
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
10ηò συνεδρßασηò τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò τηò ΙατρικÞò ΣχολÞò στιò 17-4-20º5
ημÝρα ΠαρασκευÞ και þρα 13.30μ,μ. στην αßθουσα συνεδριÜσεων τηò |ατρικÞò
ΣχολÞò (κτÞριο Διοßκησηò - ΓουδÞ), Σε περßπτωση μη υπÜρξεωò απαρτßαò, η
ΓενικÞ ΣυνÝλευση θα επαναληφθεß την ΔευτÝρα 20-4-2015 στον ßδιο χþρο και την
ßδια þρα. Σημειþνεται, üτι κατÜ την συνεδρßαση τηò 17-4-2015 δεν υπÞρξε
απαρτßα. ΠαρευρÝθησαν τρßα (3) μÝλη ΔΕΠ.

ΕπαναληπτικÞ συνεδρßαση στιò 20-4-2015. Δεν τßθεται θÝμα απαρτßαò.
(Αρθρ. 48 παρ. 5 του Ν, 1404/Β3)

ΘΕΜΑ ΜοΝο
ΚατατακτÞριεò ΕξετÜσειò ΑκαδημαΤκοý ¸τουò 201 5-2016

Πρüεδροò: Κυρßεò και κýριοι συνÜδελφοι μοναδικü θÝμα τηò σημερινÞò Γ.Σ. εßναι οι
ΚατατακτÞριεò ΕξετÜσειò για το ΑκαδημαΤκü ¸τοò 20º5-2016, Κατ' αρχÞν θα πρÝπει
να ορßσουμε την ΕπιτροπÞ των ΚατατÜξεων, στη συνÝχεια την εξεταστÝα ýλη καθþò
επßσηò και το εξÜμηνο κατÜταξηò των πτυχιοýχων των δýο κατηγοριþν, Των
πτυχιοýχων Πανεπιστημßου, ΤΕΙ Þ ισοτßμων προò αυτÜ, Α.Σ.ΠΑI.Τ.Ε., τηò ΕλλÜδοò Þ
του εξωτερικοý (αναγνωρισμÝνα απü τον Δ.Ο.Α.Τ.Α,Π.), καθþò και των κατüχων
πτυχßων ανωτÝρων σχολþν υπερδιετοýò και διετοýò κýκλου σπουδþν,
αρμοδιüτηταò Υπουργεßου Παιδεßαò και ΘρησκευμÜτων και Üλλων Υπουργεßων απü
τη μßα και των πτυχιοýχων ΤμημÜτων ΟδοντιατρικÞò απü την Üλλη,

¾στερα απü διεξοδικÞ συζÞτηση και αφοý ελÞφθη υπüψη η ΥπουργικÞ
Απüφαση Φº/lθ232θ/Β3, που αφορÜ στην διαδικασßα κατÜταξηò πτυχιοýχων
ΤριτοβÜθμιαò Εκπαßδευσηò, üπωò δημοσιεýθηκε στο ΦΕΚ 3185/'Ι6.12.2013,
αποφασßστηκαν τα μαθÞματα και η ýλη στα οποßα θα εξετÜζονται οι Πτυχιοýχοι
Πανεπιστημßου, ΤΕΙ Þ ισοτßμων προò αυτÜ, Α,Σ,ΠΑI.Τ,Ε., τηò ΕλλÜδοò Þ του
εξωτερικοý (αναγνωρισμÝνα απü τον Δ.Ο.Α.Τ.Α,Π.), καθþò και των κατüχων
πτυχßων ανωτÝρων σχολþν υπερδιετοýò και διετοýò κýκλου σπουδþν,
αρμοδιüτηταò Υπουργεßου Παιδεßαò και ΘρησκευμÜτων και Üλλων Υπουργεßων και οι
πτυχιοýχοι ΤμημÜτων Οδοντιατρι κÞò.

