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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τ.Ε.Ι.

Εσωτερική Διανομή
-Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού
-Τμήμα Προσωπικού
-Τμήμα Μισθοδοσίας Αποζημιώσεων
Προμηθειών & Περιουσίας
-Διεύθυνση Πληροφορικής &
Τεχνικών Υπηρεσιών
-Τμήματα & Παραρτήματα Τ.Ε.Ι. Λαμίας

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ν.1404/1983 & 2916/2001
Aριθμ. 604/28-1-2013
Στη Λαμία σήμερα 28-1-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ μ.μ. ύστερα από την αριθμ.
411/28-1-2013 πρόσκληση του Προέδρου του Ιδρύματος κ. Σταύρου Καρκάνη, συνήλθε σε
έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου
Διοικητηρίου του Ιδρύματος, λόγω του επείγοντος, για τη συζήτηση του παρακάτω μοναδικού
Θέματος Ημερήσιας Διάταξης, στο οποίο παρευρίσκονται:
Παρόντες :

Απόντες :

Σταύρος Καρκάνης
Πρόεδρος
Αθανάσιος Κοντογεώργος, Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Δημόπουλος
Δ/ντης Σ.Ε.Υ.Π.
Σταύρος Σαραντάκος
Δ/ντής Σ.Τ.ΕΦ.
Εκπρόσωπος Φοιτητών .

Στη συνεδρίαση συμμετέχει η κα Αμαράντου Αργυρώ, Γραμματέας Τ.Ε.Ι. Λαμίας η οποία τηρεί τα
πρακτικά σύμφωνα με την πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Σχετικά με την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2013 για τους «επί Πτυχίω» φοιτητές.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία των μελών αρχίζει η συνεδρίαση, ώρα 13.00΄μ.μ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος ενημερώνει τα μέλη του Συμβουλίου σχετικά με το νομοσχέδιο
του Υπουργείου Παιδείας το οποίο έχει ψηφιστεί στις 21-01-2013 και αναμένεται η δημοσίευσή
του στο ΦΕΚ και στο οποίο προβλέπονται τα εξής σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης
της βουλής και τα οποία έχουν δημοσιευθεί στον αντίστοιχο ιστότοπο του κοινοβουλίου.
Σύμφωνα με τα πρακτικά αυτά και συγκεκριμένα στην πα.17 του άρθρου 34 του νομοσχεδίου
«Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»
αναφέρεται ότι:
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«Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό
των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό
Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του
Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2013 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά
διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο» .
Στη συνέχεια δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με τον ορισμό του φοιτητή « επί πτυχίω »,
αναφέροντας ότι πρόκειται για τον φοιτητή ο οποίος έχει εισαχθεί από το χειμερινό εξάμηνο
2008-2009 και πριν και ως εκ τούτου κατά το χειμερινό εξάμηνο του έτους 2012-2013
βρίσκεται εξάμηνο μεγαλύτερο ή ίσο του 9ου.
Όσον αφορά στον όρο «…μαθήματα που οφείλουν… » διευκρινίζεται ότι είναι μαθήματα
που έχουν δηλωθεί σε προηγούμενο εξάμηνο φοίτησης μέχρι και το εαρινό εξάμηνο 2011-2012
και βαθμολογήθηκαν, συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2012, με
βαθμό μικρότερο του 5 (πέντε). Τα παραπάνω ισχύουν για όλα τα μαθήματα (θεωρητικά,
εργαστηριακά, θεωρητικό μέρος μεικτού μαθήματος, εργαστηριακό μέρος μεικτού μαθήματος).
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπ΄όψιν το χρονικό διάστημα που
απαιτείται για την προετοιμασία των Τμημάτων μέχρι την έναρξη του εαρινού εξαμήνου ώστε
να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την
πραγματοποίηση της εξεταστικής που αφορά τους «επί πτυχίω» φοιτητές, το Συμβούλιο του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας, ομόφωνα,
αποφασίζει
Να εφαρμοστεί ο προγραμματισμός που ακολουθεί για το χρονικό διάστημα από0 4-02-2013
μέχρι 22-02-2013, με παράλληλη τροποποίηση της διάρκειας της εξεταστικής περιόδου μέχρι
τις 22-02-2013 και ανάλογη τροποποίηση της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της
συνεδρίασης 589/27.6.2012 (θέμα 7ο ) « Χρονοδιάγραμμα έναρξης-λήξης διδακτικών εξαμήνων
& εξεταστικών περιόδων του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 », ως εξής :
Διάστημα 04/02 - 15/02 :

Διάστημα 11/02 - 22/02 :

Διάστημα 18/02 - 22/02 :

Εξεταστική Θεωριών για τα εξάμηνα Α,Γ,Ε,ΣΤ,Ζ (πρώτη εξεταστική
των Α,Γ,Ε - δεύτερη εξεταστική για τα ΣΤ, Ζ για όλους τους φοιτητές
που έχουν ήδη δηλώσει τα μαθήματα αυτά και ταυτόχρονα εξεταστική
των «επί πτυχίω φοιτητών» σε μαθήματα εξαμήνων Α,Γ,Ε,ΣΤ,Ζ),
σύμφωνα με το ήδη εγκεκριμένο πρόγραμμα εξετάσεων.
Εξεταστική εργαστηρίων για τα εξάμηνα Α,Γ,Ε,ΣΤ,Ζ των «επί πτυχίω»
σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από κάθε Τμήμα.
Διευκρινίζεται ότι από τη διαδικασία αυτή αποκλείονται οι σπουδαστές
οι οποίοι έχουν δηλώσει το μάθημα το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013
και ότι ο σχετικός έλεγχος θα γίνει με ευθύνη των διδασκόντων
καθηγητών.
Εξεταστική θεωριών και εργαστηρίων για τα εξάμηνα Β,Δ των «επί
πτυχίω» σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από κάθε Τμήμα.

Οι συμβάσεις εργασίας των επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών του χειμερινού
εξαμήνου 2012-2013 παρατείνονται μέχρι τη λήξη της εξεταστικής περιόδου 22-02-2013, με ανάθεση
μαθημάτων σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα εξετάσεων όπως αυτό θα διαμορφωθεί από τα παραπάνω.
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Οι συμβάσεις εργασίας των επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών του εαρινού
εξαμήνου θα έχουν ημερομηνία έναρξης την 18-02-2013.
Σε εφαρμογή των παραπάνω καλούνται τα Τμήματα να μεριμνήσουν για την κατάρτιση του
προγράμματος των εξετάσεων μέχρι την Πέμπτη 31-1-2013 λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον αριθμό των ωρών
και των μαθημάτων που έχουν ανατεθεί στους επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες των
Τμημάτων.
Για τους «επί πτυχίω» φοιτητές δεν θα ισχύει το όριο των 39 διδακτικών μονάδων ανά εξάμηνο.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση ώρα 14.30μ.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ

Η
Η Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

ΑΡΓΥΡΩ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ

ΠΑΝ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤ. ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

Για την ακρίβεια του πρακτικού
Λαμία, 31-1-2013

Α. Αμαράντου
Γραμματέας Τ.Ε.Ι.

