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ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΙ)  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

1) Για την παρακολούθηση στην Κλινική της Στοματολογίας απαιτείται ως 

προϋπόθεση η επιτυχής περάτωση στις εξετάσεις του μαθήματος Στοματολογία (Ι).  

Απαραίτητη είναι επίσης η προσκόμιση της «κάρτας παρακολούθησης Κλινικής 

Στοματολογίας», η οποία χορηγείται στους φοιτητές από τη Γραμματεία 

Στοματολογίας με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

2) Ώρα προσέλευσης φοιτητών: 9πμ. Ως καθυστερημένη θεωρείται η προσέλευση, 

όταν υπερβαίνει τα 10 λεπτά μετά την έναρξη της Κλινικής.  

3) Διάρκεια Κλινικής: 3ωρη 

4)Υποχρεώσεις φοιτητών: Λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση ασθενών και συμμετοχή 

στη λήψη βιοψίας. Καθ’ όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, απαραίτητη είναι 

η συμπλήρωση 5 ιστορικών και 2 συμμετοχών στη λήψη βιοψίας (ή ανά μία 

συμμετοχή σε βιοψία και σε κυτταρολογικό επίχρισμα).  

Σε κάθε ασθενή, ο αριθμός των φοιτητών που θα αναλάβουν τη συμπλήρωση του 

ιστορικού, που θα γίνεται υπό την επίβλεψη των Επιστημονικών Συνεργατών και των 

μελών ΔΕΠ της Κλινικής,  δεν θα υπερβαίνει τους 2 ή κατά περίπτωση τους 3 

φοιτητές.  

Στη διενέργεια βιοψίας ή στη λήψη κυτταρολογικού επιχρίσματος  ο αριθμός των 

φοιτητών που θα συμμετέχουν δεν θα υπερβαίνει τους 2 ή κατά περίπτωση τους 3 

φοιτητές.  

5)Αξιολόγηση φοιτητών στη Κλινική άσκηση γίνεται από μέλη ΔΕΠ κατά τη 

διάρκεια της Κλινικής μέσω συζήτησης των περιστατικών που έχουν 

παρακολουθήσει οι φοιτητές. 

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

έτος καθορίζεται στη 1 απουσία. Δύο καθυστερημένες προσελεύσεις στο μάθημα 

υπολογίζονται ως μία απουσία. Σε περίπτωση ασθενείας μόνο 1 επιπρόσθετη  

απουσία μπορεί να δικαιολογηθεί με ιατρική βεβαίωση, η οποία πρέπει να 

προσκομισθεί το αργότερο εντός 2 εβδομάδων από την ημερομηνία της απουσίας. 

  

ΚΛΙΝΙΚΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

1) Ώρα προσέλευσης φοιτητών: 1μμ. Ως καθυστερημένη θεωρείται η προσέλευση, 

όταν υπερβαίνει τα 10 λεπτά μετά την έναρξη του μαθήματος.  

2) Δομή Σεμιναρίου: Διάρκεια: 1ωρα. Το Σεμινάριο περιλαμβάνει την παρουσίαση 

ενός κλινικού περιστατικού το ιστορικό και η κλινική φωτογραφία του οποίου έχουν 

αναρτηθεί εκ των προτέρων (από την προηγούμενη εβδομάδα) σε διαφανοσκόπιο, 

καθώς και στις ανακοινώσεις της διαδικτυακής ιστοσελίδας www.dent.uoa.gr. Οι 

φοιτητές υποχρεούνται μετά από μελέτη των δεδομένων του περιστατικού να 

παραθέσουν και να συμμετέχουν κατά την διάρκεια του Σεμιναρίου στη συζήτηση 

της διαφορικής διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης της συγκεκριμένης 

περίπτωσης.   



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

έτος καθορίζεται συνολικά στις 3 απουσίες. Δύο καθυστερημένες προσελεύσεις στο 

Σεμιναριακό 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 

Κλινικοπαθολογικού Σεμιναρίου 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 (ΙΙ) 

Προϋπόθεση: η ανελλιπής παρακολούθηση της Κλινικής άσκησης και του 

Κλινικοπαθολογικού Σεμιναρίου 9
ου

 και 10
ου

 εξαμήνου  

Ο τελικός βαθμός για την επιτυχή περάτωση του μαθήματος Στοματολογία (ΙΙ) 

προκύπτει: 

Α) από τον βαθμό της  γραπτής εξέτασης  του Ιουνίου που αντιστοιχεί στο 80%  του 

τελικού βαθμού 

Β) τις 2 γραπτές εξεταστικές δοκιμασίες (tests) Κλινικής άσκησης (1 στο χειμερινό 

και 1 στο εαρινό εξάμηνο, 9ο και 10ο εξάμηνο αντίστοιχα) που αντιστοιχεί στο 20% 

συνολικά του τελικού βαθμού 

 

 

 


