ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με την Απόφαση αρ.1/2-9-2009 Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης Τμήματος
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Οι τεταρτοετείς και οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση έως και πέντε
μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων, προκειμένου να βελτιώσουν την βαθμολογία τους στα
μαθήματα αυτά. Τα μαθήματα αυτά εξετάζονται μόνο μία φορά (ανεξαρτήτως εάν η εξέταση
είναι επιτυχής ή όχι) στην χειμερινή εξεταστική ή την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου
εάν είναι χειμερινά μαθήματα, στην εαρινή εξεταστική ή την επαναληπτική εξεταστική
Σεπτεμβρίου εάν είναι εαρινά μαθήματα.
Ο φοιτητής που επιθυμεί να επανεξεταστεί σε χειμερινά μαθήματα τα δηλώνει κατά την
χειμερινή περίοδο δηλώσεων μαθημάτων.
Ο φοιτητής που επιθυμεί να επανεξεταστεί σε εαρινά μαθήματα τα δηλώνει κατά την εαρινή
περίοδο δηλώσεων μαθημάτων.
Εάν ένας τεταρτοετής φοιτητής επιθυμεί να επανεξετασθεί σε μαθημάτων των Ζ΄ και Η ΄
Εξαμήνων θα πρέπει να δηλώσει τα μαθήματα αυτά στη Γραμματεία το διάστημα από 1 εώς
10 Αυγούστου, ώστε να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου.
Στον βαθμό πτυχίου του φοιτητή υπολογίζεται ο νέος βαθμός, εφόσον είναι μεγαλύτερος ή
ίσος του πέντε (05). Εάν ο νέος βαθμός είναι μικρότερος του πέντε (05), τότε υπολογίζεται ο
προηγούμενος βαθμός και ο φοιτητής δεν δικαιούται δεύτερη επανεξέταση.

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην με αρ. 24/15-3-2016 Συνεδρίασή της αποφάσισε
ομόφωνα να κάνει δεκτή την πρόταση του Συλλόγου των φοιτητών του Τμήματος
Νοσηλευτικής όπως αυξηθεί ο αριθμός των μαθημάτων που δύναται να επανεξεταστούν οι
φοιτητές κατά το τελευταίο έτος της φοίτησής τους, από πέντε (5) σε οκτώ (8), αρχής
γενομένης από την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου (Ιούνιος 2016),
επισημαίνοντας ότι ο βαθμός της επανεξέτασης θα είναι και ο τελικός βαθμός χωρίς
δικαίωμα επιλογής μεταξύ τελικού και πρότερου βαθμού.

Προς διευκόλυνση των φοιτητών: η αίτησή τους για βελτίωση βαθμού στην εξεταστική του
Σεπτέμβριου 2016 αποστέλλεται μέσω της εφαρμογής
https://e-secretary.uop.gr/unistudent/)

από 1 - 10 Αυγούστου 2017.

