςθσ και
ζρευνασ ανταποκρινόμενο ςτισ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ.

Ακαδθμαϊκά Αποτελζςματα
Σο ΠΠ του Σμιματοσ Γεωγραφίασ δίνει ζμφαςθ τόςο ςτθν κεωρθτικι εκπαίδευςθ
των φοιτθτϊν/τριϊν ςτουσ διάφορουσ καίριουσ τομείσ τθσ Επιςτιμθσ τθσ
Γεωγραφίασ, όςο και ςτθν εργαςτθριακι/πρακτικι εκπαίδευςθ. Κςθ βαρφτθτα
δίνεται ςτθν ανάπτυξθ τθσ Ανκρϊπινθσ Γεωγραφίασ, τθσ Φυςικισ Γεωγραφίασ του
χεδιαςμοφ του Χϊρου και τθσ Γεωπλθροφορικισ δίνοντασ ςτουσ/ςτισ
φοιτθτζσ/τριεσ τθ δυνατότθτα να επιλζξουν ςτα τρία (3) τελευταία εξάμθνα
μακιματα ανάλογα με τισ επαγγελματικζσ και ακαδθμαϊκζσ τουσ επιδιϊξεισ.
Οι απόφοιτοι/τεσ του ΠΠ καταρτιςμζνοι με επιςτθμονικι πλθρότθτα ςτα γνωςτικά
αντικείμενα τθσ Επιςτιμθσ τθσ Γεωγραφίασ ζχουν τα εφόδια και τισ δεξιότθτεσ να
ανταποκρικοφν με πλιρθ επάρκεια ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ
κοινωνίασ. Ζχουν δυνατότθτεσ επαγγελματικισ δραςτθριοποίθςθσ ςτθν Ελλάδα και
ςτο εξωτερικό ςτο Δθμόςιο, τον Ιδιωτικό και τον Κοινωνικό τομζα. Οι μεταβολζσ ςτθ
διοικθτικι οργάνωςθ τθσ χϊρασ και θ διεκνοποίθςθ των αγορϊν δθμιουργοφν νζεσ
δυνατότθτεσ για πτυχιοφχουσ με τα επιςτθμονικά χαρακτθριςτικά του Γεωγράφου.
Αναλυτικά οι εν δυνάμει χϊροι επαγγελματικισ και επιςτθμονικισ δράςθσ και
ςυνειςφοράσ των πτυχιοφχων Γεωγράφων ςτουσ επί μζρουσ τομείσ τθσ οικονομίασ
και τθσ κοινωνίασ είναι: κρατικόσ και ευρφτεροσ δθμόςιοσ τομζασ, οργανιςμοί
4

τοπικισ και περιφερειακισ αυτοδιοίκθςθσ, επιχειριςεισ με εκνικό-περιφερειακό
δίκτυο, ςφνδεςμοι ι ςφμβουλοι επιχειριςεων, εταιρείεσ και γραφεία μελετϊν, μζςθ
εκπαίδευςθ, επιςτθμονικι ζρευνα και μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ.

Οριςμόσ Επιτροπϊν και Τπευκφνων Αρμόδιων για τθ Λειτουργία του ΠΠ
Με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ ορίηονται οι ακόλουκεσ Επιτροπζσ που
είναι αρμόδιεσ για τθ λειτουργία του ΠΠ:
 Επιτροπι Προγράμματοσ Προπτυχιακϊν πουδϊν τθσ οποίασ θ κθτεία είναι
διετισ. Θ Επιτροπι απαρτίηεται από πζντε (5) μζλθ ΔΕΠ, των οποίων τα
γνωςτικά αντικείμενα καλφπτουν όλο το φάςμα τθσ Γεωγραφίασ, ενϊ
ςυμμετζχει και εκπρόςωποσ των φοιτθτϊν/τριϊν. Θ Επιτροπι παρακολουκεί
τθν ομαλι λειτουργία του ΠΠ, ενθμερϊνει τον/τθν Πρόεδρο για τυχόν
προβλιματα και δυςλειτουργίεσ και ειςθγείται ςτθ υνζλευςθ τρόπουσ
επίλυςθσ των προβλθμάτων που ανακφπτουν κακϊσ και προτάςεισ
διορκωτικϊν ενεργειϊν. Θ Επιτροπι είναι αρμόδια να εξετάςει τα αιτιματα
των μελϊν ΔΕΠ και ΕΔΙΠ για ειςαγωγι νζων μακθμάτων ςτο πρόγραμμα
ςπουδϊν, για τθν τροποποίθςθ του περιεχομζνου ι τθν μετονομαςία
μακθμάτων κλπ. και ειςθγείται ςτθ υνζλευςθ κζματα αναδιάρκρωςθσ του
ΠΠ.
 Επιτροπι Επαγγελματικισ Αποκατάςταςθσ Αποφοίτων τθσ οποίασ θ κθτεία
είναι διετισ και απαρτίηεται από τρία (3) μζλθ ΔΕΠ του Σμιματοσ και
εκπρόςωπο των φοιτθτϊν. Ρόλοσ τθσ Επιτροπισ είναι θ επικοινωνία με τθν
αντίςτοιχθ επιτροπι του Σμιματοσ Γεωγραφίασ του Πανεπιςτθμίου του
Αιγαίου και τθσ Ζνωςθσ Γεωγράφων Ελλάδασ με ςκοπό κοινζσ δράςεισ για τθν
κατοχφρωςθ των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων των αποφοίτων.
 Ομάδα Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ (ΟΜΕΑ). Θ ΟΜΕΑ δεν αποτελεί πάγιο
όργανο. Θ κθτεία τθσ ορίηεται και ιςχφει για τθ διάρκεια τθσ Εςωτερικισ και
Εξωτερικισ Αξιολόγθςθσ. Απαρτίηεται από δφο (2) μζλθ ΔΕΠ και τον/τθν
Πρόεδρο του Σμιματοσ και είναι υπεφκυνθ για το ςυντονιςμό τθσ εςωτερικισ
αξιολόγθςθσ και τθ ςφνταξθ τθσ Ζκκεςθσ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ. Αςχολείται
με τθν ςυλλογι των ςτοιχείων, τθν ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των δεικτϊν και
ςυντάςςει τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ. Επιπλζον παρακολουκεί τθν εφαρμογι
διορκωτικϊν ενεργειϊν.
 Επιτροπι Χϊρων και Τποδομϊν, θ οποία απαρτίηεται από τρία (3) μζλθ ΔΕΠ
και τον/τθν Πρόεδρο του Σμιματοσ. Ζχει διετι κθτεία και εντοπίηει και
αντιμετωπίηει προβλιματα που ςχετίηονται με τισ εγκαταςτάςεισ του
Σμιματοσ. Προτείνει τθ δθμιουργία νζων χϊρων και τθν αξιοποίθςθ των
υφιςτάμενων, επιβλζπει τισ εγκαταςτάςεισ πυραςφάλειασ, τθ κακαριότθτα
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και τθν αςφαλι φφλαξθ των χϊρων (ιδιαίτερα εκείνων που χρειάηονται
πρόςκετθ φροντίδα, όπωσ τα Εργαςτιρια των HY κλπ.). Ειςθγείται μεκόδουσ
και διαδικαςίεσ για τθν αςφαλι λειτουργία των χϊρων, ιδιαίτερα τισ
απογευματινζσ ϊρεσ και διαμορφϊνει τουσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ των
χϊρων του Σμιματοσ.
 Επιτροπι Ιςτότοπου, θ οποία απαρτίηεται από τρία (3) μελι ΔΕΠ ι ΕΔΙΠ και
ζχει διετι κθτεία. Ρόλοσ τθσ είναι ςε ςυνεργαςία με τθ Γραμματεία του
Σμιματοσ να παρακολουκεί τον ιςτότοπο και ειςθγείται τισ αναγκαίεσ
αναβακμίςεισ όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ειςθγείται μθχανιςμοφσ
επικαιροποίθςθσ του περιεχομζνου τθσ ιςτοςελίδασ του Σμιματοσ και
ςυλλζγει το ςχετικό υλικό. ε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι Εςωτερικισ
Αξιολόγθςθσ και τθν Επιτροπι Προπτυχιακϊν πουδϊν του Σμιματοσ είναι
υπεφκυνθ για τον ζλεγχο του περιεχομζνου των πλθροφοριϊν που
δθμοςιοποιοφνται ςτθν ιςτοςελίδα. Σζλοσ παρακολουκεί τθν αποτελεςματικι
λειτουργία των ςυςτθμάτων Σθλεκπαίδευςθσ του τμιματοσ (διενεργϊντασ
τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ).
 Επιτροπι Κατατάξεων θ οποία αποτελείται από τον/τθν Πρόεδρο του
Σμιματοσ και ζξι (6) μζλθ ΔΕΠ του Σμιματοσ. Είναι αρμόδια για τθν τιρθςθ
των διαδικαςιϊν των κατατακτιριων εξετάςεων του Σμιματοσ. Οφείλει να
διαςφαλίηει τθ διαφάνεια και το αδιάβλθτο τθσ διαδικαςίασ.
Πζραν των Επιτροπϊν θ υνζλευςθ του Σμιματοσ ορίηει και τουσ ακόλουκουσ
Τπεφκυνουσ και αναπλθρωτζσ αυτϊν:
 υντονιςτισ ECTS - Τπεφκυνοσ ERASMUS με διετι κθτεία. Ενθμερϊνει τουσ/τισ
φοιτθτζσ/τριεσ του Σμιματοσ ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ/ευκαιρίεσ που
παρζχει το Πρόγραμμα Κινθτικότθτασ Erasmus. Επιπλζον παρακολουκεί
τουσ/τισ ειςερχόμενουσ/εσ και εξερχόμενουσ/εσ φοιτθτζσ/τριεσ και
ςυνεργάηεται με τθν Επιτροπι Erasmus του Ιδρφματοσ για τθν εφρυκμθ
υλοποίθςθ του Προγράμματοσ.
 Τπεφκυνοσ/θ Πρακτικισ Άςκθςθσ με αρμοδιότθτα τθν υλοποίθςθ τθσ
Πρακτικισ Άςκθςθσ των φοιτθτϊν/τριϊν του Σμιματοσ Γεωγραφίασ. Ο/Θ
Τπεφκυνοσ/θ Πρακτικισ Άςκθςθσ είναι και ο/θ Επιςτθμονικά Τπεφκυνοσ/θ
του Σμιματοσ για το ζργο «ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΑΚΘΘ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΤ
ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ» τθσ προγραμματικισ περιόδου 2014-2020.
 Τπεφκυνοσ/θ Ωρολόγιου Προγράμματοσ Εξαμινων και Εξεταςτικϊν ο/θ
οποίοσ/α ςε ςυνεργαςία με τθ Γραμματεία ειςθγείται ςτον/ςτθν Πρόεδρο και
τθ υνζλευςθ τον προγραμματιςμό του Ακαδθμαϊκοφ Ζτουσ. Επιπλζον ςε
ςυνεργαςία με τθ Γραμματεία καταρτίηει ζγκαιρα το ωρολόγιο πρόγραμμα
των μακθμάτων των Εξαμινων κακϊσ και το πρόγραμμα των εξετάςεων των
μακθμάτων για κάκε εξεταςτικι περίοδο.
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φςτθμα Μεταφοράσ και υςςϊρευςθσ Πιςτωτικϊν Μονάδων (ECTS)
Σο ΠΠ του Σμιματοσ Γεωγραφίασ περιλαμβάνει ζνα ςφνολο υποχρεωτικϊν
μακθμάτων και μακθμάτων επιλογισ. Σο ΠΠ του Σμιματοσ Γεωγραφίασ είναι
οργανωμζνο με βάςθ το Ευρωπαϊκό φςτθμα Μεταφοράσ και υςςϊρευςθσ
Πιςτωτικϊν Μονάδων (ECTS) ςε εφαρμογι τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ (Ν. 3374/2005,
Κεφ. Β, «Σφςτθμα Μεταφοράσ και Συςςώρευςθσ Πιςτωτικών Μονάδων» και τθσ ΤΑ
Φ5/89656/Β3 ΦΕΚ τευχ. Βϋ, αρ. Φφλλου 1466/2007 «Εφαρμογι του Συςτιματοσ
Μεταφοράσ και Συςςώρευςθσ Πιςτωτικών Μονάδων»). Σο φοιτθτο-κεντρικό αυτό
ςφςτθμα βαςίηεται ςτον φόρτο εργαςίασ τον οποίο απαιτείται να καταβάλει κάκε
φοιτθτισ/τρια για να επιτφχει τουσ αντικειμενικοφσ ςτόχουσ του εν λόγω ΠΠ,
ανάλογα με τα μακθςιακά αποτελζςματα και τισ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ
που επιδιϊκεται να αποκτθκοφν μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςι του. Μία (1)
πιςτωτικι μονάδα ECTS ιςοφται με εικοςιπζντε (25) ζωσ τριάντα (30) ϊρεσ
εκτιμοφμενου φόρτου εργαςίασ εκ μζρουσ του/τθσ φοιτθτι/τριασ. Χάρθ ςτο
ςφςτθμα ECTS, το ΠΠ περιγράφεται με τθν απόδοςθ πιςτωτικϊν μονάδων ςε όλα
τα αυτοτελι εκπαιδευτικά ςυςτατικά ςτοιχεία και δραςτθριότθτεσ που το
ςυνκζτουν (υποχρεωτικά μακιματα, μακιματα επιλογισ). Επίςθσ είναι δυνατι θ
μεταφορά και ςυςςϊρευςθ επιτυχϊν επιδόςεων ςε άλλα αντίςτοιχα προγράμματα
ςπουδϊν του ιδίου ι άλλου ΑΕΙ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Για τθν απονομι τίτλου ςπουδϊν απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ διακοςίων ςαράντα
(240) τουλάχιςτον πιςτωτικϊν μονάδων ECTS. Κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ περιλαμβάνει
εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που αντιςτοιχοφν ςε εξιντα (60) πιςτωτικζσ
μονάδεσ.

Περιεχόμενο του Ενθμερωτικοφ Οδθγοφ Προπτυχιακϊν πουδϊν του
Σμιματοσ
τον ενθμερωτικό Οδθγό Προπτυχιακϊν πουδϊν του Σμιματοσ Γεωγραφίασ
περιγράφονται θ οργάνωςθ, θ δομι και το περιεχόμενο του ΠΠ. υγκεκριμζνα ο
Οδθγόσ πουδϊν περιζχει:
 τθν οργάνωςθ ανά εξάμθνο του Προγράμματοσ πουδϊν
 τίτλο, περιεχόμενο, εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και υπεφκυνο
διδαςκαλίασ των υποχρεωτικϊν και επιλογισ μακθμάτων,
 τισ προχποκζςεισ ανάκεςθσ Πτυχιακισ Εργαςίασ και Πρακτικισ Άςκθςθσ,
 τα επιδιωκόμενα μακθςιακά αποτελζςματα και τα προςόντα που αποκτϊνται
από το ςφνολο του προγράμματοσ ςπουδϊν, κακϊσ και από κάκε επί μζρουσ
μάκθμα ι εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα ι ΠΑ που περιλαμβάνεται ςε αυτό,
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 τισ ειδικότθτεσ και τα προςόντα του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ που
εμπλζκεται ςτο ΠΠ και
 πλθροφορίεσ για τισ υποδομζσ του Σμιματοσ και του Ιδρφματοσ.
Σο ΠΠ ανακεωρείται και αναδιαμορφϊνεται κάκε δφο ζτθ. Σο περιεχόμενο του
ενθμερωτικοφ Οδθγοφ Προπτυχιακϊν πουδϊν επικαιροποιείται (φςτερα από
τυχόν αλλαγζσ μικρότερθσ κλίμακασ ςτθν φλθ ι τον τίτλο κάποιων μακθμάτων) κάκε
ακαδθμαϊκό ζτοσ και δθμοςιεφεται (αναρτάται) ςτον ιςτότοπο του Σμιματοσ ςτθν
ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα με τθν ζναρξθ κάκε ακαδθμαϊκισ περιόδου.

