Οδηγίες Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022
α) Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν σε 5 αμφιθέατρα: «Φυσιολογίας –Γ. Κοτζιάς», «Μικροβιολογίας», «ΝΑΒΟ»,
«Παθολογικής Ανατομικής», και «Φ.ΦΕΣΣΑΣ» Στην είσοδο κάθε αμφιθεάτρου θα αναρτηθεί από την προηγούμενη της εξέτασης
ημέρα (6/12/21) κατάλογος με τους αριθμούς πρωτοκόλλου των αιτήσεων των υποψηφίων που πρόκειται να εξετασθούν στο
συγκεκριμένο χώρο (θα ανακοινωθούν και στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων της Ιατρικής Σχολής www.grammateia.med.uoa.gr).
β) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέλθουν στο χώρο των εξετάσεων (1) ώρα νωρίτερα (9
π.μ.) ενώ τις δύο επόμενες 30 λεπτά νωρίτερα (9:30). Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε μάθημα είναι δύο (2) ώρες με δυνατότητα
αποχώρησης μετά την ολοκλήρωση της 1ης ώρας. (Οι υποψήφιοι που θα εξετασθούν προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους, οδηγούνται
στο κτήριο διοίκησης μετά την ολοκλήρωση τουλάχιστον της 1ης ώρας.)
γ) Κατά την είσοδό τους οι υποψήφιοι θα υπογράφουν σε παρουσιολόγιο. Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 η
συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις πραγματοποιούνται όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παρ.1, της υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23-92021 (ΦΕΚ 4406 τ. Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης (επισυνάπτεται). Βιβλία, τετράδια, σημειώσεις ή άλλα αντικείμενα όπως κινητά
τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής (φορητοί Η/Υ, tablets κ.τ.λ) παραδίδονται στους επιτηρητές και
παραλαμβάνονται κατά την έξοδο. Σε περίπτωση άρνησης παράδοσής τους απαγορεύεται στον υποψήφιο η είσοδος.
δ) Για την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας προσκομίζεται από τον υποψήφιο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο
δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
ε) Οι υποψήφιοι δύνανται να χρησιμοποιήσουν στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου. Διορθωτικά οποιασδήποτε μορφής δεν επιτρέπονται
(Χρήση στυλό διαφορετικού χρώματος, στυλό που σβήνει, μολυβιού ή κάθε είδους διορθωτικά, αποκλείει το γραπτό από τη διαδικασία
βαθμολόγησης).
Επίσης κατά τη διάρκεια εξέτασης του μαθήματος «Ιατρικής Χημείας» επιτρέπεται η χρήση επιστημονικού υπολογιστή τσέπης με
δυνατότητα εύρεσης λογαρίθμων (κομπιουτεράκι) καθώς και χάρακας.
στ) Στο τετράδιο εξέτασης αναγράφονται μόνο τα ζητούμενα στοιχεία και απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο σημείο αναγνώρισης
(υπογραμμίσεις λέξεων, διακριτικά σύμβολα και οτιδήποτε άλλο αξιολογηθεί ως στοιχείο που δίδει τη δυνατότητα σε τρίτο άτομο να
αναγνωρίσει τον συγγραφέα του γραπτού) αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Στο τέλος της εξέτασης παραδίδεται το
τετράδιο στους επιτηρητές μαζί με τα θέματα όπου και εκεί απαγορεύεται να αναγραφεί οτιδήποτε. Υποψήφιος που αποπειράται να
αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων, αποκλείεται οριστικά από τις
εξετάσεις. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία
βαθμολόγησης. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των
εξετάσεων αποκλείεται από αυτές.
ζ) Κάθε υποψήφιος που παραδίδει το γραπτό του δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ' εξαίρεση, και
μόνο για λόγους υγείας ή σωματικής ανάγκης επιτρέπεται ολιγόλεπτη έξοδος από την αίθουσα και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
η) Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον
ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή (να μην υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης μετά την
επικόλληση του), την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο. Οι επιτηρητές σημειώνουν στο παρουσιολόγιο την αποχώρηση του
υποψηφίου στο οποίο θα τίθεται και η υπογραφή του (αποχώρηση του υποψηφίου χωρίς να έχει υπογράψει στο παρουσιολόγιο,
αποκλείει τον υποψήφιο από τη διαδικασία των εξετάσεων) .
θ) Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για
την ασφάλειά τους.
ι) Με την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αναρτά
στην επίσημη ιστοσελίδα της Σχολής.
ια) Η Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες εγγραφής των κατατασσόμενων, κατόπιν εγκρίσεώς τους από τη
Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής.
ιβ) Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα
γραπτά δοκίμιά τους συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας χορήγησης των αιτηθέντων αντιγράφων τους. Τα γραπτά δοκίμια των
υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για τουλάχιστον (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν με
ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.
*Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους μόνο νερό.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

