ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
Διευκρινίσεις σχετικά με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., που ελήφθησαν
κατά τις συνεδριάσεις της με αριθμό 2848/4-7-12, 2887/9-5-14 και 2888/28-5-14,
και αφορούν στον τρόπο υπολογισμού των τίτλων Σπουδών που απονέμονται από
τα Τμήματά του καθώς και στη χορήγηση Παραρτήματος Διπλώματος (Σχετικά
έγγραφα 41225/18-7-12, 29075/22-5-14 και 30460/2-6-14).
Η Σύγκλητος έλαβε τις εν λόγω αποφάσεις σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμό
Φ5/89656/Β3/2007(ΦΕΚ 1466/Β/13-8-2007) «Εφαρμογή του Συστήματος
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» . Στη διάταξη του άρθρου 4
αυτής της Υπουργικής Απόφασης - η οποία εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις των
άρθρων 14 και 16 του Ν 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.
Παράρτημα διπλώματος» (Α΄189) - υπάρχει η ρύθμιση, με βάση την ισχύουσα
απόλυτη κλίμακα βαθμολογίας μηδέν (0) έως δέκα (10), για την κατηγοριοποίηση
των επιτυχών επιδόσεων των φοιτητών σε πέντε υπο-ομάδες σύμφωνα με το
ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων και σε
αντίστοιχα ποσοστά (ανά 100 φοιτητές).Βαθμολογούνται με βαθμό Α 10%, με βαθμό
Β 25%,με βαθμό C 30%, με βαθμό D 25% με βαθμό Ε 10%.
Κατόπιν αυτών, θεωρούμε ότι με το Νόμο 3374/2005 και την εξουσιοδοτική του Ν
αυτού Υπουργική Απόφαση Φ5/89656/Β3/2007(ΦΕΚ 1466/Β/13-8-2007) «Εφαρμογή
του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων»
καταργήθηκε έμμεσα η κλιμάκωση των βαθμών σε άριστα από 8,5 μέχρι 10, λίαν
καλώς από 6,5έως 8,5 (μη συμπεριλαμβανομένου) και καλώς από 5 έως 6,5 (μη
συμπεριλαμβανομένου) ρύθμιση που περιέχεται στα άρθρα 59 και 60 του
Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Α.Π.Θ., ο οποίος εκδόθηκε βάσει
διατάξεων των Νόμων 1268/82, 1674/86, 2083/93, και δε θα πρέπει να αναγράφεται
αυτή η κλιμάκωση στο παράρτημα Διπλώματος.
Επομένως, ο χαρακτηρισμός των βαθμών –καθόσον πρόκειται για επιτυχείς
επιδόσεις- αντιστοιχίζεται ως εξής :
A
: ΑΡΙΣΤΑ
Β, C, D :ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
E
:ΚΑΛΩΣ
Η ρύθμιση αυτή βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και θα πρέπει να συμπεριληφθεί
στον υπό κατάρτιση Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Π.Θ.

