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Κανονιζμόρ Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών (Π.Μ..) με ηίηλο 

«Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών ζηοςρ κλάδοςρ ηηρ Μαθημαηικήρ Δπιζηήμηρ»  

ηος Σμήμαηορ Μαθημαηικών ηηρ σολήρ Θεηικών Δπιζηημών  

ηος Πανεπιζηημίος Ιυαννίνυν  

 

ΑΡΘΡΟ 1  

Γενικέρ Γιαηάξειρ  

 

Σν Σκήκα Μαζεκαηηθψλ ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ ιεηηνπξγεί απφ ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2018-2019, Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών (Π.Μ..) κε ηίηιν «Ππόγπαμμα 

Μεηαπηςσιακών ποςδών ζηοςρ κλάδοςρ ηηρ Μαθημαηικήρ Δπιζηήμηρ» ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114). 

 

Ο παξψλ Κανονιζμόρ Μεηαπηςσιακών ποςδών αληηζηνηρεί ζην δεχηεξν θχθιν ζπνπδψλ ν νπνίνο 

ζπλίζηαηαη ζηελ παξαθνινχζεζε Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) θαη νινθιεξψλεηαη κε 

ηελ απνλνκή Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..). πκπιεξψλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 

Σ΄ [Γεχηεξνο θαη Σξίηνο Κχθινο πνπδψλ] ηνπ λ.4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114): «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

ΑΡΘΡΟ 2  

Όπγανα ηος Π.Μ.. 

 

Σα φξγαλα ηνπ Π.Μ. είλαη: 

i) Η ςνέλεςζη ηος Σμήμαηορ (.Σ.), ε ζχλζεζε ηεο νπνίαο νξίδεηαη ζην άξζξν 21, παξ. 5 ηνπ λ. 

4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114). 

ii) Η ςνηονιζηική Δπιηποπή (.Δ.) ε νπνία νξίδεηαη απφ ηε .Σ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 31, παξ. 5 ηνπ 

λ.4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114) θαη ε νπνία είλαη πεληακειήο. Σα κέιε εθιέγνληαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο γηα δηεηή ζεηεία θαη είλαη απφ εθείλα πνπ έρνπλ αλαιάβεη κεηαπηπρηαθφ έξγν. Απφ ηα εθιεγκέλα 

απηά κέιε ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο νξίδεη Γιεςθςνηή ηνπ Π.Μ.. ν νπνίνο θαη πξνεδξεχεη ζηε .Δ. θαη 

ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. είλαη  Καζεγεηήο πξψηεο βαζκίδαο ή ηεο βαζκίδαο ηνπ 

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή. Αξκνδηφηεηέο ηνπο είλαη ν ζπληνληζκφο ηνπ Π.Μ.., ε πξνεηνηκαζία πξνθήξπμεο 

ππνβνιήο αηηήζεσλ, ε αμηνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, ε δηαρείξηζε θαη ελεκέξσζε ησλ 

αηνκηθψλ θαθέισλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.  

 

Δπηπιένλ, ν Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:  

α) εηζεγείηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ιδξχκαηνο γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ Π.Μ.. 

β) ζπγθαιεί ηε .Δ. θαη πξνεδξεχεη ησλ εξγαζηψλ ηεο 

γ) εηζεγείηαη ζην Σκήκα ηελ πξφζθιεζε επηζθέπηε θαζεγεηή/ηξηαο ή εξεπλεηή/ηξηαο απφ ηελ εκεδαπή ή 

ηελ αιινδαπή γηα βξαρπρξφληα δηδαζθαιία ή ηε δηδαζθαιία εμακεληαίνπ καζήκαηνο 

δ) θαηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ ζπληάζζεη αλαιπηηθφ απνινγηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ηνλ δηαβηβάδεη ζην Σκήκα.  

 

Όιεο νη αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα ηεο .Δ. αζθνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Γνυζηικό Ανηικείμενο - κοπόρ  

 

Αληηθείκελν ηνπ Π.Μ. είλαη ε πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ε εκβάζπλζε ζε γλσζηηθέο πεξηνρέο ηεο 

Μαζεκαηηθήο Δπηζηήκεο φπσο απηέο αλαπηχζζνληαη θαη εμειίζζνληαη ζηε ζχγρξνλε επνρή, κε ηνπο 

δηαθφξνπο θιάδνπο θαη ηηο επηκέξνπο εηδηθεχζεηο ηνπο. θνπφο ηνπ Π.Μ.. είλαη ε παξνρή πςεινχ επηπέδνπ 

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ησλ Μαζεκαηηθψλ Δπηζηεκψλ, ψζηε νη θάηνρνη ηνπ 

απνλεκφκελνπ Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..) λα έρνπλ απμεκέλεο ηθαλφηεηεο εθαξκνγήο 

ησλ ζχγρξνλσλ θιάδσλ, εηδηθεχζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην επαγγεικαηηθφ ηνπο 
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πεξηβάιινλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Μεηαπηςσιακοί Σίηλοι  

 

Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ απνλέκεη Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Μ..) ζηηο 

αθφινπζεο Δηδηθεχζεηο:  

 

Δηδίθεπζε Α΄: Μαζεκαηηθά (Αλάιπζε – Άιγεβξα – Γεσκεηξία) 

Δηδίθεπζε Β΄: ηαηηζηηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα  

Δηδίθεπζε Γ΄: Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά θαη Πιεξνθνξηθή 

 

Η Δηδίθεπζε αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ ηίηιν ηνπ Γ.Μ.. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Καηηγοπίερ πηςσιούσυν για θοίηηζη ζηο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών 
 

ην Π.Μ.. γίλνληαη δεθηνί Έιιελεο ή αιινδαπνί πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Μαζεκαηηθψλ ή Δθαξκνζκέλσλ 

Μαζεκαηηθψλ ή ηαηηζηηθήο ή Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο Α.Δ.Ι ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ 

νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ Ιδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. Δπίζεο, κπνξεί λα γίλνπλ δεθηνί, χζηεξα απφ 

απφθαζε ηεο .Σ., θάηνρνη πηπρίσλ Σκεκάησλ ρνιψλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ή 

Αλψηαησλ ηξαηησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ (Α..Δ.Ι) ή Οηθνλνκηθψλ ρνιψλ ή Σκεκάησλ 

Πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη oη θάηνρνη Μ.Γ.Δ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ επηζπκνχλ λα 

απνθηήζνπλ ην Γ.Μ.. ηνπ Σκήκαηνο. Γελ γίλνληαη δεθηνί θάηνρνη Γ.Μ.. ίδηαο Δηδίθεπζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Απιθμόρ Διζακηέυν-Πποκήπςξη Θέζευν Μεηαπηςσιακών Φοιηηηών 

 

Κάζε αθαδεκατθφ έηνο, κε απφθαζε ηεο .Σ., κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο .Δ. θαη πξφηαζε ησλ 

Σνκέσλ, πξνθεξχζζεηαη ε πιήξσζε ελφο αξηζκνχ ζέζεσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα θάζε Δηδίθεπζε, ν 

νπνίνο ζπλνιηθά δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ζαξάληα (40), ρσξίο ηελ ππνρξέσζε λα πιεξσζνχλ 

φιεο νη ζέζεηο. Ο κέγηζηνο αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αλά δηδάζθνληα νξίδεηαη ζε δχν (2) θαη σο 

10% επί ηνπ αξηζκνχ ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ αλά έηνο. Με απφθαζε ηεο .Σ. θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο 

εηζαθηέσλ θαη’ έηνο, ε θαηαλνκή ζηηο εηδηθεχζεηο θαη νη εηδηθεχζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ κπνξνχλ λα 

δερζνχλ θνηηεηέο κεξηθήο θνίηεζεο. 

 

Η πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ γίλεηαη ην κήλα Ινχλην θαη ε επηινγή νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν σο ηα κέζα 

επηεκβξίνπ. Με κέξηκλα ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο, ε αλσηέξσ πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζηνλ 

εκεξήζην ηχπν, ζην δηαδίθηπν, αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σκήκαηνο θαη απνζηέιιεηαη ζηηο Γξακκαηείεο 

ησλ ζπλαθψλ Σκεκάησλ. Η πξνζεζκία ππνβνιήο θαζνξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε. Κάθε ςποτήθιορ 

ςποβάλλει αίηηζη για μία μόνο Διδίκεςζη. 
  

Τπνςήθηνη κπνξνχλ λα είλαη νη πηπρηνχρνη Σκεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 5 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ, θαζψο θαη θνηηεηέο ησλ ηδίσλ Σκεκάησλ νη νπνίνη, πξφθεηηαη λα απνθνηηήζνπλ θαηά ηελ 

εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ κε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Δθφζνλ 

επηιεγνχλ, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ απνδεηθηηθφ θηήζεο ηνπ σο άλσ πεξηγξαθφκελνπ πηπρίνπ. 

 

Τπνςήθηνη νη νπνίνη είραλ εγγξαθεί θαη παξαθνινπζήζεη, ζην παξειζφλ, κηα απφ ηηο Δηδηθεχζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ρσξίο λα ηελ νινθιεξψζνπλ επηηπρψο, δελ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ εθ λένπ αίηεζε 

ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ Δηδίθεπζε απηή. Μπνξνχλ φκσο λα είλαη εθ λένπ ππνςήθηνη ζε κηα απφ ηηο 

ππφινηπεο Δηδηθεχζεηο ηνπ Π.Μ... 

 

Οη ππνςήθηνη ππνβάινπλ αίηεζε ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ε Δηδίθεπζε πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

θαη  ην θαζεζηψο θνίηεζεο εθφζνλ ε Δηδίθεπζε πνπ επηζπκνχλ πξνζθέξεη πιήξε ή θαη κεξηθή θνίηεζε 

[ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 33 ηνπ λ.4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114)]. Δηδηθφηεξα γηα ηελ Δηδίθεπζε Α΄ 
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δχλαηαη επηπξφζζεηα λα δειψλνπλ ηελ θαηεχζπλζε (Αλάιπζε ή Άιγεβξα-Γεσκεηξία) ηελ νπνία επηζπκνχλ 

λα αθνινπζήζνπλ (βιέπε Άξζξν 9 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ). Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ: 

 

 Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ. 

