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Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Φυσικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Η Συνέλευση Τμήματος Φυσικής (ΣΤΦ) την 11η Μαΐου 2020, λαμβάνοντας υπόψη (1) 

τον «κανονισμό εξ αποστάσεως διδασκαλίας στο Τμήμα Φυσικής» (απόφαση ΣΤΦ στις 

06-04-2020 και έγκριση Συγκλήτου στην 430ή/30-04-2020 Έκτακτη Συνεδρίαση), (2) 

την παροχή γνώμης με το έγγραφο αριθμ. Πρωτ. 40/28-04-2020 της Νομικής Υπηρεσίας 

Παν. Κρήτης  και (3)  την υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 Υ.Α., άρθρο τρίτο, αποφάσισε 

τα εξής για την ολοκλήρωση των μαθημάτων και την πραγματοποίηση των εξετάσεων 

του Εαρινού Εξαμήνου 2019-20. 

Α. Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου 2019-20 

Θεωρητικά Μαθήματα 

Η διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2019-20, η οποία 

συνεχίζεται με εξ αποστάσεως διδασκαλία, θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 

2020. Η μία επιπλέον εβδομάδα, σε συνδυασμό με τα μαθήματα που έγιναν κατά τη 

διάρκεια των διακοπών του Πάσχα (μία ακόμη εβδομάδα), εξασφαλίζουν την πλήρη 

κάλυψη της ύλης των μαθημάτων, όπως αυτή παρουσιάζεται στο πρόγραμμα σπουδών. 

Εργαστηριακά Μαθήματα 

Η διδασκαλία των 4 υποχρεωτικών εργαστηρίων, (Φ-108, Φ-207, Φ-208, Φ-307), η 

οποία απαιτεί φυσική παρουσία των φοιτητών, θα γίνει από Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 έως 

και Τρίτη 9 Ιουνίου 2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Γραμματείας. 

Την ίδια περίοδο θα πρέπει να ολοκληρωθούν και τα εργαστήρια προπτυχιακών ή 

μεταπτυχιακών μαθημάτων επιλογής (Φ-374, Φ-461, Φ-473). Τα εργαστήρια επίδειξης 

στο μάθημα Φ-466 θα υλοποιηθούν με παρουσίαση βίντεο εξ αποστάσεως. 

Φοιτητές που δε θα συμμετάσχουν για οποιοδήποτε λόγο στα εργαστήρια δε μπορούν να 

εξεταστούν σε αυτά, κατά τη διάρκεια των εξεταστικών Ιουνίου & Σεπτεμβρίου.  

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων θα εφαρμόζονται οι κανόνες ασφάλειας του ΕΟΔΥ 

(π.χ. υποχρεωτική χρήση μασκών από όλους, καθαρισμός χεριών με αλκοολούχα 

αντισηπτικά κλπ). 

 

Β. Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2019-20 

Οι εξετάσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου θα γίνουν σύμφωνα με το τυπικό 

πρόγραμμα κάθε έτους το οποίο θα συντάξει άμεσα η Γραμματεία.  Η έναρξή τους θα 

είναι η Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 και λήξη η Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 (διάρκεια 3 

εβδομάδες). 

Οι διδάσκοντες ενθαρρύνονται να ολοκληρώσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων τους με 

φυσική παρουσία των φοιτητών, εφαρμόζοντας τους κανόνες ασφάλειας του ΕΟΔΥ. Η 

διάρκεια της γραπτής εξέτασης στα αμφιθέατρα δε πρέπει να ξεπερνά τις 3 ώρες και οι 

αποστάσεις ανάμεσα στους φοιτητές θα είναι μεγαλύτερες απ’ ότι συνήθως (2 θέσεις 

κενό και κενή σειρά). Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους μάσκα (η οποία άλλωστε 

απαιτείται από την πολιτεία για χρήση στα μέσα μαζικής μεταφοράς). Επιπλέον 
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απαραίτητο υγειονομικό υλικό θα είναι διαθέσιμο από το Παν. Κρήτης κατά την ημέρα 

της εξέτασης. 

Σε μαθήματα επιλογής ή μεταπτυχιακά μαθήματα όπου ο αριθμός των φοιτητών είναι 

ιδιαίτερα μικρός και μόνο εφόσον οι διδάσκοντες μπορούν να διασφαλίσουν τη 

«δυνατότητα συμμετοχής ενός εκάστου των φοιτητών που επιθυμεί να συμμετέχει σε 

αυτές», καθώς και την «τήρηση της αρχής της αμεροληψίας, της αδιάβλητης διεξαγωγής 

και εν γένει της νομιμότητας κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων», μπορούν να 

διενεργήσουν εξετάσεις εξ αποστάσεως (διαδικτυακά), στην προγραμματισμένη ημέρα 

και ώρα του προγράμματος. 

 

Γ. Φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 

Φοιτητές οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δεν επιθυμούν να εξεταστούν με 

φυσική παρουσία θα πρέπει να υποβάλουν τεκμηριωμένο αίτημα (το οποίο θα 

περιλαμβάνει και σχετική ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο). Όπως και σε 

αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν, ο πρόεδρος της επιτροπής σπουδών σε 

συνεργασία με το διδάσκοντα του μαθήματος θα εξετάσουν κατά περίπτωση τη 

δυνατότητα διαφορετικής εξέτασης του φοιτητή. 

 


