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Άπθπο 1
Γενικέρ Γιαηάξειρ
Ο δεχηεξνο θχθινο ζπνπδψλ ζπλίζηαηαη ζηελ παξαθνινχζεζε Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνλνκή Γηπιψκαηνο
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..).
ην απηνδχλακν Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ
Πφξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (Γ.Π.Θ.) ιεηηνπξγεί Πξφγξακκα
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) κε ηίηιν «Γηαηήξεζε θαη Απνθαηάζηαζε Υεξζαίσλ
Φπζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ».
Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Γ.Π.Θ. εληάζζνληαη κέζα ζην πιαίζην ησλ
ζθνπψλ θαη ηεο γεληθφηεξεο απνζηνιήο ηνπ.

Άπθπο 2
Ιζσύρ ηος Κανονιζμού Μεηαπηςσιακών ποςδών
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ εμεηδηθεχνπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ην
λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α΄ 114) θαη ζπκβάιινπλ ζηελ ξχζκηζε κε εληαίν ηξφπν ησλ
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ Π.Μ..
Με απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαηαξηίδεηαη ν Καλνληζκφο
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Π.Μ.., ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηε χγθιεην,
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, αλαξηάηαη ζηνλ δηδαθηηθφ ηφπν ηνπ
Σκήκαηνο θαη θνηλνπνηείηαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.

Άπθπο 3
κοπόρ ηος Π.Μ..
Σν πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εληάζζεηαη ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ
ηνπ Γ.Π.Θ., δηέπεηαη απφ επηζηεκνληθή ζπλνρή θαη απνζθνπεί ζηε κεηαπηπρηαθή
εμεηδίθεπζε ζηε δηαηήξεζε θαη ζηελ
απνθαηάζηαζε ησλ ρεξζαίσλ θπζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ, κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ.
Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:
- Ζ θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ρεξζαίσλ θπζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ, ηεο αλάγθεο γηα πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο
θαη ηεο επίδξαζεο ησλ θιηκαηηθψλ κεηαβνιψλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηα ρεξζαία θπζηθά νηθνζπζηήκαηα (επίπεδν γλψζεσλ).
- Ζ αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ζηελ θαηαγξαθή θαη ζηελ
παξαθνινχζεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ (επίπεδν δεμηνηήησλ).
- Ζ επηινγή ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο θαη ε
αμηνιφγεζε ηχπσλ, κεζφδσλ θαη ηερληθψλ απνθαηάζηαζεο ζε δηαηαξαγκέλα
νηθνζπζηήκαηα (επίπεδν ζηάζεσλ).

Άπθπο 4
Όπγανα ηος Π.Μ..
Αξκφδηα Όξγαλα γηα ηελ ίδξπζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ είλαη:
1.

Η ύγκληηορ ηος Ιδπύμαηορ, ε νπνία είλαη ην αξκφδην φξγαλν γηα ηα ζέκαηα
αθαδεκατθνχ, δηνηθεηηθνχ, νξγαλσηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ησλ Π.Μ..,
θαη αζθεί φζεο αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηα Π.Μ.. δελ αλαηίζεληαη απφ ην λφκν
εηδηθψο ζε άιια φξγαλα.

2.

Η ςνέλεςζη ηος Σμήμαηορ, ε νπνία έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
α) εηζεγείηαη ζηε χγθιεην δηα ηεο Δπηηξνπήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4485/2017 γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ίδξπζεο
Π.Μ.., ζχκθσλα κε ην άξζξν 32,
β) νξίδεη ηα κέιε ησλ .Δ.,
γ) θαηαλέκεη ην δηδαθηηθφ έξγν κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Π.Μ..,
δ) ζπγθξνηεί επηηξνπέο επηινγήο ή εμέηαζεο ησλ ππνςήθησλ κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ ή δηδαθηφξσλ,
ε) δηαπηζηψλεη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνλεκεζεί
ην Γ.Μ..,
ζη) αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Κεθαιαίνπ Σ ηνπ λ. 4485/2017.

3.

Η ςνηονιζηική Δπιηποπή (.Δ.) ηνπ Π.Μ.., ε νπνία απαξηίδεηαη απφ πέληε (5)
κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο, νη νπνίνη έρνπλ αλαιάβεη κεηαπηπρηαθφ έξγν θαη
εθιέγνληαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο γηα δηεηή ζεηεία, θαηά ηε ιήμε ηεο
νπνίαο κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ζπληάζζεηαη απνινγηζκφο ηνπ Π.Μ.., θαη είλαη
αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ..

4.

Η Δπιηποπή Μεηαπηςσιακών ποςδών, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ/ηελ
Αληηπξχηαλε/λη Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ, ν/ε νπνίνο/α εθηειεί ρξέε Πξνέδξνπ
θαη ηνπο Κνζκήηνξεο ηνπ Ηδξχκαηνο σο κέιε θαη έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 32 ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ λ. 4485/2017. Δηδηθφηεξα, αλ
ε Δπηηξνπή θξίλεη ηελ εηζήγεζε ειιηπή, δηαθσλεί σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ
ζηνηρείσλ ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4485/2017, θαζψο θαη
αλ δηαπηζηψλεη αιιειεπηθάιπςε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ηα Π.Μ.. ηνπ
Ηδξχκαηνο ζεξαπεχνπλ, αλαπέκπεη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30)
εκεξψλ ηελ εηζήγεζε ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή
ηεο. Σν Σκήκα αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ, ππνβάιιεη εθ λένπ ζε απηήλ, ηελ εηζήγεζή ηνπ. Αλ, κέζα ζε
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, γηα δεχηεξε θνξά ε Δπηηξνπή
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ δελ θάλεη απνδεθηή ηελ εηζήγεζε, ην Σκήκα κπνξεί λα
ππνβάιεη απεπζείαο ηελ εηζήγεζή ηνπ ζηε χγθιεην.

5.

Ο Γιεςθςνηήρ ηος Π.Μ.., είλαη κέινο ηεο .Δ. θαη νξίδεηαη καδί κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ, κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο γηα δηεηή ζεηεία.
Πξνεδξεχεη ηεο .Δ., είλαη κέινο Γ.Δ.Π. πξψηεο βαζκίδαο ή ηεο βαζκίδαο ηνπ

αλαπιεξσηή, είλαη ηνπ ηδίνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. θαη αζθεί ηα θαζήθνληα πνπ νξίδνληαη ζην Κεθάιαην Σ
ηνπ λ. 4485/2017 θαη ζηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.
Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. εηζεγείηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ηδξχκαηνο
γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Ο Γηεπζπληήο δελ κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν (2) ζπλερφκελεο
ζεηείεο θαη δελ δηθαηνχηαη επηπιένλ ακνηβή γηα ην δηνηθεηηθφ ηνπ έξγν σο
Γηεπζπληήο.
Καηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο .Δ., κε επζχλε ηνπ απεξρφκελνπ
Γηεπζπληή, ζπληάζζεηαη αλαιπηηθφο απνινγηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ Π.Μ.., θαζψο θαη ησλ ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, κε
ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ, ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ, ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη ηελ θνηλσληθά
επσθειή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ Π.Μ... Ο απνινγηζκφο θαηαηίζεηαη
ζην νηθείν Σκήκα, ζην νπνίν αλήθεη ην Π.Μ...
6.

Η εξαμελήρ Δπιζηημονική ςμβοςλεςηική Δπιηποπή (Δ..Δ.), ε νπνία είλαη
αξκφδηα γηα ηελ εμσηεξηθή αθαδεκατθή αμηνιφγεζε ησλ Π.Μ.. (άξζξν 44 παξ. 3
ηνπ λ. 4485/2017). Σα πέληε (5) κέιε ηεο Δ..Δ. είλαη κέιε Γ.Δ.Π. α' βαζκίδαο,
αλαπιεξσηή θαη επίθνπξνπ άιισλ Α.Δ.Η. ή εξεπλεηέο απφ εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ
άξζξνπ 13 Α ηνπ λ. 4310/2014, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο
Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, ή επηζηήκνλεο ηεο αιινδαπήο
ή ηεο εκεδαπήο, νη νπνίνη έρνπλ ηα πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο
επηζθέπηεο δηδάζθνληεο ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 36, ηνπ αληίζηνηρνπ
επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ππεξεηνχλ σο δηδάζθνληεο
ζε Π.Μ.. ηεο ρνιήο. Σν έθην κέινο είλαη κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ηεο ρνιήο.
Ζ ζεηεία ησλ κειψλ είλαη πεληαεηήο, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο, εθηφο
απφ ηνλ/ηελ θνηηεηή/ηξηα, ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία είλαη εηήζηα.
Ζ ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ, ν ηξφπνο επηινγήο ηνπ/ηεο κεηαπηπρηαθνχ/ήο
θνηηεηή/ηξηαο, θαζψο θαη θάζε εηδηθφηεξν ζέκα πνπ αθνξά ζηε ζπγθξφηεζε, ηε
ιεηηνπξγία θαη ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 4 έσο 6 ηνπ λ. 4485/2017, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ
πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Άπθπο 5
Απιθμόρ Διζακηέυν
Ο αξηζκφο εηζαθηέσλ θαη’ έηνο νξίδεηαη θαη’ αλψηαην φξην ζε είθνζη πέληε (25)
κεηαπηπρηαθνχο/εο θνηηεηέο/ηξηεο.
Δπηπιένλ ν κέγηζηνο αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ αλά δηδάζθνληα ηνπ
Π.Μ.. αλέξρεηαη ζε 25/12 ν κέγηζηνο αξηζκφο απηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ
πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη 25/563 θαη ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ
ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη 25/18 (άξζξν 45 παξ. 1β ηνπ λ. 4485/2017).

Άπθπο 6
Καηηγοπίερ Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Π.Μ..
ην Π.Μ.. γίλνληαη δεθηνί θάηνρνη ηίηινπ ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ Α.Δ.Η.
(Παλεπηζηήκηα θαη Σ.Δ.Η.) ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο ησλ
θάησζη θαηεγνξηψλ:
• Πηπρηνχρνη ησλ Σκεκάησλ ΑΔΗ Θεηηθψλ θαη Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ, Δπηζηεκψλ
Τγείαο θαη Εσήο.
• Πηπρηνχρνη ησλ Σκεκάησλ ΑΣΔΗ Θεηηθψλ θαη Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ, Δπηζηεκψλ
Τγείαο θαη Εσήο.
• Πηπρηνχρνη αληίζηνηρσλ αλαγλσξηζκέλσλ Σκεκάησλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο.
Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ δελ απνλέκεηαη ζε θνηηεηή/ηξηα ηνπ/ηεο
νπνίνπ/αο ν ηίηινο ζπνπδψλ πξψηνπ θχθινπ απφ ίδξπκα ηεο αιινδαπήο δελ έρεη
αλαγλσξηζηεί απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη
Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), ζχκθσλα κε ην λ. 3328/2005 (Α' 80).
Σα κέιε ησλ θαηεγνξηψλ Δ.Δ.Π., θαζψο θαη Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. πνπ πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1, κπνξνχλ κεηά απφ αίηεζή ηνπο λα
εγγξαθνχλ σο ππεξάξηζκνη/εο, θαη κφλν έλαο θαη' έηνο θαη αλά Π.Μ.., ζχκθσλα κε ηνπο
εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 45, εθφζνλ ππεξεηνχλ ζην νηθείν
Σκήκα θαη ν ηίηινο ζπνπδψλ θαη ην έξγν πνπ επηηεινχλ ζην νηθείν Σκήκα είλαη ζπλαθέο
κε ην αληηθείκελν ηνπ Π.Μ..

Άπθπο 7
Κπιηήπια και Γιαδικαζία Δπιλογήρ Διζακηέυν
i. Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ.
Σν Σκήκα ζε εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ πλέιεπζε πξνβαίλεη ζε
πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξνθεξχζζνληαο ζέζεηο κε αλνηρηή δηαδηθαζία γηα
ηελ εηζαγσγή πηπρηνχρσλ ζην Π.Μ..
ηελ πξφζθιεζε αλαθέξνληαη νη πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο, νη θαηεγνξίεο
πηπρηνχρσλ θαη ν αξηζκφο εηζαθηέσλ, ν ηξφπνο εηζαγσγήο, ηα θξηηήξηα επηινγήο, θ.ιπ., νη
πξνζεζκίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη.
Οη αηηήζεηο καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζηε Γξακκαηεία
ηνπ Σκήκαηνο ζε έληππε.
ii. Δπιηποπή Δπιλογήρ Διζακηέυν.
Ζ επηινγή ησλ εηζαθηέσλ ζην Π.Μ.. γίλεηαη απφ Σξηκειή Δπηηξνπή κειψλ
Γ.Δ.Π. ηνπ πνπ έρνπλ αλαιάβεη κεηαπηπρηαθφ έξγν, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε
ηεο πλέιεπζεο.
iii. Σα κπιηήπια επιλογήρ ησλ ππνςεθίσλ είλαη ζπγθεθξηκέλα, πνζνηηθά θαη
πνηνηηθά, θαη γίλνληαη γλσζηά ζηνπο/ζηηο ππνςεθίνπο/εο κε ηελ πξνθήξπμε ηνπ Π.Μ..
Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ, ελδεηθηηθά, δχλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ:
1.
Γεληθφ βαζκφ Πηπρίνπ/Γηπιψκαηνο.
2.
Αλαιπηηθή Βαζκνινγία ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα, πνπ είλαη ζρεηηθά κε ην
Π.Μ..