 Αληίγξαθν ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ. 

 Αληίγξαθν αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο ζηνλ πξνπηπρηαθφ θχθιν ζπνπδψλ. 

 Γχν ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθέο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο. 

 Αλαγλψξηζε απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π., εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηίηινπο ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 Αληίγξαθα επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ εθφζνλ ππάξρνπλ. 

 Πηζηνπνηεηηθά δηδαθηηθήο ή εξεπλεηηθήο απαζρφιεζεο εθφζνλ ππάξρνπλ. 

 Δθφζνλ ππάξρεη, πηζηνπνηεηηθφ θαιήο γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (Β2), φπσο θαζνξίδεηαη απφ 

ην Α..Δ.Π. 

 Γηα αιινδαπνχο θνηηεηέο, εθφζνλ ππάξρεη, επηπιένλ πηζηνπνηεηηθφ θαιήο γλψζεο ηεο ειιεληθήο  

(Β2), φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην Α..Δ.Π. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Κπιηήπια και Γιαδικαζία Δπιλογήρ Διζακηέυν 

 

Ωο Δπηηξνπή Πξφζιεςεο εηζαθηέσλ ζην Π.Μ.. νξίδεηαη ε  .Δ., ε νπνία εηζεγείηαη ζηε .Σ. ηελ ηειηθή 

επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, αθνχ ηνπο έρεη θαηαηάμεη θαηά Δηδίθεπζε θαη αμηνινγήζεη θαηά 

ζεηξά επηηπρίαο. 

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγή ζην Π.Μ.. είλαη θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (Β2) θαη 

επηπιένλ ε θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο γηα ηνπο αιινδαπνχο. ε πεξίπησζε κε θαηνρήο επίζεκνπ 

ηίηινπ πηζηνπνίεζεο θαιήο γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ε .Δ. ειέγρεη ηελ επάξθεηα ηνπ θνηηεηή κε 

δηελέξγεηα εηδηθήο γξαπηήο εμέηαζεο ζηε κεηάθξαζε ζρεηηθψλ θεηκέλσλ απφ ηελ αγγιηθή γιψζζα. Γηα ηνπο 

αιινδαπνχο ππνςεθίνπο ζε πεξίπησζε κε θαηνρήο επίζεκνπ ηίηινπ πηζηνπνίεζεο θαιήο γλψζεο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο (Β2), ε .Δ. ειέγρεη ηελ επάξθεηα ηνπ θνηηεηή κε δηελέξγεηα εηδηθήο γξαπηήο εμέηαζεο 

ζηε κεηάθξαζε ζρεηηθψλ θεηκέλσλ απφ ηελ αγγιηθή ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη αληίζηξνθα. 

 

Απνηπρία ζηελ παξαπάλσ εμέηαζε ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία επηινγήο. 

 

Ο πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ απφ ηε .Δ. γίλεηαη ζχκθσλα κε: 

 

1. ηνλ κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα, ε χιε ησλ νπνίσλ θαιχπηεη ηελ χιε ησλ 

καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, φπσο απηά αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ αλά Δηδίθεπζε,  

2. ηνλ βαζκφ πηπρίνπ,  

3. ηε ζπλέληεπμε θαη ην πεξηερφκελν ησλ δχν ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθψλ ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ, 

4. ηε δπλακηθή ηνπ ππνςήθηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή, φπσο απηή απνηππψλεηαη κεηαμχ άιισλ ζηε 

ρξνλνινγία απφθηεζεο πηπρίνπ θαη ζηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ, θαη ηηο 

επηδφζεηο ζε επηινγήο πξνπηπρηαθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ Δηδίθεπζε γηα ηελ νπνία αηηείηαη ν 

ππνςήθηνο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο, θα. 

 

Η ζπλεθηίκεζε απφ ηε .Δ. ησλ παξαπάλσ γίλεηαη ζέηνληαο αληίζηνηρα βάξε σο εμήο:  

 

 40 x (κέζνο φξνο ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα ηα ζρεηηθά κε ηελ Δηδίθεπζε πνπ επηζπκεί λα 

αθνινπζήζεη ν ππνςήθηνο), 

 40 x (βαζκφο πηπρίνπ), 

 10 x (βαζκφο ζπλέληεπμεο, ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, δεκνζηεπκέλν έξγν, δηπισκαηηθή εξγαζία, θα.),  

 10 x (δπλακηθή, επηδφζεηο ζε επηινγήο πξνπηπρηαθά καζέκαηα , πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην 

θξηηήξην (1), ζρεηηθά κε ηελ Δηδίθεπζε γηα ηελ νπνία αηηείηαη ν ππνςήθηνο). 

 

Σα μαθήμαηα καηά Διδίκεςζη για ηο κπιηήπιο (1) είναι ηα εξήρ: 
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ΔΙΓΙΚΔΤΗ  Α΄ 

Μαθημαηικά (Ανάλςζη – Άλγεβπα – Γευμεηπία) 

 

Τα σποτρεωηικά μαθήμαηα ηοσ A και Β Τομέα 

 Απεηξνζηηθφο Λνγηζκφο Ι 

 Γξακκηθή Άιγεβξα Ι 

 Αλαιπηηθή Γεσκεηξία 

 Απεηξνζηηθφο Λνγηζκφο ΙΙ 

 Θεκειηψδεηο Έλλνηεο Μαζεκαηηθψλ 

 Γξακκηθή Άιγεβξα ΙΙ 

 Απεηξνζηηθφο Λνγηζκφο ΙΙΙ 

 Δηζαγσγή ζηελ Σνπνινγία 

 Απεηξνζηηθφο  Λνγηζκφο IV 

 Δηζαγσγή ζηηο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο 

 Θεσξία Αξηζκψλ 

 Αιγεβξηθέο Γνκέο Ι 

 ηνηρεία Γηαθνξηθήο Γεσκεηξίαο 

 Μηγαδηθέο πλαξηήζεηο Ι 

 

Τα μαθήμαηα επιλογής ηοσ Α και Β Τομέα 

 Γεληθή Σνπνινγία 

 Πξαγκαηηθή Αλάιπζε ή Θεσξία Μέηξνπ 

 πλαξηεζηαθή Αλάιπζε 

 Αιγεβξηθέο Γνκέο ΙΙ 

 Θεσξία Οκάδσλ 

 ηνηρεία Οιηθήο Γηαθνξηθήο Γεσκεηξίαο 

 Μεξηθέο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο ή πλήζεηο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο 

 

ΔΙΓΙΚΔΤΗ  Β΄ 

ηαηιζηική και Δπισειπηζιακή Έπεςνα  

 

Τα δύο σποτρεωηικά μαθήμαηα ηοσ Γ Τομέα 

 Δηζαγσγή ζηηο Πηζαλφηεηεο (Τ) 

 Δηζαγσγή ζηε ηαηηζηηθή (Τ) 

 

Τα  σποτρεωηικά καη’ επιλογήν μαθήμαηα ηοσ Γ Τομέα 

 Θεσξία Πηζαλνηήησλ θαη ηαηηζηηθήο 

 ηαηηζηηθή πκπεξαζκαηνινγία  

 Παιηλδξφκεζε & Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο 

 Γξακκηθφο  Πξνγξακκαηηζκφο 

 

ΔΙΓΙΚΔΤΗ  Γ΄ 

Δθαπμοζμένα Μαθημαηικά και Πληποθοπική 

 

Τα ηρία σποτρεωηικά μαθήμαηα ηοσ Γ Τομέα 

 Δηζαγσγή ζηελ Αξηζκεηηθή Αλάιπζε (Y) 

 Δηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ (Τ) 

 Κιαζηθή Μεραληθή (Τ) 

 

Τρία από ηα μαθήμαηα επιλογής ηοσ Γ Τομέα 

 

Οη ππνςήθηνη ησλ ηξηψλ Δηδηθεχζεσλ, πνπ δελ πιεξνχλ ην θξηηήξην εηζαγσγήο – θαηάηαμεο (1) (δελ έρνπλ 

εμεηαζηεί επηηπρψο ζηα παξαπάλσ θαζνξηζζέληα καζήκαηα), δχλαηαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εμεηάζεηο πνπ 

δηελεξγεί ε .Δ. Η εμεηαζηέα χιε είλαη ε χιε ησλ καζεκάησλ ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 
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πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

 

ΔΙΓΙΚΔΤΗ  Α΄ 

Μαθημαηικά (Ανάλςζη – Άλγεβπα – Γευμεηπία) 

 

 Γηαθνξηθνί θαη Οινθιεξσηηθνί Λνγηζκνί 

 Σνπνινγία Μεηξηθψλ ρψξσλ 

 Αιγεβξηθέο Γνκέο 

 ηνηρεία Γηαθνξηθήο Γεσκεηξίαο 

 

ΔΙΓΙΚΔΤΗ  Β΄ 

ηαηιζηική και Δπισειπηζιακή Έπεςνα  

 

 Δηζαγσγή ζηηο Πηζαλφηεηεο 

 Δηζαγσγή ζηε ηαηηζηηθή 

 Θεσξία Πηζαλνηήησλ θαη ηαηηζηηθήο 

 ηαηηζηηθή πκπεξαζκαηνινγία 

 Παιηλδξφκεζε & Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο 

 Γξακκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο 

 

ΔΙΓΙΚΔΤΗ  Γ΄ 

Δθαπμοζμένα Μαθημαηικά και Πληποθοπική 

 

 Θεκειηψδε ζέκαηα Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ  

 Θεκειηψδε ζέκαηα Πιεξνθνξηθήο  

 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ Δηδίθεπζε Β΄, ππνςήθηνη πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπο 

έρνπλ εμεηαζηεί επηηπρψο ζηελ χιε θάπνησλ απφ ηηο παξαπάλσ ελφηεηεο, εμεηάδνληαη ζηελ χιε ησλ ινηπψλ 

καζεκάησλ. 

