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Ηράκλειο, 7 Μαΐου 2020 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Γ.Σ. Τμήματος Βιολογίας 

 

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις για το άνοιγμα των Πανεπιστημίων από την 

Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, η ΓΣ του Τμήματος Βιολογίας σε πρόσφατη συνεδρίαση 

μέσω τηλεδιασκέψεως, αποφάσισε τα εξής σχετικά με τη βέλτιστη οργάνωση της 

εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του τρέχοντος εξαμήνου.  

 

1. Εργαστηριακά Μαθήματα  

Οι ασκήσεις των Εργαστηριακών Μαθημάτων θα ολοκληρωθούν με συνέχιση 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι φοιτητές/τριες θα ενημερωθούν 

αναλυτικότερα για τις ασκήσεις που απομένουν από τον υπεύθυνο 

διδάσκοντα. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές μεταφέρονται στο Ακαδημαϊκό Έτος 

2020-21. 

 

2. Πτυχιακές Εργασίες 

➢ Από τη Δευτέρα 11/5 επιτρέπεται η παρουσία στα Ερευνητικά Εργαστήρια 

του Τμήματος, των προπτυχιακών φοιτητών/τριων για την υλοποίηση του 

ερευνητικού τμήματος της Πτυχιακής τους Εργασίας, τηρώντας τις οδηγίες 

του ΕΟΔΥ. 

➢ Όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν μπορούν να ζητήσουν τη μεταφορά του 

μαθήματος (Πτυχιακή Εργασία) στο χειμερινό εξάμηνο 2020-21. 

➢ Οι επί πτυχίο φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν στη 

συγγραφή της εργασίας με τα μέχρι στιγμής υπάρχοντα δεδομένα και 

αποτελέσματα, εφόσον συμφωνεί και ο επιβλέπων Καθηγητής. 

➢ Εναλλακτικά, οι επί πτυχίο φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα συγγραφής 

εργασίας ανασκόπησης, με απλή υπεύθυνη δήλωσή τους στη Γραμματεία 

του Τμήματος και κοινοποίηση στον επιβλέποντα Καθηγητή, με την 

προϋπόθεση ότι θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις των μαθημάτων 

που οφείλουν στην εξεταστική του  Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου 2020. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα δηλωθεί το μάθημα στο χειμερινό εξάμηνο του 

2020-21 και θα ολοκληρωθεί με τον τρόπο που προβλέπεται στον Οδηγό 

Σπουδών.  

➢ Στις ανωτέρω δυο περιπτώσεις θα σημειώνεται στις πρώτες σελίδες της 

εργασίας, η συγκεκριμένη εξαίρεση λόγω της πανδημίας του COVID-19 

(το σχετικό κείμενο θα συνταχθεί από την Γραμματεία σε εύθετο χρονικό 

διάστημα). 
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➢ Η δημόσια παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας θα γίνει μέσω 

τηλεδιάσκεψης. 

➢ Το Τριμηνιαίο Εργαστηριακό Μάθημα αναβάλλεται. 

 

3. Εξεταστική περίοδος 

➢ Επίσημη έναρξη εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου: 15 Ιουνίου 

2020. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της εξεταστικής περιόδου 

θα καθοριστεί σύντομα από το Τμήμα.  

➢ Ανακοίνωση προγράμματος εξεταστικής: 5-8 Ιουνίου. 

➢ Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης θα συζητήσει σε ειδική 

συνεδρίαση τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων. 

➢ Ο ακριβής τρόπος και μέθοδος αξιολόγησης/εξέτασης του κάθε μαθήματος 

θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρονικό διάστημα από τον κάθε διδάσκοντα, 

έτσι ώστε να υπάρξει ο καλύτερος προγραμματισμός και οργάνωση της 

εξεταστικής περιόδου. 

➢ Σε περίπτωση εξέτασης με φυσική παρουσία, η μέγιστη διάρκεια ορίζεται 

στις 2 ώρες. 

 
4. Μεταπτυχιακοί φοιτητές 

➢ Από τη Δευτέρα 11/5 επιτρέπεται η παρουσία στα Ερευνητικά 

Εργαστήρια του Τμήματος, των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων και των 

υποψηφίων διδακτόρων για την υλοποίηση του ερευνητικού τμήματος της 

Πτυχιακής τους Εργασίας ή Διατριβής, τηρώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

➢ Για τα υπόλοιπα Ακαδημαϊκά θέματα θα ακολουθήσουν σχετικές 

ανακοινώσεις από τα αρμόδια όργανα των ΠΜΣ. 

 

  

Το Τμήμα Βιολογίας σε συνεργασία με τα αρμόδια θεσμικά όργανα του 

Πανεπιστημίου Κρήτης παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και λαμβάνει τις 

βέλτιστες αποφάσεις οι οποίες εναρμονίζονται ανάλογα και με τα μέτρα 

προστασίας που λαμβάνει η Πολιτεία. 

 

 

 


