
 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ TΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

Στη ΣΕ ΜΣ συζητήθηκε η πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας υπό τις 

ειδικές συνθήκες που διανύουμε. Ειδικότερα εξετάστηκαν (α) οι γενικοί κανόνες για την περίοδο 

που διανύουμε, (β) η διαδικασία της ολοκλήρωσης των εργαστηριακών μαθημάτων, o τρόπος 

πραγματοποίησης των εξετάσεων και η διαδικασία παρουσίασης των μεταπτυχιακών διπλωματικών 

εργασιών, (γ) οι ειδικές διευκολύνσεις για την ολοκλήρωση μεταπτυχιακών διπλωματικών 

εργασιών, και (δ) το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών λειτουργιών του 

τρέχοντος εξαμήνου. Επίσης συζητήθηκε η διαμόρφωση ερωτηματολογίου για φοιτητές για την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση αυτής της περιόδου.  

 

Α. Εκπαιδευτική διαδικασία από 25/5.  

Οι προτάσεις της ΣΕ ΜΣ για την εκπαιδευτική διαδικασία αφορούν στους γενικούς κανόνες 

πραγματοποίησης των εργαστηριακών μαθημάτων και των εξετάσεων λόγω της ιδιαίτερης 

περιόδου, στον προγραμματισμό και στη διαδικασία πραγματοποίησής των καθώς και στο 

χρονοδιάγραμμα όλων των εκπαιδευτικών διαδικασιών.  

 

Α.1. Γενικοί κανόνες λόγω της ιδιαίτερης περιόδου: 

 Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τους διδάσκοντες, τους επιτηρητές και τους φοιτητές που 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Όσον αφορά στους διδάσκοντες θα  πρέπει να αποφευχθεί η 

φυσική παρουσία τους στις εξετάσεις και να αναλάβουν οι Τομείς, ή τα Εργαστήρια την 

αναπλήρωσή τους. Όσον αφορά στους επιτηρητές να υπάρξει αντικατάστασή τους και η 

κατάλληλη μέριμνα για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων. Για τους φοιτητές αντίστοιχα, 

κατά το πρότυπο της φροντίδας που λαμβάνεται σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν δεν 

δύνανται να συμμετέχουν σε εξετάσεις, προτείνεται με την ευθύνη των διδασκόντων, η 

εξέταση να γίνει εξ αποστάσεως, αν είναι εφικτό, ή με άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση 

πρέπει να βρεθεί λύση και αν η εξέταση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην περίοδο αυτή, 

να δοθεί αργότερα.  

 Θα πρέπει να ακολουθηθούν οι γενικότερες οδηγίες του ΕΟΔΥ που έχουν δοθεί αυτή την 

περίοδο για όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες από 25/5. Προσοχή πρέπει να δίνεται στην 

τήρηση της φυσικής απόστασης του 1.5 μέτρου μεταξύ όλων των παρευρισκομένων στις 

αίθουσες εξετάσεων, στη χρήση μάσκας και στη διαθεσιμότητα αντισηπτικών στους 

χώρους. Απαιτείται επίσης να γίνεται καθαρισμός / απολύμανση μετά τις ασκήσεις καθώς 

και μετά την αποχώρηση κάθε τμήματος φοιτητών από τις εξετάσεις. Επίσης θα πρέπει να 

υπάρχει ενδιάμεσος κενός χρόνος μεταξύ αποχωρήσεων και προσελεύσεων, έτσι ώστε να 

μην υπάρχει συνωστισμός. Έχουν ζητηθεί  αναλυτικές οδηγίες από τον ΕΟΔΥ ειδικά για την 

πραγματοποίηση των εργαστηρίων και των γραπτών εξετάσεων. Επίσης, η από 18/5 

ανακοίνωση της Πρυτανείας περιγράφει τα μέτρα υγειονομικής προστασίας για εργαστήρια 

και εξετάσεις, που μπορεί να εξειδικευτούν στις αντίστοιχες δραστηριότητες των ΔΠΜΣ αν 

απαιτείται.  

 

Α.2. Προγραμματισμός και διαδικασία πραγματοποίησης εργαστηριακών μαθημάτων και 

εξετάσεων: 
 

Παράταση του εαρινού εξαμήνου με ολοκλήρωση των μαθημάτων κάθε μορφής έως 

12/6. Προτείνεται η παράταση του ακ. εξαμήνου έως 12/6 για να ολοκληρωθούν με φυσική 



 

 

παρουσία τα εργαστηριακά και τα ειδικά μαθήματα των ΔΠΜΣ καθώς και τα εξ 

αποστάσεως μαθήματα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί.  

 

Εργαστηριακά μαθήματα ή ειδικά μαθήματα σχολών:  
Όσα εργαστηριακά μαθήματα απαιτούν φυσική παρουσία θα ολοκληρωθούν το διάστημα 

από 25/5 έως 12/6/20.  

