
ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 7
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ΟΥ

 ΕΞΑΜΉΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ι) 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

1) Για την παρακολούθηση των φοιτητών στην εργαστηριακή άσκηση της 

Στοματολογίας (Ι) είναι απαραίτητη η ιατρική μπλούζα 

2) Ώρα προσέλευσης φοιτητών: 9πμ (7
ο
 εξάμηνο) και 10πμ (8

ο
 εξάμηνο). Ως 

καθυστερημένη θεωρείται η προσέλευση, όταν υπερβαίνει τα 10 λεπτά μετά την 

έναρξη του μαθήματος.  

3) Διάρκεια Εργαστηρίου: 2ωρη. Την πρώτη ώρα γίνεται η θεωρητική ανάπτυξη του 

μαθήματος και την δεύτερη οι φοιτητές μελετούν στο μικροσκόπιο τις αντίστοιχες με 

το θέμα ιστολογικές τομές. Το πρόγραμμα των μαθημάτων κάθε εξαμήνου θα 

αναρτάται  στις ανακοινώσεις της διαδικτυακής ιστοσελίδας www.dent.uoa.gr.  

3) Η θέση των φοιτητών στα μικροσκόπια είναι συγκεκριμένη και σταθερή καθ΄όλη 

τη διάρκεια του  ακαδημαϊκού έτους, όπως αυτή καθορίζεται από το υπεύθυνο μέλος 

ΔΕΠ με την έναρξη των μαθημάτων 

4) Χρήση μικροσκοπίων: οι φοιτητές έχουν την υπευθυνότητα της καλής κατάστασης 

και λειτουργίας του μικροσκοπίου που χειρίζονται, καθώς και της αντίστοιχης 

κασετίνας που εμπεριέχει τα εκπαιδευτικά πλακίδια. Σε κάθε ομάδα, ανά δύο 

φοιτητές έχουν την υπευθυνότητα ενός μικροσκοπίου και μίας  κασετίνας.  

5) Όριο απουσιών: Ανεξαρτήτως εξαμήνου, το ανώτατο όριο για όλο το ακαδημαϊκό 

έτος καθορίζεται συνολικά στις 3 απουσίες. Δύο καθυστερημένες προσελεύσεις στο 

μάθημα υπολογίζονται ως μία απουσία. 

 Όταν ο αριθμός των απουσιών υπερβεί τις 3, τότε η άσκηση θεωρείται ελλιπής, 

οπότε και είναι υποχρεωτική η επανάληψη όλου του προγράμματος του Εργαστηρίου 

Στοματολογίας κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση ασθενείας μόνο 1 

απουσία (επιπρόσθετα των 3) μπορεί να δικαιολογηθεί με ιατρική βεβαίωση, η οποία 

πρέπει να προσκομισθεί το αργότερο εντός 2 εβδομάδων από την ημερομηνία της 

απουσίας.  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (Ι) 

Για την εξέταση του μαθήματος  ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει είτε: 

Α) τις καθορισμένες εξεταστικές περιόδους  (Ιουνίου, Σεπτεμβρίου) στις οποίες 

περιλαμβάνεται η γραπτή εξέταση σε όλη την  ύλη του μαθήματος Στοματολογία (Ι). 

Προϋπόθεση: η ανελλιπής παρακολούθηση της Εργαστηριακής άσκησης 7
ου

 και 8
ου

 

εξαμήνου. 

ή 

Β) τις 4 γραπτές εξεταστικές δοκιμασίες (tests) Εργαστηριακής άσκησης (2 στο 

χειμερινό και 2 στο εαρινό εξάμηνο, 7ο και 8ο εξάμηνο αντίστοιχα), στις οποίες 

περιλαμβάνεται η ύλη του μαθήματος  Στοματολογία (Ι) χωρισμένη σε 4 ενότητες. 

Προϋπόθεση για την επιτυχή περάτωση του μαθήματος Στοματολογία (Ι) με 

εξετάσεις μέσω των 4 ενοτήτων (Β επιλογή) είναι: η λήψη του βαθμού 7 (επτά) και 

άνω σε κάθε μία από τις 4 γραπτές δοκιμασίες (όχι ο μέσος όρος). Ο τελικός 

βαθμός του μαθήματος θα προκύψει από τον μέσο όρο των 4 βαθμών (≥7). 



Προαιρετικά και για όσους επιθυμούν μεγαλύτερη βαθμολογία από αυτή που 

συγκέντρωσαν ως μέσο όρο των 4 ενοτήτων (≥7), μπορούν να συμμετέχουν στις 

εξετάσεις του Ιουνίου (όλη η ύλη). Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον ο βαθμός του 

Ιουνίου είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο των 4 ενοτήτων, τότε μόνο θα ληφθεί 

υπόψη για την τελική βαθμολογία του φοιτητή.  

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Μέλος ΔΕΠ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Στοματολογίας (Ι) 

Κ. Τόσιος 1
η
 Ενότητα Εργαστηριακής Άσκησης 

Ν. Νικητάκης 2
η
 Ενότητα Εργαστηριακής Άσκησης 

Π. Οικονομοπούλου 3
η
 Ενότητα Εργαστηριακής Άσκησης 

Ε. Πιπέρη 4
η
 Ενότητα Εργαστηριακής Άσκησης 

Ε. Χρυσομάλη Ιουνίου  

Ε. Χρυσομάλη Σεπτεμβρίου 

 


