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1. Εισαγωγή - Στόχοι
Το Τμήμα Κτηνιατρικής καλλιεργεί το γνωστικό αντικείμενο της κτηνιατρικής επιστήμης και έχει την
ευθύνη της οργάνωσης και της υλοποίησης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας σε αυτό
το γνωστικό αντικείμενο.
Αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι θα θεραπεύουν το κτηνιατρικό
επάγγελμα, απασχολούμενοι στους τομείς της υγείας και της προστασίας των ζώων, της αύξησης και
της βελτίωσης της ζωικής παραγωγής, της υγιεινής και της τεχνολογίας των προϊόντων ζωικής
προέλευσης, της προστασίας των ανθρώπων από τις ζωοανθρωπονόσους, της προστασίας του
περιβάλλοντος, της πειραματικής ιατρικής, της κτηνιατρικής έρευνας και των εφαρμογών της.
Με την ερευνητική δραστηριότητα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία, το Τμήμα αποσκοπεί στην
καλλιέργεια και στην προαγωγή της κτηνιατρικής επιστήμης, στην εξύψωση και στην ανάδειξη του
κτηνιατρικού επαγγέλματος και στην αντιμετώπιση και στην επίλυση προβλημάτων σχετικών με την
κτηνιατρική επιστήμη.
Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στη ρύθμιση λεπτομερειών των διαδικασιών φοίτησης στο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Κτηνιατρικής.
2. Διάρκεια σπουδών – Απονεμόμενο πτυχίο
Οι σπουδές στο Τμήμα Κτηνιατρικής διαρκούν πέντε ακαδημαϊκά έτη (δέκα διδακτικά εξάμηνα).
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, απονέμεται το Πτυχίο Κτηνιατρικής. Το Πτυχίο
Κτηνιατρικής αντιστοιχεί στο επίπεδο 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, στο επίπεδο 6 του
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (European Qualifications Framework) και στο επίπεδο 1 του
Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Framework for Qualifications
of the European Education Area).
Για την αποφοίτηση, απαιτούνται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε όλα τα
υποχρεωτικά μαθήματα των 10 εξαμήνων σπουδών και σε ένα από τα κατ’ επιλογήν μαθήματα κάθε
εξαμήνου σπουδών, στα οποία το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει τέτοια μαθήματα. Επίσης, απαιτείται
η επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. Τα ανωτέρω αντιστοιχούν σε συνολικά 300 μονάδες
ECTS.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εμπειρία για άσκηση του
επαγγέλματος του κτηνιάτρου. Το Πτυχίο Κτηνιατρικής του Τμήματος παρέχει το δικαίωμα λήψης
άδειας άσκησης του επαγγέλματος του κτηνιάτρου σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
3. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών
Αρμόδια για την κατάρτιση, έγκριση και αναθεώρηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι
η Συνέλευση. Η τελική έγκριση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών δίδεται από τη Σύγκλητο.
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει προσαρμοστεί στον αριθμό των διδακτικών
εξαμήνων, τα οποία διαρκεί η φοίτηση στο Τμήμα Κτηνιατρικής, περιλαμβάνει δε τους τίτλους των
μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος, την κατανομή των ωρών
αναλόγως του είδους της διδασκαλίας και τη χρονική αλληλουχία των μαθημάτων.
4. Εγγραφή
Η εγγραφή στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών καθορίζεται με σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Όπου αυτό απαιτείται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η
εγγραφή των φοιτητών λαμβάνει χώρα με σχετική απόφαση της Συνέλευσης.
Για την εγγραφή στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.
5. Αναστολή σπουδών
Οι φοιτητές, κατόπιν γραπτής αίτησής τους προς τη Γραμματεία, έχουν δικαίωμα αναστολής σπουδών
για όσα διδακτικά εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν. Όμως, η συνολική ανώτατη διάρκεια
αναστολής σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό διδακτικών εξαμήνων που
απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου, δηλαδή τα δέκα (10) εξάμηνα. Κατά την αναστολή σπουδών, η
φοιτητική ιδιότητα χάνεται, οπότε ο χρόνος διακοπής δεν προσμετράται σε ενδεχόμενη ανώτατη
επιτρεπτή διάρκεια φοίτησης, ενώ οι παροχές φοιτητικής μέριμνας διακόπτονται. Η αναστολή σπουδών
εγκρίνεται από τη Συνέλευση ή το εξουσιοδοτημένο από αυτήν όργανο.
Η διακοπή της αναστολής σπουδών γίνεται με έγκριση από τη Συνέλευση ή το εξουσιοδοτημένο
από αυτήν όργανο, κατόπιν σχετικής αίτησης των ενδιαφερόμενων φοιτητών. Η διακοπή της
αναστολής σπουδών έχει ισχύ πάντα από την αρχή του επόμενου από την κατάθεση της αίτησης
διδακτικού εξαμήνου, εκτός εάν, με αιτιολογημένη απόφαση, η Συνέλευση ορίσει αναδρομική ισχύ σε
απόφασή της. Φοιτητές, των οποίων η αίτηση για διακοπή της αναστολής σπουδών γίνεται δεκτή,
κατατάσσονται στο ίδιο διδακτικό εξάμηνο με εκείνο από το οποίο έχει αρχίσει η αναστολή σπουδών,
ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου εντός του ημερολογιακού έτους στο οποίο θα καταθέσουν την
αίτηση για διακοπή της αναστολής.

