ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Bιολογία Συστημάτων»
1. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
διέπονται από τις διατάξεις του σχετικού θεσμικού πλαισίου και του Γενικού Κανονισμού
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (ΕΚΛ) του ΠΜΣ,
εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές,
και ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο θέματα λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών, τα οποία δεν ρυθμίζονται από την κείμενη νομοθεσία, αλλά είτε παρέχονται γι’ αυτά
σχετικές εξουσιοδοτήσεις από τη νομοθεσία, είτε ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμόδιων
οργάνων του Προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ & ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ
Ίδρυση του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ με τίτλο «Βιολογία Συστημάτων» του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των:
-Ν.3685/2008 ΦΕΚ 148/16.07.2008 τ. Α’ άρθρα 1-9 και 12 και τις Υπουργικές αποφάσεις :
-Υπ. Απόφαση Β1/99235 Φ.Ε.Κ. 1299/8.10.02
-Υπ. Απόφαση ΦΕΚ B/2463/16.09.2014
Σκοπός του ΠΜΣ
Σκοπός του προγράμματος του ΠΜΣ «Βιολογία Συστημάτων» είναι η ειδίκευση πτυχιούχων σε
θεματολογίες αιχμής των βιολογικών επιστημών. Επιπλέον το ΠΜΣ «Βιολογία Συστημάτων»
στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με α) τις ολιστικές προσεγγίσεις βιολογικών
συστημάτων, β) τη μοντελοποίηση των δικτύων σε γονιδιακό-πρωτεϊνικό-λειτουργικό επίπεδο,
γ) τη βιοπληροφορική και τη χρήση της στη συνθετική βιολογία και τη βιοτεχνολογία. Το ΠΜΣ
προσφέρει εξειδίκευση η οποία θα καλύψει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες της κοινωνίας
και εθνικής οικονομίας και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος.
Η υλοποίηση του προγράμματος στα παραπάνω θεματικά πεδία της Βιολογίας Συστημάτων
περιλαμβάνει μαθήματα- εκπαίδευση για την ακριβή διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και
υποθέσεων, για την ανάπτυξη ερευνητικού σχεδίου, ερευνητικών επιστημονικών τεχνικών και
μεθοδολογιών, για τη διαδικασία συλλογής δεδομένων καθώς και για την ποσοτική και
ποιοτική τους επεξεργασία. Τέλος, επιδίωξη του προγράμματος είναι η συνθετική/ολιστική
επεξεργασία βιολογικών δεδομένων μέσω βιοπληροφορικής, με στόχο την βαθύτερη και
αρτιότερη γνώση επιμέρους βιολογικών διεργασιών, και συστημάτων, και βιοτεχνολογικών
εφαρμογών.

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Τo ΠΜΣ οδηγεί στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, που είναι το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) διάρκειας ενός πλήρους ημερολογιακού έτους.

ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΜΣ
Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ
Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος, τα
οποία αναλαμβάνουν ρόλο επίβλεψης της εύρυθμης λειτουργίας του μεταπτυχιακού έργου ή
συντονισμού,. Τα πέντε (5) μέλη ΔΕΠ ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η επιτροπή είναι αρμόδια για
την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος και την κατάρτιση και
εισήγηση προτάσεων για το Π.Μ.Σ..
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος (ΓΣΕΣ)
Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια
1.Για την έγκριση των προτάσεων της ΣΕ του Π.Μ.Σ.
2. Τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της
συντονιστικής επιτροπής,
3. Την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων,
4. Την έναρξη του Π.Μ.Σ. για κάθε ετήσιο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών και δημοσίευσης
κάθε κύκλου στον ημερήσιο ή ηλεκτρονικό τύπο. Το τελευταίο μπορεί να γίνεται και από την
ΣΕ.
5. Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις
Η ΓΣΕΣ απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ που μετέχουν στη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος και δύο (2) ΜΦ (εδαφ. β του άρθρου 2 του Ν. 148/2008).
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΦ ΤΟΥ ΠΜΣ
Αριθμός Εισακτέων
Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων όπως ορίζεται από το ΦΕΚ (Υπ. Απόφαση ΦΕΚ
B/2463/16.09.2014), γίνονται δεκτοί οι υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
(Ι.Κ.Υ.) που πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού σε συναφές
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και αλλοδαποί υπότροφοι.
Υποψήφιοι
Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ μπορούν να υποβάλλουν :
(α) απόφοιτοι Σχολών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικών Σχολών, Σχολών
Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Επιστημών Περιβάλλοντος, Επιστημών των
Υπολογιστών, απόφοιτοι Πολυτεχνικών σχολών, πανεπιστημίων της ημεδαπής, και ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων, εφόσον έχουν τύχει
αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ
(β) απόφοιτοι ΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων με τις προϋποθέσεις του Ν. 2327/95 (παρ. 1α του
άρθρου 16) καθώς και των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου (Συνεδρίες 297/19-9-2002 &
304/10-4-2003),