Δπίδνζε ζηελ Γηπισκαηηθή Δξγαζία, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη ζηνλ πξψην θχθιν
ζπνπδψλ.
4.
Δπαξθήο γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, ζε επίπεδν πνπ
νξίδεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο.
Σν επίπεδν γισζζνκάζεηαο ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:
α) Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ λ. 2740/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003,
β) Πηπρίν Ξέλεο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη
Γηεξκελείαο ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο,
γ) Πηπρίν, πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα νπνηνπδήπνηε
αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο,
δ) Απνιπηήξην ηίηιν ηζφηηκν ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,
εθφζνλ έρνπλ απνθηεζεί κεηά απφ θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ έμη εηψλ ζηελ
αιινδαπή.
Ζ άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο δελ απνδεηθλχεη ηε γλψζε μέλεο
γιψζζαο (π.δ. 347/2003). Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο
πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν θαη αθξηβή κεηάθξαζε ηνπ
ηίηινπ ζπνπδψλ βάζεη ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο
γιψζζαο.
5.
Γλψζε δεχηεξεο ή θαη άιιεο μέλεο γιψζζαο.
6.
ρεηηθή εξεπλεηηθή ή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ ζρεηηθή κε ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Μ..
Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο (κνξηνδφηεζε) ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ αλήθεη ζηελ
αξκνδηφηεηα ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. (Παξάξηεκα 5)
iv. Γιαδικαζία επιλογήρ
Ζ δηαδηθαζία επηινγήο έρεη σο εμήο:
α) Ζ Δπηηξνπή Δπηινγήο θαηαξηίδεη αξρηθά έλαλ πιήξε θαηάινγν φζσλ έρνπλ
ππνβάιεη αίηεζε.
β) Απνξξίπηεη ηνπο ππνςεθίνπο πνπ δελ πιεξνχλ ηα ειάρηζηα ηππηθά θξηηήξηα ζε
πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηεζεί ηέηνηα απφ ηελ πλέιεπζε
γ) Ηεξαξρεί βαζκνινγηθά ηνπο ππνςεθίνπο θαη πξνβαίλεη ζηελ ηειηθή επηινγή.
ε) Καηαξηίδεη ηνλ ηειηθφ πίλαθα επηινγήο. Ο ηειηθφο πίλαθαο ησλ επηηπρφλησλ
επηθπξψλεηαη απφ ηελ πλέιεπζε θαη αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο
Γξακκαηείαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο.
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηελ ηειεπηαία ζέζε ηνπ πίλαθα επηηπρφλησλ
ππνςεθίσλ επηιέγεηαη ν ππνςήθηνο κε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ πηπρίνπ (κε αθξίβεηα δχν
δεθαδηθψλ ςεθίσλ) . Αλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξνθχςεη ηζνβαζκία, ηφηε γηα ηελ
ηειηθή ηνπο θαηάηαμε ιακβάλεηαη ππφςε ε κνξηνδφηεζε ησλ ζπγγελψλ καζεκάησλ πξνο
ην Π.Μ..
3.

Άπθπο 8
Γιάπκεια ποςδών
1. Υπονική διάπκεια θοίηηζηρ
Ζ θαλνληθή ρξνληθή δηάξθεηα θνίηεζεο ζην Π.Μ.. πνπ νδεγεί ζηε ιήςε ηνπ
Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..) νξίδεηαη θαη΄ ειάρηζην ζε ηξία εμάκελα,

δηάζηεκα ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο γηα ηελ ηπρφλ εθπφλεζε θαη ππνβνιή
πξνο θξίζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ο ρξφλνο πνπ αθνξά ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία, δελ
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηξεηο κήλεο.
Ζ θνίηεζε ζην πξφγξακκα ζεσξείηαη φηη ιήγεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο
ζπγγξαθήο θαη ηεο δεκφζηαο παξνπζίαζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα νινθιεξψζεη ηηο
κεηαπηπρηαθέο ηνπ ζπνπδέο κέζα ζην δηπιάζην ηεο πξνβιεπφκελεο ζην αληίζηνηρν
Π.Μ.. δηάξθεηαο.
2. Μεπική θοίηηζη
ηνπο κεηαπηπρηαθνχο/θέο θνηηεηέο/ηξηεο πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4485/2017 (Α΄ 114) ε δπλαηφηεηα κεξηθήο θνίηεζεο γηα
εξγαδφκελνπο/λεο θνηηεηέο /ηξηεο, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην
δηπιάζην ηεο θαλνληθήο θνίηεζεο.
ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ηνπο φηη εξγάδνληαη θαη’ ειάρηζην είθνζη (20) ψξεο ηελ
εβδνκάδα.
Ζ κεξηθή θνίηεζε πξνβιέπεηαη θαη γηα κε εξγαδφκελνπο κεηαπηπρηαθνχο/θέο
θνηηεηέο/ηξηεο πνπ αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ
πξνγξάκκαηνο πιήξνπο θνίηεζεο θαη γηα ηδηαίηεξεο εμαηξεηηθά ζνβαξέο πεξηπηψζεηο.
(αζζέλεηα, θφξηνο εξγαζίαο, ζνβαξνί νηθνγελεηαθνί ιφγνη, ζηξάηεπζε, ιφγνη αλσηέξαο
βίαο).
Οη αηηήζεηο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηηο πεξηπηψζεηο κεξηθήο
θνίηεζεο εμεηάδνληαη απφ ηε πληνληζηηθή επηηξνπή ηνπ Π.Μ.. θαη κε επζχλε ηνπ
Γηεπζπληή πνπδψλ πξνσζνχληαη ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ε νπνία εθδίδεη πξηλ ηελ
έλαξμε θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ ζρεηηθή απφθαζε γηα ηνπο δηθαηνχρνπο κεξηθήο
θνίηεζεο.
3. Αναζηολή ποςδών
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο/θέο θνηηεηέο/ηξηεο παξέρεηαη,
θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο, πξνζσξηλή αλαζηνιή ζπνπδψλ, πνπ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηα δχν (2) ζπλερφκελα εμάκελα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο, ν
κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ράλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή. Ο ρξφλνο ηεο αλαζηνιήο δελ
πξνζκεηξάηαη ζηελ αλψηαηε δηάξθεηα θαλνληθήο θνίηεζεο.
4. Γιαγπαθή μεηαπηςσιακών θοιηηηών
Γηα ζέκαηα επαλεμέηαζεο καζεκάησλ ζε νθεηιφκελα καζήκαηα ή δηαγξαθήο
απνθαίλεηαη ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο κεηά απφ πξφηαζε ηεο πληνληζηηθήο
Δπηηξνπήο, ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηνπο φξνπο ηεο επαλεμέηαζεο θαη ηνπο ιφγνπο
δηαγξαθήο θαη ηνπο πεξηιακβάλεη ζηνλ νηθείν Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.
Λφγνη δηαγξαθήο είλαη:
α) ε κε επαξθήο πξφνδνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή (ε νπνία ηεθκεξηψλεηαη κε
κε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δειαδή παξαθνινπζήζεηο, εμεηάζεηο),
β) ε πιεκκειήο εθπιήξσζε ινηπψλ ππνρξεψζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ νηθείν
Καλνληζκφ,
γ) ζπκπεξηθνξά πνπ πξνζβάιιεη ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία, φπσο π.ρ. ε
ινγνθινπή, θαη
δ) αίηεζε ηνπ/ηεο ίδηνπ/αο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ/θήο θνηηεηή/ηξηαο.

Άπθπο 9
Όποι θοίηηζηρ
Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ πίλαθα αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ
Π.Μ.. θαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο επηά (7) εκεξψλ νη επηηπρφληεο ζα πξέπεη λα
πξνζέιζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο
ηνπο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ ρξνληθήο πξνζεζκίαο νη επηηπρφληεο πνπ
δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ράλνπλ ακεηάθιεηα ην δηθαίσκα
εγγξαθήο θαη ηε ζέζε ηνπο θαινχληαη λα θαηαιάβνπλ κε βάζε ηε ζεηξά ηεο
βαζκνινγηθήο ηνπο θαηάηαμεο νη επηιαρφληεο ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. ε
θάζε πεξίπησζε, ε ζρεηηθή δηαδηθαζία εγγξαθήο ησλ επηιαρφλησλ κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο κηαο εβδνκάδαο απφ ηε ιήμε ηεο θαλνληθήο
πξνζεζκίαο εγγξαθψλ ηνπ Π.Μ..
ην έληππν ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο εγγξαθήο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηε Γξακκαηεία ή
απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Μ.., νη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ δειψλνπλ φηη
έρνπλ ιάβεη γλψζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη απνδέρνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο, ηνπο
θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. Ζ απνδνρή ηνπ Καλνληζκνχ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα
ηελ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή. Αλ ν
κεηαπηπρηαθφο/ή θνηηεηήο/ηξηα απνηχρεη ζηελ εμέηαζε καζήκαηνο ή καζεκάησλ θαη
ζεσξείηαη φηη δελ έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο ην πξφγξακκα, εμεηάδεηαη, χζηεξα απφ
αίηεζή ηνπ απφ ηξηκειή επηηξνπή κειψλ Γ.Δ.Π. ηεο ρνιήο, ηα νπνία έρνπλ ην ίδην ή
ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν κε ην εμεηαδφκελν κάζεκα θαη νξίδνληαη απφ ηε
πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. Απφ ηελ επηηξνπή εμαηξείηαη ν ππεχζπλνο ηεο εμέηαζεο
δηδάζθσλ.
Οη κεηαπηπρηαθνί/έο θνηηεηέο/ηξηεο εγγξάθνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζην
κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ππφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο.
Μεηά απφ αλαθνίλσζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο ζηελ νπνία νξίδεηαη θαη ε
ρξνληθή δηάξθεηα ησλ εγγξαθψλ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγγξαθή
αξρίδνπλ νη εγγξαθέο ησλ εηζαγνκέλσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ.

Άπθπο 10
Ππόγπαμμα ποςδών-Έλεγσορ Γνώζευν
Σν ζχλνιν ησλ Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECTS) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε
ηνπ Γ.Μ.. αλέξρνληαη ζε ελελήληα (90).
Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γ.Μ.. απαηηείηαη ε ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε θαη
επηηπρήο εμέηαζε ζε φια ηα καζήκαηα ηα νπνία θαηαλέκνληαη ζηα δχν πξψηα εμάκελα
ζπνπδψλ (Α΄ θαη Β΄).
Καηά ην ηξίην (Γ΄) εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ε εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηεο νπνίαο νη πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS) νξίδνληαη ζε ηξηάληα
(30).
Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (γηα Π.Μ.. ηξηψλ εμακήλσλ) δηακνξθψλεηαη
σο εμήο:

Α΄ ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ
ΚΩΓΙΚΟ

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΣΤΠΟ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο

1.

Κιηκαηηθή αιιαγή: κέζνδνη θιηκαηηθήο αλάιπζεο,

2.

ζπλέπεηεο θαη απφθξηζε θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ
Οηθνινγία θαη Γηαρείξηζε ηεο Βφζθεζεο

3.

Καηαγξαθή θαη Παξαθνινχζεζε – Αλάιπζε

4.

Γεδνκέλσλ Υεξζαίσλ Οηθνζπζηεκάησλ

ECTS

Τπνρξεσηηθφ

7,5

Τπνρξεσηηθφ

7,5

Τπνρξεσηηθφ

7,5

Τπνρξεσηηθφ

7,5

ΤΝΟΛΟ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ Α΄ ΔΞΑΜΗΝΟΤ

30

Β΄ ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ
ΚΩΓΙΚΟ

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΣΤΠΟ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ECTS

Μέζνδνη Απνθαηάζηαζεο – Γαζηθέο Δξγαζίεο θαη
1.

Γηαηήξεζε Δδαθηθψλ Πφξσλ ζε Γηαηαξαγκέλα

Τπνρξεσηηθφ

7,5

Τπνρξεσηηθφ

7,5

Τπνρξεσηηθφ

7,5

Τπνρξεσηηθφ

7,5

Οηθνζπζηήκαηα
2.

Υεηξηζκνί Γαζψλ θαη Αλφξζσζε Γαζηθψλ
Οηθνζπζηεκάησλ
Γηαρεηξηζηηθά Μέηξα γηα ηε Γηαηήξεζε θαη Δμέιημε

3.

ησλ Οηθνζπζηεκάησλ, Μειέηεο Απνθαηάζηαζεο θαη
ρέδηα Γηαηήξεζεο

4.

Απνθαηάζηαζε Δδαθψλ θαη Δπαλεγθαηάζηαζεο
ηεο Βιάζηεζεο ζε Γηαηαξαγκέλεο Πεξηνρέο
ΤΝΟΛΟ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ Β΄ ΔΞΑΜΗΝΟΤ

30

Γ΄ ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΓΩΝ
ΚΩΓΙΚΟ
1.

