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Ο Κανονισμός αυτός αποτελεί εξειδίκευση του ισχύοντα Ιδρυματικού Κανονισμού Διεξαγωγής 
Εξετάσεων (απόφαση Συγκλήτου υπ. αριθ. 28 / 28.9.2017) και έχει ως στόχο την κωδικοποίηση των  
απλών και αντικειμενικών προϋποθέσεων διεξαγωγής αδιάβλητων εξεταστικών διαδικασιών. 

Συγκεκριμένα, ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εξεταζόμενων Μεταπτυχιακών  

φοιτητών/τριών (ΜΦ), των διδασκόντων/ουσών και των Γραμματειών, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων και να κατοχυρωθεί τόσο η ισότιμη μεταχείριση των 

εξεταζόμενων, όσο και η αξιοπιστία της εξεταστικής διαδικασίας, στο σύνολό της.  

Στο ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» όλα τα μαθήματα εξετάζονται και 

βαθμολογούνται με υποβολή εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει ο/η κάθε 

διδάσκων/ουσα και σύμφωνα με την περιγραφή (syllabus) του μαθήματος.  

Ο Κανονισμός  αυτός αναρτάται στον Ιστότοπο του ΠΜΣ (σε μορφή pdf), για την ενημέρωση των 

διδασκόντων/ουσών και ΜΦ. 

 

 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΜΣ 

Η Γραμματεία αφού συνεργαστεί εγκαίρως με τους/τις διδάσκοντες/ουσες, καταρτίζει το 

Πρόγραμμα των Εξετάσεων.  

Ειδικότερα: 

1. Το Πρόγραμμα των Εξετάσεων αναρτάται, από τη Γραμματεία, στον ιστότοπο του ΠΜΣ 

τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη κάθε εξεταστικής περιόδου και 

περιλαμβάνει, ανά μάθημα, την περίοδο διεξαγωγής της εξέτασης, την περίοδο υποβολής 

των εργασιών, αν η εξέταση πραγματοποιείται δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, προφορικά ή 

γραπτά, την ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής των εργασιών  και περιληπτικά τις απαιτήσεις 

έτσι όπως αυτές έχουν οριστεί από τον διδάσκοντα (π.χ. οδηγίες συγγραφής και κατάθεσης 

εργασίας κ.ο.κ.). Η Γραμματεία αποστέλλει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα προς την 

ακαδημαϊκή κοινότητα του ΠΜΣ την ημέρα της  ανάρτησης. 

2. Ακύρωση της εξέτασης μπορεί να αποφασιστεί σε ιδιαιτέρως σοβαρές περιπτώσεις, με 

σχετική απόφαση που λαμβάνει η Γενική Συνέλευση του Τ.Π.Τ.Ε., ύστερα από εισήγηση της 

Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ. Ταυτόχρονα, η Συνέλευση του Τμήματος αποφαίνεται 

για τη διεξαγωγή της επαναληπτικής εξέτασης. Σε έκτακτες περιπτώσεις που δεν υπάρχει 

επαρκής χρόνος για τη σύγκληση της Συνέλευσης, η σχετική απόφαση αναβολής και ο 

χρόνος επαναληπτικής εξέτασης λαμβάνονται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος, σε 

συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή, αφού πρώτα ζητήσει τη γνώμη του/της 

διδάσκοντος/ουσας. Είναι αυτονόητο ότι η ως άνω διαδικασία δεν αφορά περιπτώσεις 

αναβολής εξετάσεων λόγω άσκησης εργασιακών δικαιωμάτων των 

διδασκόντων/διδασκουσών, όπως συμμετοχή σε απεργία, η οποία ενεργοποιείται κατά την 

κρίση τους στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. 

 
3. Η Γραμματεία οφείλει να ενημερώνει τους/τις διδάσκοντες/ουσες και ΜΦ για κάθε έκτακτη 

και για λόγους ανωτέρας βίας αλλαγή στις ημέρες και ώρες του Προγράμματος 

Εξετάσεων.  