6. Ακαδημαϊκό έτος
Κάθε ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου
ημερολογιακού έτους, διαρθρώνεται δε σε δύο εκπαιδευτικά εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Κάθε
εξάμηνο περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας, καθώς και τρεις εξεταστικές περιόδους, διάρκειας 4
εβδομάδων καθεμιά. Οι εξεταστικές περίοδοι αφορούν στην εξέταση των μαθημάτων του χειμερινού
εξαμήνου, στην εξέταση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου και στην επαναληπτική εξέταση.
Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διδακτικών και εξεταστικών περιόδων κάθε
ακαδημαϊκού έτους καθορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση της Συγκλήτου, εξειδικεύονται δε με
απόφαση της Συνέλευσης για καλύτερη διαχείριση του ακαδημαϊκού χρόνου με βάση τις ειδικότερες
ανάγκες του Τμήματος.
Οι θεωρητικές διδασκαλίες διακόπτονται κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων
και του Πάσχα και κατά το καλοκαίρι. Επιπλέον, αργίες είναι οι καθιερωμένες επίσημες αργίες του
κράτους, η 4η Δεκεμβρίου (τοπική αργία) και οι 17η Νοεμβρίου και η 30ή Ιανουαρίου (ακαδημαϊκές
αργίες). Η πραγματοποίηση εφημεριών από τους φοιτητές στο πλαίσιο της λειτουργίας του
Νοσοκομείου του Τμήματος δεν διακόπτεται και λαμβάνει χώρα σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού
έτους (περιλαμβανομένων αργιών και περιόδων που δεν πραγματοποιείται διδασκαλία), με βάση το
πρόγραμμα λειτουργίας του Νοσοκομείου και το αντίστοιχο πρόγραμμα εφημεριών του ακαδημαϊκού
προσωπικού, είναι δε υποχρεωτική.
Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε κάποιο
μάθημα, είναι μικρότερος των 2/3 του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα σπουδών για τις εργάσιμες
ημέρες του εξαμήνου, το αντίστοιχο μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε.
7. Αρχές διδασκαλίας
Το Τμήμα Κτηνιατρικής αποσκοπεί στην παροχή άρτιας εκπαίδευσης, με βάση το εφαρμοζόμενο
πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών. Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών αποσκοπεί στη
διαμόρφωση σωστά καταρτισμένων επιστημόνων και επαγγελματιών, με συγκροτημένες απόψεις για
την κτηνιατρική επιστήμη, κατανόηση του πεδίου στο οποίο θα απασχοληθούν και αντίληψη της
ανθρωποκεντρικής σημασίας της κτηνιατρικής επιστήμης. Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών
παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα:
• Κατανόησης των αρχών της βιολογίας, καθώς και της δομής και της λειτουργίας των ζωικών
οργανισμών,
• Διάκρισης του παθολογικού από το φυσιολογικό και αντίληψης της παθογένειας των ασθενειών,
• Διαχείρισης της ζωικής παραγωγής, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή παραγωγή, η
διατήρηση της υγείας και ευζωίας των ζώων και η προστασία της δημόσιας υγείας μέσω και της
εφαρμογής του ελέγχου τροφίμων ζωικής προέλευσης,
• Πρόληψης των ασθενειών και προστασίας των ζώων,

