Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών οργανώνονται και λειτουργούν:
α) σε αυτοδύναμα τμήματα που παρέχουν σπουδές πρώτου κύκλου,
β) από περισσότερα τμήματα του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι. ή από Τμήματα Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Κέντρα και
Ινστιτούτα που αναφέρονται στο άρθρο 13 Α του ν. 4310/2014 (Α΄258), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
12 του ν. 4386/2016 (Α΄83) συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ένα τουλάχιστον από τα
συνεργαζόμενα τμήματα να είναι αυτοδύναμο και γ) από αυτοδύναμα τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε
συνεργασία με τμήματα αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της
αλλοδαπής.
Στην περίπτωση διατμηματικού ή διϊδρυματικού Π.Μ.Σ. καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) το
οποίο εγκρίνεται από τις οικείες Συγκλήτους και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Δ.Π.Θ. εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης αποστολής
του. Αναφέρονται σε συγγενείς με τα Τμήματά του ειδικότητες και αποσκοπούν στη μετάδοση και προαγωγή της
επιστημονικής γνώσης για την κάλυψη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και εν γένει αναπτυξιακών αναγκών.

Άρθρο 2
Ισχύς του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις
μεταπτυχιακές σπουδές και συγκεκριμένα τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) και συμβάλλουν στη ρύθμιση
με ενιαίο τρόπο των θεμάτων λειτουργίας του εν λόγω Π.Μ.Σ.
Με απόφαση της συνέλευσης του τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ., ο οποίος
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του
τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 3
Σκοπός του Π.Μ.Σ.
Το παρόν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από
επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, στην ανάπτυξη της έρευνας, στην
ικανοποίηση εκπαιδευτικών ερευνητικών αναγκών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας και στην προετοιμασία για
διδακτορικές σπουδές καθώς παρέχει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε σύγχρονα πεδία της
Μοριακής Βιολογίας (που αποτελεί βασικό γνωστικό αντικείμενο του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής), όπως είναι η μοριακή αγροβιολογία, η μοριακή φαρμακολογία, η μοριακή
εμβρυολογία, η μοριακή ανοσοβιολογία, η μοριακή διαγνωστική, η μοριακή νευροβιολογία, η ρύθμιση της
γονιδιακής έκφρασης, η ολοκληρωμένη ανάλυση γονιδιακών και πρωτεΐνικών δικτύων και δικτύων
σηματοδότησης, η μοριακή φυσιολογία και παθοφυσιολογία, η εξέλιξη των βιολογικών δικτύων και των μοριακών
μηχανισμών, η γονιδιωματική, η μεταγραφωμική, η πρωτεϊνωματική, η βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων μεγάλης

κλίμακας και δικτύων βιομοριακών αλληλεπιδράσεων, η μοριακή συνθετική βιολογία, η μοριακή βιολογία
συστημάτων, η ανάλυση συστημάτων συμβιωτικών κοινοτήτων οργανισμών, η δομή και η δυναμική γονιδιώματος
και επιγονιδιώματος.

Άρθρο 4
Όργανα του Π.Μ.Σ.
Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι:
1. Η Σύγκλητος του ιδρύματος, η οποία είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού,
οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ., και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν
ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
2. Η συνέλευση του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, η οποία έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών της παραγράφου 5 του άρθρου 32 του ν.
4485/2017 για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32, β) ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.,
γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,
δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων,
ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.,
στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του ν. 4485/2017.
3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος, του
ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη
συνέλευση του τμήματος για διετή θητεία, κατά τη λήξη της οποίας με ευθύνη του Διευθυντή συντάσσεται
απολογισμός του Π.Μ.Σ., και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων,
ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται στο άρθρο 32 στην παράγραφο 5 του ν. 4485/2017. Ειδικότερα, αν η Επιτροπή κρίνει την
εισήγηση ελλιπή, διαφωνεί ως προς το περιεχόμενο των στοιχείων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 32 του ν.
4485/2017, καθώς και αν διαπιστώνει αλληλεπικάλυψη των γνωστικών αντικειμένων που τα Π.Μ.Σ. του ιδρύματος
θεραπεύουν, αναπέμπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών την εισήγηση στη συνέλευση του
τμήματος με αιτιολογημένη απόφασή της. Το τμήμα αφού λάβει υπόψη τις υποδείξεις της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών, υποβάλλει εκ νέου σε αυτήν, την εισήγησή του. Αν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, για
δεύτερη φορά η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν κάνει αποδεκτή την εισήγηση, το Τμήμα μπορεί να υποβάλει
απευθείας την εισήγησή του στη Σύγκλητο.
5. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης
του τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του
αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα
καθήκοντα που ορίζονται στο Κεφάλαιο ΣΤ του ν. 4485/2017 και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο
Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην
αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.
Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή
για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.

Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., µε ευθύνη του απερχόµενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός
απολογισµός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων
του, µε στόχο την αναβάθµιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, τη
βελτιστοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιµων πόρων του
Π.Μ.Σ. Ο απολογισµός κατατίθεται στο οικείο Τµήµα, στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. 6. Η εξαµελής
Επιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), η οποία είναι αρµόδια για την εξωτερική ακαδηµαϊκή
αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του ν. 4485/2017). Τα πέντε (5) µέλη της Ε.Σ.Ε. είναι µέλη Δ.Ε.Π. α'
βαθµίδας, αναπληρωτή και επίκουρου άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του ν.
4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συµπεριλαµβανοµένων των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδηµίας
Αθηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, ή επιστήµονες της αλλοδαπής ή
της ηµεδαπής, οι οποίοι έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για τους επισκέπτες διδάσκοντες στην
παράγραφο 5 του άρθρου 36, του αντίστοιχου επιστηµονικού πεδίου, και µε την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν
ως διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. Το έκτο µέλος είναι µεταπτυχιακός φοιτητής της Σχολής.
Η θητεία των µελών είναι πενταετής, µε δυνατότητα ανανέωσης, εκτός από τον/την φοιτητή/τρια, του οποίου η
θητεία είναι ετήσια.
Η ιδιότητα του Προέδρου, ο τρόπος επιλογής του/της µεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, καθώς και κάθε
ειδικότερο θέµα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 έως 6 του ν. 4485/2017, καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 5
Αριθµός Εισακτέων
Ο αριθµός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 10 (δέκα) µεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.
Επιπλέον, ο µέγιστος αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 0.7
(10/10+5*), ο µέγιστος αριθµός αυτών σε σχέση µε τον αριθµό των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του
Τµήµατος είναι περίπου 0,016 (10/610) και σε σχέση µε τον αριθµό των διδασκόντων του Τµήµατος είναι
περίπου το 0,476 (10/21) (άρθρο 45 παρ. 1β του ν. 4485/2017). (*Σηµ: 10 εσωτερικοί διδάσκοντες και 5
εξωτερικοί, 610 είναι οι φοιτητές του Τµήµατος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και 21 τα µέλη ΔΕΠ).
Άρθρο 6
Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής,
Βιολογίας, Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας, Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών, Πληροφορικής µε
Εφαρµογές στη Βιοϊατρική, Διατροφής και Διαιτολογίας, Γεωπονικών Πανεπιστηµίων, ή άλλων Τµηµάτων µε
συναφές αντικείµενο, Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής,
καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειµένου. Δεν απονέµεται Δίπλωµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυµα της
αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύµφωνα µε το ν. 3328/2005 (Α' 80).

Τα µέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 1, µπορούν µετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθµοι/ες, και µόνο ένας
κατ' έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον
υπηρετούν στο οικείο Τµήµα και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Τµήµα είναι συναφές
µε το αντικείµενο του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 7
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
7.1 Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων: Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. αναλαµβάνει την
δηµοσιοποίηση της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων. H υποβολή αίτησης συνεπάγεται και την
ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος κανονισµού.
Στην πρόσκληση αναφέρονται:
α)

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (βλέπε Άρθρο 7.2) και η προθεσµία υποβολής τους σε έντυπη

µορφή στη γραµµατεία του Τ.Μ.Β.Γ. Επισηµαίνεται επίσης ότι όσοι υποψήφιοι δεν έχουν καταθέσει εντός της
προβλεπόµενης προθεσµίας την σχετική αίτηση συνοδευόµενη από όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, δεν
έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις (βλ. παρακάτω) και αυτοµάτως απορρίπτονται.
β)

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. Επισηµαίνεται επίσης ότι όσοι υποψήφιοι δεν

πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ., δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις
και αυτοµάτως απορρίπτονται.
γ)

Ο µέγιστος αριθµός των εισακτέων.

δ)

Η διαδικασία κρίσης των υποψηφίων (βλέπε Άρθρο 7.3).

ε)

Η διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων και επιλογής των εισακτέων (βλέπε Άρθρο 7.4).

στ)

Ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των εισαγωγικών στο Π.Μ.Σ. εξετάσεων καθώς και η εξεταστέα ύλη

(βλέπε Άρθρο 7.3).
7.2 Αίτηση και απαιτούµενα δικαιολογητικά: Οι υποψήφιοι, προκειµένου να αποκτήσουν το δικαίωµα
συµµετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει να καταθέσουν στη γραµµατεία του Τ.Μ.Β.Γ. αίτηση υποψηφιότητας στο
Π.Μ.Σ. «Εργαστηριακή Έρευνα στη Μοριακή Βιολογία» συνοδευόµενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά
(γνήσια ή επικυρωµένα σύµφωνα µε τον νόµο αντίγραφα τους):
1. Έντυπη αίτηση.
2. Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα στα πρότυπα του Europass µε πλήρη και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας,
συνοδευόµενο από 2 φωτογραφίες.
3. Πτυχίο ή δήλωση του υποψηφίου ότι αναµένεται η αποφοίτησή του µέχρι την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ. Σε
περίπτωση που το πτυχίο δεν κατατίθεται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, οι επιτυχόντες πρέπει να το
προσκοµίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, οι επιτυχόντες µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση
περάτωσης σπουδών του οικείου Τµήµατος κατά την εγγραφή τους και το πτυχίο τους µέχρι τη λήξη του
ηµερολογιακού έτους. Ειδικά για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστηµιακές Σχολές της
αλλοδαπής απαιτείται, επιπλέον του πτυχίου τους, βεβαίωση ισοτιµίας από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

4. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2. Οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να είναι
γνώστες της Αγγλικής γλώσσας. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται µέσω της κατοχής ενός εκ των
ακόλουθων:
α)

Κρατικού Πιστοποιητικού του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 19 του άρθρου 13

του ν. 3149/2003.
β)

Πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας (της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της αλλοδαπής).

