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1. Εισαγωγή
Η πολιτική αυτή αποτελεί μέρος του Πανεπιστημίου Νεάπολις και διασφαλίζει την
παρουσία των φοιτητών στα μαθήματα με στόχο να πετύχουν σε ότι αφορά την μαθησιακή
διαδικασία, εμπλουτίζοντας και τις δυνατότητές τους. Η συγκεκριμένη πολιτική
διασφαλίζει ένα υγιές και υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον στους φοιτητές.
Επιπλέον, καθορίζει τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την παρουσία στο μάθημα,
παρουσιάζει τις ευθύνες των φοιτητών, καθώς επίσης και τις ευθύνες του Πανεπιστημίου
για την ομαλή εφαρμογή της.
Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις λαμβάνοντας υπόψη το όραμά του για αριστεία, αναμένει από
τους φοιτητές να συμμετέχουν και να παραβρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας κατά τη
διάρκεια των σπουδών τους. Το Πανεπιστήμιο παρακολουθεί την παρουσία των φοιτητών
στα μαθήματα ως μια μέθοδο για να καταγράψει την πρόοδο τους. Η χρήση αυτής της
μεθόδου έχει αρκετά πλεονεκτήματα καθώς το Πανεπιστήμιο θα καθοδηγήσει και θα
βοηθήσει τους φοιτητές του να αντιμετωπίσουν ορισμένες προκλήσεις που μπορεί να
προκύψουν. Όλοι οι φοιτητές αναμένεται να συμμετέχουν πλήρως στις σπουδές τους και
στα προγράμματα στα οποία είναι εγγεγραμμένοι. Αυτό συνεπάγεται δέσμευση και
συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ομαδικές εργασίες,
αξιολογήσεις, και σε άλλες δραστηριότητες οι οποίες υποστηρίζουν την πρόοδο των
φοιτητών. Οι υποχρεώσεις των φοιτητών σχετικά με τα μαθήματα, περιγράφονται στον
Οδηγό Σπουδών.
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2. Βασικές Αρχές
Η συνεπής και παραγωγική δέσμευση με την μάθηση επιτρέπει στους φοιτητές να
πετύχουν και να αναπτύξουν τις καλύτερες δυνατότητες και ικανότητες τους. Σε αντίθεση
με την ασυνεπή συμμετοχή, η οποία μπορεί να θέσει τους φοιτητές σε ακαδημαϊκό
κίνδυνο. Οι φοιτητές οι οποίοι δεν συμμετέχουν και δεν δεσμεύονται στο μάθημα με
συνέπεια, είναι λιγότερο πιθανό να επωφεληθούν και να σημειώσουν πρόοδο με
ουσιαστικό τρόπο.
1. Οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι για την συμμετοχή τους στις ευκαιρίες μάθησης και
διδασκαλίας που προσφέρονται μέσω του προγράμματος σπουδών τους.
2. Οι φοιτητές που ασχολούνται και δεσμεύονται με την μάθηση και τη διδασκαλία
που τους προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών τους, θα μπορούν να αναπτύξουν πιο
εύκολα μια αίσθηση ακαδημαϊκής ταυτότητας με τα μέλη της κοινότητας του
Πανεπιστημίου.
3. Οι φοιτητές που συμμετέχουν και παρακολουθούν σε τακτική βάση, επωφελούνται
από την μάθηση και από άλλες δραστηριότητες οι οποίες προσφέρονται κατά τη
διάρκεια του μαθήματος.
4. Οι φοιτητές οι οποίοι αλληλοεπιδρούν με το ακαδημαϊκό προσωπικό του
προγράμματος σπουδών τους, θα αποκτήσουν τα σημαντικά πλεονεκτήματα της
στήριξης και της καθοδήγησης μαζί με την μάθηση και την πρόοδο τους.
5. Η μειωμένη συμμετοχή και εμπλοκή στα μαθήματα δεν επηρεάζει μόνο τους
μεμονωμένους φοιτητές, αλλά έχει αντίκτυπο και στους υπόλοιπους. Για
παράδειγμα, επηρεάζονται αρνητικά οι ομαδικές εργασίες ή άλλου τύπου
διδασκαλία που εμπλέκει αλληλεπίδραση με τους συμφοιτητές στην αίθουσα
διδασκαλίας.
6. Το Πανεπιστήμιο προσπαθεί να εντοπίσει και να διαχειριστεί τα φαινόμενα της
μειωμένης συμμετοχής των φοιτητών στα μαθήματα κατά το αρχικό στάδιο, με
σκοπό να τους βοηθήσει με την πρόοδό τους.
7. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει σε όλους τους φοιτητές ίσες και δίκαιες ευκαιρίες με
στόχο να αναπτύξουν την ακαδημαϊκή πρόοδο και μάθηση σύμφωνα με τις
πολιτικές και τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου.
8. Η πολιτική για τις παρουσίες των φοιτητών στα μαθήματα, είναι δίκαιη για όλους
τους φοιτητές, καθώς δικαιολογεί τις απουσίες λόγω σοβαρού λόγου όπως θέματα
που αφορούν την υγεία ή και άλλες περιστάσεις.
9. Η απουσία από τα προγραμματισμένα μαθήματα λόγω εργασιακών υποχρεώσεων
δεν αποτελεί επαρκή λόγο για απουσία, και έτσι δεν δικαιολογείται.
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3. Κανονισμοί για τις παρουσίες των Φοιτητών.
I.