 

Απνηπρία ζηελ παξαπάλσ εμέηαζε ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία επηινγήο. 

 

Τπφηξνθνη, θαηφπηλ εμεηάζεσλ, ηνπ Ι.Κ.Τ. ή άιισλ θνξέσλ, γίλνληαη δεθηνί ζην Π.Μ..  κεηά απφ 

ζπλέληεπμε, θαζ’ ππέξβαζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ αξηζκνχ, κε εηζήγεζε ηεο .Δ. θαη απφθαζε ηεο .Σ. Η 

Δηδίθεπζε ζα είλαη ζπλαθήο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν γηα ην νπνίν ρνξεγήζεθε ε ππνηξνθία. 

 

Αξηζηνχρνη πηπρηνχρνη ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ δειαδή, πηπρηνχρνη ηνπ Άξζξνπ 5 κε 

βαζκφ πηπρίνπ κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 8,50, γίλνληαη δεθηνί ζην Π.Μ., κεηά απφ ππνρξεσηηθή παξνπζία ζε 

ζπλέληεπμε. Γηα ηελ έληαμή ηνπο ζε Δηδίθεπζε ζα εηζεγείηαη ζρεηηθά ε .Δ. κε βάζε ηελ αίηεζε ηνπ θνηηεηή 

θαη ηα ζρεηηθά καζήκαηα πνπ είρε παξαθνινπζήζεη ζην πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Υπονική Γιάπκεια 

 

Σν πξφγξακκα παξέρεηαη γηα πιήξε θαη κεξηθή θνίηεζε γηα εξγαδφκελνπο θνηηεηέο [βιέπε παξ. 2, ηνπ 

άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114)]. Η ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ησλ θαηά ην Άξζξν 4 

ηίηισλ, νξίδεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) δηδαθηηθά εμάκελα θαη φρη κεγαιχηεξε απφ πέληε (5) δηδαθηηθά 

εμάκελα γηα ηνπο θνηηεηέο πιήξνπο θνίηεζεο θαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) δηδαθηηθά εμάκελα θαη φρη 

κεγαιχηεξε απφ επηά (7) δηδαθηηθά εμάκελα γηα ηνπο θνηηεηέο κεξηθήο θνίηεζεο. 

 

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο δχλαηαη, θαηφπηλ αίηεζήο ηνπ πξνο ηελ πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο, λα δεηήζεη αλαζηνιή ζπνπδψλ γηα ζπλερφκελεο ή κε πεξηφδνπο πνπ αζξνηδφκελεο δελ μεπεξλνχλ 

ην έλα (1) πιήξεο εκεξνινγηαθφ έηνο. ηελ αίηεζή ηνπ ν ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάθεη ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο δεηεί ηελ αλαζηνιή. Σελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεη έγγξαθν ηνπ χκβνπινπ 

Καζεγεηή κε ην νπνίν λα εηζεγείηαη ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο γηα αλαζηνιή ζπνπδψλ ηνπ 
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κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή. Η .Σ. απνθαίλεηαη επί ηεο αίηεζεο θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο .Δ. Σν 

ρξνληθφ δηάζηεκα αλαζηνιήο δελ πξνζκεηξάηαη ζηε ρξνληθή δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηνπ Π.Μ.. 

 

Ο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο ζηξάηεπζεο θαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηε λνκνζεζία άδεηα κεηξφηεηαο θαη 

αλαηξνθήο ηέθλνπ ζεσξνχληαη απηνδίθαηα σο ρξφλνο αλαζηνιήο ζπνπδψλ, πέξαλ ηνπ πην πάλσ ρξφλνπ 

αλαζηνιήο. 

 

Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ν νπνίνο δελ πεξαηψλεη ην Π.Μ.. εληφο ησλ πξνζεζκηψλ, φπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, δηαγξάθεηαη απφ ην Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. Η απφθαζε θνηλνπνηείηαη 

ππνρξεσηηθά ζηνλ χκβνπιν Καζεγεηή θαη ζηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε παξέρεηαη 

ε δπλαηφηεηα παξνρήο βεβαίσζεο ζπνπδψλ ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα καζήκαηα πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί 

επηηπρψο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ύμβοςλοι ποςδών Μεηαπηςσιακών Φοιηηηών 

 

Κάζε εηζαθηένο ζηελ Δηδίθεπζε Α΄ κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο δειψλεη, είηε κε ηελ αξρηθή ηνπ αίηεζε είηε κε 

λεφηεξε αίηεζε εληφο δχν κελψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, ηελ θαηεχζπλζε (Αλάιπζε ή Άιγεβξα-

Γεσκεηξία) ηελ νπνία επηζπκεί λα αθνινπζήζεη, ζχκθσλα θαη κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ..  

 

Γηα θάζε πξνζιακβαλφκελν κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή νξίδεηαη χκβνπινο πνπδψλ ηνπ έλα κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ 

αληίζηνηρνπ Σνκέα ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη, ή (ζε περίπηωζη αδσναμίας) κέινο ηεο .Δ. ή ν Γηεπζπληήο ηνπ 

νηθείνπ Σνκέα. 

  

Ο χκβνπινο πνπδψλ παξαθνινπζεί, ζπκβνπιεχεη θαη θαζνδεγεί ηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή, κέρξη λα 

νξηζηεί ν Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο γηα ηε κεηαπηπρηαθή ηνπ δηαηξηβή, ν νπνίνο θαη αλαιακβάλεη θαη ην ξφιν 

ηνπ πκβνχινπ Καζεγεηή. Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνλ χκβνπιφ ηνπ γηα ηελ 

πνξεία ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαη γηα ηα καζήκαηα ζηα νπνία εγγξάθεηαη θάζε εμάκελν.   

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Ππόγπαμμα ποςδών – Έλεγσορ Γνώζευν – Πποϋποθέζειρ Απόκηηζηρ Γ.Μ.. 

 

Γηα ηελ απνλνκή ηνπ Γ.Μ.. απαηηείηαη ε ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε καζήκαηα 

κε ζπλνιηθφ θφξην ηνπιάρηζηνλ 60 πηζησηηθψλ κνλάδσλ E.C.T.S. Σα καζήκαηα θαηαλέκνληαη ζηα δχν 

πξψηα εμάκελα (Α΄ θαη Β΄) θαη πηζηψλνληαη κε ηξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο  E.C.T.S. αλά εμάκελν. Σν 

Γ΄ εμάκελν δηαηίζεηαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο θαη ηελ επηηπρή δεκφζηα εμέηαζε 

ηνπ θνηηεηή ζε απηή ε νπνία  

πηζηψλεηαη κε ηξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο E.C.T.S.. Σν ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ E.C.T.S. πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ απνλνκή ηνπ Γ.Μ.. αλέξρνληαη ζε ελελήληα (90), εθ ησλ νπνίσλ νη ηξηάληα (30) 

πξνέξρνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πιήξνπο θνίηεζεο 

νθείινπλ λα δειψζνπλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηέζζεξα (4) καζήκαηα αλά εμάκελν, νη δε κεξηθήο 

θνίηεζεο δχν (2) καζήκαηα αλά εμάκελν. Με απφθαζε ηεο .Σ. κπνξεί λα γίλεη αλαθαηαλνκή ησλ 

καζεκάησλ αλά δηδαθηηθφ εμάκελν.  

 

Σα καζήκαηα, ε δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή απαζρφιεζε, νη πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη νη θάζε είδνπο 

εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ απνλνκή ησλ θαηά ην Άξζξν 4 κεηαπηπρηαθψλ 

ηίηισλ νξίδνληαη σο εμήο: 

 

ΔΙΓΙΚΔΤΗ  Α΄ 

Μαθημαηικά (Ανάλςζη – Άλγεβπα – Γευμεηπία) 

ΑΝ1 Πξαγκαηηθή Αλάιπζε   

ΑΝ2 Γεληθή Σνπνινγία 

ΑΝ3 Μηγαδηθή Αλάιπζε 
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ΑΝ4 πλαξηεζηαθή Αλάιπζε 

ΑΝ5 Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο 

ΑΝ6 Μεξηθέο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο 

ΑΝ7 Θεσξία Μέηξνπ 

ΑΝ8 Αξκνληθή Αλάιπζε  

ΑΝ9 Θεσξία Σειεζηψλ 

ΑΝ10 Σνπνινγηθέο Μέζνδνη ζηηο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο 

ΑΝ11 Κπξηή Αλάιπζε 

ΑΝ12 Αλεμάξηεηε πνπδή ζηελ Αλάιπζε Ι 

ΑΝ13 Αλεμάξηεηε πνπδή ζηελ Αλάιπζε ΙΙ 

 

ΑΛ1 Άιγεβξα Ι 

ΑΛ2 Άιγεβξα ΙΙ 

ΑΛ3 Δθαξκνζκέλε Άιγεβξα 

ΑΛ4 Αιγεβξηθή Θεσξία Αξηζκψλ 

ΑΛ5 Οκνινγηθή Άιγεβξα 

ΑΛ6 Δηδηθά Θέκαηα Άιγεβξαο 

 

ΓΔ1 Κιαζζηθή Γηαθνξηθή Γεσκεηξία 

ΓΔ2 Γηαθνξηθή Γεσκεηξία 

ΓΔ3 Γεσκεηξία Riemann 

ΓΔ4 Γηαθνξηθή Σνπνινγία 

ΓΔ5 Αιγεβξηθή Σνπνινγία Ι 

ΓΔ6 Αιγεβξηθή Σνπνινγία ΙΙ 

ΓΔ7 Αιγεβξηθή Γεσκεηξία 

ΓΔ8 Δηδηθά Θέκαηα Γεσκεηξίαο 

 

Σηην Διδίκεσζη Α΄ απαιηούνηαι: 

α) Η ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε έλα (1) απφ ηα καζήκαηα ΑΝ1, ΑΝ2 ή ΑΝ4, ζε 

έλα (1) απφ ηα καζήκαηα ΓΔ1 ή ΓΔ2 θαη ζην κάζεκα ΑΛ1. 