γ)

Πτυχίου Μετάφρασης από και προς την Αγγλική γλώσσα (της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο από το

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της αλλοδαπής).
δ)

Πτυχίου, µεταπτυχιακού διπλώµατος ή διδακτορικού διπλώµατος από αγγλόφωνο πρόγραµµα σπουδών

αναγνωρισµένου Ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
ε)

Απολυτήριου τίτλου ισότιµου των ελληνικών λυκείων, εφόσον έχει αποκτηθεί µετά από κανονική

φοίτηση τουλάχιστον τριών ετών στην αγγλική γλώσσα.
στ)

Απολυτήριου τίτλου του International Baccalaureate® µε βαθµό τουλάχιστον 5 στο µάθηµα English

Language A (higher level ή standard level).
ζ)

Michigan State University – Certificate of English Language Competency B2.

η)

First Certificate in English του Πανεπιστηµίου Cambridge.

θ)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL®) µε βαθµολογία Reading, Listening, Speaking και

Writing µεγαλύτερη ή ίση από 15, 14, 18 και 17 αντίστοιχα.
ι)

International English Language Testing System (IELTS) µε βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση από 5.

Σηµειώνεται ότι η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ.
347/2003).
5. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
6. Σύντοµη ερευνητική πρόταση. Βασικός πυλώνας του Π.Μ.Σ. είναι η εργαστηριακή έρευνα. Προκειµένου να
εξασφαλιστεί πως κάθε µελλοντικός φοιτητής του Π.Μ.Σ. θα µπορεί να διεξάγει εργαστηριακή έρευνα, θα
πρέπει να εξασφαλίζεται πως ένας από τους εσωτερικούς διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. διατίθεται να αναλάβει τόσο
την επιστηµονική καθοδήγηση και επίβλεψη, όσο και την οικονοµική κάλυψη των εξόδων της ερευνητικής
δραστηριότητας του υποψηφίου, εφόσον αυτός γίνει δεκτός. Παράλληλα θα πρέπει επίσης, να εξασφαλιστεί ότι
η ερευνητική δραστηριότητα στην οποία θα εµπλακεί ο υποψήφιος εφόσον γίνει δεκτός, εµπίπτει στα
επιστηµονικά του ενδιαφέροντα. Με σκοπό την διασφάλιση των παραπάνω οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως
να υποβάλουν µαζί µε την αίτηση τους µία σύντοµη ερευνητική πρόταση από κοινού µε έναν από τους
εσωτερικούς διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. Η ερευνητική αυτή πρόταση θα αποτελέσει το θέµα της Διπλωµατικής
Εργασίας του υποψηφίου εφόσον αυτός γίνει δεκτός και θα πρέπει να είναι συναφής µε το επιστηµονικό
αντικείµενο του Π.Μ.Σ. Διά της ερευνητικής αυτής πρότασης το συνυπογράφον µέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Μ.Β.Γ.,
αναλαµβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που ο υποψήφιος γίνει δεκτός, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών
του στο Π.Μ.Σ., να τον εντάξει στο έµψυχο δυναµικό του εργαστηρίου του, να τον καθοδηγήσει επιστηµονικά,
να επιβλέψει την Διπλωµατική του Εργασία και την εν γένει εργαστηριακή/ερευνητική του δουλειά και να
χρηµατοδοτήσει την έρευνά του. Ωστόσο, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν πως λόγω των ιδιαιτεροτήτων της
έρευνας και του γεγονότος ότι τα επιστηµονικά δεδοµένα συνεχώς µεταβάλλονται, εάν γίνουν δεκτοί, ενδέχεται
ανά πάσα στιγµή ο επιβλέπων τους, µε την σύµφωνη γνώµη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., να διαφοροποιήσει σε εύλογο
βαθµό την ερευνητική τους δραστηριότητα σε σχέση µε την κατατεθείσα ερευνητική πρόταση, ώστε η έρευνα

που θα διεξάγουν να παραµένει προσαρµοσµένη στα διαρκώς µεταβαλλόµενα επιστηµονικά δεδοµένα. Είναι
επίσης δυνατή η πλήρης αλλαγή του θέµατος της Διπλωµατικής Εργασίας, οποιαδήποτε στιγµή κατά τη
διάρκεια της φοίτησης του υποψηφίου εφόσον αυτός γίνει δεκτός. Ωστόσο το νέο θέµα θα πρέπει να παραµένει
εντός του επιστηµονικού αντικειµένου του Π.Μ.Σ., και εφόσον δεν σχετίζεται µε το παλαιό, πέραν της έγκρισης
από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του φοιτητή.
7.3 Διαδικασία κρίσης των υποψηφίων: Η κρίση των υποψηφίων γίνεται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και βασίζεται
σε εισαγωγικές εξετάσεις. Στο πλαίσιο της διαδικασίας κρίσης των υποψηφίων η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.:
α)

Πραγµατοποιεί τους σχετικούς ελέγχους και αποφαίνεται αν οι υποψήφιοι έχουν καταθέσει

εµπρόθεσµα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (βλέπε Άρθρο 7.2)
β)

Πραγµατοποιεί τους σχετικούς ελέγχους και αποφαίνεται αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις

για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.
γ)

Ορίζει και ανακοινώνει τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των εισαγωγικών στο Π.Μ.Σ. εξετάσεων.

δ)

Ορίζει και ανακοινώνει την εξεταστέα ύλη.

ε)

Ορίζει τα θέµατα των εξετάσεων.

στ)

Ορίζει δύο µέλη της για να διεκπεραιώσουν τις εξετάσεις (συµπεριλαµβανοµένης της επιτήρησης τους

και της διόρθωσης των γραπτών στην κλίµακα 0-100).
7.4 Διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων και επιλογής των εισακτέων: Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ.
γίνεται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. όπως περιγράφεται στη συνέχεια.
α)

Όσοι υποψήφιοι βαθµολογηθούν στις γραπτές εξετάσεις µε βαθµολογία µικρότερη από 50/100

απορρίπτονται.
β)

Οι υποψήφιοι µε βαθµολογία µεγαλύτερη από 50/100 κατατάσσονται µε σειρά βαθµολογίας στον

κατάλογο των εν δυνάµει επιτυχόντων. Σε περίπτωση ισοβαθµίας κατατάσσεται πρώτος ο υποψήφιος µε τον
υψηλότερο βαθµό πτυχίου.
γ)

Οι δέκα πρώτοι υποψήφιοι του καταλόγου των εν δυνάµει επιτυχόντων θεωρούνται επιτυχόντες

(εισακτέοι) ενώ οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες
δ)

Σε περίπτωση που ένας εκ των επιτυχόντων αποσύρει την υποψηφιότητα του εντός της πρώτης

εβδοµάδας λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ή νωρίτερα, γίνεται δεκτός ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών.
ε)

Σε περίπτωση που ένας εκ των επιτυχόντων δεν εγγραφεί εγκαίρως ή δεν εµφανιστεί να αναλάβει τις

υποχρεώσεις του τις τρεις πρώτες ηµέρες λειτουργίας του Π.Μ.Σ., χωρίς αιτιολογία που θα γίνει αποδεκτή από
την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., αίρεται αυτοµάτως η απόφαση εισαγωγής του στο Π.Μ.Σ. οπότε δεν θεωρείται πλέον
εισακτέος και γίνεται δεκτός ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών.
7.5 Επικύρωση της διαδικασίας κατάταξης των υποψηφίων και επιλογής των εισακτέων: Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
φέρνει προς επικύρωση στη Γ.Σ. του Τ.Μ.Β.Γ. τα αποτελέσµατα της διαδικασίας κατάταξης των υποψηφίων και
επιλογής των εισακτέων. Στο σχετικό αίτηµα αναφέρονται:
α)

Τα ονόµατα αυτών που κατέθεσαν αίτησης υποψηφιότητας και δεν την απέσυραν.

β)

Τα ονόµατα αυτών που απορρίφθηκαν πριν τις εξετάσεις γιατί δεν κατέθεσαν εντός της προβλεπόµενης

προθεσµίας όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή γιατί δεν πληρούσαν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για φοίτηση
στο Π.Μ.Σ.
γ)

Τα αποτελέσµατα της κατάταξης των υποψηφίων (βλέπε Άρθρο 7.3).

δ)

Τον κατάλογο των επιτυχόντων (βλέπε Άρθρο 7.3).