Περιγράμματα Μακθμάτων (ECTS)
Για κάκε μάκθμα του ΠΠ υπάρχει ςτον δικτυακό τόπο του Σμιματοσ αναλυτικόσ
οδθγόσ περιγραφισ του που μεταξφ άλλων αναφζρει:




















τον τίτλο μακιματοσ,
τον κωδικό του μακιματοσ,
τισ αυτοτελείσ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ
Αςκιςεισ),
τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ,
τον αρικμό των πιςτωτικϊν μονάδων ECTS,
τον τφπο του μακιματοσ (π.χ. Τπόβακρου, Επιςτθμονικισ Περιοχισ κτλ),
τα προαπαιτοφμενα μακιματα,
τθν γλϊςςα διδαςκαλίασ και εξετάςεων,
το κατά πόςο το μάκθμα προςφζρεται ςε φιλοξενοφμενουσ/εσ
φοιτθτζσ/τριεσ ςε διεκνικι ατομικι μακθςιακι κινθτικότθτα (ERASMUS),
τθν θλεκτρονικι ςελίδα (URL) του μακιματοσ,
τα μακθςιακά αποτελζςματα,
τισ γενικζσ ικανότθτεσ που αποκτά ο/θ φοιτθτισ/τρια με τθν επιτυχι
παρακολοφκθςθ του μακιματοσ,
το περιεχόμενο του μακιματοσ,
τον τρόπο παράδοςθσ,
τθ χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν,
τθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ,
τον φόρτο εργαςίασ ανά διδακτικι δραςτθριότθτα,
τον τρόπο αξιολόγθςθσ των φοιτθτϊν,
τθν ςυνιςτϊμενθ βιβλιογραφία.

Θ ανωτζρω περιγραφι του εκάςτοτε μακιματοσ ανανεϊνεται με ευκφνθ του/τθσ
αντίςτοιχου/θσ διδάςκοντα/ουςασ.
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χεδιαςμόσ/Αναμόρφωςθ Προγράμματοσ πουδϊν
Σο Πρόγραμμα πουδϊν ανακεωρείται και προςαρμόηεται κάκε δφο ζτθ πριν τθν
ζναρξθ τθσ ακαδθμαϊκισ περιόδου με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ μετά από ειςιγθςθ
τθσ Επιτροπισ Προγράμματοσ Προπτυχιακϊν πουδϊν. Σο Πρόγραμμα πουδϊν
αξιολογείται κάκε χρόνο από φοιτθτζσ/τριεσ και διδάςκοντεσ/ουςεσ μζςω των
θλεκτρονικϊν ερωτθματολογίων αξιολόγθςθσ.
υνοπτικά θ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ του ΠΠ ζχει ωσ εξισ:
 Κάκε δφο ζτθ, θ Επιτροπι Προγράμματοσ Προπτυχιακϊν πουδϊν λαμβάνει
υπόψθ τθσ τθν προχπάρχουςα ςτρατθγικι του Ιδρφματοσ και του Σμιματοσ,
τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ του ΠΠ από τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ, τισ
εξωτερικζσ αξιολογιςεισ του ΠΠ αν υπάρχουν, τθ γνϊμθ εξωτερικϊν φορζων
ςχετικά με τθν ζρευνα και τθν αγορά εργαςίασ ςτα γνωςτικά αντικείμενα του
Σμιματοσ (ςυχνά Φορζων Πρακτικισ Άςκθςθσ που ςυμπλθρϊνουν
ερωτθματολόγια ςχετικά με τισ δεξιότθτεσ των φοιτθτϊν/τριϊν του Σμιματοσ
που εκπονοφν Πρακτικι Άςκθςθ), τθν πλθρότθτα του προγράμματοσ
ςπουδϊν, αλλά και το μεταβαλλόμενο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο και τουσ
περιοριςμοφσ που κζτει ςτθ διάρκρωςθ του ΠΠ (π.χ. τον προβλεπόμενο
φόρτο εργαςίασ βάςει του ECTS και τθν ιςοκατανομι των πιςτωτικϊν
μονάδων ECTS ςτα εξάμθνα ςπουδϊν) και διατυπϊνει προτάςεισ αλλαγϊν ςτο
ΠΠ.
 Θ Επιτροπι Προγράμματοσ Προπτυχιακϊν πουδϊν ειςθγείται ςτθ υνζλευςθ
του Σμιματοσ τισ προτεινόμενεσ αλλαγζσ, ςτοιχειοκετϊντασ και
αιτιολογϊντασ κάκε πρόταςθ αναλυτικά.
 τθν περίπτωςθ αλλαγϊν που επθρεάηουν ριηικά το ΠΠ (π.χ. καταργιςεισ
μακθμάτων, ειςαγωγι νζων μακθμάτων), θ ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ
Προπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν προςδιορίηει και τισ μεταβατικζσ
διατάξεισ για τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ παρελκόντων ετϊν.
 Θ υνζλευςθ του Σμιματοσ εγκρίνει ι απορρίπτει τισ αλλαγζσ.
 Σο Σμιμα εκδίδει μετά από κάκε αλλαγι τον επικαιροποιθμζνο ενθμερωτικό
Οδθγό πουδϊν και τον αντίςτοιχο αναλυτικό οδθγό ECTS, και τον προωκεί
ςτθ Μονάδα Διαςφάλιςθσ τθσ Ποιότθτασ (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρφματοσ για να
ελζγξει τθν τιρθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων του προτφπου.
 Σζλοσ αναρτά τουσ ανακεωρθμζνουσ οδθγοφσ ςτον ιςτότοπό του, ςτα
ελλθνικά και αγγλικά, ϊςτε να ενθμερϊνονται οι φοιτθτζσ/τριεσ του Σμιματοσ
αλλά και οι ειςερχόμενοι/εσ φοιτθτζσ/τριεσ των προγραμμάτων κινθτικότθτασ
και ανταλλαγισ φοιτθτϊν/τριϊν.
 Οι αλλαγζσ κοινοποιοφνται και ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ ϊςτε να
ρυκμιςτοφν αντίςτοιχα το φοιτθτολόγιο και κατ’ επζκταςθ οι υποχρεϊςεισ
των φοιτθτϊν/τριϊν μζχρι τθν απόκτθςθ του πτυχίου.
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Πζραν τθσ ριηικϊν ανακεωριςεων του Προγράμματοσ Προπτυχιακϊν πουδϊν
υπάρχει θ δυνατότθτα αλλαγϊν μικρισ κλίμακασ (όπωσ τροποποίθςθ τθσ φλθσ
κάποιου μακιματοσ, ι μετονομαςία μακιματοσ). τθν περίπτωςθ αυτι θ
διαδικαςία που ακολουκείται είναι θ εξισ:
 Οι μικρισ κλίμακασ αλλαγζσ υποβάλλονται με γραπτό αίτθμα από τον
εκάςτοτε διδάςκοντα ςτθν Επιτροπι Προγράμματοσ Προπτυχιακϊν πουδϊν.
 Θ Επιτροπι ςυλλζγει τα αιτιματα και ενθμερϊνει πριν τθν αρχι κάκε
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ ηθτϊντασ τθν ζγκριςθ των
αλλαγϊν.
 Θ υνζλευςθ του Σμιματοσ εγκρίνει ι απορρίπτει τισ αλλαγζσ και
ακολουκείται θ διαδικαςία επικαιροποίθςθσ του ενθμερωτικοφ Οδθγοφ
πουδϊν και του αναλυτικοφ οδθγοφ ECTS και ανάρτθςθσ ςτον ιςτότοπο του
Σμιματοσ.

Χρονικι Διάρκεια Ακαδθμαϊκοφ Ζτουσ
Σο διδακτικό ζργο κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ διαρκρϊνεται ςε δφο εξάμθνα. Κάκε
εξάμθνο περιλαμβάνει δεκατρείσ (13) πλιρεισ εβδομάδεσ διδαςκαλίασ.
Θ παράταςθ τθσ διάρκειασ ενόσ εξαμινου επιτρζπεται μόνο ςε εξαιρετικζσ
περιπτϊςεισ, προκειμζνου να ςυμπλθρωκεί ο απαιτοφμενοσ ελάχιςτοσ αρικμόσ
εβδομάδων διδαςκαλίασ, με απόφαςθ του/τθσ Πρφτανθ, φςτερα από πρόταςθ τθσ
Κοςμθτείασ τθσ χολισ. Θ παράταςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ δφο (2)
εβδομάδεσ.
Σο Σμιμα μεριμνά για τθν προϊκθςθ καλϊν πρακτικϊν που ςυνειςφζρουν ςτθν
περάτωςθ των ςπουδϊν των φοιτθτϊν/τριϊν ςτθν κανονικι τουσ διάρκεια που
είναι τα τζςςερα (4) ζτθ.

Ακαδθμαϊκόσ Προγραμματιςμόσ
Ο ακαδθμαϊκόσ προγραμματιςμόσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ κακϊσ και οι ανακζςεισ
τθσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων του ΠΠ εγκρίνεται από τθ υνζλευςθ του
Σμιματοσ πριν τθν ζναρξι του.
Σο ακαδθμαϊκό ζτοσ αρχίηει τθν 1θ επτεμβρίου κάκε ζτουσ και λιγει τθν 31θ
Αυγοφςτου του επόμενου. Σο εκπαιδευτικό ζργο κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ
διαρκρϊνεται χρονικά ςε δφο εξάμθνα, το χειμερινό και το εαρινό. Οι θμερομθνίεσ
ζναρξθσ και λιξθσ τόςο του χειμερινοφ όςο και του εαρινοφ εξαμινου ορίηονται
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κάκε φορά ςτον ακαδθμαϊκό προγραμματιςμό πριν τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ
ζτουσ.
Κατά τθν κρίςθ των διδαςκόντων/ουςϊν, θ παρακολοφκθςθ των μακθμάτων των
φροντιςτθριακϊν, πρακτικϊν και εργαςτθριακϊν αςκιςεων είναι υποχρεωτικι ι
προαιρετικι. Οι διδάςκοντεσ κατά τθν ανακοίνωςθ του τρόπου ελζγχου των
γνϊςεων των φοιτθτϊν/τριϊν μποροφν να προςδιορίηουν και το βάροσ τθσ
παρακολοφκθςθσ ςτθ ςυνολικι αξιολόγθςθ του/τθσ φοιτθτι/τριασ.
Αν, για οποιοδιποτε λόγο, ο αρικμόσ των ωρϊν διδαςκαλίασ που
πραγματοποιικθκαν ςε ζνα μάκθμα είναι μικρότεροσ από τα 4/5 του
προβλεπομζνου ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν για τισ εργάςιμεσ θμζρεσ του αντίςτοιχου
εξαμινου, τότε το μάκθμα κεωρείται ότι δεν διδάχκθκε.

Αργίεσ
Μακιματα και εξετάςεισ δεν διεξάγονται τισ ακόλουκεσ θμερομθνίεσ:
 Χειμερινό εξάμθνο: τθν 28θ Οκτωβρίου, τθν 17θ Νοεμβρίου, κατά τισ διακοπζσ
των Χριςτουγζννων που αρχίηουν τθν 23θ Δεκεμβρίου και λιγουν τθν 6θ
Ιανουαρίου και τθν 30θ Ιανουαρίου.
 Εαρινό εξάμθνο: τθν Κακαρά Δευτζρα, τθν 25θ Μαρτίου, κατά τισ διακοπζσ
του Πάςχα που αρχίηουν τθ Μεγάλθ Δευτζρα και λιγουν τθν Κυριακι του
Θωμά, τθν Πρωτομαγιά και του Αγίου Πνεφματοσ.

Διαδικαςία Κατατακτιριων Εξετάςεων
 Οι αιτιςεισ των υποψθφίων γίνονται 1-15 Νοεμβρίου.
 Θ υνζλευςθ του Σμιματοσ ορίηει τθν Επιτροπι Κατατάξεων.
 Σα εξεταηόμενα μακιματα είναι τρία (3), αποτελοφν βαςικά υποχρεωτικά
μακιματα υποβάκρου και ορίηονται από τθ υνζλευςθ.
 Σο εξάμθνο κατάταξθσ για τουσ πτυχιοφχουσ Πανεπιςτθμίου ι ιςότιμων προσ
αυτά, ορίηεται το τρίτο (Γ’) και για τουσ πτυχιοφχουσ Ανωτζρων χολϊν
διετοφσ και υπερδιετοφσ κφκλου ςπουδϊν το δεφτερο (Β’).
 Σο πρόγραμμα των εξετάςεων ςτα τρία (3) μακιματα πρζπει να ζχει
ανακοινωκεί τουλάχιςτον 8-10 μζρεσ πριν τισ εξετάςεισ. Σο διάςτθμα που
διενεργοφνται οι κατατακτιριεσ είναι ςυνικωσ 1-15 Δεκεμβρίου.
 Θ Επιτροπι Κατατάξεων ςυγκεντρϊνεται και φτιάχνει πρακτικό επικφρωςθσ
του προγράμματοσ και των επιτθρθτϊν. Ενθμερϊνει τουσ εξεταςτζσ και
αναβακμολογθτζσ για τθ διαδικαςία που ακολουκείται.
 Σθν θμζρα των εξετάςεων δίνονται οι οδθγίεσ ςτουσ επιτθρθτζσ.
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 Σα ονόματα των υποψθφίων αναρτϊνται ζξω από τθν αίκουςα εξζταςθσ.
 Οι επιτθρθτζσ/τριεσ ελζγχουν ταυτότθτα ι το διαβατιριο των υποψθφίων. Οι
υποψιφιοι επιτρζπεται να ζχουν μαηί τουσ μόνο δφο (2) ςτυλό μπλε ι μαφρο.
Γράφουν ςτα τετράδια μόνο με ζνα χρϊμα.
 υντάςςεται παρουςιολόγιο, όπου οι υποψιφιοι/εσ υπογράφουν τθν ϊρα
που παραδίδουν τα τετράδια τουσ.
 Οι υποψιφιοι/εσ κατά τθν πρϊτθ θμζρα τθσ εξζταςθσ προςζρχονται μία (1)
ϊρα νωρίτερα από τθν ϊρα τθσ εξζταςθσ, ενϊ κατά τισ λοιπζσ μζρεσ τριάντα
λεπτά (30ϋ) νωρίτερα. Εφοδιάηονται με τα τετράδια των εξετάςεων ςτα οποία
καταγράφουν τα ςτοιχεία τουσ χωρίσ προςκικεσ ι ςθμειϊςεισ με
οποιαδιποτε χρϊματα.
 Σα προςωπικά ςτοιχεία καλφπτονται κατά τθν παράδοςθ των τετραδίων με
μζριμνα των επιτθρθτϊν παρουςία των ίδιων των υποψθφίων.
 Σα τετράδια «κλείνονται» με ςτυλό ςτο τζλοσ του γραπτοφ κειμζνου και
μονογράφονται από τουσ/τισ επιτθρθτζσ/τριεσ.
 Τποψιφιοσ/α που ςυλλαμβάνεται να αντιγράφει ι να παρενοχλεί τουσ
ςυνυποψιφιουσ ι τθν εν γζνει διαδικαςία των εξετάςεων αποβάλλεται από
τθν αίκουςα και το γραπτό του μθδενίηεται. Για τθν αποβολι ςυντάςςεται
πρακτικό αποβολισ που υπογράφεται από τουσ εξεταςτζσ και επιτθρθτζσ με
πλιρθ αιτιολόγθςθ τθσ πράξεωσ αποβολισ. Σο πρακτικό αυτό παραδίδεται
ςτθν Επιτροπι Κατατάξεων.
 Οι υποψιφιοι/εσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν το τελευταίο φφλλο του
τετραδίου για πρόχειρεσ ςθμειϊςεισ.
 Οι εξεταςτζσ/ςτριεσ – βακμολογθτζσ/ιτριεσ καταρτίηουν πίνακα με ζξι (6)
κζματα τον οποίο παραδίδουν ςτθν Επιτροπι τριάντα λεπτά (30ϋ) πριν από
τθν εξζταςθ ςε κλειςτό φάκελο.
 Θ Επιτροπι επιλζγει τρία (3) κζματα, από τα οποία κλθρϊνεται το ζνα και επί
του οποίου διαγωνίηονται όλοι/εσ οι υποψιφιοι/εσ. θμείωςθ: Σα κζματα
είναι ξεχωριςτά (ζνα ςε κάκε ςελίδα κακϊσ μόνο ζνα φωτοτυπείται και
δίνεται ςτουσ/ςτισ υποψθφίουσ/εσ).
 Αφοφ γίνει θ κλιρωςθ οι επιτθρθτζσ/τριεσ γράφουν ςτον πίνακα το ςυνολικό
χρόνο που ζχουν οι εξεταηόμενοι/εσ και ορίηεται το χρονικό διάςτθμα που
μπορεί να αποχωριςει κάποιοσ/α υποψιφιοσ/α. Σα κζματα δεν
αντιγράφονται ςτο τετράδιο, παραδίδονται μαηί με τα τετράδια των
υποψθφίων.
 Θ υνζλευςθ του Σμιματοσ ορίηει δφο (2) βακμολογθτζσ/τριεσ και ζναν/μία
(1) αναβακμολογθτι/τρια για κάκε εξεταηόμενο μάκθμα, οι οποίοι/εσ είναι
κακθγθτζσ/τριεσ του ιδίου Σμιματοσ. Από τουσ/τισ δφο βακμολογθτζσ/τριεσ
κα πρζπει είτε και οι δφο (2) να διδάςκουν το εξεταηόμενο μάκθμα, είτε να το
διδάςκει ο/θ ζνασ/μία (1) εκ των δφο (2) και ο/θ άλλοσ/θ να διδάςκει
ςυγγενζσ μάκθμα.
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 Μετά το πζρασ τθσ εξζταςθσ γίνεται καταμζτρθςθ των τετραδίων των
υποψθφίων και παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Κατατάξεων, θ οποία αμζςωσ τα
παραδίδει ςτον/ςτθν πρϊτο/θ εξεταςτι/ςτρια – βακμολογθτι/τρια.
 Ο/Θ πρϊτοσ/θ εξεταςτισ/ςτρια – βακμολογθτισ/τρια μεριμνά για τθν
ταχφτερθ δυνατι βακμολόγθςθ και τθν παράδοςι τουσ ςτθν Επιτροπι
Κατατάξεων για κάλυψθ του βακμοφ και παράδοςθ ςτο/ςτθ δεφτερο/θ
εξεταςτι/ςτρια – βακμολογθτι/τρια, ο/θ οποίοσ/α ακολουκεί τθν ίδια
διαδικαςία.
 Θ βακμολόγθςθ από κάκε βακμολογθτι/τρια γίνεται ςε ακζραιεσ μονάδεσ με
βάςθ τθν κλίμακα 0-20.
 Επιτυχϊν/ουςα κεωρείται ο/θ υποψιφιοσ/α που ςυγκεντρϊνει ςυνολικι
βακμολογία τριάντα (30) τουλάχιςτον μονάδεσ με τθν προχπόκεςθ ότι ςε
κάκε ζνα από τα τρία (3) εξεταηόμενα μακιματα ζχει βακμολογθκεί με δζκα
(10) μονάδεσ, που είναι ο μζςοσ όροσ τθσ βακμολογίασ των δφο (2)
εξεταςτϊν/ςτριϊν.
 Σα γραπτά ςτα οποία διαπιςτϊνεται ότι υπάρχει μεταξφ των δφο (2)
βακμολογιϊν των εξεταςτϊν/ςτριϊν διαφορά ίςθ ι μεγαλφτερθ από ζξι (6)
μονάδεσ παραπζμπονται ςτον/ςτθν αναβακμολογθτι/τρια.
 Ωσ βακμόσ του μακιματοσ που αναβακμολογείται ορίηεται ο μζςοσ όροσ του
ακροίςματοσ
που
προκφπτει
από
τθ
βακμολογία
του/τθσ
αναβακμολογθτι/τριασ και του πλθςιζςτερου προσ τθ βακμολογία αυτι
βακμοφ του/τθσ πρϊτου/θσ (1ου) ι του/τθσ δεφτερου/θσ (2ου)
εξεταςτι/ςτριασ.
 ε κάκε μάκθμα που εξετάηεται ςυντάςςεται πρακτικό του μακιματοσ που
υπογράφεται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Κατατάξεων. το τζλοσ ςυντάςςεται
πρακτικό επιλογισ των υποψθφίων.
 Θ λίςτα με τα ονόματα των καταταςςόμενων εγκρίνεται από τθ υνζλευςθ
του Σμιματοσ.
 Σα επιτυχϊσ εξεταηόμενα μακιματα αναγνωρίηονται με αίτθςθ του/τθσ
φοιτθτι/τριασ προσ τθ Γραμματεία.
 Θ Γραμματεία του Σμιματοσ ανακοινϊνει τισ θμερομθνίεσ εγγραφισ των
καταταςςόμενων.