(γ) όσοι πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους πριν από την έναρξη των
μαθημάτων του ΠΜΣ με την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της κρίσης για επιλογή υποψηφίων
θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση ότι ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλα τα μαθήματα και σε
περίπτωση που απαιτείται (από το τμήμα που προέρχονται) την επιτυχή ολοκλήρωση της
πτυχιακής εργασίας.
Προκήρυξη ενός κύκλου λειτουργίας του ΠΜΣ
Ένας κύκλος λειτουργίας του ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ αρχίζει με τη δημοσίευση
ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο με την οποία προσκαλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις οι
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ΜΦ. Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει:
1. Τη γενική περιγραφή του ΠΜΣ.
2. Τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.
3. Τις πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τις ημερομηνίες
διεξαγωγής της συνέντευξης με την ΣΕ.
4. Τα απαιτούμενα προσόντα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά των υποψηφίων.
5. Την υποχρέωση παροχής επικουρικού έργου εκ μέρους των μεταπτυχιακών φοιτητών.
6. Κάθε άλλη πληροφορία που θα κρίνει αναγκαία η ΓΣΕΣ.
Πιστοποιητικά & Δικαιολογητικά
Για την αποδοχή τους από το ΠΜΣ οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα εξής πιστοποιητικά και
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Συμμετοχής.
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση του οικείου Πανεπιστημίου ότι ο υποψήφιος εξεπλήρωσε
τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις για την λήψη του πτυχίου. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνωρισης από το
ΔΙΚΑΤΣΑ (ΔΟΑΤΑΠ) ισοτιμία και αντιστοιχία προς τις ημεδαπές Πανεπιστημιακές
Σχολές ή Τμήματα.
4. Αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων, μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής
μελέτης όπου αυτή απαιτείται.
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
6. Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από Καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή
Ερευνητές αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
7. Βεβαίωση για αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι
κάτοχοι διπλώματος τουλάχιστον επιπέδου «First Certificate in English».
8. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της Αγγλικής, ή/και Ελληνικής γλώσσας για
τους αλλοδαπούς που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι Αγγλικά.
9. Βεβαίωση για γνώση άλλης ξένης γλώσσας που ο υποψήφιος κατέχει.
10. Πιστοποιητικά ή διπλώματα άλλων πτυχίων προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών που
ο υποψήφιος κατέχει.
11. Στοιχεία συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες, αν υπάρχουν.
12. Δήλωση αποδοχής υποχρέωσης για παροχή επικουρικού έργου.
Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ΜΦ
Η επιλογή των υποψηφίων ΜΦ για τη λήψη ΜΔΕ γίνεται από την ΣΕ με βάση τον Ν.
3685/2008 (άρθρο 2), όπου συνεκτιμώνται τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Ο βαθμός πτυχίου
2. Η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το ΠΜΣ