 

Τα εργαστήρια θα πρέπει να γίνουν με τους γενικούς κανόνες που αναφέρθηκαν: φυσική 

απόσταση 1.5 μέτρων, χρήση μάσκας, καθαριότητα μετά τις ασκήσεις κτλ. Επίσης θα 

πρέπει να προβλεφθεί ο μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά εργαστηριακή άσκηση, οι 

διδακτικές ημέρες που επιπλέον απαιτούνται καθώς και να ανακοινωθεί η λίστα των 

εργαστηριακών μαθημάτων, με τους χώρους και τις ώρες πραγματοποίησης.  

 

Εξετάσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων:  
Για το σύνολο των εξεταζομένων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακών, 

θα πρέπει να ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατόν ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα που να 

περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα κάθε ΔΠΜΣ καθώς και τον τρόπο εξέτασης.  

 

α) Η ολοκλήρωση των μαθημάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 

25/05-12/06, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ΔΠΜΣ. Στη βάση αυτή οι εξετάσεις 

προτείνεται να ξεκινήσουν το αργότερο από 15/06 και να ολοκληρωθούν έως τις 

17/07. Υπάρχει αναλυτική περιγραφή στο χρονοδιάγραμμα. 

 

β) Οι διδάσκοντες μπορούν, με αποφάσεις των ΔΠΜΣ και της Συγκλήτου να 

επιλέξουν, τους ακόλουθους τρόπους εξετάσεων:  

 

 Εξ αποστάσεως απαλλακτικές εργασίες, κυρίως σε μικρά ακροατήρια, μαθήματα 

επιλογής ή κατευθύνσεων. 

 Εξ αποστάσεως απαλλακτικές εργασίες σε συνδυασμό με προφορική εξέταση. 

 Προφορική εξέταση ιδιαίτερα σε μικρά ακροατήρια ή ειδικά μαθήματα.  

 Σε μεγάλα τμήματα η εξέταση προτείνεται να γίνεται με γραπτή εξέταση. Θα 

πρέπει να γίνει με χωρισμό σε υποτμήματα ανάλογα με τη χωρητικότητα των 

αιθουσών που διατίθενται. Θα πρέπει να υπολογισθεί ο μέγιστος αριθμός ατόμων 

υπό τους περιορισμούς που τέθηκαν ανά αίθουσα. Η διάρκεια εξέτασης θα πρέπει 

να είναι συντομότερη της συνήθους. Προτείνεται 1 με 1,5 ώρα. 

 

Μεταπτυχιακές εργασίες: 

Προτείνεται η παρουσίαση των Μεταπτυχιακών εργασιών να πραγματοποιείται με 

τηλεδιάσκεψη έως την 24/07. Αναγνωρίζεται ότι η εκπόνηση μεταπτυχιακών διπλωματικών 

εργασιών σε αρκετές περιπτώσεις έχει καθυστερήσει, είτε διότι περιλαμβάνουν σημαντική 

εργαστηριακή συνιστώσα, η οποία δεν μπόρεσε να προχωρήσει ή να ολοκληρωθεί λόγω της 

πανδημίας, είτε διότι αν και η εργασία είναι θεωρητική, η συνολική κατάσταση σε 

προσωπικό ή οικογενειακό επίπεδο (ευπαθείς ομάδες, προβλήματα λόγω της πανδημίας) δεν 

επέτρεψε την πρόοδο σε αυτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις και μετά από σχετική αίτηση του 

ενδιαφερόμενου, οι ΕΔΕ των ΔΠΜΣ μπορούν να παρέχουν την παράταση που απαιτείται 

για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών εργασιών και η παρουσίασή τους να 

μπορεί να πραγματοποηθεί την περίοδο των εξετάσεων Σεπτεμβρίου για την ομαλή 

αποφοίτηση των φοιτητών.  

 

 

 

 



 

 

Α.3. Χρονοδιάγραμμα: 

 

Γενική απεικόνιση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Ιδρύματος : 

 

 Πραγματοποίηση όλων μαθημάτων  Έως 12/6.  

 Ολοκλήρωση εργαστηριακών και 

 ειδικών μαθημάτων: 

 25/5 έως 12/6.  

 Περίοδος εξετάσεων εαρινού εξαμήνου:   1/6 έως 17/7.  

 Παρουσίαση Μεταπτ. Εργασιών:  Σε όλη τη διάρκεια της εξεταστικής  

 και έως 24/7 εξ αποστάσεως. 

  

Λόγω της ιδιαίτερης περιόδου δεν είναι εφικτό να συμπίπτει η έναρξη και η λήξη των διαφόρων 

δραστηριοτήτων σε όλα τα ΔΠΜΣ.  

 

Β. Διαμόρφωση ερωτηματολογίου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
Για την κατανόηση της ιδιαίτερης εκπαιδευτικής διαδικασίας, την πιθανή επίλυση θεμάτων για τις 

εξετάσεις και γενικότερα για το πώς θα συνεχίσουμε, καλό θα ήταν να ληφθεί υπόψη η μέχρι τώρα 

εμπειρία των φοιτητών του Ιδρύματος. Για το σκοπό αυτό θα διαμορφωθεί  κοινό ερωτηματολόγιο 

προς τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.  

 

 

 

 

 

 

Δρόσος Γκιντίδης 

Αντιπρύτανης 

Πρόεδρος της ΣΕ ΜΣ. 