• Διάγνωσης και θεραπείας των συνηθέστερων και πιο σημαντικών ασθενειών των ζώων, αφού λάβουν
υπόψη τους τα αποτελέσματα κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων,
• Αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους ιδιοκτήτες των ζώων, έτσι ώστε να αντλούν τις αναγκαίες
πληροφορίες και να τους καθοδηγούν στην επίλυση του προβλήματος,
• Αντίληψης δύσκολων περιστατικών για παραπομπή σε ειδικευμένους κτηνιάτρους ή σε κτηνιατρικές
κλινικές,
• Κατανόησης της αναγκαιότητας για διαρκή επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση και
εκπαίδευση.
Η διδασκαλία των μαθημάτων περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία/διαλέξεις, εργαστηριακές
και φροντιστηριακές ασκήσεις, κλινικές ασκήσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις.
8. Διδάσκοντες
Η διδασκαλία των μαθημάτων στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών γίνεται από τις παρακάτω
κατηγορίες διδασκόντων.
• Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
• Μέλη ΕΔΙΠ και μέλη ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
• Επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 407/1980.
• Μεταπτυχιακούς υπότροφους, επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους ή εξαιρετικής
τεχνικής εμπειρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4009/2011 και 4115/2013.
• Μεταδιδάκτορες επιλεγμένους για πραγματοποίηση διδακτικού έργου.
Η συμμετοχή των διδασκόντων όλων των ανωτέρω κατηγοριών εγκρίνεται από τη Συνέλευση
του Τμήματος.
Εκτάκτως, μπορεί να πραγματοποιούνται διαλέξεις από Έλληνες ή αλλοδαπούς προσκεκλημένους
ομιλητές.
9. Ωρολόγιο πρόγραμμα
Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας συντάσσεται και κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος από
το αρμόδιο για την κατάρτισή του μέλος ΔΕΠ, το οποίο λαμβάνει, κατά το δυνατόν, υπόψη του τις
σχετικές προτάσεις των μελών ΔΕΠ, τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν από την έναρξη κάθε
διδακτικού εξαμήνου. Ενδεχόμενα αιτήματα των διδασκόντων για τροποποιήσεις, με σκοπό τη
βελτίωση της διδασκαλίας, υποβάλλονται εντός μίας εβδομάδας και, εφόσον είναι εφικτό και δεν
τροποποιούν σημαντικά το όλο πρόγραμμα, μπορούν να ικανοποιούνται.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας οριστικοποιείται τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την
έναρξη κάθε διδακτικού εξαμήνου.

