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ΠΡΟΛΟΓΟ
Κεωρϊντασ ότι οι ενδιαφερόμενοι για Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ ςτα Τμιματα του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων
πρζπει να ζχουν ζναν πλιρθ Οδθγό με τα Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν που υλοποιοφνται ςτο
Ρανεπιςτιμιό μασ, διαμορφϊςαμε ζναν ενιαίο Οδθγό Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ϊςτε ο κάκε ενδιαφερόμενοσ
να βρίςκει ςε αυτόν τισ αντίςτοιχεσ βαςικζσ πλθροφορίεσ.
Ο Οδθγόσ είναι διαμορφωμζνοσ ανά Τμιμα κάκε Σχολισ, με πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτθν
προκιρυξθ των προγραμμάτων, τισ προχποκζςεισ και τα κριτιρια ειςαγωγισ ςε κάκε Μεταπτυχιακό
Ρρόγραμμα Σπουδϊν, ςτον αρικμό των ειςακτζων φοιτθτϊν, ςτθ διάρκεια του Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ
Σπουδϊν κ.λπ.
Επίςθσ, παρζχονται πλθροφορίεσ, για τον Διευκυντι και τθ Συντονιςτικι Επιτροπι κάκε Μεταπτυχιακοφ
Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, κακϊσ και για τισ θμερομθνίεσ υποβολισ αιτιςεων από τουσ ενδιαφερομζνουσ.
Οι Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ ςτο Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων βρίςκονται, παρά τθν ελλιπι χρθματοδότθςθ, ςε
ζνα υψθλό επίπεδο και αποβλζπουν ςτθν προαγωγι τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων
και πρακτικϊν, που κα αξιοποιθκοφν από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ για τθν επαγγελματικι και κοινωνικι
τουσ εξζλιξθ.
Κεωροφμε ότι ο ςυγκεκριμζνοσ Οδθγόσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν κα αποβεί χριςιμοσ τόςο για τουσ
φοιτθτζσ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων όςο και για κάκε άλλον ενδιαφερόμενο.
Ο Ρρφτανθσ
Γεϊργιοσ Δ. Καψάλθσ
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΘ
ΣΧΟΛΘ

ΤΜΘΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΘΜΑ ΙΣΤΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΘΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
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ΤΜΘΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Γκάρτηιου Αριάδνθ,
Κακθγθτισ

Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν
Τμιματοσ Φιλολογίασ
Κλαςικι Φιλολογία
Μεςαιωνικι και Νζα Ελλθνικι Φιλολογία (ειδίκευςθ ςτθ
Μεςαιωνικι Ελλθνικι Φιλολογία και ςτθ Νζα Ελλθνικι
Φιλολογία)
Γλωςςολογία

Ρλθροφορίεσ: Λζκκου Ανκοφλα, Ματςοφλθ Λωάννα
Τθλ.: 26510-07476, 05218
Φαξ: 26510-07022, 05256
Θλεκτρ. ταχυδρομείο: gramphil@cc.uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://philology.uoi.gr/

Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 30

Στο Τμιμα λειτουργεί Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.), το οποίο περιλαμβάνει τισ τρεισ
κατευκφνςεισ του Τμιματοσ, δθλ. Κλαςικι Φιλολογία, Μεςαιωνικι και Νζα Ελλθνικι Φιλολογία
(Ειδίκευςθ ςτθν Μεςαιωνικι Ελλθνικι Φιλολογία και ςτθ Νζα Ελλθνικι Φιλολογία) και Γλωςςολογία,
και απονζμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ, αντίςτοιχο με τισ τρεισ κατευκφνςεισ, κακϊσ και
Διδακτορικό Δίπλωμα ενιαίο. Σκοπόσ του ΡΜΣ είναι θ προαγωγι και εξειδίκευςθ τθσ επιςτθμονικισ
γνϊςθσ ςτισ ανωτζρω γνωςτικζσ περιοχζσ, θ διεφρυνςθ των ικανοτιτων των νζων επιςτθμόνων για
γνϊςθ και ςυνκετικι ζρευνα και θ ανάπτυξθ επιςτθμονικοφ και ερευνθτικοφ δυναμικοφ ςτον
υψθλότερο δυνατό βακμό.
Το Τμιμα Φιλολογίασ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων οργανϊνει και λειτουργεί από το ακαδθμαϊκό ζτοσ
2014-2015 αναμορφωμζνο Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΡΜΣ) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
ΦΕΚ 3327/Β/11-12-2014 και τισ διατάξεισ του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α/16-8-2008) και απονζμει:
(i) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτισ τρεισ κατευκφνςεισ:
Κλαςικι Φιλολογία,
Μεςαιωνικι και Νζα Ελλθνικι Φιλολογία (ειδίκευςθ ςτθ Μεςαιωνικι Ελλθνικι Φιλολογία και
ςτθ Νζα Ελλθνικι Φιλολογία) και
ςτθ Γλωςςολογία
(ii) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) ενιαίο.
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ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Διευκυντισ του Ρ.Μ.Σ. (για τα ακαδ. ζτθ 2017-2019):
Ευάγγελοσ Καρακάςθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Συντονιςτικι Επιτροπι του Ρ.Μ.Σ.:
Κωνςταντινίδθ- Δθμθτριάδθ Σωτθροφλα, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια
Βογιατηόγλου Ακθνά, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια
Καλτςογιάννθ Ελζνθ, Επίκουρθ Κακθγιτρια
Μαςτροπαφλου Μαρία, Επίκουρθ Κακθγιτρια
Ειςαγωγι Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν ςτο Ρ.Μ.Σ.:
Το Τμιμα Φιλολογίασ προκθρφςςει κζςεισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν μία φορά κάκε ζτοσ. Τα
δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ ςτο διάςτθμα 1-12 Σεπτεμβρίου και οι
εξετάςεισ διεξάγονται ςτο πρϊτο πενκιμερο του Οκτωβρίου.
Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ - αίτθςθ υποψθφιότθτασ – δικαιολογθτικά – εξετάςεισ - κριτιρια
επιλογισ:
Στο Ρρόγραμμα γίνονται δεκτοί, πτυχιοφχοι των Τμθμάτων Φιλολογίασ (ι του ενιαίου Φιλοςοφικοφ
Τμιματοσ) των Φιλοςοφικϊν Σχολϊν και άλλων Τμθμάτων Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ςυναφοφσ
γνωςτικοφ αντικειμζνου ι ομοταγϊν αναγνωριςμζνων Λδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ. Σε ειδικζσ
περιπτϊςεισ και φςτερα από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του αρμόδιου Τομζα και τθσ ΣΕΜΣ γίνονται
δεκτζσ και υποψθφιότθτεσ πτυχιοφχων άλλων Τμθμάτων, κακϊσ και πτυχιοφχοι ΤΕΛ ςυναφοφσ
γνωςτικοφ αντικειμζνου. Το είδοσ και τον αρικμό των πικανϊν ςυμπλθρωματικϊν εξετάςεων γι’
αυτζσ τισ ειδικζσ περιπτϊςεισ κακορίηει θ ΓΣΕΣ και τισ διενεργεί ειδικι εξεταςτικι επιτροπι.
Άνευ εξετάςεων γίνονται δεκτοί: α) Μεταπτυχιακοί υπότροφοι του ΛΚΥ και β) Ρτυχιοφχοι Τμθμάτων
Φιλολογίασ Ελλθνικϊν Ρανεπιςτθμίων με γενικό μζςο όρο (ΜΟ) βακμολογίασ 8 και άνω και ΜΟ
βακμολογίασ ςτα μακιματα ειδίκευςθσ 7,5 και άνω.
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Δικαίωμα αίτθςθσ ζχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτζρω Τμθμάτων, οι οποίοι, εφ' όςον γίνουν
δεκτοί, ζχουν δικαίωμα εγγραφισ ςτο Ρ.Μ.Σ. μόνο αν ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ τον
Σεπτζμβριο.
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν ςτθν Γραμματεία του Τμιματοσ τα παρακάτω
δικαιολογθτικά:
Αίτθςθ υποψθφιότθτασ με μία (1) φωτογραφία τφπου αςτυνομικισ ταυτότθτασ.
Ευκρινζσ αντίγραφο πτυχίου/ων (βεβαίωςθ αναγνϊριςθσ ιςοτιμίασ ι και αντιςτοιχίασ πτυχίου
από τον ΔΟΑΤΑΡ για τουσ αποφοίτουσ ΑΕΛ εξωτερικοφ). Οι τελειόφοιτοι μποροφν να ςυμμετάςχουν
ςτισ εξετάςεισ, αλλά γίνονται δεκτοί μόνον εφόςον αποκτιςουν το πτυχίο τουσ τθν εξεταςτικι
περίοδο του Σεπτεμβρίου. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ςυμπλθρϊνουν μία υπεφκυνθ διλωςθ
(άρκρο 8 Ν. 1599/1986) με τον αρικμό των μακθμάτων που υπολείπονται για τθ λιψθ του πτυχίου
τουσ, κατά τθν εξεταςτικι περίοδο του Σεπτζμβρθ.
Ευκρινζσ αντίγραφο αναλυτικισ/ϊν βακμολογίασ/ιϊν όλων των ετϊν.
Ευκρινζσ αντίγραφο πτυχίου/ων ξζνων γλωςςϊν, τουλάχιςτον μίασ ξζνθσ γλϊςςασ (αγγλικι,
γαλλικι, γερμανικι, ιταλικι, ιςπανικι, ρωςικι). Θ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ πιςτοποιείται με κατάκεςθ
ςχετικοφ τίτλου επιπζδου Β2, που χορθγείται από αρμόδιουσ φορείσ. Σε περίπτωςθ που οι
υποψιφιοι δεν διακζτουν επίςθμουσ τίτλουσ γλωςςομάκειασ, υποχρεοφνται να ςυμμετάςχουν ςτθ
ςχετικι εξζταςθ που διενεργείται κατά το ίδιο διάςτθμα από ειδικζσ επιτροπζσ.
Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 που να αναγράφεται ότι τα ανωτζρω
ζγγραφα που κατατίκενται είναι ακριβι και γνιςια των πρωτοτφπων.
Σφντομο βιογραφικό ςθμείωμα.
Μζχρι δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ, πλθν των πτυχιοφχων του οικείου Τμιματοσ Φιλολογίασ.
Απλι φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ / διαβατθρίου.
Τυχόν ερευνθτικι και/ι ςυγγραφικι δραςτθριότθτα (εργαςίεσ) του υποψθφίου.
Κάκε άλλο ςτοιχείο που κατά τθ γνϊμθ των υποψθφίων κα ςυνζβαλε ςτθν πλθρζςτερθ αξιολόγθςι
τουσ.
Θ επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν γίνεται με ςυνεκτίμθςθ των κριτθρίων που ακολουκοφν:
Θ γραπτι εξζταςθ των μακθμάτων κατεφκυνςθσ/ειδίκευςθσ (40%).
Ο γενικόσ βακμόσ πτυχίου (20%).
Ο Μζςοσ Προσ των προπτυχιακϊν βακμϊν κατεφκυνςθσ/ειδίκευςθσ (20%).
Θ προφορικι ςυνζντευξθ και τυχόν ερευνθτικι και/ι ςυγγραφικι δραςτθριότθτα (20%).
7

Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 2017-2018

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ υπερζχει ο υποψιφιοσ που ζχει μεγαλφτερο μζςο όρο βακμολογίασ ςτα
μακιματα κατεφκυνςθσ/ειδίκευςθσ. H επιτυχισ γραπτι εξζταςθ ςτα μακιματα
κατεφκυνςθσ/ειδίκευςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν περαιτζρω διαδικαςία· προβιβάςιμοσ
βακμόσ ορίηεται το ζξι (6) τθσ δεκαδικισ κλίμακασ και οι μεγαλφτεροί του.
Οι γραπτζσ εξετάςεισ για τθν ειςαγωγι ςτο ΡΜΣ ανά κατεφκυνςθ/ειδίκευςθ και οι εξετάςεισ ςτθν
ξζνθ γλϊςςα διενεργοφνται κατά το πρϊτο πενκιμερο του Οκτωβρίου από τριμελείσ επιτροπζσ των
οικείων Τομζων, υπό τθν εποπτεία τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ (ΣΕΜΣ) του ΡΜΣ. Ρροθγείται θ
εξζταςθ ςτθν ξζνθ γλϊςςα, θ επιτυχία ςτθν οποία αποτελεί προχπόκεςθ για τθν περαιτζρω
διαδικαςία. Θ εξζταςθ ςυνίςταται ςε μετάφραςθ ξενόγλωςςου επιςτθμονικοφ κειμζνου, για να
διαπιςτωκεί ο ευχερισ χειριςμόσ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ, τθν οποία διενεργεί Επιτροπι
οριηόμενθ κατά γλϊςςα από τθ ΓΣEΣ του Τμιματοσ. Είναι δυνατι θ εκ των προτζρων εξζταςθ ςτθν
ξζνθ γλϊςςα κατά τον Λοφνιο, φςτερα από αίτθςθ των ενδιαφερομζνων ςτθ Γραμματεία του
Τμιματοσ.
Αρικμόσ Ειςακτζων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν:
Ο αρικμόσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν που εγγράφονται ςτον πρϊτο κφκλο μεταπτυχιακϊν
ςπουδϊν είναι ανάλογοσ προσ τον αρικμό των διακζςιμων διδαςκόντων και δεν υπερβαίνει τουσ
τριάντα (30), που αντιςτοιχεί ςτο 10% των φοιτθτϊν που ειςάγονται ςτο Τμιμα και κατανζμονται
ςτισ τρεισ κατευκφνςεισ ωσ εξισ: Κλαςικι Φιλολογία (10), Μεςαιωνικι και Νζα Ελλθνικι Φιλολογία
*ειδίκευςθ Μεςαιωνικισ Ελλθνικισ Φιλολογίασ (5), ειδίκευςθ Νζασ Ελλθνικισ Φιλολογίασ (10)+ και
Γλωςςολογία (5).
Χρονικι Διάρκεια των Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:
Θ διάρκεια ςπουδϊν που απαιτείται για τθ χοριγθςθ του ΜΔΕ ορίηεται ςε τζςςερα εξάμθνα.
Φοιτθτισ ο οποίοσ δεν ζχει αποκτιςει ΜΔΕ, μετά τθν πάροδο ζξι (6) εξαμινων από τθν θμερομθνία
εγγραφισ του, διαγράφεται από το ΡΜΣ.
Υποψιφιοι Διδάκτορεσ:
Στον μεταπτυχιακό κφκλο που οδθγεί ςε διδακτορικι διατριβι γίνονται δεκτοί κάτοχοι του ΜΔΕ του
ΡΜΣ του Τμιματοσ, το οποίο αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ
διατριβισ, ι κάτοχοι ΜΔΕ άλλου Τμιματοσ Φιλολογίασ ελλθνικοφ ι ξζνου ΑΕΛ. Κατ’ εξαίρεςθ, μπορεί
8
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να γίνουν δεκτοί από τθ ΓΣΕΣ και κάτοχοι ΜΔΕ άλλων Τμθμάτων ι Σχολϊν, φςτερα από
τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ τθσ ΣΕΜΣ. Με απόφαςθ τθσ ΓΣΕΣ είναι δυνατό να κακορίηονται πρόςκετεσ
υποχρεϊςεισ παρακολοφκθςθσ μεταπτυχιακϊν μακθμάτων ι και εξετάςεων ςε ευρφτερεσ
κεματικζσ περιοχζσ για τουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ που είναι ιδθ κάτοχοι ςυναφοφσ ΜΔΕ.
Θ επιλογι των υποψθφίων γίνεται από τθ ΓΣΕΣ φςτερα από πρόταςθ τθσ ΣΕΜΣ. Για τθν επιλογι,
εκτόσ από τον βακμό του ΜΔΕ, ςυνεκτιμϊνται ςτοιχεία αντίςτοιχα προσ τα κριτιρια επιλογισ ςτον
πρϊτο κφκλο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, κακϊσ και θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν. Θ γνϊςθ δεφτερθσ
ξζνθσ γλϊςςασ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ. Οι εξετάςεισ των
υποψθφίων διδακτόρων για τθ δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα γίνονται τρεισ (3) φορζσ το χρόνο: κατά τθν
εξεταςτικι περίοδο του Φεβρουαρίου και του Λουνίου, και τον Οκτϊβριο κατά τθ διεξαγωγι των
εξετάςεων των υποψθφίων για τον Α’ Κφκλο του Ρ.Μ.Σ.
Ο υποψιφιοσ ζρχεται ςε επαφι με ζνα μζλοσ ΔΕΡ που δζχεται να επιβλζψει τθ διατριβι. Κατόπιν
αυτοφ υποβάλλει αίτθςθ ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ, θ οποία περιλαμβάνει: (α) βιογραφικό
ςθμείωμα και αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν (πτυχίου και ΜΔΕ, τίτλων γλωςςομάκειασ), (β) ςφνοψθ
κζματοσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ, (γ) τυχόν επιπλζον ερευνθτικό ζργο. Θ ΣΕΜΣ φζρει τθν αίτθςθ
του υποψθφίου προσ ςυηιτθςθ ςτθ ΓΣΕΣ, θ οποία αποφαςίηει ςχετικά.
Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ και τθν απόκτθςθ Διδακτορικοφ
Διπλϊματοσ είναι τρία χρόνια από τθν κατάκεςθ του κζματοσ.
Ο μζγιςτοσ χρόνοσ για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ και τθν απόκτθςθ Διδακτορικοφ
Διπλϊματοσ είναι ζξι χρόνια. Στουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ παλαιοφ ςυςτιματοσ που εντάχκθκαν
ςτο ΡΜΣ παρζχεται διπλάςιοσ χρόνοσ για τθν εκπόνθςθ τθσ διδακτορικισ τουσ διατριβισ, δθλ.
δϊδεκα (12) ζτθ, χωρίσ άλλθ δυνατότθτα παράταςθσ.
Αιτιςεισ υποβάλλονται ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ Φιλολογίασ κατά τισ περιόδουσ 1 ζωσ 31
Οκτωβρίου και 1 ζωσ 31 Μαΐου.
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΙΚΘ ΖΕΥΝΑ
Οι διδάκτορεσ του Τμιματοσ ι άλλων ομόλογων Τμθμάτων τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ γίνονται
δεκτοί ςτο Τμιμα για τθν εκπόνθςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ με τθν εποπτεία Κακθγθτϊν ι
Αναπλθρωτϊν Κακθγθτϊν του Τμιματοσ, με τθν ςτιριξθ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν του Ρανεπιςτθμίου
Λωαννίνων. Σε περίπτωςθ υποψθφίου για μεταδιδακτορικι ζρευνα ςτο Τμιμα Φιλολογίασ για τον
9
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οποίο δεν υπάρχει επιβλζπων ςτθ βακμίδα του κακθγθτι ι αναπλθρωτι κακθγθτι, τθν εποπτεία
αναλαμβάνει μζλοσ ΔΕΡ ςτθ βακμίδα του επίκουρου κακθγθτι.
Οι υποψιφιοι υποβάλλουν ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ αίτθςθ, βιογραφικό υπόμνθμα, κακϊσ και
τεκμθριωμζνο ερευνθτικό υπόμνθμα για τθν εκπόνθςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ (μονογραφία,
μελζτεσ, ερευνθτικζσ βάςεισ δεδομζνων κλπ.). Θ αίτθςθ εγκρίνεται από τθν ΓΣΕΣ του Τμιματοσ,
φςτερα από ειςιγθςθ τθσ ΣΕΜΣ. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνθτζσ ςυνεργάηονται ερευνθτικά με το
Τμιμα και δφνανται να προςφζρουν διδακτικό ζργο, λαμβάνοντασ αντιμιςκία από τθν Επιτροπι
Ερευνϊν, ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχουν υποτροφία/χορθγία ι δεν λαμβάνουν μιςκό από άλλθ
πθγι.
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ΤΜΘΜΑ ΙΣΤΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Βυηαντινζσ Σπουδζσ
Βυηαντινι Λςτορία
Βυηαντινι Αρχαιολογία και Τζχνθ

Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Σταυράκοσ Χριςτοσ,
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Ρλθροφορίεσ:
Τθλ.: 26510-07441, 07231
Θλεκτρ. ταχυδρομείο: gramisar@cc.uoi.gr
Λςτοςελίδα:
http://www.histarch.uoi.gr/index.php?option=com_content <http://www.histarch.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=501&lang=el
>

Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 20

Νεότερθ και Σφγχρονθ Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Βαςίλειοσ Νιτςιάκοσ,
Κακθγθτισ
Ιςτορία - Λαογραφία
-

-

Νεότερθ και Σφγχρονθ Λςτορία
Νεότερθ και Σφγχρονθ Ελλθνικι
και Ευρωπαϊκι Λςτορία
Λαογραφία
Κοινωνικζσ - Οικονομικζσ Δομζσ,
Συλλογικι Μνιμθ kαι Ταυτότθτεσ
Λαϊκζσ Τζχνεσ
Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 20
Αρχαίοσ Κόςμοσ: Ιςτορία και
Αρχαιολογία
Αρχαία Ελλθνικι και ωμαϊκι
Λςτορία
Ρροϊςτορικι Αρχαιολογία
Κλαςικι Αρχαιολογία
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Ρλθροφορίεσ:
Τθλ.: 26510-05161
Φαξ : 26510-05253
Θλεκτρ. ταχυδρομείο: ofaturu@cc.uoi.gr
Λςτοςελίδα:

