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1. Εισαγωγή - Στόχοι
Στόχοι της αξιολόγησης και των εξετάσεων στο Τμήμα Κτηνιατρικής είναι η διαπίστωση και η
επιβεβαίωση των γνώσεων των εξεταζόμενων στο πλαίσιο των μαθησιακών στόχων κάθε μαθήματος
του προγράμματος σπουδών. Κατά τη διαδικασία των εξετάσεων, με ευθύνη των διδασκόντων, πρέπει
να αξιολογούνται η ευρύτητα και το βάθος των γνώσεων των εξεταζόμενων.
Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι συνεχής, γίνεται δε με βάση την επίδοσή τους στις
εργαστηριακές, φροντιστηριακές και κλινικές ασκήσεις και στις φοιτητικές εργασίες, τελικά δε με βάση
την επίδοσή τους στις εξετάσεις.
Για την αποφοίτηση και τη λήψη του Πτυχίου Κτηνιατρικής, απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε
όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα των δέκα εξαμήνων σπουδών και σε ένα από τα κατ’ επιλογήν μαθήματα
κάθε εξαμήνου σπουδών, στα οποία το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει τέτοια μαθήματα. Με την
επιτυχία στις εξετάσεις, πιστοποιούνται η θεωρητική κατάρτιση και η πρακτική εμπειρία των
εξεταζόμενων.
Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στη ρύθμιση λεπτομερειών των διαδικασιών αξιολόγησης και
εξετάσεων φοιτητών στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Κτηνιατρικής.
2. Πραγματοποίηση εξετάσεων
Οι εξετάσεις γίνονται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου: Ιανουάριο-Φεβρουάριο, για τα μαθήματα
που διδάσκονται στο χειμερινό εξάμηνο, και Ιούνιο, για τα μαθήματα που διδάσκονται στο εαρινό
εξάμηνο. Η επαναληπτική εξεταστική περίοδος λαμβάνει χώρα τον Σεπτέμβριο για όλα τα μαθήματα.
Σε μαθήματα, στα οποία η επιτυχία έχει οριστεί ως προαπαίτηση για παρακολούθηση και εξέταση
σε άλλα μαθήματα, επιτρέπεται η εξέταση, χωρίς περιορισμό, σε όλες τις εξεταστικές περιόδους.
3. Πραγματοποίηση εξετάσεων εκτός εξεταστικής περιόδου
Η πραγματοποίηση διαδικασιών εξέτασης εντός των ακαδημαϊκών εξαμήνων για διαπίστωση της
προόδου και της απόδοσης των φοιτητών, επιτρέπεται με τους εξής όρους: (α) οι σχετικές διαδικασίες
εξέτασης να είναι μόνον δύο σε όλο το εξάμηνο, (β) η τελευταία διαδικασία να λαμβάνει χώρα την
τελευταία διδακτική εβδομάδα του εξαμήνου, (γ) οι εξετάσεις να λαμβάνουν χώρα οπωσδήποτε ημέρα

Δευτέρα και σε ώρες κατά τις οποίες οι φοιτητές του αντίστοιχου έτους δεν έχουν διδασκαλίες
(θεωρητικές, εργαστηριακές ή κλινικές), (δ) ο βαθμός αυτών των διαδικασιών εξέτασης να λαμβάνεται
υπόψη με βαρύτητα 50% (κατ’ ελάχιστο) έως 70% (κατά μέγιστο) στον τελικό βαθμό του μαθήματος.
4. Διάρκεια και πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου
Με απόφαση της Συνέλευσης και σχετική επικύρωση της Συγκλήτου μπορεί να καθορίζεται διάρκεια
εξεταστικής περιόδου τεσσάρων εβδομάδων. Η σχετική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται εξαρχής σε
κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου πρέπει να οριστικοποιείται μέχρι το τέλος της 9 ης
εβδομάδας κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Ειδικά για το πρόγραμμα της επαναληπτικής εξεταστικής
περιόδου, αυτό πρέπει να οριστικοποιείται μέχρι το μέσον Ιουνίου. Κατά την κατάρτιση του
προγράμματος της εξεταστικής περιόδου ζητείται η γνώμη των φοιτητών, η οποία πρέπει να
λαμβάνεται κατά το δυνατόν υπόψη.
Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης. Αλλαγές στο
εγκεκριμένο πρόγραμμα εξετάσεων γίνονται με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος, μόνον για
λόγους ανωτέρας βίας και μετά από σχετική συνεννόηση με τον διευθυντή της ακαδημαϊκής μονάδας
που έχει την ευθύνη διδασκαλίας του αντίστοιχου μαθήματος και τους εκπροσώπους των φοιτητών.
