
Γενικά θέματα εξετάσεων – 

Αιτήσεις βελτίωση βαθμολογίας (αναβαθμολόγηση) 

 

 

Ενημερώνονται οι φοιτητές / τριες ότι: 

Η εξεταστική περίοδος του Ιουνίου 2022 θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με φυσική παρουσία 

φοιτητών – τριων. Το πρόγραμμα της εξεταστικής είναι αναρτημένο στη σελίδα του Τμήματος και 

σας έχει κοινοποιηθεί με e-mail. 

 

Αντιγραφή – ποινή 

 

➢ Εάν ο/η διδάκων/ουσα  θέσει θέμα στη Συνέλευση του Τμήματος αντιγραφής 

φοιτητή /των, επιβάλλεται ποινή, ως εξής:  

(α) αποκλεισμός από της επόμενες δύο προγραμματισμένες  εξετάσεις του μαθήματος την 

πρώτη φορά που ο/η φοιτητής/τρια συλληφθεί να αντιγράφει. 

(β) αποκλεισμός από ολόκληρη την επόμενη εξεταστική περίοδο σε περίπτωση που ο ίδιος 

φοιτητής/τρια συλληφθεί να αντιγράφει για δεύτερη φορά (οποιαδήποτε χρονική στιγμή). 

 

Δυσλεξία – Ειδική διαγνωστική Έκθεση 

 

➢ Οι φοιτητές/τριες που έχουν καταθέσει στη Γραμματεία ειδική διαγνωστική έκθεση με την 

οποία δύναται να εξετάζονται προφορικά ή με άλλης μορφής διαδικασίες, και επιθυμούν να 

κάνουν χρήση του δικαιώματός τους κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2022, πρέπει να 

ενημερώσουν τους/τις  διδάσκοντες/ουσες των μαθημάτων που  πρόκειται να εξεταστούν, 

καθώς και την γραμματεία, για το εξεταζόμενο μάθημα, τουλάχιστον 3 μέρες πριν την 

ημερομηνία της εξέτασης. Τονίζεται ότι, για την διεξαγωγή της ειδικής εξέτασης θα πρέπει 

να έχει προηγηθεί εμπρόθεσμα η ανωτέρω διαδικασία διαφορετικά δεν μπορεί να ασκηθεί 

το δικαίωμα. 

 

Έλεγχος εξέτασης μαθημάτων τρέχοντος εξαμήνου 

 

➢ Έχετε τη δυνατότητα να εξεταστείτε σε μαθήματα που έχετε δηλώσει για το χειμερινό 

εξάμηνο. Τη δήλωσή σας μπορείτε να την ελέγξετε στο Σ.Ε.Φ. στην επιλογή: Αναλυτική 

βαθμολογία, με ημερομηνία δήλωσης 15/03/2022, όχι στις Δηλώσεις. 

➢ Έχετε τη δυνατότητα να εξεταστείτε σε μαθήματα που έχετε αιτηθεί για αναβαθμολόγηση – 

βελτίωση βαθμολογίας. Τη δήλωσή σας μπορείτε να την ελέγξετε στο Σ.Ε.Φ. στην επιλογή: 

Αναλυτική βαθμολογία, με ημερομηνία δήλωσης 25/05/2022. 

 

 

 

 

 



Για έλεγχο των παραπάνω δηλώσεων ακολουθείτε τα παρακάτω: 

Μπαίνετε στο Σ.Ε.Φ. (Σύστημα Ενημέρωσής Φοιτητών) στη διεύθυνση  

https://sef.samos.aegean.gr/ 

Συμπληρώνετε το USERNAME (math.....) και το PASSWORD 

Αναλυτική – Όλα 

 

 

Αιτήσεις βελτίωσης βαθμολογίας (Αναβαθμολόγηση) 

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές –τριες όταν θα υποβάλλουν την αίτηση αναβαθμολόγησης τους να 

αναφέρουν τoν κωδικό και τoν τίτλο του μαθήματος από την παρακάτω λίστα (υποχρεωτικό) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 30/05/2022 – 12.00π.μ. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ/ΚΕΥ/Π Δ.Μ. Σ.Β. ECTS 