3. H γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Δίπλωμα ή πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της
Αγγλικής, ή/και Ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς).
4. Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις ή
ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.
5. Το περιεχόμενο δύο συστατικών επιστολών.
6. Η προσωπική συνέντευξη από τη ΣΕ.
7. Άλλα συναφή επιστημονικά ή επαγγελματικά προσόντα. Η συνάφεια του θέματος της
διπλωματικής εργασίας του βαθμού της. Η ύπαρξη συναφούς διπλωματικής εργασίας
ενισχύει την υποψηφιότητα.
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτιρίων ορίζονται από τη ΓΣΕΣ μετά από πρόταση της ΣΕ.
Η επιτυχής παρακολούθηση του ΠΜΣ προϋποθέτει την ύπαρξη του αναγκαίου επιστημονικού
υποβάθρου, που περιλαμβάνει ένα σύνολο προαπαιτουμένων προπτυχιακών μαθημάτων, τα
οποία καλύπτουν το ευρύτερο επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του
ΓΠΑ που χορηγεί το ΜΔΕ. Έτσι, η ΓΣΕΣ διατηρεί το δικαίωμα, αφού εξετάσει το Τμήμα
προέλευσης των επιτυχόντων, να τους υποχρεώσει να παρακολουθήσουν μαθήματα του
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος προκειμένου να ολοκληρώσουν τις
γνώσεις τους σε αντικείμενα που δεν έχουν διδαχθεί.
Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται με ευθύνη της ΣΕ. Τα αποτελέσματα
επικυρώνονται από τη ΓΣΕΣ.
Ο πίνακας επιτυχόντων δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. του ΓΠΑ εντός δέκα (10)
ημερών πριν από την έναρξη του Π.Μ.Σ. Οι επιτυχόντες οφείλουν να ενημερώσουν/δηλώσουνν
πιθανή μη αποδοχή της επιλογής τους.

ΑΡΘΡΟ 5
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΔΕ
Η συνολική διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση του ΜΔΕ είναι ένα πλήρες
ημερολογιακό έτος:
Η έναρξη του Α και Β εξαμήνου ορίζεται από τη ΓΣΕΣ.
Α΄ Εξάμηνο: Διαρκεί 4 μήνες.
Β΄ Εξάμηνο: Διαρκεί 4 μήνες.
Η διεξαγωγή των αντίστοιχων εξετάσεων γίνεται μέσα στο χρονικό διάστημα του Α ή του Β
εξαμήνου.
Μετά το τέλος των μαθημάτων και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) μηνών
πραγματοποιείται η ερευνητική εργασία και η συγγραφή της και στη συνέχεια ακολουθεί η
παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής ενώπιον τριμελούς συμβουλευτικής/εξεταστικής
επιτροπής.
Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρόνου φοίτησης στο ΠΜΣ για την εκπόνηση της
μεταπτυχιακής διατριβής κατά δώδεκα (12) μήνες κατόπιν εισήγησης της ΣΕ του ΠΜΣ, μετά
από αίτηση του ΜΦ με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος Καθηγητή και έγκριση από τη
ΓΣΕΣ. Υπέρβαση του ανωτέρω ορίου χωρίς λήψη του ΜΔΕ μπορεί μετά από απόφαση της
ΓΣΕΣ να οδηγήσει σε διαγραφή του ΜΦ.

Η ΓΣΕΣ μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου φοιτητή και εισήγηση της ΣΕ και για πλήρως
αιτιολογημένες περιπτώσεις, μπορεί να αποφασίσει την αποδοχή της αναστολής της φοίτησης
του ΜΦ μέχρι 12 μήνες. Ο χρόνος αναστολής δεν προσμετράται στη διάρκεια των σπουδών.
Η ΓΣΕΣ έχει το δικαίωμα, σε έκτακτες περιστάσεις, να επεκτείνει το χρόνο φοίτησης του ΠΜΣ
για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής για τη λήψη του αντίστοιχου πτυχίου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΔΕ
Ο

