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ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ΤΜΗΥΠ οδηγεί στην απονοµή
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος (Μ∆) και ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (∆∆).
1.1

Όργανα του Προγράµµατος σε Επίπεδο Τµήµατος
• Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ).
• Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΕΜΣ).
• Ο ∆ιευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ).
Βλέπε επίσης την Παράγραφο 4 και τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Νόµου
(Ν2083/92, άρθρο 12).

1.2

∆ιδάσκοντες
Τη διδασκαλία των µαθηµάτων αναλαµβάνουν, µετά από έγκριση της ΓΣΕΣ, µέλη
∆ΕΠ του ΤΜΗΥΠ. Μετά από έγκριση της ΓΣΕΣ, είναι δυνατή η ανάθεση διδασκαλίας
και σε µέλη ∆ΕΠ άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πατρών ή άλλου οµοταγούς
ΑΕΙ, σε οµότιµους καθηγητές, σε επισκέπτες καθηγητές, σε εντεταλµένους επίκουρους
καθηγητές ή σε ειδικούς επιστήµονες και ερευνητές από αναγνωρισµένα ερευνητικά
ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και
που έχουν ιδιαίτερη ερευνητική είτε συγγραφική δραστηριότητα σε επιστηµονικές
περιοχές που βρίσκονται στην αιχµή της Πληροφορικής και Τεχνολογίας των Η/Υ.
Βλέπε επίσης τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Νόµου (Ν2083/92, άρθρο 12).
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2.1

Υποψήφιοι
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί α) απόφοιτοι τµηµάτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Πληροφορικής των ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, β) απόφοιτοι
άλλων τµηµάτων Μηχανικών ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, γ) απόφοιτοι άλλων
τµηµάτων (µη Μηχανικών) των ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και δ) πτυχιούχοι
τµηµάτων ΤΕΙ των οποίων το αντικείµενο είναι σχετικό µε το αντικείµενο της Επιστήµης
των Υπολογιστών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Νόµου (Ν2327/95,
άρθρο 16). Οι απόφοιτοι ΤΕΙ τριετούς φοίτησης καθώς και οι απόφοιτοι τµηµάτων που
δεν έχουν άµεση σχέση µε τα γνωστικά αντικείµενα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών, υποχρεούνται να συµπληρώσουν το υπόβαθρό τους µε µαθήµατα του
Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών. Τα µαθήµατα και ο ακριβής αριθµός τους θα
αποφασίζονται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά περίπτωση. Οι
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απόφοιτοι από το εξωτερικό πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισµένα προγράµµατα
ισοτίµων Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων.
2.2

∆ικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη γραµµατεία του τµήµατος
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας. Αν η αίτηση υποβληθεί µέχρι τις 15 Μαίου, ο υποψήφιος
µπορεί να δηλώνει ότι επιθυµεί την Προκαταρκτική Αξιολόγηση της αίτησής του.
2. Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (οι πτυχιούχοι). Τελειόφοιτοι µπορούν
να υποβάλουν υποψηφιότητα αλλά γίνονται δεκτοί µόνον εφόσον αποκτήσουν το
πτυχίο τους το αργότερο κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεµβρίου.
3. Επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας όλων των ετών των
προπτυχιακών καθώς και τυχόντων µεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου.
4. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκµηριώνει ο υποψήφιος µε σχετικά
πιστοποιητικά (π.χ. Certificate of Proficiency in English, TOEFL µε επίδοση
τουλάχιστον 500) ή µε άλλα σχετικά στοιχεία, όπως προηγούµενη φοίτηση σε
Αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα. Ο έλεγχος µπορεί να γίνει και µε προσωπική
συνέντευξη.
5. Τρεις (3) συστατικές επιστολές: Τουλάχιστον 2 από τις επιστολές πρέπει να είναι
από µέλη ∆ΕΠ του εκπαιδευτικού ιδρύµατος του υποψηφίου ή από µέλη ∆ΕΠ
άλλων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που είναι εξοικειωµένα µε την επιστηµονική
κατάρτιση του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων µε σηµαντική
επαγγελµατική εµπειρία, µία επιστολή µπορεί να προέρχεται από άτοµο που τους
έχει επιβλέψει επαγγελµατικά.
6. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα και σύντοµη έκθεση γνωστικών και
ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους
οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για µεταπτυχιακές σπουδές στο Τµήµα.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/86 «ότι δεν είµαι εγγεγραµµένος/η σε ΠΜΣ
του ιδίου ή άλλου Τµήµατος» (για όσους έχουν γίνει δεκτοί, κατά την εγγραφή
στο ΠΜΣ).
8. Περίληψη διπλωµατικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή
εκπονείται από τον υποψήφιο.
9. Αντίγραφα επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν.
10. Οτιδήποτε επιπλέον κρίνει ο υποψήφιος ότι µπορεί να υποστηρίξει πληρέστερα
την αίτησή του.
11. Για τα παραπάνω δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι µπορούν να παραπέµψουν σε
προηγούµενη πρόσφατη (µέχρι 2 χρόνια) αντίστοιχη αίτησή τους στο Τµήµα.
2.3

Αριθµός Εισακτέων
Ο µέγιστος αριθµός εισακτέων ορίζεται κάθε χρόνο στην προκήρυξη µε βάση τις
ανάγκες του Τµήµατος αλλά δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 30. Ανάλογα µε τα προσόντα
των υποψηφίων, δεν είναι αναγκαία η πλήρωση όλων των προσφεροµένων θέσεων.
2.4

Κριτήρια Επιλογής
Το ΠΜΣ απευθύνεται σε φοιτητές υψηλού επιπέδου η επιλογή των οποίων γίνεται
µε συνεκτίµηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
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•
•
•
•
•
•
•
2.5

Το γενικό βαθµό πτυχίου του υποψηφίου. Σε περίπτωση που δεν έχει ακόµα
αποφοιτήσει, το γενικό βαθµό στα µαθήµατα που έχει συµπληρώσει επιτυχώς
και τον αριθµό τους.
Τη βαθµολογία στα προπτυχιακά µαθήµατα τα σχετικά µε το πρόγραµµα
µεταπτυχιακών σπουδών.
Την επίδοση σε διπλωµατική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο
προπτυχιακό επίπεδο.
Την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, όπου αυτή υπάρχει.
Τις συστατικές επιστολές.
Την εν γένει ικανότητα των υποψηφίων να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ
καθώς και τη δυνατότητά τους για ανεξάρτητη εργασία σε προχωρηµένα
θέµατα έρευνας και ανάπτυξης.
Την προσωπική συνέντευξη, εφόσον έχει ζητηθεί από την αρµόδια επιτροπή
(ΕΕΜΦ2) του ΠΜΣ.