 
 



 

 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Ο/Η διδάσκων/ουσα του μαθήματος έχει την απόλυτη ευθύνη για την επιλογή του τρόπου και της 

διαδικασίας αξιολόγησης των ΜΦ (π.χ. εκπόνηση και υποστήριξη εργασιών, συνδυασμός τους ή 

άλλοι τρόποι κατά την κρίση του/της), καθώς επίσης για την τελική βαθμολόγηση του μαθήματος 

και την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα γίνεται σε 

πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήματα και αποτελεί παράγωγο της αντικειμενικής εκτίμησης 

της απόδοσης του φοιτητή ή της φοιτήτριας στο συγκεκριμένο μάθημα. Τα ακριβή χαρακτηριστικά 

της εξεταστικής διαδικασίας (π.χ. αριθμός τυχόν ενδιάμεσων εξετάσεων ή εργασιών, τρόπος 

ελέγχου και αξιολόγηση των επιδόσεων των ΜΦ, βαρύτητες των επιμέρους εξεταστικών 

διαδικασιών κ.λπ.) και όλα τα ανωτέρω προσδιορίζονται και ανακοινώνονται από τον/την 

διδάσκοντα/ουσα κατά τη διάρκεια του πρώτου μαθήματος του εξαμήνου. Οι ΜΦ, ενημερώνονται 

– από την αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου – με ανάρτηση από τον/τη διδάσκοντα/ουσα στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης ή την ιστοσελίδα του μαθήματος για τον ακριβή τρόπο εξέτασης 

του μαθήματος, ενώ οι σχετικές πληροφορίες αναγράφονται και στη φόρμα περιγραφής του 

μαθήματος (syllabus). Στην αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών σε κάθε μάθημα είναι δυνατόν 

να συνυπολογίζεται περιοδικά, εκτός των εξεταστικών περιόδων, η επίδοσή τους σε εξεταστικές 

προόδους, που μπορούν να εφαρμόζονται είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω της πλατφόρμας 

ασύγχρονης διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. 

Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων του φοιτητή ή της 

φοιτήτριας σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις) σύμφωνα με τις οδηγίες που 

παρέχει ο διδάσκων ή η διδάσκουσα στην αρχή του εξαμήνου. Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός 

μαθήματος είναι το πέντε (5,0), με ανώτερο το  δέκα (10,0).  

Εφόσον η εξέταση του μαθήματος γίνεται δια ζώσης, οι διδάσκοντες/ουσες έχουν τη δυνατότητα να 

εκτυπώνουν τον ονομαστικό κατάλογο των ΜΦ που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, ο 

οποίος ονομάζεται Κατάλογος Εξεταζόμενων, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος classweb 

(φοιτητολόγιο) ή αντίστοιχου συστήματος. Ο/Η διδάσκων/ουσα οφείλει να βρίσκεται στον χώρο της 

εξέτασης δεκαπέντε (15) λεπτά πριν την έναρξή της, να ελέγξει τις συνθήκες για την ομαλή 

διεξαγωγή της εξέτασης.  

Σε περίπτωση που το μάθημα προβλέπει γραπτές εξετάσεις, ο/η διδάσκων/ουσα προμηθεύεται 

εγκαίρως από τη Γραμματεία του ΠΜΣ επαρκή αριθμό από σφραγισμένες κόλλες, εφόσον 

απαιτούνται, καθώς και έντυπα Βεβαιώσεων Συμμετοχής σε εξέταση μαθήματος. Όσα από αυτά δε 

χρησιμοποιηθούν επιστρέφονται στη Γραμματεία. 

Σε περίπτωση που η εξέταση μαθήματος προβλέπει παρουσίαση εργασίας, ο ΜΦ προσέρχεται 

εγκαίρως στην αίθουσα παρουσίασης ή στο γραφείο του διδάσκοντα και πραγματοποιεί την 

παρουσίαση εν είδει προφορικής εξέτασης.  

Σε περίπτωση εξέταση μαθήματος που πραγματοποιείται με κατάθεση εργασίας, η εργασία 

κατατίθεται από τον/την ΜΦ εμπρόθεσμα εντός της οριζόμενης από το Πρόγραμμα Εξετάσεων 

περιόδου κατάθεσης, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος στο eclass.  

Εφόσον, η εξέταση του μαθήματος γίνεται εξ αποστάσεως, οι διδάσκοντες/ουσες οφείλουν να 

συνδέονται με τα ακαδημαϊκά τους διαπιστευτήρια, να προσκομίζουν αποδεικτικά 

ταυτοπροσωπίας, να έχουν ανοικτή την κάμερα και να ακολουθούν τις οδηγίες του 

διδάκοντα/ουσας.  