Εγγραφι ςτο ΠΠ και Φοιτθτικι Ιδιότθτα
Οι προπτυχιακζσ ςπουδζσ ζχουν χρονικι διάρκεια τουλάχιςτον οκτϊ (8) εξαμινων.
Ο/Θ φοιτθτισ/τρια υποχρεοφται να εγγραφεί και να δθλϊςει θλεκτρονικά ςτο
πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ Γραμματείασ του Σμιματοσ εντόσ των δφο (2) πρϊτων
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εβδομάδων διδαςκαλίασ κάκε εξαμινου, εκείνα τα μακιματα του ενδεικτικοφ
προγράμματοσ ςπουδϊν που επιλζγει να παρακολουκιςει και να εξεταςκεί.
Με ευκφνθ του/τθσ Προζδρου του Σμιματοσ ςτθν αρχι του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ
λαμβάνει χϊρα εκδιλωςθ ενθμζρωςθσ των πρωτοετϊν φοιτθτϊν/τριϊν ςτθν οποία
παρουςιάηονται από διδάςκοντεσ/ουςεσ του Σμιματοσ οι μακθςιακοί ςτόχοι του
προγράμματοσ ςπουδϊν, θ διάρκρωςθ του και θ φιλοςοφία του, οι δεξιότθτεσ των
αποφοίτων και πωσ αυτζσ ςχετίηονται με τισ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ, το
περιεχόμενο και ο προςανατολιςμόσ των μακθμάτων, τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά
τουσ ςυμπεριλαμβανομζνων των κεςμϊν τθσ Πτυχιακισ Εργαςίασ, τθσ Πρακτικισ
Άςκθςθσ, τθσ Κινθτικότθτασ, του κεςμοφ του ςυμβοφλου κακθγθτι και του
ςυμβοφλου ςυμφοιτθτι, των υποχρεϊςεων για τθν λιψθ πτυχίου, κτλ
Θ διλωςθ των μακθμάτων λαμβάνει χϊρα αποκλειςτικά εντόσ τθσ προκεςμίασ
διλωςθσ μακθμάτων όπωσ αυτι αποφαςίηεται από τθν υνζλευςθ του Σμιματοσ
και ανακοινϊνεται από τθν Γραμματεία του Σμιματοσ. Θ διλωςθ λαμβάνει χϊρα
θλεκτρονικά μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθσ Γραμματείασ. Μετά το
πζρασ τθσ προκεςμίασ, δεν πραγματοποιοφνται δθλϊςεισ μακθμάτων παρά μόνο
ςε περίπτωςθ αςτοχίασ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθσ Γραμματείασ οπότε
δίνεται νζα παράταςθ μετά από απόφαςθ του/τθσ Προζδρου του Σμιματοσ.
Ο/Θ φοιτθτισ/τρια, με ζγγραφθ διλωςι του/τθσ, ζχει δικαίωμα να αποςυρκεί από
το μάκθμα ςτο οποίο ζχει εγγραφεί. Θ διλωςθ κατατίκεται το αργότερο εντόσ των
δφο (2) πρϊτων εβδομάδων διδαςκαλίασ κάκε εξαμινου. τθν περίπτωςθ αυτι, θ
εγγραφι του/τθσ φοιτθτι/τριασ ςτο μάκθμα από το οποίο αποςφρεται,
ακυρϊνεται.
Μετά τθν πάροδο του χρονικοφ διαςτιματοσ των οκτϊ (8) εξαμινων που
προβλζπεται ωσ ελάχιςτθ διάρκεια των προπτυχιακϊν ςπουδϊν προςαυξανόμενου
κατά δφο (2) ζτθ, δεν χορθγοφνται οι προβλεπόμενεσ πάςθσ φφςεωσ παροχζσ προσ
τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ, όπωσ ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι περίκαλψθ,
υποτροφίεσ επίδοςθσ και υποτροφίεσ και δάνεια ενίςχυςθσ, δωρεάν ςίτιςθ,
ςτζγαςθ και παροχι διδακτικϊν βιβλίων ι άλλων βοθκθμάτων, διευκόλυνςθ για τισ
μετακινιςεισ κ.ά.

Οριςμόσ και Ανάδειξθ Εκπροςϊπων των Φοιτθτϊν/τριϊν ςε υλλογικά
Όργανα
Σο Σμιμα προτρζπει τθν ενεργό ςυμμετοχι των φοιτθτϊν/τριϊν ςτα κοινά και ςτα
ςυλλογικά όργανα του Σμιματοσ ϊςτε πζραν τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ να
αναπτφξουν κοινωνικι και δθμοκρατικι ςυνείδθςθ.
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Οι φοιτθτζσ/τριεσ ςυμμετζχουν με εκπροςϊπουσ τουσ ςτα ςυλλογικά όργανα του
Σμιματοσ, όπωσ ο νόμοσ ορίηει, κακϊσ και ςε επιτροπζσ που ςυγκροτοφνται κατά
περίπτωςθ με βάςθ τον Οργανιςμό, τον Εςωτερικό Κανονιςμό ι αποφάςεισ των
Οργάνων του Ιδρφματοσ.
Θ άςκθςθ των ςυνδικαλιςτικϊν δικαιωμάτων των φοιτθτϊν/τριϊν δεν επιτρζπεται
να παρακωλφει τθν ομαλι διεξαγωγι του πάςθσ φφςεωσ ζργου (εκπαιδευτικοφ,
διοικθτικοφ κ.λπ.) του Σμιματοσ και του Ιδρφματοσ. Για το ςκοπό αυτό θ
πραγματοποίθςθ ςυνελεφςεων, ςυγκεντρϊςεων, εκδθλϊςεων και κάκε είδουσ
δραςτθριοτιτων επιτρζπεται μόνον εκτόσ των ωρϊν διδαςκαλίασ μετά από
ζγγραφθ άδεια του/τθσ Πρφτανθ.
H ανάδειξθ των εκπροςϊπων των φοιτθτϊν/τριϊν, όπου προβλζπεται τζτοια
εκπροςϊπθςθ ςφμφωνα με τον Ν.4485/2017, γίνεται ςφμφωνα με διαδικαςίεσ που
αποφαςίηουν τα ςυνδικαλιςτικά φοιτθτικά όργανα. Οι εκπρόςωποι αυτοί/εσ
νομιμοποιοφνται με ζγγραφθ υπόδειξι τουσ από το Δ.. του φοιτθτικοφ ςυλλόγου
που φζρει τθν ςφραγίδα του ςυλλόγου και τισ υπογραφζσ του/τθσ Προζδρου και
του/τθσ Γεν. Γραμματζα του.
Οι εκπρόςωποι των φοιτθτϊν/τριϊν ςε ςυλλογικά όργανα εκλζγονται από το
ςφνολο των αντίςτοιχων ενεργϊν φοιτθτϊν/τριϊν, με ενιαίο ψθφοδζλτιο και
άμεςθ, κακολικι και μυςτικι ψθφοφορία, όπωσ προβλζπεται ςτον Ν.4485/2017. Σο
Σμιμα Ακαδθμαϊκϊν Θεμάτων του Ιδρφματοσ ζχει τθν ευκφνθ χοριγθςθσ των
απαιτουμζνων καταςτάςεων, ϊςτε να ςυνταχκοφν οι εκλογικοί κατάλογοι.
Θ ψθφοφορία μπορεί να διεξάγεται θλεκτρονικά, εφόςον διαςφαλίηεται θ
εγκυρότθτα τθσ ψιφου, το αδιάβλθτο τθσ διαδικαςίασ και πιςτοποιείται θ
ταυτότθτα των ψθφοφόρων. Με τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Ιδρφματοσ
προβλζπονται οι διαδικαςίεσ που διαςφαλίηουν τα ςχετικά.
Θ πρόςκλθςθ ςτουσ/ςτισ εκπροςϊπουσ των φοιτθτϊν/τριϊν για ςυμμετοχι ςτα
ςυλλογικά όργανα ςτα οποία ςυμμετζχουν μπορεί να γίνεται εγγράφωσ, με
θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι με κάκε άλλο πρόςφορο μζςο.

Τποχρεϊςεισ Διδαςκόντων/ουςϊν
Οι διδάςκοντεσ/ουςεσ ζχουν τθν ευκφνθ για τθν διαςφάλιςθ τθσ ακαδθμαϊκισ
ποιότθτασ και του επιπζδου ςπουδϊν. Για τα μακιματα, τα οποία τουσ ζχουν
ανατεκεί από τθν υνζλευςθ του Σμιματοσ, κα πρζπει:
 Να μεριμνοφν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκόμενθσ φλθσ εντόσ των
χρονικϊν περικωρίων που προςδιορίηονται από τον ακαδθμαϊκό
προγραμματιςμό.
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 Να εξαςφαλίηουν ότι θ φλθ του μακιματοσ ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ
απαιτιςεισ και ςτισ εκπαιδευτικζσ κατευκφνςεισ του Σμιματοσ.
 Να διαςφαλίηουν τθν ποιότθτα των κεμάτων εξζταςθσ, το αδιάβλθτο των
εξετάςεων αλλά και τθν ζγκαιρθ βακμολόγθςθ και ανακοίνωςθ των βακμϊν
ςτθν πλατφόρμα θλεκτρονικισ μάκθςθσ του Ιδρφματοσ (eClass) εντόσ είκοςι
(20) θμερϊν από τθν θμερομθνία εξζταςθσ.
 Να μεριμνοφν για τθν ετοιμότθτα των εργαςτθρίων και των υπόλοιπων
υποδομϊν ϊςτε να επιτυγχάνεται το επικυμθτό αποτζλεςμα κατά τθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία.
 Να προτείνουν κζματα Πτυχιακϊν Εργαςιϊν εντόσ των προκεςμιϊν που
αποφαςίηονται από τθν υνζλευςθ του Σμιματοσ.
 Nα εφαρμόηουν πρακτικζσ για τθν ζνταξθ των φοιτθτϊν/τριϊν ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία και να προωκοφν ζνα περιβάλλον ςυνεργαςίασ με
τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ. Να εμπνεφςουν τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ ϊςτε να
εξελιχκοφν ςε παραγωγικοφσ πολίτεσ με κοινωνικι ςυνείδθςθ.
 Πζραν τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ, οι διδάςκοντεσ κα πρζπει να φροντίηουν για
τθν εμπζδωςθ κοινωνικϊν αξιϊν όπωσ θ αξιοκρατία και θ δικαιοςφνθ.
 Να προωκοφν τθ φιλοςοφία του ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεφκερο Λογιςμικό/Λογιςμικό
Ανοικτοφ Κϊδικα).
Με ευκφνθ του/τθσ αντίςτοιχου/θσ διδάςκοντα/ουςασ, για όλα τα μακιματα που
διδάςκονται ςφμφωνα με το ΠΠ:
 διατθρείται ςελίδα ςτθν πλατφόρμα θλεκτρονικισ μάκθςθσ του
Πανεπιςτθμίου (eClass),
 επικαιροποιείται το περίγραμμα ECTS κάκε μακιματοσ που πρζπει να είναι
αναρτθμζνο ςτον δικτυακό τόπο του Σμιματοσ,
 γνωςτοποιείται θ διαδικαςία εξζταςθσ του μακιματοσ που αποτελεί μζροσ
και τθσ περιγραφισ του κάκε μακιματοσ,
 αναρτάται όλο το υλικό των διαλζξεων, υποςτθρικτικό υλικό και οδθγίεσ για
τθν υποβολι τυχόν εργαςιϊν ι εργαςτθριακϊν αςκιςεων.
Σο περιεχόμενο κάκε μακιματοσ επεξθγείται τθν πρϊτθ θμζρα τθσ διδαςκαλίασ
αυτοφ από τον/τθν/τουσ/τισ διδάςκοντα/ουςα/ντεσ/ουςεσ, οπότε και
ανακοινϊνονται ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ θ βαςικι βιβλιογραφία του μακιματοσ
και ο τρόποσ εκτίμθςθσ τθσ επίδοςισ τουσ (αξιολόγθςθσ).
Πζραν από τουσ/τισ διδάςκοντεσ/ουςεσ ςτουσ/ςτισ οποίουσ/εσ ζχει γίνει θ ανάκεςθ
του μακιματοσ από τθν υνζλευςθ του Σμιματοσ, μζροσ των διαλζξεων ι των
εργαςτθρίων μπορεί να πραγματοποιθκεί από άλλουσ/εσ διδάςκοντεσ/ουςεσ,
διδάκτορεσ ι υποψιφιουσ/εσ διδάκτορεσ αρκεί αυτό να ζχει εγκρικεί από τθν
υνζλευςθ του Σμιματοσ ςτθν αρχι του κάκε εξαμινου.
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Οι φοιτθτζσ/τριεσ μποροφν να επικοινωνοφν θλεκτρονικά με τουσ/τισ
διδάςκοντεσ/ουςεσ για ηθτιματα που ςχετίηονται με το μάκθμα μζςω τθσ
πλατφόρμασ θλεκτρονικισ μάκθςθσ (eClass).