Η Γ.Σ. του Τ.Μ.Β.Γ. εγκρίνει τον κατάλογο των επιτυχόντων και ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. αναλαµβάνει να
ενηµερώσει τους υποψηφίους µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για τα αποτελέσµατα της επιλογής. Οι
εισακτέοι οφείλουν εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την ενηµέρωση τους να καταθέσουν στην Γραµµατεία
του Τ.Μ.Β.Γ. αίτηση εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.
Σε περίπτωση που µετά την επικύρωση της διαδικασίας από την Γ.Σ. του Τ.Μ.Β.Γ., ένας εκ των επιτυχόντων
αποσύρει την υποψηφιότητα του εντός της πρώτης εβδοµάδας λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ή νωρίτερα, γίνεται
δεκτός ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών ο οποίος ενηµερώνεται άµεσα από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Η
απόσυρση της υποψηφιότητας µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε έντυπη δήλωση του υποψηφίου που θα
αποσταλεί στη Γραµµατεία του Τ.Μ.Β.Γ. είτε µε ενηµέρωση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο.
Άρθρο 8
Διάρκεια σπουδών
1. Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ΄ ελάχιστο στο ένα ηµερολογιακό έτος που περιλαµβάνει δύο (2) εξάµηνα και τη
θερινή περίοδο.
Η φοίτηση στο πρόγραµµα θεωρείται ότι λήγει µε την ολοκλήρωση της συγγραφής και της δηµόσιας
παρουσίασης της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας.
Ο µεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωµένος να ολοκληρώσει οπωσδήποτε τις µεταπτυχιακές του σπουδές
µέσα σε χρονικό διάστηµα διπλάσιο της κανονικής προβλεπόµενης διάρκειας.
2. Μερική φοίτηση
Στους µεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες προβλέπεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) η δυνατότητα µερικής φοίτησης για εργαζόµενους/νες φοιτητές /τριες, η διάρκεια της οποίας δεν
µπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης. Ο αριθµός των φοιτητών/τριών µερικής φοίτησης
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% του αριθµού των εισακτέων και αφορά άτοµα που αποδεδειγµένα εργάζονται
(βεβαίωση εργοδότη) πλέον των 15 ωρών εβδοµαδιαίως.
Η µερική φοίτηση προβλέπεται και για µη εργαζόµενους µεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να
ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράµµατος πλήρους φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά
σοβαρές περιπτώσεις.
Ως τέτοιες περιπτώσεις θεωρούνται ασθένεια και εν γένει λόγοι υγείας (που τεκµηριώνονται από σχετικά
παραστατικά από δηµόσια νοσοκοµεία και επιτροπές) και η στράτευση (που τεκµηριώνεται µε βεβαίωση από το
στρατό).
3. Αναστολή σπουδών
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στους µεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες παρέχεται, κατόπιν υποβολής σχετικής
αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόµενα εξάµηνα. Κατά
τη διάρκεια της αναστολής, ο µεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής
δεν προσµετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.
4. Αντιµετώπιση παραπτωµάτων και διαγραφή µεταπτυχιακών φοιτητών: Οποιοδήποτε παράπτωµα φοιτητή
κρίνεται αρχικά από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. η οποία εισηγείται για την αντιµετώπισή του στην Γ.Σ. του Τ.Μ.Β.Γ.

Αν η Γ.Σ. του Τ.Μ.Β.Γ. θεωρήσει πως το παράπτωµα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, µπορεί να προχωρήσει στη
διαγραφή του φοιτητή. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισµένες περιπτώσεις στις οποίες ένας φοιτητής
διαγράφεται:
α)

Αν η συµπεριφορά του δεν συνάδει µε την ακαδηµαϊκή δεοντολογία, όπως π.χ. αν αποπειραθεί να

αντιγράψει σε εξετάσεις, ή αν διαπράξει λογοκλοπή (βλέπε και Άρθρο 19), ή αν προβεί στην δηµοσίευση
επιστηµονικών αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την εργασία του στο Π.Μ.Σ. χωρίς την ενηµέρωση και την
έγκριση του επιβλέποντος του.
β)

Αν δεν τηρεί τα προβλεπόµενα σε σχέση µε το ωράριο εργασίας του (βλέπε Άρθρο 9.1).

Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, πριν η Γ.Σ. του Τ.Μ.Β.Γ. προχωρήσει στην διαγραφή του φοιτητή, οφείλει να
τον καλέσει σε απολογία.
Άλλες περιπτώσεις που χωρίς να συνδέονται µε παραπτώµατα οδηγούν αυτοµάτως σε διαγραφή φοιτητών είναι
οι ακόλουθες:
γ)

Ένας φοιτητής διαγράφεται αν συµπληρώσει τα δύο χρόνια φοίτησης χωρίς να έχει περάσει επιτυχώς

όλα τα µαθήµατα περιλαµβανόµενης της Διπλωµατικής Εργασίας.
δ)

Ένας φοιτητής διαγράφεται αν, βάσει των κανόνων και των προθεσµιών του παρόντος κανονισµού,

αποκλείεται να περάσει επιτυχώς εντός δύο ετών φοίτησης όλα τα µαθήµατα περιλαµβανόµενης της
Διπλωµατικής Εργασίας (π.χ. αν αποτύχει σε ένα ή περισσότερα µαθήµατα, περιλαµβανόµενης της
Διπλωµατικής Εργασίας, οριστικά, υπό την έννοια ότι δεν έχει σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό το
δικαίωµα να επανεξεταστεί σε αυτά εντός του µέγιστου δυνατού διαστήµατος φοίτησης που είναι τα δύο έτη).
ε)

Ένας φοιτητής διαγράφεται αν ο ίδιος το ζητήσει εγγράφως από την Γραµµατεία του Τ.Μ.Β.Γ.
Άρθρο 9
Όροι φοίτησης

9.1 Διδάσκοντες: Το εκπαιδευτικό έργο του Π.Μ.Σ. αναλαµβάνουν οι εσωτερικοί διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. (που
είναι µέλη Δ.Ε.Π. ή µεταδιδάκτορες του Τ.Μ.Β.Γ. του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε αυτό του
Π.Μ.Σ.), συνεπικουρούµενοι και από εξωτερικούς διδάσκοντες (που είναι επιστήµονες εκτός του Τ.Μ.Β.Γ.,
κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος µε εµπειρία στο ίδιο ή σε συναφές γνωστικό αντικείµενο µε αυτό του
Π.Μ.Σ.) οι οποίοι µπορούν να συµµετέχουν στην διδασκαλία των µαθηµάτων του Π.Μ.Σ. διά ζώσης ή εξ’
αποστάσεως σύµφωνα πάντα και µε τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. Οι εσωτερικοί διδάσκοντες του
Π.Μ.Σ. ορίζονται κάθε χρόνο από την Γ.Σ. του Τ.Μ.Β.Γ. για την επόµενη ακαδηµαϊκή χρόνια. Οι εξωτερικοί
διδάσκοντες ορίζονται επίσης από την Γ.Σ. του Τ.Μ.Β.Γ.
9.2 Διδασκαλία των µαθηµάτων: Τα µαθήµατα είναι υποχρεωτικά, και διδάσκονται διά ζώσης ή εξ αποστάσεως
κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας (ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή
αργιών). Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι σύγχρονη και δεν µπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια το 35% του
συνολικού αριθµού ωρών διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. Σε κάθε µάθηµα ορίζεται από τη Γ.Σ. του Τ.Μ.Β.Γ. ένας
διδάσκων ως υπεύθυνος/συντονιστής του µαθήµατος.
9.3 Παρακολούθηση των µαθηµάτων και απουσίες: Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση όλων των διαλέξεων
και γενικά των δραστηριοτήτων όλων των µαθηµάτων. Αν ένας φοιτητής παρακολουθήσει λιγότερο από το
80% των διαλέξεων/δραστηριοτήτων ενός µαθήµατος, η φοίτηση του θεωρείται ελλιπής, στερείται του
δικαιώµατος να εξεταστεί σε αυτό και οφείλει να το παρακολουθήσει ξανά την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά. Οι

απουσίες των φοιτητών από τις διαλέξεις/δραστηριότητες των µαθηµάτων καταγράφονται από τους εκάστοτε
διδάσκοντες και γνωστοποιούνται στον υπεύθυνο του αντίστοιχου µαθήµατος ο οποίος στο τέλος του εξαµήνου
ελέγχει για κάθε φοιτητή αν η φοίτηση του υπήρξε επαρκής ή ελλιπής και κατ’ επέκταση αν δικαιούται ή όχι να
συµµετέχει στις εξετάσεις του µαθήµατος. Αν ένας φοιτητής αδυνατεί να ολοκληρώσει επιτυχώς την φοίτηση
του στο Π.Μ.Σ. εντός του µέγιστου επιτρεπτού διαστήµατος των δύο ετών, εξαιτίας απουσιών που τον
υποχρέωσαν να κάνει σοβαροί λόγοι υγείας, του ιδίου η συγγενούς του πρώτου βαθµού, τότε µετά από αίτηση
του εξετάζεται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. η πιθανότητα αναπλήρωσης του δηµιουργηθέντος διδακτικού κενού.
9.4 Εξέταση των µαθηµάτων: Η εξέταση των µαθηµάτων γίνεται µε ερωτήσεις/ασκήσεις (γραπτά ή προφορικά),
ή µε γραπτή εργασία, ή µε γραπτή αναφορά ή µε προφορική παρουσίαση, ή µε συνδυασµό των παραπάνω. Ο
ακριβής τρόπος και ο χρόνος εξέτασης καθορίζονται από τον υπεύθυνο του µαθήµατος και γνωστοποιούνται
στους φοιτητές. Ο υπεύθυνος του µαθήµατος αναλαµβάνει επίσης να ορίσει τα θέµατα των εξετάσεων, να
διεκπεραιώσει τις εξετάσεις (συµπεριλαµβανοµένης της επιτήρησής τους και της διόρθωσης των γραπτών).
Ειδικά η διπλωµατική εργασία αξιολογείται από Τριµελή Εξεταστική Επιτροπή. Για κάθε µάθηµα
οργανώνονται εξετάσεις δύο φορές στη διάρκεια κάθε ακαδηµαϊκής χρονίας: µία µετά το τέλος του αντίστοιχου
εξαµήνου και µία εντός του µηνός Σεπτεµβρίου.
9.5 Επανεξέταση των µαθηµάτων: Αν κάποιος φοιτητής αποτύχει στην εξέταση µαθήµατος ή µαθηµάτων και η
αποτυχία του αυτή σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον παρόντα κανονισµό συνεπάγεται πως δεν θα ολοκληρώσει
επιτυχώς το Π.Μ.Σ. (βλέπε Άρθρο 34, Παράγραφο 6 του Ν.4485/2017), τότε ύστερα από αίτησή του προς την
Γ.Σ. του Τ.Μ.Β.Γ. µπορεί να επανεξεταστεί από τριµελή επιτροπή µελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, τα µέλη της
οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο µε το εξεταζόµενο µάθηµα και ορίζονται από την Γ.Σ.
του Τ.Μ.Β.Γ. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος του σχετικού µαθήµατος.
Άρθρο 10
Πρόγραµµα σπουδών Έλεγχος γνώσεων
10.1 Μαθήµατα, πιστωτικές µονάδες (ECTS), φόρτος εργασίας και ωράριο εργασίας: Για την απόκτηση του
Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε
όλα τα µαθήµατα περιλαµβανόµενης της Διπλωµατικής Εργασίας. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων
(ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 75. Κάθε πιστωτική µονάδα ECTS
αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται η διάρκεια
διδασκαλίας, οι πιστωτικές µονάδες ECTS και ο φόρτος εργασίας, ανά µάθηµα και στο σύνολο του Π.Μ.Σ.

