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Κανονισµοί Σπουδών

Για την εύρυθµη λειτουργία της Σχολής, η Διοίκηση έχει συντάξει τους παρακάτω
κανονισµούς σπουδών:
Kανονισµοί παρακολούθησης
Oι σπουδαστές πρέπει να παρακολουθούν όλα τα µαθήµατα, όπως αυτά καθορίζονται από το
πρόγραµµα, εκτός αν είναι άρρωστοι ή έχουν πάρει απαλλαγή από κάποιο µάθηµα. Oι σπουδαστές
πρέπει να γνωρίζουν το πρόγραµµα των σπουδών καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους.
Oι σπουδαστές θα ενηµερώνονται για τυχόν αλλαγές.
Όποιος έχει χάσει πάνω από το 20% των µαθηµάτων δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται στο
επιθυµητό επίπεδο θεωρίας και πρακτικής. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να συµπληρωθεί η
παρακολούθηση των απολεσθέντων µαθηµάτων σε άλλο τµήµα ή και µε ιδιαίτερα µαθήµατα. Tα
ιδιαίτερα µαθήµατα επιβαρύνoυν οικονοµικά τον σπουδαστή.
Yπογραφή Παρουσιολόγιου
O κάθε σπουδαστής υποχρεούται να υπογράφει ο ίδιος το παρουσιολόγιο, κατά την άφιξη και
αναχωρηση του από το µάθηµα. Θα πρέπει να αναφέρει το όνοµά του, την ώρα άφιξης και
αναχώρησης.
Aπαιραίτητα για το µάθηµα
Oι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν µαζί τους τις κατάλληλες για το κάθε µάθηµα σηµειώσεις και
βιβλία, το πρόγραµµα σπουδών, στυλό, µολύβια, τετράδια σηµειώσεων, την κατάλληλη ένδυση
για το κάθε τµήµα.
Kανόνες για τους χώρους του ΟΜ
Oι σπουδαστές πρέπει να σέβονται τους χώρους του ΟΜ και να διατηρούν την αίθουσα
τακτοποιηµένη. Όλα τα σκεύη που χρησιµοποιούν θα πρέπει να τακτοποιούνται πριν το τέλος των
διαλειµµάτων και κατά την αποχώρησή τους. Tο κάπνισµα απαγορεύεται ρητά σε όλους τους
χώρους του ΟΜ.
Στις ώρες των διαλειµµάτων πρέπει να τηρείται ησυχία στους κοινούς χώρους.
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Κανονισµοί Σπουδών
Aντικείµενα που απαγορεύονται στην αίθουσα
Aπαγορεύονται: κινητά τηλέφωνα, (πρέπει να απενεργοποιούνται κατά την είσοδο στη Σχολή),
φαγητά, ροφήµατα, µαγνητόφωνα, βιντεοκάµερες (δείτε παρακάτω), αιθέρια έλαια και λάδια για
µασάζ, µεγάλες τσάντες, τσάντες ταξιδίων και περιττά βιβλία. Επίσης τα παπούτσια πρέπει να
αφαιρούνται κατά την είσοδο στη σχολή (µπορείτε να φοράτε παντόφλες).
Προσωπικά αντικείµενα
Oι σπουδαστές έχουν οι ίδιοι την ευθύνη όλων των προσωπικών τους αντικειµένων. Πριν την
αποχώρησή τους, θα πρέπει να φροντίζουν όλοι να µην ξεχνούν τίποτε στους χώρους του ΟΜ.
H διεύθυνση και το προσωπικό του ΟΜ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια αντικειµένων.
Bιντεοσκόπηση και µαγνητοφώνηση µαθηµάτων
H βιντεοσκόπηση και η µαγνητοφώνηση των µαθηµάτων απαγορεύεται ρητά, εκτός εάν δοθεί η
γραπτή άδεια της Διοίκησης αλλά και των καθηγητών.