β) Η παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ θαη’ επηινγήλ καζήκαηα απφ ηνλ 

αλσηέξσ πξνζθεξφκελν θαηάινγν καζεκάησλ ηεο ελ ιφγσ Δηδίθεπζεο. 

γ) Η παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε έλα (1) ην πνιχ θαη’ επηινγήλ κάζεκα απφ ηνλ πιήξε 

θαηάινγν ησλ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ ησλ Δηδηθεχζεσλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄. 

 

ΔΙΓΙΚΔΤΗ  Β΄ 

ηαηιζηική και Δπισειπηζιακή Έπεςνα  

EE1 Μαζεκαηηθή ηαηηζηηθή  

EE2 Γξακκηθά Μνληέια  

EE3 Μαζεκαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο 

EE4 Βηνζηαηηζηηθή 

EE5 Αλάιπζε Γεδνκέλσλ θαη ηαηηζηηθά Παθέηα 

EE6 Πνιπδηάζηαηε Αλάιπζε 

EE7 Με Γξακκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο 

EE8 Θεσξία Γεηγκαηνιεςίαο 

EE9 Θεσξία Πηζαλνηήησλ 

EE10 Δθαξκνζκέλε Πνιπδηάζηαηε Αλάιπζε 

EE11 Υξνλνζεηξέο 

EE12 Τπνινγηζηηθή ηαηηζηηθή 

EE13 Αλάιπζε Δπηβίσζεο 

EE14 Με Παξακεηξηθή ηαηηζηηθή 

EE15 ηνραζηηθή Αλάιπζε θαη Δθαξκνγέο 

EE16 Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ 

EE17 Θεσξία Παηγλίσλ 

EE18 Γηαρείξηζε Απνζεκάησλ 
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EE19 Δηδηθά Θέκαηα ηαηηζηηθήο 

EE20 Δηδηθά Θέκαηα Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο 

 

Σηην Διδίκεσζη Β΄ απαιηούνηαι: 

α) Η ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζηα ηέζζεξα (4) καζήκαηα ΔΔ1, ΔΔ2, ΔΔ3 θαη 

ΔΔ6. 

β) Η παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ θαη’ επηινγήλ καζήκαηα απφ ηνλ 

αλσηέξσ πξνζθεξφκελν θαηάινγν καζεκάησλ ηεο ελ ιφγσ Δηδίθεπζεο. 

γ) Η παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε έλα (1) ην πνιχ θαη’ επηινγήλ καζήκαηα απφ ηνλ πιήξε 

θαηάινγν ησλ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ ησλ Δηδηθεχζεσλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄. 

 

ΔΙΓΙΚΔΤΗ  Γ΄ 

Δθαπμοζμένα Μαθημαηικά και Πληποθοπική 

ΑΑ1 Αξηζκεηηθή Αλάιπζε 

ΑΑ2 Θεσξία Πξνζεγγίζεσο 

ΑΑ3 Αξηζκεηηθή Γξακκηθή Άιγεβξα Ι 

ΑΑ4 Αξηζκεηηθή Γξακκηθή Άιγεβξα ΙΙ 

ΑΑ5 Αξηζκεηηθή επίιπζε ζπλήζσλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ 

ΑΑ6 Αξηζκεηηθή επίιπζε δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ κε κεξηθέο παξαγψγνπο 

ΑΑ7 Δηδηθά Θέκαηα Αξηζκεηηθήο Αλάιπζεο  

ΑΑ8 Παξάιιεινη Τπνινγηζκνί 

 

ΔΜ1 Μέζνδνη Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ Ι 

ΔΜ2 Μέζνδνη Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ ΙΙ 

ΔΜ3 Μεξηθέο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο θαη Δθαξκνγέο 

ΔΜ4 Ρεπζηνκεραληθή 

ΔΜ5 Γπλακηθά πζηήκαηα θαη Υάνο 

ΔΜ6 Οινθιεξψζηκα πζηήκαηα 

ΔΜ7 Μνξθνθιαζκαηηθά χλνια θαη Δθαξκνγέο (Fractals) 

ΔΜ8 Λνγηζκφο Μηγαδηθψλ πλαξηήζεσλ θαη Δθαξκνγέο  

ΔΜ9 Δηδηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ  

ΔΜ10 Δηδηθά Θέκαηα Μεραληθήο ησλ Ρεπζηψλ 

 

ΠΛ1 Θεσξία Πνιππινθφηεηαο 

ΠΛ2 Μαζεκαηηθή Θεσξία ησλ Τπνινγηζκψλ 

ΠΛ3 Πξνεγκέλα Θέκαηα Αιγνξίζκσλ 

ΠΛ4 Αιγνξηζκηθή Θεσξία Γξαθεκάησλ 

ΠΛ5 πκβνιηθνί Τπνινγηζκνί 

ΠΛ6 Δπεμεξγαζία Φπζηθήο Γιψζζαο 

ΠΛ7 Αιγφξηζκνη Κξππηνγξάθεζεο θαη Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

ΠΛ8 Καηαλεκεκέλα Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα θαη Δθαξκνγέο 

ΠΛ9 Δηδηθά Θέκαηα Θεσξεηηθήο Πιεξνθνξηθήο 

ΠΛ10 Δηδηθά Θέκαηα Πιεξνθνξηθήο 

 

Σηην Διδίκεσζη Γ΄ απαιηούνηαι: 

α) Η ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε ηξία (3) καζήκαηα ΑΑ1, ΔΜ1 θαη ΠΛ1. 

β) Η παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε ηέζζεξα (4) θαη’ επηινγήλ καζήκαηα απφ ηνλ αλσηέξσ 

πξνζθεξφκελν θαηάινγν καζεκάησλ ηεο ελ ιφγσ Δηδίθεπζεο. 

γ) Η παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε έλα (1) θαη’ επηινγήλ κάζεκα απφ ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ ησλ Δηδηθεχζεσλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄. 

Με απφθαζε ηεο .Σ. θαζνξίδνληαη νη Δηδηθεχζεηο ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ Π.Μ.., ηα καζήκαηα πνπ ζα 

πξνζθέξνληαη αλά Δηδίθεπζε θαη’ έηνο, θαη ην θαζεζηψο πιήξνπο ή κεξηθήο θνίηεζεο αλά Δηδίθεπζε.  
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Δνδεικηικό Ππόγπαμμα ανά Διδίκεςζη 

 

ΔΙΓΙΚΔΤΗ  Α΄ 

Μαθημαηικά (Ανάλςζη – Άλγεβπα – Γευμεηπία) 

 

Α΄ ΔΞΑΜΗΝΟ 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ E.C.T.S. ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ  

1. ΑΝ1 (Πξαγκαηηθή Αλάιπζε) ή ΑΝ2 (Γεληθή Σνπνινγία) ή 

ΑΝ4 (πλαξηεζηαθή Αλάιπζε). 

2. ΓΔ1 (Κιαζηθή Γηαθνξηθή Γεσκεηξία) ή ΓΔ2 (Γηαθνξηθή 

Γεσκεηξία). 

3. ΑΛ1 (Άιγεβξα Ι). 

4. Έλα (01) θαη΄ επηινγή απφ ηνλ θαηάινγν ησλ 

πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ηεο Δηδίθεπζεο Α΄. 

7,5 

ΤΝΟΛΟ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ Α΄ ΔΞΑΜΗΝΟΤ 30 

 

Β΄ ΔΞΑΜΗΝΟ 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ E.C.T.S. ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ  

1. Σξία (03) θαη’ επηινγή απφ ηνλ θαηάινγν ησλ 

πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ηεο Δηδίθεπζεο Α .́ 

2. Έλα (01) θαη’ επηινγή απφ ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ 

πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ησλ Δηδηθεχζεσλ Α ,́ Β ́ θαη Γ ,́ 

θαηά πξνηίκεζε φκσο απφ ηελ Δηδίθεπζε Α .́  

7,5 

ΤΝΟΛΟ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ  Β΄ ΔΞΑΜΗΝΟΤ 30 

 

Γ΄ ΔΞΑΜΗΝΟ 

 

Σν Γ΄ εμάκελν δηαηίζεηαη ζηε ζπγγξαθή θαη εθπφλεζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο εμεηδίθεπζεο (30 

πηζησηηθέο κνλάδεο) ζχκθσλα κε ην άξζξν 34, παξ. 4 ηνπ λ.4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114). 

 

ΔΙΓΙΚΔΤΗ  Β΄ 

ηαηιζηική και Δπισειπηζιακή Έπεςνα  

 

Α΄ ΔΞΑΜΗΝΟ 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ E.C.T.S. ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ  

1. ΔΔ1 (Μαζεκαηηθή ηαηηζηηθή). 

2. ΔΔ2 (Γξακκηθά Μνληέια). 

3. ΔΔ3 (Μαζεκαηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο). 

4. Έλα (01) θαη’ επηινγή απφ ηνλ θαηάινγν ησλ 

πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ηεο Δηδίθεπζεο Β ́ ή έλα (01) 

θαη’ επηινγή απφ ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ πξνζθεξφκελσλ 

καζεκάησλ ησλ Δηδηθεχζεσλ Α ,́ Γ .́  

7,5 

ΤΝΟΛΟ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ Α΄ ΔΞΑΜΗΝΟΤ 30 

 

Β΄ ΔΞΑΜΗΝΟ 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ E.C.T.S. ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ  

1. ΔΔ6 (Πνιπδηάζηαηε Αλάιπζε). 

2. Σξία (03) θαη’ επηινγή απφ ηνλ θαηάινγν ησλ 

πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ηεο Δηδίθεπζεο Β .́ 

7,5 

ΤΝΟΛΟ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ Β΄ ΔΞΑΜΗΝΟΤ 30 
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Γ΄ ΔΞΑΜΗΝΟ 

 

Σν Γ΄ εμάκελν δηαηίζεηαη ζηε ζπγγξαθή θαη εθπφλεζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο εμεηδίθεπζεο (30 

πηζησηηθέο κνλάδεο) ζχκθσλα κε ην άξζξν 34, παξ. 4 ηνπ λ.4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114). 