Τα μαθÞματα εßναι τα κÜτωθι:
. IατρικÞ ΦυσικÞ Ι & ΙΙ

. ΓενικÞ ΙατρικÞ Χημεßα Ι & ΙΙ

ο ΒιολογßαΙ&ΙΙ

Η ýλη που θα εξετασθοýν οι υποψÞφιοι, εßναι αυτÞ που αναφÝρεται στον
οδηγü Σπουδþν ΑκαδημαΤκοý ¸τουò 2014-2015 και διδÜσκεται στουò πρωτοετεßò
φοιτητÝò τηò ΙατρικÞò ΣχολÞò, που Ýχουν εισαχθεß μÝσω Πανελληνßων ΕξετÜσεων.

Η ΕπιτροπÞ ΚατατÜξεων εßναι επταμελÞò και αποτελεßται απü τον Πρüεδρο
του ΤμÞματοò και (2) δýο μÝλη ΔΕΠ ανÜ γνωστικü αντικεßμενο, Þτοι:

Π. ΣφηκÜκηò -Πρüεδροò
Ε. Γεωργßου -ΚαθηγητÞò
Ε. Γιακου μÜκηò-Αν. ΚαθηγητÞò
Α. Παπαβασιλεßου-ΚαθηγητÞò
Π. ΜουτσÜτσου-Λαδικοý-Αν. ΚαθηγÞτρια



Ε. Μαρßνοò-Αν. ΚαθηγητÞò
Μ. Παναγιωτακοποýλου-Αν, ΚαθηγÞτρια

¼σον αφορÜ στην κατÜταξη εξαμÞνου των υποψηφßων, αποφασßσθηκαν τα
εξÞò:

1. Οι πτυχιοýχοι Α.Ε.l. των Σχολþν-ΤμημÜτων:
ΚτηνιατρικÞò-ΝοσηλευτικÞò-ΦαρμακευτικÞò-Βιολογßαò, θα εγγρÜφονται

στο 3Ο εξÜμηνο.

2.Οι πτυχιοýχοι Α.Ε.l. üλων των υπολοßπων Σχολþν, Τ.Ε.l. Þ ισοτßμων
ττροò αυτÜ, Α.Σ.ΠΑl.Τ.Ε, τηò ΕλλÜδοò Þ του εξωτερικοý, ανωτÝρων σχολþν
διετοýò και υπερδιετοýò κýκλου σπουδþν θα εγγρÜφονται στο 'to εξÜμηνο.

3.Οι πτυχιοýχοι των ΤμημÜτων ΟδοντιατρικÞò θα εγγρÜφονται στο 5Ο

εξÜμηνο.

Οι επιτυχüντεò απαλλÜσσονται απü τα εξεταζüμενα μαθÞματα, Τα ποσοστÜ
εισαγωγÞò ορßζονται απü το ΦΕΚ 3185/16.12.2013, σε ποσοστü 12% επß του
προβλεπüμενου αριθμοý εισακτÝων στιò εξετÜσειò σε εθνικü επßπεδο, για τουò
πτυχιοýχουò Πανεπιστημßου, ΤΕΙ Þ ισοτßμων προò αυτÜ, Α.Σ.ΠΑI.Τ.Ε., τηò ΕλλÜδοò
Þ του εξωτερικοý (αναγνωρισμÝνα απü τον Δ,Ο.Α,Τ.Α.Π.), καθþò και των κατüχων
πτυχßων ανωτÝρων σχολþν υπερδιετοýò και διετοýò κýκλου σπουδþν, αρμοδιüτηταò
Υπουργεßου Παιδεßαò και ΘρησκευμÜτων και Üλλων Υπουργεßων και σε ττοσοστü
3%, για τουò πτυχιοýχουò των ΤμημÜτων ΟδοντιατρικÞò,

Εγκρßνονται τα ανωτÝρω απü τη Γ.Σ.;
Εγκρßνονται.

ΑθÞνα
ΑκριβÝò Απüσπασμα Πρακτικοý