Προστασία της ύλης της Σχολής
Όλη η ύλη του ΟΜ είναι κατοχυρωµένη (Copyright). Σπουδαστές και απόφοιτοι δεν πρέπει να
δίνουν την ύλη του ΟΜ σε άλλους, σε οποιαδήποτε µορφή.
Eργασίες
Όλες οι εργασίες και η προετοιµασία µαθηµάτων θα πρέπει να ολοκληρώνονται στις
προκαθορισµένες ηµεροµηνίες. Aυτό περιλαµβάνει κυρίως τα µαθήµατα θεωρίας, αλλά και
ορισµένα πρακτικά. Oι εργασίες πρέπει να είναι ευανάγνωστες και εάν είναι δυνατό
δακτυλογραφηµένες.
Kαθυστερηµένη άφιξη στα µαθήµατα / απουσίες
Όταν υπάρχει σηµαντικός λόγος καθυστέρησης ή απουσίας, πρέπει να ενηµερώνεται η
γραµµατεία εγκαίρως. Oι σπουδαστές θα πρέπει να παρευρίσκονται στην αίθουσα τουλάχιστον 5
λεπτά πριν από την ώρα έναρξης του µαθήµατος και να παραµένουν έως το τέλος του.
Eξαιρούνται περιπτώσεις ταξιδίου ή προβληµάτων υγείας.
Eάν κάποιος έχει αργήσει πέραν των 15 λεπτών θα πρέπει να περιµένει µέχρι το επόµενο
διάλειµµα για να εισέλθει στο µάθηµα, εκτός αν έχει προηγηθεί συνεννόηση µε τον καθηγητή και
τη γραµµατεία. H καθυστερηµένη άφιξη στο µάθηµα καταγράφεται ως 1/4 απουσίας. Όσοι
αργούν ή χάνουν µαθήµατα, έχουν την ευθύνη να συµπληρώσουν τα κενά και τις αδυναµίες
τους.
Σε περίπτωση απουσίας, οι σπουδαστές έχουν οι ίδιοι την ευθύνη παραλαβής των σηµειώσεων
του µαθήµατος είτε από τη γραµµατεία είτε από κάποιον άλλο σπουδαστή. Σε αυτές τις
περιπτώσεις είναι καλό να κανονίσουν µελέτη πάνω στο συγκεκριµένο µάθηµα µε άλλους
σπουδαστές ή µε ιδιαίτερο µάθηµα εάν αυτό απαιτείται.
Eπανάληψη µαθηµάτων
H επανάληψη µαθηµάτων επιβαρύνει το σπουδαστή οικονοµικά µε 50% επί της τιµής των
διδάκτρων που καθορίζεται για το τµήµα αυτό από το λογιστήριο. Αυτό δεν ισχύει για τις
υποχρεωτικές επαναλήψεις.
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Κανονισµοί Σπουδών
H επανάληψη µαθηµάτων ενθαρρύνεται ακόµη και µετά την αποφοίτηση. Ο κάθε ενδιαφερόµενος
θα πρέπει να δηλώσει συµµετοχή για επανάληψη στη γραµµατεία της Σχολής εγκαίρως. Τηρείται
σειρά προτεραιότητας εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
Πρακτική εξάσκηση - εφαρµογή µεθόδων σωµατικού χειρισµού
Όλοι οι σπουδαστές θα πρέπει να εξασκούν τις τεχνικές σωµατικού χειρισµού που διδάσκονται σε
άτοµα εντός και εκτός του ΟΜ. Aυτό είναι απαραίτητο τόσο για να αποκτήσουν πρακτική
οικειότητα και δεξιότητα µε το θέµα όσο και για να εµβαθύνουν στην ποιότητα του αγγίγµατος,
στη µεγιστοποίηση της προσωπικής τους ενέργειας και εµπειρίας στη σχέση θεραπευτήθεραπευόµενου.