Προκήρυξη και διαδικασία εισαγωγής
1. Κάθε χρόνο, από την 1η Φεβρουαρίου, το Τµήµα δηµοσιεύει τακτικά στον
ηµερήσιο Τύπο προκηρύξεις για θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών. Η τελική
ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων και όλων των δικαιολογητικών είναι η 5η
Σεπτεµβρίου.
2. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα εξετάζονται µόνον εφόσον υπάρχουν
κενές θέσεις.
3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται σε δύο φάσεις: α) Προκαταρκτική
Αξιολόγηση και β) Τελική Αξιολόγηση.
4. Κατά την Προκαταρκτική Αξιολόγηση εξετάζονται οι αιτήσεις των υποψηφίων
που έχουν εκδηλώσει τέτοια επιθυµία και που έχουν κατατεθεί ως τις 15 Μαίου.
Το αποτέλεσµα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης για κάθε αίτηση µπορεί να
είναι α) οριστικά δεκτή, β) δεκτή υπό όρους (η εκπλήρωση των όρων θα ελεγχθεί
κατά την τελική αξιολόγηση), γ) οριστικά απορριπτέα, δ) παραποµπή στην
Τελική Αξιολόγηση. Με εισήγηση της ΕΕΜΦ η ΓΣΕΣ αποφασίζει τα
αποτελέσµατα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης τα οποία ανακοινώνονται το
αργότερο µέχρι τις 20 Ιουνίου.
5. Οι φοιτητές που γίνονται «οριστικά δεκτοί» ή «δεκτοί υπό όρους» κατά την φάση
προκαταρκτική αξιολόγηση, υποχρεούνται να δηλώσουν, το αργότερο µέχρι την
1η Σεπτεµβρίου, εγγράφως στη Γραµµατεία του ΤΜΗΥΠ, την πρόθεσή τους να
εγγραφούν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα.
6. Οι κατηγορίες Τελικής Αξιολόγησης έχουν ως εξής: α) δεκτή αίτηση, β) αίτηση
σε αναµονή (λίστα επιλαχόντων) και γ) απορριπτέα αίτηση.
7. Κατά την Τελική Αξιολόγηση κατ΄ αρχήν εξετάζονται οι αιτήσεις των
υποψηφίων που είχαν γίνει δεκτοί «υπό όρους» κατά την προκαταρκτική
αξιολόγηση. Εφόσον οι όροι που είχαν τεθεί κατά την προκαταρκτική
αξιολόγηση έχουν εκπληρωθεί, αυτοί οι υποψήφιοι γίνονται οριστικά δεκτοί. Από
τις υπόλοιπες αιτήσεις, απορρίπτονται αυτόµατα αιτήσεις µη πτυχιούχων
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υποψηφίων που υπολείπονται περισσοτέρων των τριών µαθηµάτων3 για να
συµπληρώσουν επιτυχώς τις απαιτήσεις του πτυχίου τους. Οι υπόλοιπες αιτήσεις
κατατάσσονται σε µία από τις κατηγορίες της προηγούµενης παραγράφου. Με
εισήγηση της ΕΕΜΦ η ΓΣΕΣ αποφασίζει τα αποτελέσµατα της τελικής
αξιολόγησης που ανακοινώνονται το αργότερο µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου.
8. Οι υποψήφιοι που έχουν γίνει δεκτοί υποχρεούνται να εγγραφούν στο ΠΜΣ
προσκοµίζοντας Γραµµατεία του Τµήµατος όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά το
αργότερο σε µία βδοµάδα από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των
αποτελεσµάτων.
9. Επιπλέον, η εγγραφή τους επικυρώνεται µε την προσκόµιση του προπτυχιακού
τίτλου σπουδών τους (εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί) ή µε βεβαίωση της
γραµµατείας του εκπαιδευτικού ιδρύµατος προέλευσης των υποψηφίων για την
εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων υποχρεώσεών τους.
2.6