1 ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Εισαγωγή σε Βιολογία ή Εισαγωγή στη Πληροφορική
Βιοπληροφορική
Ομικές τεχνολογίες και ψηφιοποίηση εικόνας
Βιολογία συστημάτων
Βιολογικά δίκτυα και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων
Βιολογία οργανισμών μοντέλων
Εργαστηριακή εισαγωγή και έρευνα
ΣΥΝΟΛΟ
2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Δικτύωση ενζύμων και νανοτεχολογία
Σηματοδοτικά μονοπάτια και αναπτυξιακή δικτύωση
Μαθηματική μοντελοποίηση (προτυποποίηση)
Ανάπτυξη ικανοτήτων-μεθοδολογία της έρευνας
Ανάπτυξη εργαστηριακής εμπειρίας
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1 από τα 2 προσφερόμενα)
Συνθετική Βιολογία (Ε)
Βιοφυσική και στατιστική μοντελοποίηση (προτυποποίηση) (Ε)
ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής
ΣΥΝΟΛΟ

Πιστωτικές Μονάδες
2
3
3
3
3
6
10
30
Πιστωτικές Μονάδες
2
3
3
6
10
3
3
3
30
15
75

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, εργαστηρίων και των ημερίδων/διαλέξεων/σεμιναρίων
είναι υποχρεωτική. Για απουσίες περισσότερες του 1/5 των μαθημάτων, εργαστηρίων ή
σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν, γνωμοδοτεί η Σ.Ε. του Προγράμματος για την παροχή ή
όχι δικαιώματος εξέτασης. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του
ωρολογίου προγράμματος τον καθορισμό των εξεταστικών διαδικασιών.

Διδάσκοντες στα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στα ΠΜΣ μπορούν να αναλαμβάνουν:
Μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή

διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α ́), οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού
Διπλώματος και έχουν επαρκές δημοσιευμένο έργο. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών
Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και
έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.
Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
Εξετάσεις
Ο ΜΦ πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ που έχει πάρει. Επιτυχής
εξέταση θεωρείται εκείνη που βαθμολογείται με βαθμό τουλάχιστον πέντε (5) με άριστα το
δέκα (10). Σε περίπτωση αποτυχίας σε αριθμό μαθημάτων έως και τρια ανά εξάμηνο, ο ΜΦ
υποχρεούνται να επανεξεταστεί στα ίδια μαθήματα. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας σε
ένα από αυτά, του δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης. Σε περίπτωση και τρίτης αποτυχίας
έστω και σε ένα από αυτά, διαγράφεται από τα μητρώα του ΠΜΣ. Επίσης διαγράφεται ΜΦ που
αποτυγχάνει σε περισσότερα των τριών μαθημάτων ανά εξάμηνο. Οι οριακές περιπτώσεις
εξετάζονται από την ΓΣΕΣ.
Διαλέξεις από προσκεκλημένους ειδικούς επιστήμονες
Η διδασκαλία των μαθημάτων συμπληρώνεται με σεμινάρια ή ημερίδες από προσκεκλημένους
επιστήμονες εξειδικευμένους σε θέματα σχετικά με τα επιμέρους αντικείμενα του ΠΜΣ. Η
παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική και οι ΜΦ λαμβάνουν τρεις (3) Πιστωτικές
μονάδες από τη συμμετοχή τους.
Επιβλέπων Καθηγητής
Κατά την έναρξη του 2ου (Β’) Εξαμήνου κάθε ΜΦ δηλώνει με αίτησή του Επιβλέποντα
Καθηγητή (ΕΚ). Η ΓΣΕΣ με πρόταση της ΣΕ ορίζει για κάθε ΜΦ έναν ΕΚ, και τριμελής
συμβουλευτική/εξεταστική επιτροπή (ένας από αυτούς είναι ο ΕΚ) λαμβάνοντας υπόψη την
αίτηση του ΜΦ. Η ΣΕ και ο ΕΚ έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της
πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών
ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή άλλα μόνιμα μέλη Δ.Ε.Π.
μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή.
Ο ΜΦ συνεργάζεται με τον ΕΚ για την κατάρτιση του ατομικού του προγράμματος σπουδών
και την επιλογή του θέματος της μεταπτυχιακής διατριβής.
Είναι δυνατόν ένας ΜΦ με αίτησή του προς τη ΣΕ να ζητήσει μία μόνο φορά αλλαγή ΕΚ, αφού
εκθέσει γραπτώς και επαρκώς τους λόγους. Η ΓΣΕΣ αποφασίζει επί του αιτήματος,
λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της ΣΕ και τις απόψεις του ΕΚ. Αλλαγή ΕΚ μπορεί να
συνεπάγεται και αλλαγή θέματος της μεταπτυχιακής διατριβής.