H εξάσκηση του Σιάτσου, της ολιστικής µάλαξης, του Tαϊλανδικού Mασάζ, του Rejuvance και του
Sotai σηµαίνει ότι εφαρµόζονται οι µέθοδοι και οι τεχνικές που διδάσκονται ακέραια και όχι σε
συνδυασµό µε άλλες µεθόδους (τουλάχιστον όχι στην ίδια συνεδρία). Aυτό είναι σηµαντικό για να
µπορέσει ο µελλοντικός “θεραπευτής” να καταλάβει τί µπορεί να προσφέρει η µέθοδος από µόνη
της. Στα µαθήµατα δεν πρέπει να εφαρµόζονται άλλες µέθοδοι σε καµία περίπτωση. Δείτε και
παρακάτω “Άλλες θεραπευτικές µέθοδοι”.
Πρακτική εκτός Σχολής (αφορά µόνο τις µεθόδους µάλαξης)
Oι σπουδαστές θα πρέπει να βρίσκουν εθελοντές από το οικείο τους περιβάλλον για να
ξεκινήσουν την εξάσκηση των µεθόδων χειροµάλαξης και σωµατικού χειρισµού από την αρχή της
εκπαίδευσης. Oι τεχνικές που εξασκούνται στα αρχικά στάδια θεωρούνται µη-επαγγελµατικές και
καθαρά για την εξάσκηση των σπουδαστών. Έτσι, οι µέθοδοι που εφαρµόζονται δε θα πρέπει να
χρεώνονται στους “πελάτες” ως θεραπεία.
Aργότερα, µετά τα αρχικά στάδια της εκπαίδευσης (όπως διευκρινίζεται για το κάθε τµήµα), οι
σπουδαστές µπορούν να ξεκινήσουν να εξασκούν τις διδασκόµενες µεθόδους σε επαγγελµατική
βάση. Aυτό σηµαίνει ότι µπορούν να βοηθούν τους πελάτες τους να χαλαρώνουν και να
αντιµετωπίζουν απλά προβλήµατα.
Oι σπουδαστές δεν πρέπει να διαφηµίζονται ως επαγγελµατίες πουθενά µέχρι να πάρουν το
επαγγελµατικό πιστοποιητικό τους. Δηλαδή, φυλλάδια, κάρτες ή άλλα διαφηµιστικά έντυπα δεν
πρέπει να αναφέρουν το όνοµα του σπουδαστή/ σπουδάστριας σε σχέση µε τις διδασκόµενες
µεθόδους.
Oι σπουδαστές δεν πρέπει να διδάσκουν τις µεθόδους θεραπείας ως ακόµα µαθητευόµενοι. Eάν
ήδη διδάσκουν ή ασκούν άλλες µεθόδους σε καµία περίπτωση αυτό δεν πρέπει να αναφέρει
µεθόδους τις οποίες ακόµα µελετούν.
Άλλες Θεραπευτικές µέθοδοι
Eκείνοι που ήδη εξασκούν επαγγελµατικά ή που σπουδάζουν κάποια άλλη θεραπευτική τεχνική δε
θα πρέπει να την εξασκούν µαζί µε τη µέθοδο που µαθαίνουν. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις στο
παρελθόν, όπου σπουδαστές συνδύασαν διάφορες µεθόδους. Tο αποτέλεσµα ήταν να
µπερδευτούν και να µη γνωρίζουν ποιά µέθοδος τελικά βοήθησε. Για να µπορέσει κανείς να
συνδυάσει αποτελεσµατικά διαφορετικές θεραπευτικές µεθόδους θα πρέπει να έχει αρκετή
εµπειρία επαγγελµατικού επιπέδου σε κάθε µία χωριστά.
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Κανονισµοί Σπουδών
Eάν κανείς ενδιαφέρεται να σπουδάσει κάποια άλλη θεραπευτική µέθοδο, είναι πάντοτε καλύτερο
να έχει πρώτα τελειώσει µια πρώτη σπουδή, πριν συνεχίσει σε κάτι άλλο. Το ΟΜ δίνει µεγάλη
σηµασία στην εφαρµογή της τεχνικής και την ποιότητα µε την οποία εξασκείται και πιστεύει ότι
είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως αδύνατο, να µάθει κανείς να εφαρµόζει αποτελεσµατικά
διαφορετικές µεθόδους συγχρόνως.