∆ιάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος από το
χρόνο της αρχικής εγγραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ορίζεται,
Α1) για τους Μηχανικούς παρεµφερούς ειδικότητας και πενταετούς φοίτησης σε 1
χρόνο ελάχιστο και 2.5 χρόνια µέγιστο,
Α2) για τους τετραετούς φοίτησης σε 1.5 χρόνο ελάχιστο και 3 µέγιστο και τέλος
Α3) για τους αποφοίτους ΤΕΙ σε 2 χρόνια ελάχιστο και 3.5 µέγιστο.
Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος από το χρόνο
της αρχικής εγγραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ορίζεται,
Β1) για τους Μηχανικούς παρεµφερούς ειδικότητας και πενταετούς φοίτησης ή
κατόχους Μ∆ ή ισοδύναµου τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών (όπως ορισµένες
κατηγορίες Masters) σε περιοχή που έχει άµεση σχέση µε τα γνωστικά αντικείµενα του
ΠΜΣ σε 3 χρόνια ελάχιστο και 6 χρόνια µέγιστο,
Β2) για τους τετραετούς φοίτησης σε 3.5 χρόνια ελάχιστο και 6.5 µέγιστο και
τέλος
Β3) για τους αποφοίτους ΤΕΙ σε 4 χρόνια ελάχιστο και 7 µέγιστο.
Για την απόκτηση του ∆ιδακτορικού Τίτλου απαιτείται ελάχιστη χρονική διάρκεια
1.5 ετών από την απόκτηση του Μ∆. Υποψήφιοι που είναι ήδη κάτοχοι παρεµφερούς
Μ∆ ή ισοδύναµου τίτλου µπορούν να ζητήσουν µε αίτησή τους στη ΣΕΜΣ την
αναγνώριση από τη ΓΣΕΣ των µαθηµάτων που παρακολούθησαν επιτυχώς καθώς και του
Μ∆ που έχουν εκπονήσει ώστε να απαλλαχθούν από τις σχετικές υποχρεώσεις που
προηγούνται από την εκπόνηση της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής.
Πέραν των χρονικών ορίων που αναφέρονται παραπάνω, η επιτυχής εκπλήρωση
των απαιτήσεων για την επιτυχή απονοµή µεταπτυχιακών τίτλων απαιτεί την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.7.6.
2.6.1 Μεταπτυχιακές διδακτικές µονάδες
Όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.7, κάθε µεταπτυχιακό µάθηµα καθώς και η
έρευνα που διεξάγεται κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής αντιστοιχούν σε
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Η τεκµηρίωση του ακριβούς αριθµού των υπολειποµένων µαθηµάτων και άλλων υποχρεώσεων είναι
ευθύνη του υποψηφίου και µπορεί να γίνει µε επιστολή της αρµόδιας Γραµµατείας της σχολής από την
οποία προέρχεται η οποία αναφέρει ακριβώς τον αριθµό αυτό.
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µεταπτυχιακές διδακτικές µονάδες τις οποίες συγκεντρώνει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια
των σπουδών του στο ΠΜΣ.
2.7

Μαθήµατα
Το ΠΜΣ προσφέρει µεταπτυχιακά µαθήµατα που ανήκουν στις ακόλουθες
κατηγορίες:
1. Υποβάθρου και Ειδίκευσης (βλ. παράγραφο 2.7.1)
2. Σεµιναριακά (βλ. παράγραφο 2.7.2)
3. Μελέτης (βλ. παράγραφο 2.7.4)
4. Εκπόνησης Έρευνας (βλ. παράγραφο 2.7.5)
Τα µαθήµατα ορίζονται από το ΓΣΕΣ µετά από εισήγηση της ΣΕΜΣ. Τα µαθήµατα
που προσφέρονται από το ΠΜΣ περιέχονται στον κατάλογο που επισυνάπτεται στο τέλος
του Κανονισµού. Τα µαθήµατα που προσφέρονται κάθε Ακαδηµαϊκή χρονιά
ανακοινώνονται έγκαιρα από τη Γραµµατεία του Τµήµατος και στην ιστοσελίδα του
ΠΜΣ. Ο κατάλογος των µαθηµάτων, µετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών και έγκριση της ΓΣΕΣ, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στο τέλος κάθε
Ακαδηµαϊκού Έτους.
2.7.1

Μαθήµατα Υποβάθρου και Ειδίκευσης
Τα µαθήµατα αυτά αποτελούν τον κύριο κορµό του προγράµµατος. ∆ιαρκούν ένα
πλήρες εξάµηνο και το κάθε ένα αντιστοιχεί σε 4 µεταπτυχιακές διδακτικές µονάδες. Η
τελική βαθµολογία κάθε φοιτητή σε αυτά τα µαθήµατα αντιστοιχίζεται στην κλίµακα 010 και χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του βαθµού ανάλογα µε τις µεταπτυχιακές
διδακτικές µονάδες (4) που αντιστοιχούν στο µάθηµα.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορούν µερικά από τα µαθήµατα να συνδιδάσκονται
µε προχωρηµένα µαθήµατα Επιλογής του Προπτυχιακού Προγράµµατος.
2.7.2

Σεµιναριακά Μαθήµατα
Το ΠΜΣ, µετά από εισήγηση της ΣΕΜΣ και έγκριση της ΓΣΕΣ, προσφέρει επίσης
κατά περιόδους Σεµιναριακά Μαθήµατα τα οποία συνήθως διαρκούν λιγότερο από ένα
εξάµηνο. Η αντιστοιχία των σεµιναριακών µαθηµάτων σε διδακτικές µονάδες ορίζεται
από τη ΓΣΕΣ µετά από πρόταση της ΣΕΜΣ και συνήθως είναι το µισό των µαθηµάτων
υποβάθρου. Τα µαθήµατα αυτά προβλέπονται κατά κύριο λόγο στο πρόγραµµα για να
µπορούν οι φοιτητές να εκµεταλλεύονται την παρουσία διακεκριµένων επιστηµόνων που
επισκέπτονται το ΤΜΗΥΠ για διάστηµα που µπορεί να είναι µικρότερο του ενός
εξαµήνου. Ο τύπος αυτός των µαθηµάτων αποτελεί και το όχηµα για την πιλοτική
εισαγωγή και διδασκαλία νέων προχωρηµένων µαθηµάτων της κατηγορίας «Υποβάθρου
και Ειδίκευσης». Η τελική βαθµολογία κάθε φοιτητή σε αυτά τα µαθήµατα
αντιστοιχίζεται στην κλίµακα 0-10 και χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του βαθµού
ανάλογα µε τις µεταπτυχιακές διδακτικές µονάδες που αντιστοιχούν στο µάθηµα.
2.7.3