Σε κάθε περίπτωση, ο/η διδάσκων/ουσα ασκεί διακριτικά, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα τα 



 

 

καθήκοντα του/της. Είναι αυτονόητο ότι υψηλόφωνες παρατηρήσεις, συχνές λεκτικές διακοπές, 

σχόλια, εκδηλώσεις απαξιωτικής συμπεριφοράς προς τους/τις εξεταζόμενους/ες, διαπληκτισμοί, 

σωματικός έλεγχος ή άλλες συναφείς συμπεριφορές και ενέργειες δεν είναι επιτρεπτές, αφού, 

μεταξύ άλλων, δεν συνάδουν με την ακαδημαϊκή δεοντολογία του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Ο/Η διδάσκων/ουσα έχει τη συνολική ευθύνη για τη διεξαγωγή και το αδιάβλητο της εξέτασης του 

μαθήματός του/της. Σε περίπτωση γραπτής ή προφορική εξέτασης, οφείλει να είναι παρών/ούσα, 

καθ’ όλη τη διάρκειά της, προκειμένου να εποπτεύει τη διαδικασία και να απαντά αυτοπροσώπως 

σε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις, που ενδεχομένως ζητηθούν από τους/τις εξεταζόμενους/ες ΜΦ, για 

χρονικό διάστημα που εκείνος/η θα ορίσει, κατά την έναρξη της εξέτασης. 

Η εξέταση του μαθήματος πραγματοποιείται με ευθύνη του/της διδάσκοντα/διδάσκουσας, ο/η 

οποίος/α καταχωρίζει τη βαθμολογία ηλεκτρονικά στο Φοιτητολόγιο (classweb), ή σε αντίστοιχο 

σύστημα, το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Μετά 

την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εξέτασης και εντός δύο μηνών, ο/η διδάσκων/ουσα έχει 

ρητή υποχρέωση ο/η ίδιος/ίδια για επεξήγηση της βαθμολογίας, εφόσον του/της ζητηθεί, από ΜΦ. 

 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Σε περίπτωση γραπτών ή προφορικών εξετάσεων, ο/η ΜΦ αναγράφει τα στοιχεία του/της στο 

γραπτό και υπογράφει στην κατάσταση συμμετεχόντων/ουσών στην εξέταση (Κατάλογος 

Εξεταζόμενων). Με την παράδοση του γραπτού γίνεται ταυτοποίηση του προσώπου με την επίδειξη 

οιουδήποτε επίσημου δημόσιου εγγράφου (φοιτητική/πολιτική/στρατιωτική ταυτότητα ή 

διαβατήριο κ.λπ.) που φέρει απαραιτήτως τη φωτογραφία του/της ΜΦ. Σε κάθε περίπτωση, δεν 

επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων ΜΦ και γενικότερα η χρήση οποιασδήποτε 

μεθόδου αντιγραφής ή διασφάλισης των απαντήσεων με μη σύννομο και δεοντολογικά μη ορθό 

τρόπο. Η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων, έστω και εκ των υστέρων διαπιστωθείσα, 

όπως στο στάδιο διόρθωσης του γραπτού, συνεπάγεται τη μονογραφή του γραπτού από τον/την 

διδάσκοντα/ουσα και την ενημέρωση του/της Διευθυντή/τριας του ΠΜΣ. Το θέμα παραπέμπεται 

στη Συντονιστική Επιτροπή ή σε άλλο αρμόδιο Όργανο το οποίο αποφασίζει στο πλαίσιο των 

κειμένων διατάξεων. 

Στην περίπτωση εξέτασης με εκπόνηση και κατάθεση εργασίας, οι ΜΦ οφείλουν να 

συμμορφώνονται στις συγκεκριμένες οδηγίες που έχει δώσει ο/η διδάσκων/ουσα, όσο αφορά την 

έκταση, τη δομή, τη μορφή, την παρουσίαση κτλ, καθώς και στον χρόνο και τρόπο παράδοσης αυτής. 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα ζητήματα λογοκλοπής, τα οποία είναι δυνατόν να ελεγχθούν και με 

ειδικά λογισμικά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρόμοιο φαινόμενο η εργασία μηδενίζεται και 

ενημερώνεται ο/η Διευθυντής/τρια του ΠΜΣ. Το θέμα παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή ή 

σε άλλο αρμόδιο Όργανο το οποίο αποφασίζει στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων. 

