
Ρόδος, 30.09.2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ AΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι κατατακτήριες εξετάσεις, ακαδηµαϊκού έτους 2022-2023, για την κατάταξη
Αποφοίτων Ι.Ε.Κ στο Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών θα πραγµατοποιηθούν τις
ακόλουθες ηµέρες και ώρες στις ακόλουθες εγκαταστάσεις της
Πανεπιστηµιακής Μονάδας Ρόδου.

Ηµέρα & ώρα
διεξαγωγής Τίτλος Μαθήµατος Αίθουσα κτήριο - Διεύθυνση

Δευτέρα
05.12.2022 Ώρα
14:30-17:15

«Εισαγωγή στην
Κλασσική Αρχαιολογία»

Αίθουσα
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ

"FERNAND
BRAUDEL"

Κτήριο «Κλεόβουλος»,
Δηµοκρατίας 1,

τ.κ. 85132

Τρίτη
06.12.2022
Ώρα
17:15-20:00

«Εισαγωγή στη Γενική
Γλωσσολογία»

Αίθουσα
«JEAN PIAGET»

(Διδασκαλίας 3-4)

Κτήριο «7ης Μαρτίου»,
Δηµοκρατίας 1,

τ.κ. 85132

Τετάρτη
07.12.2022
Ώρα
11:00-13:45

«Εισαγωγή στην
Πολιτική Επιστήµη και

τις Διεθνείς Σχέσεις»

Αίθουσα
"ΑΠΟΛΛΩΝ"

(Αίθουσα Χορού)

Κτήριο «Κλεόβουλος»,
Δηµοκρατίας 1,

τ.κ. 85132

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των υποψηφίων απαιτείται η προσκόµιση εκ
µέρους τους, δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου επίσηµο δηµόσιου
εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

Κατά την πρώτη ηµέρα των κατατακτηρίων εξετάσεων οι υποψήφιοι/ες
υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων µία (1) ώρα πριν από την
καθορισµένη ώρα εξέτασης. Κατά τις υπόλοιπες ηµέρες, υποχρεούνται να
προσέρχονται µισή ώρα (30 λεπτά) πριν από  την καθορισµένη ώρα εξέτασης.

Χρωµατιστά µελάνια, εκτός του µπλε και του µαύρου, και οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίµιο αποκλείουν το γραπτό από τη
βαθµολόγηση.



Κάθε υποψήφιος/α που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του/της
και δεν έχει δικαίωµα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’
εξαίρεση, µόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της
αίθουσας και µόνο µε τη συνοδεία επιτηρητή/τριας.

Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο/η υποψήφιος/α στην αίθουσα των εξετάσεων
έχοντας µαζί του βιβλία, τετράδια, σηµειώµατα, ή άλλα αντικείµενα, εκτός από
αυτά που επιτρέπονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε
αυτόν/την που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευµένα αντικείµενα, ο
επιτηρητής/τρια που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την
είσοδο. Ο/Η εξεταζόµενος/η που έχει µαζί του/της σηµειώσεις σχετικές µε το
εξεταζόµενο µάθηµα ή αντικείµενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή
αντιγράψει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιµοποιεί κάθε είδους µέσου
υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από
τις εξετάσεις του συγκεκριµένου µαθήµατος. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α
αναγράφει στο δοκίµιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίµιο του/της αποκλείεται από
τη διαδικασία βαθµολόγησης.

Ο /Η υποψήφιος/α που δολιεύει µε οποιοδήποτε τρόπο ή εµποδίζει µε ανυπακοή
ή αταξία την οµαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω
εξέταση στο συγκεκριµένο µάθηµα.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν µαζί τους κινητά
τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε µορφής.