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
ΤΝΟΛΟ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ Γ΄ ΔΞΑΜΗΝΟΤ

ECTS
30
30

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα θνίηεζεο ζην Π.Μ.. είλαη ηξηάληα ηξεηο (33) πιήξεηο
εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο, έμη (5) πξνεηνηκαζίαο θαη εμεηάζεσλ ρσξίο λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θνηηεηηθέο δηαθνπέο. Δηδηθφηεξα:
I. Σν Α΄ εμάκελν ζπνπδψλ αξρίδεη ηελ 3ε εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ θαη νινθιεξψλεηαη
ηελ 2ε εβδνκάδα Φεβξνπαξίνπ θαη έρεη δηάξθεηα δεθαηέζζεξηο (14) ζπλνιηθά εβδνκάδεο
απφ ηηο νπνίεο νη δέθα (10) αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, θαη δχν (2)
εβδνκάδεο αληηζηνηρνχλ ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ εμακήλνπ (1&2ε εβδνκάδα

Φεβξνπαξίνπ, επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή 3ε εβδνκάδα επηεκβξίνπ) (νη δχν (2)
εβδνκάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ δελ πξνζκεηξνχληαη).
II. Σν Β΄ εμάκελν αξρίδεη ηελ 3ε εβδνκάδα Φεβξνπαξίνπ θαη νινθιεξψλεηαη ηελ 2ε
εβδνκάδα ηνπ Ηνπλίνπ θαη έρεη δηάξθεηα δεθαηέζζεξηο (14) ζπλνιηθά εβδνκάδεο απφ ηηο
νπνίεο νη δέθα (10) αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, θαη δχν (2) εβδνκάδεο
αληηζηνηρνχλ ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ εμακήλνπ (3&4ε εβδνκάδα Φεβξνπαξίνπ,
επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή 3ε εβδνκάδα επηεκβξίνπ) (νη δχν (2) εβδνκάδεο πνπ
αληηζηνηρνχλ ζηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα δελ πξνζκεηξνχληαη).
III. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο, νη θνηηεηέο
νινθιεξψλνπλ ηελ κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία ε εμέηαζε ηεο νπνίαο δελ κπνξεί
λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν απφ ηξεηο (3) κήλεο – δεθαηξείο δηδαθηηθέο
εβνκάδεο).
Καηά ηα ινηπά θαη φζνλ αθνξά ηηο επίζεκεο αξγίεο, ε ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ..
πξνζαξκφδεηαη ζην αθαδεκατθφ εκεξνιφγην ηνπ Ηδξχκαηνο
Καηά ηελ έλαξμε θάζε εμακήλνπ, κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή Π.Μ..
αλαθνηλψλεηαη ην σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ θάζε θαηεχζπλζεο
Κάζε κάζεκα δηδάζθεηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηδάζθνληεο.
ε θάζε κάζεκα νξίδεηαη απφ ηελ πλέιεπζε έλαο/κηα δηδάζθσλ/νπζα σο
ππεχζπλνο/ε / ζπληνληζηήο/ηξηα ηνπ καζήκαηνο. Δπίζεο νξίδνληαη νη δηδάζθνληεο ησλ
καζεκάησλ θαζψο θαη νη πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο. Σνλ ξφιν ηνπ ζπληνληζηή κπνξεί λα
αλαιάβνπλ απνθιεηζηηθά δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί ελ φιν
ή ελ κέξεη ε δηδαζθαιία ηνπ αληίζηνηρνπ καζήκαηνο. Καη' εξαίπεζη, πξνζθεθιεκέλνη
νκηιεηέο κπνξεί λα νξίδνληαη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ
ζπληνληζηή θαη ζρεηηθήο έγθξηζεο ηεο πλέιεπζεο.
Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ γίλεηαη κε γξαπηή ή πξνθνξηθή εμέηαζε, εξγαζία,
παξνπζίαζε, αλαθνξά (report) ή ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ. Ζ αθξηβήο κνξθή ηεο
αμηνιφγεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ/ηελ δηδάζθνληα/νπζα ή ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο ζε
ζρέζε θαη κε ηε θχζε ηνπ θάζε καζήκαηνο.
Οη φξνη αμηνιφγεζεο ζε θάζε κάζεκα γλσζηνπνηνχληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο
δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο απφ ην κέινο ΓΔΠ - ππεπζχλνπ/ζπληνληζηή ηνπ καζήκαηνο.
Γηα ηα καζήκαηα ζηα νπνία ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κε αζθήζεηο ή/θαη ηειηθή γξαπηή
εμέηαζε ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:
1) Σα καζήκαηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ εμεηάδνληαη ηνλ Φεβξνπάξην (1ε εμεηαζηηθή)
θαη ηνλ επηέκβξην (2ε εμεηαζηηθή).
2) Σα καζήκαηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ εμεηάδνληαη ηνλ Ηνχλην (1ε εμεηαζηηθή) θαη ηνλ
επηέκβξην (2ε εμεηαζηηθή).
Γηα ηα καζήκαηα ζηα νπνία πξνβιέπεηαη θαηάζεζε εξγαζίαο ηζρχνπλ ηα εμήο:
Γηα κάζεκα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ:
1) Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο δίλεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα ηέιε Ηαλνπαξίνπ θαη ε παξάδνζε
ηεο εξγαζίαο γίλεηαη απφ ηνλ θνηηεηή έσο 31 Μαξηίνπ (1ε εμεηαζηηθή).
2) Γηα ηε 2ε εμεηαζηηθή, ην ζέκα δίλεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα ηνλ Ηνχλην θαη ε παξάδνζε
ηεο εξγαζίαο γίλεηαη έσο ηηο 10 επηεκβξίνπ.

Γηα ηα καζήκαηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ:
1) ην ζέκα ηεο εξγαζίαο δίλεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα ηνλ Ηνχλην θαη ε παξάδνζε γίλεηαη
απφ ηνλ θνηηεηή έσο ηηο 10 επηεκβξίνπ (1ε εμεηαζηηθή).
2) Γηα ηε 2ε εμεηαζηηθή, ην ζέκα δίλεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα ηνλ Ηαλνπάξην θαη ε
παξάδνζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη έσο ηηο 31 Μαξηίνπ.
Μεηά ην πέξαο ηεο εμεηαζηηθήο νη αζθήζεηο, ηα γξαπηά δνθίκηα θαη θάζε άιιν
ηεθκήξην εμέηαζεο θπιάζζνληαη κε επζχλε ηνπ ζπληνληζηή ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο.
Γηα ηε δηδαζθαιία κε κέζα εμ΄ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο απηή δελ μεπεξλά ην
ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%).
ε απηή ηελ πεξίπησζε ην Π.Μ.. ρξεζηκνπνηεί ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ
δηαζέηνπλ νη θάησζη αίζνπζεο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο
θαη Φπζηθψλ Πφξσλ.
α) Αίζνπζα Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ Π.Μ.
β) Αίζνπζα Παξνπζηάζεσλ Π.Μ..
Ο εθπαηδεπηήο παξαδίδεη ην κάζεκα ζε δσληαλή ζχλδεζε κε ηε κνξθή
ηειεδηάζθεςεο θαη ν εθπαηδεπφκελνο, αλ θαη βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν,
παξαθνινπζεί ην κάζεκα ζηνλ ίδην ρξφλν.
Σν πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ εμ΄ απνζηάζεσο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη
δηεπθξηλίδεηαη ζην σξνιφγην πξφγξακκα πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο
θνηηεηέο/θνηηήηξηεο ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ.
Ζ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ καζεκάησλ (κε θπζηθή ή εμ΄ απνζηάζεσο παξνπζία)
είλαη ππνρξεσηηθή θαη δηαπηζηψλεηαη κε επζχλε ηνπ δηδάζθνληνο. Δπηηξέπνληαη κέρξη δχν
(2) απνπζίεο (κία δηθαηνινγεκέλε θαη κία αδηθαηνιφγεηε) ζε θάζε κάζεκα. ηελ
πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο απνπζηψλ είλαη κεγαιχηεξνο ησλ δχν (2) θαη νη ιφγνη απνπζίαο
είλαη ζνβαξνί (εμαηξνπκέλσλ ησλ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ), ηφηε κεηά απφ αίηεζε
ηνπ/ηεο ελδηαθεξφκελνπ/εο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή/ηξηαο ε πεξίπησζε εμεηάδεηαη απφ
ηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.., ε νπνία εγθξίλεη ή φρη ην αίηεκα θαη εηζεγείηαη
ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ή ηελ Δ.Γ.Δ. γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε.
ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ παξνπζηψλ απηψλ δελ επηηεπρζεί, ν/ε
θνηηεηήο/ηξηα ζεσξείηαη απνηπρψλ ζην κάζεκα απηφ.
Ο έιεγρνο ζηα επηκέξνπο καζήκαηα γίλεηαη κε γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εμεηάζεηο,
εθπφλεζε εξγαζηψλ ή ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ.
Ζ βαζκνινγηθή θιίκαθα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ/ηξηψλ νξίδεηαη απφ ην κεδέλ (0) σο ην δέθα (10): Άξηζηα απφ νθηψ θαη
πελήληα (8,50) κέρξη δέθα (10), Λίαλ θαιψο απφ έμη θαη πελήληα (6,50) σο θαη νθηψ θαη
ζαξάληα ελλέα (8,49), Καιψο απφ πέληε (5) σο θαη έμη θαη ζαξάληα ελλέα (6,49).
Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ θνηλνπνηνχληαη κε επζχλε
ηνπ/ηεο ππεχζπλνπ/εο ζπληνληζηή/ηξηαο ηνπ καζήκαηνο ζηνπο/ζηηο κεηαπηπρηαθνχο
θνηηεηέο/ηξηεο δεθαπέληε (15) εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο ή ζηελ πεξίπησζε
πνπ ε αμηνιφγεζε γίλεηαη βάζεη εξγαζηψλ, είθνζη (20) εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία
παξάδνζεο ησλ εξγαζηψλ.

Γελ επηηξέπεηαη ε επαλαιεπηηθή εμέηαζε πξνθεηκέλνπ ν θνηηεηήο λα βειηηψζεη ηε
βαζκνινγία ηνπ.
Ο βαζκφο ηνπ Γ.Μ.. θαζνξίδεηαη απφ ηνπο βαζκνχο ησλ καζεκάησλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ βαζκφ ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο κε ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη
ζηνλ νηθείν Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ..
Ο βαζκφο ηνπ Γ.Μ.. κε επζχλε ηεο Γξακκαηείαο θαηαρσξείηαη ζηνλ αηνκηθφ
θάθειν ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο.

Άπθπο 11
Δκπόνηζη Γιπλυμαηικήρ επγαζίαρ
Ο/Ζ κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο/ηξηα ππνρξενχηαη αηνκηθά λα εθπνλήζεη θαη κε
επηηπρία λα ππνζηεξίμεη δεκφζηα ηε κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή ηνπ εξγαζία ζην ηξίην
(Γ΄) εμάκελν ζπνπδψλ
Σν ζέκα ηεο πξέπεη λα εληάζζεηαη ζην αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. θαη εηδηθφηεξα ηεο
θαηεχζπλζεο πνπ έρεη επηιέμεη ν/ε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο/ηξηα θαη λα αμηνπνηεί ηηο
γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ ζηα καζήκαηα ηνπ Π.Μ..
ρεηηθά κε ηελ αλάιεςε, εθπφλεζε θαη ππνζηήξημε ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο
νξίδνληαη ηα εμήο:
1. Αίηεζε - Τπνβνιή ζέκαηνο
Ο/Ζ κεηαπηπρηαθφο /ή θνηηεηήο/ηξηα έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο ζέκαηνο Γ.Δ. εθφζνλ έρεη
νινθιεξψζεη κε επηηπρία φια ηα καζήκαηα (θνξκνχ θαη θαηεχζπλζεο) ηνπ πξψηνπ
εμακήλσλ.
Μέρξη ην ηέινο ηνπ κήλα Ηνπλίνπ ππνβάιιεη αίηεζε, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν
πξνηεηλφκελνο ηίηινο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ν/ε πξνηεηλφκελνο/ε επηβιέπσλ/νπζα
θαη επηζπλάπηεηαη πεξίιεςε ηεο πξνηεηλφκελεο εξγαζίαο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ..
Οη κεηαπηπρηαθνί/θέο θνηηεηέο/ηξηεο νη νπνίνη/εο δελ θαηαζέηνπλ ηελ αίηεζε εληφο
ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ, κεηαζέηνπλ, κε δηθή
ηνπο επζχλε, θαηά έλα ηνπιάρηζηνλ εμάκελν ηελ έλαξμε εθπφλεζεο ηεο Γ.Δ.
2. Δπίβιεςε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/ηαο, νξίδεη
ηνλ/ηελ επηβιέπνληα/νπζα απηήο θαη ζπγθξνηεί ηελ Σξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή γηα ηελ
έγθξηζε ηεο εξγαζίαο, έλα απφ ηα κέιε ηεο νπνίαο είλαη θαη ν/ε επηβιέπσλ/νπζα.
3. Παξνπζίαζε θαη νινθιήξσζεο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
Γηα λα εγθξηζεί ε εξγαζία ν/ε θνηηεηήο/ηξηα νθείιεη λα ηελ ππνζηεξίμεη ελψπηνλ
ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο.
Σα κέιε ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ή
ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Μ..
Έηζη κεηά ηελ εθπφλεζε ηεο Γ.Δ. ν/ε κεηαπηπρηαθφο/ή θνηηεηήο/ηξηα ππνβάιιεη ζηνλ
επηβιέπνληα θαη ζηα άιια δχν κέιε ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο αληίγξαθα
ηεο ηειηθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Δθφζνλ ππάξρεη ζεηηθή θξίζε απφ ηελ Σξηκειή

Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, νξίδεηαη ε εκεξνκελία ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο - παξνπζίαζεο
ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ. Ζ έθηαζε θαη ην βάζνο ηεο πξνθνξηθήο
εμέηαζεο θαηά ηελ ππνζηήξημε είλαη αλάινγα ηεο κνξθήο παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο.
Ζ παξνπζίαζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ππνζηεξίδεηαη
ελψπηνλ ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ζε εκεξνκελία θαη ηφπν πνπ νξίδεηαη απφ
ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο.
Ζ αμηνιφγεζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο βαζίδεηαη ζε έλα ζχλνιν θαλφλσλ
πνηφηεηαο πνπ ζεζπίδεη θάζε Π.Μ.. θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ ηπρφλ πξσηφηππε ή
θαηλνηφκν ζπλεηζθνξά ηεο, ηελ ηπρφλ χπαξμε δεκνζηεχζεσλ ζε έγθπξα δηεζλή πεξηνδηθά
ή ζπλέδξηα θαζψο θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο: Θεσξεηηθφο, Δξγαζηεξηαθφο,
Τπνινγηζηηθφο ή βηβιηνγξαθηθφο.
Καηά ηελ παξνπζίαζε - ππνζηήξημε ηεο ΜΓΔ, ε Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη
θαη ππνγξάθεη Πξαθηηθφ Γεκφζηαο Παξνπζίαζεο ηεο ΜΓΔ ζην νπνίν αλαγξάθνληαη
ηπρφλ παξαηεξήζεηο ή ζρφιηα θαζψο θαη ν ηειηθφο βαζκφο.
Καηφπηλ ηεο έγθξηζήο ηεο απφ ηελ Δπηηξνπή, αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο νηθείαο ρνιήο.
ηελ πεξίπησζε αξλεηηθήο θξίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επαλππνβνιήο ηεο κεηά
απφ δχν κήλεο, αθνχ βειηηψζεη ηελ εξγαζία ν/ε κεηαπηπρηαθφο/ή θνηηεηήο/ηξηα ζχκθσλα
κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Δ.Δ.
ε πεξίπησζε αξλεηηθήο θξίζεο κεηά ηε 2ε ππνβνιή, ν/ε κεηαπηπρηαθφο/ή
θνηηεηήο/ηξηα έρεη ην δηθαίσκα, ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο, λα αιιάμεη ην ζέκα θαη
ηνλ/ηελ επηβιέπνληα/νπζα. ηελ πεξίπησζε θαη δεχηεξεο απνηπρίαο ν/ε κεηαπηπρηαθφο/ή
θνηηεηήο/ηξηα απνθιείεηαη απφ ηε ρνξήγεζε ηνπ Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ.
Πιήξεο αληίγξαθν ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (καδί κε ηπρφλ δηνξζψζεηο ή
ζπκπιεξψζεηο) ππνβάιιεηαη, κεηά ηελ απνδνρή ηεο, ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Γ.Π.Θ. θαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή πηζαλφλ ζην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ δηαηεξείηαη ζην Σκήκα. Οη
Γηπισκαηηθέο εξγαζίεο απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηνπ Π.Μ.., ην νπνίν δηαηεξεί ην δηθαίσκα
ηεο ρξήζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπο γηα δηδαθηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.
Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο απψιεηαο, αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο άζθεζεο
θαζεθφλησλ επίβιεςεο ή ζπνπδαίνπ ιφγνπ, είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ηνπ/ηεο
επηβιέπνληα/νπζαο ή κέινπο ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο κεηά απφ απφθαζε
ηεο πλέιεπζεο ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο.
Ζ ΜΓΔ κπνξεί λα είλαη ζεσξεηηθή, εθαξκνζκέλε ή πεηξακαηηθή θαη λα πεξηέρεη
αλαγλσξίζηκα ζηνηρεία πξσηνηππίαο θαη ζπκβνιή ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε.
Σν θείκελν πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηε δνκή κηαο επηζηεκνληθήο
εξγαζίαο δειαδή λα πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο, πεξηγξαθή ησλ
πνξηζκάησλ - απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο, ηε κεζνδνινγία, παξαδνρέο, βηβιηνγξαθία
θαη άιια ηπρφλ αλαγθαία ππνζηεξηθηηθά ή επεμεγεκαηηθά ζηνηρεία (αλαγθαία ζρήκαηα,
δηαγξάκκαηα, θσηνγξαθίεο εηθφλεο θηι.).
πληάζζεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζχληνκε πεξίιεςε
300 ιέμεσλ πεξίπνπ ζε γιψζζαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (π.ρ. ζηελ αγγιηθή ή γαιιηθή ή
γεξκαληθή γιψζζα). Μεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ επηβιέπνληα ε ζπγγξαθή ηεο κπνξεί
λα γίλεη ζε άιιε γιψζζα θαη λα πεξηιακβάλεη εθηεηακέλε πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή.