Μεταπτυχιακά µαθήµατα από άλλα Τµήµατα ή άλλα ΠΜΣ
Μετά τη συγκατάθεση του Συµβούλου Καθηγητή, των αντίστοιχων διδασκόντων
και την έγκριση της ΓΣΕΣ, κάθε φοιτητής του ΠΜΣ µπορεί να συγκεντρώσει έναν
αριθµό διδακτικών µονάδων από µεταπτυχιακά µαθήµατα που προσφέρονται ή έχει
παρακολουθήσει σε άλλα µεταπτυχιακά προγράµµατα. Η αντιστοιχία των µαθηµάτων σε
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διδακτικές µονάδες καθώς και η µέθοδος βαθµολογίας ορίζεται από τη ΓΣΕΣ µετά από
πρόταση της ΣΕΜΣ.
2.7.4

Μαθήµατα Μελέτης
Με τη συγκατάθεση του Συµβούλου Καθηγητή, των αντίστοιχων διδασκόντων και
την έγκριση της ΓΣΕΣ, και κατόπιν συγκεκριµένης πρότασης που περιγράφει το
επιστηµονικό θέµα που θα µελετηθεί, κάθε φοιτητής µπορεί να εγγραφεί σε µάθηµα
µελέτης µε επιβλέποντα που πληροί τις προϋποθέσεις διδασκαλίας στο ΠΜΣ που
περιγράφονται στην παραγράφο 1.2. Η πρόταση για την έγκριση του µαθήµατος
περιλαµβάνει και την αντιστοιχία του σε διδακτικές µονάδες αλλά σε καµία περίπτωση
αυτές δεν µπορεί να είναι περισσότερες από 2 ανά µάθηµα µελέτης. Η τελική
βαθµολόγηση κάθε φοιτητή µε την εκπλήρωση µαθηµάτων αυτού του τύπου είναι
Ικανοποιητική (Ι) ή Μη Ικανοποιητική (ΜΙ) και δεν προσµετράται στον υπολογισµό του
Γενικού Βαθµού.
2.7.5

∆ιδακτικές Μονάδες Εκπόνησης Έρευνας
Κάθε φοιτητής που είναι εγγεγραµµένος στο ΠΜΣ και εκπονεί µεταπτυχιακή ή
διδακτορική διατριβή, εγγράφεται για έναν αριθµό διδακτικών µονάδων για την
εκπόνηση της έρευνας µε το Σύµβουλο Καθηγητή του. Ο ελάχιστος αριθµός τέτοιων
µονάδων που πρέπει να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος Μ∆ είναι 12 και ένας υποψήφιος
διδάκτορας 48 µετά το Μ∆. Τα µαθήµατα αυτά βαθµολογούνται κάθε εξάµηνο µε το
σύστηµα Ικανοποιητική (Ι) /Μη Ικανοποιητική (ΜΙ) αλλά η βαθµολογία αυτή δεν
λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό του Γενικού Βαθµού. Οι διδακτικές µονάδες που
συγκεντρώνονται ανά εξάµηνο από τα µαθήµατα αυτά προσµετρώνται µόνον αν ο
Σύµβουλος Καθηγητής προτείνει τη βαθµολογία «Ικανοποιητική».
2.7.6

Υποχρεώσεις φοιτητών και προϋποθέσεις απονοµής µεταπτυχιακών τίτλων
Κατ’ αρχήν ο υποψήφιος για Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα καθώς και ο υποψήφιος για
∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα, υποχρεούται να παρακολουθήσει µε ικανοποιητική επίδοση
µαθήµατα βάρους τουλάχιστον 32 µεταπτυχιακών διδακτικών µονάδων από τα
παραπάνω µαθήµατα. Συγκεκριµένα, 16 µεταπτυχικές διδακτικές µονάδες πρέπει να
αντιστοιχούν σε µαθήµατα του τοµέα ειδίκευσής του και 8 µεταπτυχικές διδακτικές
µονάδες σε κάθε έναν από τους υπόλοιπους δύο τοµείς. Μετά από αίτηση του φοιτητή
και έγκριση του Συµβούλου και της ΓΣΕΣ επιτρέπεται η συµπλήρωση 8 από τις 32
µεταπτυχικές διδακτικές µονάδες µε µαθήµατα των κατηγοριών που αναφέρονται στις
Παραγράφους 2.7.2, 2.7.3 και 2.7.4
Οι προϋποθέσεις απονοµής Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος και ∆ιδακτορικού Τίτλου
ορίζονται ως εξής:
• Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα: (α) Παρακολούθηση µαθηµάτων µε ικανοποιητική επίδοση,
(β) Εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής. γ) Προσφορά Επικουρικού
Έργου σύµφωνα µε τους κανόνες της παραγράφου 2.8.
Παρατηρήσεις
i. Ως «ικανοποιητική επίδοση» στο (α) θεωρείται η επιτυχής παρακολούθηση
των µαθηµάτων των τοµέων εκτός ειδίκευσης µε µέσο όρο τουλάχιστον 6 και
των µαθηµάτων ειδίκευσης µε µέσο όρο τουλάχιστον 6.5.
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•

ii. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής συνοδεύεται από την
ικανοποιητική εκπλήρωση 12 µεταπτυχιακών διδακτικών µονάδων
«εκπόνησης έρευνας» (βλ. παράγραφο 2.7.5).
∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα: (α) Παρακολούθηση µαθηµάτων υποβάθρου και ειδίκευσης
µε ικανοποιητική επίδοση, (β) Ενηµέρωση και εµβάθυνση σε περιοχή έρευνας, (γ)
Εκπόνηση και συγγραφή ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής. δ) Προσφορά Επικουρικού Έργου
σύµφωνα µε τους κανόνες της παραγράφου 2.8.
Παρατηρήσεις
i. Ως «ικανοποιητική επίδοση» θεωρείται η επιτυχής παρακολούθηση των
µαθηµάτων των τοµέων εκτός ειδίκευσης µε µέσο όρο τουλάχιστον 6 και των
µαθηµάτων ειδίκευσης µε µέσο όρο τουλάχιστον 7.5.
ii. Η εκπόνηση της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής συνοδεύεται από την ικανοποιητική
εκπλήρωση 48 µεταπτυχιακών διδακτικών µονάδων «εκπόνησης έρευνας»
(βλ. παράγραφο 2.7.5).