Δικαιϊματα Φοιτθτϊν/τριϊν
Οι προπτυχιακοί/εσ φοιτθτζσ/τριεσ του Σμιματοσ είναι μζλθ τθσ Πανεπιςτθμιακισ
Κοινότθτασ. Θ ανάπτυξθ τθσ πρζπουςασ ςχζςθσ μεταξφ διδάςκοντα/ουςασ και
διδαςκομζνου/θσ επιβάλλει ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ να επιδεικνφουν τον
απαιτοφμενο ςεβαςμό για τθν επιτυχία τθσ διδαςκαλίασ, τθσ ζρευνασ και του
αντικειμενικοφ και διαφανοφσ ελζγχου των γνϊςεων τουσ.
Κυρίαρχο δικαίωμα των φοιτθτϊν/τριϊν είναι το δικαίωμα ςτθ μάκθςθ. Οι
φοιτθτζσ/τριεσ δικαιοφνται να ςυμμετζχουν ςε αμειβόμενεσ δραςτθριότθτεσ του
Σμιματοσ και του Ιδρφματοσ. Οι φοιτθτζσ/τριεσ του Σμιματοσ, ζχουν τα ακόλουκα
δικαιϊματα:
 Να ενθμερϊνονται ζγκαιρα και επαρκϊσ για όλα τα κζματα τθσ ακαδθμαϊκισ
ηωισ που τουσ αφοροφν.
 Να εκφράηουν ελεφκερα τισ απόψεισ τουσ για εκπαιδευτικά και άλλα κζματα,
ςτο πλαίςιο τθσ ακαδθμαϊκισ ελευκερίασ και με ςεβαςμό ςτουσ κανόνεσ
δεοντολογίασ.
 Να αξιολογοφν το εκπαιδευτικό ζργο, τθν ποιότθτα και τθν
αποτελεςματικότθτα των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν και τισ ενζργειεσ τθσ
διοίκθςθσ του Σμιματοσ και του Ιδρφματοσ, όπωσ ο νόμοσ ορίηει.
 Να εξυπθρετοφνται από τισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ του Σμιματοσ και του
Ιδρφματοσ ζγκαιρα και αποτελεςματικά εντόσ του προβλεπόμενου ωραρίου.
 Να κάνουν χριςθ των εγκαταςτάςεων και των υποδομϊν του Σμιματοσ και
του Ιδρφματοσ, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ του.
 Να απολαμβάνουν τισ κοινωνικζσ και άλλεσ παροχζσ που απορρζουν από τθν
ιδιότθτα του/τθσ φοιτθτι/τριασ του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου.
 Να υποβάλλουν αναφορζσ και αιτιματα ςτα αρμόδια όργανα του Σμιματοσ
ςχετικά με κζματα που τουσ αφοροφν άμεςα, όπωσ επαναβακμολόγθςθ /
επανεξζταςθ μακιματοσ και ανακεϊρθςθ αποφάςεων που αφοροφν ςε
πεικαρχικά κζματα και κζματα που αφοροφν ςτθν φοιτθτικι κοινότθτα ςτθν
οποία ανικουν.
 Να εκπροςωποφνται ςτα ςυλλογικά όργανα και τισ επιτροπζσ του Σμιματοσ,
όπωσ προβλζπεται από το Νόμο, τον Οργανιςμό, τον Εςωτερικό Κανονιςμό
και τισ αποφάςεισ του Ιδρφματοσ και του Σμιματοσ και να ςυμμετζχουν
ενεργά ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ.
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 Να ςυμμετζχουν ςε φοιτθτικοφσ ςυλλόγουσ ι ςε άλλεσ οργανϊςεισ και
ομίλουσ που δραςτθριοποιοφνται ι λειτουργοφν ςτο πλαίςιο του Ιδρφματοσ,
τθρϊντασ τουσ κανονιςμοφσ του Πανεπιςτθμίου.

Τποχρεϊςεισ Φοιτθτϊν/τριϊν
Οι φοιτθτζσ/τριεσ του Σμιματοσ ζχουν τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ:
 Να ενθμερϊνονται για τον Οργανιςμό, τον Εςωτερικό Κανονιςμό, τουσ
κανόνεσ δεοντολογίασ, τουσ επιμζρουσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ και τισ
αποφάςεισ του Σμιματοσ και του Πανεπιςτθμίου που τουσ αφοροφν και να
τουσ εφαρμόηουν με ςυνζπεια και υπευκυνότθτα.
 Να ενθμερϊνονται για το πρόγραμμα ςπουδϊν που ακολουκοφν και τον
ακαδθμαϊκό προγραμματιςμό.
 Να ςυμβάλλουν ςτθν καλι φιμθ του Σμιματοσ και του Πανεπιςτθμίου με τισ
ακαδθμαϊκζσ, πολιτιςτικζσ και ςυλλογικζσ δραςτθριότθτζσ τουσ.
 Να ςζβονται και να προςτατεφουν τισ εγκαταςτάςεισ και τισ υποδομζσ του
Σμιματοσ και του Πανεπιςτθμίου και να μεριμνοφν για τθ διαςφάλιςθ τθσ
κακαριότθτασ των χϊρων του.
 Να ανανεϊνουν τθν εγγραφι τουσ ςε κάκε εξάμθνο και να δθλϊνουν ζγκαιρα
τα μακιματα που επικυμοφν να παρακολουκιςουν.
Διευκρινίηεται ότι, θ διλωςθ μακθμάτων επιλογισ ζχει ιςχφ μόνο για ζνα
ακαδθμαϊκό ζτοσ. ε περίπτωςθ αποτυχίασ ςτθν εξζταςθ του μακιματοσ οι
φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν δφο επιλογζσ:
(α) είτε να δθλϊςουν πάλι το ίδιο μάκθμα το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ,
είτε
(β) να το αντικαταςτιςουν, με διλωςι τουσ, με μάκθμα αντίςτοιχθσ
περιόδου.
 Να εγγράφονται και να παρακoλουκοφν τισ ανακοινϊςεισ ςτο πλθροφοριακό
ςφςτθμα θλεκτρονικισ τάξθσ (eClass) ςτα μακιματα που ζχουν δθλϊςει.
 Να παρακολουκοφν τισ ανακοινϊςεισ που αποςτζλλονται με e-mail από τθ
Γραμματεία.
Θ ανάρτθςθ ανακοινϊςεων ι πάςθσ άλλθσ φφςεωσ ζντυπου υλικοφ επιτρζπεται
μόνο ςε κακοριςμζνουσ χϊρουσ φςτερα από απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του
Σμιματοσ.
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Εξεταςτικζσ Περίοδοι
Τπάρχει μια εξεταςτικι περίοδοσ ςτο τζλοσ κάκε εξαμινου, μετά τθν περίοδο
διδαςκαλίασ και μια επαναλθπτικι ςτθν αρχι του νζου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ.
Δθλαδι οι εξεταςτικζσ περίοδοι είναι τρεισ: του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, του
Ιουνίου και του επτεμβρίου. Κατά τθ διάρκεια αυτϊν δεν πραγματοποιείται
διδαςκαλία μακθμάτων.
Θ εξεταςτικι περίοδοσ του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου αρχίηει εντόσ του δευτζρου
δεκαπενκθμζρου του Ιανουαρίου και διαρκεί τρεισ (3) ςυνεχείσ εβδομάδεσ. Θ
εξεταςτικι περίοδοσ του Ιουνίου αρχίηει εντόσ του πρϊτου δεκαπενκθμζρου του
Ιουνίου διαρκεί τρεισ (3) ςυνεχείσ εβδομάδεσ. Θ εξεταςτικι περίοδοσ του
επτεμβρίου αρχίηει ςτισ αρχζσ επτεμβρίου και διαρκεί τζςςερισ (4) ςυνεχείσ
εβδομάδεσ.
Αν ζνασ/μια φοιτθτισ/τρια αποτφχει τουλάχιςτον τρεισ (3) φορζσ ςε εξετάςεισ
οποιουδιποτε μακιματοσ, ο/θ Πρόεδροσ του Σμιματοσ μπορεί, φςτερα από αίτθςθ
του να ορίηει τριμελι επιτροπι επανεξζταςθσ ςτθν οποία δεν ςυμμετζχει ο/θ
υπεφκυνοσ/θ τθσ εξζταςθσ διδάςκων/ουςα.

Οργάνωςθ Εξετάςεων
Σθ γενικι ευκφνθ τθσ εφρυκμθσ διεξαγωγισ των εξετάςεων ζχει ο/θ Πρόεδροσ του
Σμιματοσ, ο/θ οποίοσ/α ςυνεπικουροφμενοσ/θ από τον/τθν προϊςτάμενο/θ τθσ
Γραμματείασ του Σμιματοσ, μεριμνά ζγκαιρα για τον οριςμό επιτθρθτϊν/τριϊν, τθν
καταλλθλότθτα των χϊρων, τθ διακεςιμότθτα των υλικϊν και μζςων, και
γενικότερα τθν εξαςφάλιςθ των αναγκαίων ςυνκθκϊν για το αδιάβλθτο των
εξετάςεων. Ωσ επιτθρθτζσ/τριεσ των εξετάςεων μπορεί να ορίηονται όλα τα μζλθ
ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και Διοικθτικοφ Προςωπικοφ του Ιδρφματοσ, κακϊσ και
Τποψιφιοι/εσ Διδάκτορεσ.
Σα κζματα των εξετάςεων, ςε κάκε μάκθμα, ορίηονται από τον/τθν αντίςτοιχο/θ
διδάςκοντα/ουςα. ε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ αυτοφ/θσ, τα κζματα
τίκενται από άλλο μζλοσ ΔΕΠ τθν επιλογι του/τθσ οποίου/ασ αποφαςίηει θ
υνζλευςθ του Σμιματοσ μετά από ειςιγθςθ του/τθσ διδάςκοντα/ουςασ.
Θ διάρκεια επεξεργαςίασ των κεμάτων, κατά τθ γραπτι εξζταςθ κάκε μακιματοσ,
ςε καμιά περίπτωςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ τρεισ (3) ϊρεσ. Οι εξετάςεισ κάκε
μακιματοσ διεξάγονται με τθν ευκφνθ του/τθσ διδάςκοντα/ουςασ, ο/θ οποίοσ/α
παραμζνει ςτο Σμιμα κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ διεξαγωγισ τουσ.
Για τθν ανάπτυξθ των κεμάτων, χορθγοφνται ςτουσ/ςτισ εξεταηόμενουσ/εσ
φοιτθτζσ/τριεσ ειδικά ςφραγιςμζνα από τον/τθν εξεταςτι/ςτρια του μακιματοσ
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ζντυπα (κόλλεσ, ερωτθματολόγια κ.λπ.) με ευκφνθ των επιτθρθτϊν/τριϊν κάκε
αίκουςασ εξετάςεων. Κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ ελζγχονται από τουσ/τισ
επιτθρθτζσ/τριεσ τα ςτοιχεία ταυτότθτασ των εξεταηομζνων.
Φοιτθτισ/τρια που διαπιςτϊνεται να αντιγράφει από βιβλία ι ςθμειϊςεισ ι από
γραπτά άλλου φοιτθτι ι χρθςιμοποιεί θλεκτρονικά μζςα (όπωσ κινθτά τθλζφωνα,
υπολογιςτι κτλ) κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ ι ςυνεννοείται με άλλουσ/εσ
φοιτθτζσ/τριεσ ι παρεμποδίηει τθν ομαλι διεξαγωγι των εξετάςεων μθδενίηεται,
αφοφ ςθμειωκεί και μονογραφθκεί το γραπτό του από τον/τθν επιτθρθτι/τρια που
διαπίςτωςε το ςυμβάν. τθ ςυνζχεια θ ςχετικι υπόκεςθ παραπζμπεται ςτθ
υνζλευςθ του Σμιματοσ.
Εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ διεξαγωγι των εξετάςεων ενόσ μακιματοσ,
ο/θ αντίςτοιχοσ/θ εξεταςτισ/ςτρια ανακοινϊνει τθν βακμολογία κάκε
φοιτθτι/τριασ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα θλεκτρονικισ τάξθσ (eClass), κακϊσ και
τθν θμζρα και ϊρα που οι φοιτθτζσ/τριεσ μποροφν να δουν τα γραπτά τουσ. Μζςω
του ίδιου ςυςτιματοσ αποςτζλλεται θλεκτρονικό μινυμα ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ
που ζχουν εγγραφεί ςτο μάκθμα.
Εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθ διεξαγωγι των εξετάςεων του μακιματοσ, ο/θ
εξεταςτισ/ςτρια κατακζτει θλεκτρονικά ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ
Γραμματείασ τθν κατάςταςθ βακμολογίασ.
Σα γραπτά δοκίμια φυλάςςονται με ευκφνθ του/τθσ εξεταςτι/ςτριασ για ζνα ζτοσ,
μετά τθν παρζλευςθ του οποίου καταςτρζφονται με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του
Σμιματοσ.
Προσ διευκόλυνςθ των εξεταςτικϊν διαδικαςιϊν ο/θ εξεταςτισ/ςτρια διατθρεί, ςε
ιδιαίτερο αρχείο, τα κζματα που κζτει ςε κάκε εξεταςτικι περίοδο.

Πρόγραμμα Εξετάςεων
Σο πρόγραμμα των εξετάςεων καταρτίηεται από τον/τθν Τπεφκυνο/θ Ωρολόγιου
Προγράμματοσ Εξαμινων και Εξεταςτικϊν, ο/θ οποίοσ/α ορίηεται από τθν
υνζλευςθ του Σμιματοσ. Σο πρόγραμμα εξετάςεων περιλαμβάνει για κάκε
εξεταηόμενο μάκθμα τθν θμζρα, ϊρα και τόπο διεξαγωγισ των εξετάςεων.
Δθμοςιεφεται με ευκφνθ τον/τθν Τπεφκυνο/θ Ωρολόγιου Προγράμματοσ Εξαμινων
και Εξεταςτικϊν ςτον ιςτότοπο του Σμιματοσ και αποςτζλλεται μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου από τθν Γραμματεία του Σμιματοσ ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ του
ΠΠ.
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Αναβακμολόγθςθ
Οι φοιτθτζσ/τριεσ του ΠΠ ζχουν δικαίωμα να δουν το γραπτό εξζταςθσ τουσ εντόσ
τριϊν (3) θμερϊν από τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων. Θ υνζλευςθ του
Σμιματοσ ορίηει Σριμελι Επιτροπι Αναβακμολόγθςθσ θ οποία εξετάηει αιτιματα
φοιτθτϊν/τριϊν που κατατίκενται ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ και αποφαίνεται
κατά πόςο πρζπει να λάβει χϊρα αλλαγι του βακμοφ εξζταςθσ.