Ζ έθηαζε ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα είλαη απφ 12.000-15.000 ιέμεηο. (Αλαιπηηθέο
νδεγίεο ζην Παξάξηεκα 6).

Άπθπο 12
Γικαιώμαηα και παποσέρ
Οη κεηαπηπρηαθνί/θέο θνηηεηέο/ηξηεο έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα, ηηο παξνρέο θαη ηηο
δηεπθνιχλζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαη γηα ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ πξψηνπ θχθινπ
ζπνπδψλ πιελ ηνπ δηθαηψκαηνο παξνρήο δσξεάλ δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ.
Σν Σκήκα νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο/θέο θνηηεηέο/ηξηεο κε
αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξνζβαζηκφηεηα ζηα πξνηεηλφκελα
ζπγγξάκκαηα θαη ηελ δηδαζθαιία ή άιιεο δηεπθνιχλζεηο.
Οη δηεπθνιχλζεηο απηέο ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ απφ ηα Σκήκαηα αλαιπηηθά (π.ρ.
ηξφπνο εμέηαζεο, πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο δηδαζθαιίαο, ζηα εξγαζηήξηα θ.ιπ.).

Άπθπο 13
Τποσπεώζειρ μεηαπηςσιακών θοιηηηών/ηπιών

-

-

Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο έρνπλ ηηο θάησζη ππνρξεψζεηο:
Να παξαθνινπζνχλ αλειιηπψο ηα καζήκαηα ηνπ ηζρχνληνο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
θαη λα ππνγξάθνπλ ηα βηβιία παξνπζίαο.
Να ππνβάιινπλ ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο κέζα ζηηο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίεο.
Να πξνζέξρνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο εμεηάζεηο.
Να ππνβάιινπλ ζηε Γξακκαηεία, πξηλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηπισκαηηθήο ηνπο
εξγαζίαο, ππεχζπλε δήισζε φηη ε δηπισκαηηθή εξγαζία απηή δελ απνηειεί πξντφλ
ινγνθινπήο νχηε ζην ζχλνιν νχηε ζε επηκέξνπο ηκήκαηα απηήο.
Να θαηαβάιινπλ ηα ηέιε θνίηεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ
Να ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ ηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ηηο απνθάζεηο
ησλ νξγάλσλ ηνπ Π.Μ.., ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο
θαη Φπζηθψλ Πφξσλ θαη ηνπ Γ.Π.Θ., θαζψο θαη ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία.

Άπθπο 14
Σέλη θοίηηζηρ
Οη κεηαπηπρηαθνί/θέο θνηηεηέο/ηξηεο ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή ηειψλ
θνίηεζεο.
Σν χςνο ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειψλ θνίηεζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαζνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ ελληαθνζίσλ πελήληα (1.950,00) επξψ.
Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ε πξψηε
δφζε θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ θνηηεηή θαη νη άιιεο δχν δφζεηο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 2νπ θαη
3νπ εμακήλνπ ζηηο εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γξακκαηεία.
Μεηά ηελ θαηάζεζε ν κεηαπηπρηαθφο/θή θνηηεηήο/ηξηα ππνρξενχηαη λα
πξνζθνκίζεη ην πξσηφηππν απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ησλ δηδάθηξσλ ηνπ/ηεο ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. απφ ηελ νπνία θαη ζα παξαιάβεη βεβαίσζε απφ ην Λνγηζηήξην

ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ Γ.Π.Θ. ν νπνίνο είλαη
αξκφδηνο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο θαη ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε θαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ.
Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο νθείινπλ λα έρνπλ εμνθιήζεη φιεο ηηο
νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.
Απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέιε θνίηεζεο, νη θνηηεηέο/ηξηεο Π.Μ.. ησλ νπνίσλ ην
εηζφδεκα (αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ) δελ ππεξβαίλεη ην κελ αηνκηθφ ην εθαηφ ηνηο εθαηφ
(100%), ην δε νηθνγελεηαθφ ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηνπ εζληθνχ δηάκεζνπ
δηαζέζηκνπ ηζνδχλακνπ εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα θάζε θνξά
δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο. Ζ απαιιαγή απηή παξέρεηαη
γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε έλα κφλν Π.Μ..
ε θάζε πεξίπησζε, νη απαιιαζζφκελνη/εο θνηηεηέο/ηξηεο δελ ζα πξέπεη λα
μεπεξλνχλ ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ
θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ εηζάγνληαη ζην Π.Μ..
Αλ νη δηθαηνχρνη ππεξβαίλνπλ ην αλσηέξσ πνζνζηφ, επηιέγνληαη κε ζεηξά
θαηάηαμεο μεθηλψληαο απφ απηνχο/έο πνπ έρνπλ ην κηθξφηεξν εηζφδεκα.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηελ
Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη δπλάκεη ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 31,
ηα εηζνδήκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, γηα ην νπνίν θαηά ην ρξφλν ηεο
επηινγήο ζην Π.Μ.. έρεη νινθιεξσζεί ε εθθαζάξηζε θφξνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη
ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο.
Ζ αίηεζε απαιιαγήο ηειψλ θνίηεζεο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ/ηελ ελδηαθεξφκελν/ε
ζην Σκήκα χζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ
ζην Π.Μ.. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ππνςεθίνπ/αο ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί
ιφγν κε επηινγήο ζε Π.Μ...
Όζνη ιακβάλνπλ ππνηξνθία απφ άιιε πεγή, δελ δηθαηνχληαη απαιιαγή.
Ζ παξάβαζε απφ ηα αξκφδηα γηα ηελ επηινγή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ φξγαλα ησλ
δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 4485/2017 θαη ησλ ζρεηηθψλ
πξνβιέςεσλ ηνπ Καλνληζκνχ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζπληζηά βαξχηαην πεηζαξρηθφ
παξάπησκα, πνπ επηζχξεη ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απφιπζεο,
ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην π.δ. 160/2008 (Α' 220).

Άπθπο 15
Τποηποθίερ
Υνξεγνχληαη ππνηξνθίεο ή βξαβεία αξηζηείαο ζε κεηαπηπρηαθνχο/θέο
θνηηεηέο/ηξηεο, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο.
Με απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο νη ππνηξνθίεο ρνξεγνχληαη βάζεη
αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γ΄ εμακήλνπ ζπνπδψλ, επηβξαβεχεηαη κε
ην πνζφ ησλ εμαθνζίσλ πελήληα 650,00 επξψ ν/ε κεηαπηπρηαθφο/θή θνηηεηήο/ηξηα πνπ
νινθιήξσζε κε ηνλ πςειφηεξν κέζν φξν βαζκνινγίαο αλά αθαδεκατθφ έηνο εγγξαθήο.
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο ππνςεθίνπο/θηεο ε
ππνηξνθία ρνξεγείηαη ζην/ζηε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή/ηξηα κε ην κηθξφηεξν εηζφδεκα ηνπ
ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο.

Άπθπο 16
Γίπλυμα Μεηαπηςσιακών ποςδών (Γ.Μ..)
Ο ηίηινο ηνπ Γ.Μ.. είλαη δεκφζην έγγξαθν. Ο ηχπνο ηνπ νξίδεηαη κε απφθαζε
ηεο πγθιήηνπ θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ/ηελ Πξχηαλε/η, ηνλ/ηελ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο
θαη ηνλ/ηελ Γξακκαηέα ηνπ Σκήκαηνο ή ηνπο/ηηο λφκηκνπο/εο αλαπιεξσηέο ηνπο.
ηνλ/ηελ απφθνηην/ε ηνπ Π.Μ.. κπνξεί λα ρνξεγείηαη, πξηλ απφ ηελ απνλνκή,
βεβαίσζε φηη έρεη πεξαηψζεη επηηπρψο ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
ην Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ επηζπλάπηεηαη Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο
ζε ζρέζε κε ην νπνίν ηζρχνπλ νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3374/2005 θαη ηεο Τ.Α.
Φ5/89656/ΒΔ/13-8-2007 (Β΄ 1466) θαη ην νπνίν απνηειεί έλα επεμεγεκαηηθφ έγγξαθν
πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θχζε, ην επίπεδν, ην γεληθφηεξν πιαίζην
εθπαίδεπζεο, ην πεξηερφκελν θαη ην θαζεζηψο ησλ ζπνπδψλ, νη νπνίεο νινθιεξψζεθαλ
κε επηηπρία θαη δελ ππνθαζηζηά ηνλ επίζεκν ηίηιν ζπνπδψλ ή ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία
καζεκάησλ πνπ ρνξεγνχλ ηα Ηδξχκαηα.

Άπθπο 17
Γιδακηικό Πποζυπικό
Σε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζηα Π.Μ.. αλαιακβάλνπλ:
α) Μέιε Γ.Δ.Π. ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο.
β) Μέιε ηεο θαηεγνξίαο Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο,
θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, εθηφο αλ ην αληηθείκελν είλαη εμαηξεηηθήο θαη
αδηακθηζβήηεηεο ηδηαηηεξφηεηαο, γηα ην νπνίν δελ είλαη δπλαηή ή ζπλήζεο ε εθπφλεζε
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.
γ) Γηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/80 ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο.
χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4485/2017: «Οη
δηδάζθνληεο ζε Π.Μ.. πξνέξρνληαη θαηά εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπιάρηζηνλ απφ
κέιε Γ.Δ.Π. θαη Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π., ή αθππεξεηήζαληα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ
νηθείνπ Σκήκαηνο ή δηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ην π.δ. 407/1980 (Α' 112) ή ην άξζξν 19
ηνπ λ. 1404/1983 (Α' 173) ή ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4009/2011. Σα κέιε Δ.Δ.Π.,
Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. πξέπεη λα είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, εθηφο αλ ην
γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν είλαη εμαηξεηηθήο θαη αδηακθηζβήηεηεο ηδηαηηεξφηεηαο γηα ην
νπνίν δελ είλαη δπλαηή ή ζπλήζεο ε εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο».
δ) Οκφηηκνη Καζεγεηέο θαη Αθππεξεηήζαληα κέιε ΓΔΠ ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο,
ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4485/2017, ε νπνία νξίδεη:
«Οκφηηκνη θαζεγεηέο θαη αθππεξεηήζαληα κέιε Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Η. δηδάζθνπλ ζηα
Π.Μ.., ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4009/2011 θαη
ζηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 3 θαη 4» θαη ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1θ) ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4485/2017, ε
νπνία αλαθέξεη φηη ν Καλνληζκφο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θάζε Π.Μ.. νξίδεη κεηαμχ
άιισλ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο αθππεξεηεζάλησλ
κειψλ Γ.Δ.Π. ζε Π.Μ.., ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 36.

χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 8 ηνπ λ. 4009/2011 «Οη
ζπληαμηνχρνη θαζεγεηέο πνπ απαζρνινχληαη ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ ακείβνληαη κφλν απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ ηδξχκαηνο».
Με αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, ζε πεξίπησζε πνπ
δελ επαξθεί ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ,
κπνξεί λα απνθαζίζεη:
- ηελ αλάζεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε κέιε ΓΔΠ άιισλ Σκεκάησλ ηνπ ίδηνπ Α.Δ.Η. ή
- ηελ πξφζθιεζε κειψλ ΓΔΠ άιισλ Α.Δ.Η. ή εξεπλεηψλ απφ εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ
άξζξνπ 13 Α ηνπ λ. 4310/2014 (Α΄ 258), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ
θέληξσλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο
Αθαδεκίαο Αζελψλ ή
- λέεο πξνζιήςεηο/ζπκβάζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4485/2017.
Δπηπιένλ ε πλέιεπζε ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο κε απφθαζή ηεο, έρνληαο ππφςε ηελ
εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.., κπνξεί λα θαιέζεη, σο επηζθέπηεο,
θαηαμησκέλνπο/εο επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ ζέζε ή πξνζφληα θαζεγεηή/ηξηαο ή
εξεπλεηή/ηξηαο ζε εξεπλεηηθφ θέληξν, θαιιηηέρλεο ή επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ
θχξνπο κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ή ζρεηηθή εκπεηξία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ
Π.Μ.. απφ ηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ
άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4485/2017.
Φξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο ζην πιαίζην καζεκάησλ ηνπ Π.Μ.. κπνξνχλ λα
αλαηίζεληαη, εθηφο ησλ αλσηέξσ, θαη ζε κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ζε
ππνςήθηνπο/εο δηδάθηνξεο ησλ νηθείσλ πξνο ην Πξφγξακκα Σκεκάησλ ηνπ Γεκνθξηηείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ή άιισλ ζπλαθψλ Σκεκάησλ ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θξάθεο ή άιινπ Α.Δ.Η.
Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα αλαζέηεη δηδαζθαιία ζε
φια ηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο, νχηε ηα κέιε Γ.Δ.Π. είλαη ππνρξεσκέλα λα παξέρνπλ
ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηα Π.Μ., αλ θαιχπηνπλ ηηο ππφ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελεο
ππνρξεψζεηο ηνπο ζηα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Ηδξχκαηνο.
ε θάζε πεξίπησζε ε αλάζεζε δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ, ζεκηλαξίσλ θαη
αζθήζεσλ ηνπ Π.Μ.. απνθαζίδεηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ή ηελ αληίζηνηρε
Δ.Γ.Δ., χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο .Δ.
ηηο ππνρξεψζεηο ησλ δηδαζθφλησλ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ ε πεξηγξαθή
ηνπ καζήκαηνο ή ησλ δηαιέμεσλ, ε παξάζεζε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ν ηξφπνο εμέηαζεο
ηνπ καζήκαηνο, ε επίβιεςε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ε επηθνηλσλία κε ηνπο/ηηο
κεηαπηπρηαθνχο/θέο θνηηεηέο/ηξηεο.

Άπθπο 18
Γιοικηηική Τποζηήπιξη
Γιεύθςνζη Ππογπαμμάηυν Μεηαπηςσιακών ποςδών – Τποσπεώζειρ
Γιεςθςνηή/ιαρ
α) Γεκηνπξγείηαη ζέζε Γηεπζπληή/ηαο γηα θάζε Π.Μ.. ζην Σκήκα εθείλν ηνπ
Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ην νπνίν έρεη ηελ επζχλε νξγάλσζεο θαη
1.

ιεηηνπξγίαο ηνπ.
β) Ο/Ζ Γηεπζπληήο/ηα θάζε Π.Μ.. είλαη κέινο ηεο .Δ. θαη νξίδεηαη καδί κε ηνλ
Αλαπιεξσηή ηνπ/ηεο, κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο γηα δηεηή ζεηεία.
γ) Ο/Ζ Γηεπζπληήο/ηα πξνεδξεχεη ηεο .Δ., είλαη κέινο Γ.Δ.Π. πξψηεο βαζκίδαο ή ηεο
βαζκίδαο ηνπ αλαπιεξσηή, είλαη ηνπ ηδίνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Μ..
δ) Σα θαζήθνληά ηνπ/ηεο νξίδνληαη ζην λφκν θαη ζηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ. Ο/Ζ Γηεπζπληήο/ηα ηνπ Π.Μ.. εηζεγείηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ηδξχκαηνο
γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο/Ζ
Γηεπζπληήο/ηα δελ κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν (2) ζπλερφκελεο ζεηείεο θαη δελ
δηθαηνχηαη επηπιένλ ακνηβή γηα ην δηνηθεηηθφ ηνπ/ηεο έξγν σο Γηεπζπληήο.
ε) Ο/Ζ Γηεπζπληήο/ηα ηνπ Π.Μ. επηπιένλ είλαη αξκφδηνο/α κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο
.Δ. γηα ηε ζχληαμε ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ Π.Μ.., θαζψο θαη ησλ ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, κε ζηφρν
ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ, ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε
βειηηζηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη ηελ θνηλσληθά επσθειή ρξήζε ησλ
δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ Π.Μ... Ο απνινγηζκφο θαηαηίζεηαη ζην νηθείν Σκήκα, ζην νπνίν
αλήθεη ην Π.Μ..
Γηα ηελ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε ηνπ απνινγηζκνχ ν/ε Γηεπζπληήο/ηα επηθνπξείηαη απφ
ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο.
Γηα ην Π.Μ.. θαηά ηελ ίδξπζή ηνπ ζηελ εηζήγεζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο
ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 2ζ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4485/2017 ζα
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
αλαιπηηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη
ησλ ελ γέλεη πφξσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δπίζεο ζηελ παξ. 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ νξίδεηαη
φηη ε εηζήγεζε ζπλνδεχεηαη κεηαμχ άιισλ απφ αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ιεηηνπξγίαο
θαη΄ έηνο θαη γηα πέληε (5) ζπλερή έηε, θαζψο θαη έθζεζε βησζηκφηεηαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ν ηξφπνο ησλ νπνίσλ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο,
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
ζη) Ο/Ζ Γηεπζπληήο/ηα ηνπ Π.Μ.., σο Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο/ε ηνπ αληίζηνηρνπ
έξγνπ, εθδίδεη θαη ππνγξάθεη ηηο εληνιέο πιεξσκήο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ θαη
ζπλππνγξάθεη ηηο ζπκβάζεηο αλάζεζεο έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν
πξνυπνινγηζκφ. Δπηπιένλ, ν/ε Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο/ε επζχλεηαη γηα ηελ νξζή
πινπνίεζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ ΠΜ θαη ηε ζθνπηκφηεηα ησλ
δαπαλψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθηέιεζή ηνπ θαη παξαθνινπζεί ην νηθνλνκηθφ
αληηθείκελφ ηνπ.
δ) Οη εθπξφζσπνη ησλ Σκεκάησλ ζηελ Δ.Γ.Δ. έρνπλ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλνπλ ηηο
πλειεχζεηο ησλ Σκεκάησλ, φηαλ απηφ ηνπο δεηεζεί απφ ηνλ Πξφεδξν εθάζηνπ
Σκήκαηνο.
ε) Ο/Ζ Γηεπζπληήο/ηα ηνπ Π.Μ.. ή ηνπ Γ.Π.Μ. ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο/ε γηα
ελεκέξσζε, αλ δεηεζεί, ηεο πλέιεπζεο ή ζε πεξίπησζε Γ.Π.Μ.. ησλ πλειεχζεσλ ησλ
Σκεκάησλ πνπ ζπκπξάηηνπλ ζην Πξφγξακκα γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Ο/Ζ Γηεπζπληήο/ηα ηνπ Π.Μ.. ή ηνπ Γ.Π.Μ..
εηζεγείηαη ζηε πλέιεπζε ή ζηελ Δ.Γ.Δ. γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο θαη κεξηκλά
γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεψλ ηεο.

2. Τποσπεώζειρ Γπαμμαηείαρ
Οη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα Π.Μ.. εθηφο σξψλ εξγαζίαο ηνπο
ζην Παλεπηζηήκην, θαζψο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαηεζεί έξγν ζρεηηθά κε ηα
Π.Μ.., δχλαληαη λα ακείβνληαη γηα πξφζζεηε εξγαζία (πέξαλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο
ππνρξεψζεσλ ηεο θχξηαο απαζρφιεζεο) πνπ παξέρνπλ.

Άπθπο 19
Τλικοηεσνική Τποδομή
α) Αίθοςζερ Γιδαζκαλίαρ – Δπγαζηήπια
Σν Σκήκα ζηεγάδεηαη ζε λέα, ζχγρξνλα θηίξηα ζε ήζπρν πεξηβάιινλ, ην νπνίν
επλνεί ηελ απξφζθνπηε κειέηε θαη ηελ έξεπλα. Σα θηίξηα είλαη εμνπιηζκέλα µε άξηηεο
ηερλνινγηθέο ππνδνκέο θαη δηαζέηνπλ Αίζνπζεο (δχν ζην ζχλνιν) θαη Ακθηζέαηξν γηα
ηελ αλάπηπμε ηεο δηδαθηηθήο, εξεπλεηηθήο θαη γεληθφηεξεο αθαδεκατθήο δξαζηεξηφηεηαο
ηνπ Σκήκαηνο.
ην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ
ιεηηνπξγνχλ νξγαλσκέλα εξγαζηήξηα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο
έξεπλαο:
 Γαζνθνκίαο
 Γαζηθήο Γελεηηθήο θαη Βειηίσζεο Γαζνπνληθψλ Δηδψλ
 Γαζηθήο Βνηαληθήο
 Τισξηθήο θαη Ρχπαλζεο Πεξηβάιινληνο
 Γαζηθήο Δδαθνινγίαο
 Γαζηθψλ Βνζθνηφπσλ
 Θεξακαηνπνλίαο θαη Ηρζπνπνλίαο Οξεηλψλ Τδάησλ
 Γαζηθήο Βηνκεηξίαο - Βηνζηαηηζηηθήο
 Γαζηθήο Γηαρεηξηζηηθήο
 Γαζηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο, Δθπαίδεπζεο θαη Δπηθνηλσλίαο
 Γαζηθήο Οηθνλνκηθήο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
 Γαζηθήο - Πεξηβαιινληηθήο Πιεξνθνξηθήο θαη Τπνινγηζηηθήο Ννεκνζχλεο
 Γαζηθήο Σειεπηζθφπηζεο θαη Γεσρσξηθήο Αλάιπζεο
 Γηεπζεηήζεσο Οξεηλψλ Τδάησλ θαη Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ
 Μεραληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σνπνγξαθίαο
 Γαζηθήο Σερλνινγίαο
 Σερλνινγίαο Ξχινπ θαη Βηνελέξγεηαο
Σέινο, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε έξεπλα ζην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ππνζηεξίδνληαη ζεκαληηθά απφ ην άξηηα
θαη ζχγρξνλα νξγαλσκέλν Παξάξηεκα ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ζ ζπιινγή
ηεο βηβιηνζήθεο ζηνλ ηνκέα ηεο Γαζνινγηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Δπηζηήκεο είλαη
ζεκαληηθή θαη αλαλεψλεηαη ζπλερψο µε λένπο Διιεληθνχο θαη Ξελφγισζζνπο ηίηινπο θαη
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζε ζπκβαηηθή ή/θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Οη ρξήζηεο ηεο
βηβιηνζήθεο έρνπλ άκεζε θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζε δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ. Όια ηα
µέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο έρνπλ δηθαίσκα δαλεηζκνχ βηβιίσλ, ζχκθσλα µε
ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο.

Υψξνη δηεμαγσγήο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηνπ Π.Μ.. είλαη νη ηα
πξναλαθεξφκελα εξγαζηήξηα θαη νη θάησζη άξηηα εμνπιηζκέλεο αίζνπζεο:
 Αίζνπζα Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ Π.Μ..
 Αίζνπζα Παξνπζηάζεσλ Π.Μ..
β) Γιοικηηική Τποζηήπιξη
Ζ γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο είλαη ζηειερσκέλε κε ηξεηο δηνηθεηηθνχο
ππαιιήινπο θαη έλα εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε κε αληηθείκελν ηελ ππνζηήξημε ηνπ Π.Μ..
Ζ βηβιηνζήθε ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο είλαη
ζηειερσκέλε κε δχν δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο.

Άπθπο 20
Υπημαηοδόηηζη - Οικονομική Γιασείπιζη Π.Μ..
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ Π.Μ.. πξνέξρεηαη απφ:
α) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Α.Δ.Η. θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ γηα ηελ νξγάλσζή ηνπ
θνξέσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ λ. 4485/2017,
β) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ,
γ) δσξεέο, παξνρέο, θιεξνδνηήκαηα θαη θάζε είδνπο ρνξεγίεο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα, φπσο νξηνζεηείηαη ζηελ πεξίπησζε α' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/2014
(Α' 143), ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα,
δ) πφξνπο απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα,
ε) πφξνπο απφ πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ,
ζη) κέξνο ησλ εζφδσλ ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ησλ
Α.Δ.Η.,
δ) θάζε άιιε λφκηκε αηηία.
ε) ζε αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ελφο Π.Μ..
δελ θαιχπηνληαη εμ νινθιήξνπ απφ ηηο σο άλσ πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, κέξνο ησλ
ιεηηνπξγηθψλ ηνπ εμφδσλ κπνξεί λα θαιχπηεηαη απφ ηέιε θνίηεζεο.
Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Α.Δ.Η., γηα ηε ιεηηνπξγία Π.Μ.., απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ πξνζκεηξάηαη
ζεηηθά ην γεγνλφο ηεο ιεηηνπξγίαο Π.Μ.. ρσξίο ηέιε θνίηεζεο.
Ζ δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ησλ Π.Μ.. γίλεηαη απφ ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη θαηαλέκεηαη
σο εμήο:
α) Δβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα νπνία
θαηαλέκνληαη ζε δαπάλεο δηδαζθαιίαο, δηνηθεηηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο,
κεηαθηλήζεσλ, εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ, αλαιψζηκσλ, ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ ζε
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη ινηπέο δαπάλεο. Οη δαπάλεο απνδεκίσζεο ηνπ ηαθηηθνχ
δηδαθηηθνχ, ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Ηδξπκάησλ αθνξά ζε εξγαζία πνπ
ππεξβαίλεη ηηο θαηά λφκν ππνρξεψζεηο ηνπο.
β) Σξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ Ηδξχκαηνο, κε
πξνηεξαηφηεηα ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Π.Μ.. πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο ηέιε
θνίηεζεο.
χκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4485/2017 ε θαηαλνκή ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, δειαδή 70% θαη 30%, δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε
δσξεάο, θιεξνδνηήκαηνο ή ρνξεγίαο γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, θαζψο θαη γηα θξαηηθέο
επηρνξεγήζεηο.