Για να ελεγχθεί η πλήρωση ή όχι των µέσων όρων «ικανοποιητικής επίδοσης» στις
περιπτώσεις φοιτητών που έχουν περάσει περισσότερα από οκτώ µαθήµατα,
υπολογίζονται αυτά στα οποία ο φοιτητής συγκέντρωσε τον υψηλότερο βαθµό και που
πληρούν τους παραπάνω όρους (16 µεταπτυχιακές διδακτικές µονάδες σε µαθήµατα
τοµέα ειδίκευσης και από 8 µεταπτυχιακές διδακτικές µονάδες από κάθε έναν από τους
υπόλοιπους τοµείς).
Είναι επίσης δυνατόν, µε έγκριση της ΓΣΕΣ, να τροποποιηθεί ο αριθµός των
απαιτουµένων µαθηµάτων για κάθε προσφερόµενο δίπλωµα καθώς και ο τρόπος
αξιολόγησης των υποψηφίων. Η τροποποίηση δεν µπορεί να έχει αναδροµικό
χαρακτήρα. Ο υποψήφιος ο οποίος αποτυγχάνει να ικανοποιήσει τους όρους που έχουν
τεθεί για τη λήψη ενός εκ των δύο προσφεροµένων διπλωµάτων δεν θα έχει τη
δυνατότητα να είναι εκ νέου υποψήφιος στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του Τµήµατος.
Βλέπε επίσης τα σχετικά άρθρα (Άρθρο 61) του εσωτερικού κανονισµού ΠΜΣ
Παν. Πατρών.
2.7.7

Μέγιστος φόρτος µαθηµάτων
Ο µέγιστος αριθµός µεταπτυχιακών διδακτικών µονάδων στις οποίες µπορεί να
εγγεγραµµένος ένας φοιτητής κάθε εξάµηνο είναι 20.
2.7.8

Επανάληψη µαθηµάτων
Σε περίπτωση αποτυχίας σε µάθηµα, ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος να το
επαναλάβει. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, ο φοιτητής διαγράφεται από το
πρόγραµµα. Επιπλέον ο φοιτητής δικαιούται να επαναλάβει µάθηµα µε σκοπό τη
βελτίωση της βαθµολογίας του το πολύ µία φορά, στην οποία περίπτωση υπολογίζεται
µόνον ο δεύτερος βαθµός. Εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις µαθηµάτων στα οποία
γίνεται ειδική µνεία, κανένα µάθηµα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την απόκτηση
µεταπτυχιακών διδακτικών µονάδων πάνω από µία φορά κατά τη διάρκεια της
µεταπτυχιακής φοίτησης. Συνολικά ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει το
πολύ τέσσερα µαθήµατα.
Για να εγγραφεί στο δεύτερο έτος ο φοιτητής Μ∆ θα πρέπει να έχει περάσει
επιτυχώς 20 µεταπτυχιακές διδακτικές µονάδες από µαθήµατα της κατηγορίας (α), και
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για να εγγραφεί στο τρίτο έτος θα πρέπει να έχει περάσει 32 µεταπτυχιακές διδακτικές
µονάδες από τα µαθήµατα της κατηγορίας (α).
2.8

Επικουρικό Έργο
Όλοι οι µεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωµένοι να προσφέρουν επικουρικό
έργο στα προπτυχιακά µαθήµατα του Τµήµατος. Το είδος του επικουρικού έργου
εξαρτάται από τις ανάγκες του προπτυχιακού προγράµµατος, π.χ. διεξαγωγή και
υποστήριξη φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, επιτήρηση εξετάσεων.
Ειδικότερα, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές των δύο πρώτων ετών (Μ∆) είναι
υποχρεωµένοι να προσφέρουν επικουρικό έργο ισοδύναµο µε 2 ώρες ανά εβδοµάδα κάθε
εξάµηνο. Μεταπτυχιακοί φοιτητές των δύο πρώτων ετών που δεν προσφέρουν
επικουρικό έργο σε κάποιο εξάµηνο αποκλείονται από τις εξετάσεις των µεταπτυχιακών
µαθηµάτων του προγράµµατος Μ∆ το εξάµηνο αυτό. Η προσφορά επικουρικού έργου
βεβαιώνεται από το διδάσκοντα του προπτυχιακού µαθήµατος και κατατίθεται στην
Γραµµατεία του Τµήµατος. Επαναλαµβανόµενη αποχή, για δυο συνεχή εξάµηνα,
µεταπτυχιακών φοιτητών των δύο πρώτων ετών από επικουρικό έργο συνεπάγεται
αυτοδίκαια την διαγραφή τους από το ΠΜΣ. Η συνολική προσφορά επικουρικού έργου
κάθε υποψηφίου ελέγχεται πριν επιτραπεί η απονοµή µεταπτυχιακού τίτλου.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, µε έγκριση του ∆Σ του Τµήµατος και της ΓΣΕΣ, µέρος
της παραπάνω υποχρέωσης µπορεί να εκπληρωθεί µε επικούρηση άλλων λειτουργιών
του Τµήµατος, όπως για παράδειγµα της υποστήριξης του Υπολογιστικού Κέντρου του
Τµήµατος.
Επίσης οι µεταπτυχιακοί φοιτητές µπορούν, σε συνεννόηση µε τους διδάσκοντες,
να προσφέρουν επικουρικό έργο στην επίβλεψη ∆ιπλωµατικών (προπτυχιακών)
Εργασιών είτε σε µεταπτυχιακά µαθήµατα. Αυτή η επικούρηση δεν καλύπτει την
υποχρέωση της πρώτης παραγράφου.
2.8.1 ∆ιεξαγωγή µαθηµάτων και βαθµολογία
• Το χειµερινό εξάµηνο αρχίζει στα µέσα Οκτωβρίου. Η έναρξη και η λήξη των
µεταπτυχιακών µαθηµάτων του εαρινού εξαµήνου ορίζεται όπως και στο
προπτυχιακό πρόγραµµα του Τµήµατος. ∆εν προβλέπεται εξεταστική περίοδος
Σεπτεµβρίου.
• Οι ώρες παραδόσεων, φροντιστηρίων και εργαστηρίων κάθε µαθήµατος αντιστοιχούν
στον αριθµό των διδακτικών µονάδων που έχουν δοθεί στο µάθηµα. Μαθήµατα που
λαµβάνουν το µέγιστο αριθµό των διδακτικών µονάδων για µεταπτυχιακό µάθηµα,
εκτιµάται ότι αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 10 εβδοµάδες από τρίωρες παραδόσεις.
• Κάθε µάθηµα βαθµολογείται µε τρόπο που αποφασίζει ο διδάσκοντας και που πρέπει
να κοινοποιείται στους φοιτητές µέσα στην πρώτη εβδοµάδα διδασκαλίας.
2.9 Εγγραφές στο Πρόγραµµα και στα Μαθήµατα
2.9.1 Εγγραφές στο ΠΜΣ
Οι νέοι φοιτητές εγγράφονται για πρώτη φορά στο ΠΜΣ µέχρι τις 15 Οκτωβρίου
του έτους αποδοχής τους στο Πρόγραµµα. Οι φοιτητές είναι υποχρεωµένοι να
ανανεώνουν την εγγραφή τους στο Πρόγραµµα, εφόσον πληρούν τις συνθήκες που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.7.6 και εφόσον δεν έχει ξεπεραστεί η µέγιστη
επιτρεπόµενη διάρκεια φοίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.6, µέσα στις πρώτες
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10 µέρες κάθε εξαµήνου (η ακριβής ηµεροµηνία της αρχής κάθε εξαµήνου ορίζεται µε
ανακοίνωση από τη Σύγκλητο και ανακοινώνεται στις ιστοσελίδες του Τµήµατος).
2.9.2