Κωδικός

Διάρκεια

Μάθημα

(Ώρες)

ECTS

Φόρτος
εργασίας

Α΄ Εξάμηνο
MB1

Ανάλυση επιστημονικής βιβλιογραφίας Ι

40

4

100

MB2

Ειδικά θέματα Σύγχρονης Μοριακής Βιολογίας Ι

10

1

25

MB3

Προηγμένη Τεχνολογία Μοριακής Βιολογίας

200

25

625

250

30

750

40

4

100

Σύνολα Α΄ Εξάμηνου
Β΄ Εξάμηνο
MB4

Ανάλυση επιστημονικής βιβλιογραφίας ΙΙ

MB5

Ειδικά θέματα Σύγχρονης Μοριακής Βιολογίας ΙΙ

10

1

25

MB6

Διπλωματική Εργασία I

200

25

625

250

30

750

125

15

375

625

75

1.875

Σύνολα Β΄ Εξάμηνου
Θερινή Περίοδος
MB7

Διπλωματική Εργασία II
Σύνολο Π.Μ.Σ.

Σε ό,τι αφορά τον φόρτο εργασίας αυτός κατανέµεται σε 1.875/52=36 ώρες την εβδοµάδα και σε 36/5=7,2
ώρες την ηµέρα. Κατά συνέπεια, συµπεριλαµβανοµένου ενός διαλείµµατος για να γευµατίσουν, οι φοιτητές
απασχολούνται περίπου 40 ώρες εβδοµαδιαίως. Η εργασία τους πραγµατοποιείται κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες στους χώρους του Τ.Μ.Β.Γ. ή/και στους χώρους συνεργαζόµενων εργαστηρίων το Β’
εξάµηνο και τη θερινή περίοδο (αν κατά την κρίση του επιβλέποντος την διπλωµατική εργασία τους αυτό
διευκολύνει την ερευνητική δραστηριότητα του φοιτητή και µε την προϋπόθεση της συγκατάθεσης του
φοιτητή). Στην περίπτωση όµως αυτή ο φοιτητής διατηρεί την υποχρέωση του να παρευρίσκεται στο
Τ.Μ.Β.Γ. για τις ανάγκες των µαθηµάτων Ανάλυση επιστηµονικής βιβλιογραφίας ΙΙ και Ειδικά θέµατα
Σύγχρονης Μοριακής Βιολογίας ΙΙ. Επισηµαίνεται ότι λόγω της φύσεως της εργασίας που ανατίθεται στους
φοιτητές είναι δυνατόν µέρος του παραπάνω υποχρεωτικού ωραρίου να µεταφερθεί/αναπληρωθεί π.χ. το
Σαββατοκύριακο.
10.2 Βαθµολογία των µαθηµάτων: Μετά το πέρας της εξέτασης ο υπεύθυνος κάθε µαθήµατος αποστέλλει
στην Γραµµατεία του Τ.Μ.Β.Γ. την βαθµολογία των εξεταζόµενων καθώς και τα γραπτά ή τις εργασίες ή
οποιοδήποτε άλλο τεκµήριο της εξέτασης των φοιτητών είναι διαθέσιµο. Η βαθµολογική κλίµακα για την
αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών εκτείνεται από το µηδέν (0) ως το δέκα (10) και προσδιορίζεται µε
ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. Η εξέταση σε κάθε µάθηµα θεωρείται επιτυχής όταν ο βαθµός του φοιτητή
είναι µεγαλύτερος ή ίσος του 5. Στις επιδόσεις των φοιτητών αποδίδονται οι ακόλουθοι χαρακτηρισµοί:
•

«Άριστα» από οκτώ και πενήντα (8,50) µέχρι δέκα (10),

•

«Λίαν καλώς» από έξι και πενήντα (6,50) µέχρι οκτώ και σαράντα εννέα (8,49),

•

«Καλώς» από πέντε (5) ως και έξι και σαράντα εννέα (6,49).

Εξαίρεση αποτελούν τα µαθήµατα Ανάλυση Επιστηµονικής Βιβλιογραφίας Ι και ΙΙ στα οποία η εξέταση
γίνεται µε προφορική παρουσίαση στη διάρκεια της οποίας υποβάλλονται ερωτήσεις από τους διδάσκοντες
του Π.Μ.Σ. και στην εξέταση των οποίων αποδίδεται µόνο ο χαρακτηρισµός «Επιτυχής» ή «Ανεπιτυχής».
Ο βαθµός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθµούς των επί µέρους µαθηµάτων του περιλαµβανοµένης της
Διπλωµατικής Εργασίας και εξαιρουµένων των µαθηµάτων Ανάλυση Επιστηµονικής Βιβλιογραφίας Ι και ΙΙ.
Ο βαθµός του Δ.Μ.Σ. υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο και µε ευθύνη της Γραµµατείας καταχωρείται
στον ατοµικό φάκελο κάθε φοιτητή:
(Βαθµός MB2 x 0,05) + (Βαθµός MB3 x 0,3) + (Βαθµός MB5 x 0,05) + (Βαθµός ΜΒ6 x 0,3) + (Βαθµός
MB7 x 0,3)
10.3 Περιγραφή των µαθηµάτων Aνάλυση Επιστηµονικής Βιβλιογραφίας Ι και ΙΙ (MB1 και MB4): Στόχος
των µαθηµάτων είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης µέσω της µελέτης, ανάλυσης και παρουσίασης
πρόσφατων άρθρων της επιστηµονικής βιβλιογραφίας που εµπίπτουν στο γνωστικό αντικείµενο το Π.Μ.Σ.

10.4 Περιγραφή των µαθηµάτων Ειδικά Θέµατα Σύγχρονης Μοριακής Βιολογίας Ι και ΙΙ (MB2 και MB5):
Στόχος των µαθηµάτων είναι η έκθεση των φοιτητών σε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων της σύγχρονης Μοριακής
Βιολογίας, που παρουσιάζονται σε ερευνητικά σεµινάρια από µέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Μ.Β.Γ. ή άλλων τµηµάτων
της Ελλάδας ή του εξωτερικού καθώς και από ερευνητές που συµµετέχουν στο πρόγραµµα ως εξωτερικοί
διδάσκοντες.
10.5 Περιγραφή του µαθήµατος Προηγµένη Τεχνολογία Μοριακής Βιολογίας (MB3): (Εργαστηριακό
Μάθηµα): Στόχοι του µαθήµατος είναι α) η ανάπτυξη εργαστηριακών δεξιοτήτων πειραµατικού σχεδιασµού,
διατύπωσης και ελέγχου επιστηµονικών υποθέσεων στη Μοριακή Βιολογία, β) η εξοικείωση θεωρητικά και
πρακτικά µε µια σειρά προηγµένων µεθόδων και τεχνικών της Μοριακής Βιολογίας και γ) η ανάπτυξη
δεξιοτήτων ερµηνείας και αξιολόγησης πειραµατικών αποτελεσµάτων. Στο πλαίσιο του µαθήµατος οι
φοιτητές θα διδαχθούν, θα παρακολουθήσουν, θα µελετήσουν και στη συνέχεια θα υλοποιήσουν µια σειρά
ασκήσεων στο εργαστήριο.
10.6 Περιγραφή των µαθηµάτων Διπλωµατική Εργασία I και ΙΙ: Βλέπε. Άρθρο 11.
Άρθρο 11
Εκπόνηση µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας
Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει ο ίδιος µια πρωτότυπη ερευνητική εργασία που
ονοµάζεται Διπλωµατική Εργασία (Δ.Ε.). Μετά την εκπόνησή της ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει
γραπτώς την Δ.Ε. του και κατόπιν να την υποστηρίξει δηµόσια µε επιτυχία. Μέσω της εκπόνησης της Δ.Ε. ο
φοιτητής εξασκείται σε εργαστηριακές ή/και υπολογιστικές τεχνικές, στην οργάνωση πειραµατικών
πρωτοκόλλων, στην αξιοποίηση της βιβλιογραφίας και στην κριτική ανάλυση πειραµατικών αποτελεσµάτων
και γενικότερα επιστηµονικών δεδοµένων. Η Δ.Ε. πραγµατοποιείται κατά το Β΄ Εξάµηνο και κατά τη θερινή
περίοδο στο πλαίσιο των µαθηµάτων Διπλωµατική Εργασία I και ΙΙ. Τα µαθήµατα Δ.Ε. I και ΙΙ
βαθµολογούνται από έναν επιβλέποντα που έχει οριστεί και γίνει δεκτός από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. κατά την
εισαγωγή του φοιτητή στο Π.Μ.Σ. και από δύο ακόµα µέλη Δ.Ε.Π. (Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής µε
αντικείµενο συναφές µε το θέµα της Δ.Ε.) τα οποία ο επιβλέπων εισηγείται προς έγκριση στην Σ.Ε. του
Π.Μ.Σ. Ο ορισµός των δύο επιπλέον µελών που µαζί µε τον επιβλέποντα συγκροτούν την Τριµελή
Εξεταστική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.) της Δ.Ε. γίνεται εντός του Α΄ Εξαµήνου ή στις αρχές του Β΄ Εξαµήνου. Αν ο
επιβλέπον την Δ.Ε. δεν έχει καταθέσει στην Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. σχετική εισήγηση εντός του Α΄ Εξαµήνου, τότε
στις αρχές του Β΄ Εξαµήνου, η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. προβαίνει χωρίς εισήγηση στον ορισµό των δύο επιπλέον
µελών που συγκροτούν την Τ.Ε.Ε. της Δ.Ε. και ενηµερώνει σχετικά τον επιβλέποντα και τον φοιτητή. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις απώλειας, αντικειµενικής αδυναµίας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης ή άλλου
σπουδαίου λόγου, είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή άλλου µέλους της Τ.Ε.Ε. της Δ.Ε. µετά
από απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
Η διπλωµατική εργασία γράφεται στην Ελληνική γλώσσα, ή κατ’ εξαίρεση (µε τη σύµφωνη γνώµη του
φοιτητή, της Τ.Ε.Ε. της Δ.Ε. και της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.) στην αγγλική γλώσσα. Έχει έκταση τουλάχιστον
10.000 λέξεις και αποτελείται κατά σειρά από τα ακόλουθα µέρη:
1