Λοαγραφία http://pms.hist-arch.uoi.gr/

Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Αικατερίνθ Λιάμπθ,
Κακθγιτρια
Ρλθροφορίεσ:
Τθλ.: 26510-07408
Θλεκτρ. ταχυδρομείο: nfasoula@cc.uoi.gr gramisar@cc.uoi.gr
Λςτοςελίδα:
http://www.histarch.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=621&lang=e
l
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Στο Τμιμα Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ λειτουργοφν τρία Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:
a) το Ρ.Μ.Σ. με τίτλο «Βυηαντινζσ Σπουδζσ»,
b) το Ρ.Μ.Σ. με τίτλο «Νεότερθ και Σφγχρονθ Ιςτορία-Λαογραφία» και
c) το Ρ.Μ.Σ. με τίτλο «Αρχαίοσ Κόςμοσ: Ιςτορία και Αρχαιολογία».
ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΒΥΗΑΝΤΙΝΕΣ ΣΡΟΥΔΕΣ»
Το Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα «Βυηαντινζσ Σπουδζσ» του Τμιματοσ Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ τθσ
Φιλοςοφικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων παρζχει ςε αρικμό επιλεγμζνων πτυχιοφχων
ςυςτθματικζσ και ειδικζσ ςπουδζσ, οι οποίεσ οδθγοφν ςτθν απόκτθςθ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ
Ειδίκευςθσ (ΜΔΕ) και ςτθν απονομι του τίτλου του Διδάκτοροσ Φιλοςοφίασ μετά από εκπόνθςθ και
υποςτιριξθ διδακτορικισ διατριβισ.
Ειδικότερα το Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα «Βυηαντινζσ Σπουδζσ» εξειδικεφεται ςτισ εξισ
κατευκφνςεισ:
Βυηαντινι Ιςτορία και
Βυηαντινι Αρχαιολογία και Τζχνθ.
Στο Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα ςυμμετζχουν οι Τομείσ (α) Αρχαίασ και Μεςαιωνικισ Λςτορίασ
και (β) Αρχαιολογίασ και Λςτορίασ τθσ Τζχνθσ του Τμιματοσ Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ.
Οι βαςικοί ςκοποί του προγράμματοσ ςπουδϊν είναι οι εξισ:
Ραροχι υψθλοφ επιπζδου μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν
Ραροχι γνϊςθσ ςτισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ των Βυηαντινϊν ςπουδϊν
Δθμιουργία επιςτθμόνων με τισ απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ για επιτυχι ςταδιοδρομία ςτον
ιδιωτικό, δθμόςιο και ακαδθμαϊκό τομζα
Επαρκισ κατάρτιςθ θ οποία κα οδθγεί ςε ςπουδζσ επιπζδου διδακτορικισ διατριβισ
Το Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα Σπουδϊν με τίτλο «Βυηαντινζσ Σπουδζσ» οδθγεί ςτθν απονομι
Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ με κατευκφνςεισ:
Βυηαντινι Ιςτορία
Βυηαντινι Αρχαιολογία και Τζχνθ
Στο ΡΜΣ γίνονται δεκτοί Ρτυχιοφχοι Τμθμάτων Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ, κακϊσ και άλλων
ςυναφϊν επιςτθμονικϊν κλάδων Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνων ομοταγϊν
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Λδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, κακϊσ και πτυχιοφχων ΤΕΛ ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου. Θ
χρονικι διάρκεια για τθν απονομι του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ορίηεται ςε
τζςςερα (4) εξάμθνα.
Διευκυντισ του ΡΜΣ
Σταυράκοσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Ειςαγωγι Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν ςτο Ρ.Μ.Σ.
Ρροκιρυξθ κζςεων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν:
Mία φορά το χρόνο (Μάιο ι Λοφνιο) προκθρφςςονται οι νζεσ κζςεισ ςτουσ κλάδουσ, Λςτορία και
Αρχαιολογία. Στθν προκιρυξθ περιλαμβάνονται οι όροι και προχποκζςεισ υποψθφιότθτασ, τα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, κακϊσ και οι θμερομθνίεσ και ο χϊροσ διεξαγωγισ των γραπτϊν
εξετάςεων και ςυνεντεφξεων.
Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ - αίτθςθ υποψθφιότθτασ – δικαιολογθτικά – εξετάςεισ - κριτιρια
επιλογισ:
Στο ΡΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι:
α) του Τμιματοσ Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ και
β) του Τμιματοσ Φιλολογίασ των ελλθνικϊν ΑΕΛ ι των αντίςτοιχων Τμθμάτων τθσ αλλοδαπισ ι
πτυχιοφχοι των άμεςα ι ζμμεςα ςυναφϊν κλάδων των ΑΕΛ και ΤΕΛ.
Δικαιολογθτικά
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν ςτθν Γραμματεία του Τμιματοσ αίτθςθ που
ςυνοδεφεται από:
Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτικι βακμολογία,
Τίτλουσ ξζνων γλωςςϊν,
Βεβαίωςθ αναγνϊριςθσ ιςοτιμίασ ι και αντιςτοιχίασ πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΡ (οι απόφοιτοι
ΑΕΛ του εξωτερικοφ),
Σφντομο βιογραφικό ςθμείωμα,
Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ.
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Διεξαγωγι Γραπτϊν εξετάςεων
Θ εξεταςτζα φλθ ανακοινϊνεται κάκε χρόνο με τθν προκιρυξθ των κζςεων.
Οι εξετάςεισ πραγματοποιοφνται το πρϊτο δεκαιμερο του Οκτωβρίου κάκε ζτουσ. Επιτροπζσ
από κάκε κατεφκυνςθ ορίηονται από τθ ΣΕΜΣ και διενεργοφν τισ εξετάςεισ και τθ βακμολόγθςθ
των γραπτϊν δοκιμίων. Συγχρόνωσ δζχονται τουσ φοιτθτζσ ςε ςυνζντευξθ και τουσ εξετάηουν
ςτθν ξζνθ γλϊςςα.
Κριτιρια επιλογισ
Για τθν επιλογι των φοιτθτϊν ςυνεκτιμϊνται τα εξισ ςτοιχεία:
1. Γενικόσ βακμόσ πτυχίου (20%),
2. Μζςοσ όροσ προπτυχιακϊν βακμϊν ειδίκευςθσ (20%),
3. Ξζνεσ γλϊςςεσ (αγγλικι, γαλλικι, γερμανικι και επικουρικά άλλεσ γλϊςςεσ) (20%),
4. Γραπτζσ εξετάςεισ (όχι λιγότερο από 20 μόρια ) (30%),
5. Ερευνθτικι – ςυγγραφικι δραςτθριότθτα (5%),
6. Συνζντευξθ (5%).
Θ βακμολογικι κλίμακα φκάνει ωσ το 100.
Αρικμόσ Ειςακτζων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν:
Ο αρικμόσ των ειςακτζων ςτο Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ορίηεται κάκε χρόνο με
ανϊτατο όριο τουσ είκοςι (20) ανά ζτοσ.
ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΝΕΟΤΕΘ ΚΑΙ ΣΥΓΧΟΝΘ ΙΣΤΟΙΑ – ΛΑΟΓΑΦΙΑ»
Το Τμιμα Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων οργάνωςε και λειτουργεί
(Υ.Α. 54170/Β7/10-6-2004, ΦΕΚ 926/Β/21-6-2004 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν Υ.Α.
206726/Η1/18-12-2014, ΦΕΚ 3520/Β/29-12-2014) Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν
(Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Νεότερθ και Σφγχρονθ Λςτορία – Λαογραφία». Ραρζχει ςυςτθματικζσ και
ειδικζσ ςπουδζσ, οι οποίεσ οδθγοφν ςτθν απόκτθςθ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ
(Μ.Δ.Ε.) ςτισ παρακάτω κατευκφνςεισ:
Νεότερθσ και Σφγχρονθσ Ιςτορίασ με μία ειδίκευςθ:
Νεότερθ και ςφγχρονθ ελλθνικι και ευρωπαϊκι ιςτορία
14
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Λαογραφίασ με δφο ειδικεφςεισ:
Κοινωνικζσ-οικονομικζσ δομζσ, ςυλλογικι μνιμθ και ταυτότθτεσ
Λαϊκζσ Τζχνεσ
Σκοπόσ των κατευκφνςεων είναι να διαμορφϊςουν επιςτιμονεσ τθσ Λςτορίασ και τθσ
Λαογραφίασ τθσ νεϊτερθσ και ςφγχρονθσ ελλθνικισ κοινωνίασ αλλά και του ευρφτερου
βαλκανικοφ και ευρωπαϊκοφ χϊρου.
Διευκυντισ του Ρ.Μ.Σ.:
Βαςίλειοσ Νιτςιάκοσ, Κακθγθτισ
Ειςαγωγι Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν ςτο Ρ.Μ.Σ.:
Το Τμιμα Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ προκθρφςςει κζςεισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν μία φορά
κάκε ζτοσ. Τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτθ Γραμματεία του ΡΜΣ κατά το πρϊτο
δεκαπενκιμερο του Σεπτεμβρίου και οι εξετάςεισ διεξάγονται κατά το δεφτερο δεκαπενκιμερο
του ιδίου μινα.
Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ - αίτθςθ υποψθφιότθτασ – δικαιολογθτικά – εξετάςεισ - κριτιρια
επιλογισ:
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων Κοινωνικϊν και
Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν Ελλθνικϊν Ρανεπιςτθμίων ι αναγνωριςμζνων ομοταγϊν ιδρυμάτων
τθσ αλλοδαπισ, κακϊσ και πτυχιοφχοι Τμθμάτων ΤΕΛ ςυναφοφσ αντικειμζνου. Απαραίτθτθ
τυπικι προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ είναι ο βακμόσ του πτυχίου να είναι
τουλάχιςτον 6 (ζξι).
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν ςτθν Γραμματεία του Τμιματοσ τα παρακάτω
δικαιολογθτικά:
Αίτθςθ υποψθφιότθτασ (διεφκυνςθ, τθλζφωνο, φωτογραφία)
Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΛ ςτισ ειδικότθτεσ που προβλζπει θ ςχετικι Υπουργικι Απόφαςθ
Βεβαίωςθ αναγνϊριςθσ ιςοτιμίασ ι και αντιςτοιχίασ πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΡ (οι απόφοιτοι
ΑΕΛ του εξωτερικοφ)
Αντίγραφο αναλυτικισ βακμολογία
Αντίγραφα πτυχίων ξζνων γλωςςϊν
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Σφντομο Βιογραφικό Σθμείωμα, περιλαμβανομζνθσ και τυχόν επιςτθμονικισ
δραςτθριότθτασ
Γραπτι ερευνθτικι πρόταςθ
Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ
Οι υποψιφιοι εξετάηονται γραπτϊσ ςτθν κατεφκυνςθ και ειδίκευςθ που επζλεξαν και ςε μία
ξζνθ γλϊςςα (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά). Ακολουκεί προφορικι εξζταςθ.
Για τθν επιλογι των φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν ςυνεκτιμϊνται τα εξισ ςτοιχεία:
1. Γενικόσ βακμόσ πτυχίου με ςυντελεςτι 3
2. Γραπτι εξζταςθ με ςυντελεςτι 3
3. Ρροφορικι εξζταςθ με ςυντελεςτι 2
4. Ξζνθ γλϊςςα με ςυντελεςτι 2 (όλα ςε δεκάβακμθ κλίμακα)
Χρονικι Διάρκεια των Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:
Θ ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια για τθν απονομι του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ
ορίηεται ςε τζςςερα (4) εξάμθνα. Μζροσ του χρόνου αυτοφ που δεν μπορεί να είναι μικρότερο
από ζνα εξάμθνο, διατίκεται για τθ ςυγγραφι διπλωματικισ (ερευνθτικισ ι ςυνκετικισ)
εργαςίασ. Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ, φςτερα από αίτθςθ του/τθσ υποψθφίου/υποψιφιασ και
ειςιγθςθ του/τθσ επόπτθ κακθγθτι/επόπτριασ κακθγιτριασ, μπορεί να δοκεί δυνατότθτα
παράταςθσ ενόσ ακόμθ εξαμινου. Θ ανϊτατθ διάρκεια φοίτθςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) εξάμθνα.
Αρικμόσ Ειςακτζων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν:
Ο αρικμόσ των ειςακτζων ςτο Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ορίηεται κάκε χρόνο με
ανϊτατο όριο τουσ είκοςι (20) ανά ζτοσ.
ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΑΧΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΙΑ ΚΑΙ ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΑ»
Το Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) «Αρχαίοσ Κόςμοσ: Λςτορία και Αρχαιολογία»,
ςτο οποίο ςυμμετζχουν οι Τομείσ α) Αρχαίασ και Μεςαιωνικισ Λςτορίασ και β) Αρχαιολογίασ και
Λςτορίασ τθσ Τζχνθσ του Τμιματοσ Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ του
Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων, παρζχει ςε επιλεγμζνουσ πτυχιοφχουσ ςυςτθματικζσ και ειδικζσ
ςπουδζσ, οι οποίεσ οδθγοφν ςτθν απόκτθςθ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.)
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Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 2017-2018

και ςτθν απονομι του τίτλου του διδάκτοροσ Φιλοςοφίασ, μετά από εκπόνθςθ και υποςτιριξθ
διδακτορικισ διατριβισ.
Το Ρ.Μ.Σ. «Αρχαίοσ Κόςμοσ: Λςτορία και Αρχαιολογία» απονζμει:
Ι. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ ςτισ κατευκφνςεισ:
α) Αρχαίασ Ελλθνικισ και ωμαϊκισ Ιςτορίασ.
β) Ρροϊςτορικισ Αρχαιολογίασ.
γ) Κλαςικισ Αρχαιολογίασ
ΙΙ. Διδακτορικό Δίπλωμα
Οι βαςικοί άξονεσ του προγράμματοσ ςπουδϊν ςυνοψίηονται ωσ εξισ:
Υψθλοφ επιπζδου Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ.
Εξειδικευμζνθ και εισ βάκοσ κατάρτιςθ ςτουσ ωσ άνω επιςτθμονικοφσ κλάδουσ και ςτισ
ςφγχρονεσ εξελίξεισ των αρχαιογνωςτικϊν ςπουδϊν.
Ρροϊκθςθ νζων τεχνολογιϊν ςτθν ζρευνα και μελζτθ των αρχαιογνωςτικϊν επιςτθμϊν.
Δθμιουργία επιςτθμόνων με τισ απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ για επαγγελματικι αποκατάςταςθ
ςτον ακαδθμαϊκό, δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα.
Επαρκισ κατάρτιςθ, θ οποία κα οδθγεί περαιτζρω ςε ςπουδζσ επιπζδου διδακτορικισ
διατριβισ.
Ειςαγωγι Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν ςτο Ρ.Μ.Σ.
Στο Ρ.Μ.Σ «Αρχαίοσ Κόςμοσ: Λςτορία και Αρχαιολογία» γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι Α.Ε.Λ.
(Ρανεπιςτιμια, Τ.Ε.Λ και Στρατιωτικζσ Σχολζσ), Τμθμάτων τθσ θμεδαπισ ι κατόχων αναγνωριςμζνων
ιςότιμων διπλωμάτων τθσ αλλοδαπισ, κατά τα οριηόμενα από το άρκρο 4 του Ν. 3685/2008.
Υποψιφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι των ιδίων Τμθμάτων, οι οποίοι με το πζρασ του
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ εξεταςτικισ περιόδου Σεπτεμβρίου, κα ζχουν
ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τισ ςπουδζσ τουσ.
Θ ειςαγωγι μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτο Ρ.Μ.Σ. πραγματοποιείται με προκιρυξθ ςυγκεκριμζνου
αρικμοφ κζςεων, όπωσ αυτζσ ορίηονται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ, μετά από ειςιγθςθ τθσ
αρμόδιασ Σ.Ε.Μ.Σ. Θ απόφαςθ για τθν προκιρυξθ νζων κζςεων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν
λαμβάνεται ςε ςυνεδρία τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ κατά το μινα Μάιο κάκε ζτουσ. Οι ειςαγωγικζσ
εξετάςεισ διενεργοφνται κατά το πρϊτο δεκαπενκιμερο του Οκτωβρίου κάκε ζτουσ.
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Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ - αίτθςθ υποψθφιότθτασ – δικαιολογθτικά – εξετάςεισ - κριτιρια
επιλογισ:
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν κατάκεςθ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ, είναι, κατϋ ελάχιςτθ απαίτθςθ,
ο βακμόσ πτυχίου ‘Λίαν Καλϊσ’.
Οι υποψιφιοι για ζνταξθ ςτο Ρ.Μ.Σ. πρζπει εντόσ προκεςμίασ τριάντα εργάςιμων θμερϊν από τθν
θμερομθνία δθμοςιοποίθςθσ τθσ προκιρυξθσ, να κατακζςουν ςχετικι αίτθςθ ςτθ Γραμματεία του
Τμιματοσ. Θ αίτθςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από:
α. Βιογραφικό ςθμείωμα του υποψθφίου (το οποίο κα περιλαμβάνει και ενδελεχι αυτό-αξιολόγθςθ
του ενδιαφζροντοσ του υποψθφίου για το Ρ.Μ.Σ, κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο που
τεκμθριϊνει επιςτθμονικζσ δραςτθριότθτεσ του υποψθφίου).
β. Αντίγραφα πτυχίων και αναγνϊριςθ ιςοτιμίασ (ςε περίπτωςθ που το πτυχίο χορθγικθκε από
ομοταγζσ ίδρυμα του εξωτερικοφ).
γ. Αντίγραφο αναλυτικισ βακμολογίασ.
δ. Φωτοτυπία ταυτότθτασ.
Θ αξιολόγθςθ των υποψθφίων ςτισ τρείσ κατευκφνςεισ κα πραγματοποιείται με:
α. Γραπτζσ εξετάςεισ ςε δφο μακιματα ςυναφι με το γνωςτικό αντικείμενο, ανά κατεφκυνςθ, κακϊσ
και Γραπτι εξζταςθ ςε ξενόγλωςςο κείμενο ςυναφζσ, ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο τθσ
κατεφκυνςθσ, το οποίο κα αξιολογείται επιτυχϊσ ι όχι, ςε μία από τισ παρακάτω γλϊςςεσ: Αγγλικι,
Γαλλικι, Γερμανικι, Λταλικι, Λςπανικι
β. Ρροφορικι ςυνζντευξθ.
Οι ενότθτεσ και οι επιςτθμονικοί χϊροι, ςτουσ οποίουσ κα εξετάηονται οι υποψιφιοι κα
ανακοινϊνονται κάκε Ακαδθμαϊκό Ζτοσ με τθν προκιρυξθ των κζςεων.
Θ επιλογι των Μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και ςτισ τρείσ κατευκφνςεισ κα γίνεται με ςυνεκτίμθςθ των
ακόλουκων κριτθρίων, ποςοςτιαία:
α. Γραπτζσ εξετάςεισ 50%
β. Ρροφορικι ςυνζντευξθ 30%
γ. Βακμόσ πτυχίου 20%
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ΤΜΘΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ελλθνικι Φιλοςοφία
Επιςτθμϊν

