
Κανονισμός Εκπόνησης Γραπτών Εργασιών (Γ.Ε.)

Σημασία των Γ.Ε.

Η διδακτική δραστηριότητα των Γ.Ε. (στα μαθήματα όπου αυτή προβλέπεται) είναι
ιδιαίτερα σημαντική, καθότι συμβάλλουν με κρίσιμο τρόπο στην πληροφόρηση, με συνεχή
τρόπο, του φοιτητή αναφορικά με την πρόοδό του και το επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει,
στην καθιέρωση εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ φοιτητή και διδάσκοντα, στη
δυνατότητα των φοιτητών να μάθουν με ενεργητικό τρόπο να εφαρμόζουν τις γνώσεις που
απέκτησαν και να διδαχθούν από τυχόν σφάλματά τους και στην προετοιμασία των
φοιτητών για τις γραπτές εξετάσεις (Όταν αυτές προβλέπονται).

Η εκπόνηση κάθε Γ.Ε. απαιτεί καλή αφομοίωση της ύλης και αυτό επιτυγχάνεται με
συστηματική μελέτη. Πριν ο φοιτητής προχωρήσει στην εκπόνηση μιας Γ.Ε., θα πρέπει να
είναι σίγουρος ότι έχει κατανοήσει επαρκώς την αντίστοιχη θεωρία.

Διαδικασία καθορισμού θεμάτων Γ.Ε.

Τα θέματα των Γ.Ε. καθορίζονται από τον διδάσκοντα του μαθήματος και πρέπει να
διαμορφώνονται κατά τρόπο που να βοηθούν το φοιτητή να κατανοήσει την σχετική ύλη.
Κάθε θέμα μπορεί να συνοδεύεται από ενδεικτικό τρόπο ή/και κριτήρια βαθμολόγησης. Τα
κριτήρια βαθμολόγησης αποσκοπούν στην ομοιόμορφη και, κατά το δυνατόν, δίκαιη
βαθμολόγηση.

Τα θέματα των Γ.Ε. αποστέλλονται στους φοιτητές έγκαιρα, έτσι ώστε αυτοί να έχουν στη
διάθεσή τους το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την εκπόνησή τους με βάση την
καταληκτική ημερομηνία.

Αντιγραφή -Λογοκλοπή

Η αντιγραφή και η λογοκλοπή τιμωρούνται. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται
αντιγραφή ή/και λογοκλοπή από τον διδάσκοντα, γίνεται επικοινωνία του διδάσκοντα με
τον φοιτητή, και η Γ.Ε. μηδενίζεται ή βαθμολογείται αναλόγως. Η Συνέλευση του τμήματος
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και εφόσον παραπεμφθεί το θέμα σε αυτήν μπορεί, αν
το κρίνει απαραίτητο, να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές για θέματα αντιγραφών.

Διόρθωση & Αποστολή Γ.Ε.

Η υποβολή των Γ.Ε. γίνεται με τον τρόπο που θα οριστεί από τον διδάσκοντα και εντός της
προκαθορισμένης ημερομηνίας υποβολής. Οι φοιτητές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
κρατούν αντίγραφο της εργασίας τους.

Τέλος, για σοβαρούς και έκτακτους λόγους και σε μεμονωμένους φοιτητές που άπτονται σε
θέματα ανωτέρας βίας, είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης μετά από τεκμηριωμένο
γραπτό αίτημα του φοιτητή, με τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Το σχετικό αίτημα πρέπει
να υποβληθεί γραπτά και πριν από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης.

Κατά τη διόρθωση των Γ.Ε. ο διδάσκων μπορεί να καλέσει τον φοιτητή προκειμένου να
δοθούν διευκρινήσεις ή να γίνουν διορθώσεις της Γ.Ε.. Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας



εύλογου χρονικού ορίου και πριν την κατάθεση της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος, οι
φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για την αξιολόγηση της εργασίας τους.