Οι εξεταζόμενοι/ες οφείλουν να σέβονται τους/τις διδάσκοντες/ουσες και να συμμορφώνονται με 

τις οδηγίες τους. Παραπτώματα ανάρμοστης και προσβλητικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των 

εξετάσεων δεν προσιδιάζουν στις ακαδημαϊκές πρακτικές του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι 

εξεταζόμενοι/ες συμπεριφέρονται με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα. Σχόλια, ύβρεις, 

εκδηλώσεις απαξιωτικής συμπεριφοράς προς τους διδάσκοντες/ουσες ή άλλες συναφείς 

συμπεριφορές και ενέργειες μη συνάδουσες με την ακαδημαϊκή δεοντολογία δεν είναι επιτρεπτές. 

Σε περιπτώσεις που καταγραφεί τέτοιο φαινόμενο, ενημερώνεται ο/η Διευθυντής/τρια του ΠΜΣ, 

εισάγεται το θέμα στη Συντονιστική Επιτροπή ή ακολούθως σε όποιο άλλο αρμόδιο Όργανο, στο 

πλαίσιο των κείμενων διατάξεων. 



 

 

Οι εξεταζόμενοι/ες δικαιούνται βεβαίωση συμμετοχής στην εξέταση. 

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εξέτασης και έως δύο μήνες μετά, οι ΜΦ έχουν το 

δικαίωμα να ζητήσουν από τον/την διδάσκοντα/ουσα και να λάβουν συγκεκριμένες διευκρινίσεις 

για τη βαθμολογία τους. 

 

Ε. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Στους ΜΦ οι οποίοι/ες προσκομίζουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ ειδικές διαγνωστικές εκθέσεις - ως 

αυτές ορίζονται από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο - παρέχονται όλες οι προσήκουσες, σύμφωνα 

με τις προσκομιζόμενες εκθέσεις και τη νομοθεσία, προσαρμογές των τρόπων εξέτασης για την 

πληρέστατη δυνατή προσβασιμότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες υποχρεούνται πάντοτε να λαμβάνουν υπόψη τα δικαιολογητικά που 

καταθέτουν οι ΜΦ, τα οποία προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα τον τρόπο εξέτασής τους, καθώς και 

να τους δίνουν τη δυνατότητα, εφόσον οι ΜΦ το επιθυμούν, να εξετάζονται με εναλλακτικούς και 

ακαδημαϊκά δόκιμους προσήκοντες τρόπους κατόπιν έγκρισης της Συντονιστικής Επιτροπής. 

 

ΣΤ. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι δύο (Φεβρουαρίου και Ιουνίου) και εναρμονίζονται  κατά το δυνατόν 

με τις εξεταστικές περιόδους των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, όπως αυτές ορίζονται 

κάθε φορά στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος. Σε περίπτωση που ΜΦ αποτύχει σε ένα 

μάθημα, μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στην (επαναληπτική) εξεταστική περίοδο του 

Σεπτεμβρίου. 

Αν ο/η  ΜΦ  αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και στην επαναληπτική εξεταστική 

του Σεπτεμβρίου, δύναται να εξετασθεί, ύστερα από αίτησή του, στην ίδια ή σε επόμενη εξεταστική 

περίοδο, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι/ες  έχουν το ίδιο ή συναφές 

γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η  υπεύθυνος/η της εξέτασης του μαθήματος διδάσκων/ουσα (παρ. 

6 άρθρο 34 Ν.4485/2017). Εάν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν υποβάλει αίτηση εντός των 

προβλεπόμενων από το Τμήμα  χρονικών ορίων ή εάν αποτύχει στην εξέταση από την τριμελή 

επιτροπή, τότε προτείνεται η οριστική διαγραφή ή εκ νέου παρακολούθηση του μαθήματος εφόσον 

δεν υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου χρονικού ορίου του Π.Μ.Σ. 

 