Εξώφυλλο στην γλώσσα συγγραφής της Δ.Ε.: Αποτελεί την πρώτη σελίδα της Δ.Ε. και θα πρέπει σε

αυτό να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Σχολή Επιστηµών
Υγείας, Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Εργαστηριακή

Έρευνα στη Μοριακή Βιολογία, Τίτλος της Δ.Ε., Ονοµατεπώνυµο συγγραφέα, Ονοµατεπώνυµο
επιβλέποντα, Αλεξανδρούπολη, µήνας και έτος κατάθεσης της Δ.Ε. Η επόµενη σελίδα πρέπει να µένει κενή.
2

Μετάφραση του εξωφύλλου στην Αγγλική ή στην Ελληνική Γλώσσα (σε αυτή από τις δύο που δεν

αποτελεί τη γλώσσα συγγραφής της Δ.Ε.). Η επόµενη σελίδα πρέπει να µένει κενή.
3

Αφιέρωση (αν υπάρχει). Η επόµενη σελίδα πρέπει να µένει κενή.

4

Ευχαριστίες (αν υπάρχουν). Η επόµενη σελίδα πρέπει να µένει κενή.

5

Περίληψη στην γλώσσα συγγραφής της Δ.Ε.

6

Περίληψη στην Αγγλική ή στην Ελληνική Γλώσσα (σε αυτή από τις δύο που δεν αποτελεί τη

γλώσσα συγγραφής της Δ.Ε.).
7

Περιεχόµενα.

8

Εισαγωγή. Περιλαµβάνει µια σύντοµη ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και ολοκληρώνεται

µε τον σκοπό/στόχο της Δ.Ε.
9

Υλικά και µέθοδοι. Αναφέρονται η προέλευση των υλικών και οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν.

10

Αποτελέσµατα. Παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσµατα των επί µέρους πειραµάτων.

11

Συζήτηση. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε συνθετικό και εποπτικό τρόπο και

ερµηνεύονται στο ευρύτερο πλαίσιο όσων είναι γνωστά από την διεθνή βιβλιογραφία,
12

Βιβλιογραφία. Καταγράφονται οι επιστηµονικές πηγές (επιστηµονικά άρθρα ή βιβλία) που

χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία. Η παράθεση γίνεται αλφαβητικά µε βάση το επώνυµο του πρώτου
συγγραφέα. Στο κείµενο της Δ.Ε. οι αναφορές εµφανίζονται σε παρένθεση. Αναφέρεται µόνο το επώνυµο
του πρώτου συγγραφέα ακολουθούµενο από τη λατινική ένδειξη «et al.» (εκτός αν οι συγγραφείς είναι δύο
οπότε αναφέρεται το επώνυµο και των δύο συγγραφέων) ακολουθεί κόµµα και το έτος δηµοσίευσης της
εργασίας. Αν δύο εργασίες µε τους ίδιους συγγραφείς έχουν δηµοσιευθεί το ίδιο έτος, τότε αναφέρονται
κατά χρονολογική σειρά και διακρίνονται µε µια αλφαβητική επισήµανση (στα αγγλικά) η οποία έπεται του
έτους δηµοσίευσης (π.χ. Martin and Evans, 1985a, Martin and Evans, 1985b).
Επισηµαίνεται ότι το κείµενο θα πρέπει να είναι µορφοποιηµένο σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που
ισχύουν για τις επιστηµονικές εργασίες. Επίσης µετά την ολοκλήρωση της συγγραφής, ο φοιτητής
υποβάλλει την εργασία στο διαδικτυακό λογισµικό αποτροπής της λογοκλοπής Turnitin και κοινοποιεί το
σχετικό πόρισµα στην Τ.Ε.Ε. της Δ.Ε.
Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής ο φοιτητής οφείλει να υποβάλει σε ηλεκτρονική µορφή (ως αρχείο
PDF και ως αρχείο κειµένου) στον επιβλέποντα και στα άλλα δύο µέλη της Τ.Ε.Ε. την Διπλωµατική του
Εργασία προς έγκριση. Η επιτροπή εντός προθεσµίας τριών εβδοµάδων µπορεί:
α)

να εγκρίνει την εργασία ως έχει

β)

να προτείνει συγκεκριµένες διορθώσεις και να επιστρέψει την εργασία στον φοιτητή προκειµένου να

τις κάνει και να την ξαναστείλει στην Τ.Ε.Ε. για να λάβει την έγκριση,
γ)

να απορρίψει την εργασία και να ζητήσει την εκ βάθρων αναδιάρθρωσή της και την εκ νέου

συγγραφή της από τον φοιτητή.
Ενδεικτικοί λόγοι απόρριψης της Δ.Ε. από την Τ.Ε.Ε. είναι οι ακόλουθοι:
α)

Εάν το πλήθος των επιστηµονικών σφαλµάτων είναι τέτοιο ώστε η διόρθωσή τους να ισοδυναµεί

πρακτικά µε την εκ νέου συγγραφή εκτενών τµηµάτων της Δ.Ε.

β)

Εάν το πλήθος των γλωσσικών σφαλµάτων είναι τέτοιο ώστε η διόρθωσή τους να ισοδυναµεί

πρακτικά µε την εκ νέου συγγραφή εκτενών τµηµάτων της Δ.Ε.
γ)

Εάν η µορφοποίηση του κειµένου δεν είναι σύµφωνη µε τα διεθνή πρότυπα που ισχύουν για τις

επιστηµονικές εργασίες (π.χ. αν η ανάλυση των Εικόνων είναι χαµηλή, αν οι Πίνακες είναι δυσανάγνωστοι,
αν οι Εικόνες ή/και οι Πίνακες βρίσκονται εκτός της κύριας ροής του κειµένου ή αν στοιχεία όπως η
στοίχιση, τα περιθώρια ή οι γραµµατοσειρές, έχουν αφεθεί στην τύχη και δεν επιλέγονται κατά τρόπο λογικό
και συνεκτικό).
Τέλος σε περίπτωση που η Τ.Ε.Ε. διαπιστώσει πως όλη η Δ.Ε. ή µέρος αυτής αποτελεί προϊόν λογοκλοπής
(βλέπε Άρθρο 19), ενηµερώνει τον φοιτητή και την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. η οποία θέτει θέµα διαγραφής του
φοιτητή στην Γ.Σ. του Τ.Μ.Β.Γ. και εισηγείται σχετικά.
Μετά την έγκριση της Δ.Ε., η Τ.Ε.Ε. ορίζει τον τόπο και τον χρόνο της δηµόσιας παρουσίασης. Η διάρκεια
της παρουσίασης είναι 15-30 min περιλαµβανοµένων των ερωτήσεων που υποβάλουν στο τέλος τα µέλη της
Τ.Ε.Ε. και το υπόλοιπο ακροατήριο. Τα µέλη της Τ.Ε.Ε. οφείλουν εντός µίας εβδοµάδας από την δηµόσια
υποστήριξη, να καταθέσουν στην Γραµµατεία του Τ.Μ.Β.Γ. πρακτικό της δηµόσιας υποστήριξης (το οποίο
συντάσσουν και υπογράφουν) και στο οποίο αναγράφονται τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλια καθώς και ο
τελικός βαθµός της Δ.Ε.
Η βαθµολογία του µαθήµατος Διπλωµατική Εργασία I διαµορφώνεται βάση της αντίληψης που σχηµατίζουν
τα µέλη της Τ.Ε.Ε. από την ποιότητα και την ποσότητα των πρωτότυπων επιστηµονικών αποτελεσµάτων του
φοιτητή.
Η βαθµολογία του µαθήµατος Διπλωµατική Εργασία IΙ διαµορφώνεται βάση της αντίληψης που
σχηµατίζουν τα µέλη της Τ.Ε.Ε. από την επίδοση του φοιτητή στην συγγραφή της Δ.Ε. και στην δηµόσια
παρουσίαση της Δ.Ε.
Μετά την επιτυχή υποστήριξη της εργασίας, προκειµένου ο φοιτητής-συγγραφέας της να λάβει το Δίπλωµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών θα πρέπει να υποβάλει:
α)

ενυπόγραφη βεβαίωση εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας στην Γραµµατεία του Τ.Μ.Β.Γ., στην

οποία θα δηλώνει ότι η συγγραφή της Δ.Ε. έγινε αποκλειστικά από τον ίδιο και ότι δεν έχει υποβληθεί
οπουδήποτε αλλού µε σκοπό την απόκτηση οποιουδήποτε ακαδηµαϊκού τίτλου (όπως πτυχίου,
µεταπτυχιακού διπλώµατος ή διδακτορικού τίτλου).
β)

ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της Δ.Ε. (ως αρχείο PDF) σε οπτικό δίσκο (CD) στη Γραµµατεία του

Τ.Μ.Β.Γ.,
γ)

ένα έντυπο αντίγραφο στη Γραµµατεία του Τ.Μ.Β.Γ.,

δ)

ένα έντυπο αντίγραφο στη Βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ.