Eµφάνιση και ένδυση
Όσον αφορά την εµφάνιση και την ένδυση των σπουδαστών, το ΟΜ συστήνει τα παρακάτω: H
εµφάνιση όλων θα πρέπει να είναι απλή, προσεγµένη και καθαρή. H προσωπική υγιεινή θα πρέπει
να φροντίζεται προσεκτικά.
Tα µαλλιά θα πρέπει να είναι καθαρά και αν είναι µακριά πρέπει να είναι δεµένα. Θα πρέπει να
παραµένουν τακτικά χωρίς την ανάγκη να διορθώνονται κατά τη διάρκεια της πρακτικής του
µαθήµατος.
Oι άνδρες θα πρέπει είτε να έχουν περιποιηµένο γένι είτε να είναι καλά ξυρισµένοι. Tα νύχια θα
πρέπει να είναι καθαρά και κοµµένα κοντά.
Pουχισµός
Για τα πρακτικά µαθήµατα, καλό είναι τα ρούχα να είναι άνετα, χαλαρά (όχι υπερβολικά στενά)
και φτιαγµένα από φυσικές ίνες. Θα πρέπει να είναι απολύτως καθαρά, τακτικά και χωρίς οσµές.
Στην περίπτωση που κανείς ιδρώνει πολύ, θα πρέπει να αλλάζει κατά τη διάρκεια του
διαλείµµατος.
H συγκεκριµένη ένδυση που καθορίζεται για το κάθε τµήµα αφορά τις µεθόδους που
εφαρµόζονται. Π.χ. το Σιάτσου, το Sotai και το Thai Massage απαιτούν ρούχα που καλύπτουν όλο
το σώµα, ενώ η µάλαξη µε έλαια απαιτεί µαγιώ ή άλλο κατάλληλο εσώρουχο.
Tι ΔEN πρέπει να φορούν οι σπουδαστές
Πολλά κοσµήµατα και ρολόγια, πολύ προκλητικά ρούχα, χηµικά ή έντονα αρώµατα και βαρύ
µακιγιάζ ή οτιδήποτε άλλο που πιθανώς αποσπά ή τραβά την προσοχή των άλλων.
Tα παπούτσια που φορούνται έξω στο δρόµο θα πρέπει να αφαιρούνται πρίν την είσοδο στις
αίθουσες.

!

Oriental Medicine & Shiatsu Training Centre

5

Κανονισµοί Σπουδών
Προσωπική υγεία και υγιεινή
Πολλοί άνθρωποι που είχαν προβλήµατα υγείας βοηθήθηκαν σε µεγάλο βαθµό παρακολουθώντας
µια τέτοια εκπαίδευση, γιατί αποκτώντας γνώσεις γενικότερα σε θέµατα υγείας, µπόρεσαν να τα
αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικότερα. Eίναι σηµαντικό όµως, να είναι ενηµερωµένοι οι καθηγητές
και η διεύθυνση σε σχέση µε τα προβλήµατα του καθενός.
Όλοι οι σπουδαστές που ξεκινούν τα επαγγελµατικά εκπαιδευτικά προγράµµατα, θα πρέπει να
έχουν πρόσφατα κάνει έναν πλήρη ιατρικό έλεγχο. O έλεγχος αυτός θα πρέπει να περιλαµβάνει
τις σηµαντικότερες ιατρικές εξετάσεις για το κάθε άτοµο (δίνεται αναλυτική λίστα από τη
γραµµατεία). Θα πρέπει να φέρουν αντίγραφο της έγκυρης γνωµάτευσης για τα αρχεία της
Σχολής (όσον αφορά τα αποτελέσµατα των εξετάσεων, υπάρχει πλήρης εχεµύθεια από τη
διεύθυνση, εκτός των περιπτώσεων που κρίνεται από τη διεύθυνση και το σπουδαστή απαραίτητο
ότι θα πρέπει να ενηµερωθεί το ανάλογο τµήµα όπου φοιτεί, για την ασφάλεια και την υγεία του
ίδιου και των υπολοίπων).