10. Διδακτικά βοηθήματα
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να παραλάβουν δωρεάν ένα διδακτικό σύγγραμμα ανά μάθημα, κάνοντας
επιλογή από κατάλογο τουλάχιστον δύο προτεινομένων συγγραμμάτων, τα οποία, με απόφαση της
Συνέλευσης, έχουν κριθεί κατάλληλα για τη διδασκαλία κάθε μαθήματος. Επιπλέον, σε κάθε μάθημα
μπορεί να οριστούν βιβλία αναφοράς για περαιτέρω μελέτη, από τα υπάρχοντα στη βιβλιοθήκη του
Τμήματος.
Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class και να
αναρτούν σε αυτήν υλικό για υποστήριξη της μελέτης των φοιτητών.
11. Παρακολούθηση διδασκαλιών
Η παρακολούθηση της θεωρητικής διδασκαλίας/διαλέξεων δεν είναι υποχρεωτική. Αντίθετα, η
παρακολούθηση των εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων, των κλινικών ασκήσεων και
των εκπαιδευτικών επισκέψεων είναι υποχρεωτική. Η καταγραφή των φοιτητών που απουσιάζουν από
κάποια ως άνω άσκηση, είναι υποχρέωση των διδασκόντων.
Φοιτητές που έχουν απουσιάσει αδικαιολόγητα από περισσότερες από 10% (ή για λόγους
ανωτέρας βίας από περισσότερες από 20%) των πραγματοποιηθεισών διδασκαλιών ασκήσεων σε
κάποιο μάθημα κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν το σύνολο των
ασκήσεων για το συγκεκριμένο μάθημα. Με απόφαση του διευθυντή κάθε ακαδημαϊκής μονάδας είναι
δυνατόν τα ανωτέρω ποσοστά να συμψηφίζονται για μία ομάδα μαθημάτων που διδάσκονται από την
ίδια μονάδα.
Στις ακαδημαϊκές μονάδες όπου τηρείται βιβλιάριο καταγραφής των ασκήσεων, είναι δυνατόν, με
απόφαση του διευθυντή της μονάδας, αντί για ποσοστό απουσιών επί των πραγματοποιηθεισών
ασκήσεων, να ορίζεται ποσοστό πραγματοποίησης των απαιτούμενων δεξιοτήτων, όπως αυτό
καταγράφεται στο βιβλιάριο παρακολούθησης.
Η συμμετοχή στις εφημερίες είναι υποχρεωτική. Για τη συμμετοχή των φοιτητών στις εφημερίες
τηρείται κατάλογος παρουσιών από κάθε ακαδημαϊκή μονάδα.
12. Δήλωση παρακολούθησης μαθημάτων
Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε δήλωση μαθημάτων στην αρχή κάθε εξαμήνου, κατά
τα οριζόμενα από τις σχετικές διατάξεις. Φοιτητές που δεν έχουν καταθέσει δήλωση μαθημάτων εντός
της ορισμένης προθεσμίας, θεωρείται ότι δεν παρακολουθούν το μάθημα και δεν επιτρέπεται να
εξεταστούν. Σε περίπτωση στην οποία από παραδρομή εξεταστούν, δεν βαθμολογούνται.
Σχετικά με τα κατ’ επιλογήν μαθήματα, η ανώτατη αναλογία φοιτητών του αντίστοιχου εξαμήνου,
που μπορούν να εγγραφούν σε κάποιο μάθημα επιλογής ορίζεται σε:
70% των φοιτητών του εξαμήνου, εφόσον στο εξάμηνο προσφέρονται 2 μαθήματα επιλογής,
40% των φοιτητών του εξαμήνου, εφόσον στο εξάμηνο προσφέρονται 3 μαθήματα επιλογής,
30% των φοιτητών του εξαμήνου, εφόσον στο εξάμηνο προσφέρονται 4 μαθήματα επιλογής και

24% των φοιτητών του εξαμήνου, εφόσον στο εξάμηνο προσφέρονται 5 μαθήματα επιλογής.
Η κατανομή των φοιτητών για παρακολούθηση των μαθημάτων επιλογής σε κάθε εξάμηνο
γίνεται με σειρά χρονικής προτεραιότητας κατά τη δήλωση μαθημάτων.
13. Προαπαιτούμενα μαθήματα
Προκειμένου να εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα, οι φοιτητές πρέπει να έχουν επιτύχει στα
αντιστοίχως αναφερόμενα μαθήματα (‘προαπαιτούμενα μαθήματα’) στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Μαθήματα στα οποία πρέπει να έχουν επιτύχει οι φοιτητές (‘προαπαιτούμενα μαθήματα’),
για να εξεταστούν στα αντιστοίχως αναφερόμενα μαθήματα.
Μάθημα

Εξάμ.

Προαπαιτούμενα μαθήματα

Εξάμ.