Τονίζεται επίσης ότι αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του φοιτητή όλες οι διαδικασίες που αφορούν την
Διπλωµατική του Εργασία, να γίνουν από µέρους του αρκετά έγκαιρα, ώστε δεδοµένων των διαδικασιών και
των προθεσµιών που προβλέπονται σε αυτόν τον κανονισµό, να είναι σε θέση να συµµετάσχει στην
ορκωµοσία των φοιτητών και να µην κινδυνέψει να διαγραφεί πριν προλάβει να υποστηρίξει την
Διπλωµατική του Εργασία. Η ορκωµοσία των φοιτητών πραγµατοποιείται µετά το τέλος της εξεταστικής
περιόδου του Σεπτεµβρίου, Ιανουαρίου και Ιουνίου.
Οι διπλωµατικές εργασίες αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία του συγγραφέως τους και του επιβλέποντος, οι
οποίοι ωστόσο εκχωρούν στο Π.Μ.Σ. το δικαίωµα της χρήσης και της αναπαραγωγής των διπλωµατικών

εργασιών για διδακτικούς σκοπούς. Η δηµοσίευση αποτελεσµάτων µιας Δ.Ε. από τον φοιτητή-συγγραφέα
της χωρίς την ενηµέρωση και την έγκριση του επιβλέποντος, συνιστά ακαδηµαϊκό παράπτωµα. Σε µια
τέτοια περίπτωση, αν ο φοιτητής δεν έχει ακόµα λάβει το Δ.Μ.Σ., διαγράφεται. Αν έχει λάβει το Δ.Μ.Σ. η
Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. οφείλει να εξετάσει (σε συνεργασία µε την Γ.Σ. του Τ.Μ.Β.Γ. και σύµφωνα µε την
εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία), το ενδεχόµενο της ανάκλησης του Δ.Μ.Σ. του φοιτητή. Αντίστοιχα η
δηµοσίευση αποτελεσµάτων µιας Δ.Ε. από τον επιβλέποντα χωρίς την ενηµέρωση και την έγκριση του
φοιτητή-συγγραφέα συνιστά επίσης ακαδηµαϊκό παράπτωµα. Σε περίπτωση σχετικής καταγγελίας από τον
φοιτητή η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. οφείλει να εξετάσει το θέµα σε συνεργασία µε την Γ.Σ. του Τ.Μ.Β.Γ. και αν
χρειαστεί να κινήσει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του επιβλέποντος.
Άρθρο 13
Δικαιώµατα και παροχές
Οι µεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώµατα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που
προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του δικαιώµατος παροχής
δωρεάν διδακτικών συγγραµµάτων.
Το Τµήµα οφείλει να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειµένου να εξασφαλίζει στους µεταπτυχιακούς/ κές
φοιτητές/τριες µε αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιµότητα στα προτεινόµενα συγγράµµατα και στη διδασκαλία ή άλλες
διευκολύνσεις.
Οι διευκολύνσεις αυτές θα πρέπει να οριστούν από τα Τµήµατα αναλυτικά (π.χ. τρόπος εξέτασης, πρόσβαση
στους χώρους διδασκαλίας, στα εργαστήρια κ.λπ.).
Άρθρο 14
Υποχρεώσεις µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις:
- Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα µαθήµατα του ισχύοντος προγράµµατος σπουδών και να υπογράφουν τα
βιβλία παρουσίας.
- Να υποβάλουν τις απαιτούµενες εργασίες µέσα στις καθορισµένες προθεσµίες.
- Να προσέρχονται στις προβλεπόµενες εξετάσεις.
- Να υποβάλουν στη Γραµµατεία, πριν την αξιολόγηση της διπλωµατικής τους εργασίας, υπεύθυνη δήλωση
ότι η διπλωµατική εργασία αυτή δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής ούτε στο σύνολο ούτε σε επιµέρους
τµήµατα αυτής.
- Να σέβονται και να τηρούν τον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών, τις αποφάσεις των οργάνων του
Π.Μ.Σ., του Τµήµατος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ., καθώς και την ακαδηµαϊκή
δεοντολογία.
Άρθρο 15
Τέλη φοίτησης (Δίδακτρα)
Το Π.Μ.Σ. δεν έχει τέλη φοίτησης.

Άρθρο 16
Αριστεία
Χορηγούνται αριστείες (έπαινος) σε µεταπτυχιακούς/ κές φοιτητές/τριες, σύµφωνα µε απόφαση της
συνέλευσης του Τµήµατος µετά από Εισήγηση της Συντονιστικής επιτροπής.
Άρθρο 17
Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
Ο τίτλος του Δ.Μ.Σ. είναι δηµόσιο έγγραφο. Ο τύπος του ορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου και
υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την
Πρόεδρο του τµήµατος και τον/την Γραµµατέα του τµήµατος ή τους/τις νόµιµους/ες αναπληρωτές τους.
Στον/Στην απόφοιτο/η του Π.Μ.Σ. µπορεί να χορηγείται, πριν από την απονοµή, βεβαίωση ότι έχει
περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράµµατος.
Στο δίπλωµα µεταπτυχιακών σπουδών επισυνάπτεται παράρτηµα διπλώµατος σε σχέση µε το οποίο ισχύουν
οι ρυθµίσεις του άρθρου 15 του ν. 3374/2005 και της υπουργικής απόφασης Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (Β΄
1466) και το οποίο αποτελεί ένα επεξηγηµατικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη φύση, το
επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόµενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες
ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσηµο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθµολογία
µαθηµάτων που χορηγούν τα Ιδρύµατα.
Άρθρο 18
Διδακτικό Προσωπικό
Τη διδασκαλία των µαθηµάτων στα Π.Μ.Σ. αναλαµβάνουν:
α) Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου τµήµατος.
β) Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. Ε.Τ.Ε.Π. και µεταδιδάκτορες του οικείου τµήµατος, κάτοχοι
διδακτορικού διπλώµατος, εκτός αν το αντικείµενο είναι εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας,
για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
γ) Διδάσκοντες σύµφωνα µε το π.δ. 407/80 του οικείου Τµήµατος.
Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017: «Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ.
προέρχονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από µέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,
ή αφυπηρετήσαντα µέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τµήµατος ή διδάσκοντες σύµφωνα µε το π.δ. 407/1980 (Α' 112)
ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α' 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011.Τα µέλη Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, εκτός αν το γνωστικό τους
αντικείµενο είναι εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης
η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής».
δ) Οµότιµοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα µέλη ΔΕΠ του οικείου τµήµατος ή άλλων τµηµάτων, σύµφωνα
µε τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, η οποία ορίζει: «Οµότιµοι καθηγητές και
αφυπηρετήσαντα µέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. διδάσκουν στα Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 8
του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 και στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών και υπάγονται στις
διατάξεις των παραγράφων 3 και 4» και τη διάταξη της παρ. 1κ) του άρθρου 45 του ν. 4485/2017, η οποία
αναφέρει ότι ο Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ. ορίζει µεταξύ άλλων τους ειδικότερους

όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής αφυπηρετησάντων µελών Δ.Ε.Π. σε Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε την
παράγραφο 6 του άρθρου 36.
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 8 του ν. 4009/2011 «Οι συνταξιούχοι καθηγητές που
απασχολούνται στα προγράµµατα του προηγούµενου εδαφίου αµείβονται µόνο από ίδιους πόρους του
ιδρύµατος».
Σηµείωση: Βλ. και άρθρο 69 του ν. 4386/2016, το οποίο αναφέρεται σε οµότιµους καθηγητές για
διδασκαλία χωρίς αµοιβή.
Με αιτιολογηµένη απόφασή της η συνέλευση του τµήµατος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό
προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, µπορεί να αποφασίσει:
- την ανάθεση διδακτικού έργου σε µέλη ΔΕΠ άλλων Τµηµάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή
- την πρόσκληση µελών ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του ν.
4310/2014 (Α΄ 258), συµπεριλαµβανοµένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών και του
Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών ή
- νέες προσλήψεις/συµβάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Επιπλέον η Συνέλευση του οικείου τµήµατος µε απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή
του Π.Μ.Σ., µπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωµένους/ες επιστήµονες που έχουν θέση ή προσόντα
καθηγητή/τριας ή ερευνητή/τριας σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήµονες αναγνωρισµένου
κύρους µε εξειδικευµένες γνώσεις ή σχετική εµπειρία στο γνωστικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ. από την
ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο µαθηµάτων του Π.Μ.Σ. µπορούν να ανατίθενται,
εκτός των ανωτέρω, και σε µέλη του διδακτικού προσωπικού καθώς και σε υποψήφιους/ες διδάκτορες των
οικείων προς το Πρόγραµµα Τµηµάτων του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ή άλλων συναφών
Τµηµάτων του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ή άλλου Α.Ε.Ι. Η συνέλευση του τµήµατος ή/και η
Διεύθυνση του Π.Μ.Σ. δεν είναι υποχρεωµένες να αναθέτουν διδασκαλία σε όλα τα µέλη Δ.Ε.Π. του
Τµήµατος, ούτε τα µέλη Δ.Ε.Π. είναι υποχρεωµένα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα Π.Μ.Σ, αν
καλύπτουν τις υπό του νόµου προβλεπόµενες υποχρεώσεις τους στα προπτυχιακά προγράµµατα του
Ιδρύµατος.
Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των µαθηµάτων, σεµιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ.
αποφασίζεται από τη Συνέλευση του τµήµατος ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.
Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η περιγραφή του µαθήµατος ή των
διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του µαθήµατος, η επίβλεψη της
διπλωµατικής εργασίας, η επικοινωνία µε τους/τις µεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες.
Άρθρο 19
Διοικητική Υποστήριξη
1. Διεύθυνση Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Υποχρεώσεις Διευθυντή/ιας
α) Δηµιουργείται θέση Διευθυντή/ιας για κάθε Π.Μ.Σ. στο Τµήµα εκείνο του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου
Θράκης το οποίο έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας του.
β) Ο/Η Διευθυντής/ια κάθε Π.Μ.Σ. είναι µέλος της Σ.Ε. και ορίζεται µαζί µε τον Αναπληρωτή του/της, µε
απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος για διετή θητεία.