-

Φιλοςοφία

των Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Ρζτςιοσ Κ. Κωνςταντίνοσ,
Κακθγθτισ
Ρλθροφορίεσ: Σιοφλα Ραναγιϊτα
Τθλ.: 26510-05862
Φαξ: 26510-05801
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: psioula@cc.uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://ppp.uoi.gr/index.php/2-uncategorised/322014-12-10-13-00-11

Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 20

Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ
Λςτορίασ και Κοινωνιολογίασ τθσ Εκπαίδευςθσ
Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ ςτο Σχολείο
Συγκριτικισ και Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ
Διοίκθςθσ και Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 20

Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Γκότοβοσ Ακανάςιοσ,
Κακθγθτισ
Ρλθροφορίεσ: Τςιάλιου Βάια, Σιάπκασ Κωνςταντίνοσ
Τθλ.: 26510-05753, 07186
Φαξ: 26510-07027
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: grampedp@cc.uoi.gr
Λςτοςελίδα
Ρανεπιςτθμίου:
http://www.uoi.gr/postgraduate/detail.php?pg_id=7
Λςτοςελίδα Τμιματοσ: http://ppp.uoi.gr/index.php/2014-10-0914-37-02

Στο Τμιμα Φιλοςοφίασ, Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ λειτουργοφν δφο μεταπτυχιακά Ρρογράμματα
Σπουδϊν:
α) ςτον Τομζα Φιλοςοφίασ, με τίτλο: «Ελλθνικι Φιλοςοφία - Φιλοςοφία των Επιςτθμϊν»
(Διατμθματικό),
(β) ςτον Τομζα Ραιδαγωγικισ, με τίτλο: «Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ» (τζςςερισ ειδικεφςεισ)

19

Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 2017-2018

ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ»
Το Τμιμα Φιλοςοφίασ, Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων ςε ςυνεργαςία με
το Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του οικείου Ρανεπιςτθμίου και το Τμιμα Φιλοςοφικϊν
και Κοινωνικϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ οργανϊνει και λειτουργεί από το Ακαδθμαϊκό
ζτοσ 1998-1999 Διατμθματικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ελλθνικι
Φιλοςοφία-Φιλοςοφία των Επιςτθμϊν» και απονζμει:
(i)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτθν εξειδίκευςθ:
«Ελλθνικι Φιλοςοφία - Φιλοςοφία των Επιςτθμϊν».
(ii)
Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.).
Διευκυντισ του Ρ.Μ.Σ.:
Ρζτςιοσ Κ. Κωνςταντίνοσ, Κακθγθτισ
Αναπλθρωτισ Διευκυντισ του Ρ.Μ.Σ.:
Ρρελορζντηοσ Λωάννθσ, Κακθγθτισ
Μζλθ τθσ Ειδικισ Διατμθματικισ Επιτροπισ του Ρ.Μ.Σ.:
Αποςτολοποφλου Γεωργία, Ομότιμθ Κακθγιτρια
Βενιζρθ Μαρία, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια
Δθμθτρίου Στζφανοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Δρόςοσ Διονφςιοσ, Κακθγθτισ
Λεοντςίνθ Ελζνθ, Επίκουρθ Κακθγιτρια
Μαγγίνθ Γκόλφω, Κακθγιτρια
Μαρκουλάτοσ Λορδάνθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ
Νοφτςοσ Ραναγιϊτθσ, Ομότιμοσ Κακθγθτισ
Ρζτςιοσ Κωνςταντίνοσ, Κακθγθτισ
Ρουρνάρθ Μαρία, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια
Ρρελορζντηοσ Λωάννθσ, Κακθγθτισ
άντθσ Κωνςταντίνοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ
Σακελλαριάδθσ Ακανάςιοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ
Σολωμοφ-Ραπανικολάου Βαςιλικι, Επίκουρθ Κακθγιτρια
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Ειςαγωγι Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν ςτο Ρ.Μ.Σ.:
Ρροκιρυξθ κζςεων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν:
Το Τμιμα προκθρφςςει κζςεισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν μία φορά κάκε ζτοσ, με προκεςμίεσ υποβολισ
αιτιςεων περί τθν 1θ Ιουνίου ζωσ και τθν 15θ Σεπτεμβρίου κάκε ζτουσ. Θ διαδικαςία επιλογισ
ολοκλθρϊνεται ζωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου και τα αποτελζςματα ανακοινϊνονται ζωσ τθν πρϊτθ
εβδομάδα του Οκτωβρίου.
Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ - αίτθςθ υποψθφιότθτασ – δικαιολογθτικά – εξετάςεισ - κριτιρια
επιλογισ:
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι των Τμθμάτων Φιλοςοφίασ, Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ
ι ομοειδϊν Τμθμάτων τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ, κακϊσ, επίςθσ, και πτυχιοφχοι όλων των Τμθμάτων
των AEI τθσ θμεδαπισ και τθσ αλλοδαπισ, εφόςον ςτισ βαςικζσ τουσ ςπουδζσ ζχουν διδαχκεί
μακιματα ςχετικά με αυτά που προςφζρει ςτο προπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν ο Τομζασ
Φιλοςοφίασ. Mε τουσ ίδιουσ όρουσ γίνονται δεκτοί και πτυχιοφχοι Τμθμάτων των T.E.I., ςφμφωνα με τισ
προχποκζςεισ του άρκρου 5 παρ. 12γ και 13 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α').
Δικαίωμα αίτθςθσ ζχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτζρω Τμθμάτων, οι οποίοι, εφόςον γίνουν δεκτοί,
ζχουν δικαίωμα εγγραφισ ςτο Ρ.Μ.Σ., μόνο αν ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ το Σεπτζμβριο.
Oι υποψιφιοι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ/τριεσ οφείλουν να υποβάλουν ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ
Φ.Ρ.Ψ.1, ϊσ τισ 20 Σεπτεμβρίου 2017, τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:
1. Αίτθςθ εγγραφισ ςτο Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν·
2. Δελτίο προςωπικϊν ςτοιχείων·
3. Βιογραφικό Σθμείωμα·
4. Αντίγραφο πτυχίου ι πτυχίων (οι τελειόφοιτοι κα υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ του N. 1599/86 ότι
θ αποδοχι τουσ γίνεται υπό τθν αίρεςθ απόκτθςθσ πτυχίου ϊσ τθν περίοδο Σεπτεμβρίου 2017)·
5.
Αναλυτικό πίνακα των προπτυχιακϊν μακθμάτων ανά ζτοσ και τθν αντίςτοιχθ επίδοςι τουσ ς’
αυτά·
6.
Ριςτοποιθτικό κατοχισ ξζνθσ γλϊςςασ –οπωςδιποτε τθσ γλϊςςασ των πθγϊν και τθσ ςυναφοφσ
βιβλιογραφίασ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ– ι βεβαίωςθ επάρκειασ από τθν επιτροπι
που κα διενεργιςει τισ εξετάςεισ·
7.
Δθμοςιεφςεισ – τεκμιρια ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ (εάν υπάρχουν).
1

Θ κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν γίνεται αυτοπροςϊπωσ ι ταχυδρομικϊσ ςτθ διεφκυνςθ: Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων,
Φιλοςοφικι Σχολι, Γραμματεία Τμιματοσ Φ.Ρ.Ψ., Μεταβατικό κτίριο, 45 110 Ρανεπιςτθμιοφπολθ.
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Θ επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν κα γίνει με ςυνεκτίμθςθ των κριτθρίων που ακολουκοφν:
Γενικόσ βακμόσ πτυχίου (ζωσ 10 μονάδεσ).
Μζςοσ όροσ βακμολογίασ ςτα προπτυχιακά μακιματα τα ςχετικά με το πρόγραμμα των
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν – Επίδοςθ ςε τυχόν Διπλωματικι εργαςία (ζωσ 20 μονάδεσ).
Ερευνθτικζσ εργαςίεσ και δθμοςιεφςεισ (εάν υπάρχουν) (ζωσ 15 μονάδεσ).
Ρροφορικι ςυνζντευξθ (ζωσ 5 μονάδεσ).
Γραπτζσ εξετάςεισ (ζωσ 50 μονάδεσ).
Υπότροφοι του Λ.Κ.Υ. για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν «Ελλθνικι Φιλοςοφία-Φιλοςοφία των
Επιςτθμϊν» γίνονται δεκτοί ςτο Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν, εφόςον πλθροφν τα τυπικά
προςόντα.
Τισ προφορικζσ ςυνεντεφξεισ- εξετάςεισ διενεργεί τετραμελισ εξεταςτικι επιτροπι, θ οποία ορίηεται
από τθ Γ.Σ. τθσ Ειδικισ Διατμθματικισ Επιτροπισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ ςυντονιςτικισ επιτροπισ
του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν.
Αρικμόσ Ειςακτζων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν:
O αρικμόσ των ειςακτζων ςτο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ και ςτο Διδακτορικό Δίπλωμα
ορίηεται, κατ’ ανϊτατο όριο, ςε είκοςι (20).
Χρονικι Διάρκεια των Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:
Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ φοίτθςθσ για τθν απόκτθςθ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ είναι τζςςερα
διδακτικά εξάμθνα και ο μζγιςτοσ χρόνοσ φοίτθςθσ ζξι (6) διδακτικά εξάμθνα.
Μακιματα - Φλθ:
Θ φλθ των μακθμάτων αναδιαμορφϊνεται κάκε ζτοσ. Σε γενικζσ γραμμζσ, ωςτόςο, είναι θ παρακάτω:

ΕΝΟΤΘΤΑ Aϋ
Υποενότθτα:

Ελληνική Φιλοςοφία
α. Ρλάτων – Αρχαίοσ Σκεπτικιςμόσ

Υποενότθτα:

β. Γνωςιοκεωρθτικά ρεφματα και οι περί ελευκερίασ αντίλθψθ
ςτθ Νεοελλθνικι Φιλοςοφία του 18ο και του 19ου αιϊνα.
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ΕΝΟΤΘΤΑ Βϋ
Υποενότθτα:

