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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017 

 
Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας, της συνεδρίασης της 
13/04/2016 

1. Οι κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδ.έτους 2016-2017 θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 3  
Δεκεμβρίου 2016, στην αίθουσα 108 (Ισόγειο – Κτίριο Στασινόπουλου) 

2. Η διάρκεια της εξέτασης του κάθε μαθήματος θα είναι 2 (δύο) ώρες 

3. Η έναρξη των εξετάσεων θα γίνει στις 10.00 

4. Η προσέλευση των υποψηφίων θα γίνει στις 09.00, για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. 

5. Τα αντικείμενα που επιτρέπονται, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων, να έχει 
μαζί του ο υποψήφιος εισερχόμενος στην αίθουσα εξετάσεων είναι : Ταυτότητα / ή άλλο επίσημο 
δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητας, Στυλό (μπλε ή μαύρο), Νερό, Χαρτομάντηλα. 

Σύμφωνα με την §7 εδ.6 του άρθρου 2 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3/2013 (Β΄ 3185) «Δεν επιτρέπεται να 
εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, 
σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο 
επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος 
που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που 
επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο 
υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του 
συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς 
εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν 
επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές 
οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με 
ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση 
στο συγκεκριμένο μάθημα»,  

6. Η Επιτροπή Κατατακτηρίων, θα απομακρύνει από την αίθουσα όποιον υποψήφιο δεν 
συμμορφώνεται με τις παραπάνω οδηγίες.  

7. Τα μαθήματα θα εξεταστούν ως ακολούθως:  

i. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία : 10.00 – 12.00 

ii. Μεθοδολογία Έρευνας : 12.30 – 14.30 

iii. Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία: 15.00 – 17.00 

8. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής των υποψηφίων στην αίθουσα, ορίζεται σε 40΄. 

Από τη Γραμματεία 