311-1603 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Υ 2 1 3 

311-1703 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ Υ 2 1 3 

311-0025 ΑΛΓΕΒΡΑ Υ 5 2 9 

321-4201 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Π 4 2 5 

311-3500 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΕΥ 4 1,5 6 

311-0571 ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ IV Υ 5 2 9 

321-3203 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΚΕΥ 4 2 5 

311-0246 ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΕΥ 4 1,5 6 

311-3351 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΕΥ 4 1,5 6 

311-3600 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Υ 5 2 9 

311-2305 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΕΥ 4 1,5 6 

311-2565 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΙ Π 3 1,5 4,5 

311-2504 ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Π 3 1,5 4,5 

311-1156 ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Π 3 1,5 4,5 

311-0506 ΘΕΩΡΙΑ GALOIS ΚΕΥ 4 1,5 6 

311-0437 ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΚΕΥ 4 1,5 6 

321-8001 ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Π 5 1,5 5 

311-3650 ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Π 3 1,5 4,5 

311-2403 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π 3 1,5 4,5 

311-2002 ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΥ 4 1,5 6 

321-4103 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΥ 4 2 5 

311-0335 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΕΥ 4 1,5 6 

311-1451 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΥ 4 1,5 6 

311-0926 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Π 3 1,5 4,5 

331-2207 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι ΚΕΥ 3 1,5 6 

311-0223 ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΕΥ 4 1,5 6 

311-0257 ΜΙΓΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Υ 5 2 9 

311-0163 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Ι Υ 5 2 9 

311-3851 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΙ ΚΕΥ 4 1,5 6 

311-3100 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΥ 4 1,5 6 

311-0134 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Ι Υ 5 2 9 

311-3800 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΙΙ Π 3 1,5 4,5 

321-3604 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΕΥ 4 1,5 5 

 

 

https://sef.samos.aegean.gr/


 

 

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 

 

Λήξη μαθημάτων: 03/06/2022 

Εβδομάδα Εκπαιδευτικών Αναγκών 06 -11/06/2022 

Αργία Αγίου Πνεύματος: 13/06/2022 

Εξεταστική περίοδος μαθημάτων: 14/06 – 01/07/2022  

Ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου: 01/07/2022 

Εξεταστική περίοδος πτυχιακών εργασιών: 23/05/2022 – 16/07/2022 

Ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου: 16/07/2022 

 

 

 

Υποχρεώσεις & Δικαιώματα Εξεταζόμενων 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνον οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν συμπεριλάβει το 

αντίστοιχο μάθημα στη δήλωση μαθημάτων για το ακαδημαϊκό εξάμηνο, στο οποίο αντιστοιχεί η τρέχουσα 

εξεταστική περίοδος, στο πλαίσιο των εκάστοτε ρυθμίσεων που ισχύουν για το Ίδρυμα. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης άνω των δεκαπέντε (15) λεπτών, δεν επιτρέπεται στον/στη 

φοιτητή/τρια να εξεταστεί. Οι φοιτητές/τριες που προσέρχονται, εντός των δεκαπέντε (15) – το πολύ - αυτών 

λεπτών, δεν δικαιούνται επέκτασης του χρόνου εξέτασής τους. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται, για το λόγο 

της περιφρούρησης του αδιάβλητου της διαδικασίας, αναχώρηση εξεταζόμενων πριν την πάροδο δεκαπέντε 

(15) λεπτών από την κανονική έναρξη της εξέτασης. 

Ο/Η εξεταζόμενος/η αναγράφει τα στοιχεία του στο γραπτό και υπογράφει στην κατάσταση 

συμμετεχόντων/ουσών στην εξέταση (Κατάλογος Εξεταζόμενων). Με την παράδοση του γραπτού – ή 

νωρίτερα με ευθύνη των επιτηρητών/τριών – γίνεται ταυτοποίηση του προσώπου με την επίδειξη οιουδήποτε 

επίσημου δημόσιου εγγράφου (φοιτητική/πολιτική/στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο κ.λπ.) που φέρει 

απαραιτήτως τη φωτογραφία του/της κατόχου. 

Πριν από τη διανομή θεμάτων, οι εξεταζόμενοι/ες οφείλουν να απομακρύνουν κάθε είδους βιβλία, σημειώσεις, 

βοηθήματα κ.λπ. που έχουν μαζί τους, εκτός από εκείνα που επιτρέπει ρητά για όλους/όλες ο/η 

διδάσκων/ουσα. 

Απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας κατά τη διάρκεια των 

εξετάσεων. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιασδήποτε συσκευής 

επιτρέπει ηλεκτρονική επικοινωνία (π.χ. κινητό τηλέφωνο, έξυπνο ρολόι, ταμπλέτα κ.λπ.) οποιουδήποτε 

τύπου και μεθόδου επικοινωνίας. Όπου υπάρχουν σχετικές συσκευές θα πρέπει να είναι απαραιτήτως κλειστές 

εκτός ακτίνας χρήσης από τα εξεταζόμενα άτομα. Εξαιρέσεις γίνονται μόνο στην περίπτωση που η χρήση της 

ηλεκτρονικής συσκευής έχει κριθεί από τον/την διδάσκοντα/ουσα απαραίτητη για την ίδια την 

πραγματοποίηση της εξέτασης. 

