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Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα για ενδεχόμενη αναβολή  
λόγω φοιτητικών κινητοποιήσεων 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020 
 
Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας, της συνεδρίασης της 
13/03/2019 

1. Οι κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδ.έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν το 

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019, στην αίθουσα 209 (1ος όροφος – Κτίριο 

Στασινόπουλου) 

 

2. Τα μαθήματα θα εξεταστούν ως ακολούθως:  

2.1. Μεθοδολογία Έρευνας : 10.00-12.00 

2.2. Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία: 12.30 – 14.30 

2.3. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία: 15.00-17.00  

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

4. Η έναρξη των εξετάσεων θα γίνει στις 10.00 

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

6. 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. 

6.1. 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»,  

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

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

9. Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις για προφορική εξέταση, και εφόσον έχουν υποβάλει σχετικό 
αίτημα,  
9.1. Θα εισέλθουν στην αίθουσα εξέτασης την ίδια ώρα που θα εισέλθουν και οι λοιποί 

υποψήφιοι.  
9.2. Θα τους χορηγηθεί η προβλεπόμενη κόλλα εξετάσεων στην οποία θα αναγράψουν τα 

ατομικά τους στοιχεία (αν αδυνατούν από μόνοι τους, θα βοηθηθούν από τους επιτηρητές). 
Μετά τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και της ορθής αναγραφής των ατομικών στοιχείων, 
αυτά θα καλυφθούν από τους επιτηρητές με αδιαφανές αυτοκόλλητο ώστε να καθίσταται 
ανώνυμη η κόλλα εξετάσεων.  

9.3. Ο υπεύθυνος Καθηγητής θα μεριμνήσει για τη διανομή αντιγράφου των θεμάτων σε κάθε 
εξεταζόμενο, οπότε θα αρχίσει και ο χρόνος έναρξης της εξέτασης. Ο επιτηρητής μπορεί να 
αναγνώσει τα θέματα αν ζητηθεί από τον εξεταζόμενο.  

9.4. Είναι αυτονόητο ότι οι διατάξεις για τις υποχρεώσεις των εξεταζομένων ισχύουν και για τους 
υποψήφιους αυτούς, από τη στιγμή που θα εισέλθουν στο εξεταστικό κέντρο και μέχρι την 
ολοκλήρωση της εξέτασής τους. Την ευθύνη για την τήρηση της τάξης και της ομαλότητας 
διεξαγωγής της εξέτασης για όσο χρόνο οι εξεταζόμενοι μελετούν τα θέματα και 
προετοιμάζονται για να παρουσιαστούν στην επιτροπή έχουν οι επιτηρητές. Κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης, η ευθύνη αυτή βαρύνει την επιτροπή. Η αρμοδιότητα τυχόν 
επιβολής στους εξεταζόμενους των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών ανήκει στην 
Επιτροπή Εξέτασης, στην οποία αναφέρουν οποιοδήποτε πρόβλημα ήθελε ανακύψει.  

9.5. Στους εξεταζόμενους παρέχεται ο χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος είναι τουλάχιστον ίσος με 
το χρόνο δυνατής αποχώρησης, προκειμένου να μελετήσουν, να κατανοήσουν τα θέματα 
και να κρατήσουν, εφόσον το επιθυμούν, σημειώσεις για να τις χρησιμοποιήσουν όταν θα 
προσέλθουν στην επιτροπή προκειμένου να εξεταστούν.  

9.6. Όταν είναι έτοιμοι, θα προσέλθουν, ο κάθε ένας ξεχωριστά στην αίθουσα όπου 
παρευρίσκονται τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης. Στην αίθουσα αυτή παρευρίσκονται 
υποχρεωτικά οι δύο βαθμολογητές και ο αναβαθμολογητής, και ο Πρόεδρος ή ο 
γραμματέας της επιτροπής, ή και οι δύο.  

9.7. Ο εξεταζόμενος θα αναπτύξει προφορικά στα τρία μέλη – εξεταστές τις απαντήσεις του στα 
θέματα, με όποια σειρά επιθυμεί. Στην περίπτωση που επιθυμεί να απαντήσει γραπτά σε 
κάποια ερωτήματα, εκφράζει αυτή την επιθυμία του στους βαθμολογητές, όταν 
προσέρχεται ενώπιον της επιτροπής, και το δηλώνει εγγράφως στο γραπτό του δοκίμιο, 
ώστε οι σχετικές απαντήσεις να αξιολογηθούν γραπτά και όχι προφορικά. Η γραπτή δήλωση 
του υποψηφίου υπογράφεται από τους εξεταστές και τον πρόεδρο της επιτροπής.  

9.8. Όταν ολοκληρώσει την εξέτασή του θα παραδώσει το τετράδιο στον Πρόεδρο ή στον 
γραμματέα της Επιτροπής και θα αποχωρήσει από την αίθουσα και το Εξεταστικό Κέντρο.  

 
 

Από τη Γραμματεία 
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