Φιλοςοφία των Επιςτημϊν
α. Φιλοςοφία των Επιςτθμϊν

Υποενότθτα: β. Φιλοςοφία των Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν – Φιλοςοφία τθσ
Ρολιτικισ Οικονομίασ.
Για όςουσ δεν κατζχουν Βεβαίωςθ κατοχισ μιασ τουλάχιςτον ξζνθσ γλϊςςασ, κα δοκεί φιλοςοφικό
κείμενο ςε ξζνθ γλϊςςα, ανάλογα με τθν προτίμθςθ του κακενόσ, για να μεταφραςκεί και να
ςχολιαςκεί.
Υποψιφιοι Διδάκτορεσ:
Ρροκιρυξθ κζςεων Υποψθφίων Διδακτόρων:
Το Τμιμα προκθρφςςει κζςεισ Υ.Δ. μία φορά κάκε ζτοσ, με προκεςμίεσ υποβολισ αιτιςεων περί τθν 1θ
Ιουνίου κάκε ζτουσ. Θ διαδικαςία επιλογισ ολοκλθρϊνεται ζωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου, και τα
αποτελζςματα ανακοινϊνονται ζωσ τθν πρϊτθ εβδομάδα του Οκτωβρίου.
Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ - αίτθςθ υποψθφιότθτασ – δικαιολογθτικά – εξετάςεισ - κριτιρια
επιλογισ:
Οι κάτοχοι M.Δ.E. ςτθ Φιλοςοφία γίνονται δεκτοί κατά περίπτωςθ για απόκτθςθ Διδακτορικοφ
Διπλϊματοσ.
Οι υποψιφιοι του Βϋ Κφκλου (για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ), οφείλουν να υποβάλουν
ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ Φ.Ρ.Ψ., ϊσ τισ 20 Σεπτεμβρίου 2017, τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:
1 Αίτθςθ εγγραφισ ςτο Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν·
2 Δελτίο προςωπικϊν ςτοιχείων·
3 Βιογραφικό Σθμείωμα·
4 Αντίγραφο πτυχίου ι πτυχίων·
5 Αντίγραφο Μ.Δ.Ε. ςτθ Φιλοςοφία. Στθν περίπτωςθ που οι υποψιφιοι/εσ δεν ζχουν λάβει μζχρι τθν
θμερομθνία των εξετάςεων ςτο Ρ.Μ.Σ. το Μ.Δ.Ε. ςτθ Φιλοςοφία, είναι απαραίτθτθ θ βεβαίωςθ του
επιβλζποντοσ μζλουσ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ τουσ ότι θ εργαςία κα
ολοκλθρωκεί εντόσ του χειμερινοφ εξαμινου του ακαδ. ζτουσ 2017-2018·
6 Αντίτυπο τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ·
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7 Δθμοςιεφςεισ – τεκμιρια ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ (εάν υπάρχουν).
Ωσ προσ τουσ υποψθφίουσ διδάκτορεσ, οι προχποκζςεισ εγγραφισ τουσ ςτο οικείο Ρ.M.Σ. είναι:
H λιψθ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ςτθ Φιλοςοφία ι θ κατοχι αντίςτοιχου
διπλϊματοσ από Ρανεπιςτιμιο του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ (ζωσ 45 μονάδεσ).
H επιτυχισ εξζταςθ για ειςαγωγι ςτο πρόγραμμα Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ (ζωσ 40 μονάδεσ).
Oι ερευνθτικζσ εργαςίεσ και δθμοςιεφςεισ (ζωσ 10 μονάδεσ).
Θ προφορικι ςυνζντευξθ (ζωσ 5 μονάδεσ).
Αρικμόσ Ειςακτζων:
O αρικμόσ των ειςακτζων ςτο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ και ςτο Διδακτορικό Δίπλωμα
ορίηεται, κατ’ ανϊτατο όριο, ςε είκοςι (20).
Χρονικι διάρκεια:
Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ και τθν απόκτθςθ Διδακτορικοφ
Διπλϊματοσ είναι ζξι (6) διδακτικά εξάμθνα, και ο μζγιςτοσ χρόνοσ φοίτθςθσ δϊδεκα (12) διδακτικά
εξάμθνα.
ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ ΤΘΣ ΑΓΩΓΘΣ»
Ο Τομζασ Ραιδαγωγικισ του Τμιματοσ Φ.Ρ.Ψ. του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων οργανϊνει και
λειτουργεί από το Ακαδθμαϊκό ζτοσ 2002-2003 Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο
«Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ», από το 2014 ςφμφωνα με τθν αναμορφωμζνθ δομι του (ΦΕΚ2784/Τ.Βϋ/1610-2014), και απονζμει:
(i) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτισ εξισ εξειδικεφςεισ:
Ιςτορίασ και Κοινωνιολογίασ τθσ Εκπαίδευςθσ,
Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ ςτο Σχολείο,
Συγκριτικισ και Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ, και
Διοίκθςθσ και Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ.
(ii) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.).
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Διευκυντισ του Ρ.Μ.Σ.:
Γκότοβοσ Ακανάςιοσ, Κακθγθτισ
Συντονιςτικι Eπιτροπι του Ρ.Μ.Σ.:
Γκότοβοσ Ακανάςιοσ, Κακθγθτισ
Αποςτόλου Μαρία, Επίκ. Κακθγιτρια
Σιάκαρθσ Κωνςταντίνοσ, Επίκ. Κακθγθτισ
Ειςαγωγι Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν ςτο Ρ.Μ.Σ.:
Ρροκιρυξθ κζςεων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν:
Στο τζλοσ κάκε ακαδθμαϊκοφ κφκλου ςπουδϊν του ΡΜΣ «Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ» γίνεται προκιρυξθ
για τθν υποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτο Ρ.Μ.Σ. Θ προκιρυξθ (αρικμόσ και κατθγορίεσ ειςακτζων,
δικαιολογθτικά, κριτιρια επιλογισ των υποψθφίων, φλθ εξετάςεων κ.λπ.) δθμοςιεφεται ςτον θμεριςιο
τφπο και γνωςτοποιείται ςτο Διαδίκτυο.
Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ - αίτθςθ υποψθφιότθτασ – δικαιολογθτικά – εξετάςεισ - κριτιρια
επιλογισ:
Στο Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν γίνονται δεκτοί θμεδαποί και αλλοδαποί πτυχιοφχοι:
α. Τμθμάτων Φιλοςοφίασ, Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ.
β. Ομοειδϊν Τμθμάτων των Φιλοςοφικϊν Σχολϊν
γ. Ραιδαγωγικϊν Τμθμάτων Νθπιαγωγϊν και Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ
δ. Άλλων Ρανεπιςτθμιακϊν Τμθμάτων ι Τμθμάτων T.E.I., τα Ρρογράμματα Σπουδϊν των οποίων
περιλαμβάνουν ικανό αρικμό μακθμάτων από τισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ
Ρτυχιοφχοι πανεπιςτθμιακϊν Σχολϊν ι Τμθμάτων τθσ αλλοδαπισ γίνονται δεκτοί ςτο Ρρόγραμμα
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν, εφόςον προςκομίςουν ιςότιμουσ τίτλουσ ςπουδϊν επιςιμωσ
αναγνωριςμζνουσ.
Γίνονται δεκτοί ωσ υποψιφιοι όςοι γνωρίηουν πολφ καλά μία τουλάχιςτον ξζνθ γλϊςςα, και
ςυγκεκριμζνα Αγγλικι, Γαλλικι ι Γερμανικι. Ο βακμόσ κατοχισ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ πιςτοποιείται με
αντίςτοιχουσ τίτλουσ γλωςςομάκειασ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ,
Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ (Γραμματεία του Τμιματοσ Φ.Ρ.Ψ. ςτο Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων,
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Ρανεπιςτθμιοφπολθ - Τ.Κ.: 1186, 451 10 Λωάννινα, τθλ. 26510 07405, 07185) τα ακόλουκα
δικαιολογθτικά:
Αίτθςθ εγγραφισ ι υποψθφιότθτασ ςτο Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν
Βιογραφικό Σθμείωμα
Αντίγραφο πτυχίου
Αναλυτικό πίνακα των προπτυχιακϊν μακθμάτων και τθν αντίςτοιχθ επίδοςι τουσ ς’ αυτά
Ριςτοποιθτικό κατοχισ ξζνθσ γλϊςςασ
Θ επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν πραγματοποιείται με τθ ςυνεκτίμθςθ των εξισ κριτθρίων:
α. Γενικόσ βακμόσ πτυχίου (20%)
β. Επίδοςθ ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ ςτα δφο γνωςτικά αντικείμενα (μακιματα) τθσ Κατεφκυνςθσ (α.
Συγκριτικι Ραιδαγωγικι και β. Διαπολιτιςμικι Ραιδαγωγικι) (40%)
γ. Συνζντευξθ (40%)
Αρικμόσ Ειςακτζων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν:
O αρικμόσ των ειςακτζων ςτο Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ορίηεται κατ’ ανϊτατο όριο ςε
είκοςι (20).
Υποψιφιοι, οι οποίοι ζχουν λάβει υποτροφία εςωτερικοφ του Λ.Κ.Υ., μποροφν να γίνονται δεκτοί κακ'
υπζρβαςθ του προβλεπόμενου αρικμοφ και εκτόσ διαδικαςιϊν επιλογισ.
Χρονικι Διάρκεια των Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:
H χρονικι διάρκεια του Ρρογράμματοσ των Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ορίηεται ςε τζςςερα (4)
ακαδθμαϊκά εξάμθνα θ ελάχιςτθ και ςε οκτϊ (8) θ μζγιςτθ.
Υποψιφιοι Διδάκτορεσ:
Δεν γίνεται προκιρυξθ κζςεων υποψθφίων διδακτόρων.
Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ - αίτθςθ υποψθφιότθτασ – δικαιολογθτικά – εξετάςεισ - κριτιρια
επιλογισ:
Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ: Οι βαςικζσ διατάξεισ για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ ορίηονται
από το άρκρο 13 του Νόμου 2083/92.
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Για το διδακτορικό δίπλωμα βαςικι προχπόκεςθ είναι θ φπαρξθ μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ
ειδίκευςθσ ι θ κατοχι αντίςτοιχου διπλϊματοσ από πανεπιςτιμιο του εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ
(αναγνωριςμζνου από το ΔΟΑΤΑΡ, εφόςον είναι του εξωτερικοφ). Κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ που
ζχει ολοκλθρϊςει με επιτυχία τον πρϊτο κφκλο του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ μπορεί να
κατακζςει πρόταςθ ζρευνασ, προκειμζνου να προχωριςει ςε εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ. Θ
Γ.Σ.Ε.Σ., φςτερα από αιτιολογθμζνθ πρόταςθ του Τομζα Ραιδαγωγικισ, ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνεται
και αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ, αποφαςίηει και, ςε περίπτωςθ
που εγκρίνει, ορίηει τον επόπτθ και τα άλλα δφο μζλθ τθσ τριμελοφσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ.
Είναι δυνατόν θ Γ.Σ.Ε.Σ. να δζχεται με κριτιρια που ζχουν κακοριςτεί από αυτιν, υποψθφίουσ,
κατόχουσ τίτλου Μ.Δ.Ε. για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ.
Είναι, επίςθσ, δυνατόν θ Γ.Σ.Ε.Σ. να δζχεται υποψθφίουσ για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ, χωρίσ
τθν προχπόκεςθ κατοχισ ΜΔΕ, όταν το κεματικό πεδίο τθσ διδακτορικισ διατριβισ δεν εμπίπτει ςε μια
από τισ ειδικεφςεισ που προςφζρονται.
Με τεκμθριωμζνθ απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατόν να παρακαμφκεί θ φπαρξθ μεταπτυχιακοφ
διπλϊματοσ ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.), αν κρικεί επαρκζσ το επίπεδο του ςυγγραφικοφ ι ερευνθτικοφ ζργου
υποψθφίων ςε ςυναφζσ πεδίο τθσ επιςτιμθσ.
Αίτθςθ Υποψθφιότθτασ - Δικαιολογθτικά: Θ αίτθςθ υποψθφιότθτασ υποβάλλεται ςτθ Γραμματεία του
Τμιματοσ ΦΡΨ με αναλυτικό ςχζδιο ζρευνασ και βιογραφικό ςθμείωμα.
Αρικμόσ Ειςακτζων:
Ο αρικμόσ των υποψθφίων διδακτόρων εξαρτάται από τθ ρφκμιςθ του άρκρου 9 παρ.2 του
Ν.3685/2008, βάςει τθσ οποίασ κάκε μζλοσ ΔΕΡ μπορεί να επιβλζπει μζχρι πζντε (5) το πολφ
υποψιφιουσ διδάκτορεσ.
Υποψιφιοι, οι οποίοι ζχουν λάβει υποτροφία εςωτερικοφ του Λ.Κ.Υ., μποροφν να γίνονται δεκτοί κακ'
υπζρβαςθ του προβλεπόμενου αρικμοφ και εκτόσ διαδικαςιϊν επιλογισ.
Χρονικι διάρκεια Σπουδϊν: Για το διδακτορικό δίπλωμα θ ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια ορίηεται ςε ζξι
(6) και θ μζγιςτθ ςε δϊδεκα (12) εξάμθνα. Για το διδακτορικό δίπλωμα βαςικι προχπόκεςθ είναι θ
κατοχι μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ ι θ κατοχι αντίςτοιχου διπλϊματοσ από πανεπιςτιμιο
του εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ (αναγνωριςμζνου από το ΔΟΑΤΑΡ, εφόςον είναι του εξωτερικοφ). Mε
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τεκμθριωμζνθ απόφαςθ τθσ Γ.Σ.E.Σ. είναι δυνατόν να ςυντομεφεται ι να παρακάμπτεται ο πρϊτοσ
κφκλοσ ςπουδϊν, αν κρικεί επαρκζσ το επίπεδο του ςυγγραφικοφ ι ερευνθτικοφ ζργου υποψθφίων ςε
ςυναφζσ πεδίο τθσ επιςτιμθσ.
Σθμείωςθ
Τα κριτιρια αυτά ενδζχεται να επαναπροςδιοριςτοφν με απόφαςθ τθσ Σ.Ε.Μ.Σ., τθσ Γ.Σ. του Τομζα
Ραιδαγωγικισ και τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ ΦΡΨ.
Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εξεταςτζα φλθ και το ζντυπο τθσ αιτιςεωσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν
να απευκφνονται ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ Φ.Ρ.Ψ) ι να ανατρζχουν ςτθν ςχετικι ιςτοςελίδα του
Ρανεπιςτθμίου ι ςτισ ανακοινϊςεισ του Τμιματοσ Φ.Ρ.Ψ.
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ΣΧΟΛΘ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ

ΤΜΘΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΜΘΜΑ ΦΥΣΙΚΘΣ
ΤΜΘΜΑ ΧΘΜΕΙΑΣ
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ΤΜΘΜΑ ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΩΝ
Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν
Τμιματοσ Μακθματικϊν
Μακθματικά
(Ανάλυςθ-ΆλγεβραΓεωμετρία)
Στατιςτικι και Επιχειρθςιακι Ζρευνα
Εφαρμοςμζνα
Μακθματικά
και
Ρλθροφορικι
Μακθματικά για τθν Εκπαίδευςθ

Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Βλάχοσ Κεόδωροσ,
Κακθγθτισ
Ρλθροφορίεσ:
Τθλ.: 26510-07190, 07492
Φαξ: 26510-07005
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: grammath@cc.uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://www.math.uoi.gr/GR/studies/postgraduate.html

Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 40

Ρρόγραμμα Εκπόνθςθσ Διδακτορικισ Διευκυντισ: Βλάχοσ Κεόδωροσ,
Κακθγθτισ
Διατριβισ
Ρλθροφορίεσ:
Τθλ.: 26510-07190, 07492
Φαξ: 26510-07005
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: grammath@cc.uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://www.math.uoi.gr/GR/studies/postgraduate.html