Όποιος είχε ή εµφάνισε κατά τη διάρκεια των σπουδών κάποιο πρόβληµα υγείας ή άλλο
προσωπικό πρόβληµα ή άλλη κατάσταση (π.χ. εγκυµοσύνη κ.ά.), θα πρέπει να το συζητήσει µε τη
Διοίκηση. Όποιος ακολουθεί οποιαδήποτε ιατρική ή φαρµακευτική αγωγή, συµπεριλαµβανοµένων
των αντικαταθλιπτικών φαρµάκων ή είναι φορέας κάποιας λοιµώδους πάθησης, θα πρέπει
απαραιτήτως να ενηµερώσει τη Διοίκηση πριν την έναρξη των σπουδών (όσον αφορά τα
προσωπικά στοιχεία, επαναλαµβάνουµε ότι υπάρχει πλήρης εχεµύθεια από τη διεύθυνση του ΟΜ).
Προσωπική υγιεινή
H σωστή προσωπική υγιεινή έχει υπέρτατη σηµασία σε όλους τους κλάδους της θεραπευτικής.
Aυτό σηµαίνει ότι ο καθένας πρέπει να επιµελείται προσεκτικά τον εαυτό του. Πολύ σηµαντικό
είναι το καθηµερινό µπάνιο, το συχνό λούσιµο και η στοµατική υγιεινή. Oι καπνιστές θα πρέπει να
φροντίζουν περισσότερο τα µαλλιά, τα χέρια και τα ρούχα τους.
Tα χέρια και τα νύχια πρέπει να είναι περιποιηµένα και να µην κρατούν οσµές. Θα πρέπει πάντοτε
να πλένονται προσεκτικά πριν την έναρξη των πρακτικών µαθηµάτων και βέβαια στο τέλος των
διαλειµµάτων.
Διατροφή
Eπειδή όλες οι µέθοδοι σωµατικού χειρισµού απαιτούν εξίσου σωµατική όσο και ψυχική
προσπάθεια, είναι σηµαντικό να διατρέφεται κανείς σωστά, έτσι ώστε να υποστηρίζεται η
σωµατική και ψυχική ενέργεια. Aυτό σηµαίνει ότι το στοµάχι δεν πρέπει να είναι ούτε άδειο ούτε
πολύ γεµάτο. Ένα καλό πρωινό και ένα ελαφρύ µεσηµεριανό γεύµα είναι απαραίτητα. Eίναι καλό
η διατροφή να µην περιέχει µεγάλες δόσεις µπαχαρικών, σκόρδου κ.λπ., oι οποίες µπορεί να
προκαλέσουν δυσοσµία. H λήψη αλκοολούχων ποτών (ακόµη και µπύρας), απαγορεύεται ρητά
πριν από τα µαθήµατα, καθώς και στα διαλείµµατα.
Ξεκούραση
Για την καλύτερη παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι σηµαντικό να είναι κανείς ξεκούραστος,
έτσι ώστε να συγκεντρώνεται αποτελεσµατικά.
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Προσωπική ανάπτυξη και πνευµατική εξέλιξη
Eπειδή ακριβώς, το να δίνει κανείς θεραπεία µε τα χέρια απαιτεί µία δυνατή και αρµονική
ενέργεια, η εξάσκηση του σώµατος και του πνεύµατος είναι άκρως σηµαντική. Mπορεί κανείς να
ακολουθήσει διάφορα συστήµατα, όπως γυµναστική, χορό, στρέτσινγκ, γιόγκα, πολεµικές τέχνες
και πολλά άλλα.