Σν Σκήκα νθείιεη εηεζίσο λα δεκνζηεχεη, κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ,
απνινγηζκφ εζφδσλ-εμφδσλ ηνπ Π.Μ.., κε αλαγξαθή ηεο θαηαλνκήο ησλ δαπαλψλ αλά
θαηεγνξία θαη ηδίσο ην χςνο ησλ ηειψλ θνίηεζεο, ησλ ακνηβψλ ησλ δηδαζθφλησλ ζηα
Π.Μ.. θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ δηδαζθφλησλ πνπ ηηο εηζέπξαμαλ.
Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θάζε Π.Μ.. απνηειεί μερσξηζηφ έξγν πνπ πινπνηείηαη
απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θξάθεο θαη γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ Π.Μ.. θαη ην λνκηθφ πιαίζην
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Γ.Π.Θ. Ωο θχθινο
Π.Μ.. λνείηαη ε νξηδφκελε απφ ηελ Ηδξπηηθή Απφθαζε ηνπ θάζε Π.Μ.. ζπλνιηθή
δηάξθεηά ηνπ.
Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θάζε πινπνηνχκελνπ έξγνπ Π.Μ.. πξαγκαηνπνηείηαη
απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θξάθεο κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηε χγθιεην χζηεξα
απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη θαηφπηλ απνδνρήο ηνπ
αηηήκαηνο αλάιεςεο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζήο ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ
Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο.
Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλνο ησλ πινπνηνχκελσλ έξγσλ ηνπ Π.Μ.. νξίδεηαη ν
Γηεπζπληήο εθάζηνπ Π.Μ.., ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληα ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο
αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλνπ φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην Νφκν 4485/2017
θαη ζηνλ εγθεθξηκέλν απφ ηε χγθιεην Οδεγφ Γηαρείξηζεο θαη Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ
Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο.
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ αξκφδηα
πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Π.Μ.. θαη ηελ πξνζαξκνγή απηνχ ζηηο
εθάζηνηε αλάγθεο ν Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. θαη Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ Έξγνπ,
δχλαηαη, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο ζχκθσλεο γλψκεο ησλ παξαπάλσ αξκνδίσλ νξγάλσλ, λα
αηηείηαη πξνο ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ πξνο έγθξηζε ηελ απμνκείσζε ή θαη ηελ
αλαθαηαλνκή ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ πνζψλ ζηελ θάζε θαηεγνξία δαπάλεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ. ηελ πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ ηειψλ θνίηεζεο πξνζαπαηηείηαη ε
δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Άπθπο 21
Λογοκλοπή
Ο/Ζ κεηαπηπρηαθφο/θή θνηηεηήο/ηξηα θαηαζέηνληαο νπνηαδήπνηε κεηαπηπρηαθή
εξγαζία είλαη ππνρξεσκέλνο/ε λα αλαθέξεη αλ ρξεζηκνπνίεζε ην έξγν θαη ηηο απφςεηο
άιισλ.
Ζ αληηγξαθή ζεσξείηαη ζνβαξφ αθαδεκατθφ παξάπησκα. Λνγνθινπή ζεσξείηαη ε
αληηγξαθή εξγαζίαο θάπνηνπ/αο άιινπ/εο, θαζψο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε εξγαζίαο
άιινπ/εο -δεκνζηεπκέλεο ή κε- ρσξίο ηε δένπζα αλαθνξά. Ζ παξάζεζε νπνηνπδήπνηε
πιηθνχ ηεθκεξίσζεο, αθφκε θαη απφ κειέηεο ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο,
ρσξίο ζρεηηθή αλαθνξά, κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηήζεη απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ νηθείνπ
Σκήκαηνο γηα δηαγξαθή ηνπ/ηεο.
ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ/ηεο
επηβιέπνληνο/ζαο Καζεγεηή/ηξηαο, ε πλέιεπζε ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο ή ε Δ.Γ.Δ.
κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε δηαγξαθή ηνπ/ηεο .

Οπνηνδήπνηε παξάπησκα ή παξάβαζε αθαδεκατθήο δενληνινγίαο παξαπέκπεηαη
ζηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. γηα θξίζε θαη εηζήγεζε γηα αληηκεηψπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο.
Ωο παξαβάζεηο ζεσξνχληαη θαη ηα παξαπηψκαηα ηεο αληηγξαθήο ή ηεο
ινγνθινπήο θαη γεληθφηεξα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
απφ κεηαπηπρηαθφ/θή θνηηεηή/ηξηα θαηά ηε ζπγγξαθή εξγαζηψλ ζην πιαίζην ησλ
καζεκάησλ ή ηελ εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.

Άπθπο 22
Ιζηοζελίδα ηυν Π.Μ..
Σν Π.Μ.. έρεη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. Ζ
επίζεκε ηζηνζειίδα ελεκεξψλεηαη δηαξθψο θαη πεξηέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη
αλαθνηλψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη απνηειεί ηνλ επίζεκν ρψξν ελεκέξσζεο ησλ
θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ.

Άπθπο 23
Αξιολόγηζη ηυν Π.Μ..
1.
ην ηέινο θάζε εμακήλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε θάζε καζήκαηνο
θαη θάζε δηδάζθνληνο/νπζαο απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο/έο θνηηεηέο/ηξηεο,, νη νπνίνη/εο,
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην εζσηεξηθφ ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ
Ηδξχκαηνο, κε ηε ιήμε θάζε καζήκαηνο αμηνινγνχλ ζπλνιηθά ην κάζεκα σο πξνο ην
πεξηερφκελν, ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο, ηα πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα θ.η.ι.
Με επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. δηνξγαλψλνληαη εκεξίδεο κε αληηθείκελν
ηε ζπδήηεζε – κειέηε ησλ καζεκάησλ ηνπ Π.Μ.. θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ, ψζηε λα
εθηηκάηαη κεηαμχ άιισλ ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ζπλδέεηαη ην πξφγξακκα κε ηελ πξφνδν
ηεο επηζηήκεο, ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα.
2.
Καηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο .Δ., κε επζχλε ηνπ απεξρφκελνπ
Γηεπζπληή, ζπληάζζεηαη αλαιπηηθφο απνινγηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ ηνπ Π.Μ.., θαζψο θαη ησλ ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, κε ζηφρν ηελ
αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ, ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε
βειηηζηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη ηελ θνηλσληθά επσθειή ρξήζε ησλ
δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ Π.Μ.. Ο απνινγηζκφο θαηαηίζεηαη ζην νηθείν Σκήκα, ζην νπνίν
αλήθεη ην Π.Μ..
3.
Δθηφο απφ ηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο,
θαζψο θαη δηαζθάιηζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζην λ.
4009/2011 (Α' 189), εμσηεξηθή αθαδεκατθή αμηνιφγεζε ησλ Π.Μ.. θάζε ρνιήο,
δηελεξγεί εμακειήο Δπηζηεκνληθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή (Δ..Δ.).
4.
Με απφθαζε ηεο νηθείαο Κνζκεηείαο ζπγθξνηείηαη κία Δ..Δ. γηα ηα
Π.Μ.. θαη ηηο δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο θάζε Σκήκαηνο θαη ηα κέιε ηεο επηιέγνληαη απφ
ζρεηηθφ κεηξψν αμηνινγεηψλ πνπ ηεξείηαη ζε θάζε ρνιή. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ
κεηξψνπ θάζε Σκήκα πξνηείλεη, κε ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ
Σκήκαηνο, ηξία (3) κέιε απφ ηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή. Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο σο πξνο
ηελ θαηάξηηζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ κεηξψνπ, νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ

πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ζ απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο
Δ..Δ. εθδίδεηαη χζηεξα απφ δηαβνχιεπζε κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ, αθνχ
πξνεγνπκέλσο έρεη δηεξεπλεζεί ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππνςεθίσλ, θαη αθνξά, θαηά
πξνηίκεζε, ζε ππνςεθίνπο/εο ίδηνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηα γλσζηηθά
αληηθείκελα πνπ ζεξαπεχνπλ ηα ππφ αμηνιφγεζε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη πνπ έρνπλ
δηαθξηζεί γηα ην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν.
5.
Σα κέιε ησλ Δ..Δ. ζηελ αξρή ηεο ζεηείαο ηνπο ελεκεξψλνληαη γηα θάζε
ζέκα πνπ αθνξά ζηα Π.Μ.., θαζψο θαη ζηηο δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο πνπ εθπνλνχληαη ζηα
αληίζηνηρα Σκήκαηα ηεο ρνιήο, φπσο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζεξαπεχνπλ, ηνλ
αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, ηνπο θαλφλεο επηινγήο, ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη ηα ηέιε
θνίηεζεο. Δηδηθφηεξα, ν απνινγηζκφο ηεο παξαγξάθνπ 2 κε επζχλε ηεο Κνζκεηείαο
απνζηέιιεηαη ακειιεηί ζηα κέιε ηεο νηθείαο Δ..Δ..
6.
Αλά πεληαεηία ηα κέιε ησλ Δ..Δ. επηζθέπηνληαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
νηθείνπ Σκήκαηνο γηα επαξθέο ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηά ην νπνίν ζπλαληψληαη θαη
ζπδεηνχλ κε εθπξνζψπνπο ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ θαη ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, θαζψο θαη
κε ηνπο Γηεπζπληέο θαη ηα κέιε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ Π.Μ.., πξνθεηκέλνπ λα
δηακνξθψζνπλ ηελ ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο. Ζ ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο, ε νπνία
πεξηέρεη θαη πξνηάζεηο γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ,
ππνβάιιεηαη ζηελ Κνζκεηεία, ζην νηθείν Σκήκα θαη ζηε χγθιεην, πξνθεηκέλνπ λα ηε
ζπλεθηηκήζεη γηα ηε ζπλέρηζε ή κε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Π.Μ.., ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 32.
7.
ηα κέιε ησλ Δ..Δ. θαηαβάιινληαη δαπάλεο κεηαθίλεζεο ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν Γ9 ηεο παξ. Γ' ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015.
8.
Ο απνινγηζκφο θαη νη αμηνινγήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ
δεκνζηνπνηνχληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ησλ Ηδξπκάησλ θαη θνηλνπνηνχληαη, κε επζχλε
ηεο Κνζκεηείαο, ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ιακβάλνληαη δε
ππφςε ζηηο δηαδηθαζίεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λ.
4009/2011.
9.
Οη ρνιέο νθείινπλ λα θαηαξηίζνπλ ην κεηξψν αμηνινγεηψλ θαη λα
ζπγθξνηήζνπλ ηελ Δπηζηεκνληθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή (Δ..Δ.), ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 44 έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ έηνπο 2018, άιισο κέζα ζε
πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ ίδξπζε θάζε Π.Μ..

Άπθπο 24
Μεηαβαηικέρ και Διδικέρ διαηάξειρ
Οη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ ήδε εγγξαθεί ζε Π.Μ.. θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
λ. 4485/2017, θαζψο θαη νη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ εγγξάθνληαη θαη αξρίδνπλ ηε θνίηεζε ην
αθαδεκατθφ έηνο 2017-2018 ζε Π.Μ.. ηδξπζέλ έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4485/2017,
ζπλερίδνπλ θαη νινθιεξψλνπλ ην πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο, έσο ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ λ. 4485/2017, δηαηάμεηο (άξζξν 85 παξ. 2β ηνπ λ. 4485/2017).
Οπνηνδήπνηε ζέκα πξνθχςεη ζην κέιινλ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ ζρεηηθή
λνκνζεζία ή ηνλ παξφληα Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ζα αληηκεησπηζηεί κε
απνθάζεηο ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηεο πγθιήηνπ ηνπ Ηδξχκαηνο κε
ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ θαη δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
(υρ αναπόζπαζηο μέπορ ηος Κανονιζμού
Μεηαπηςσιακών ποςδών)
1)

Σύπορ Γιπλώμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών (Γ.Μ..) ηυν
Π.Μ.. ηος Γ.Π.Θ.

2)

Σύπορ Πιζηοποιηηικού ολοκλήπυζηρ Μεηαπηςσιακών ποςδών

3)

Σύπορ Βεβαίυζηρ Αναλςηικήρ Βαθμολογίαρ Μεηαπηςσιακού
Φοιηηηή Π. Μ. . Σμήμαηορ ηος Γ.Π. Θ.

4)

Απονομή Γιπλώμαηορ Μεηαπηςσιακών
ανακήπςξηρ
(σέδιο)

5)

Πίνακαρ Μοπιοδόηηζηρ κπιηηπίυν αξιολόγηζηρ ςποτηθίυν

6)

Πεπιεσόμενο Μαθημάηυν

7)

Γενικέρ Οδηγίερ για ηην Δκπόνηζη, ύνηαξη και ςγγπαθή ηος
Κειμένος ηηρ Μεηαπηςσιακήρ Γιαηπιβήρ

ποςδών.

Σελεηή

1. Σχπνο Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..) ησλ Π.Μ.. ηνπ Γ.Π.Θ.
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ

ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΓΑΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΓΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΙΠΛΩΜΑ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΥΔΡΑΙΩΝ ΦΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΩΝ

Ο/Η (ονομαηεπώνςμο) ηνπ (παηπώνςμο) απφ (όνομα πόληρ) πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο
(όνομα Σμήμαηορ) κεηά ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηίηιν «Γηαηήξεζε θαη
Απνθαηάζηαζε Υεξζαίσλ Φπζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ» ηνπ Σκήκαηνο (όνομα
Σμήμαηορ) ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ
πξνβιεπφκελσλ απφ ην λφκν δνθηκαζηψλ ζηηο (ημεπομηνία), θξίζεθε άμηνο/α ηνπ
Γιπλώμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών, κε ην βαζκφ:
«ΑΡΙΣΑ» εννέα (9)
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ
εθδίδεηαη ην παξφλ δίπισκα

Πφιε (όνομα πόληρ) Ζκεξνκελία (ημέπα-μήναρ-έηορ)
Ο ΠΡΤΣΑΝΗ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟΤ
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ
ΘΡΑΚΗ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ TOY ΣΜΗΜΑΣΟ
(όνομα Σμήμαηορ)
ΣΟΤ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟΤ
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ
ΘΡΑΚΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ (όνομα Σμήμαηορ)
ΣΟΤ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟΤ
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ
ΘΡΑΚΗ

2. Σχπνο Πηζηνπνηεηηθνχ νινθιήξσζεο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ

ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΓΑΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΓΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΗΘΜΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ….