γ) Ο/Η Διευθυντής/ια προεδρεύει της Σ.Ε., είναι µέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθµίδας ή της βαθµίδας του
αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ.
δ) Τα καθήκοντά του/της ορίζονται στον νόµο και στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο/Η
Διευθυντής/ ια του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρ-µόδια όργανα του Ιδρύµατος για κάθε θέµα που αφορά στην
αποτελεσµατική λειτουργία του προγράµµατος. Ο/Η Διευθυντής/ια δεν µπορεί να έχει περισσότερες από δύο
(2) συνεχόµενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αµοιβή για το διοικητικό του/της έργο ως Διευθυντής.
ε) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ επιπλέον είναι αρµόδιος/α µετά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. για τη
σύνταξη του απολογισµού του προγράµµατος του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς
και των λοιπών δραστηριοτήτων του, µε στόχο την αναβάθµιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναµικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών και την κοινωνικά επωφελή χρήση
των διαθέσιµων πόρων του Π.Μ.Σ.. Ο απολογισµός κατατίθεται στο οικείο Τµήµα, στο οποίο ανήκει το
Π.Μ.Σ.
Για την κατάρτιση και υλοποίηση του απολογισµού ο/η Διευθυντής/ια επικουρείται από τον Ειδικό
Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης.
Για το Π.Μ.Σ. κατά την ίδρυσή του στην εισήγηση της συνέλευσης του τµήµατος σύµφωνα µε τη διάταξη
της παρ. 2θ του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 θα συµπεριλαµβάνεται ο αναλυτικός προϋπολογισµός,
συµπεριλαµβανοµένου

του

αναλυτικού

λειτουργικού

κόστους

του

προγράµµατος,

των

πηγών

χρηµατοδότησης και των εν γένει πόρων της λειτουργίας του. Επίσης στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου ορίζεται
ότι η εισήγηση συνοδεύεται µεταξύ άλλων από αναλυτικό προϋπολογισµό λειτουργίας κατ΄ έτος και για
πέντε (5) συνεχή έτη, καθώς και έκθεση βιωσιµότητας του προγράµµατος, ο τρόπος των οποίων ορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
στ) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ., ως Επιστηµονικά Υπεύθυνος/η του αντίστοιχου έργου, εκδίδει και
υπογράφει τις εντολές πληρωµής των σχετικών δαπανών και συνυπογράφει τις συµβάσεις ανάθεσης έργου,
σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό. Επιπλέον, ο/η Επιστηµονικά Υπεύθυνος/η ευθύνεται για την
ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου του ΠΜΣ και τη σκοπιµότητα των δαπανών
που συνδέονται µε την εκτέλεσή του και παρακολουθεί το οικονοµικό αντικείµενό του.
ζ) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ. ή του Δ.Π.Μ.Σ θα πρέπει να είναι διαθέσιµος/η για ενηµέρωση, αν
ζητηθεί, της Συνέλευσης για κάθε θέµα που αφορά στην αποτελεσµατική λειτουργία του. Ο/Η Διευθυντής/ια
του Π.Μ.Σ. ή του Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στη συνέλευση για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της και µεριµνά για
την εφαρµογή των αποφάσεών της.
2. Υποχρεώσεις Γραµµατείας
Το Τµήµα στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. αναλαµβάνει και τη διοικητική υποστήριξη του προγράµµατος. Η
σχετική ρύθµιση προβλέπεται στην ιδρυτική απόφαση εκάστου Π.Μ.Σ. Οι διοικητικοί υπάλληλοι που
υποστηρίζουν τα Π.Μ.Σ. εκτός ωρών εργασίας τους στο Πανεπιστήµιο, καθώς και αυτοί στους οποίους έχει
ανατεθεί έργο σχετικά µε τα Π.Μ.Σ., δύνανται να αµείβονται για πρόσθετη εργασία (πέραν των συµβατικών
τους υποχρεώσεων της κύριας απασχόλησης) που παρέχουν.
Άρθρο 20
Υλικοτεχνική υποδοµή

Το Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής έχει αναπτύξει σύγχρονες εργαστηριακές υποδοµές που
υποστηρίζουν τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του τµήµατος και έχουν χρηµατοδοτηθεί
από διάφορες πηγές, κυρίως ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράµµατα (Εθνικά και Ευρωπαϊκά),
προγράµµατα ΕΣΠΑ µε φορέα το ΔΠΘ και την Περιφέρεια ΑΜΘ και Δωρεές. Πιο συγκεκριµένα, στον
τοµέα της Μοριακής Βιολογίας όλα τα εργαστήρια που θα υποστηρίξουν το Πρόγραµµα Σπουδών διαθέτουν
τον απαραίτητο βασικό αλλά και προηγµένο εξοπλισµό που επιτρέπει την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος και την επίτευξη των µαθησιακών του στόχων.
Τα µαθήµατα θα διεξάγονται στις αίθουσες διδασκαλίας του τµήµατος (Κτίριο 8, Πανεπιστηµιούπολη
Δραγάνα), ενώ οι εργαστηριακές ασκήσεις και η Διπλωµατικής εργασία θα διεξάγονται στα ερευνητικά
εργαστήρια

του

Τµήµατος

Μοριακής

Βιολογίας

και

Γενετικής

(Κτίριο

«Φώτης

Καφάτος»,

Πανεπιστηµιούπολη Δραγάνα).
Κατ’ εξαίρεση και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα και στο Άρθρο 10.1 του παρόντος κανονισµού, κατά το Β΄
Εξάµηνο και την Θερινή Περίοδο, αν ο επιβλέπον την Δ.Ε. του φοιτητή κρίνει πως θα ήταν σκόπιµο ο
φοιτητής να εργαστεί σε συνεργαζόµενο εργαστήριο εκτός του Τ.Μ.Β.Γ., µε την συγκατάθεση και του ίδιου
του φοιτητή, ο φοιτητής µπορεί να εργαστεί και εκτός του Τ.Μ.Β.Γ.
Άρθρο 21
Χρηµατοδότηση Οικονοµική διαχείριση Π.Μ.Σ.
Η χρηµατοδότηση των Π.Μ.Σ. προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόµενων για την οργάνωσή του φορέων σύµφωνα µε το
άρθρο 43 του ν. 4485/2017,
β) τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήµατα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως
οριοθετείται στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), ή του ιδιωτικού τοµέα,
δ) πόρους από ερευνητικά προγράµµατα,
ε) πόρους από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισµών,
στ) µέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόµιµη αιτία.
η) σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα λειτουργικά έξοδα ενός Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ
ολοκλήρου από τις ως άνω πηγές χρηµατοδότησης, µέρος των λειτουργικών του εξόδων µπορεί να
καλύπτεται από τέλη φοίτησης.
Για τη χρηµατοδότηση του Α.Ε.Ι., για τη λειτουργία Π.Μ.Σ., από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προσµετράται θετικά το γεγονός της λειτουργίας Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη
φοίτησης. Η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον
Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέµεται ως εξής:
α) Εβδοµήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα του προγράµµατος τα οποία κατανέµονται σε δαπάνες
διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, µετακινήσεων, εργαστηριακών αναλωσίµων,
εξοπλισµού, λογισµικού, λοιπών αναλώσιµων, χορήγησης υποτροφιών σε µεταπτυχιακούς φοιτητές και
λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζηµίωσης του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού
των ιδρυµάτων αφορά σε εργασία που υπερβαίνει τις κατά τον νόµο υποχρεώσεις τους.

β) Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύµατος, µε προτεραιότητα στην
κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.
Σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4485/ 2017 η κατανοµή της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου,
δηλαδή 70% και 30%, δεν ισχύει στην περίπτωση δωρεάς, κληροδοτήµατος ή χορηγίας για συγκεκριµένο
σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις.
Το Τµήµα οφείλει ετησίως να δηµοσιεύει, µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, απολογισµό εσόδων-εξόδων
του Π.Μ.Σ., µε αναγραφή της κατανοµής των δαπανών ανά κατηγορία και ιδίως το ύψος των τελών
φοίτησης, των αµοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθµού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.
Η οικονοµική διαχείριση κάθε Π.Μ.Σ. αποτελεί ξεχωριστό έργο που υλοποιείται από τον Ειδικό
Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης και γίνεται σύµφωνα µε τους
σκοπούς του Π.Μ.Σ. και το νοµικό πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του
Δ.Π.Θ. Ως κύκλος Π.Μ.Σ. νοείται η οριζόµενη από την Ιδρυτική Απόφαση του κάθε Π.Μ.Σ. συνολική
διάρκειά του.
Η οικονοµική διαχείριση κάθε υλοποιούµενου έργου Π.Μ.Σ. πραγµατοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασµό
Κονδυλίων Έρευνας του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης µε βάση τον προϋπολογισµό του, ο οποίος
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο ύστερα από πρόταση της αρµόδιας Συνέλευσης του Τµήµατος ή της Ε.Δ.Ε. σε
περίπτωση Διατµηµατικού ή Διιδρυµατικού Προγράµµατος και κατόπιν αποδοχής του αιτήµατος ανάληψης
της οικονοµικής διαχείρισής του από την Επιτροπή Ερευνών του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης.
Επιστηµονικά Υπεύθυνος των υλοποιούµενων έργων του Π.Μ.Σ. ορίζεται ο Διευθυντής εκάστου Π.Μ.Σ., ο
οποίος αναλαµβάνει τα καθήκοντα τις υποχρεώσεις και τις αρµοδιότητες του Επιστηµονικά Υπευθύνου
όπως προσδιορίζονται στο ν. 4485/2017 και στον εγκεκριµένο από τη Σύγκλητο Οδηγό Διαχείρισης και
Χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου
Θράκης.
Για την αποτελεσµατική υλοποίηση του εγκεκριµένου από την αρµόδια Συνέλευση του Τµήµατος ή Ε.Δ.Ε.,
σε περίπτωση Διατµηµατικού ή Διϊδρυµατικού Προγράµµατος, προϋπολογισµού του Π.Μ.Σ. και την
προσαρµογή αυτού στις εκάστοτε ανάγκες ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και Επιστηµονικός Υπεύθυνος του
Έργου, δύναται, κατόπιν προηγούµενης σύµφωνης γνώµης των παραπάνω αρµοδίων οργάνων, να αιτείται
προς την Επιτροπή Ερευνών προς έγκριση την αυξοµείωση ή και την ανακατανοµή των προϋπολογισθέντων
ποσών στην κάθε κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισµού. Στην περίπτωση τροποποίησης των τελών
φοίτησης προσαπαιτείται η δηµοσίευση της σχετικής τροποποίησης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 22
Λογοκλοπή
Ο φοιτητής καταθέτοντας οποιαδήποτε µεταπτυχιακή εργασία είναι υποχρεωµένος να αναφέρει αν
χρησιµοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Ως λογοκλοπή στο πλαίσιο αυτού του κανονισµού νοείται:
α)

η αντιγραφή κειµένου από άλλους συγγραφείς (είτε αυτοί έχουν δηµοσιεύσει το σχετικό κείµενο

είτε όχι), ή από ήδη δηµοσιευµένο συγγραφικό έργο του ίδιου του φοιτητή (εξαιρουµένων των εργασιών του
σε επιστηµονικά συνέδρια), εάν αυτό το κείµενο δεν περιλαµβάνεται εντός εισαγωγικών, ακόµα και σε
περίπτωση που η πηγή της αντιγραφής αναφέρεται ως βιβλιογραφική αναφορά.

β)

η παράθεση απόψεων ή/και ιδεών άλλων συγγραφέων χωρίς να γίνεται αναφορά σε αυτούς, ακόµα

και εάν η διατύπωση των απόψεων ή/και ιδεών αυτών, είναι διαφορετική από το πρωτότυπο, και ακόµα και
αν οι απόψεις/ιδέες αυτές δεν έχουν δηµοσιευθεί.
Αν διαπιστωθεί από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. πως κάποιος φοιτητής έχει διαπράξει λογοκλοπή ή/και έχει
παραβιάσει τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, τότε το θέµα παραπέµπεται στην Γ.Σ. του Τ.Μ.Β.Γ.
µε το ερώτηµα της διαγραφής του φοιτητή.
Άρθρο 23
Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
Το Π.Μ.Σ. διατηρεί ιστοσελίδα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα Η επίσηµη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
ενηµερώνεται διαρκώς και περιέχει όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις του Προγράµµατος και αποτελεί
τον επίσηµο χώρο ενηµέρωσης των φοιτητών και φοιτητριών.
Άρθρο 24
Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.
1. Στο τέλος κάθε εξαµήνου, πραγµατοποιείται αξιολόγηση κάθε µαθήµατος και κάθε διδάσκοντος/ουσας
από τους µεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο εσωτερικό
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύµατος, µε τη λήξη κάθε µαθήµατος αξιολογούν συνολικά το
µάθηµα ως προς το περιεχόµενο, τον τρόπο διδασκαλίας, τα προτεινόµενα συγγράµµατα κ.τλ.
Με ευθύνη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. διοργανώνονται ηµερίδες µε αντικείµενο τη συζήτηση – µελέτη των
µαθηµάτων του Π.Μ.Σ. και των περιεχοµένων του, ώστε να εκτιµάται µεταξύ άλλων ο βαθµός στον οποίο
συνδέεται το πρόγραµµα µε την πρόοδο της επιστήµης, την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της κοινωνίας
γενικότερα.
2. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., µε ευθύνη του απερχόµενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός
απολογισµός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων
του, µε στόχο την αναβάθµιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, τη
βελτιστοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιµων πόρων του
Π.Μ.Σ. Ο απολογισµός κατατίθεται στο οικείο τµήµα, στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. 3. Εκτός από τις
διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης της
ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στο ν. 4009/2011 (Α' 189), εξωτερική ακαδηµαϊκή αξιολόγηση των
Π.Μ.Σ. κάθε Σχολής, διενεργεί εξαµελής Επιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.).
4. Με απόφαση της οικείας Κοσµητείας συγκροτείται µία Ε.Σ.Ε. για τα Π.Μ.Σ. και τις διδακτορικές σπουδές
κάθε τµήµατος και τα µέλη της επιλέγονται από σχετικό Μητρώο αξιολογητών που τηρείται σε κάθε σχολή.
Για την κατάρτιση του µητρώου κάθε τµήµα προτείνει, µε τεκµηριωµένη εισήγηση της συνέλευσης του
τµήµατος, τρία (3) µέλη από την ηµεδαπή ή την αλλοδαπή. Λοιπές λεπτοµέρειες ως προς την κατάρτιση και
επικαιροποίηση του µητρώου, ορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Η απόφαση συγκρότησης της Ε.Σ.Ε. εκδίδεται ύστερα από διαβούλευση µε τους Προέδρους
των τµηµάτων, αφού προηγουµένως έχει διερευνηθεί η διαθεσιµότητα των υποψηφίων, και αφορά, κατά
προτίµηση, σε υποψηφίους/ες ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε τα γνωστικά αντικείµενα που

θεραπεύουν τα υπό αξιολόγηση προγράµµατα σπουδών και που έχουν διακριθεί για το ερευνητικό τους
έργο.
5. Τα µέλη των Ε.Σ.Ε. στην αρχή της θητείας τους ενηµερώνονται για κάθε θέµα που αφορά στα Π.Μ.Σ.,
καθώς και στις διδακτορικές σπουδές που εκπονούνται στα αντίστοιχα τµήµατα της σχολής, όπως τα
γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύουν, τον αριθµό των φοιτητών/ τριών, τους κανόνες επιλογής, το
λειτουργικό κόστος και τα τέλη φοίτησης. Ειδικότερα, ο απολογισµός της παραγράφου 2 µε ευθύνη της
Κοσµητείας αποστέλλεται αµελλητί στα µέλη της οικείας Ε.Σ.Ε.
6. Ανά πενταετία τα µέλη των Ε.Σ.Ε. επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του οικείου τµήµατος για επαρκές
χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο συναντώνται και συζητούν µε εκπροσώπους των διδασκόντων/ουσών και
των φοιτητών/τριών, καθώς και µε τους Διευθυντές και τα µέλη των συλλογικών οργάνων των Π.Μ.Σ.,
προκειµένου να διαµορφώσουν την τελική έκθεση αξιολόγησης. Η τελική έκθεση αξιολόγησης, η οποία
περιέχει και προτάσεις για τη συνεχή βελτίωση των προγραµµάτων σπουδών, υποβάλλεται στην Κοσµητεία,
στο οικείο Τµήµα και στη Σύγκλητο, προκειµένου να τη συνεκτιµήσει για τη συνέχιση ή µη της λειτουργίας
των Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 32.
7. Στα µέλη των Ε.Σ.Ε. καταβάλλονται δαπάνες µετακίνησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
υποπαράγραφο Δ9 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.
8. Ο απολογισµός και οι αξιολογήσεις του παρόντος άρθρου δηµοσιοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο των
Ιδρυµάτων και κοινοποιούνται, µε ευθύνη της Κοσµητείας, στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, λαµβάνονται δε υπόψη στις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης της
ποιότητας του ν. 4009/2011.
9. Οι σχολές οφείλουν να καταρτίσουν το µητρώο αξιολογητών και να συγκροτήσουν την Επιστηµονική
Συµβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 44 έως τον Σεπτέµβριο
του έτους 2018, άλλως µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την ίδρυση κάθε Π.Μ.Σ.
Άρθρο 25
Ειδικές διατάξεις
Οποιοδήποτε θέµα προκύψει στο µέλλον που δεν καλύπτεται από την σχετική νοµοθεσία ή τον παρόντα
Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιµετωπιστεί µε αποφάσεις της συνέλευσης του τµήµατος και
της Συγκλήτου του Ιδρύµατος µε τροποποίηση του Κανονισµού και δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