Εγγραφή και ακύρωση εγγραφής σε µαθήµατα
Στην αρχή κάθε εξαµήνου του πρώτου έτους, οι εγγεγραµµένοι στο ΠΜΣ φοιτητές
πρέπει να δηλώσουν επιθυµία εγγραφής σε τουλάχιστον 3 και κατά µέγιστο 5 µαθήµατα
από τα µαθήµατα υποβάθρου και ειδίκευσης τα οποία διδάσκονται το συγκεκριµένο
εξάµηνο. ∆εν επιτρέπεται πρόσθεση µαθηµάτων µετά από αυτό το διάστηµα. Οι
δηλώσεις αυτές πρέπει να γίνονται το πολύ 15 µέρες µετά την έναρξη κάθε εξαµήνου.
Μέχρι τις 10 ∆εκεµβρίου για το πρώτο εξάµηνο και µέχρι τις 15 Μαίου για το δεύτερο
εξάµηνο, οι φοιτητές έχουν δικαίωµα να ακυρώσουν τη δήλωσή τους για συγκεκριµένα
µαθήµατα. Στην περίπτωση αυτή, τα µαθήµατα αυτά δεν λαµβάνονται υπόψη στην
περαιτέρω πρόοδο του φοιτητή. Σε καµιά περίπτωση όµως δεν µπορεί ένας φοιτητής
πρώτου έτους, µετά τις όποιες ακυρώσεις, να είναι εγγεγραµµένος σε λιγότερα από 3
µαθήµατα ανά εξάµηνο.
2.9.3

Επικοινωνία µε το Τµήµα
Κάθε φοιτητής που εγγράφεται στο ΠΜΣ αποκτά προσωπικό λογαριασµό και email στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τµήµατος µε διεύθυνση όνοµα@ceid.upatras.gr.
Η Γραµµατεία του ΠΜΣ επικοινωνεί µε τους φοιτητές κυρίως µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου και µε ηλεκτρονικές ανακοινώσεις που αναρτά κάτω από την οικοσελίδα
του ΠΜΣ στη διεύθυνση http://www.ceid.upatras.gr/meta.
3

∆ΙΑΤΡΙΒΕΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

3.1

Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή
Το αργότερο µέχρι το τέλος του 2ου εξαµήνου, ορίζεται από τη ΓΣΕΣ Επιβλέπων
Καθηγητής από τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος για κάθε υποψήφιο ύστερα από πρόταση
του ενδιαφεροµένου προς τη ΣΕΜΣ. Με αίτηση του φοιτητή και τη σύµφωνη γνώµη του
Συµβούλου του και εφόσον ο φοιτητής έχει περάσει τέσσερα µαθήµατα ορίζεται από τη
ΓΣΕΣ το θέµα της ∆ιπλωµατικής Εργασίας και Τριµελής Εξεταστική Επιτροπή. Η
Επιτροπή αυτή αποτελείται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και δύο ακόµη µέλη
εξοικειωµένα µε την επιστηµονική περιοχή της ∆ιπλωµατικής εργασίας τα οποία
πληρούν κατ’ ελάχιστο τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Νόµου και είτε είναι µέλη
∆ΕΠ του Τµήµατος ή είναι µέλη ∆ΕΠ που πληρούν τις προϋποθέσεις της Παραγράφου
1.2.
Από τον ορισµό του θέµατος µέχρι την εξέταση της ∆ιπλωµατικής δεν µπορούν να
µεσολαβήσουν λιγότερο από 3 µήνες. Βλέπε επίσης τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος
Νόµου (Ν2083/92, άρθρο 12).
3.1.1