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΠΟΤΓΩΝ
Πιζηοποιείηαι όηι:
ηνλ/ελ θχξην/θπξία (Όνομα Επώνςμο Παηπώνςμο ηος μεηαπηςσιακού θοιηηηή/ηπιαρ) απφ
(όνομα πόληρ), Πηπρηνχρν (όνομα Σμήμαηορ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (όνομα Πανεπιζηημίος),
κεηά ηε λφκηκε δηαδηθαζία θαη αθνχ εμεπιήξσζε επηηπρψο φιεο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ ηνπ Σκήκαηφο καο, απνλεκήζεθε ην Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηίηιν
Γηαηήξεζε θαη Απνθαηάζηαζε Υεξζαίσλ Φπζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ ηνπ
Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ
Πφξσλ, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο, ηνπ
Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, κε ην βαζκφ
«ΑΡΙΣΑ»
Οκηώ και εβδομήνηα εκαηοζηά (8,70)
Σν παξφλ έρεη ζέζε αληηγξάθνπ Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθνχ πνπδψλ.
Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ, ην νπνίν δήηεζε ν ελδηαθεξφκελεο/φκελε,
ηνπ/ηεο ρνξεγείηαη γηα θάζε λφκηκε ρξήζε.

Πφιε (όνομα πόληρ) Ζκεξνκελία (ημέπα-μήναρ-έηορ)
Ο/Ζ Γξακκαηέαο ηνπ Σκήκαηνο
(ςπογπαθή-ζθπαγίδα)

3. Σχπνο Βεβαίσζεο Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο Μεηαπηπρηαθνχ Φνηηεηή Π.Μ..
Σκήκαηνο ηνπ Γ.Π.Θ.
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ

ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΓΑΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΓΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πφιε……….
Αξηζ. Πξση……….

ΒΔΒΑΙΩΗ
Βεβαηψλεηαη φηη ν/ε θχξηνο/θπξία (Όνομα Επώνςμο Παηπώνςμο) Πηπρηνχρνο
ηνπ (Σμήμα σολή Πανεπιζηήμιο), ν νπνίνο είρε εηζαρζεί ην αθαδεκατθφ έηνο
(αναγπαθή ακ. έηοςρ) ζην Π.Μ.. ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο
Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη
Γαζνινγίαο, ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε ηίηιν
Γηαηήξεζε θαη Απνθαηάζηαζε Υεξζαίσλ Φπζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ

δηάξθεηαο ηξηψλ εμακήλσλ, εμεηάζζεθε επηηπρψο ζηα νθηψ (8)
απαηηνχκελα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα θαη έιαβε ηελ παξαθάησ
βαζκνινγία ζε θάζε κάζεκα:
Α/Α ΜΑΘΖΜΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….

Π.Μ.

ΒΑΘΜΟ

…
…
…
…
…
…
…
…

π.ρ. Γέθα (10)
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

ΔΞΑΜΖΝΟ
….……
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

Ο/Ζ αλσηέξσ ζηηο ημεπομηνία) αλέπηπμε ηε Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή
(Μ.Γ.) ηνπ/ηεο δεκνζία ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ε
νπνία ηελ ελέθξηλε, ηε βαζκνιφγεζε κε ην βαζκφ (αναγπαθή βαθμού) θαη πξφηεηλε
ηελ απνλνκή ζηνλ/ελ αλσηέξσ ηνπ Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ
Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ,
ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γεκνθξηηείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο.
Ο Γεληθφο Μέζνο Όξνο βαζκνινγίαο ηνπ/ηεο αλσηέξσ (κε αθξίβεηα δχν
δεθαδηθψλ ςεθίσλ) ιακβάλνληαο ππφςε ηεο δηδαθηηθέο κνλάδεο ησλ επί
κέξνπο καζεκάησλ (απιθμόρ διδακηικών μονάδων μαθημάηων) θαη ηεο Μεηαπηπρηαθήο
Γηαηξηβήο (απιθμόρ διδακηικών μονάδων διαηπιβήρ) είλαη:
«ΑΡΙΣΑ».
Ζ παξνχζα βεβαίσζε ρνξεγείηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ/ηεο
ελδηαθεξνκέλνπ/ελδηαθεξνκέλεο γηα θάζε λφκηκε ρξήζε.

Πφιε (όνομα πόληρ) Ζκεξνκελία (ημέπα-μήναρ-έηορ)
Με εληνιή Πξχηαλε
Ο/Ζ Γξακκαηέαο
ηνπ Σκήκαηνο
(ςπογπαθή-ζθπαγίδα)

4. Απνλνκή Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο. Σειεηή αλαθήξπμεο (ρέδην)

Ζ αλαθήξπμε ηνπ/ηεο κεηαπηπρηαθνχ/ήο θνηηεηή/ηξηαο σο αμίνπ ηνπ
Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ εθάζηνπ Σκήκαηνο θαη ε απνλνκή
ζηνλ ίδην ηνπ Γηπιψκαηνο απηνχ γίλεηαη ζε εηδηθή ηειεηή πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ζην αξκφδην Σκήκα.
Ζ απνλνκή ηνπ Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..)
γίλεηαη παξνπζία ηνπ Πξχηαλε ηνπ Γ.Π.Θ., ή, φηαλ απηφο θσιχεηαη,
παξνπζία ελφο εθ ησλ Αληηπξπηάλεσλ.
Καηά ηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο ηνπ Γ.Μ.. ζηνλ/ζηελ ππνςήθην/α
αλαγηγλψζθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο ην πξαθηηθφ ηεο
Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ζηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο
αλαγηγλψζθεη ηα παξαθάησ:
«Ο/Ζ..........(Ολνκαηεπψλπκν)
……………………πηπρηνχρνο
ηνπ……………………………(Σκήκα,
ρνιή,
Παλεπηζηήκην)
…………………… ζπλέηαμελ Μεηαπηπρηαθήλ Γηαηξηβήλ (Μ.Γ.) ή
επηγξάθεηαη
…………………………….……………
……………………………………………………………………………
………….., ήπεξ ηνηο αλαγλνχζη θαζεγεηαίο εκκειψο έρεηλ έδνμελ,
νχηνο (αχηε) δε ηελ επί ησ κεηαπηπρηαθψ ηίηισ (Μ.Γ.Δ.) δνθηκαζίαλ
επδνθίκσο ππέζηε.
Δξσηψλ νπλ ην Σκήκα, εη ηνχην ηθαλψο ηα ηεθκήξηα ηεο ηνπ (ηεο)
ππνςεθίνπ επηζηεκνληθήο παηδείαο πνηνχκελνλ δνθηκάδεη ηνχηνλ
(ηαχηελ) εηο ηνπο θαηφρνπο ηνπ Μ.Γ.Δ. ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ
Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο·
εξσηψλ δε θαη ηνλ Πξχηαληλ, εη ηε ηνπ Σκήκαηνο βνπιή νκνινγεί.
Δπεηδήπεξ νπ κφλνλ ελ ηαηο εησζφηαηο δνθηκαζίαηο ηεο ζήο επηζηήκεο
έιεγρνλ παξέζρεο ζαθέζηαηνλ, αιιά θαη ελ ηε κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή, ελ
θηινπνλήζαο πξνζήλεγθεο ησ Σκήκαηη Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο
Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, άμηνλ (αμίαλ) ηνπ Γ.Μ.. ζε απηφλ
(ζε απηήλ) απέθελαο θαπί ηνχηνηο ην κελ Σκήκα ζε θαηά ηα λφκηκα
εδνθίκαζε, ν δε Πξχηαληο ηαχηελ ηελ δνθηκαζίαλ επήλεζε, δηα ηαχηα
εγψ……… (Ολνκαηεπψλπκν) …………………..Καζεγεηήο ηνπ
Σκήκαηνο………………,
λπλ
Πξφεδξνο
ηνπ
Σκήκαηνο……………………………. δηαηειψλ ηε θαη ρξψκελνο ηε
δπλάκεη, ελ παξά ησλ ελ Παλεπηζηεκίσ θαη Σκήκαηη λφκσλ είιεθα,
ζε……………………………………………..(Ολνκαηεπψλπκν)………
…………………………………, ππνςήθηνλ (ππνςεθίαλ) ηνπ Σκήκαηνο
Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ
κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ δεκνζία άμηνλ θαη θάηνρνλ ηνπ Γηπιψκαηνο

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ.) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ κε ηίηιν Γηαηήξεζε θαη Απνθαηάζηαζε Υεξζαίσλ Φπζηθψλ
Οηθνζπζηεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο
Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο
θαη Γαζνινγίαο, ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο αλαγνξεχσ
θαη πάζαο ηαο ησ παλεπηζηεκηαθψ αμηψκαηη ηνχησ παξεπνκέλαο
πξνλνκίαο ζνη δίδσκη, ζπλζηαζψηελ κελ θαη εηαίξνλ ηεο επηζηήκεο ζε
πξνζαγνξεχσλ, ηεο δε επηζηήκεο ηαχηεο δηα παληφο ηνπ βίνπ θηινηίκσο
αληέρεζζαη παξαηλψλ».

5. Πίλαθαο Μνξηνδφηεζεο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ

1. Πτυχίο
1. ΑΕΙ
2. ΑΤΕΙ

Πτυχίο
1.1. Τμήμα Α.Ε.Ι. Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών και Επιστημών Υγείας και Ζωής
1.1. Τμήμα Α.Τ.Ε.Ι. Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών και Επιστημών Υγείας και Ζωής

Μόρια
Βαθμός πτυχίου x 0,8
Βαθμός πτυχίου x 0,6

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
1. ΑΕΙ
2. ΑΤΕΙ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
1.1. Τμήμα Α.Ε.Ι. Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών και Επιστημών Υγείας και Ζωής
1.1. Τμήμα Α.Τ.Ε.Ι. Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών και Επιστημών Υγείας και Ζωής

Μόρια
+ 10
+5

3. Διπλωματική
Σχετικότητα

(με την αιτούμενη κατεύθυνση)

1.
2.

Μόρια

Σχετική
Μη σχετική

+5
0

Επίπεδο
Lower ή ισότιμο
Advanced ή ισότιμο
Proficiency ή ισότιμο

Μόρια
+5
+8
+ 10

4. Ξένη γλώσσα
1.
2.
3.

5. Εργασιακή Εμπειρία
1.
2.
5.

Διάρκεια σχετικής εργασιακής εμπειρίας
1 έτος
2 έτη
≥ από 3 έτη

Μόρια
+2
+4
+6

6. Δημοσιεύσεις
1.
2.
3.
4.
5.

Κατηγορίες δημοσιεύσεων
Συνέδριο ελληνικό με πρακτικά
Διεθνές συνέδριο με πρακτικά
Ελληνικό περιοδικό
Ξένο περιοδικό
Περιοδικό SI με IF

Μόρια
+2
+4
+6
+ 10
+ 20

6. Περιεχόμενο Μαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑΣΑ Α΄ ΔΞΑΜΗΝΟΤ
1.

2.

3.

Πποζηαζία και Γιαηήπηζη ηηρ Βιοποικιλόηηηαρ
Πξνζηαηεπηέν αληηθείκελν, ζεκαληηθά, απεηινχκελα θαη ζπάληα είδε ρισξίδαο θαη
ηχπνη νηθνηφπσλ, είδε πξνηεξαηφηεηαο, θαηάζηαζε δηαηήξεζεο εηδψλ θαη ηχπσλ
νηθνηφπσλ. Μέζνδνο έξεπλαο θαη ζπιινγήο ζηνηρείσλ ρισξίδαο θαη βιάζηεζεο ζε
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ, πξνηάζεηο δηαρείξηζεο,
δψλσζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Δηδηθέο Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο θαη ρέδηα
Γηαρείξηζεο (εκθαλίδνληαη θαη ζην κάζεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο κειέηεο).
Αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη βηνπνηθηιφηεηα, πξνηάζεηο θαη αλάιπζε ρεηξηζκψλ
θαη παξεκβάζεσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηα δηαρεηξηδφκελα δάζε
θαη ζε ζεκαληηθέο πεξηνρέο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα.
Ζ πνηθηιφηεηα ησλ εληφκσλ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ δψσλ ζηα ρεξζαία
νηθνζπζηήκαηα θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο κεραληζκνχο πξνζαξκνγήο ησλ
εηδψλ θαη κε παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο αθξαίεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο.
Κλιμαηική αλλαγή: μέθοδοι κλιμαηικήρ ανάλςζηρ, ζςνέπειερ και απόκπιζη
θςζικών οικοζςζηημάηυν
Σν κάζεκα απηφ ζηνρεχεη ζην λα εμνηθεησζνχλ νη θνηηεηέο κε ηελ έλλνηα ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηηο βαζηθέο κεζφδνπο θιηκαηηθήο αλάιπζεο, θαζψο θαη κε
ηηο έλλνηεο ηεο έθζεζεο, πξνζαξκνγήο θαη εππάζεηαο ησλ θπζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ. ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο αλαιχνληαη:
 Οη έλλνηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο θιηκαηηθήο κεηαβιεηφηεηαο.
 Αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα: έθζεζε, πξνζαξκνγή θαη εππάζεηα.
 Βαζηθέο κέζνδνη θιηκαηηθήο αλάιπζεο.
 Κιηκαηηθά κνληέια θαη κειέηε θιηκαηηθψλ ζελαξίσλ.
 Ο ξφινο ηεο αιιαγήο ρξήζεο γεο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
 Ζ επίδξαζε ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηηο δηεξγαζίεο ησλ
δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ.
 Ζ ζρέζε ησλ δαζψλ κε ηνλ θχθιν ηνπ άλζξαθα θαη κε ηνλ κεηξηαζκφ ηεο
παγθφζκηαο θιηκαηηθήο αιιαγήο.
Οικολογία και Γιασείπιζη ηηρ Βόζκηζηρ
Σα πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλνπλ:
 Μεζνγεηαθά ιηβαδηθά νηθνζπζηήκαηα.
 Οηθνινγηθέο αξρέο δηαρείξηζεο ηεο βφζθεζεο αγξνηηθψλ δψσλ ζε ιηβαδηθά
νηθνζπζηήκαηα.
 Αιιειεπηδξάζεηο θπηνθάγσλ δψσλ – θπηψλ.

Δπίδξαζε ηεο βφζθεζεο ζηε ιεηηνπξγηθή θαη ρισξηδηθή πνηθηιφηεηα.