 

ΔΙΓΙΚΔΤΗ  Γ΄ 

Δθαπμοζμένα Μαθημαηικά και Πληποθοπική 

 

Α΄ ΔΞΑΜΗΝΟ 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ E.C.T.S. ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ  

1. ΔΜ1 (Μέζνδνη Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ Ι).  

2. ΠΛ1 (Θεσξία Πνιππινθφηεηαο). 

3. Γχν (02) θαη’ επηινγή απφ ηνλ θαηάινγν ησλ 

πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ηεο Δηδίθεπζεο Γ .́ 

7,5 

ΤΝΟΛΟ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ Α΄ ΔΞΑΜΗΝΟΤ 30 

 

Β΄ ΔΞΑΜΗΝΟ 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ E.C.T.S. ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ  

1. ΑΑ1 (Αξηζκεηηθή Αλάιπζε). 

2. Γχν (02) θαη’ επηινγή απφ ηνλ θαηάινγν ησλ 

πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ηεο Δηδίθεπζεο Γ .́ 

3. Έλα (01) θαη’ επηινγή απφ ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ 

πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ησλ Δηδηθεχζεσλ Α ,́ Β ́ θαη Γ .́ 

4. Έλα (01) θαη’ επηινγή απφ ηνλ θαηάινγν ησλ 

πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ηεο Δηδίθεπζεο Β ́ έ, έλα (01) 

θαη’ επηινγή απφ ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ  πξνζθεξφκελσλ 

καζεκάησλ ησλ Δηδηθεχζεσλ Α ,́ Γ .́  

7,5 

ΤΝΟΛΟ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ Β΄ ΔΞΑΜΗΝΟΤ 30 

 

Γ΄ ΔΞΑΜΗΝΟ 

 

Σν Γ΄ εμάκελν δηαηίζεηαη ζηε ζπγγξαθή θαη εθπφλεζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο εμεηδίθεπζεο (30 

πηζησηηθέο κνλάδεο) ζχκθσλα κε ην άξζξν 34, παξ. 4 ηνπ λ.4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114). 

 

Σν πεξηερφκελν ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαζνξίδεηαη ζηα πεξηγξάκκαηά ηνπο. Σα πεξηγξάκκαηα 

δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Σνκέα, εηζήγεζε ηεο .Δ. θαη απφθαζε ηεο 

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. 

 

Η δηδαζθαιία, νη εξγαζίεο, νη εμεηάζεηο θαη ε δηαηξηβή ζην Γ.Μ.. κπνξνχλ λα γίλνληαη ζηελ ειιεληθή ή θαη 

ηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 

Η έλαξμε θαη ε ιήμε ησλ καζεκάησλ, ν ηξφπνο αλαπιήξσζήο ηνπο θαη ε δηάξθεηα ησλ εμεηαζηηθψλ 

πεξηφδσλ ηνπ Π.Μ.., ζπκπίπηνπλ κε ηα αληίζηνηρα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ. 

 

Ο έιεγρνο γλψζεσλ ζηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα γίλεηαη κε γξαπηέο ή θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο, εθπφλεζε 

εξγαζηψλ ή ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ. Η βαζκνινγηθή θιίκαθα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ νξίδεηαη απφ κεδέλ (0) έσο δέθα (10), σο εμήο: 

 

Άξηζηα (8,50 έσο 10) 

Λίαλ Καιψο (6,50 έσο 8,49) 

Καιψο (5 έσο 6,49). 

 

Πξνβηβάζηκνο βαζκφο είλαη ην πέληε (5) θαη νη κεγαιχηεξνί ηνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 11 

Όποι Φοίηηζηρ - Τποσπεώζειρ για ηην Απόκηηζη Γ.Μ.. και σεηικέρ Γιαηάξειρ 

 

Η θνίηεζε ζην Π.Μ.. δελ απαηηεί ηελ θαηαβνιή ηειψλ θνίηεζεο. 

 

Κάζε αθαδεκατθφ έηνο, κε απφθαζε ηεο .Σ., κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο .Δ. θαη πξφηαζε ησλ 

Σνκέσλ, θαζνξίδνληαη νη Δηδηθεχζεηο πνπ κπνξνχλ λα δερζνχλ θνηηεηέο πιήξνπο ή κεξηθήο θνίηεζεο 

[ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α΄ 114)]. Σν θαζεζηψο θνίηεζεο, γηα ηηο Δηδηθεχζεηο 

εθείλεο πνπ πξνζθέξνπλ θαη πξφγξακκα κεξηθήο θνίηεζεο,  πξέπεη λα δειψλεηαη ζηε Γξακκαηεήα ηνπ 

Σκήκαηνο κε ηελ αξρηθή Αίηεζε. Σν θαζεζηψο θνίηεζεο, γηα εθείλεο ηηο Δηδηθεχζεηο πνπ είλαη δπλαηφ, 

κπνξεί λα κεηαβιεζεί κφλν κία θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο, ε 

νπνία ππνβάιιεηαη εληφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ δήισζεο ησλ καζεκάησλ θαη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο 

ηνπ Σκήκαηνο.  

 

Η ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ηνπ Γ.Μ.. νξίδεηαη ζην Άξζξν 8 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

 

Δπηπξφζζεηα,  

 

1. Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε Γ.Μ.. είλαη: 

1α. Η παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε νθηψ (8) καζήκαηα. Σν θαζέλα απφ απηά δηδάζθεηαη ηξεηο 

(3) ψξεο εβδνκαδηαίσο θαη ε δηδαζθαιία ηνπ δηαξθεί δεθαηξείο (13) εβδνκάδεο. Η παξαθνινχζεζε, κε 

θπζηθή παξνπζία, ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Σν πνιχ δχν απνπζίεο απφ ηηο παξαδφζεηο κπνξνχλ 

θαηά πεξίπησζε λα δηθαηνινγεζνχλ. Μεγαιχηεξνο αξηζκφο απνπζηψλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε παξαδφζεσλ 

ελφο καζήκαηνο κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ θνηηεηή απφ ηελ εμέηαζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

κάζεκα, ή θαη ηελ πιήξε δηαγξαθή απφ ην Π.Μ.. 

1β. Η ζπγγξαθή Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη πξσηφηππε ή ζπλζεηηθνχ ραξαθηήξα, ή 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν. Η Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή ζπγγξάθεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, αιιά είλαη δπλαηή ε 

ζπγγξαθή ηεο ζηελ αγγιηθή έπεηηα απφ αίηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο .Δ. 

ε νπνία επηθπξψλεηαη απφ ηε .Σ. ε θάζε πεξίπησζε ε Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή ζα πεξηέρεη εθηεηακέλε 

πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή, ελδεηθηηθνχ κεγέζνπο έσο δέθα (10) ζειίδσλ. Πξνυπφζεζε γηα 

ηελ έλαξμε εθπφλεζεο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο είλαη ν γεληθφο κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

καζεκάησλ λα είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 6,50 (κε άξηζηα ην 10). 

2. Αλά εμάκελν, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πιήξνπο θνίηεζεο νθείινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηέζζεξα (4) 

καζήκαηα, ελψ νη κεξηθήο θνίηεζεο δχν (2). Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ππνρξενχληαη ζηελ αξρή θάζε 

δηδαθηηθνχ εμακήλνπ θαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ε νπνία αλαθνηλψλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθή δήισζε καζεκάησλ ηα νπνία ζα παξαθνινπζήζνπλ. Αληίγξαθν ηεο 

δήισζεο απηήο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ χκβνπιν πνπδψλ ηνπο θαη παξαδίδεηαη ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ...  

3. Φνηηεηέο πνπ έρνπλ γίλεη δεθηνί ζην Π.Μ. γηα ηελ απφθηεζε Γ.Μ.. θαη γηα ηνπο νπνίνπο 

δηαπηζηψλνληαη ειιείςεηο πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ, κπνξεί, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο .Δ. λα ππνρξεσζνχλ 

λα παξαθνινπζήζνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνπηπρηαθά καζήκαηα. 

4. Σα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην Π.Μ.. θαη ε δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, πξνβιέπνληαη  απφ ην Άξζξν 10 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. χκθσλα κε ην 

Άξζξν απηφ νη ππνρξεψζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ έρνπλ σο εμήο: 

 

ΔΙΓΙΚΔΤΗ  Α΄ 

Μαθημαηικά (Ανάλςζη – Άλγεβπα – Γευμεηπία) 

 Η ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε έλα (1) απφ ηα καζήκαηα ΑΝ1, AN2 ή 

ΑΝ4, ζε έλα (1) απφ ηα καζήκαηα ΓΔ1 ή ΓΔ2 θαη ζην κάζεκα ΑΛ1. 

 Η παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ θαη’ επηινγή καζήκαηα απφ 

ηνλ θαηάινγν ησλ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ ηεο ελ ιφγσ Δηδίθεπζεο. 

 Η παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε έλα (1) ην πνιχ θαη’ επηινγή κάζεκα απφ ηνλ πιήξε 

θαηάινγν ησλ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ ησλ εηδηθεχζεσλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄. 
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ΔΙΓΙΚΔΤΗ  Β΄ 

ηαηιζηική και Δπισειπηζιακή Έπεςνα  

 Η ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζηα ηέζζεξα (4) καζήκαηα ΔΔ1, ΔΔ2, 

ΔΔ3 θαη ΔΔ6. 

 Η παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ θαη’ επηινγή καζήκαηα απφ ηνλ 

θαηάινγν ησλ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ ηεο ελ ιφγσ Δηδίθεπζεο. 

 Η παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε έλα (1) ην πνιχ θαη’ επηινγή καζήκαηα απφ ηνλ πιήξε 

θαηάινγν ησλ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ ησλ Δηδηθεχζεσλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄. 

