MUSIC HUB
RE-INVENTING MUSIC
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καλλισπέρη 27, Ακρόπολη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109238990
MAIL: musichubathens@gmail.com

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι σπουδαστές οφείλουν να βρίσκονται στο μάθημά τους ακριβώς κατά τις καθορισµένες γι'
αυτούς ηµέρες και ώρες.
Η διδασκαλία παρακολουθείται και ελέγχεται από τον καθηγητή του σπουδαστή, ο οποίος
σηµειώνει ανελλιπώς κάθε απουσία, αναφέρει στην Γραµµατεία κάθε παράλειψη, αµέλεια ή
τυχόν παρεκτροπή του σπουδαστή.
Σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθενείας ή άλλης σοβαρής αιτίας, οι σπουδαστές οφείλουν
προηγουµένως και εγκαίρως να ειδοποιούν αποκλειστικά και μόνο την Γραµµατεία τουλάχιστον
μια ημέρα πριν για να έχουν τη δυνατότητα αναπλήρωσης μαθήματος.
Ακυρώσεις μαθημάτων την ίδια ημέρα δεν επιτρέπονται.
Ο σπουδαστής έχει το δικαίωμα να ενημερώσει για την απουσία του τη Γραμματεία για τον
οποιοδήποτε λόγο, τρεις φορές κατά τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών του έτσι ώστε να
έχει τη δυνατότητα αναπλήρωσης. Πέρα αυτών των φορών αναπληρώσεις δεν γίνονται.
Ακύρωση μαθήματος εκτός των παραπάνω λόγων δεν αναπληρώνεται και χρεώνεται κανονικά.
Μαθήματα τα οποία πέφτουν σε ημερομηνίες επίσημων αργιών δεν αναπληρώνονται. Στις
επίσημες Αργίες το ωδείο παραμένει κλειστό. Αυτές είναι: Κυριακές, το τελευταίο Σάββατο της
Αποκριάς και την Καθαρή Δευτέρα, την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή), από την Μεγάλη Πέµπτη
µέχρι και την Κυριακή του Θωµά (Διακοπές Πάσχα), την 1η Μαΐου, του Αγίου Πνεύµατος, από την
1η Ιουλίου µέχρι και την 31η Αυγούστου (Θερινές διακοπές), την 28η Οκτωβρίου (Εθνική εορτή),
την 17η Νοεµβρίου, από τις 24 Δεκεµβρίου µέχρι και τις 6 Ιανουαρίου (Διακοπές Χριστουγέννων
και Πρωτοχρονιάς). Κατά τις ως άνω ημερομηνίες, δεν γίνονται μαθήματα.
Για λόγους υγειονομικής προστασίας από τον Covid-19 το Music Hub ακολουθεί αυστηρά τους
κανόνες που επιβάλλονται από την πολιτεία και το ΥΠΠΟΑ.
Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής επιθυμεί υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης (online μαθήματα)
και όχι δια ζώης μπορεί να το αιτηθεί στη Γραμματεία.
Σε περίπτωση γενικού κλεισίματος (lockdown) λόγω Covid-19 τα μαθήματα θα συνεχιστούν
κανονικά μέσω τηλεκπαίδευσης (online).
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