Δεν επιτρέπεται για κανέναν λόγο η εξέταση κάποιων φοιτητών σε ειδική εξέταση, διαφορετική
και επιπλέον αυτής πού έχει καθοριστεί στο πρόγραμμα εξετάσεων.
5. Διαδικασία εξετάσεων
Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να είναι γραπτή, προφορική, πρακτική ή συνδυασμός όλων των
παραπάνω κατά την κρίση των διδασκόντων κάθε μαθήματος.
Για φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ), που είναι εγγεγραμμένοι
στη δομή ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ο τρόπος και η διαδικασία εξέτασης προτείνονται από την εν λόγω δομή του
ιδρύματος. Η δομή ΠΡΟΣΒΑΣΗ είναι υπεύθυνη για την έγκαιρη ενημέρωση (τουλάχιστον έναν μήνα πριν
από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου) των διδασκόντων-εξεταστών για τους φοιτητές ΦμεΑ που
είναι εγγεγραμμένοι στη δομή, καθώς και για τη διαδικασία και την προετοιμασία της εξέτασης. Για την
ομαλή προετοιμασία της εξέτασης από τους εξεταστές, οι ΦμεΑ υποχρεούνται να δηλώσουν εγκαίρως
τα μαθήματα και τον τρόπο εξέτασης στη Γραμματεία του Τμήματος.
Η ύλη, επί της οποίας γίνονται οι εξετάσεις, πρέπει να γνωστοποιείται στους φοιτητές και να
αναρτάται στην πλατφόρμα e-class μέχρι τη 10η εβδομάδα κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Μέσα στην
ίδια προθεσμία, πρέπει, επίσης, να γνωστοποιούνται στους φοιτητές οι λεπτομέρειες του τρόπου
εξέτασης (π.χ., προφορική ή γραπτή, θεωρητική ή πρακτική) και η μεθοδολογία της βαθμολόγησης (π.χ.,
κατανομή συντελεστή βαρύτητας των διαφόρων τμημάτων της εξέτασης).

6. Δικαίωμα εξέτασης - Αναγνώριση επιτυχούς εξέτασης σε άλλα κτηνιατρικά ιδρύματα στο
πλαίσιο της δράσης Erasmus
Φοιτητές που δεν έχουν καταθέσει δήλωση μαθημάτων εντός της ορισμένης προθεσμίας στην αρχή
κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, κατά τα οριζόμενα από τις σχετικές διατάξεις, θεωρείται ότι δεν
παρακολουθούν το μάθημα και δεν επιτρέπεται να εξεταστούν. Σε περίπτωση στην οποία από
παραδρομή εξεταστούν, δεν βαθμολογούνται.
Φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν επιτύχει σε μαθήματα, στα οποία η επιτυχία αποτελεί προαπαίτηση
για την εξέταση σε άλλα μαθήματα, δεν έχουν δικαίωμα εξέτασης στα εν λόγω μαθήματα.
Οι φοιτητές ΦμεΑ, τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου,
πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση για εξέταση των δηλωθέντων μαθημάτων
με διαφορετικό τρόπο, όπως έχει οριστεί για κάθε φοιτητή ειδικότερα από τη δομή ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
Φοιτητές, οι οποίοι έχουν εξεταστεί με επιτυχία σε μαθήματα σε άλλα κτηνιατρικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα, στο πλαίσιο της δράσης Erasmus, δικαιούνται απαλλαγή από τις σχετικές εξετάσεις στο
τμήμα κάθε μαθήματος, επί του οποίου έχουν ήδη εξεταστεί με επιτυχία. Για τη σχετική αναγνώριση, οι
φοιτητές πρέπει να καταθέτουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός δύο εβδομάδων από την επιστροφή
τους.
Φοιτητές, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Τμήμα μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, δικαιούνται
απαλλαγή από τις εξετάσεις σε μαθήματα, για τα οποία αιτούνται σχετικά προς το Τμήμα. Η αίτησή τους
εξετάζεται από επιτροπή μελών ΔΕΠ, η οποία έχει οριστεί και ειδικά εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό
αυτόν από τη Συνέλευση. Για τη λήψη απόφασης, η επιτροπή ζητά σχετική εισήγηση των διδασκόντων
κάθε μαθήματος. Εάν δεν κατατεθεί εισήγηση εντός δέκα ημερών, θεωρείται ότι αυτή είναι θετική. Για
τον βαθμό αποφασίζει η ως άνω επιτροπή με βάση την εισήγηση των διδασκόντων.