Επανεξζταςθ μακθμάτων
Οι φοιτθτζσ που το επικυμοφν ζχουν τθ δυνατότθτα να επανεξετάηονται ςε ζωσ δφο
(2) μακιματα από τα τρία (3) πρϊτα ζτθ ςπουδϊν (είτε Τποχρεωτικά είτε Επιλογισ).
Για τθν επανεξζταςθ απαιτείται μία αίτθςθ που γίνεται άπαξ, ςτθν αρχι του
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Ο φοιτθτισ που επιλζγει τθ βελτίωςθ του βακμοφ του ςε
κάποιο μάκθμα οφείλει να το παρακολουκιςει ξανά μζχρι να πετφχει προβιβάςιμο
βακμό ςε αυτό, αφοφ χάνεται οριςτικά ο προθγοφμενοσ βακμόσ.

Εργαςίεσ ςτο Πλαίςιο Μακθμάτων
τα πλαίςια των μακθμάτων οι διδάςκοντεσ/ουςεσ μποροφν να ανακζτουν
ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ τθν εκπόνθςθ υποχρεωτικϊν ι προαιρετικϊν εργαςιϊν
ςχετικϊν με το περιεχόμενο του εκάςτοτε μακιματοσ. Οι εργαςίεσ αυτζσ μπορεί να
αποτελοφν προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι του/τθσ φοιτθτι/τριασ ςτισ εξετάςεισ, να
ςυνειςφζρουν ςτο ςυνολικό βακμό του μακιματοσ ι και να αποτελοφν το μοναδικό
τρόπο αξιολόγθςθσ του μακιματοσ. Οι εργαςίεσ ενδζχεται να ςυνοδεφονται από
προφορικι παρουςίαςθ. τθν περίπτωςθ αυτι οι διδάςκοντεσ/ουςεσ οφείλουν να
ορίηουν θμερομθνίεσ κατά τισ οποίεσ οι φοιτθτζσ/τριεσ εξετάηονται προφορικά ςτο
αντικείμενο τθσ εργαςίασ τουσ.
Οι προδιαγραφζσ εκπόνθςθσ τθσ εργαςίασ ι των εργαςιϊν, το χρονοδιάγραμμα, οι
χρόνοι παράδοςθσ και το πλικοσ των εργαςιϊν κα πρζπει να ανακοινϊνονται
ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ που ζχουν δθλϊςει το μάκθμα τθν πρϊτθ εβδομάδα των
μακθμάτων. Οι εργαςίεσ μποροφν να είναι ατομικζσ ι ομαδικζσ. Σο πλικοσ των
φοιτθτϊν/τριϊν που απαρτίηει τθν κάκε ομάδα ςυνιςτάται να μθν ξεπερνά τουσ
τρεισ (3) (εκτόσ εξαιρετικϊν περιπτϊςεων, όπωσ για παράδειγμα του μακιματοσ
«υνκετικό Γεωγραφικό Θζμα»).
Κατά τθ διόρκωςθ των εργαςιϊν, οι διδάςκοντεσ/ουςεσ κα πρζπει να λαμβάνουν
υπόψθ τουσ τθν πρωτοτυπία τθσ εργαςίασ και να μεριμνοφν ϊςτε να γίνονται
αντιλθπτά φαινόμενα λογοκλοπισ, ι αντιγραφισ από κάποια άλλθ πθγι.
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Ενδιάμεςεσ Εξετάςεισ (Πρόοδοι)
Οι διδάςκοντεσ/ουςεσ μποροφν να ειςάγουν ενδιάμεςεσ εξετάςεισ (πρόοδοι) με
ςτόχο να ωκιςουν τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ να προγραμματίςουν καλφτερα τθ
μελζτθ τουσ. Οι ενδιάμεςεσ εξετάςεισ (πρόοδοι) ςυχνά βοθκοφν τουσ/τισ
διδάςκοντεσ/ουςεσ να διαπιςτϊςουν ζγκαιρα τόςο τισ αδυναμίεσ των
φοιτθτϊν/τριϊν, όςο και τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν ςτθν κατανόθςθ
επιμζρουσ αντικειμζνων ϊςτε να προςαρμόςουν ανάλογα τθ διδακτζα φλθ και τισ
διδακτικζσ μεκόδουσ. Ο χρόνοσ διεξαγωγισ των ενδιάμεςων εξετάςεων (προόδων)
κακϊσ και θ ςυμμετοχι των βακμϊν των προόδων ςτον υπολογιςμό του τελικοφ
βακμοφ του μακιματοσ κα πρζπει να ανακοινϊνεται ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ που
ζχουν δθλϊςει το κάκε μάκθμα κατά τθν πρϊτθ εβδομάδα των μακθμάτων.

Αναγνϊριςθ Μακθμάτων
Οι φοιτθτζσ/τριεσ οι οποίοι/εσ ειςάγονται ςτο Σμιμα ζχουν τθν δυνατότθτα να
αναγνωρίςουν μακιματα τα οποία ζχουν διδαχκεί και εξεταςτεί επιτυχϊσ ςε ζτερο
Κδρυμα τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
Θ αναγνϊριςθ των μακθμάτων απαλλάςςει τον/τθν φοιτθτι/τρια από τθν
παρακολοφκθςθ και εξζταςθ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ του ΠΠ.
Για τθν αναγνϊριςθ μακιματοσ ακολουκείται θ ακόλουκθ διαδικαςία:
 O/Θ ενδιαφερόμενοσ/θ φοιτθτισ/τρια κατακζτει αίτθςθ ςτθ Γραμματεία του
Σμιματοσ,
 Σο αίτθμα εξετάηεται από τθν Επιτροπι του Προγράμματοσ Προπτυχιακϊν
πουδϊν και τον/τθν διδάςκοντα/ουςα ι τουσ/τισ διδάςκοντεσ/ουςεσ
ςτουσ/ςτισ οποίουσ/εσ ζχει ανατεκεί το αντίςτοιχο μάκθμα,
 Θ Επιτροπι του Προγράμματοσ Προπτυχιακϊν πουδϊν ειςθγείται ςτθ
υνζλευςθ του Σμιματοσ τθν αναγνϊριςθ ι μθ του μακιματοσ και τθν τελικι
απόφαςθ παίρνει θ υνζλευςθ του Σμιματοσ.
Κάκε μάκθμα που ζχει διδαχκεί και ςτο οποίο ζχει εξεταςκεί επιτυχϊσ ο/θ
φοιτθτισ/τρια ςε ζτερο Κδρυμα τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, μπορεί να
αντιςτοιχθκεί αποκλειςτικά και μόνο με ζνα (1) μάκθμα του ΠΠ.
Κάκε φοιτθτισ/τρια ζχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτθμα αναγνϊριςθσ μακιματοσ ι
μακθμάτων μια φορά ςε όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν του.
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Σα μακιματα που χρθςιμοποιοφνται για τθν αναγνϊριςθ μακθμάτων πρζπει να
ανικουν ςε Πρόγραμμα Προπτυχιακϊν πουδϊν.

Πρακτικι Άςκθςθ (ΠΑ)
Οι φοιτθτζσ/τριεσ του ΠΠ του Σμιματοσ Γεωγραφίασ ζχουν τθ δυνατότθτα
εκπόνθςθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ ςε φορείσ του δθμόςιου, κοινωνικοφ ι ιδιωτικοφ
τομζα ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό ςε κζςεισ απαςχόλθςθσ ςυναφείσ με τα
επιμζρουσ γνωςτικά αντικείμενα τθσ Γεωγραφίασ.
Θ Πρακτικι Άςκθςθ είναι ενςωματωμζνθ ςτο Πρόγραμμα πουδϊν ωσ μάκθμα
επιλογισ που προςφζρεται κατά τα τρία (3) τελευταία εξάμθνα (Σϋ, Ηϋ και Θϋ)
ςπουδϊν. Θ φιλοςοφία τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ, οι προχποκζςεισ ανάκεςθσ
ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ, κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα για τθν επιτυχι
υλοποίθςι τθσ περιλαμβάνονται αναλυτικά ςτον Κανονιςμό Πρακτικισ Άςκθςθσ του
Σμιματοσ Γεωγραφίασ.

Πτυχιακι Εργαςία (ΠΕ)
Οι φοιτθτζσ/τριεσ του Σμιματοσ Γεωγραφίασ ζχουν τθ δυνατότθτα εκπόνθςθσ
Πτυχιακισ Εργαςίασ ςε επιςτθμονικζσ περιοχζσ που είναι ςυναφείσ με τα επιμζρουσ
γνωςτικά αντικείμενα τθσ Γεωγραφίασ. Θ Πτυχιακι Εργαςία μπορεί να
αντικαταςτακεί με τζςςερα (4) μακιματα επιλογισ που αντιςτοιχοφν ςτισ ίδιεσ
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS.
Οι προχποκζςεισ ανάλθψθσ κζματοσ Πτυχιακισ Εργαςίασ από τουσ/τισ
φοιτθτζσ/τριεσ κακϊσ και θ διαδικαςία ανάκεςθσ, κατάκεςθσ και
εξζταςθσ/αξιολόγθςθσ περιλαμβάνονται ςτον Κανονιςμό Πτυχιακισ Εργαςίασ του
Σμιματοσ Γεωγραφίασ. τον ίδιο Κανονιςμό γίνεται αναφορά ςτθ δομι και τθ
μορφι που πρζπει να ζχει θ εργαςία και ςε κζματα πνευματικϊν δικαιωμάτων.

φνδεςθ ΠΑ και ΠΕ
Σο Σμιμα Γεωγραφίασ ενκαρρφνει τθ ςφνδεςθ τθσ ΠΑ με τθν ΠΕ. Μετά το πζρασ τθσ
ΠΑ, ο/θ φοιτθτισ/τρια δφναται να αναλάβει κζμα ΠΕ το οποίο να βαςίηεται ςτο
αντικείμενο με το οποίο αςχολικθκε. Για τον ςκοπό αυτό απαιτείται θ ςφμφωνθ
γνϊμθ του/τθσ Επόπτθ/τριασ ο/θ οποίοσ/α αναλαμβάνει και επιβλζπων/ουςα τθσ
εν λόγω ΠΕ. Κατά τθν εκπόνθςθ τθσ ΠΕ, ο/θ φοιτθτισ/τρια δφναται να ςυνεχίηει να
ςυνεργάηεται με τον Φορζα τθσ ΠΑ για τθν επίτευξθ επιμζρουσ ςτόχων.
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Λιψθ Πτυχίου και Βακμόσ Πτυχίου
Πτυχίο δικαιοφνται οι φοιτθτζσ/τριεσ που ζχουν ςυγκεντρϊςει τουλάχιςτον
διακόςιεσ ςαράντα (240) πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS και ζχουν ολοκλθρϊςει τον
απαιτοφμενο ελάχιςτο αρικμό υποχρεωτικϊν μακθμάτων και μακθμάτων επιλογισ
που προβλζπει το πρόγραμμα ςπουδϊν του.
Ο βακμόσ πτυχίου για τουσ/τισ τελειόφοιτουσ/εσ φοιτθτζσ/τριεσ του Ιδρφματοσ
εξάγεται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ κάνοντασ χριςθ των διδακτικϊν
μονάδων και των αντίςτοιχων ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ που προκφπτουν από αυτζσ.
υγκεκριμζνα, ο βακμόσ πτυχίου υπολογίηεται από τον παρακάτω τφπο:

όπου είναι
είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του μακιματοσ και
ο βακμόσ
εξζταςθσ ενϊ
είναι το πλικοσ των μακθμάτων. Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ
είναι ίςοσ με 1 για μακιματα μζχρι 2 διδακτικϊν μονάδων, ίςοσ με 1.5 με 3 ι 4
διδακτικζσ μονάδεσ και 2 για μακιματα με 5 ι περιςςότερεσ διδακτικζσ μονάδεσ.
Ο βακμόσ πτυχίου εξάγεται με προςζγγιςθ ςτο πρϊτο δεκαδικό ψθφίο και
χαρακτθρίηεται με βάςθ τθν ακόλουκθ βακμολογικι κλίμακα:
- Άριςτα: Βακμοί 8,6 ζωσ 10
- Λίαν Καλϊσ: Βακμοί 7,1 ζωσ 8,5
- Καλϊσ: Βακμοί 5 ζωσ 7

Παράρτθμα Διπλϊματοσ
Σο Παράρτθμα Διπλϊματοσ (Diploma Supplement) επιςυνάπτεται ςτον τίτλο
ςπουδϊν που χορθγεί το Σμιμα και παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ φφςθ, το
επίπεδο, το γενικότερο πλαίςιο εκπαίδευςθσ, το περιεχόμενο και το κακεςτϊσ των
ςπουδϊν, οι οποίεσ ολοκλθρϊκθκαν με επιτυχία από τον/τθν απόφοιτο. το
Παράρτθμα Διπλϊματοσ δε γίνονται αξιολογικζσ κρίςεισ και δεν υπάρχουν
δθλϊςεισ ιςοτιμίασ ι αντιςτοιχίασ ι προτάςεισ ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ του
τίτλου ςτο εξωτερικό. Σο Παράρτθμα Διπλϊματοσ εκδίδεται αυτομάτωσ και χωρίσ
καμία οικονομικι επιβάρυνςθ ςτθν ελλθνικι και ςτθν αγγλικι γλϊςςα.
Μεταξφ άλλων το Παράρτθμα Διπλϊματοσ περιζχει ςτοιχεία που αφοροφν:
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● Σθν ταυτότθτα του/τθσ φοιτθτι/τριασ (ονοματεπϊνυμο, αρικμό μθτρϊου,
κτλ).
● Σο είδοσ ςπουδϊν.
● Σο επίπεδο του τίτλου ςπουδϊν.
● Σο περιεχόμενο και τα αποτελζςματα που επιτεφχκθκαν
○ Απαιτιςεισ προγράμματοσ
○ Λεπτομζρειεσ προγράμματοσ (μαηί με πιςτωτικζσ μονάδεσ)
○ Φορζασ Πρακτικισ Άςκθςθσ
○ Σίτλοσ Πτυχιακισ Εργαςίασ
○ φςτθμα βακμολογίασ και κλίμακα κατανομισ βακμϊν
● Δυνατότθτεσ που προςφζρει ο τίτλοσ
● υμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ
● Πιςτοποίθςθ του παραρτιματοσ