 

ΔΙΓΙΚΔΤΗ  Γ΄ 

Δθαπμοζμένα Μαθημαηικά και Πληποθοπική 

 Η ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζηα ηξία (3) καζήκαηα ΑΑ1, ΔΜ1 θαη ΠΛ1. 

 Η παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε ηέζζεξα (4) θαη’ επηινγή καζήκαηα απφ ηνλ θαηάινγν 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ ηεο ελ ιφγσ Δηδίθεπζεο. 

 Η παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε έλα (1) θαη’ επηινγή κάζεκα απφ ηνλ πιήξε θαηάινγν 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ ησλ εηδηθεχζεσλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄. 

 

5. Η .Σ., χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο .Δ. θαη πξνηάζεηο ησλ Σνκέσλ, θαζνξίδεη θάζε Απξίιην-Μάην ηα 

καζήκαηα, θαζψο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο, πνπ ζα πξνζθεξζνχλ θαηά ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο. Δπίζεο, 

θαζνξίδνληαη θαη νη δηδάζθνληεο ησλ καζεκάησλ απηψλ. Ωζηφζν ε θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ζε εμάκελα 

θαη ε αλάζεζε απηψλ κπνξεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, λα αιιάμεη κε απφθαζε ηεο .Σ., 

κεηά απφ εηζήγεζε ηεο .Δ. θαη πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Σνκέα. 

6. Η δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ εμακήλνπ ζπκπίπηεη κε απηή ηνπ εμακήλνπ ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Οη 

εμεηάζεηο ρεηκεξηλνχ θαη εαξηλνχ εμακήλνπ ζπκπίπηνπλ ρξνληθά κε ηηο εμεηάζεηο ηνπ πξνπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα κηαο επαλαιεπηηθήο εμέηαζεο ηνλ επηέκβξην. Φνηηεηήο 

ηνπ νπνίνπ ππνιείπνληαη δχν (2) ην πνιχ απφ ηα νθηψ (8) καζήκαηα έρεη ηε δπλαηφηεηα κηαο αθφκε 

επαλαιεπηηθήο εμέηαζεο ζηελ ακέζσο επνκέλε εμεηαζηηθή πεξίνδν Ιαλνπαξίνπ θαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

ηα δχν απηά καζήκαηα δηδάζθνληαη ζε ρεηκεξηλφ ή εαξηλφ εμάκελν.    

7. Μεηά ηελ επηηπρή πεξάησζε ησλ καζεκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 1β, ν κεηαπηπρηαθφο 

θνηηεηήο κε ηελ έγθξηζε ηνπ πκβνχινπ πνπδψλ ηνπ, δεηά απφ ηνλ νηθείν Σνκέα ηνλ νξηζκφ Δπηβιέπνληνο 

Καζεγεηή γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο  Γηαηξηβήο (Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο) 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 34, παξ. 4 ηνπ λ.4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114). ηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαγξάθεηαη 

ν πξνηεηλφκελνο ηίηινο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ν πξνηεηλφκελνο Δπηβιέπσλ θαη 

επηζπλάπηεηαη πεξίιεςε ηεο πξνηεηλφκελεο εξγαζίαο. Ο νηθείνο Σνκέαο πξνηείλεη ηνλ Δπηβιέπνληα 

Καζεγεηή. Η πξφηαζε ηνπ Σνκέα καδί κε ηα ζηνηρεία επίδνζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή δηαβηβάδνληαη 

πξνο ηε .Δ., ε νπνία θαη εηζεγείηαη, ηειηθά, πξνο ηε .Σ. ηνλ νξηζηηθφ νξηζκφ ηνπ Δπηβιέπνληνο. 

8.  Η Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή εθπνλείηαη εληφο ησλ ακέζσο επφκελσλ έμη (6) κελψλ απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ 

Δπηβιέπνληνο Καζεγεηή. Η πξνζεζκία απηή δχλαηαη λα παξαηαζεί ην πνιχ γηα έλα (1) εμάκελν, κεηά απφ 

αίηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ε νπνία ζα θέξεη ην ζπλεγνξψ ηνπ Δπηβιέπνληνο Καζεγεηή θαη κεηά 

απφ εηζήγεζε ηεο .Δ. 

9. Με ην πέξαο ηεο ζπγγξαθήο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο, ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δπηβιέπνληνο 

Καζεγεηή θαη εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαηαζέηεη ηέζζεξα (4) 

βηβιηφδεηα θαη ειεθηξνληθά αληίηππα ζηε .Δ. πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε δηαδηθαζία θξίζεο ηεο. Μεηά απφ 

πξφηαζε ηνπ νηθείνπ ηνκέα, ε .Δ. εηζεγείηαη ζηε .Σ. ηελ Σξηκειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, ηεο νπνίαο κέινο 

είλαη ν Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. 

 

Δληφο κελφο απφ ηνλ νξηζκφ ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ν Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο, ζε 

ζπλελλφεζε κε ηνλ Γηεπζπληή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πξνζθαιεί ηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή ζε 

ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα λα παξνπζηάζεη ηε Μεηαπηπρηαθή ηνπ Γηαηξηβή δεκνζίσο θαη ελψπηνλ ηεο 

Σξηκεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. Σελ παξνπζίαζε δηεπζχλεη ν Γηεπζπληήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ή 

απνπζηάδνληνο απηνχ, ν Αλαπιεξσηήο ηνπ ή έλα κέινο ηεο .Δ. Γηα ηελ έλαξμε ηεο παξνπζίαζεο ηεο 

Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο, απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κειψλ ηεο Σξηκεινχο 

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. Γηα ηελ έγθξηζε απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κειψλ ηεο 

Σξηκεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. Δληφο δεθαεκέξνπ απφ ηε δεκφζηα παξνπζίαζε, ε Σξηκειήο Δμεηαζηηθή 

Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζηε .Δ. γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηεο δηαηξηβήο.  
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Δπηπιένλ, 

α) ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο δηαηξηβήο απφ ηελ Σξηκειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, πξνηείλεηαη απφ ηε .Δ. 

ζηε .Σ. ε έγθξηζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο θαη ε απνλνκή ηνπ Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ. Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαηαζέηεη ηελ ηειηθή έθδνζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο ηνπ Γηαηξηβήο ζε 

επηά (7) έληππα αληίηππα σο εμήο: 

 έλα γηα ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, 

 έλα γηα ηε .Δ., 

 έλα γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ, 

 έλα γηα ηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

 ηξία γηα ηα κέιε ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπήο  

ζπλ έλα (1) ειεθηξνληθφ αληίγξαθν ζηελ Δπηηξνπή Ιζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο. 

β) ε πεξίπησζε κε έγθξηζεο ηεο δηαηξηβήο απφ ηελ Σξηκειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, κπνξνχλ λα γίλνπλ 

παξαηεξήζεηο γηα ελδερφκελεο βειηηψζεηο θαη ηελ εθ λένπ ππνβνιή ηεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζπλνιηθή 

δηάξθεηα θνίηεζεο δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) εμάκελα γηα ηνπο θνηηεηέο πιήξνπο θνίηεζεο ή ηα επηά (7) 

εμάκελα γηα ηνπο θνηηεηέο κεξηθήο θνίηεζεο. Η πξνζεζκία ηεο λέαο ππνβνιήο εγθξίλεηαη απφ ηε .Σ. κεηά 

απφ εηζήγεζε ηεο .Δ. θαη απηή επαλεμεηάδεηαη απφ ηελ ίδηα Σξηκειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή (ζχκθσλα κε 

φζα νξίδνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ). ε πεξίπησζε δεχηεξεο αξλεηηθήο θξίζεο ν θνηηεηήο δηαγξάθεηαη 

θαη ηνπ ρνξεγείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε. 

Δθφζνλ ππέξ ηεο έγθξηζεο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο ςεθίζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα δχν απφ ηα ηξία κέιε 

ηεο Δπηηξνπήο Δμέηαζεο, ε Γηαηξηβή ζεσξείηαη φηη έρεη εγθξηζεί. Με βάξνο 33% γηα ηελ πνηφηεηα ηεο 

Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο θαη 67% γηα ηελ επίδνζε ζηα καζήκαηα, ε επηηξνπή βαζκνινγεί κε αθξίβεηα 

δεχηεξνπ δεθαδηθνχ ςεθίνπ θαη ζπλνδεχεη ηελ έγθξηζή ηεο κε έλαλ απφ ηνπο ραξαθηεξηζκνχο
1
: ''Άπιζηα", 

"Λίαν Καλώρ", "Καλώρ". 

γ) Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο έθαλε φιεο ηηο ηειηθέο δηνξζψζεηο - 

ηξνπνπνηήζεηο ζηε Μεηαπηπρηαθή ηνπ Γηαηξηβή, πνπ ππνδείρηεθαλ ζ' απηφλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζήο 

ηεο απφ ηελ Σξηκειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, απηφο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κε ηελ επζχλε θαη ηνπ 

Δπηβιέπνληα έλα δηνξζσκέλν αληίηππν ηεο δηαηξηβήο ηνπ ζηε .Δ. κε έγγξαθε βεβαίσζε πεξί ηνχηνπ απφ 

ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή. Η .Δ. εηζεγείηαη ζρεηηθά ζην Σκήκα ηνπ νπνίνπ ε πλέιεπζε ρνξεγεί θαη ηελ 

ηειηθή έγθξηζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ νξθσκνζία. 

10. Η απνλνκή ηνπ Γ.Μ.. γίλεηαη απφ ηε .Σ. ην Γ.Μ.. αλαγξάθεηαη ην αληηθείκελν ηεο Δηδίθεπζεο. Ο 

ηχπνο ηνπ Γ.Μ.. επηζπλάπηεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ. ην Γ.Μ.. αλαγξάθεηαη ν ραξαθηεξηζκφο 

'Άπιζηα, Λίαν Καλώρ, Καλώρ, ν νπνίνο έρεη ήδε πξνηαζεί απφ ηελ Σξηκειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή. 

11. Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ν νπνίνο δελ επηηχρεη ζηα καζήκαηά ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 

6, ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ή δελ θαηαζέζεη ηε Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή, κε ηελ έγθξηζε ηνπ Δπηβιέπνληνο 

Καζεγεηή, εληφο πέληε (5) εμακήλσλ γηα ηνπο πιήξνπο θνίηεζεο, ή εληφο επηά (7) εμακήλσλ γηα ηνπο 

κεξηθήο θνίηεζεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο εγγξαθήο, δηαγξάθεηαη θαη ηνπ ρνξεγείηαη ζρεηηθή 

βεβαίσζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα καζήκαηα ηα νπνία έρνπλ νινθιεξσζεί επηηπρψο.  

12. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, γηα ηελ απφθηεζε Γ.Μ.., έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξαθνινπζνχλ ηα 

ζεκηλάξηα θαη ηηο δηαιέμεηο πνπ δηεμάγνληαη ζην Σκήκα, θαζψο επίζεο θαη ηηο δεκφζηεο παξνπζηάζεηο ησλ 

Μεηαπηπρηαθψλ θαη Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ. Γηα δεηήκαηα δενληνινγίαο, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο 

ελεκεξψλνληαη απφ ηε .Δ. 

13. ην πιαίζην ηνπ Π.Μ.., 

α) Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ππνρξενχληαη, ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, λα πξνζθέξνπλ επηθνπξηθή 

εξγαζία ζην Σκήκα (επηθνπξία ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ζηελ άζθεζε ησλ θνηηεηψλ, ηε δηεμαγσγή θξνληηζηεξίσλ, 

εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ, επίβιεςε εμεηάζεσλ, εξγαζηεξίσλ, δηφξζσζε θαη δηδαζθαιία αζθήζεσλ). Σν 

είδνο ηεο απαζρφιεζεο θαζνξίδεηαη θαη επηβιέπεηαη απφ ηνλ νηθείν Σνκέα, ηε .Δ. θαη εγθξίλεηαη απφ ηε 

.Σ. 

β) Οη ππνρξεψζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηε δηαδηθαζία επίβιεςεο εμεηάζεσλ θαζψο θη νη 

ζπλέπεηεο κε ηήξεζεο απηψλ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Δμεηάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο. 

14. Γηα ηε δηαγξαθή θνηηεηή απφ ην Π.Μ.. απνθαίλεηαη ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο κεηά απφ ζρεηηθή 

εηζήγεζε ηεο .Δ.  

                                                           
1 10-8,50: Άξηζηα,  

 8,49-6,50: Λίαλ Καιψο, 

 6,49-5,00: Καιψο 
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Λφγνη δηαγξαθήο απνηεινχλ:  

i) ε κε επαξθήο πξφνδνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή (ε νπνία ηεθκεξηψλεηαη απφ ηε κε ζπκκεηνρή 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: παξαθνινπζήζεηο, εμεηάζεηο, θ.α.), 

ii) ε πιεκκειήο εθπιήξσζε ινηπψλ ππνρξεψζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ νηθείν Καλνληζκφ 

iii) ζπκπεξηθνξά πνπ πξνζβάιιεη ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία φπσο π.ρ. ε ινγνθινπή 

iv) αίηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή. 

15. Η δήισζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ ζε θάζε Αθαδεκατθφ Δμάκελν είλαη ππνρξεσηηθή θαη γίλεηαη 

κφλν ειεθηξνληθά, ζε εκεξνκελίεο πνπ αλαθνηλψλνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο.  Η 

Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή πξέπεη επίζεο λα δειψλεηαη σο κάζεκα ζην ηειεπηαίν εμάκελν ζπνπδψλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Τποηποθίερ 

 

Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ή βξαβείσλ αξηζηείαο ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ζχκθσλα κε 

απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ή ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο (.Δ.) ηνπ Π.Μ.. Οη ππνηξνθίεο 

δίλνληαη κε βάζε αθαδεκατθά, αληηθεηκεληθά θξηηήξηα (ελδεηθηηθά: αθνξνχλ θνηηεηέο θαλνληθήο θνίηεζεο, 

κέζνο φξνο βαζκνινγίαο πξνεγνχκελνπ εμακήλνπ, θ.ιπ.) ή πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη πξέπεη λα εγγξάθνληαη 

ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ Π.Μ.. Οη φξνη ρνξήγεζεο, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

ππνηξφθσλ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο κεηά απφ εηζήγεζε ηεο .Δ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Πποζυπικό 

 

ην Π.Μ.. απαζρνινχληαη κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ θαη άιισλ αθαδεκατθψλ ηκεκάησλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ ή άιισλ αθαδεκατθψλ ηκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο, θαζψο θαη 

άιιεο θαηεγνξίεο δηδαζθφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 36 θαη 45 ηνπ λ.4485/2017 (ΦΔΚ 

Α΄114). 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Τλικοηεσνική Τποδομή 

 

Γηα ην Π.Μ.. ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ππάξρνπζα πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ 

(αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, Βηβιηνζήθε, Αλαγλσζηήξην, Δξγαζηήξην  Μηθξνυπνινγηζηψλ, θ.ιπ.), ε νπνία 

επαξθεί γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15  

Αξιολόγηζη 

 

ην ηέινο θάζε εμακήλνπ πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε θάζε καζήκαηνο θαη θάζε δηδάζθνληνο απφ ηνπο 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Γίλεηαη ρξήζε ηνπ εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ σο δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ 

απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

απνηίκεζε ηεο "Πνηφηεηαο δηδαζθαιίαο" θαη ηνπ "Πεξηερνκέλνπ θαη ηεο νξγάλσζεο ησλ καζεκάησλ".  

 

Τπεχζπλε γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη ε Οκάδα Δζσηεξηθήο 

Αμηνιφγεζεο (ΟΜ.Δ.Α.) ηνπ Σκήκαηνο. Σα εξσηεκαηνιφγηα κνηξάδνληαη, απφ κέιε ηεο ΟΜ.Δ.Α., ζηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο ην ηειεπηαίν δεθαπεληάιεπην κηαο δηδαθηηθήο ψξαο, ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο 

θνηηεηέο, ζπιιέγνληαη, θαηακεηξνχληαη επηηφπνπ θαη ηνπνζεηνχληαη ζε θάθειν, ν νπνίνο ζθξαγίδεηαη θαη 

παξαδίδεηαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο ΟΜ.Δ.Α.  

 

Σα παξαπάλσ γίλνληαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ δηδάζθνληα. Ο Πξφεδξνο παξαδίδεη ην ζθξαγηζκέλν θάθειν 

γηα επεμεξγαζία ζηελ αξκφδηα κνλάδα επεμεξγαζίαο (ΜΟ.ΓΙ.Π.). Η κνλάδα επεμεξγαζίαο επηζηξέθεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο ηα θνηλνπνηεί ζε θάζε δηδάζθνληα 

μερσξηζηά. 

 

Με ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο .Δ., κε επζχλε ηνπ απεξρφκελνπ Γηεπζπληή, ζπληάζζεηαη αλαιπηηθφο 
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απνινγηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ Π.Μ.., θαζψο θαη ησλ ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ. Ο απνινγηζκφο θαηαηίζεηαη ζην Σκήκα.  

 

Δθηφο απφ ηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο, εμσηεξηθή αθαδεκατθή αμηνιφγεζε δηελεξγεί αλά 

πεληαεηία εμακειήο Δπηζηεκνληθή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή (Δ..Δ.) ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ λ. 

4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114). 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

Γιάπκεια Λειηοςπγίαρ 

 

Σν Π.Μ.. ζα ιεηηνπξγήζεη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2018−2019, ζχκθσλα κε ην λ. 4485/2017(ΦΔΚ Α΄114) 

κε πεληαεηή δηάξθεηα θαη δπλαηφηεηα επέθηαζεο θαη ηξνπνπνίεζεο θαηφπηλ απφθαζεο ηεο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

Κόζηορ Λειηοςπγίαρ 

 

Γελ πξνβιέπνληαη ηέιε θνίηεζεο ζην Π.Μ.. Σν εηήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ 48.800€ αλά έηνο θαη αλαιχεηαη ζε θαηεγνξίεο δαπαλψλ σο εμήο: 

 

Αλακελφκελεο εηζξνέο/εθξνέο αλά έηορ 

Αλακελφκελεο Δηζξνέο Πνζφ Αλακελφκελεο Δθξνέο Πνζφ 

 (α) Πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ. 

7.000 (αα) δαπάλεο εμνπιηζκνχ θαη 

δαπάλεο ινγηζκηθνχ. 

3.000 

(β) Πξνυπνινγηζκφο Π.Μ.. ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

7.000 (ββ) δαπάλεο ρνξήγεζεο έμη (6) 

ππνηξνθηψλ ζε κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο. 

 

28.800 

(γ) Γσξεέο, παξνρέο, 

θιεξνδνηήκαηα θαη θάζε είδνπο 

θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Καη΄εθηίκεζε 

6.000 

 

(γγ) δαπάλεο αλαισζίκσλ  

 

3.000 

(δ) Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο 

Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ. 

Καη΄εθηίκεζε 

1 ππνηξνθία 

(1x400x12 = 

4.800) 

(δδ) δαπάλεο κεηαθηλήζεσλ 

δηδαζθφλησλ ηνπ Π.Μ.. 

 

5.000 

(ε) Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιισλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 

Καη΄εθηίκεζε 

5 ππνηξνθίεο 

(5x400x12 = 

24.000) 

(εε) δαπάλεο κεηαθηλήζεσλ 

θνηηεηψλ ηνπ Π.Μ.. γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

1.000 

  (ζηζη) Ακνηβέο δηδαζθαιίαο 

ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Α.Δ.Ι. 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ Π.Μ.. 

0 

  (δδ) Ακνηβέο έθηαθηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ Α.Δ.Ι. πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ 

Π.Μ.. 