7. Επιτυχής εξέταση
Επιτυχής θεωρείται η αξιολόγηση των φοιτητών όταν ο βαθμός που έχουν λάβει στην εξέταση είναι
μεγαλύτερος ή ίσος με πέντε (5), σε κλίμακα βαθμολογίας από μηδέν (0) έως δέκα (10). H κλίμακα
βαθμολόγησης τίθεται ανά μισή μονάδα.
Αιτήματα από φοιτητές για ελάχιστο βαθμολογικό όριο για αποδοχή επιτυχίας που κατατίθενται
πριν, κατά ή μετά την εξέταση κάποιου μαθήματος, δεν εξετάζονται καθόλου και απορρίπτονται
αμέσως.
8. Χρήση παράτυπων μέσων για επιτυχία στις εξετάσεις
Φοιτητές που χρησιμοποιούν παράτυπα μέσα για επιτυχία στις εξετάσεις, απορρίπτονται αμέσως. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, το γραπτό δεν εξετάζεται καθόλου και στον φοιτητή τίθεται βαθμός μηδέν (‘0’).
Περιστατικά φοιτητών που χρησιμοποιούν παράτυπα μέσα για επιτυχία στις εξετάσεις, αναφέρονται
αμέσως, με ευθύνη των διδασκόντων, στον Πρόεδρο του Τμήματος και στον Κοσμήτορα της Σχολής
Επιστημών Υγείας.

9. Εκ νέου εξέταση σε μαθήματα στα οποία έχει ήδη επιτύχει κάποιος φοιτητής
Η εκ νέου εξέταση σε μαθήματα, στα οποία έχει ήδη επιτύχει κάποιος φοιτητής, επιτρέπεται σε
συνεργασία με διδάσκοντες που το επιτρέπουν, υπάρχει δυνατότητα εκ νέου εξέτασης φοιτητών που
έχουν ήδη επιτύχει σε κάποιο μάθημα, για προσπάθεια βελτίωση του βαθμού τους.
Η επανεξέταση θα λαμβάνει χώρα το περισσότερο σε δύο εξεταστικές περιόδους από την αρχική
επιτυχία, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον μία φορά για κάθε μάθημα και συνολικά σε πέντε
μαθήματα στο σύνολο του προγράμματος σπουδών, ο δε βαθμός της επανεξέτασης είναι ο τελικός.
10. Ανακοίνωση βαθμολογιών
Η κατάθεση των βαθμολογίων από τους διδάσκοντες ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός 21 ημερών
από την ημέρα της εξέτασης. Μετά το τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου, με ευθύνη της Γραμματείας και
του Προέδρου, ανακοινώνονται στη Συνέλευση τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της κατάθεσης των
βαθμολογίων.
Οι βαθμολογίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία, είναι οι μόνες επίσημες και ισχύουσες.
Η πρόχειρη ανακοίνωση, από τους διδάσκοντες, βαθμολογίων, είναι ανεπίσημη και δεν δημιουργεί
υποχρεώσεις ή δικαιώματα στους φοιτητές.
11. Διόρθωση βαθμολογιών
Η διόρθωση βαθμολογίας γίνεται μόνον από τον διδάσκοντα του μαθήματος ή τον διευθυντή της
σχετικής ακαδημαϊκής μονάδας. Η διόρθωση γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία των ανωτέρω στη
Γραμματεία και ενυπόγραφη σημείωση του διορθωμένου βαθμού επί του βαθμολογίου κάθε
μαθήματος. Διόρθωση μπορεί να γίνει μόνον εντός δύο μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης εξεταστικής
περιόδου.
12. Τράπεζα θεμάτων
Με ευθύνη της Επιτροπής Εκπαίδευσης, καταρτίζεται τράπεζα θεμάτων για κάθε μάθημα του
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η τράπεζα θεμάτων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο 100 και κατά
μέγιστο 300 ερωτήσεις για κάθε προπτυχιακό μάθημα.
Η τράπεζα θεμάτων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.
Η ολοκληρωμένη τράπεζα θεμάτων θα είναι στη διάθεση των φοιτητών.
13. Αναθεώρηση κανονισμού
Ο παρών κανονισμός αναθεωρείται τακτικά μεν κάθε δύο έτη, με βάση σχετική εισήγηση της Επιτροπής
Φοιτητικών Θεμάτων του Τμήματος, εκτάκτως δε: (α) με πρωτοβουλία της Επιτροπής Φοιτητικών
Θεμάτων 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 κανονισμού
αξιολόγησης και εξετάσεων φοιτητών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών προστίθενται ως
παραρτήματα στον παρόντα κανονισμό, μέχρι την αναθεώρησή του και την ενσωμάτωσή τους σε
αυτόν.