Παροχζσ και Τπθρεςίεσ προσ τουσ/τισ Φοιτθτζσ/τριεσ
Ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι περίκαλψθ: Οι προπτυχιακοί/εσ
φοιτθτζσ/τριεσ που δεν ζχουν άλλθ ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι
περίκαλψθ, δικαιοφνται πλιρθ ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι περίκαλψθ
ςτο Εκνικό φςτθμα Τγείασ (Ε..Τ.). Οι όροι, οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία
παροχισ τθσ περίκαλψθσ κακορίηονται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με
πρόταςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και
Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Ειδικότερεσ ςχετικζσ ρυκμίςεισ και διαδικαςίεσ
προςδιορίηονται ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό του Ιδρφματοσ.
ίτιςθ και ςτζγαςθ: Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Παιδείασ
και Θρθςκευμάτων, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ,
κακορίηονται οι όροι, οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία για τθ δωρεάν ςίτιςθ και
ςτζγαςθ των προπτυχιακϊν φοιτθτϊν/τριϊν, με βάςθ τθν ατομικι και οικογενειακι
οικονομικι τουσ κατάςταςθ και τθν εντοπιότθτα, κακϊσ και τθν ζδρα του Ιδρφματοσ
και τισ ειδικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςε αυτό. Ειδικότερεσ ςχετικζσ ρυκμίςεισ
και διαδικαςίεσ προςδιορίηονται ςφμφωνα με τθν τρζχουςα νομοκεςία.
τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ του Ιδρφματοσ παρζχονται διευκολφνςεισ για τισ
μετακινιςεισ τουσ και τα αναγκαία μζςα για τθν πολιτιςτικι τουσ καλλιζργεια και
ψυχαγωγία, ςε όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ. Οι όροι, οι προχποκζςεισ, θ διαδικαςία
και κάκε άλλο κζμα ςχετικά με τισ παροχζσ αυτζσ κακορίηονται με κοινι απόφαςθ
των Τπουργϊν Οικονομικϊν, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ. Ειδικότερεσ ςχετικζσ ρυκμίςεισ και διαδικαςίεσ προςδιορίηονται
ςφμφωνα με τθν τρζχουςα νομοκεςία.
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Κατά τθν διάρκεια κάκε εξεταςτικισ περιόδου, το Σμιμα χορθγεί ςτουσ φοιτθτζσ
που το επικυμοφν βεβαίωςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν εξζταςθ των μακθμάτων.
Οι οικογζνειεσ φοιτθτϊν/τριϊν που θ κφρια κατοικία τουσ βρίςκεται μακριά από τθν
Ακινα ζχουν τθ δυνατότθτα να υποβάλουν αιτιςεισ και να λάβουν το φοιτθτικό
ςτεγαςτικό επίδομα που προβλζπεται ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του νόμου.
Ειδικότερεσ ςχετικζσ ρυκμίςεισ και διαδικαςίεσ προςδιορίηονται ςφμφωνα με τθν
τρζχουςα νομοκεςία.
Σο Σμιμα και το Κδρυμα μεριμνοφν για τθν εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ υποδομϊν
απαραίτθτων για τθν μετακίνθςθ ειδικϊν ομάδων φοιτθτϊν/τριϊν. Οι υπθρεςίεσ
του Σμιματοσ και του Ιδρφματοσ και το εκπαιδευτικό προςωπικό μεριμνοφν για τθ
υποςτιριξθ, διευκόλυνςθ και εξυπθρζτθςθ των φοιτθτϊν/τριϊν που ανικουν ςε
ειδικζσ ομάδεσ, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ απρόςκοπτθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν
ακαδθμαϊκι δραςτθριότθτα και θ ποιότθτα ηωισ τουσ ςτουσ χϊρουσ του
Πανεπιςτθμίου.
Σο Σμιμα και το Κδρυμα ενκαρρφνουν και υποςτθρίηουν, με τισ διακζςιμεσ
υποδομζσ, μζςα και πόρουσ, τθν ςυμμετοχι των φοιτθτϊν/τριϊν και των άλλων
μελϊν τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ ςε πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ
δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και ςε δραςτθριότθτεσ ψυχαγωγίασ, ελεφκερου χρόνου και
προςωπικισ ανάπτυξθσ.
Σο Σμιμα και το Κδρυμα υποςτθρίηουν τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ κατά τθ μετάβαςθ
τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ με παροχι πλθροφόρθςθσ και ςυμβουλευτικϊν
υπθρεςιϊν για τθν αγορά εργαςίασ και τθ ςυνζχιςθ των ςπουδϊν τουσ ςτθν Ελλάδα
και το εξωτερικό. Προςφζρονται ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ απαςχόλθςθσ και
ςταδιοδρομίασ μζςω ατομικϊν ι ομαδικϊν ςυνεδριϊν, ςεμιναρίων και
εργαςτθρίων για κζματα όπωσ θ ςφνταξθ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ, θ ςυνζντευξθ
επιλογισ και οι τεχνικζσ αναηιτθςθσ εργαςίασ.
το Κδρυμα λειτουργεί Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Φοιτθτϊν/τριϊν, το οποίο είναι
αρμόδιο για τθν ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν για τθ ςυνολικι λειτουργία του
Ιδρφματοσ, τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ
από τθν Πολιτεία και το Πανεπιςτιμιο, κακϊσ και τθν εξυπθρζτθςθ των
φοιτθτϊν/τριϊν του Πανεπιςτθμίου, θλεκτρονικά και δια-ηϊςθσ, για όλεσ τισ
υπθρεςίεσ που παρζχονται κεντρικά από το Πανεπιςτιμιο.

φμβουλοι πουδϊν
Ο/Θ φμβουλοσ Κακθγθτισ/τρια κακοδθγεί και υποςτθρίηει τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ
ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν τουσ. Ωσ ςφμβουλοσ κακθγθτισ/τρια ορίηεται μζλοσ
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ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΣΕΠ του Σμιματοσ ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που εγκρίνεται από τθ
υνζλευςθ του Σμιματοσ. Ο/Θ φμβουλοσ πουδϊν ορίηεται κατά το πρϊτο (1ο)
ζτοσ φοίτθςθσ των φοιτθτϊν/τριϊν.
Για κάκε πρωτοετι φοιτθτι/τρια, ορίηεται και ζνασ/μια φμβουλοσ
υμφοιτθτισ/τρια ο/θ οποίοσ/α είναι φοιτθτισ/τρια του τρίτου (3ου) ι του τζταρτου
(4ου) ζτουσ. Οι φμβουλοι υμφοιτθτζσ/τριεσ επιλζγονται από τθν υνζλευςθ του
Σμιματοσ με ςειρά προτεραιότθτασ ςφμφωνα µε το µζςο όρο επίδοςθσ των
υποχρεωτικϊν μακθμάτων των πρϊτων πζντε (5) ι επτά (7) (αντίςτοιχα) εξαμινων
φοίτθςθσ. Κάκε ςφμβουλοσ ςυμφοιτθτισ/τρια μπορεί να αναλάβει το μζγιςτο οκτϊ
(8) πρωτοετείσ φοιτθτζσ/τριεσ.

υνιγοροσ του/τθσ Φοιτθτι/τριασ
το Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο ζχει ςυςτακεί αυτοτελζσ γραφείο με τθν επωνυμία
«υνιγοροσ του φοιτθτι».
Ο/Θ υνιγοροσ του/τθσ φοιτθτι/τριασ, που προΐςταται του ομϊνυμου αυτοτελοφσ
γραφείου, μπορεί να είναι κακθγθτισ/τρια ι ομότιμοσ/θ κακθγθτισ/τρια του
Ιδρφματοσ και ορίηεται από τθ φγκλθτο για κθτεία ενόσ (1) ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, με
δυνατότθτα ανανζωςθσ, εφόςον ο ίδιοσ το επικυμεί.
Ο/Θ υνιγοροσ του/τθσ φοιτθτι/τριασ ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: τθ
διαμεςολάβθςθ μεταξφ φοιτθτϊν/τριϊν και κακθγθτϊν/τριϊν ι διοικθτικϊν
υπθρεςιϊν του Ιδρφματοσ, τθν τιρθςθ τθσ νομιμότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ
ακαδθμαϊκισ ελευκερίασ, τθν αντιμετϊπιςθ φαινομζνων κακοδιοίκθςθσ και τθ
διαφφλαξθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του Ιδρφματοσ.
Ο/Θ υνιγοροσ του/τθσ φοιτθτι/τριασ δεν ζχει αρμοδιότθτα ςε κζματα εξετάςεων
και βακμολογίασ των φοιτθτϊν/τριϊν. Διερευνά υποκζςεισ, αυτεπαγγζλτωσ ι
φςτερα από αναφορά φοιτθτι/τριασ, και διαμεςολαβεί ςτα αρμόδια όργανα του
Ιδρφματοσ για τθν επίλυςι τουσ. Μπορεί να ηθτεί από τισ υπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ
κάκε πλθροφορία, ζγγραφο ι άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο για τθν υπόκεςθ, να
εξετάηει πρόςωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγζλλει πραγματογνωμοςφνθ.
Αν διαπιςτϊςει ότι ςε ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ δεν τθρείται θ νομιμότθτα, ότι
παρατθροφνται φαινόμενα κακοδιοίκθςθσ ι διαταράςςεται θ εφρυκμθ λειτουργία
του Ιδρφματοσ, ςυντάςςει πόριςμα το οποίο γνωςτοποιεί ςτον/ςτθν κακθγθτι/τρια
τον/τθν οποίον/α αφορά ι τθν αρμόδια διοικθτικι υπθρεςία και τον/τθν
φοιτθτι/τρια που υπζβαλε τθν αναφορά, και διαμεςολαβεί με κάκε πρόςφορο
τρόπο για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ.
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Ο/Θ υνιγοροσ του/τθσ φοιτθτι/τριασ μπορεί με πράξθ του να κζτει ςτο αρχείο
αναφορά που κρίνεται προδιλωσ αόριςτθ, αβάςιμθ ι αςτιρικτθ, ενϊ ςε περίπτωςθ
που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεισ για τθν τζλεςθ πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ
διαβιβάηει τθν υπόκεςθ ςτο αρμόδιο πεικαρχικό όργανο. Σα πορίςματα του//τθσ
ςυνθγόρου του/τθσ φοιτθτι/τριασ, κακϊσ και ζκκεςθ με τα ετιςια πεπραγμζνα του
δθμοςιεφονται ςτο διαδικτυακό τόπο του Ιδρφματοσ, με τθν επιφφλαξθ των
διατάξεων του ν. 2472/1997 (Αϋ 50), όπωσ ιςχφει.

Σμιμα Φοιτθτικισ Μζριμνασ
Σο Σμιμα Φοιτθτικισ Μζριμνασ εντάςςεται ςτθ Διεφκυνςθ Ακαδθμαϊκϊν Θεμάτων
και Προςωπικοφ και οι αρμοδιότθτζσ του περιλαμβάνουν:
 τθν διεκπεραίωςθ των διαδικαςιϊν παροχισ κάκε είδουσ ενιςχφςεων,
οικονομικϊν και θκικϊν, ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ του Ιδρφματοσ, τθν
παροχι υπθρεςιϊν υγειονομικισ περίκαλψθσ ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ και
τθ διεκπεραίωςθ κάκε ςχετικοφ κζματοσ,
 τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν ομαλι ζνταξθ των
φοιτθτϊν/τριϊν ςτθν ακαδθμαϊκι ηωι, κακϊσ και για τθν υποςτιριξθ
φοιτθτϊν/τριϊν με αναπθρία ι φοιτθτϊν/τριϊν που αντιμετωπίηουν
προςωπικζσ, οικονομικζσ ι άλλεσ δυςκολίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των
ςπουδϊν τουσ και
 τθ ςφνδεςθ με τθν αγορά εργαςίασ και τθν Πρακτικι Άςκθςθ των
φοιτθτϊν/τριϊν ςε επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ.

Κζντρο υμβουλευτικισ Φοιτθτϊν/τριϊν
Σο Κζντρο υμβουλευτικισ Φοιτθτϊν/τριϊν ζχει ωσ ςκοπό τθν παροχι
ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ και ψυχολογικισ βοικειασ ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ
του Πανεπιςτθμίου για τθν ομαλι προςαρμογι τουσ ςτο ακαδθμαϊκό περιβάλλον
και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τουσ. Σο Κζντρο παρζχει ψυχολογικι βοικεια,
ςε ατομικό και ςε ομαδικό επίπεδο, ςτουσ/ςτισ προπτυχιακοφσ/εσ και
μεταπτυχιακοφσ/ζσ φοιτθτζσ/τριεσ του Πανεπιςτθμίου που αντιμετωπίηουν
προςωπικά προβλιματα, προβλιματα ςπουδϊν, προβλιματα επικοινωνίασ με
γονείσ και τον κοινωνικό τουσ περίγυρο, προβλιματα που ςχετίηονται με διάφορα
ςτρεςογόνα γεγονότα, κλπ., ςτουσ/ςτισ φοιτθτζσ/τριεσ με ειδικζσ ανάγκεσ κακϊσ και
ςτουσ/ςτισ αλλοδαποφσ/εσ φοιτθτζσ/τριεσ. Θ δομι και λειτουργία του Κζντρου
περιγράφονται ςτον Κανονιςμό Λειτουργίασ του, που εγκρίνεται από τθ φγκλθτο
και αναρτάται ςτον ιςτότοπο του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου.
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Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ
Όλοι/εσ οι φοιτθτζσ/τριεσ του ΠΠ αποκτοφν με τθν εγγραφι τουσ κωδικό
αναγνϊριςθσ με τον οποίο ζχουν πρόςβαςθ ςτο ςφνολο των θλεκτρονικϊν
υπθρεςιϊν που παρζχονται από το Σμιμα, το Πανεπιςτιμιο και τθν Πολιτεία. Θ
χριςθ του κωδικοφ αναγνϊριςθσ είναι αυςτθρά προςωπικι. Σο Κζντρο
Πλθροφορικισ και Δικτφων του Πανεπιςτθμίου αναλαμβάνει τθν εγγραφι των
φοιτθτϊν/τριϊν ςτον κατάλογο χρθςτϊν του Πανεπιςτθμίου (LDAP) και ςτθ
ςυνζχεια δθμιουργεί κωδικό πρόςβαςθσ τον οποίο οι φοιτθτζσ/τριεσ μποροφν να
παραλάβουν από τθν Γραμματεία του Σμιματοσ.
Οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ καταλογογραφοφνται και είναι προςβάςιμεσ ςτουσ/ςτισ
φοιτθτζσ/τριεσ μζςα από ειδικι πφλθ (portal.hua.gr).
Οι φοιτθτζσ/τριεσ του Σμιματοσ ζχουν πρόςβαςθ ςε διάφορεσ κατθγορίεσ
υπθρεςιϊν όπωσ οι παρακάτω:
 βαςικζσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ όπωσ θλεκτρονικό ταχυδρομείο, φιλοξενία
ιςτοςελίδων, δθμιουργίασ ιδεατϊν μθχανϊν και αποκικευςθσ αρχείων και
δεδομζνων ςτο υπολογιςτικό νζφοσ,
 υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ,
 υπθρεςίεσ πρόςβαςθσ ςε θλεκτρονικζσ πθγζσ και
 χριςθ εφαρμογϊν που εξαςφαλίηει το Σμιμα και το Πανεπιςτιμιο για όλα τα
μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ.
Οι φοιτθτζσ/τριεσ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τουσ όρουσ χριςθσ θλεκτρονικϊν
υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν, όπωσ αναφζρονται ςτον Κανονιςμό Λειτουργίασ του
Κζντρου Πλθροφορικισ και Δικτφων και ανακοινϊνονται ςτθν ιςτοςελίδα του
Ιδρφματοσ.
Οι φοιτθτζσ/τριεσ, ωσ χριςτεσ/ςτριεσ, είναι οι τελικοί/εσ υπεφκυνοι/εσ για τθν
ακρίβεια και τθν νομιμότθτα του περιεχομζνου των προςωπικϊν τουσ ιςτοςελίδων
και των λοιπϊν πλθροφοριϊν που διατθροφν ςτουσ ςτακμοφσ εργαςίασ τουσ ι
λοιπό εξοπλιςμοφ του Σμιματοσ και του Πανεπιςτθμίου. Δεςμεφονται
 να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ του
προςωπικοφ απόρρθτου, όπωσ θ απόκρυψθ passwords, certificates κτλ, και να
μθ προβοφν ςε ενζργειεσ που ςυνιςτοφν παραβίαςθ του προςωπικοφ
απόρρθτου χρθςτϊν και του απορριτου των επικοινωνιϊν μζςω του δικτφου
δεδομζνων του Πανεπιςτθμίου και
 δεςμεφονται να αποκτοφν πρόςβαςθ αποκλειςτικά ςε δεδομζνα που
αναφζρονται ςτουσ ίδιουσ ι είναι δθμοςίωσ ανακοινϊςιμα.
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Βραβεία, Τποτροφίεσ και Εκπαιδευτικά Δάνεια για Φοιτθτζσ/τριεσ
Σο Σμιμα μζςω του Πανεπιςτθμίου χορθγεί ςε φοιτθτζσ/τριεσ του ΠΠ, βραβεία και
υποτροφίεσ, με κριτιριο τθν επίδοςι τουσ ςτισ ςπουδζσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν
οικογενειακι και κοινωνικι τουσ κατάςταςθ και το ατομικό ι οικογενειακό τουσ
ειςόδθμα. τόχοσ των βραβείων και των υποτροφιϊν είναι να αναδείξουν
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ προςπάκειασ, ικουσ και επιδόςεων και να ςτθρίξουν
οικονομικά τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ που διακρίνονται κάτω από αντίξοεσ ςυνκικεσ.
Πθγζσ χρθματοδότθςθσ των βραβείων και των υποτροφιϊν μπορεί να είναι δωρεζσ,
χορθγίεσ, κλθροδοτιματα του Πανεπιςτθμίου, ζςοδα από ερευνθτικά και
αναπτυξιακά ζργα, κακϊσ και ζκτακτα ζςοδα από πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ
εκδθλϊςεισ του Ιδρφματοσ.
Οι ειδικότερεσ ςχετικζσ ρυκμίςεισ και διαδικαςίεσ χοριγθςθσ των βραβείων και
υποτροφιϊν, όταν προβλζπονται από χορθγό ι δωρθτι, εξειδικεφονται κατά
περίπτωςθ και εγκρίνονται με απόφαςθ τθσ υγκλιτου.
Οι φοιτθτζσ/τριεσ του ΠΠ ζχουν δικαίωμα να λάβουν άτοκο εκπαιδευτικό δάνειο
από πιςτωτικά Ιδρφματα τθσ χϊρασ, με εγγφθςθ του ελλθνικοφ δθμοςίου. Για το
ςκοπό αυτό, το Κδρυμα δφναται να ςυνάψει προγραμματικζσ ςυμβάςεισ με
πιςτωτικά Ιδρφματα, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ για τισ δθμόςιεσ
προμικειεσ. Θ αποπλθρωμι των δανείων από τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ
πραγματοποιείται τμθματικά και ςε κάκε περίπτωςθ μετά τθν ζναρξθ τθσ
επαγγελματικισ απαςχόλθςισ τουσ ι τθν απόκτθςθ ατομικοφ ειςοδιματοσ.
Ειδικότερεσ ςχετικζσ ρυκμίςεισ και διαδικαςίεσ προςδιορίηονται ςτον Εςωτερικό
Κανονιςμό του Ιδρφματοσ.
τουσ/τισ πτυχιοφχουσ του Σμιματοσ παρζχεται θ δυνατότθτα λιψθσ υποτροφιϊν
για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, τισ οποίεσ χορθγεί το ίδρυμα Ε. Χαροκόπου Πετροφτςθ.