0 

  (εε) Ακνηβέο δηδαζθαιίαο 

πξνζσπηθνχ ηεο παξ. 5 ηνπ Άξζξνπ 

36 ηνπ λ. 4485/2017 

6.000 

  (ζζ) Ακνηβέο δηνηθεηηθήο θαη 

ηερληθήο ππνζηήξημεο 

0 

  

 

(ηη) Λνηπέο δαπάλεο, φπσο ηδίσο 

έμνδα δεκνζηφηεηαο- πξνβνιήο, 

2.000 
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αγνξάο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, 

νξγάλσζεο ζπλεδξίνπ, δαπάλεο 

εξγαζηψλ πεδίνπ. 

ΤΝΟΛΟ ΔΙΡΟΩΝ 48.800 ΤΝΟΛΟ ΔΚΡΟΩΝ 48.800 

 

Μέξνο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. ζα θαιπθζεί απφ (α) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ισαλλίλσλ, (β) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, (γ) δσξεέο, 

παξνρέο, θιεξνδνηήκαηα θαη θάζε είδνπο ρνξεγίεο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, (δ) ηνλ 

Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, (ε) εξεπλεηηθνχο 

θνξείο, (ζη) εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ,  θαη (δ) θάζε 

άιιε λφκηκε πεγή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3685/2008 (ΦΔΚ Α΄148), φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

Σελεηοςπγικό Αποθοίηηζηρ 

 

Σν ηειεηνπξγηθφ απνθνίηεζεο νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ κεηά απφ 

πξφηαζε ηεο .Δ.  

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Σύπορ Απονεμόμενος Γιπλώμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών (Γ.Μ..) 

 

Ο ηίηινο ηνπ Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ είλαη δεκφζην έγγξαθν θαη απνλέκεηαη απφ ην Π.Μ.. 

ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ. 

 

Σν Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ εθδίδεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. ην Γίπισκα 

αλαγξάθνληαη ε ρξνλνινγία έθδνζεο ηνπ Γ.Μ.., ν ηίηινο ηνπ Π.Μ.. θαη ε Δηδίθεπζε, ηα ζηνηρεία ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή θαη ν ραξαθηεξηζκφο αμηνιφγεζεο:  Άξηζηα, Λίαλ Καιψο ή Καιψο. 

 

ηνλ απφθνηην ηνπ Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κπνξεί λα ρνξεγείηαη, πξηλ ηελ απνλνκή, 

βεβαίσζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο θαη πεξάησζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Δπηπιένλ ηνπ Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ρνξεγείηαη Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο [άξζξν 15 ηνπ λ. 

3374/2005 (ΦΔΚ Α΄189) θαη ηεο π.α. Φ5/89656/ΒΔ/13.8.2007 (ΦΔΚ Β΄1466)], ην νπνίν είλαη έλα 

επεμεγεκαηηθφ έγγξαθν πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θχζε, ην επίπεδν, ην γεληθφηεξν πιαίζην 

εθπαίδεπζεο, ην πεξηερφκελν θαη ην θαζεζηψο ησλ ζπνπδψλ, νη νπνίεο νινθιεξψζεθαλ κε επηηπρία θαη δελ 

ππνθαζηζηά ηνλ επίζεκν ηίηιν ζπνπδψλ ή ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία καζεκάησλ πνπ ρνξεγνχλ ηα 

Ιδξχκαηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

Λογοκλοπή 

 

Καηαζέηνληαο νπνηαδήπνηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία, ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη αλ 

ρξεζηκνπνίεζε ην έξγν θαη ηηο απφςεηο άιισλ. 

 

Η ινγνθινπή ζεσξείηαη ζνβαξφ αθαδεκατθφ παξάπησκα. Λνγνθινπή ζεσξείηαη ε αληηγξαθή εξγαζίαο 

θάπνηνπ άιινπ, θαζψο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε εξγαζίαο άιινπ -δεκνζηεπκέλεο ή κε- ρσξίο ηε δένπζα 

αλαθνξά. Η παξάζεζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ηεθκεξίσζεο, αθφκε θαη απφ κειέηεο ηνπ ηδίνπ ηνπ ππνςεθίνπ, 

ρσξίο ζρεηηθή αλαθνξά, κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηήζεη απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο γηα δηαγξαθή 

ηνπ. 

 

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο -θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Δπηβιέπνληνο Καζεγεηή- ε .Σ.  

κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε δηαγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ. 

 

Οπνηνδήπνηε παξάπησκα ή παξάβαζε αθαδεκατθήο δενληνινγίαο παξαπέκπεηαη ζηε πληνληζηηθή 
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Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. γηα θξίζε θαη εηζήγεζε γηα αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηε .Σ. Ωο 

παξαβάζεηο ζεσξνχληαη θαη ηα παξαπηψκαηα ηεο αληηγξαθήο ή ηεο ινγνθινπήο θαη γεληθφηεξα θάζε 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο απφ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή θαηά ηε ζπγγξαθή 

εξγαζηψλ ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ ή ηελ εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 21 

Λοιπέρ Γιαηάξειρ 

 

1. Η .Σ θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο πξφηαζεο ηνπ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή δχλαηαη λα επηηξέςεη ζηνλ 

κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή θαηά ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο Μεηαπηπρηαθήο ηνπ Γηαηξηβήο λα κεηαβεί ζε 

Παλεπηζηήκην ή εξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζηα 

πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο. Σν ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα πξνζκεηξάηαη ζηνλ 

πξνβιεπφκελν ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο θαηά ην Άξζξν 11 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ. 

2. Πξηλ ηελ δεκφζηα παξνπζίαζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ππνβάιιεη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη: α) νιφθιεξε ε Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή 

ή ηα νπζηψδε κέξε ηεο δελ έρνπλ ππνβιεζεί πξνο θξίζε ζε άιιεο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο, θαη φηη β) ε 

παξνχζα δηαηξηβή εθπνλήζεθε θάησ απφ ηνπο δηεζλείο εζηθνχο θαη αθαδεκατθνχο θαλφλεο δενληνινγίαο θαη 

πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. πκθψλα κε ηνπο θαλφλεο απηνχο, δελ έρεη πξνβεί ζε ηδηνπνίεζε 

μέλνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ θαη έρεη πιήξσο αλαθέξεη ηηο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζηελ εξγαζία απηή. Η 

παξαπάλσ δήισζε αλαγξάθεηαη θαη ζηηο αξρηθέο ζειίδεο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο. 

3. Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ην νπνίν ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφ λα αλαθιεζεί ή αθπξσζεί αλ 

απνδεηρζεί φηη δελ ζπλέηξεραλ ηελ επνρή απφθηεζήο ηνπ νη εθ ηνπ λφκνπ θαη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 

πξνυπνζέζεηο θηήζεο ηνπ. Η αλάθιεζε ή αθχξσζε γίλεηαη απφ ηα νηθεία φξγαλα πνπ απέλεηκαλ ηνλ ηίηιν κε 

πιεηνςεθία ησλ ¾ ηεο .Σ. ε δεπηεξνβάζκην επίπεδν, ηνπ ζέκαηνο επηιακβάλεηαη ε χγθιεηνο, εθφζνλ 

απηφ δεηεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

4. Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαη ε Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή νθείινπλ λα είλαη ζπλεπείο κε ηηο ζπλήζεηο 

αθαδεκατθέο πξαθηηθέο. Δάλ δηαπηζησζνχλ δεηήκαηα κε ζπκβαηά κε ηνπο θαλφλεο αθαδεκατθήο 

δενληνινγίαο ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ράλεη απηφκαηα θαη νξηζηηθά ηελ ηδηφηεηά ηνπ θαη δηαθφπηεηαη θάζε 

ζρέζε ηνπ κε ην Σκήκα. Σν Σκήκα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη νξηζηηθά ηίηιν πνπ έρεη απνλεκεζεί 

ζε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο ή θάηνρνο  Γ.Μ.. απνδεηρζεί έζησ θαη εθ ησλ πζηέξσλ φηη έρεη δηαπξάμεη 

ινγνθινπή (βιέπε παξ. 3 ηνπ παξφληνο Άξζξνπ).  

5. Σα νλφκαηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ηνπ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή θαη νη ηίηινη ησλ εγθεθξηκέλσλ 

Μεηαπηπρηαθψλ Γηαηξηβψλ αλαξηψληαη ζηνλ ηζφηνπν ηνπ Σκήκαηνο. 

6. Γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο αθνινπζείηαη ην ζρεηηθφ πξφηππν ζρεηηθψλ 

νδεγηψλ ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ ή θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ. Δηδηθφηεξα, ζην εμψθπιιν 

αλαγξάθεηαη ν ηίηινο, ην Σκήκα, ν Σνκέαο θαη ην φλνκα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή θαη ζην εζψθπιιν ηα 

νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, φπνπ ξεηά αλαγξάθεηαη πνηφ κέινο ήηαλ ν 

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

Μεηαβαηικέρ Γιαηάξειρ 

 

Οη θνηηεηέο πνπ έρνπλ ήδε εγγξαθεί ζε Π.Μ.. θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114), 

θαζψο θαη νη θνηηεηέο πνπ εγγξάθνληαη θαη αξρίδνπλ ηε θνίηεζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2017-2018 ζε Π.Μ.. 

ηδξπζέλ έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ.4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114), ζπλερίδνπλ θαη νινθιεξψλνπλ ην πξφγξακκα, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο, έσο ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114) δηαηάμεηο [άξζξν 85, 

παξ.2 ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114)]. 

 

Οπνηνδήπνηε ζέκα πξνθχςεη ζην κέιινλ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία ή ηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, αληηκεησπίδεηαη κε απνθάζεηο ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαηφπηλ 

εηζήγεζεο ηεο .Δ. Ο Καλνληζκφο γλσζηνπνηείηαη ζε έληππε κνξθή θαη κέζσ ηνπ ηζνηφπνπ ηνπ Σκήκαηνο 

Μαζεκαηηθψλ ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

 

 


