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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Εργαστηρίων κατά τη διάρκεια των φοιτητικών ασκήσεων
ισχύουν ο παρακάτω κανονισμός:
Α. Λειτουργία Εργαστηρίων
• Οι ημέρες και ώρες των εργαστηριακών ασκήσεων καθορίζονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα
σπουδών, από τον αντίστοιχο διδάσκοντα.
• Η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των φοιτητών πρέπει να τηρείται ακριβώς. Η αποχώρηση
γίνεται μετά τη λήξη του χρόνου της άσκησης ή της ολοκλήρωσής της.
• Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση των φοιτητών από το Εργαστήριο την ώρα της άσκησης εκτός, αν
δοθεί άδεια από τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου.
Β. Μελέτη, Εξέταση και Διεξαγωγή των Ασκήσεων
• Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των αποτελεσμάτων τμηματικών ή πτυχιακών εξετάσεων
είναι η συμπλήρωση όλων των εργαστηριακών ασκήσεων που προβλέπονται από την ύλη του
μαθήματος.
• Ο αριθμός των επιτρεπόμενων απουσιών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπερνά το 10% του
αριθμού των εργαστηριακών ασκήσεων. Κάθε φοιτητής, του οποίου οι απουσίες ξεπερνούν το
ποσοστό αυτό, θα υποχρεώνεται να επαναλάβει τις εργαστηριακές ασκήσεις την επόμενη χρονιά.
• Κάθε ασκούμενος φοιτητής οφείλει να γνωρίζει το θεωρητικό μέρος της άσκησης,
προετοιμαζόμενος κατάλληλα, εφόσον έχει ενημερωθεί προηγουμένως από το αρμόδιο προσωπικό
του Εργαστηρίου.
• Δραστηριότητες εκτός του αντικειμένου της άσκησης όπως ανάγνωση εφημερίδων, περιοδικών
κλπ., άσκοπη περιφορά, συναθροίσεις, συζητήσεις στο εργαστήριο πρέπει να αποφεύγονται διότι
είναι “δυνάμει” επικίνδυνες και εκ φύσεως αντίθετες με το σκοπό και το έργο της εργαστηριακής
εκπαίδευσης.
• Τετράδιο εργαστηρίου. Η τήρηση τετραδίου πειραματικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων
αποτελεί απαραίτητο στοιχείο οποιασδήποτε επιστημονικής εργασίας. Οι παρατηρήσεις, οι οποίες
γίνονται στο εργαστήριο κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής άσκησης, καταγράφονται ΑΜΕΣΩΣ.
Προτείνεται, το τετράδιο να διατηρείται πάντα σε καλή κατάσταση και τα πειραματικά
αποτελέσματα να γράφονται με ευανάγνωστα γράμματα. Όλες οι παρατηρήσεις γράφονται
λεπτομερώς, ώστε να είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά. Στο τετράδιο γράφεται πάντα
η ημερομηνία διεξαγωγής του πειράματος.
Γ. Καθαριότητα και τακτοποίηση Εργαστηρίου
• Για λόγους ασφαλείας και ομαλής λειτουργίας του Εργαστηρίου απαγορεύονται αυστηρά σε
διδάσκοντες και διδασκόμενους το κάπνισμα και η κατανάλωση φαγητού και ποτών κατά τη
διεξαγωγή των ασκήσεων. Οι φοιτητές επιβάλλεται να φορούν άσπρη ποδιά εργαστηρίου σε καλή
κατάσταση, για να προφυλάγονται τα ρούχα τους από τις διαβρωτικές ουσίες και έχουν υποχρέωση
να διατηρούν τις θέσεις τους και τα σκεύη καθαρά.
•
Σε ορισμένες περιπτώσεις συνιστάται οι ασκούμενοι φοιτητές να φορούν προστατευτικά γυαλιά. Η
παράβαση των πιο πάνω επιφέρει κυρώσεις που μπορεί να κυμαίνονται από την απλή παρατήρηση
μέχρι την απομάκρυνση από το Εργαστήριο.
• Δεν επιτρέπεται η παρουσία ξένων προσώπων στα Εργαστήρια κατά την διάρκεια των ασκήσεων.
Στην περίπτωση αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργάνων του
Πανεπιστημίου που προβαίνουν σε σύντομες ανακοινώσεις.
• Πριν την αναχώρηση από το εργαστήριο καθαρίζεται και τακτοποιείται η εργαστηριακή θέση του
φοιτητή, ελέγχονται επιμελώς οι στρόφιγγες νερού και οι διακόπτες των οργάνων, και πλένονται
καλά τα χέρια.
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Δ. Παραλαβή Υλικού και Αντιδραστηρίων
• Τα όργανα και τα αντιδραστήρια για τις ασκήσεις χορηγούνται από το Εργαστήριο.
• Τα γυάλινα σκεύη χρεώνονται στους ασκούμενους φοιτητές και σε περίπτωση απώλειας ο
ασκούμενος φοιτητής υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει.
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