Κανόνεσ Δεοντολογίασ
Βαςικό κανόνα δεοντολογίασ για τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ αποτελεί θ αποφυγι τθσ
λογοκλοπισ κατά τθν εκπόνθςθ των εργαςιϊν που τουσ ανατίκενται κατά τθ
διάρκεια των ςπουδϊν τουσ. Θ λογοκλοπι αποτελεί ευκεία παραβίαςθ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και θ διαπίςτωςι τθσ ςυνεπάγεται
ςοβαρζσ πεικαρχικζσ παραβάςεισ και κυρϊςεισ για τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ που
υποπίπτουν ςτο ςυγκεκριμζνο παράπτωμα.
Απαγορεφεται ρθτά:
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 θ χριςθ των πνευματικϊν δθμιουργθμάτων τρίτων και θ εμφάνιςι τουσ από
τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ ωσ δικϊν τουσ, κατά τθν εκπλιρωςθ ςυγκεκριμζνων
υποχρεϊςεων,
 θ παρουςίαςθ εργαςιϊν που ζχουν εκπονθκεί ςυνεργατικά με άλλουσ/εσ
φοιτθτζσ/τριεσ, ωσ δθμιοφργθμα ατομικό,
 θ υποβολι, εν όλω ι εν μζρει, εργαςίασ που ενϊ ζχει εκπονθκεί για τθν
εκπλιρωςθ ςυγκεκριμζνων διδακτικϊν ι ερευνθτικϊν απαιτιςεων κατά το
παρελκόν, επανυποβάλλεται για τθν εκπλιρωςθ άλλων ι νζων διδακτικϊν ι
ερευνθτικϊν απαιτιςεων,
 θ κάκε μορφισ αντιγραφι ι ςυνεργαςία με τρίτα πρόςωπα κατά τθ διάρκεια
οποιαςδιποτε εξεταςτικισ διαδικαςίασ κακϊσ και θ χριςθ κάκε είδουσ
βοθκθμάτων, ςθμειϊςεων και θλεκτρονικϊν μζςων, εκτόσ αν ο/θ ζχων τθν
ευκφνθ τθσ εξεταςτικισ διαδικαςίασ επιτρζπει τθν χριςθ αυτϊν.
Οι φοιτθτζσ/τριεσ οφείλουν να ςζβονται και να προςτατεφουν τισ εγκαταςτάςεισ και
τον εξοπλιςμό του Σμιματοσ και του Ιδρφματοσ, να μεριμνοφν για τθν διαφφλαξθ
τθσ κακαριότθτασ των χϊρων του και να αποφεφγουν τθν πρόκλθςθ ι τθν
υπόκαλψθ ταραχϊν ι ανάρμοςτθσ ςυμπεριφοράσ που μπορεί να προκαλζςει ηθμία
ςτα κτίρια, τισ εγκαταςτάςεισ και τθν περιουςία του.
Οι φοιτθτζσ/τριεσ οφείλουν να μθν χρθςιμοποιοφν και να μθν επιτρζπουν να
χρθςιμοποιείται ο χϊροσ ι οι εγκαταςτάςεισ του Σμιματοσ και του Ιδρφματοσ για
παράνομεσ πράξεισ ι πράξεισ που προςβάλλουν τθν εικόνα ι τθν καλι φιμθ του
Σμιματοσ και του Ιδρφματοσ και να μθ ςυμμετζχουν ςε πράξεισ που δεν ςυνάδουν
με τθν ακαδθμαϊκι αποςτολι του Σμιματοσ και του Ιδρφματοσ ι εμποδίηουν τθν
εφρυκμθ λειτουργία του Σμιματοσ και του Ιδρφματοσ (οργάνων και υπθρεςιϊν,
διδαςκαλίασ και ζρευνασ), τθν ακαδθμαϊκι ελευκερία ςτθν ζρευνα και διδαςκαλία
και τθν ελεφκερθ ζκφραςθ και διακίνθςθ των ιδεϊν.

Χριςθ Εγκαταςτάςεων και Μζςων
Όλοι/εσ οι φοιτθτζσ/τριεσ του ΠΠ του Σμιματοσ ζχουν δικαίωμα ςτθ χριςθ των
εγκαταςτάςεων, των μζςων και θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν του Σμιματοσ και του
Ιδρφματοσ ςτα πλαίςια τθσ ολοκλιρωςθσ των δραςτθριοτιτων του προγράμματοσ
ςπουδϊν. Μετά το πζρασ του χρόνου που διατίκεται, ςφμφωνα με το πρόγραμμα
ςπουδϊν, για τθ χριςθ των εγκαταςτάςεων και μζςων οι φοιτθτζσ/τριεσ είναι
υποχρεωμζνοι/εσ να διακόπτουν τθ χριςθ παραδίδοντασ τισ εγκαταςτάςεισ και τα
μζςα ςτθν ίδια καλι κατάςταςθ που τουσ διατζκθκαν. Συχόν φκορζσ των
εγκαταςτάςεων και των μζςων, που δεν οφείλονται ςτθ ςυνικθ χριςθ, επιςφρουν
πεικαρχικζσ ποινζσ κατά των δραςτϊν ι και ολόκλθρθσ τθσ ομάδασ μετά από
ςχετικι ειςιγθςθ του/τθσ υπεφκυνου/θσ τθσ ομάδασ ι αναφορά του/τθσ
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υπεφκυνου/θσ τθσ επόμενθσ ομάδασ φοιτθτϊν/τριϊν που κα κάνει χριςθ.
Παράλλθλα γίνεται ο ςχετικόσ καταλογιςμόσ των δαπανϊν αποκατάςταςθσ των
φκορϊν ςε βάροσ των δραςτϊν μετά από απόφαςθ του Πρυτανικοφ υμβουλίου.
Για χϊρουσ ιδιαίτερθσ ευαιςκθςίασ όπωσ Εργαςτιρια με αυξανόμενο κίνδυνο
λειτουργίασ ι ςθμαντικισ αξίασ εξοπλιςμοφ, οι φοιτθτζσ/τριεσ πρζπει να
ςυμμορφϊνονται με τουσ όρουσ χριςθσ των εργαςτθρίων και αικουςϊν, όπωσ
αναφζρονται ςτουσ Κανονιςμοφσ Λειτουργίασ που ανακοινϊνονται ςτθν ιςτοςελίδα
του Σμιματοσ και αναρτϊνται ςτουσ χϊρουσ του Σμιματοσ.
Όλοι/εσ οι φοιτθτζσ/τριεσ του ΠΠ του Σμιματοσ ζχουν δικαίωμα χριςθσ τθσ
Βιβλιοκικθσ του Ιδρφματοσ όπου με τθν επίδειξθ τθσ φοιτθτικισ ταυτότθτασ
μποροφν να δανείηονται βιβλία για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. Θ καταςτροφι
ι θ απϊλεια βιβλίων τθσ Βιβλιοκικθσ από τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ ι θ κακυςτζρθςθ
επιςτροφισ των δανειηομζνων ςυνεπάγονται πεικαρχικζσ κυρϊςεισ ςτουσ
φοιτθτζσ/τριεσ μετά από ςχετικι αναφορά του Προϊςταμζνου τθσ Βιβλιοκικθσ.
Παράλλθλα γίνεται ο ςχετικόσ καταλογιςμόσ των δαπανϊν αναπλιρωςθσ των
βιβλίων ςε βάροσ των υπευκφνων φοιτθτϊν/τριϊν μετά από απόφαςθ του
Πρυτανικοφ υμβουλίου. Επίςθσ με απόφαςθ του Πρυτανικοφ υμβουλίου μπορεί
να αναςτζλλονται προςωρινά τα παραπάνω δικαιϊματα ςε όςουσ/εσ
φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν επιβλθκεί πεικαρχικζσ ποινζσ για διαφόρουσ λόγουσ.
Θ χριςθ των εγκαταςτάςεων του Σμιματοσ και του Ιδρφματοσ από τουσ
φοιτθτικοφσ ςυλλόγουσ για τθν πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων τουσ γίνεται μόνον
μετά από γραπτι ζγκριςθ του Πρφτανθ. Θ ζγκριςθ αυτι παρζχεται μετά από γραπτι
αίτθςθ του Δ.. του φοιτθτικοφ ςυλλόγου, θ οποία φζρει τθ ςφραγίδα του υλλόγου
και τισ υπογραφζσ του/τθσ Προζδρου και του/τθσ Γεν. Γραμματζα του. ε
περίπτωςθ μθ ςυγκρότθςθσ ςε ςϊμα του Δ.. το ζγγραφο πρζπει να φζρει τισ
υπογραφζσ τθσ πλειοψθφίασ των μελϊν του Δ.. Θ αίτθςθ πρζπει να περιλαμβάνει
τθν θμερομθνία, τον τόπο, τθ διάρκεια και το περιεχόμενο τθσ εκδιλωςθσ και να
υποβάλλεται τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν θμζρα τθσ εκδιλωςθσ. Θ
ζγγραφθ απάντθςθ του/τθσ Πρφτανθ προσ το Δ.. του φοιτθτικοφ ςυλλόγου
παρζχεται τουλάχιςτον δφο (2) θμζρεσ πριν από τθν θμζρα τθσ εκδιλωςθσ.
Συχόν πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων χωρίσ τθν ανωτζρω γραπτι ζγκριςθ του
Πρφτανθ, ςυνεπάγεται πεικαρχικό ζλεγχο κατά του/τθσ Προζδρου, του/τθσ Γεν.
Γραμματζα και των μελϊν του Δ.. του φοιτθτικοφ ςυλλόγου. Επίςθσ τυχόν φκορζσ
μετά από τζτοιεσ χριςεισ των εγκαταςτάςεων ςυνεπάγονται τθν απαγόρευςθ
άςκθςθσ αυτοφ του δικαιϊματοσ από τον ςυγκεκριμζνο φοιτθτικό ςφλλογο με
απόφαςθ του Πρυτανικοφ υμβουλίου και τον καταλογιςμό τθσ ςχετικισ δαπάνθσ
ςτα μζλθ του Δ.. του φοιτθτικοφ ςυλλόγου με πράξθ του/τθσ Πρφτανθ. Επιτρζπεται
θ ελεφκερθ προβολι των απόψεων των φοιτθτικϊν ςυλλόγων για τα κζματα που
τουσ απαςχολοφν. Για το ςκοπό αυτό διατίκεται ςυγκεκριμζνοσ χϊροσ του
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Ιδρφματοσ κατάλλθλα διαμορφωμζνοσ. Θ ρφπανςθ των λοιπϊν χϊρων του
Ιδρφματοσ με αφίςεσ, πανό, εφθμερίδεσ τοίχου, ςυνκιματα κ.λπ. ςυνεπάγεται
πεικαρχικό ζλεγχο των δραςτϊν από το Πρυτανικό υμβοφλιο και καταλογιςμό ςε
αυτοφσ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ, που απαιτείται για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν, με
πράξθ του/τθσ Πρφτανθ.

