
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-21 

 
α) Ρυθμική αγωγή Ι: Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, από 14:00 έως 16:00 
 
β) Θεωρία & Ακουστική αγωγή Ι: Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, από 17:00 έως 19:00 
 
Η εξέταση για τα δύο αυτά αντικείμενα γίνεται στις αίθουσες Α1, Α2 και Α3, όπου υπάρχει ονομαστική 
σήμανση στα έδρανα, ώστε να τηρούνται με ασφάλεια οι αποστάσεις. Η κατανομή στις αίθουσες έχει 
αναρτηθεί στον πίνακα της εισόδου του κτηρίου της Γραμματείας του Τμήματος. 
 
γ) Μουσική Δεξιότητα Ι: Παρασκευή 28 Μαΐου 2021, από 14:00 έως 20:00 
Κάθε υποψήφιος εξετάζεται ατομικά, χωρίς συνοδεία, με το δικό του μουσικό όργανο, με εξαίρεση το πιάνο 
και το κοντραμπάσο. Η κατανομή στις αίθουσες έχει αναρτηθεί στον πίνακα της εισόδου του κτηρίου της 
Γραμματείας του Τμήματος. 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Οι εξεταζόμενοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις δοκιμασίες μόνον εφόσον έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά 
στην Γραμματεία πριν τα μεσάνυχτα της 26ης Μαΐου 2021 την τυποποιημένη βεβαίωση για αρνητική 
διάγνωση covid 19 (επισυνάπτεται): 
- είτε με rapid test ή pcr, που έγινε εντός των προηγούμενων 72 ωρών 
- είτε με self test, που έγινε το προηγούμενο 24ωρο. 
 
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. 
 
Παρακαλούμε να προσέρχεσθε με το δικό σας απολυμαντικό διάλυμα. 
Λάβετε υπόψιν ότι το κυλικείο της Πανεπιστημιόπολης δεν λειτουργεί, οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα επί 
τόπου προμήθειας φαγητού, ροφημάτων και ποτών. 
 
α) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής 
ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του. 
β) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία 
(1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα. 
γ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό 
δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση. 
δ) Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει 
για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ' εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της 
αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή. 
ε) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, 
σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής 
Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την 
προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο.  
στ) Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από 
αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής 
ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος.  
ζ) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από 
τη διαδικασία βαθμολόγησης.  
η) Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές 
συσκευές οποιασδήποτε μορφής.  
θ) Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή 
των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα. 
 



 