Εξέταση Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής
Με το τέλος της συγγραφής της Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής και µετά από έγκριση
του Επιβλέποντα Καθηγητή, ο υποψήφιος υποβάλλει την εργασία του στην Τριµελή
Εξεταστική Επιτροπή η οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει αφού µεσολαβήσει
διάστηµα τουλάχιστον 3 εβδοµάδων αλλά όχι περισσότερο από 2 µήνες. Στο χρονικό
διάστηµα που δίνεται στην Τριµελή Εξεταστική Επιτροπή ορίζεται µετά από σύµφωνη
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γνώµη της Επιτροπής ηµεροµηνία δηµόσιας παρουσίασης και εξέτασης της
Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής. Για να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι για τον προγραµµατισµό
της δηµόσιας παρουσίασης, υποβάλλουν έγκαιρα την ηλεκτρονική αίτηση4 που
βρίσκεται στις σελίδες του ΠΜΣ του Τµήµατος. Η κρίση για έγκριση ή απόρριψη της
Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής µπορεί να παρθεί κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση µη
έγκρισης της Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής γνωστοποιούνται στο φοιτητή οι λόγοι της
απόρριψης και κατά περίπτωση η δυνατότητα για εκ νέου υποβολή εντός
προκαθορισµένων από την Επιτροπή χρονικών ορίων. Αν ο υποψήφιος αποφασίσει να
µην υποβάλει εκ νέου διατριβή, τότε διαγράφεται από το ΠΜΣ.
3.2

∆ιδακτορική ∆ιατριβή
Το αργότερο µετά από 6 µήνες από την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την
απονοµή του Μ∆, ορίζεται από την ΓΣΕΣ Επιβλέπων Καθηγητής από τα µέλη ∆ΕΠ του
Τµήµατος των ανώτερων τριών βαθµίδων για κάθε υποψήφιο ύστερα από πρόταση του
ενδιαφεροµένου προς την ΣΕΜΣ.
Το αργότερο µετά από 12 µήνες από την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την
απονοµή του Μ∆, ορίζεται από τη ΓΣΕΣ µετά από αίτηση του φοιτητή (που πρέπει να
συνοδεύεται απαραίτητα από σύντοµη πρόταση έρευνας) και τη σύµφωνη γνώµη του
Συµβούλου, ορίζεται το ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο στο οποίο θα διεξαχθεί η έρευνα
και θα εκπονηθεί η ∆ιδακτορική διατριβή του υποψηφίου καθώς και η Τριµελής
Συµβουλευτική Επιτροπή που αποτελείται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και δύο
ακόµη µέλη που είναι εξοικειωµένα µε την επιστηµονική περιοχή της ∆ιατριβής. Τα
µέλη αυτά πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Νόµου
και είτε να είναι µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος ή να είναι µέλη ∆ΕΠ που πληρούν τις
προϋποθέσεις της Παραγράφου 1.2. Για ειδικές περιπτώσεις που θεωρείται απαραίτητη η
συµµετοχή αναγνωρισµένου ερευνητή που δεν είναι µέλος ∆ΕΠ, απαιτείται η οµόφωνη
γνώµη της ΓΣΕΣ µετά από τεκµηριωµένη αίτηση του υποψηφίου. Βλέπε επίσης τις
σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Νόµου (Ν2083/92, άρθρο 12).
Όταν ο Σύµβουλος, µε σύµφωνη και τη γνώµη των υπόλοιπων µελών της
Τριµελούς Επιτροπής διαπιστώσει ικανοποιητική πρόοδο της έρευνας του υποψηφίου, η
ΓΣΕΣ εγκρίνει τον τελικό τίτλο της ∆ιατριβής και συγκροτεί Επταµελή Επιτροπή ύστερα
από αίτηση του υποψηφίου. Στην αίτηση αυτή περιλαµβάνονται η συγκατάθεση της
Τριµελούς Επιτροπής, πρόταση για τον τελικό τίτλο της διατριβής, εκτεταµένη σύνοψη
της εργασίας και βεβαίωση της Γραµµατείας ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις
υπόλοιπες υποχρεώσεις του στο Τµήµα (π.χ. επικουρικό έργο). Η Επταµελής Επιτροπή
αποτελείται από τα µέλη της Τριµελούς και άλλα τέσσερα µέλη. Τα µέλη αυτά πρέπει να
πληρούν κατ’ ελάχιστο τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Νόµου και είτε να είναι
µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος ή να είναι µέλη ∆ΕΠ που πληρούν τις προϋποθέσεις της
Παραγράφου 1.2. Για ειδικές περιπτώσεις που θεωρείται απαραίτητη η συµµετοχή
αναγνωρισµένου ερευνητή που δεν είναι µέλος ∆ΕΠ, απαιτείται η οµόφωνη γνώµη της
ΓΣΕΣ µετά από τεκµηριωµένη αίτηση του υποψηφίου. Σε κάθε περίπτωση, στην
Επταµελή Επιτροπή µπορεί να συµµετέχει µόνον ένα τέτοιο µέλος. Βλέπε επίσης τις
σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Νόµου (Ν2083/92, άρθρο 12).
4