Αξιολόγθςθ Μακθμάτων και Διδακτικοφ Ζργου
το τζλοσ κάκε εξαμινου, πραγματοποιείται αξιολόγθςθ τόςο του κάκε μακιματοσ
και κάκε διδάςκοντα/ουςασ, όςο και του ςυνολικοφ προγράμματοσ. υγκεκριμζνα
αξιολογοφνται:
 θ ακαδθμαϊκι φυςιογνωμία και ο προςανατολιςμόσ του προγράμματοσ
ςπουδϊν,
 τα μακθςιακά αποτελζςματα και τα επιδιωκόμενα προςόντα ςφμφωνα με το
Εκνικό Πλαίςιο Προςόντων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ,
 θ δομι και θ οργάνωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν,
 θ ποιότθτα και αποτελεςματικότθτα του διδακτικοφ ζργου,
 θ καταλλθλότθτα των προςόντων του διδακτικοφ προςωπικοφ,
 θ ποιότθτα του ερευνθτικοφ ζργου τθσ ακαδθμαϊκισ μονάδασ,
 ο βακμόσ ςφνδεςθσ τθσ διδαςκαλίασ με τθν ζρευνα,
 θ ηιτθςθ ςτθν αγορά εργαςίασ των αποκτϊμενων προςόντων
 θ ποιότθτα των υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν, όπωσ οι διοικθτικζσ υπθρεςίεσ, οι
βιβλιοκικεσ και οι υπθρεςίεσ φοιτθτικισ μζριμνασ.
Ουςιαςτικό ρόλο ςτθν εν λόγω διαδικαςία ζχει θ αξιολόγθςθ του ΠΠ από τουσ/τισ
φοιτθτζσ/τριεσ θ οποία λαμβάνει χϊρα ανϊνυμα, μζςω κατάλλθλα
παραμετροποιθμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ
είναι υποχρεωτικι τόςο για τα υποχρεωτικά μακιματα, όςο και για τα μακιματα
επιλογισ. Για το κάκε μάκθμα αποςτζλλονται ςε κάκε φοιτθτι/τρια
ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ ςτον προςωπικό του λογαριαςμό θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου του Πανεπιςτθμίου.
Κατά τθν αξιολόγθςθ οι φοιτθτζσ/τριεσ εκφράηουν τθν άποψθ τουσ ςχετικά με το
μάκθμα, τον/τθν διδάςκοντα/ουςα και το επικουρικό διδακτικό προςωπικό (αν
υπάρχει). υγκεκριμζνα καλοφνται να απαντιςουν:
 Αν το μάκθμα ςυμβάλλει αποτελεςματικά ςτθν ουςιαςτικι κατανόθςθ του
κζματοσ.
 Αν το μάκθμα είναι καλά οργανωμζνο.
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 ε περίπτωςθ όπου το μάκθμα ζχει εργαςτιριο αν αυτό ςυμβάλλει
αποτελεςματικά ςτθν ουςιαςτικι κατανόθςθ του κζματοσ.
 Αν ο/θ διδάςκων/ουςα γνωςτοποιεί από τθν αρχι του εξαμινου, το
περιεχόμενο του μακιματοσ.
 Α ο/θ διδάςκων/ουςα γνωςτοποιεί από τθν αρχι του εξαμινου, τον τρόπο
αξιολόγθςθσ.
 ε περίπτωςθ που υπάρχει επικουρικό προςωπικό αν αυτό ςυμβάλει
αποτελεςματικά ςτο μάκθμα.
 Αν το εκπαιδευτικό υλικό που χρθςιμοποιικθκε (ςφγγραμμα, ςθμειϊςεισ,
πρόςκετθ βιβλιογραφία) ςυνζβαλε ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ του μακιματοσ.
 Αν το υλικό που διακζτει ο/θ διδάςκων/ουςα ςτο e-class είναι ικανοποιθτικό.
 Αν ο/θ διδάςκων/ουςα είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του (π.χ. παρουςία
ςτα μακιματα, ζγκαιρθ διόρκωςθ εργαςιϊν ι γραπτϊν ι εργαςτθριακϊν
αςκιςεων, ϊρεσ ςυνεργαςίασ με τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ).
 Αν ο/θ διδάςκων/ουςα επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφζρον για το
αντικείμενο του μακιματοσ.
 Αν το κλίμα που επικρατεί ςτισ παραδόςεισ διευκολφνει τθν ανάπτυξθ
διαλόγου.
 ε περίπτωςθ που τα μάκθμα ζχει εργαςίεσ ι εργαςτθριακζσ αςκιςεισ αν
υπάρχει επαρκισ επεξιγθςθ αυτϊν από τον/τθν διδάςκοντα/ουςα.
 ε περίπτωςθ που το μάκθμα είναι επιλογισ για ποιοφσ λόγουσ επζλεξαν το
μάκθμα.
Επίςθσ οι φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν τθν δυνατότθτα να γράψουν με ελεφκερο κείμενο
τισ παρατθριςεισ τουσ και τισ προτάςεισ για περαιτζρω βελτίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ.
το τζλοσ κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, θ Ομάδα Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ (ΟΜΕΑ)
ςυνοψίηει τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ανά μάκθμα και διδάςκοντα/ουςα και
προτείνει τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων που ενδεχομζνωσ
αναδείχκθκαν. Σα πορίςματα τθσ Ομάδα Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ (ΟΜΕΑ)
περιλαμβάνουν και τον βακμό ανταπόκριςθσ του ΠΠ ςε προθγοφμενεσ ςυςτάςεισ,
εγκρίνονται από τθν υνζλευςθ του Σμιματοσ και γνωςτοποιοφνται ςτον ιςτότοπο
του Σμιματοσ.
Σα αποτελζςματα αποςτζλλονται ςτουσ/ςτισ διδάςκοντεσ/ουςεσ και αναγράφονται
ςτθν ζκκεςθ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ.
Σο ΠΠ εφαρμόηει διαδικαςίεσ εςωτερικισ και εξωτερικισ αξιολόγθςθσ, κακϊσ και
διαςφάλιςθσ και πιςτοποίθςθσ τθσ ποιότθτασ, οι οποίεσ προβλζπονται ςτο ν.
4009/2011 (Α' 189)
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Αξιολόγθςθ Πρακτικισ Άςκθςθσ
το πλαίςιο τθσ γενικότερθσ αξιολόγθςθσ του ΠΠ υπάγεται και θ αξιολόγθςθ τθσ
Πρακτικισ Άςκθςθσ που για το Σμιμα Γεωγραφίασ αποτελεί μάκθμα επιλογισ. Θ
Πρακτικι Άςκθςθ αξιολογείται τόςο από τουσ φοιτθτζσ, όςο και από τουσ Φορείσ.
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ ο Φορζασ κατακζτει ςτον/ςτθν
Επιςτθμονικά Τπεφκυνο/θ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ του Σμιματοσ Ζκκεςθ Επίδοςθσ
Αςκουμζνου/θσ Φοιτθτι/τριασ όπου αξιολογείται ο/θ φοιτθτισ/τρια ςε ότι αφορά
τθν απόδοςι του κατά τθν Πρακτικι Άςκθςθ.
Πζραν τθσ αξιολόγθςθσ των φοιτθτϊν/τριϊν από τουσ Φορείσ αξιολογεί και ο/θ
φοιτθτισ/τρια τον Φορζα κακϊσ καλείται να ςυμπλθρϊςει ζνα
ζντυπο/ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ του Προγράμματοσ Πρακτικισ Άςκθςθσ και
τθσ εμπειρίασ που αποκόμιςε κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ.

Παρακολοφκθςθ Προόδου των Φοιτθτϊν/τριϊν
το τζλοσ κάκε εξεταςτικισ περιόδου, θ Ομάδα Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ (ΟΜΕΑ)
παρουςιάηει ςτθν υνζλευςθ του Σμιματοσ ςτοιχεία τα οποία αντλοφνται από το
πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ Γραμματείασ και αφοροφν ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά
με το ποςοςτό των επιτυχόντων ανά μάκθμα, τθ μζςθ βακμολογία ανά μάκθμα, τον
αρικμό των φοιτθτϊν/τριϊν από προθγοφμενα ζτθ που δεν ζχουν εξεταςτεί
επιτυχϊσ και άλλα ςτατιςτικά ςτοιχεία τα οποία κατά τθν κρίςθ τθσ ποςοτικοποιοφν
τθν πρόοδο των φοιτθτϊν/τριϊν.
τατιςτικά ςτοιχεία αντλοφνται και για άλλεσ δραςτθριότθτεσ του ΠΠ όπωσ θ
Πρακτικι Άςκθςθ, θ Πτυχιακι Εργαςία και θ κινθτικότθτα των φοιτθτϊν/τριϊν
(εξερχόμενοι/εσ και ειςερχόμενοι/εσ φοιτθτζσ/τριεσ). Σα ςτατιςτικά αυτά ςτοιχεία
αποτελοφν και μζροσ τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ που πραγματοποιείται ςε ετιςια
βάςθ.
Θ Ομάδα Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ (ΟΜΕΑ) διατθρεί αρχείο ςτατιςτικϊν ςτοιχείων
του παρόντοσ και παλαιότερων ετϊν το οποίο μαηί με το αρχείο τθσ αξιολόγθςθσ
του μακθμάτων από τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ χρθςιμοποιείται για τθν αναγνϊριςθ
των κετικϊν και των αρνθτικϊν ςτοιχείων του ΠΠ και αποτελεί ενδεικτικό ςθμείο
αναφοράσ για τισ ςυςτάςεισ τθσ ΟΜΕΑ ςχετικά με τθν ποιότθτα του προγράμματοσ
ςπουδϊν.
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Εργαηόμενοι Φοιτθτζσ/τριεσ
Σο Σμιμα διευκολφνει τθ φοίτθςθ των εργαηομζνων φοιτθτϊν/τριϊν. Οι
φοιτθτζσ/τριεσ που αποδεδειγμζνα εργάηονται τουλάχιςτον είκοςι (20) ϊρεσ τθν
εβδομάδα δφνανται να εγγράφονται ωσ φοιτθτζσ/τριεσ μερικισ φοίτθςθσ, φςτερα
από αίτθςι τουσ που εγκρίνεται από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ, ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα νομοκεςία και τισ τρζχουςεσ διατάξεισ.

Φοιτθτζσ/τριεσ με Αναπθρία
Σο Κδρυμα διευκολφνει τθ φοίτθςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με αναπθρία. Σο Σμιμα
Γεωγραφίασ καταβάλλει κάκε προςπάκεια για τθ διευκόλυνςθ των φοιτθτϊν/τριϊν
με αναπθρία.

Αλλοδαποί/εσ Φοιτθτζσ/τριεσ
Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, που δθμοςιεφεται ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ορίηεται θ οικονομικι ςυμμετοχι και το φψοσ αυτισ
για τθ φοίτθςθ ςτα κανονικά εξάμθνα ςπουδϊν των αλλοδαπϊν φοιτθτϊν/τριϊν
που προζρχονται από χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και δεν ζχουν ειςαχκεί με το
εκάςτοτε ιςχφον ςφςτθμα ειςαγωγικϊν εξετάςεων ςτθν Ελλάδα.

Φιλοξενοφμενοι/εσ Φοιτθτζσ/τριεσ
Φοιτθτζσ/τριεσ, οι οποίοι/εσ προζρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ομοταγι
Ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ, ςτο πλαίςιο εκπαιδευτικϊν ι ερευνθτικϊν
προγραμμάτων ςυνεργαςίασ (ατομικι μακθςιακι κινθτικότθτα), εγγράφονται ςτο
Σμιμα ωσ φοιτθτζσ/τριεσ.
Οι φιλοξενοφμενοι/εσ φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν τα ίδια δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ
που ζχουν οι φοιτθτζσ/τριεσ του Σμιματοσ για όςο χρόνο διαρκεί θ φοίτθςι τουσ
ςτο Σμιμα, ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο πρόγραμμα ςυνεργαςίασ.
Οι φιλοξενοφμενοι/εσ φοιτθτζσ/τριεσ δεν ζχουν δικαίωμα κατάταξθσ ι απόκτθςθσ
τίτλου ςπουδϊν ςτο Σμιμα, εκτόσ αν το πρόγραμμα ςυνεργαςίασ, ςτο πλαίςιο του
οποίου κινοφνται, προβλζπει τθ δυνατότθτα χοριγθςθσ κοινοφ τίτλου ςπουδϊν από
τα ςυνεργαηόμενα Α.Ε.Ι.
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Σο γενικό πλαίςιο τθσ ατομικισ μακθςιακισ κινθτικότθτασ, θ διαδικαςία
ςυμμετοχισ και αποδοχισ φιλοξενουμζνων φοιτθτϊν/τριϊν, λιξθσ περιόδου και
άλλα ςχετικά ειδικά κζματα περιγράφονται ςτον κανονιςμό ατομικισ, εξερχόμενθσ
και ειςερχόμενθσ, μακθςιακισ κινθτικότθτασ φοιτθτϊν/τριϊν και μελϊν του
προςωπικοφ.

πουδζσ ςε Άλλο Πανεπιςτιμιο
Για τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ του Ιδρφματοσ που φιλοξενοφνται ςε Πανεπιςτιμιο τθσ
θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ςτο πλαίςιο τθσ ατομικισ μακθςιακισ κινθτικότθτασ, οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS, ο χρόνοσ φοίτθςθσ, θ επιτυχισ παρακολοφκθςθ των
μακθμάτων και θ βακμολογία τουσ ςτο Α.Ε.Ι. υποδοχισ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ
λαμβάνονται υπόψθ, μεταφζρονται και κεωρείται ότι πραγματοποιικθκαν ςτο
Κδρυμα, εφόςον τα μακιματα αυτά περιλαμβάνονται ςε εγκεκριμζνο πρόγραμμα
δια-ιδρυματικισ ςυνεργαςίασ.
Σο πρόγραμμα ςυνεργαςίασ ρυκμίηει τθ διαδικαςία αναγνϊριςθσ πιςτωτικϊν
μονάδων ECTS.
Θ δυνατότθτα προςωρινισ φοίτθςθσ του/τθσ φοιτθτι/τριασ του Ιδρφματοσ ςε άλλο
Πανεπιςτιμιο τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ζνα
ακαδθμαϊκό ζτοσ.
Σο γενικό πλαίςιο, θ διαδικαςία τθσ ςυμμετοχισ φοιτθτι/τριασ του Σμιματοσ, τθσ
αναγνϊριςθσ, και ςχετικά ειδικά κζματα περιγράφονται ςτον κανονιςμό ατομικισ,
εξερχόμενθσ και ειςερχόμενθσ, μακθςιακισ κινθτικότθτασ φοιτθτϊν/τριϊν και
μελϊν του προςωπικοφ.

Απονομι Πτυχίου
το πτυχίο που απονζμει το Σμιμα αναγράφεται θ ονομαςία του Σμιματοσ και τθσ
χολισ.
Οι φοιτθτζσ/τριεσ που επιτυγχάνουν ςτισ πτυχιακζσ εξετάςεισ και ζχουν εκπλθρϊςει
τισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ δίδουν προ
του/τθσ Πρυτάνεωσ ι του/τθσ νομίμου/θσ αναπλθρωτι/τριάσ του τθν ωσ ζπεται
κακομολόγθςθ:
«Προ του Πρυτάνεωσ του Χαροκοπείου Ανωτάτου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ, του
οποίου το πτυχίον μου απονζμεται ςιμερον, δίδωτοφτοντον όρκον καιταυτθν τθν
ιεράνυπόςχεςιν:
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Τθν μεγάλθν δι' εμζ αυτιν ςτιγμιν και εισ τον ιερόν αυτόν χώρον, ορκίηομαι να
διάγω βίον αλθκοφσ επιςτιμονοσ και να αςκώ το ζργον μου ευςυνειδιτωσ.
Υπόςχομαι να βαδίηω τθν ευκείαν του βίου οδόν, με το βλζμμα καιτον νουν προσ το
ορκόν, το αλθκζσ και το δίκαιον, να καταβάλω όλασ μου τασ δυνάμεισ δια να
καταςτώ υπόδειγμα ενάρετου, ακεραίου και αδιάφκορου ανκρώπου, χρθςίμου εισ
τουσ ομοίουσ μου και ωφελίμου εισ το κοινωνικόνςφνολον.
Εισ τον αγώνα τθσ ηωισ και τθσ εκπλθρώςεωσ του κακικοντοσ τον οποίον από
ςιμερα αρχίηω, ασ με ςυνοδεφουν πάντοτε αι ευχαί των ςεβαςτών Διδαςκάλων μου
και ασ μου είναι βοθκόσ ο Θεόσ.»
Σο πτυχίο υπογράφεται από τον Πρφτανθ, τον Πρόεδρο του Σμιματοσ και τον
Γραμματζα του και τίκεται ς' αυτό θ ςφραγίδα του Ιδρφματοσ.
Ο τφποσ του πτυχίου ζχει ωσ εξισ:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΣΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
ΑΠΟΝΕΜΕΙΣΟ ΠΑΡΟΝ ΠΣΤΧΙΟ
Σ…………………………………………………………………………………………………………………
…..ΟΠΟΙ……. ΕΚΠΛΘΡΩΕ ΕΠΙΣΤΧΩ ΟΛΕ ΣΙΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕ
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΦΟΙΣΘΣΕ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΣΘ ΧΟΛΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΚΑΙ ΕΣΤΧΕ ΣΟΤ ΒΑΘΜΟΤ
…………………………………………………………………………………….
ΑΘΘΝΑ………………….
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο ΠΡΤΣΑΝΗ

ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΑΡΙΘ. ΣΙΣΛΟΤ:…….
ΑΡΙΘ. ΜΘΣΡΩΟΤ:……..
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Παραβάςεισ
Οι παραβάςεισ από τουσ/τισ φοιτθτζσ/τριεσ των διατάξεων του παρόντοσ
Κανονιςμοφ ελζγχονται ςε επίπεδο Σμιματοσ από τον/τθν Πρόεδρο και τθ
υνζλευςθ του Σμιματοσ και ςε επίπεδο Ιδρφματοσ από το Πρυτανικό υμβοφλιο.
Σα όργανα αυτά αποτελοφν τα τρία επίπεδα πεικαρχικοφ ελζγχου των
φοιτθτϊν/τριϊν.
Ο/Θ Πρόεδροσ του Σμιματοσ επιβάλλει ποινζσ αποκλειςμοφ από τθ ςυμμετοχι ςτισ
εξετάςεισ μζχρι τεςςάρων (4) μακθμάτων του τρζχοντοσ εξαμινου, θ υνζλευςθ
του Σμιματοσ ποινζσ αποκλειςμοφ από τθν ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ μζχρι ενόσ (1)
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ και το Πρυτανικό υμβοφλιο ποινζσ μζχρι και οριςτικισ
διαγραφισ του/τθσ φοιτθτι/τριασ από το Κδρυμα.
Ο/Θ Πρόεδροσ του Σμιματοσ ελζγχει οίκοκεν τισ παραβάςεισ των φοιτθτϊν/τριϊν ι
μετά από αναφορζσ των διδαςκόντων/ουςϊν ι τρίτων.
Ο/Θ φοιτθτισ/τρια που ζχει τιμωρθκεί πεικαρχικά ζχει το δικαίωμα να προςφφγει
με ζνςταςι του ςτο αμζςωσ ανϊτερο πεικαρχικό όργανο που αποφαίνεται οριςτικά
για τθν ποινι. Για τισ ποινζσ του Πρυτανικοφ υμβουλίου, ο/θ φοιτθτισ/τρια μπορεί
να προςφφγει με ζνςταςι του ςτθ φγκλθτο του Ιδρφματοσ που αποφαίνεται
οριςτικά για τθν ποινι.
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