Εγκύκλιος περί Διδακτικών και Διοικητικών
Υποχρεώσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού
Ο Πρόεδρος (Συντονιστής μέχρι την αυτονόμηση) με έγκριση του Συμβουλίου του
Τμήματος (άτυπου Συμβουλίου μέχρι την αυτονόμηση) κατανέμει το διδακτικό φόρτο στα
ακαδημαϊκά μέλη του Τμήματος για κάθε εξάμηνο ξεχωριστά ή για ολόκληρο το
ακαδημαϊκό έτος.
Το ακαδημαϊκό προσωπικό έχει τις ακόλουθες διδακτικές υποχρεώσεις.
1. Ελάχιστος διδακτικός φόρτος θεωρείται η διδασκαλία 6 διδακτικών ωρών την
εβδομάδα, όχι απαραίτητα με την ίδια κατανομή στα δύο εξάμηνα (π.χ., μπορεί ο
διδακτικός φόρτος να είναι 9 ώρες εβδομαδιαίως το πρώτο εξάμηνο και 3 ώρες
εβδομαδιαίως το δεύτερο εξάμηνο) αν το απαιτεί το διδακτικό πρόγραμμα του
τμήματος. Μέλη ΔΕΠ που αναλαμβάνουν καθήκοντα Προέδρου Τμήματος ή
Κοσμήτορα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να έχουν μείωση διδακτικών καθηκόντων
τους μέχρι 50%. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις απαλλάσσονται διδακτικών
καθηκόντων εφόσον το επιθυμούν.
2. Κάθε (εκλελεγμένο) μέλος ΔΕΠ διδάσκει αυτοδύναμα τουλάχιστον ένα μάθημα κάθε
εξάμηνο.
3. Συνδιδασκαλία επιτρέπεται για εξειδικευμένα μαθήματα των τελευταίων χρόνων του
προγράμματος σπουδών. Για κάθε μάθημα συνδιδασκαλίας, ο Πρόεδρος του Τμήματος
αιτιολογεί το μερίδιο εργασίας του κάθε διδάσκοντα και το μερίδιο αυτό
συνυπολογίζεται στο διδακτικό φόρτο του διδάσκοντα.
4. Κάθε μέλος ΕΕΠ διδάσκει τουλάχιστον δώδεκα ώρες το εξάμηνο. Ο Πρόεδρος του
Τμήματος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των διδακτικών καθηκόντων των μελών ΕΕΠ.
5. Δεν επιτρέπεται η από μέρους του διδάσκοντος ανάθεση μέρους των διδακτικών του
υποχρεώσεων σε άλλο διδάσκοντα χωρίς έγκριση του Τμήματος.
6. Αυτοδύναμη διδασκαλία μαθήματος (εξαιρουμένων των μαθημάτων του Κέντρου
Γλωσσών ή ειδικών προγραμμάτων ή μαθημάτων που προσφέρονται από τμήματα στα
οποία δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού τίτλου για εκλογή σε θέση ακαδημαϊκού
προσωπικού) ανατίθεται σε μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που κατέχουν
διδακτορικό τίτλο. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να ανατεθεί η διδασκαλία αυτόνομου
μαθήματος σε προσωπικό με πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου μάστερ, υπό την
εποπτεία εκλεγμένου μέλους ΔΕΠ.
7. Κατά την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας ο διδάσκων δίνει γραπτώς στους φοιτητές το
διάγραμμα του μαθήματος στο οποίο αναγράφονται οι στόχοι, η ύλη, η βιβλιογραφία,
ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών και οι ώρες γραφείου. Ο τρόπος αξιολόγησης των
φοιτητών δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας.
Το διάγραμμα του μαθήματος κοινοποιείται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής
Μέριμνας και στον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος.
8.
a. Η βιβλιογραφία κοινοποιείται τουλάχιστο δύο μήνες πριν από την έναρξη
του μαθήματος στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (για να
ενημερωθούν τα βιβλιοπωλεία) και στη Βιβλιοθήκη. Στην κοινοποίηση
αναφέρονται τα κύρια και τα δευτερεύοντα βιβλία. Στις περιπτώσεις εκείνες
όπου στο ακροατήριο περιλαμβάνονται τυφλοί φοιτητές ή έχοντες σοβαρά
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προβλήματα όρασης, η βιβλιογραφία κοινοποιείται τουλάχιστον τέσσερις
μήνες πριν την έναρξη του μαθήματος.
b. Το λογισμικό υλικό που χρειάζεται για το μάθημα κοινοποιείται τουλάχιστο
δύο μήνες πριν την έναρξη του μαθήματος στην Υπηρεσία Συστημάτων
Πληροφορικής και Τεχνολογίας, για να εφοδιαστούν κατάλληλα τα
εργαστήρια πληροφορικής.
