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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΒΟΛΟΣ, 22- 05 -2020

Προς:
1. Τους Κοσμήτορες των Σχολών
2. Τους Προέδρους των
ακαδημαϊκών τμημάτων
3. Τις Γραμματείες των
ακαδημαϊκών τμημάτων
4. Τις Γραμματείες των Π.Μ.Σ.
5. Συμβούλιο Ένταξης

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή Εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά τη
232η/15-05-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε, επί συνόλου 47 μελών της Συγκλήτου,
με 45 θετικές ψήφους, 1 λευκή ψήφο και 1 αποχή, την εξέταση όλων των
μαθημάτων και των εργαστηρίων του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου με εξ
αποστάσεως μεθόδους, κατ’ εξαίρεση και λόγω των ειδικών συνθηκών που
επικρατούν, προασπίζοντας τη δημόσια υγεία των φοιτητών/φοιτητριών, καθώς και
όλου του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου.
Εξαίρεση θα αποτελέσουν μόνο οι κλινικές ασκήσεις-εξετάσεις στα Τμήματα
Ιατρικής και Κτηνιατρικής και στα Προγράμματα Σπουδών Φυσικοθεραπείας και
Νοσηλευτικής, οι οποίες θα υλοποιηθούν με φυσική παρουσία των φοιτητών.
Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή των κλινικών ασκήσεων - εξετάσεων περιορίζεται
στα τελευταία έτη σπουδών και στους επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής
και των Προγραμμάτων Σπουδών Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής oι οπoίες θα
διεξαχθούν σε εγκαταστάσεις Νοσοκομείων, καθώς και στους επί πτυχίω φοιτητές
του Τμήματος Κτηνιατρικής των οποίων οι κλινικές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν
εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Για την ανωτέρω διαδικασία
θα τηρηθούν όλα τα μέτρα υγιεινής και προστασίας του ΕΟΔΥ. Σημειώνεται ότι για
την ομαλή διεξαγωγή των «εξ αποστάσεως» εξετάσεων, θα ληφθεί ιδιαίτερη
μέριμνα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας και της ακαδημαϊκής
ελευθερίας των διδασκόντων.

Η εξεταστική περίοδος του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου ορίζεται από τη
Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 μέχρι την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020, με δυνατότητα
τα Τμήματα να εξειδικεύσουν ή και να διαφοροποιηθούν ως προς το χρόνο έναρξης
και

λαμβάνοντας

υπόψη

τη

διανομή

των

συγγραμμάτων

προς

τους

φοιτητές/φοιτήτριες.
Διευκρινίζεται ότι η πραγματοποίηση των μαθημάτων και των εξετάσεων «εξ
αποστάσεως» αποτελεί πρακτική έκτακτης ανάγκης που έχει ως γνώμονα την
προάσπιση της δημόσιας υγείας και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να
υποκαταστήσει στο μέλλον τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική
παρουσία.
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