Δπίδξαζε ηεο βφζθεζεο ζηηο νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο ησλ ιηβαδηψλ.

πκπεξηθνξά βφζθεζεο αγξνηηθψλ δψσλ.

Γηαηξνθηθέο ζρέζεηο κεηαμχ θπηψλ θαη αγξνηηθψλ δψσλ.

Αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηεο βφζθεζεο.
 Βφζθεζε ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο

4.

Καηαγπαθή και Παπακολούθηζη – Ανάλςζη Γεδομένυν Υεπζαίυν
Οικοζςζηημάηυν
Απηφ ην κάζεκα πξνζθέξεη επξεία γλψζε θαη αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ παξαθνινχζεζεο,
κε ζεψξεζε βήκα πξνο βήκα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε έλα επξχ
θάζκα νηθνζπζηεκάησλ, γηα ηελ αλάπηπμε, πινπνίεζε, παξαθνινχζεζε ησλ
νηθνζπζηεκάησλ. Σν κάζεκα απηφ έρεη ζθνπφ:
 ηελ επηινγή θαηάιιεισλ ζηαηηζηηθψλ ζρεδίσλ
 ηε ζσζηή ρξήζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ
 ην ρεηξηζκφ ηειεπηζθνπηθψλ πιεξνθνξηψλ (δαζηθά ρσξηθά δεδνκέλα,
δαζηθέο ραξηνγξαθήζεηο, αιιαγέο ζηε δαζηθή θάιπςε, ηαπηνπνίεζε ησλ
πεξηνρψλ πξνο απνθαηάζηαζε)
 ζρέδην δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο νηθνζπζηεκάησλ.

ΜΑΘΗΜΑΣΑ Β΄ ΔΞΑΜΗΝΟΤ
1.

2.

3.

Μέθοδοι Αποκαηάζηαζηρ – Γαζικέρ Δπγαζίερ και Γιαηήπηζη Δδαθικών
Πόπυν ζε Γιαηαπαγμένα Οικοζςζηήμαηα
Απηφ ην κάζεκα παξέρεη αλάιπζε πξαθηηθψλ θαη πξνζέγγηζε κεζφδσλ κείσζεο ηεο
ππνβάζκηζεο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο
ηνπο. Αλαιπηηθά αζρνιείηαη κε:
 ηε κειέηε ηεο κεηαβνιήο εδαθνινγηθψλ παξακέηξσλ κεηά απφ έληνλεο
δηαηαξάμεηο
 ηε κειέηε ησλ κεηαβνιψλ ησλ εδαθνινγηθψλ παξακέηξσλ κεηά απφ δαζηθέο
εξγαζίεο , φπσο ζπκπίεζε
 ηελ πεξηγξαθή ησλ εδαθηθψλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ
αληνρή ησλ εδαθψλ ζηελ θαηαπφλεζε εμαηηίαο δαζηθψλ εξγαζηψλ
 ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε βηνπνηθηιφηεηαο ζην έδαθνο θαη ζηε βηνπνηθηιφηεηα
ζην δάζνο
 ηηο ιηπάλζεηο
 ηελ παξαγσγή θπηεπηηθνχ πιηθνχ (ζπνξνζπιινγή ηχπνη θπηαξίσλ ,
πνηφηεηα θπηεπηηθνχ πιηθνχ,
 ηε ζπγθνκηδή μχινπ, δαζηθέο εξγαζίεο γηα πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ
εδαθψλ ζε ππνβαζκηζκέλα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα
 ηνπο ρεηξηζκνχο επαλεγθαηάζηαζεο βιάζηεζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ
εδάθνπο,
 θπηεχζεηο, εγθαηάζηαζε ελεξγεηαθψλ θπηεηψλ, εγθαηάζηαζε θπηεηψλ
παξαγσγήο μχινπ.
Υειπιζμοί Γαζών και Ανόπθυζη Γαζικών Οικοζςζηημάηυν
Απηφ ην κάζεκα αλαιχεη ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα σο βάζε γηα ηελ επηινγή ησλ
θαηάιιεισλ ρεηξηζκψλ. Πεξηγξάθεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ
θαη ηνπο ρεηξηζκνχο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ
δηαρείξηζεο. Αλαιχεη ρεηξηζκνχο θαη πξνζεγγίζεηο επεκβάζεσλ γηα ηελ επίηεπμε
ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ απνθαηάζηαζεο. Αλαιχεη θαη πξνηείλεη ρεηξηζκνχο γηα:
 ηελ αλφξζσζε ππνβαζκηζκέλσλ δαζψλ
 ηελ πξνζηαζία, αλφξζσζε ησλ πεξηαζηηθψλ δαζψλ
 ηηο απνθαηαζηάζεηο ζηηο πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο
 Γίλεηαη αλάιπζε ηεο αληίδξαζεο ησλ δαζψλ θαη ησλ ρεηξηζκψλ κεηά απφ
δηαηαξάμεηο φπσο έληνλε βφζθεζε, ππξθαγηέο θιπ θαη ησλ επηδξάζεψλ ηνπο
ζηηο εδαθηθέο ζπλζήθεο.
 Ση ζπκβαίλεη ζην έδαθνο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αλφξζσζεο, Μεηαβνιέο
ζηε βηνινγία, θαη ρεκεία ηνπ εδάθνπο.
Γιασειπιζηικά Μέηπα για ηη Γιαηήπηζη και Δξέλιξη ηυν Οικοζςζηημάηυν,
Μελέηερ Αποκαηάζηαζηρ και σέδια Γιαηήπηζηρ
Οη ζπνπδαζηέο ζε απηφ ην κάζεκα αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία
νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Σν
γεληθφ πεξίγξακκα ελφο ζρεδίνπ απνθαηάζηαζεο είλαη ην αθφινπζν:
 νξηζκφο ζαθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ
 δηεπηζηεκνληθή αμηνιφγεζε ηεο πεξηνρήο

4.

 εμέηαζε ελαιιαθηηθψλ ΥΔΗΡΗΜΩΝ
 εθαξκνγή ησλ ρεηξηζκψλ
 παξαθνινχζεζε ηεο πεξηνρήο
 εθαξκνγή ρεηξηζκψλ παξαθνινχζεζεο.
 Δηδηθέο Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο θαη ρέδηα Γηαρείξηζεο.
Αποκαηάζηαζη Δδαθών και Δπανεγκαηάζηαζηρ ηηρ Βλάζηηζηρ ζε
Γιαηαπαγμένερ Πεπιοσέρ
Οη ζπνπδαζηέο ζε απηφ ην κάζεκα αλαπηχζζνπλ ηερληθέο γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ρεκηθψλ, θπζηθψλ ηδηνηήησλ εδαθψλ - αδξαλψλ πιηθψλ. Μειεηνχλ επίζεο θιαζηθέο
θαη θαηλνηφκεο βηνινγηθέο κεζφδνπο επαλεγθαηάζηαζεο ηεο βιάζηεζεο ζε πεξηνρέο
εμνξχμεσλ θαη ιαηνκείσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαθάησ:
 Πεξηγξαθή, κέζνδνη θαη αλάιπζε εδαθνινγηθψλ ρεηξηζκψλ πνπ είλαη
απαξαίηεηα ζηα αξρηθά ζηάδηα απνθαηάζηαζεο , κεηαβνιή ηεο αληίδξαζεο
ηνπ εδάθνπο (pH), νμεηδναλαγσγηθνχ δπλακηθνχ θ.ά.
 Αδξαλή πιηθά, πεξηγξαθή, ηδηαηηέξα ραξαθηεξηζηηθά, ζηξαηεγηθέο θαη
κέζνδνη εμνκάιπλζεο ησλ αθξαίσλ ζπλζεθψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο
βιάζηεζεο .
 Μείσζε ηνμηθφηεηαο, κεηάιισλ, νξγαληθψλ νπζηψλ
 Μέζνδνη ηξφπνη θαη ζηξαηεγηθέο επηινγήο κηθξννξγαληζκψλ πνπ βνεζνχλ
ζηελ κεηαηξνπή αδξαλψλ πιηθψλ ζε έδαθνο.
 O ξφινο ηεο κπθνξξηδηαθή ζπκβίσζεο ζηελ απνθαηάζηαζε εδαθψλ,
αδξαλψλ πιηθψλ, κείσζε ηνμηθφηεηαο κεηάιισλ νξγαληθψλ ξχπσλ θιπ.
 Δκβνιηαζκνί θπηψλ κε κηθξννξγαληζκνχο βηνινγηθή απνθαηάζηαζε,
εηζαγσγή κηθξννξγαληζκψλ, δεκηνπξγία εδάθνπο
 εγθαηάζηαζε βιάζηεζεο ζε δηαηαξαγκέλεο πεξηνρέο
 πδξνζπνξά
 Αληαγσληζκφο – επλφεζε – νηθνινγηθέο πξνζεγγίζεηο – ηερληθέο. Φχηεπζε
ζε δηαηαξαγκέλεο πεξηνρέο.
 θχηεπζε θαη ζπληήξεζε (πνηίζκαηα)
 κέζνδνη ειέγρνπ ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο
 βην-κεραληθή ηνπ εδάθνπο (θαθειψκαηα, θιαδνπιέγκαηα, θνξκνθξάγκαηα,
μπινθξάθηεο).

7. Γενικζσ Οδηγίεσ για την Εκπόνηςη, Σφνταξη και Συγγραφή του Κειμζνου τησ Μεταπτυχιακήσ
Διατριβήσ

1. κοπόρ και ημαζία ηηρ Μεηαπηςσιακήρ Γιαηπιβήρ
Ζ κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή είλαη επηζηεκνληθή εξγαζία ε νπνία νθείιεη λα
εκπεξηέρεη ζηνηρεία πξσηνηππίαο ζηα γλσζηηθά πεδία ηα ζρεηηθά µε ην Π.Μ.. είηε µέζσ
ηεο δεκηνπξγίαο λέαο γλψζεο, είηε µέζσ ηεο άζθεζεο απηφλνκεο θξηηηθήο ζθέςεο, είηε,
ηέινο, µέζσ ζπλδπαζκνχ ησλ παξαπάλσ. Πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα θξηζεί αιιά θαη
λα θαηεπζπλζεί ε εξεπλεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή. Άξα, ν βαζηθφο
ζηφρνο ηεο εθπφλεζήο ηεο είλαη λα απνδείμεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή
θαη απφ ηηο δχν απηέο απφςεηο.

2. Δπιμέποςρ ηόσοι ηηρ Μεηαπηςσιακήρ Γιαηπιβήρ
Δπηκέξνπο ζηφρνη, ζηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηφλ λα απνβιέπεη µηα ηέηνηα
εξεπλεηηθή εξγαζία ζπκπεξηιακβάλνπλ:
• επηζθφπεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε πθηζηάκελεο γλψζεο
• πεξηγξαθή θαη εξκελεία θάπνηνπ θαηλνκέλνπ ή ζέκαηνο
• ρξήζε ζεσξεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ηερληθψλ, εξγαιείσλ
• δεκηνπξγία λέσλ ζεσξεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ηερληθψλ, εξγαιείσλ ή
άιισλ θαηλνηνκηψλ ζηε δηεξεπλνχκελε επηζηεκνληθή πεξηνρή.
Ζ κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ζηνρεχεη ζην λα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ κεηαπηπρηαθφ
θνηηεηή δφθηκεο
επηζηεκνληθέο πξσηνβνπιίεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν γλψζεο απ’ απηά πνπ
πξνζθέξνληαη ζην Π.Μ.. ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη
Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Απνηξέπεηαη ε κεραληζηηθή
εθαξκνγή γλψζεσλ θαη ελζαξξχλεηαη ε θξηηηθή ζεψξεζε θαη αλάινγε πξνζαξκνγή ηνπο
απφ πιεπξάο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή.

3. Κύπια Σμήμαηα ηηρ Μεηαπηςσιακήρ διαηπιβήρ
Ωο επηζηεκνληθφ ζχγγξακκα, ε κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή δελ επηδηψθεη λα ηέξςεη
θαη λα ςπραγσγήζεη ηνλ αλαγλψζηε, νχηε λα εληππσζηάζεη µε ηνλ πινχην ησλ
γισζζηθψλ, εθθξαζηηθψλ ή ζπληαθηηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, αιιά λα κεηαβηβάζεη
ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο, ηδέεο ή απφςεηο θαη ηερληθέο µε ζαθήλεηα, αθξίβεηα, ινγηθή
αθνινπζία, ζπλνρή, επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, θαζψο θαη ιηηφηεηα θαη νηθνλνκία ζηε
γισζζηθή έθθξαζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζπληζηάηαη µηα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή λα
πεξηιακβάλεη ηα εμήο γεληθά ηκήκαηα:
α) Ειζαγωγή: ηζηνξηθφ επηινγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο, ηνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο
ζηνλ επξχηεξν επηζηεκνληθφ θιάδν, πξσηνηππία θαη ρξεζηκφηεηα ηεο έξεπλαο, θαη
δηαηχπσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο.

β) Αναζκόπηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ: επηζθφπεζε θαη δηεξεχλεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη
κεζνδνινγηθνχ πεδίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθαξκνγψλ), ζην νπνίν εληάζζεηαη ε
κεηαπηπρηαθή εξγαζία, θαζψο θαη ηνπ πιαηζίνπ ζπγθξφηεζήο ηεο.
γ) Μεθοδολογία: νξγάλσζε έξεπλαο, πεξηγξαθή κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο, πεξηγξαθή
ζπιινγήο θαη ηερληθψλ επεμεξγαζίαο δεπηεξνγελψλ θαη πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ.
δ) Ανάλςζη ηος θέμαηορ: παξνπζίαζε θαη νξγάλσζε ησλ επξεκάησλ ηεο κεηαπηπρηαθήο
εξγαζίαο, αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.
ε) ςμπεπάζμαηα: παξάζεζε ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ, έληαμή ηνπο ζην επξχηεξν
ζεσξεηηθφ θαη εθαξκνζηηθφ πιαίζην, φπσο νξίζηεθε ζηελ αξρή ηεο κεηαπηπρηαθήο
εξγαζίαο, θαη δεηήκαηα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ γηα κειινληηθή έξεπλα.