9. Σε κάθε διάλεξη στην οποία αναλογούν 60 λεπτά η διδασκαλία πρέπει να τερματίζεται
στα 50 λεπτά.
10. Για εκπαιδευτικούς λόγους το κάθε προπτυχιακό μάθημα διδάσκεται τουλάχιστον δύο
φορές την εβδομάδα. Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα που απαιτούν συνεχή
διδασκαλία, όπως εργαστήρια κ.ά.
11. Διαλέξεις* που έχουν ακυρωθεί με υπαιτιότητα του διδάσκοντα πρέπει να
αναπληρωθούν χωρίς να προκληθούν εμπόδια στην ομαλή πορεία των άλλων
μαθημάτων.
12. Το μάθημα αξιολογείται με δύο τουλάχιστο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας
αναμένεται να είναι τελική γραπτή εξέταση. Κατάργηση της τελικής γραπτής εξέτασης
γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. διπλωματική εργασία, ομαδική εργασία
κτλ) μετά από έγκριση του Συμβουλίου του Τμήματος και του Κοσμήτορα της Σχολής
(ΑΑΥ μέχρι την αυτονόμηση). Νοείται ότι σε μια τέτοια περίπτωση η τελική εξέταση
αντικαθίσταται με άλλο τρόπο εξέτασης.
13. Τελικές γραπτές εξετάσεις διεξάγονται κατά την καθορισμένη από την Υπηρεσία
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας περίοδο.
14. Εξετάσεις κατά την τελευταία εβδομάδα διδασκαλίας δεν επιτρέπονται.
15. Δεν επιτρέπονται προφορικές εξετάσεις ως αποκλειστικό μέτρο αξιολόγησης εκτός από
μεμονωμένες εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών και μετά από έγκριση του Προέδρου
(Συντονιστή μέχρι την αυτονόμηση) του Τμήματος και του Κοσμήτορα (ΑΑΥ μέχρι την
αυτονόμηση). Προφορικές εξετάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο
συμπληρωματικά προς άλλους τρόπους αξιολόγησης.
16. Απροειδοποίητες εξετάσεις δεν επιτρέπονται.
17. Ενδιάμεσες εξετάσεις/ασκήσεις επιστρέφονται έγκαιρα, κατά προτίμηση με τις
παρατηρήσεις/λύσεις τους.
18. Εργασίες δεν μπορούν να παραδίδονται μετά την τελευταία ημέρα των διαλέξεων.
19. Τα κείμενα των τελικών εξετάσεων δεν επιστρέφονται. Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε
αυτά εάν το επιθυμούν. Με την πάροδο ενός χρόνου, οποιαδήποτε κείμενα τελικών
εξετάσεων καταστρέφονται.
20. Η απονομή βαθμολογίας είναι αποκλειστικό δικαίωμα του διδάσκοντος. Αλλαγή
βαθμού από το διδάσκοντα είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με
γραπτή έγκριση του Προέδρου (Συντονιστή μέχρι την αυτονόμηση) του Τμήματος και
του Κοσμήτορα (ΑΑΥ μέχρι την αυτονόμηση).
21. Η τελική βαθμολογία κάθε μαθήματος κοινοποιείται στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας εντός 7 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της
εξέτασης. Για ακροατήρια πέραν των 65 φοιτητών η βαθμολογία μπορεί να
υποβάλλεται μέχρι και 10 ημέρες από την ημερομηνία της εξέτασης.
22. Κάθε διδάσκων θα πρέπει να γνωρίζει τους Κανόνες Σπουδών και Φοίτησης.
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23. Κάθε μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού οφείλει να εκτελεί επιπρόσθετα διοικητικά
και έκτακτα διδακτικά καθήκοντα εάν του ανατεθούν από τα αρμόδια Συλλογικά
Όργανα του Πανεπιστημίου και να ενισχύει με την παρουσία του τις εκδηλώσεις του
Τμήματος του, της Σχολής του και του Πανεπιστημίου γενικότερα.
Σημείωση:

Ο όρος διάλεξη σημαίνει κάθε είδους πανεπιστημιακό μάθημα (π.χ.
παράδοση, σεμινάριο, εργαστήριο, συνδυασμός των παραπάνω κλπ.).

Εγκρίθηκε κατά την 64η Συνεδρία της ΔΕ, 18/04/2011 και τροποποιήθηκε κατά την 70η Συνεδρία της ΔΕ,
7/10/2011