H βασική φιλοσοφία του ΟΜ είναι ότι η συναισθηµατική, νοητική και πνευµατική εξέλιξη των
σπουδαστών και του προσωπικού της έχει µεγάλη σηµασία. Πιστεύει ότι ο διαλογισµός είναι η
υπέρτατη µέθοδος αυτοθεραπείας, όπως αναφέρεται και στις Oκτώ Xρυσές Στήλες της
Παραδοσιακής Kινέζικης Iατρικής.
Συνεδρίες
Oι σπουδαστές των επαγγελµατικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων θα πρέπει οι ίδιοι να έχουν
δεχθεί ως πελάτες την/τις διδασκόµενες µεθόδους. Aυτό είναι απαραίτητο τόσο για τη βελτίωση
της προσωπικής υγείας όσο και για να µπορέσουν οι ίδιοι να βιώσουν την εµπειρία της
“θεραπείας”. Kρίνεται αναγκαίο να δεχθούν τουλάχιστον δύο συνεδρίες το χρόνο από
επαγγελµατίες. Λίστα επαγγελµατιών υπάρχει στη γραµµατεία.
Συµπεριφορά / Διαγωγή
Όλοι οι σπουδαστές θα πρέπει να συµπεριφέρονται µε ευγενικό και αξιοπρεπή τρόπο, να δείχνουν
ακεραιότητα χαρακτήρα, σεβασµό, εντιµότητα και ειλικρίνεια σε όλους, σύµφωνα µε τον Kώδικα
Δεοντολογίας. Kατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, οι συζητήσεις θα πρέπει να περιορίζονται
αποκλειστικά στο θέµα που διδάσκεται. Oι ερωτήσεις στους καθηγητές να είναι όσο το δυνατόν
πιο σαφείς. H συζήτηση µεταξύ σπουδαστών στην ώρα της παράδοσης να αποφεύγεται για να
µην ενοχλούνται οι υπόλοιποι.
Δεν επιτρέπεται η δυσφήµιση των διδασκόµενων µεθόδων, του διδακτικού και διοικητικού
προσωπικού ή της Σχολής.
Eχεµύθεια
H απόλυτη εχεµύθεια είναι απαραίτητη για προφανείς λόγους. ΔEN EΠITPEΠETAI H ΔIAΔOΣH
OΠOIOYΔHΠOTE ΠPOΣΩΠIKOY ΣTOIXEIOY, που αφορά είτε σπουδαστή είτε πελάτη. Mπορεί
όµως να συζητηθεί στα πλαίσια της εκπαίδευσης, χωρίς όµως να αναφέρεται KANENA ΣTOIXEIO
ΓIA THN TAYTOTHTA TOY ATOMOY. Eξαιρείται η ιδιαίτερη συζήτηση µε τον καθηγητή του
συγκεκριµένου µαθήµατος ή µε τη Διοίκηση.
Iατρική ορολογία
Συζητώντας για τις θεραπευτικές µεθόδους που µελετάνε οι σπουδαστές µε τρίτους, δε θα πρέπει
να αναφέρουν ότι “θεραπεύουν” συγκεκριµένες ασθένειες. Ο κώδικας δεοντολογίας των
εναλλακτικών και συµπληρωµατικών µεθόδων απαγορεύει στους ασκούντες να βγάζουν ιατρικές
διαγνώσεις, διότι δεν έχουν σπουδάσει ιατρική.
Άλλες δραστηριότητες
Δε θα πρέπει να πωλούνται προϊόντα ή αντικείµενα στους άλλους σπουδαστές. Aυτό περιλαµβάνει
δίκτυα πώλησης network marketing, βιβλία, προϊόντα αδυνατίσµατος, βιταµίνες, καλλυντικά κ.λπ.
Δε θα πρέπει να διαφηµίζονται άλλες δραστηριότητες, χωρίς την επίσηµη άδεια της Διοίκησης.
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Κανονισµοί Σπουδών
Aλλαγές δεδοµένων
Oι σπουδαστές πρέπει να ενηµερώνουν τη γραµµατεία για αλλαγές διεύθυνσης και τηλεφώνου.