Το Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ) του Τμιματοσ Μακθματικϊν του Ρανεπιςτθμίου
Λωαννίνων (Ρ.Λ.) λειτουργεί από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 1993-1994 με βάςθ τθν Υπουργικι Απόφαςθ
Β1/715/23-9-1993 (Φ.Ε.Κ. 787/6-10-1993). Από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2006-2007 λειτουργεί με το
αναμορφωμζνο πρόγραμμα το οποίο εγκρίκθκε με τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 103282/87 (Φ.Ε.Κ.
1788/Β/8-12-2006). Μια τρίτθ αναμόρφωςθ του προγράμματοσ ζγινε το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-2015,
ςφμφωνα με τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 124475/Β7/2014 (Φ.Ε.Κ. 2223/Β/13-8-2014), με τθν οποία
και λειτουργεί ςτθ ςθμερινι του μορφι. Το Ρρόγραμμα οδθγεί ςτθ λιψθ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ
Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτισ παρακάτω ειδικεφςεισ:
Α. Μακθματικά (Ανάλυςθ-Άλγεβρα-Γεωμετρία)
Β. Στατιςτικι και Επιχειρθςιακι Ζρευνα
Γ. Εφαρμοςμζνα Μακθματικά και Ρλθροφορικι
Δ. Μακθματικά για τθν Εκπαίδευςθ
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Αντικείμενο του Ρ.Μ.Σ είναι θ εμβάκυνςθ ςε γνωςτικζσ περιοχζσ τθσ Μακθματικισ Επιςτιμθσ όπωσ
αυτζσ αναπτφςςονται και εξελίςςονται ςτθ ςφγχρονθ εποχι, με τουσ διαφόρουσ κλάδουσ και τισ
επιμζρουσ ειδικεφςεισ τουσ.
ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΙΚΩΝ
Διευκυντισ του Ρ.Μ.Σ.:
Βλάχοσ Κεόδωροσ, Κακθγθτισ
Συντονιςτικι Επιτροπι του Ρ.Μ.Σ.:
Κωμά Απόςτολοσ, Κακθγθτισ
Σκοφρθ Κωνςταντίνα, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια
Χωρίκθσ Κεόδωροσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Τόλιασ Ανδρζασ, Επίκουροσ Κακθγθτισ
Ειςαγωγι Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν ςτο Ρ.Μ.Σ.:
Ρροκιρυξθ κζςεων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν:
Το Τμιμα προκθρφςςει κζςεισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν τον Λοφνιο και θ επιλογι ολοκλθρϊνεται ωσ τα
μζςα Σεπτεμβρίου.
Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ.
Υποψιφιοι μποροφν να είναι οι πτυχιοφχοι Τμθμάτων που αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ Υπουργικισ
Απόφαςθσ (ΦΕΚ 2223/13-8-2014, τ. Βϋ), κακϊσ και φοιτθτζσ των ιδίων Τμθμάτων οι οποίοι, πρόκειται
να αποφοιτιςουν κατά τθν εξεταςτικι περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Αρικμόσ Ειςακτζων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν:
Κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ, με απόφαςθ τθσ Γ.Σ., μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Σ.Ε.Μ.Σ. και πρόταςθ των
Τομζων, προκθρφςςεται θ πρόςλθψθ ενόσ αρικμοφ κζςεων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν για κάκε
κατεφκυνςθ, ο οποίοσ ςυνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αρικμό ςαράντα (40) χωρίσ τθν
υποχρζωςθ να πλθρωκοφν όλεσ οι κζςεισ
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Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ τα παρακάτω
δικαιολογθτικά:
1) Αίτθςθ υποψθφιότθτασ, ςτθν οποία κα εκδθλϊνεται το ενδιαφζρον για ςυγκεκριμζνο κλάδο
(ζντυπθ από τθ Γραμματεία ι από τθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ).
2) Αναλυτικό Βιογραφικό ςθμείωμα.
3) Αντίγραφο Ρτυχίου. (Οι τελειόφοιτοι μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτισ εξετάςεισ, αλλά γίνονται
δεκτοί μόνον εφ' όςον αποκτιςουν το πτυχίο τουσ τθν εξεταςτικι περίοδο του Σεπτεμβρίου).
4) Ριςτοποιθτικό Αναλυτικισ Βακμολογίασ.
5) Ριςτοποιθτικό (π.χ. αντίγραφο Οδθγοφ Σπουδϊν) με τθν φλθ των μακθμάτων του Άρκρου 4 του
Κανονιςμοφ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν τα οποία διδάχκθκαν ςτο Τμιμα Ρροζλευςθσ.
6) Τουλάχιςτον δφο ακαδθμαϊκζσ ςυςτατικζσ επιςτολζσ.
7) Αντίγραφα επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων (εφόςον υπάρχουν).
8) Φωτοτυπία Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ ι Διαβατθρίου.
9) Αποδεικτικά γνϊςθσ Αγγλικισ γλϊςςασ, δθλαδι πτυχίο Lower ι ανϊτερο. (Όταν δεν υπάρχει
αποδεικτικό, θ γνϊςθ κα πιςτοποιείται με εξετάςεισ).
Θ επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν κα γίνει με ςυνεκτίμθςθ των κριτθρίων που ακολουκοφν:
Ωσ Επιτροπι Ρρόςλθψθσ ειςακτζων ςτο Ρ.Μ.Σ. ορίηεται θ Σ.Ε.Μ.Σ., θ οποία ειςθγείται ςτθ Γ.Σ. τθν
τελικι επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, αφοφ τουσ ζχει κατατάξει κατά κατεφκυνςθ και
αξιολογιςει κατά ςειρά επιτυχίασ.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ειςαγωγι ςτο Ρ.Μ.Σ είναι θ επαρκισ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. Σε
περίπτωςθ μθ κατοχισ επίςθμου τίτλου (τουλάχιςτον First Certificate in English) θ Σ.Ε.Μ.Σ ελζγχει τθν
επάρκεια του φοιτθτι με διενζργεια ειδικισ γραπτισ εξζταςθσ ςτθ μετάφραςθ ςχετικϊν κειμζνων από
τθν Αγγλικι γλϊςςα.
Ο πίνακασ κατάταξθσ των υποψθφίων από τθ Σ.Ε.Μ.Σ γίνεται ςφμφωνα με:
1) τον μζςο όρο τθσ βακμολογίασ ςε προπτυχιακά μακιματα, όπωσ αυτά περιγράφονται παρακάτω,
2) τον βακμό πτυχίου,
3) τθ ςυνζντευξθ,
4) τουλάχιςτον δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ, κ.ά.
κζτοντασ αντίςτοιχα βάρθ ωσ εξισ:
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45 x (μζςοσ όροσ ςτα προπτυχιακά μακιματα τα ςχετικά με τθν ειδίκευςθ που επικυμεί να
ακολουκιςει ο υποψιφιοσ)
35 x (βακμόσ πτυχίου)
20 x (βακμόσ ςυνζντευξθσ, ςυςτατικζσ επιςτολζσ, κ.ά.)
Χρονικι Διάρκεια των Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:
Θ χρονικι διάρκεια για τθν απονομι του Μ.Δ.Ε. ορίηεται, για μεν τουσ φοιτθτζσ πλιρουσ φοίτθςθσ, ςε
τουλάχιςτον τρία (3) εξάμθνα και όχι μεγαλφτερθ από πζντε (5), ενϊ για τουσ φοιτθτζσ μερικισ
φοίτθςθσ ςε τουλάχιςτον πζντε (5) εξάμθνα και όχι μεγαλφτερθ από επτά (7).
ΡΟΓΑΜΑ ΕΚΡΟΝΘΣΘΣ ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΘΣ ΔΙΑΤΙΒΘΣ
Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)
Το Τμιμα Μακθματικϊν του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων οργανϊνει και λειτουργεί από ιδρφςεϊσ του
και με τα ιςχφοντα κάκε φορά νομοκετικά πλαίςια, πρόγραμμα εκπόνθςθσ Διδακτορικισ Διατριβισ και
απονζμει Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.).
Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ - διαδικαςία επιλογισ:
Κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ, που επικυμεί να εκπονιςει Διδακτορικι Διατριβι, δφναται να
ανακθρυχκεί υποψιφιοσ διδάκτορασ. Οι προχποκζςεισ για τθν ανακιρυξι του είναι οι ακόλουκεσ:
α. Να είναι κάτοχοσ του Μ.Δ.Ε του Τμιματοσ Μακθματικϊν του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων, ι κάτοχοσ
Μ.Δ.Ε. άλλου Τμιματοσ ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου.
β. Να ζχει υποβάλει αίτθςθ, ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ, ςτθν οποία αναφζρει το γνωςτικό
αντικείμενο με το οποίο κα αςχολθκεί. Στθν αίτθςι του μπορεί να δθλϊνει Επιβλζποντα Κακθγθτι, εάν
ζχει ζρκει ςε επικοινωνία με κάποιο μζλοσ Δ.Ε.Ρ. του Τμιματοσ.
Ρρόςλθψθ Υποψθφίων Διδακτόρων:
Θ αίτθςθ υποψθφίου διδάκτορα διαβιβάηεται ςτθ Σ.Ε.Μ.Σ θ οποία, φςτερα από πρόταςθ του οικείου
Τομζα, ειςθγείται ςτθ Γ.Σ. για τθν ανακιρυξι του, κακϊσ επίςθσ και για τον οριςμό του Επιβλζποντα
Κακθγθτι, τθσ τριμελοφσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ, και τθν ερευνθτικι περιοχι που ο υποψιφιοσ
επικυμεί να αςχολθκεί. Θ Γ.Σ. εγκρίνει τθν υποβλθκείςα πρόταςθ τθσ Σ.Ε.Μ.Σ. για τθν ανακιρυξθ του
υποψθφίου διδάκτορα.
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Χρονικι Διάρκεια για τθν εκπόνθςθ Διδακτορικισ Διατριβισ:
H χρονικι διάρκεια, για τθν εκπόνθςθ Διδακτορικισ Διατριβισ, δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από
ζξι (6) εξάμθνα και όχι μεγαλφτερθ από δϊδεκα (12) εξάμθνα, από τθν θμερομθνία ανακθρφξεωσ ωσ
υποψθφίου διδάκτορα. Για τθν οποιαδιποτε παρζκκλιςθ από τα χρονικά αυτά όρια αποφαίνεται θ Γ.Σ.,
φςτερα από πρόταςθ τθσ Σ.E.M.Σ.
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ΤΜΘΜΑ ΦΥΣΙΚΘΣ
Φυςικι

Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 20

Ατμοςφαιρικζσ Επιςτιμεσ και Ρεριβάλλον

Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 5

Σφγχρονεσ Θλεκτρονικζσ Τεχνολογίεσ

Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 7

Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Ταμβάκθσ Κυριάκοσ,
Κακθγθτισ
Ρλθροφορίεσ:
Τθλ.: 26510-7491
Φαξ: 26510-7008
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramphys@uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://www.physics.uoi.gr/el/node/53
Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Μπαρτηϊκασ Αριςτείδθσ,
Κακθγθτισ
Ρλθροφορίεσ:
Τθλ.: 26510-7491
Φαξ: 26510-7008
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramphys@uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://www.physics.uoi.gr/el/node/54
Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Μάνκοσ Νικόλαοσ,
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Ρλθροφορίεσ:
Τθλ.: 26510-7491
Φαξ: 26510-7008
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramphys@uoi.gr
Iςτοςελίδα: http://www.physics.uoi.gr/el/node/55

Νζεσ Τεχνολογίεσ και Ζρευνα ςτθ Διδακτικι Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: ίηοσ Λωάννθσ,
Κακθγθτισ
τθσ Φυςικισ

Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 12
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Ρλθροφορίεσ:
Τθλ.: 26510-7491
Φαξ: 26510-7008
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramphys@uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://www.physics.uoi.gr/el/node/57
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Στο Τμιμα Φυςικισ λειτουργοφν τα εξισ Μεταπτυχιακά Ρρογράμματα:
Φυςικισ
Ατμοςφαιρικζσ Επιςτιμεσ και Ρεριβάλλον
Σφγχρονεσ Θλεκτρονικζσ Τεχνολογίεσ
Νζεσ Τεχνολογίεσ και Ζρευνα ςτθ Διδακτικι τθσ Φυςικισ
Θ διάρκεια των ςπουδϊν του κάκε Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ είναι τρία εξάμθνα. Ο βακμόσ
του Διπλϊματοσ υπολογίηεται με βάςθ τισ πιςτωτικζσ μονάδεσ των μακθμάτων και τθσ Διπλωματικισ
Εργαςίασ.
ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΦΥΣΙΚΘΣ»
ΦΕΚ Μδρυςθσ: 252/7-4-1994, ΦΕΚ Τροποποίθςθσ: 466/20-6-1996, ΦΕΚ Αντικατάςταςθσ: 43/22-1-2003,
ΦΕΚ Αντικατάςταςθσ: 2062/29-7-2014.
Συντονιςτικι Επιτροπι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:
Ταμβάκθσ Κυριάκοσ, Κακθγθτισ (Διευκυντισ)
Κοςμίδθσ Κωνςταντίνοσ, Κακθγθτισ
Μπάκασ Κωμάσ, Κακθγθτισ
Φλοφδασ Γεϊργιοσ, Κακθγθτισ
Κόκκασ Ραναγιϊτθσ, Κακθγθτισ
Δζδεσ Ακανάςιοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Νίντοσ Αλζξανδροσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Ειςαγωγι Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν ςτο Ρ.Μ.Σ.
Ρροκιρυξθ Θζςεων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν: Είκοςι (20) κζςεισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν.
Το Τμιμα προκθρφςςει κζςεισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν μία φορά το χρόνο, με προκεςμία υποβολισ
αιτιςεων εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου του Σεπτεμβρίου. Θ διαδικαςία επιλογισ ολοκλθρϊνεται ςτα
τζλθ Οκτωβρίου.
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Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ: Στισ εξετάςεισ μποροφν να λάβουν μζροσ πτυχιοφχοι των Τμθμάτων των
Σχολϊν Κετικϊν Επιςτθμϊν (Φυςικισ, Χθμείασ, Μακθματικϊν, Ρλθροφορικισ), και των Τμθμάτων
Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν τθσ θμεδαπισ και ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, κακϊσ
και πτυχιοφχοι Τμθμάτων ΤΕΛ ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου.
Αίτθςθ Υποψθφιότθτασ - Δικαιολογθτικά: Σφντομο Βιογραφικό Σθμείωμα, Αντίγραφο Ρτυχίου,
Ριςτοποιθτικό Αναλυτικισ Βακμολογίασ, Συςτατικζσ Επιςτολζσ και κάκε άλλο ςτοιχείο που κατά τθ
γνϊμθ των υποψθφίων κα μποροφςε να βοθκιςει ςτθν επιλογι.
Εξετάςεισ - Μακιματα και Εξεταςτζα Φλθ:
Εξετάςεισ ςε Κζματα Γενικισ και Σφγχρονθσ Φυςικισ
Εξετάςεισ ςε μια ξζνθ γλϊςςα (Αγγλικι, Γαλλικι ι Γερμανικι).
Ρροςωπικι Συνζντευξθ υποψθφίων.
Κριτιρια Επιλογισ:
Θ επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν κα γίνει με ςυνεκτίμθςθ των κριτθρίων που ακολουκοφν:
Βακμόσ ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ ςτα παραπάνω μακιματα και τθ ςυνζντευξθ.
Απόφοιτοι Τμθμάτων Φυςικισ με βακμό πτυχίου μεγαλφτερο ι ίςο του επτά (7) και διάρκεια φοίτθςθσ
ζωσ πζντε (5) ζτθ κακϊσ και κάτοχοι Μ.Δ.Ε. με γνωςτικό αντικείμενο ςυναφζσ με το ανωτζρω Ρ.Μ.Σ.
απαλλάςςονται από τισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ ςτθ Φυςικι.
Αρικμόσ Ειςακτζων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν: Είκοςι (20), ο αρικμόσ αυτόσ δεν είναι απόλυτοσ,
αφοφ εξαρτάται από τον αρικμό των αιτιςεων και των επιδόςεων των υποψθφίων.
Χρονικι διάρκεια Σπουδϊν: Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ για τθν απόκτθςθ του Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ είναι
τρία (3) εξάμθνα
Λιψθ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ: Για τθ λιψθ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ
απαιτείται θ παρακολοφκθςθ, θ επιτυχισ εξζταςθ ςτα μακιματα του προγράμματοσ κακϊσ και θ
ςυγγραφι διπλωματικισ εργαςίασ θ οποία παρουςιάηεται δθμόςια και αξιολογείται.
Πλα τα ζξοδα για τθ διεξαγωγι ζρευνασ από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ βαρφνουν το Τμιμα
Φυςικισ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ είναι δυνατόν να ενιςχυκοφν οικονομικά με υποτροφίεσ του
Τμιματοσ Φυςικισ ι άλλων Λδρυμάτων ι υποτροφίεσ ερευνθτικϊν προγραμμάτων.
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Ρρόγραμμα Σπουδϊν και Διδάςκοντεσ
Το πρόγραμμα ΜΔΕ αντιςτοιχεί ςε 90 μονάδεσ ECTS. Σε κάκε μάκθμα αντιςτοιχοφν 10 μονάδεσ ECTS
και θ διπλωματικι εργαςία αντιςτοιχεί ςε 30 ECTS.
Αϋ Εξάμθνο:
Υποχρεωτικά Μακιματα
Κβαντικι Μθχανικι
Κλαςικι Θλεκτροδυναμικι
Μακθματικζσ Μζκοδοι Φυςικισ

Διδάςκων/ντεσ
Α. Δζδεσ
Χ. Κολάςθσ
Γ. Λεοντάρθσ

B’ Εξάμθνο:
Μακιματα Επιλογισ
Φυςικι Στερεάσ Κατάςταςθσ
Υπολογιςτικζσ Μζκοδοι Φυςικισ
Φυςικι Υψθλϊν Ενεργειϊν
Αςτροφυςικι
Στατιςτικι Φυςικι
Ρυρθνικι Φυςικι
Κβαντικι Κεωρία Ρεδίου
Βαρφτθτα και Κοςμολογία
Ατομικι και Μοριακι Φυςικι
Φυςικι Ρλάςματοσ
Επιςτιμθ των Υλικϊν
Μαγνθτιςμόσ

Διδάςκων/ντεσ
Γ. Ευαγγελάκθσ
Γ. Λεοντάρθσ
Κ. Φουντάσ
Α. Νίντοσ
Σ. Ευαγγζλου
Ξ. Αςλάνογλου, Ν. Νικολισ
Κ. Ταμβάκθσ
Λ. Ρεριβολαρόπουλοσ
Κ. Κοςμίδθσ, Σ. Κοζν
Γ. Κρουμουλόπουλοσ
Γ. Φλοφδασ
Μ. Τςελεπι

ECTS
10
10
10

ECTS
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Θ εκπόνθςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ αρχίηει μετά τθν επιτυχι περάτωςθ του προγράμματοσ των
μακθμάτων.
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ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΑΤΜΟΣΦΑΙΙΚΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ»
ΦΕΚ Μδρυςθσ: 614/8-8-1994, ΦΕΚ Τροποποίθςθσ: 1635/20-8-1999, ΦΕΚ Τροποποίθςθσ: 42/22-1-2003,
ΦΕΚ Τροποποίθςθσ: 2381/14-12-2007, ΦΕΚ Αντικατάςταςθσ: 2064/29-7-2014.
Συντονιςτικι Επιτροπι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:
Μπαρτηϊκασ Αριςτείδθσ, Κακθγθτισ (Διευκυντισ)
Καςςωμζνοσ Ραφλοσ, Κακθγθτισ
Χατηθαναςταςίου Νικόλαοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Λϊλθσ Χριςτοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ
Μπάκασ Νικόλαοσ, Λζκτορασ
Ειςαγωγι Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν ςτο Ρ.Μ.Σ.
Ρροκιρυξθ Θζςεων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν: Ρζντε (5) κζςεισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν.
Το Τμιμα προκθρφςςει κζςεισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν μια φορά το χρόνο, με προκεςμία υποβολισ
αιτιςεων περίπου ςτο τζλοσ του πρϊτου δεκαθμζρου του Σεπτεμβρίου. Θ διαδικαςία επιλογισ
ολοκλθρϊνεται ςτα τζλθ Οκτωβρίου.
Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ: Στο ΡΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι των Τμθμάτων των AEI τθσ θμεδαπισ
και ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, κακϊσ και πτυχιοφχοι Τμθμάτων ΤΕΛ.
Αίτθςθ Υποψθφιότθτασ - Δικαιολογθτικά:
Σφντομο Βιογραφικό Σθμείωμα,
Αντίγραφο Ρτυχίου,
Ριςτοποιθτικό Αναλυτικισ Βακμολογίασ,
Συςτατικζσ Επιςτολζσ και κάκε άλλο ςτοιχείο που κατά τθ γνϊμθ των υποψθφίων κα μποροφςε να
βοθκιςει ςτθν επιλογι.
Εξετάςεισ - Μακιματα και Εξεταςτζα Φλθ:
Εξετάςεισ ςτθν Ξζνθ Γλϊςςα (Αγγλικι ι Γαλλικι)
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Εξετάςεισ ςτθ Γενικι Φυςικι
Θλεκτρομαγνθτιςμόσ)
Ρροςωπικι Συνζντευξθ υποψθφίων

(Κυρίωσ

Κερμοδυναμικι,

Μθχανικι,

Κινθματικι,

Κριτιρια Επιλογισ:
Θ επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν κα γίνει με ςυνεκτίμθςθ των κριτθρίων που ακολουκοφν.
Για τον υπολογιςμό του βακμοφ ειςαγωγισ λαμβάνονται υπόψθ:
Ο βακμόσ ςτθν εξζταςθ ςτο μάκθμα τθσ Γενικισ Φυςικισ (50%),
Ο βακμόσ πτυχίου (20%),
Ο αρικμόσ των ςυναφϊν με το ΡΜΣ μακθμάτων που ζχουν παρακολουκιςει οι υποψιφιοι κατά
τισ προπτυχιακζσ τουσ ςπουδζσ (15%) και
Θ προφορικι ςυνζντευξθ των υποψθφίων (15%).
Ρροχπόκεςθ αποτελεί θ επιτυχισ εξζταςθ ςτθν ξζνθ γλϊςςα
Απόφοιτοι Τμθμάτων Φυςικισ οι οποίοι ζχουν βακμό πτυχίου μεγαλφτερο ι ίςο του επτά (7) με
διάρκεια φοίτθςθσ ζωσ πζντε (5) ζτθ ι είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. απαλλάςςονται από τισ ειςαγωγικζσ
εξετάςεισ ςτθ Γενικι Φυςικι.
Αρικμόσ Ειςακτζων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν: Ρζντε (5), ο αρικμόσ αυτόσ δεν είναι απόλυτοσ αφοφ
μπορεί να αυξθκεί ςε περίπτωςθ ιςοβακμιϊν
Χρονικι διάρκεια Σπουδϊν: Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ για τθν απόκτθςθ του Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ είναι
τρία (3) εξάμθνα.
Λιψθ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ: Για τθ λιψθ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ
απαιτείται θ παρακολοφκθςθ, θ επιτυχισ εξζταςθ ςτα μακιματα του προγράμματοσ κακϊσ και θ
ςυγγραφι διπλωματικισ εργαςίασ θ οποία παρουςιάηεται δθμόςια και αξιολογείται.
Πλα τα ζξοδα για τθ διεξαγωγι ζρευνασ από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ βαρφνουν το Τμιμα
Φυςικισ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ είναι δυνατόν να ενιςχυκοφν οικονομικά με βάςθ ακαδθμαϊκά και
κοινωνικά κριτιρια και εφόςον υπάρχουν διακζςιμα κονδφλια.
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Ρρόγραμμα Σπουδϊν και Διδάςκοντεσ
Το πρόγραμμα ΜΔΕ αντιςτοιχεί ςε 90 μονάδεσ ECTS.
Αϋ Εξάμθνο
Υποχρεωτικά Μακιματα
Μετεωρολογία
Κλιματολογία
Φυςικι του Ατμοςφαιρικοφ Ρεριβάλλοντοσ
Μακιματα Επιλογισ
Ωκεανογραφία
Μικρομετεωρολογία
Ο άνκρωποσ και το Ρεριβάλλον του
Ρεριβαλλοντικι Χθμεία
Γενικι Φυςικι

Διδάςκων/ντεσ
Χ. Λϊλθσ
Ν. Χατηθαναςταςίου
Ρ. Καςςωμζνοσ
Διδάςκων/ντεσ
Αρ. Μπαρτηϊκασ
Υπότροφοσ
N. Μπάκασ
Ρ. Καςςωμζνοσ
Ρ. Καςςωμζνοσ
Σ. Ρατςουράκοσ

B’ Εξάμθνο
Υποχρεωτικά Μακιματα
Φυςικι τθσ Ατμόςφαιρασ
Δυναμικι Μετεωρολογία

Διδάςκων/ντεσ
Ν. Χατηθαναςταςίου
Αρ. Μπαρτηϊκασ

Μακιματα επιλογισ
Εφαρμοςμζνθ Στατιςτικι
Μζκοδοι Τθλεπιςκόπθςθσ
Συνοπτικι Μετεωρολογία
Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ
Μελζτεσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων

Διδάςκων/ντεσ
Αρ. Μπαρτηϊκασ
Αν. Άνκθσ
Χ. Λϊλθσ
Ακ. Υπότροφοσ
Ρ. Καςςωμζνοσ
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7
7
8
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Ακ. 4
4
4
4
4
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9
9
ECTS
6
6
6
6
6
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Γ' Εξάμθνο
Ρρακτικι άςκθςθ ςτο μετεωρολογικό ςτακμό του αεροδρομίου Λωαννίνων, τθν Εκνικι
Μετεωρολογικι Υπθρεςία (ΕΜΥ) και τθ Γενικι Διεφκυνςθ Ελζγχου Ατμοςφαιρικισ φπανςθσ και
Κορφβου (ΕΑΚ).
Εκπόνθςθ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ (30).
Πλα τα υποχρεωτικά μακιματα είναι τετράωρα και τα επιλογισ τρίωρα.
ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»
ΦΕΚ Μδρυςθσ: 749/27-8-1996, ΦΕΚ Αντικατάςταςθσ: 43/22-1-2003, ΦΕΚ Αντικατάςταςθσ: 2062/29-72014.
Συντονιςτικι Επιτροπι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:
Μάνκοσ Νικόλαοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ (Διευκυντισ)
Φουντάσ Κωνςταντίνοσ, Κακθγθτισ
Ευαγγζλου Ευάγγελοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Καμαράτοσ Ματκαίοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Κόκκασ Ραναγιϊτθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Ραπανικολάου Νικόλαοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Ειςαγωγι Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν ςτο Ρ.Μ.Σ.
Ρροκιρυξθ Θζςεων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν: Επτά (7) κζςεισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν.
Το Τμιμα προκθρφςςει κζςεισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν μια φορά το χρόνο, με προκεςμία υποβολισ
αιτιςεων περίπου ςτο τζλοσ του πρϊτου δεκαθμζρου του Σεπτεμβρίου. Θ διαδικαςία επιλογισ
ολοκλθρϊνεται ςτα τζλθ Οκτωβρίου.
Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ: Στο ΡΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι τμθμάτων Φυςικισ, Ρλθροφορικισ,
Θλεκτρονικϊν Μθχανικϊν, Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν, Μθχανικϊν Τεχνολογίασ Θλεκτρονικϊν
Υπολογιςτϊν, Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν, Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν Θ/Υ και
Ρλθροφορικισ, Μθχανικϊν Θ/Υ Τθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων και άλλων ςυναφϊν ειδικοτιτων, τθσ
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θμεδαπισ και ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ κακϊσ πτυχιοφχοι τμθμάτων ΤΕΛ
ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου.
Αίτθςθ Υποψθφιότθτασ - Δικαιολογθτικά:
Σφντομο Βιογραφικό Σθμείωμα,
Αντίγραφο Ρτυχίου,
Ριςτοποιθτικό Αναλυτικισ Βακμολογίασ,
Συςτατικζσ Επιςτολζσ και κάκε άλλο ςτοιχείο που κατά τθ γνϊμθ των υποψθφίων κα μποροφςε να
βοθκιςει ςτθν επιλογι.
Εξετάςεισ - Μακιματα και Εξεταςτζα Φλθ:
Γραπτζσ εξετάςεισ ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα (κυρίωσ ςε ορολογία θλεκτρονικϊν).
Γραπτζσ εξετάςεισ ςε Στοιχεία Θλεκτρονικϊν.
Γραπτζσ εξετάςεισ ςτθ Βαςικι Κεωρία Θλεκτρομαγνθτιςμοφ.
Ρροςωπικι ςυνζντευξθ