5ο

Ιχθυολογία, υδρόβια πανίδα και υδατοκαλλιέργειες

3ο

5ο

Γενική παθολογία

4ο

Παθολογία παραγωγικών ζώων ΙΙ 6ο

Γενική παθολογία

4ο

Παθολογία παραγωγικών ζώων ΙΙΙ 7ο

Παθολογία παραγωγικών ζώων Ι

5ο

Παθολογία παραγωγικών ζώων ΙV 8ο

Παθολογία παραγωγικών ζώων Ι

5ο

Γενική χειρουργική και οφθαλμολογία

6ο

Αναισθησιολογία και εντατική θεραπεία

7ο

Ορθοπεδική χειρουργική

7ο

Απεικονιστική διαγνωστική

8ο

Χειρουργική μαλακών ιστών

8ο

Παθολογία παραγωγικών ζώων ΙI

6o

Παθολογία παραγωγικών ζώων ΙΙI

7ο

Παθολογία ζώων συντροφιάς ΙV

8ο

Παθολογία παραγωγικών ζώων IV

8ο

Γενική χειρουργική και οφθαλμολογία

6ο

Αναισθησιολογία και εντατική θεραπεία

7ο

Ορθοπεδική χειρουργική

7ο

Απεικονιστική διαγνωστική

8ο

Χειρουργική μαλακών ιστών

8ο

Μαιευτική και αναπαραγωγή Ι

5ο

Μαιευτική και αναπαραγωγή ΙΙ

6ο

Μαιευτική και αναπαραγωγή ΙΙΙ

7ο

Ιχθυοπαθολογία και διαχείριση
υγείας υδρόβιων οργανισμών
Παθολογία παραγωγικών ζώων Ι

Πρακτική άσκηση στην
αναισθησιολογία, τη χειρουργική
και την απεικονιστική

9ο

διαγνωστική I

Πρακτική άσκηση στην παθολογία
παραγωγικών ζώων Ι

9ο

Πρακτική άσκηση στην
αναισθησιολογία, τη χειρουργική
και την απεικονιστική

10ο

διαγνωστική IΙ

Πρακτική άσκηση στη μαιευτική
και αναπαραγωγή των

10o

κατοικίδιων θηλαστικών ΙI

Πρακτική άσκηση στην παθολογία
ζώων συντροφιάς ΙΙ

Φυσιολογία και παθολογία αναπαραγωγής αρσενικών
θηλαστικών ζώων και τεχνητή σπερματέγχυση

10ο

7o

Μαιευτική και αναπαραγωγή IV

8o

Γενική παθολογία

4ο

Παθολογία ζώων συντροφιάς Ι

5ο

Πρακτική άσκηση στην παθολογία
παραγωγικών ζώων ΙΙ

10ο

Παθολογία ζώων συντροφιάς ΙΙ

6ο

Παθολογία ζώων συντροφιάς ΙΙΙ

7ο

Παθολογία ζώων συντροφιάς IV

8ο

Παθολογία παραγωγικών ζώων ΙΙ

6ο

Παθολογία παραγωγικών ζώων ΙΙΙ

7ο

Παθολογία ζώων συντροφιάς ΙV

8ο

Παθολογία παραγωγικών ζώων IV

8ο

Τεχνολογία τροφίμων ζωικής προέλευσης και σχετική
νομοθεσία
Υγιεινή και τεχνολογία του γάλακτος και των
Πρακτική άσκηση στην υγιεινή
τροφίμων ΙI

10ο

γαλακτοκομικών προϊόντων και σχετική νομοθεσία
Υγιεινή τροφίμων και σχετική νομοθεσία Ι
Υγιεινή τροφίμων και σχετική νομοθεσία II, πιστοποίηση
και σύνταξη εκθέσεων
Πρακτική άσκηση στην υγιεινή τροφίμων Ι