Απαλλαγή από παρακολουθήσεις και εξετάσεις
Η ΓΣΕΣ μετά από πρόταση της ΣΕ και αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΚ μπορεί να απαλλάξει
κάποιον ΜΦ από την υποχρεωτική παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων, εάν αυτός έχει
πιστοποιητικά επαρκούς παρακολούθησης αυτών των μαθημάτων σε ικανοποιητικό επίπεδο σε
αντίστοιχο ΠΜΣ άλλου ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής.
Επικουρικό Εκπαιδευτικό Έργο
Μετά τη λήξη των μαθημάτων του Α΄εξαμήνου, η ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της ΣΕ αναθέτει
στον ΜΦ επικουρικό εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό επίπεδο κατά τη διάρκεια του Β΄
εξαμήνου. Η παροχή επικουρικού έργου δεν μπορεί να ξεπερνά τις 20 ώρες το μήνα.
Μεταπτυχιακή Διατριβή
Ο ΜΦ υποχρεούται να εκπονήσει μεταπτυχιακή διατριβή, το θέμα της οποίας, επιλέγεται σε
συνεργασία με τον ΕΚ και ύστερα από εισήγηση της ΣΕ εγκρίνεται από την ΓΣΕΣ.

Η μεταπτυχιακή διατριβή αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από τον ΜΦ ενώπιον της τριμελούς
συμβουλευτικής/εξεταστικής επιτροπής, σε ανοικτό ακροατήριο. Η βαθμολόγηση της
διατριβής, γίνεται με την κλίμακα 0-10. Επιτυχής θεωρείται η βαθμολόγηση με βαθμό ίσο ή
μεγαλύτερο του 6. H βαθμολόγησή της γίνεται με βάση το περιεχόμενο της εργασίας, τις
γνώσεις του ΜΦ και τον τρόπο παρουσίασης του αντικειμένου. Για την απαρτία της
Εξεταστικής Επιτροπής απαιτείται η παρουσία δύο τουλάχιστον μελών της. Για την έγκριση
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον δύο (2) μελών της Συμβουλευτικής/Εξεταστικής
Επιτροπής.
Εάν συντρέχουν λόγοι εμπιστευτικότητας της διατριβής, είναι δυνατόν με απόφαση της ΣΕ να
χαρακτηρισθεί «εμπιστευτική», οπότε αναπτύσσεται και υποστηρίζεται μόνο ενώπιον της
τρμελούς συμβουλευτικής/εξεταστικής επιτροπής και δεν δημοσιεύεται για χρονικό διάστημα
που ορίζεται κατά περίπτωση και εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ μετά από πρόταση της ΣΕ.
Με απόφαση της ΓΣΕΣ, μετά από εισήγηση της ΣΕ και μετά από πρόταση του ΜΦ, και σε
συνεργασία με τον ΕΚ ορίζεται η γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας.
Σε περίπτωση αποτυχίας, ο ΜΦ δικαιούται να επανεξετασθεί για μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα
από ένα (1) μήνα ούτε αργότερα από έξι (6) μήνες από την προηγούμενη εξέταση. Σε
περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, ο ΜΦ διαγράφεται από το πρόγραμμα με απόφαση της ΓΣΕΣ.
Βαθμός του ΜΔΕ
Ο τελικός βαθμός του ΜΔΕ προκύπτει από το βαθμό των μεταπτυχιακών μαθημάτων και το
βαθμό της μεταπτυχιακής διατριβής. Για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού, ο μέσος όρος
βαθμολογίας όλων των μαθημάτων πολλαπλασιάζεται επί 2/3, ενώ ο βαθμός της
Μεταπτυχιακής διατριβής επί 1/3.
Απονομή τίτλου ΜΔΕ
Ύστερα από την ολοκλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων του ΜΦ και την επιτυχή
