Στην 26η Συνέλευση Τμήματος η οποία πραγματοποιήθηκε την 8η Νοεμβρίου 2017
ομόφωνα αποφασίστηκαν τα παρακάτω για τα αιτήματα από προπτυχιακούς φοιτητές για
βελτίωση βαθμολογίας σε μαθήματα στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς:
1.
Λαμβάνεται υπόψη και καταχωρείται ο βαθμός με τον οποίο ο φοιτητής
βαθμολογείται ακόμα και αν είναι χειρότερος από αυτόν που ζήτησε να βελτιώσει.
Συγκεκριμένα: αν ο νέος βαθμός είναι μικρότερος του πέντε (5) θεωρείται ότι ο φοιτητής
απέτυχε στην εξέταση και υποχρεούται να ξαναεξεταστεί στο μάθημα αφού πρώτα το
δηλώσει την περίοδο που αναφέρεται στο πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί.
2.
Οι αιτήσεις βελτίωσης βαθμολογιών κατατίθενται στη γραμματεία του Τμήματος
είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ηλεκτρονικής γραμματείας μόνον για την επαναληπτική
εξεταστική (εξεταστική Σεπτεμβρίου) εκάστου ακαδ. έτους και το αργότερο δέκα
(εργάσιμες) ημέρες πριν την έναρξη της επαναληπτικής εξεταστικής (εξεταστικής
Σεπτεμβρίου).
3.
Ο φοιτητής δύναται να ζητήσει βελτίωση βαθμολογίας μόνο σε μαθήματα του
ακαδημαϊκού έτους που φοιτά και είναι το πολύ δύο (2) μαθήματα στα οποία εξετάστηκε
επιτυχώς το χειμερινό εξάμηνο και το πολύ δύο (2) μαθήματα στα οποία εξετάστηκε
επιτυχώς το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδ. έτους.
4.
Δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχουν εξεταστεί επιτυχώς, έχουν
μόνον οι φοιτητές που διανύουν τα τέσσερα πρώτα έτη φοίτησης και οι φοιτητές που δεν
έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου του ακαδ.
έτους που βρίσκονται χρονολογικά. Δηλαδή δεν έχουν δικαίωμα βελτίωσης όσοι είναι επί
πτυχίο πέραν του τελευταίου ακαδημαϊκού έτους που φοίτησαν.
5.
Δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας δεν έχουν οι φοιτητές για τα μαθήματα στα
οποία εξετάστηκαν για την εισαγωγή τους στο Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις.
6.
Δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας δεν έχουν οι φοιτητές για μαθήματα στα οποία
έχουν βαθμολογηθεί με την συμμετοχή τους στα πλαίσια προγράμματος LLP Erasmus.
7.
Αν ένας φοιτητής καταθέσει αίτηση βελτίωσης βαθμολογίας και δεν επιθυμεί να
συμμετέχει στις εξετάσεις είναι υποχρεωμένος το αργότερο πέντε (εργάσιμες) ημέρες πριν
την εξέταση να υποβάλλει αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος για την άρση αίτησης
βελτίωσης βαθμολογίας. Με το αίτημα αυτό δηλώνει για ποιο μάθημα δεν επιθυμεί να
ληφθεί υπόψη η αίτηση βελτίωσης βαθμολογίας που έχει υποβάλλει και δεν λαμβάνεται
υπόψη. Αν κάποιος δεν υποβάλλει αίτηση άρσης βελτίωσης βαθμολογίας και δεν
παρουσιαστεί στην εξέταση, τότε υποχρεούται να ξαναεξεταστεί στο μάθημα αφού πρώτα
το δηλώσει την περίοδο που αναφέρεται στο πρόγραμμα σπουδών του.
Επιπλέον, ομόφωνα αποφασίστηκε ότι μόνον για το ακαδ. έτος 2017-18 για τους φοιτητές
που το ακαδ. έτος 2017-18 βρίσκονται χρονολογικά στο τέταρτο έτος φοίτησης ισχύει ότι
αναφέρεται στον υπερσύνδεσμο: http://nosileftiki.uop.gr/files/anakveltiosivathmon.pdf