Οι φοιτητές πρέπει να εξασφαλίσουν το 60% της παρουσίας στα
προγραμματισμένα μαθήματα τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα των σπουδών
τους ,καθώς επίσης και να λαμβάνουν μέρος σε εργασίες και αξιολογήσεις όπως
αυτές καθορίζονται στο διάγραμμα κάθε μαθήματος (syllabus), για να είναι
επιλέξιμοι να συμμετέχουν στην επίσημη εξέταση του μαθήματος. Το ελάχιστο
ποσοστό που αφορά τις παρουσίες σε ένα συγκεκριμένο μάθημα, δεν περιλαμβάνει
ιατρικούς λόγους.

II.

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν εξασφαλίζουν το παραπάνω ελάχιστο ποσοστό
παρουσίας σε ένα συγκεκριμένο μάθημα, πρέπει να παρουσιάσουν επίσημο
δικαιολογητικό/ιατρικό πιστοποιητικό στη Γραμματεία του Τμήματός τους.

III.

Η παρουσία στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική και πρέπει να είναι τουλάχιστον
80%.

IV.

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής/τρια δεν εξασφαλίσει το ελάχιστο ποσοστό
παρουσίας που είναι 60% :
-

-

V.

Η φυσική παρουσία για όλες τις δραστηριότητες και αξιολογήσεις που
απαιτούν συμμετοχή στην αίθουσα διδασκαλίας (εξετάσεις, ενδιάμεση
εξέταση, δραστηριότητες συμμετοχής με συνθετικά στοιχεία) είναι
υποχρεωτική. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει φυσική παρουσία,
δεν μπορεί λάβει βαθμό.
Οι δραστηριότητες που απαιτούν συμμετοχή (και παρακολούθηση στην
αίθουσα διδασκαλίας) δεν υπολογίζονται στον τελικό βαθμό και αφαιρούνται.
Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια δεν εξασφαλίσει το ελάχιστο ποσοστό της
παρουσίας για ένα συγκεκριμένο μάθημα (60%), τότε το μέγιστο ποσοστό που
μπορεί να πετύχει είναι το 80% του τελικού βαθμού.

Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής/τρια δεν συμμετείχε σε ένα συγκεκριμένο
μάθημα (λιγότερο από 60% παρουσία), τότε ο Ακαδημαϊκός του Σύμβουλος, θα
πρέπει να συζητήσει το θέμα αυτό με τον φοιτητή/τρια και να βρουν λύση. Η
απόφαση εναπόκειται στον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο του φοιτητ/τριας, αν είναι
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αποδεκτή η συμμετοχή στην τελική εξέταση. Εάν ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος
δώσει αρνητική απάντηση, τότε το Συμβούλιο του Τμήματος εξουσιοδοτείται να
πάρει την τελική απόφαση για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η μη συμμετοχή στο μάθημα για 10 συνεχόμενες μέρες που αφορά ιατρικούς
λόγους, απαιτεί επίσημο ιατρικό πιστοποιητικό για όλη τη διάρκεια της απουσίας.
Δεν απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό, για περαιτέρω απουσίας λόγω της ίδιας
τρέχουσας ασθένειας.

VI.

4. Τι αναμένει το Πανεπιστήμιο σχετικά με τις παρουσίες και τη συμμετοχή των
φοιτητών.


Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις αναμένει από τους φοιτητές του να συμμετέχουν με
συνέπεια σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους. Σε αυτά
περιλαμβάνονται και όλες οι μαθησιακές δραστηριότητες οι οποίες έχουν
καθοριστεί στο εγχειρίδιο του προγράμματος και στο διάγραμμα του μαθήματος
(syllabus).



Οι φοιτητές καθοδηγούνται και συμβουλεύονται να εξοικειωθούν με τα
προγράμματα σπουδών και τα μαθήματα στα οποία είναι εγγεγραμμένοι. Επίσης,
να γνωρίζουν τις απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί για την παρακολούθηση των
μαθημάτων (το μάθημα δύναται να περιλαμβάνει εργαστήρια).



Στην περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια, γνωρίζει από προηγουμένως ότι θα
απουσιάζει από τα μαθήματα συγκεκριμένες μέρες ή συγκεκριμένη περίοδο
εβδομάδων, τότε υποχρεούται να συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα με τον
Ακαδημαϊκό Σύμβουλο του/της και να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις, ούτως
ώστε ο φοιτητής/τρια να συμμετέχει κατάλληλα στη διαδικασία των σπουδών
του/της κατά τη διάρκεια της απουσίας του/της.



Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις αναγνωρίζει ότι οι φοιτητές του προέρχονται από
διαφορετικές Χώρες και κουλτούρες. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι
φοιτητές πραγματοποιούν τις σπουδές τους σε συγκεκριμένες περίπλοκες και
δύσκολες καταστάσεις. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις, σέβεται το γεγονός ότι
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κάποιοι από τους φοιτητές μπορούν να έχουν και άλλες υποχρεώσεις και
δεσμεύσεις συμπεριλαμβανομένων των γονικών, επιχειρησιακών, θρησκευτικών ή
άλλων ευθυνών. Ωστόσο, η Πολιτική του Πανεπιστημίου συμβουλεύει τους
φοιτητές να διαχειριστούν αυτές τις δεσμεύσεις, ούτως ώστε να μπορούν να
συμμετέχουν στα μαθήματα του προγράμματος πλήρως και επαρκώς για να
κερδίσουν τα μέγιστα από τις σπουδές τους.

Σχετικά Έγγραφα
Οδηγός Σπουδών
Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας
Πολιτική Αναβαθμολόγησης Φοιτητών 01.412
Θεσμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου 07.300
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