εξέταση, του απονέμεται το ΜΔΕ.
Στο ΜΔΕ αναγράφεται η τελική βαθμολογία ως εξής:
♦ Άριστα, για μέσο όρο βαθμολογίας άνω του 8,50
♦ Λίαν καλώς, για μέσο όρο βαθμολογίας μεταξύ 6,51-8,50
♦ Καλώς, για μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο του 6,50
Το ΜΔΕ απονέμεται εφόσον ο ΜΦ έχει τελικό βαθμό τουλάχιστον 6.0. Ταυτόχρονα, ο ΜΦ θα
πρέπει να συγκεντρώσει για την λήψη του πτυχίου του τουλάχιστον 75 Πιστωτικών Μονάδων.
Σε δημόσια συνεδρίαση της ΓΣΕΣ αναγιγνώσκεται το πρακτικό της επιτυχούς εξέτασης της
Εξεταστικής Επιτροπής. Ο ΜΦ καλείται να αναγνώσει την σχετική καθομολόγηση και ο
παριστάμενος Πρύτανης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του αναγορεύει τον υποψήφιο και απονέμει
τον σχετικό τίτλο.
Το ΜΔΕ υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Προϊστάμενο
Γραμματείας του ΓΠΑ και σφραγίζεται με την μεγάλη σφραγίδα του Ιδρύματος.
ΑΡΘΡΟ 7
ΠΑΡΟΧΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Οι ΜΦ έχουν τα προνόμια και τις διευκολύνσεις των προπτυχιακών φοιτητών
Οι ΜΦ έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα Πανεπιστημιακά όργανα σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Οι οικονομικές παροχές και υποτροφίες δίνονται με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του
ΠΜΣ και με κριτήριο την επίδοση. Οι φοιτητές που λαμβάνουν υποτροφία από άλλο φορέα, δεν
δικαιούνται υποτροφίας από το ΠΜΣ. Οι επιλεγόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, ότι δεν χρηματοδοτούνται από καμία άλλη πηγή.

ΑΡΘΡΟ 9
XΡHMATOΔOTHΣH TOY ΠΜΣ
Η οικονομική στήριξη του ΠΜΣ γίνεται με καταβολή διδάκτρων από τους ΜΦ. Το κόστος για
κάθε ΜΦ και για όλη τη χρονική διάρκεια των σπουδών του (δύο εξάμηνα) ανέρχεται στο ποσό
των 1.500 ΕΥΡΩ, το οποίο καταβάλλεται με την έναρξη των Εξαμήνων σε δύο δόσεις. Ωστόσο,
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, προβλέπονται δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες
φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων ή πόροι από
ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις του κρατικού
προϋπολογισμού. Ο Διευθυντής επικουρείται από τη ΣΕ και προτείνει στη ΓΣΕΣ για την
κατάρτιση, παρακολούθηση, υλοποίηση και απολογισμό του προϋπολογισμού. Ο Διευθυντής
του ΠΜΣ ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του αντίστοιχου έργου εκδίδει και υπογράφει τις
σχετικές εντολές πληρωμής των σχετικών δαπανών και συνυπογράφει τις συμβάσεις ανάθεσης
έργου, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Η οικονομική διαχείριση κάθε
υλοποιούμενου έργου Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνας του
ΓΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 10
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τροποποίηση ή και συμπλήρωση του ΕΚΛ μπορεί να γίνει οποτεδήποτε μετά από απόφαση της
ΓΣΕΣ.