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων, η χρήση ή ανταλλαγή 

σημειώσεων και άλλων αντικειμένων και γενικότερα η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου αντιγραφής ή 

διασφάλισης των απαντήσεων με μη σύννομο και δεοντολογικά μη ορθό τρόπο. Η παραβίαση του αδιάβλητου 

των εξετάσεων, έστω και εκ των υστέρων διαπιστωθείσα, όπως στο στάδιο διόρθωσης του γραπτού, 



συνεπάγεται τη μονογραφή του γραπτού από τον/την επιτηρητή/τρια ή τον/την διδάσκοντα/ουσα (αναλόγως 

με το ποιος/α εντοπίζει την παραβίαση του αδιάβλητου και σε ποιο στάδιο της διαδικασίας) και την ενημέρωση 

του/της Προέδρου. Το θέμα δύναται να παραπεμφθεί στη Συνέλευση του Τμήματος ή σε άλλο αρμόδιο Όργανο 

το οποίο αποφασίζει στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων. 

Η ώρα λήξης της εξέτασης αναγράφεται στον πίνακα στην αρχή της διαδικασίας και αφού έχουν παραδοθεί 

προς όλους/όλες οι κόλλες διαγωνισμού και τα θέματα. Η εξέταση εκκινεί από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η 

διανομή των θεμάτων. 

Μετά την ολοκλήρωση της επίδοσης των θεμάτων, οι εξεταζόμενοι/ες μπορούν, αφού μελετήσουν τα θέματα 

να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στον/στην διδάσκοντα/ουσα. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να 

υποβάλλονται δημοσίως και όχι κατ’ ιδίαν, να απευθύνονται αποκλειστικά στον/στη διδάσκοντα/ουσα και να 

απαντώνται δημοσίως. 

Δεν επιτρέπεται η παραμονή στην αίθουσα ενός/μία φοιτητή/τριας μόνο, γι’ αυτό και παραμένει ο/η 

προτελευταίος/α και αποχωρούν συγχρόνως. 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η προσωρινή έξοδος φοιτητών/φοιτητριών από την αίθουσα επιτρέπεται μόνο 

με την εποπτεία ή τη συνοδεία επιτηρητή/τριας, κατά την κρίση του επιτηρητή/επιτηρήτριας. 

Δεν επιτρέπεται στους/στις εξεταζόμενους/ες να παίρνουν τα θέματα των εξετάσεων μαζί τους μετά τη λήξη 

της εξέτασης, εκτός αν ορίσει διαφορετικά ο/η διδάσκων/ουσα. 

Οι εξεταζόμενοι/ες οφείλουν να σέβονται τους/τις διδάσκοντες/ουσες και τους/τις επιτηρητές/τριες και να 

συμμορφώνονται με τις οδηγίες τους. Παραπτώματα ανάρμοστης και προσβλητικής συμπεριφοράς κατά τη 

διάρκεια των εξετάσεων δεν προσιδιάζουν στις ακαδημαϊκές πρακτικές του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι 

εξεταζόμενοι/ες συμπεριφέρονται με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα. Σχόλια, ύβρεις, εκδηλώσεις 

απαξιωτικής συμπεριφοράς προς τους/τις επιτηρητές/τριες ή/και διδάσκοντες/ουσες ή άλλες συναφείς 

συμπεριφορές και ενέργειες μη συνάδουσες με την ακαδημαϊκή δεοντολογία δεν είναι επιτρεπτές. 

Σε περιπτώσεις που καταγραφεί τέτοιο φαινόμενο, ενημερώνεται ο/η Πρόεδρος, εισάγεται το θέμα στη 

Συνέλευση του Τμήματος ή ακολούθως σε όποιο άλλο αρμόδιο Όργανο, στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων. 

Οι επιτηρητές/τριες αναγράφουν στον Πίνακα την ώρα έναρξης και λήξης της εξέτασης και μεριμνούν για την 

τήρηση των παραπάνω χρόνων, ενώ ενημερώνουν τους/τις φοιτητές/τριες κάθε μία (1) ώρα, καθώς και 

τριάντα (30) και δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από τη λήξη της. 

Βεβαίωση προσέλευσης στις εξετάσεις δικαιούνται μόνον οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει το μάθημα και 

εξετάζονται σ’ αυτό. (Απευθύνεστε στη Γραμματεία με αίτηση μέσω του ΣΕΦ, λαμβάνετε την βεβαίωση μετά 

από επιβεβαίωση από τον/την διδάσκοντα/ουσα) 

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εξέτασης και έως δύο μήνες μετά, οι φοιτητές/τριες έχουν το 

δικαίωμα να δουν το γραπτό τους, παρουσία του/της αρμόδιου διδάσκοντα/διδάσκουσας, να ζητήσουν από 

αυτόν/αυτήν και να λάβουν συγκεκριμένες διευκρινίσεις για τη βαθμολογία τους ανά θέμα. 