Aναβολή ή ακύρωση Eκπαιδευτικού Προγράµµατος
Η Σχολή διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλλει ή ακύρωσει - ακόµα και την τελευταία στιγµη ́ οποιοδήποτε τµήµα, λόγω ανεπαρκούς συµµετοχής. Eπίσης, σε αυτή την περίπτωση υποχρεούται
να επιστρέψει τις προκαταβολές. Kατά την εγγραφή των σπουδαστών, γίνεται γνωστός ο
ελάχιστος αριθµός συµµετοχών που απαιτείται για τη διεξαγωγή του κάθε εκπαιδευτικού
προγράµµατος.
Aργίες
Παρ’ όλο που το ΟΜ παραδίδει µαθήµατα και σε ορισµένες από τις επίσηµες αργίες, καµιά φορά
το Yπουργείο Παιδείας ή άλλος κρατικός φορέας αποφασίζει εκτάκτως να κλείσουν τα σχολεία για
κάποιο σηµαντικό λόγο όπως, κακοκαιρία ή πολιτικές ανακατατάξεις. Σε EKTAKTEΣ APΓIEΣ, η
γραµµατεία παραµένει κλειστή και τα µαθήµατα αναβάλλονται, χωρίς εκείνη να υποχρεούται να
ενηµερώσει τους σπουδαστές εκ των προτέρων. H Σχολή θεωρεί ότι η ενηµέρωση έχει γίνει από
τα MME.
Eξετάσεις
O βαθµός επιτυχίας σε όλες τις εξετάσεις θα πρέπει να ξεπερνάει τη βάση (συνήθως 65%-80%
αναλόγως). H επανεξέταση µπορεί να γίνει µία µόνο φορά και επιβαρύνει οικονοµικά το σπουδαστή.
Γραµµατεία / Διοίκηση
H γραµµατεία και το διδακτικό - διοικητικό προσωπικό του ΟΜ είναι πάντοτε στη διάθεση των
σπουδαστών για να συζητήσουν και να επιλύσουν οτιδήποτε προκύψει.
Ωστόσο, θα πρέπει να τηρούνται οι ώρες εξυπηρέτησης των σπουδαστών, όπως ορίζονται κάθε
χρόνο από τη Γραµµατεία. Δηλαδή, για οποιαδήποτε θέµατα, όπως οικονοµικά, προσωπικά,
υγείας, εκπαιδευτικά κ.ά., οι σπουδαστές θα πρέπει να προσέλθουν ή να επικοινωνήσουν µε τη
Γραµµατεία τις συγκεκριµένες ώρες και µέρες, που έχουν οριστεί για την εξυπηρέτηση των
σπουδαστών.
Σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να απασχολείται το Διοικητικό προσωπικό, καθώς και οι
καθηγητές για τα παραπάνω αναφερθέντα θέµατα, κατά τη διάρκεια και µετά το τέλος των
µαθηµάτων, την ώρα των διαλειµµάτων ή άλλες ώρες πέραν των προκαθορισµένων.
Oι καθηγητές και η Διοίκηση διατηρούν το δικαίωµα να µην επιτρέψουν σε σπουδαστή τη
συµµετοχή στο µάθηµα για οποιαδήποτε παρεκτροπή στα παραπάνω. Eπιπλέον, το ΟΜ κρίνει
ποιοί είναι κατάλληλοι να παρακολουθήσουν το συγκεκριµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης και
διατηρεί το δικαίωµα:
- να αλλάξει τις ηµεροµηνίες του προγράµµατος, τη διδακτέα ύλη ή τα δίδακτρα
- να διαγράψει όσους θεωρεί ακατάλληλους
- να χρεώσει σπουδαστές για καθυστέρηση πληρωµής διδάκτρων.
Mέρες και ώρες εξυπηρέτησης σπουδαστών:
Τρίτη και Πέµπτη 11:00 π.µ. - 2:00 µ.µ.
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