Στη διεύθυνση http://www.ceid.upatras.gr/meta/parousiasi.htm

10

3.2.1

Εξέταση ∆ιδακτορικού
Με το τέλος της συγγραφής της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής και µετά από έγκριση
του Επιβλέποντα Καθηγητή, ο υποψήφιος υποβάλλει την εργασία του στην Επταµελή
Εξεταστική Επιτροπή. Κατόπιν, ο Σύµβουλος και ο υποψήφιος σε συνεννόηση µε τα
µέλη της επιτροπής ορίζουν ηµεροµηνία δηµόσιας παρουσίασης και εξέτασης της
∆ιδακτορικής ∆ιατριβής η οποία δεν µπορεί να λάβει χώρα πριν την παρέλευση
τουλάχιστον ενός µήνα από την υποβολή της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής στα µέλη της
Επιτροπής. Για να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι για τον προγραµµατισµό της δηµόσιας
παρουσίασης, υποβάλλουν έγκαιρα την ηλεκτρονική αίτηση5 που βρίσκεται στις σελίδες
του ΠΜΣ του Τµήµατος. Μετά το πέρας της εξέτασης η Επιτροπή αποσύρεται και
αποφασίζει µε πλειοψηφία τουλάχιστον 5 µελών σχετικά µε την έγκριση ή απόρριψη της
∆ιδακτορικής ∆ιατριβής. Η διατριβή αξιολογείται από την εξεταστική επιτροπή. Σε
περίπτωση µη έγκρισης της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής γνωστοποιούνται στο φοιτητή οι
λόγοι της απόρριψης και κατά περίπτωση η δυνατότητα για εκ νέου υποβολή εντός
προκαθορισµένων από την Επιτροπή χρονικών ορίων. Αν ο υποψήφιος αποφασίσει να
µην υποβάλει εκ νέου διατριβή, τότε διαγράφεται από το πρόγραµµα.
3.3

Αλλαγές Θέµατος, Επιτροπών και Συµβούλου
Για οποιαδήποτε αλλαγή θέµατος, επιτροπών και συµβούλου απαιτείται έγκριση
της ΓΣΕΣ µετά από πρόταση του φοιτητή µε την οµόφωνη γνώµη των ενδιαφεροµένων.
Σε περίπτωση διαφωνίας του Συµβούλου ή άλλων µελών της Επιτροπής, του θέµατος
επιλαµβάνεται η ΣΕΜΣ η οποία και εισηγείται σχετικά στη ΓΣΕΣ. Η απόφαση της ΓΣΕΣ
είναι τελεσίδικη.
3.4

Κατάθεση Μεταπτυχιακών και ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών
Η τελική µορφή κάθε διατριβής πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες που αναφέρονται
στην οικοσελίδα του ΠΜΣ. Η τελική µορφή κατατίθεται από τον υποψήφιο στη
Γραµµατεία, στη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα
µε τις οδηγίες που παρέχονται στη σχετική ιστοσελίδα.
4

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

4.1.1

Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΕΜΣ)
Η ΣΕΜΣ είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, την εποπτεία και το συντονισµό
του συνόλου των µεταπτυχιακών δραστηριοτήτων του Τµήµατος και φέρει την ευθύνη
της εισήγησης στην ΓΣΕΣ όλων των θεµάτων των σχετικών µε τις µεταπτυχιακές
σπουδές. Η ΣΕΜΣ ορίζεται από τη ΓΣΕΣ κατά την πρώτη συνεδρίαση κάθε
ακαδηµαϊκού έτους.
Η ΣΕΜΣ απαρτίζεται από πέντε τουλάχιστον µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος µεταξύ
αυτών που έχουν αναλάβει µεταπτυχιακό διδακτικό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών
διατριβών. Τα µέλη της ΣΕΜΣ ορίζονται µε απόφαση της ΓΣΕΣ. Πρόεδρος της ΣΕΜΣ
είναι ο ∆ιευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών. ∆ύο φορές το χρόνο σε συνεδριάσεις της
ΣΕΜΣ λαµβάνει χώρα απολογισµός της διεξαγωγής των µεταπτυχιακών µαθηµάτων. Στη
ΣΕΜΣ µπορούν να απευθύνονται όλοι οι ενδιαφερόµενοι σχετικά µε τις µεταπτυχιακές
5
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σπουδές. Η Γραµµατεία του Τµήµατος αναλαµβάνει την γραµµατειακή υποστήριξη της
ΣΕΜΣ Όλοι οι ενδιαφερόµενοι απευθύνονται στη ΣΕΜΣ µέσω της Γραµµατείας του
Τµήµατος.
4.1.2

∆ιευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ)
Ο ∆ιευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι µέλος της ΣΕΜΣ και έχει την ευθύνη
της διοικητικής, οργανωτικής και λειτουργικής διεύθυνσης του ΠΜΣ. Ο ∆ΜΣ εισηγείται
στη ΣΕΜΣ ή και στη ΓΣΕΣ για κάθε θέµα που αφορά την αποτελεσµατική λειτουργία
του ΠΜΣ. Ο ∆ΜΣ ορίζεται µε απόφαση της ΓΣΕΣ και είναι µέλος ∆ΕΠ που ανήκει κατά
προτεραιότητα στις βαθµίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Η διάρκεια
της θητείας του ∆ΜΣ είναι δύο έτη.
4.1.3 Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ)
• Η επιτροπή ορίζεται κάθε έτος από τη ΓΣΕΣ και αποτελείται από τρία µέλη
∆ΕΠ, έναν από κάθε Τοµέα του Τµήµατος.
• Η ΕΕΜΦ είναι αρµόδια για την προετοιµασία της Προκαταρκτικής καθώς και της
Τελικής Αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών. Η ΕΕΜΦ ενηµερώνει την
ΣΕΜΣ για την πορεία της επιλογής σε κάθε συνεδρίαση και καταθέτει τελική
έκθεση επιλογής µέχρι το τέλος της προθεσµίας της διαδικασίας αξιολόγησης.
5

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
•

•

Η ΓΣΕΣ είναι υπεύθυνη για όποια θέµατα δεν διευκρινίζονται είτε στον
Κανονισµό είτε στις σχετικές παραποµπές που αναφέρθηκαν καθώς και για κάθε
αναθεώρηση του παρόντος καθώς και για κάθε ζήτηµα που προκύπτει και που
αντίκειται από την εφαρµογή του κανονισµού.
Κάθε προηγούµενη απόφαση αντίθετη προς τις ρυθµίσεις του παρόντος
καταργείται.
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6

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ

6.1

Μαθήµατα Υποβάθρου και Ειδίκευσης

6.2

Σεµιναριακά Μαθήµατα 2000-01

Τα µαθήµατα που θα προσφερθούν κατά το Ακαδηµαϊκό Έτος 2000-01 θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
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