3ο
6ο
7ο
8ο
9ο

14. Έναρξη και λήξη διδασκαλιών
Η ώρα έναρξης των θεωρητικών διδασκαλιών είναι 15 λεπτά μετά την αναγραφόμενη στο ωρολόγιο
πρόγραμμα ώρα (xx.15). Η ώρα έναρξης των ασκήσεων είναι 5 λεπτά μετά την αναγραφόμενη στο
ωρολόγιο πρόγραμμα ή στο ειδικότερο πρόγραμμα ασκήσεων κάθε ακαδημαϊκής μονάδας ώρα (xx.05).
Σε κάθε περίπτωση, η έναρξη της διδασκαλίας πρέπει να γίνεται εντός 2 λεπτών από την ανωτέρω ώρα.
Ειδικά για τις ασκήσεις, ο εκάστοτε διδάσκοντας μπορεί, κατά την κρίση του, να μην δεχτεί φοιτητή για
παρακολούθηση και να σημειώσει σχετική απουσία μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού
διαστήματος.
Η λήξη κάθε ώρας διδασκαλίας πρέπει να γίνεται εντός 2 λεπτών από την προγραμματισμένη λήξη
της διδασκαλίας. Στις ασκήσεις, εφόσον η άσκηση δεν έχει ολοκληρωθεί, ο διδάσκοντας μπορεί να
παρατείνει τη διδασκαλία, εφόσον αυτό καθίσταται εφικτό από το ωρολόγιο πρόγραμμα, σε καμία
όμως περίπτωση πέραν των 10 λεπτών από την προγραμματισμένη λήξη της διδασκαλίας.
15. Πρακτική άσκηση
Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος με τις συνθήκες που
επικρατούν κατά την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος. Η πρακτική άσκηση έχει συνολική
διάρκεια 12 εβδομάδων και είναι υποχρεωτική. Η άσκηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των
καλοκαιρινών μηνών, μετά το 6ο εξάμηνο, είναι δε επίσημα ενταγμένη στο εγκεκριμένο πρόγραμμα
σπουδών του Τμήματος ως αυτοτελές μάθημα. Η επιτυχής ολοκλήρωσή της αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου.
Οι διαδικασίες εφαρμογής και παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης ρυθμίζονται από τον
Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.

16. Αξιολόγηση - Εξετάσεις
Οι διαδικασίες αξιολόγησης και εξέτασης των φοιτητών στα μαθήματα του προπτυχιακού
προγράμματος σπουδών ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Αξιολόγησης και Εξετάσεων Φοιτητών του
Τμήματος.
17. Αναγνώριση φοίτησης σε άλλα κτηνιατρικά ιδρύματα στο πλαίσιο της δράσης Erasmus
Φοιτητές οι οποίοι φοιτούν για κάποιο χρονικό διάστημα σε άλλα κτηνιατρικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
στο πλαίσιο της δράσης Erasmus, καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά για αναγνώριση της
εκπαίδευσης στο πλαίσιο της δράσης εντός 2 εβδομάδων από την επιστροφή τους. Εφόσον έχει γίνει η
σχετική αντιστοίχιση, η ως αναγνώριση είναι υποχρεωτική για το Τμήμα και τους αντίστοιχους
διδάσκοντες.
18. Αναθεώρηση κανονισμού
Ο παρών κανονισμός αναθεωρείται τακτικά μεν κάθε δύο έτη με βάση σχετική εισήγηση της Επιτροπής
Εκπαίδευσης του Τμήματος, εκτάκτως δε (α) με πρωτοβουλία της Επιτροπής Εκπαίδευσης ή (β) ύστερα
από σχετικό αίτημα τουλάχιστον τριών προπτυχιακών φοιτητών μελών της Συνέλευσης ή (γ) ύστερα
από σχετικό αίτημα τουλάχιστον του 25% των μελών ΔΕΠ που είναι μέλη της Συνέλευσης.
Οι τροποποιήσεις του Κανονισμού συζητούνται στη Συνέλευση, οι δε σχετικές αποφάσεις
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση μελών της Συνέλευσης.
Αποφάσεις των οργάνων του Τμήματος που σχετίζονται με την εφαρμογή του προπτυχιακού
προγράμματος σπουδών προστίθενται ως παραρτήματα στον παρόντα κανονισμό μέχρι την
αναθεώρησή του και την ενσωμάτωσή τους σε αυτόν.