Κριτιρια Επιλογισ:
Θ επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν κα γίνει με ςυνεκτίμθςθ των κριτθρίων που ακολουκοφν.
Βακμόσ ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ ςτα παραπάνω μακιματα και τθ ςυνζντευξθ.
Απόφοιτοι Τμθμάτων Φυςικισ με βακμό πτυχίου μεγαλφτερο ι ίςο του επτά (7) και διάρκεια φοίτθςθσ
ζωσ πζντε (5) ζτθ κακϊσ και κάτοχοι Μ.Δ.Ε. με γνωςτικό αντικείμενο ςυναφζσ με το ανωτζρω Ρ.Μ.Σ.
απαλλάςςονται από τισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ ςτα μακιματα «Στοιχεία Θλεκτρονικϊν» και «Βαςικι
Κεωρία Θλεκτρομαγνθτιςμοφ».
Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ μπορεί οι επιτυχόντεσ να υποχρεωκοφν να παρακολουκιςουν επιτυχϊσ,
επιλεγμζνα από τθ Σ.Ε.Μ.Σ. προπτυχιακά μακιματα του Τμιματοσ Φυςικισ.
Αρικμόσ Ειςακτζων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν: Επτά (7), ο αρικμόσ αυτόσ δεν είναι απόλυτοσ, αφοφ
εξαρτάται από τον αρικμό των αιτιςεων και των επιδόςεων των υποψθφίων.
Χρονικι διάρκεια Σπουδϊν: Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ για τθν απόκτθςθ του Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ είναι
τρία (3) εξάμθνα.
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Λιψθ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ: Για τθ λιψθ του διπλϊματοσ απαιτείται θ επιτυχισ
παρακολοφκθςθ μακθμάτων και θ διεξαγωγι ερευνθτικοφ ζργου με ςτόχο τθ ςυγγραφι
μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ θ οποία παρουςιάηεται και αξιολογείται.
Πλα τα ζξοδα για τθ διεξαγωγι ζρευνασ από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ βαρφνουν το Τμιμα
Φυςικισ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ είναι δυνατόν να ενιςχυκοφν οικονομικά με βάςθ ακαδθμαϊκά και
κοινωνικά κριτιρια και εφόςον υπάρχουν διακζςιμα κονδφλια.
Ρρόγραμμα Σπουδϊν και Διδάςκοντεσ
Το πρόγραμμα ΜΔΕ αντιςτοιχεί ςε 90 μονάδεσ πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS.
ΑϋΕξάμθνο
Διδάςκων/ντεσ
Μάκθμα
Θλεκτρονικι Φυςικι
Ψθφιακά Θλεκτρονικά
Αρχιτεκτονικι μικροεπεξεργαςτϊν μικροελεγκτϊν- Γλϊςςα Assembly Εργαςτιριο μικροελεγκτϊν
Μικροθλεκτρονικι – Εργαςτιρια
Σχεδίαςθ με VHDL
Εφαρμογζσ Ρρογραμματιςμοφ ςτα Θλεκτρονικά

Β. Χριςτοφιλάκθσ
Κ. Φουντάσ
Λ.
Ευαγγζλου,
Φουντάσ
Ν. Μάνκοσ
Λ. Ραπαδόπουλοσ
Β. Χριςτοφιλάκθσ

ECT
S
5
5
Κ.

6
5
5
4

Β’ Εξάμθνο
Διδάςκων/ντεσ
Μάκθμα
Αναλογικά Θλεκτρονικά
Οργανολογία και εφαρμογζσ ςτθ Φυςικι
Οργανολογία και εφαρμογζσ ςτθν Χθμεία

Γ. Τςιατοφχασ
Ν. Μάνκοσ
Κ. Σταλίκασ
Ν.
Μάνκοσ,
Χριςτοφιλάκθσ,
Θλεκτρονικι Σχεδίαςθ (Σχεδίαςθ PCBs, Γραμμικά κυκλϊματα, Γραμμζσ Κατςάνοσ,
μεταφοράσ, Φίλτρα)
Ευαγγζλου
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Ειςαγωγι ςτισ Τθλεπικοινωνίεσ
Δίκτυα Επικοινωνιϊν

Β. Χριςτοφιλάκθσ
Ν. Μιτρου

4
5

Γ' Εξάμθνο
Διπλωματικι Εργαςία (30)
ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΖΕΥΝΑ ΣΤΘ ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΤΘΣ ΦΥΣΙΚΘΣ»
ΦΕΚ Μδρυςθσ: 1980/31-12-2003, ΦΕΚ Τροποποίθςθσ:1404/6-8-2007, ΦΕΚ Αντικατάςταςθσ: 2024/25-72014.
Συντονιςτικι Επιτροπι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:
ίηοσ Λωάννθσ, Κακθγθτισ (Διευκυντισ)
Δοφβαλθσ Αλζξιοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Καμαράτοσ Ματκαίοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Ειςαγωγι Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν ςτο Ρ.Μ.Σ.
Ρροκιρυξθ Θζςεων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν:
Δϊδεκα (12) κζςεισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν.
Το Τμιμα προκθρφςςει κζςεισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν μία φορά το χρόνο, με προκεςμία υποβολισ
αιτιςεων εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου του Σεπτεμβρίου. Θ διαδικαςία επιλογισ ολοκλθρϊνεται ςτα
τζλθ Οκτωβρίου.
Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ:
Στο Ρ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι των Τμθμάτων των Σχολϊν Κετικϊν Επιςτθμϊν και των
Τμθμάτων Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν τθσ θμεδαπισ και ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ
αλλοδαπισ, κακϊσ και πτυχιοφχοι Τμθμάτων ΤΕΛ ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου.
Αίτθςθ Υποψθφιότθτασ - Δικαιολογθτικά:
Σφντομο Βιογραφικό Σθμείωμα,
Αντίγραφο Ρτυχίου,
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Ριςτοποιθτικό Αναλυτικισ Βακμολογίασ,
Συςτατικζσ Επιςτολζσ και κάκε άλλο ςτοιχείο που κατά τθ γνϊμθ των υποψθφίων κα μποροφςε να
βοθκιςει ςτθν επιλογι.
Εξετάςεισ - Μακιματα και Εξεταςτζα Φλθ:
Εξετάςεισ ςτθ Γενικι Φυςικι (Ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν).
Εξετάςεισ ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα (Απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ επιτυχισ εξζταςθ).
Ρροφορικι ςυνζντευξθ όπου κα ςυνεκτιμθκοφν ο βακμόσ πτυχίου, ςυςτατικζσ επιςτολζσ,
πρόςκετοι τίτλοι ςπουδϊν κ.ά
Κριτιρια Επιλογισ: Επίδοςθ ςε γραπτζσ εξετάςεισ ςτθ Γενικι Φυςικι και ςυνζντευξθ.
Απόφοιτοι Τμθμάτων Φυςικισ με βακμό πτυχίου μεγαλφτερο ι ίςο του επτά (7) και διάρκεια φοίτθςθσ
ζωσ πζντε (5) ζτθ κακϊσ και κάτοχοι Μ.Δ.Ε. με γνωςτικό αντικείμενο ςυναφζσ με το ανωτζρω Ρ.Μ.Σ.
απαλλάςςονται από τισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ ςτθ Γενικι Φυςικι.
Αρικμόσ Ειςακτζων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν: Δϊδεκα (12), ο αρικμόσ αυτόσ δεν είναι απόλυτοσ,
αφοφ εξαρτάται από τον αρικμό των αιτιςεων και των επιδόςεων των υποψθφίων).
Χρονικι διάρκεια Σπουδϊν: Χρονικι διάρκεια Σπουδϊν: Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ για τθν απόκτθςθ του
Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ είναι τρία (3) εξάμθνα.
Λιψθ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ: Για τθ λιψθ του διπλϊματοσ απαιτείται θ επιτυχισ
παρακολοφκθςθ μακθμάτων και θ διεξαγωγι ερευνθτικοφ ζργου με ςτόχο τθ ςυγγραφι
μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ θ οποία παρουςιάηεται και αξιολογείται.
Πλα τα ζξοδα για τθ διεξαγωγι ζρευνασ από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ βαρφνουν το Τμιμα
Φυςικισ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ είναι δυνατόν να ενιςχυκοφν οικονομικά με βάςθ ακαδθμαϊκά
και κοινωνικά κριτιρια και εφόςον υπάρχουν διακζςιμα κονδφλια.
Ρρόγραμμα
Α' Εξάμθνο:

Σπουδϊν

και

Διδάςκοντεσ

Μάκθμα

Διδάςκων/ντεσ

ECTS

Διδακτικι τθσ Φυςικισ I

Κϊτςθσ Κ.(ΡΤΔΕ)

5

Κζματα Βαςικισ Φυςικισ I

Κοςμάσ Κ.

5
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Ραιδαγωγικι Ψυχολογία

Καραγιάννθ-Καραγιαννοποφλου Ε. (ΦΡΨ)

5

Εκπαιδευτικζσ Τεχνολογίεσ και Εφαρμογζσ
ςτθ Διδαςκαλία τθσ Φυςικισ
Δοφβαλθσ Α

5

Ρειράματα Φυςικισ ςτθν Εκπαίδευςθ I

5

Δοφβαλθσ Α.

Ρρακτικι Άςκθςθ ςτθ Διδαςκαλία τθσ
Φυςικισ Λ
Δοφβαλθσ Α., ίηοσ Λ

5

Β' Εξάμθνο:
Μάκθμα

Διδάςκων/ντεσ

ECTS

Διδακτικι τθσ Φυςικισ IΛ

Δοφβαλθσ Α

5

Κζματα Βαςικισ Φυςικισ IΛ

Κοςμάσ Κ.

5

Μεκοδολογία Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ

Εμβαλωτισ Α. (ΡΤΔΕ)

5

Θλεκτρονικά Ρεριβάλλοντα Μάκθςθσ και
Εφαρμογζσ ςτθ Διδαςκαλία τθσ Φυςικισ ίηοσ Λ.

5

Ρειράματα Φυςικισ ςτθν Εκπαίδευςθ IΛ

5

Καμαράτοσ Μ.

Ρρακτικι Άςκθςθ ςτθ Διδαςκαλία τθσ
Φυςικισ
ίηοσ Λ, Καμαράτοσ Μ.

5

Γ' Εξάμθνο:
Διπλωματικι Εργαςία (30 μονάδεσ ECTS)
Τα μακιματα διδάςκονται 3 ϊρεσ/εβδομάδα.
Διδακτορικζσ ςπουδζσ
Το Ρρόγραμμα Διδακτορικϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Φυςικισ λειτουργεί από τθ δεκαετία του 70
με πρότυπο τα αντίςτοιχα προγράμματα του εξωτερικοφ. Ειδικότερα είχε κακιερωκεί κφκλοσ
μεταπτυχιακϊν μακθμάτων δφο εξαμινων και γραπτζσ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ. Τθν δεκαετία του 90 το
Ρρόγραμμα τροποποιικθκε ϊςτε να ςυνδεκεί και να αποτελεί ςυνζχεια των αντίςτοιχων
Ρρογραμμάτων ΜΔΕ. Μετά τθν εφαρμογι του νόμου 3685/2008 το πρόγραμμα αναμορφϊκθκε εκ
νζου και λειτουργεί προςωρινά, μζχρι τθ δθμοςίευςθ του Κανονιςμοφ του Λδρφματοσ, με βάςθ το
Ρλαίςιο Λειτουργίασ Διδακτορικϊν Σπουδϊν του Τμιματόσ μασ.
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ΤΜΘΜΑ ΧΘΜΕΙΑΣ
Α’ Αναμορφωμζνο Ρρόγραμμα
Σπουδϊν Τμιματοσ Χθμείασ

Μεταπτυχιακϊν Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Μυλϊνα-Κοςμά Αγνι,
Κακθγθτισ

Χθμεία
Ρροθγμζνων
Υλικϊν
και
Κατάλυςθ,
Τεχνολογικζσ Εφαρμογζσ
Σφγχρονεσ
Τεχνολογίεσ
Αναλυτικισ
και
Ρεριβαλλοντικισ Χθμείασ
Συνκετικι Χθμεία, Βιοχθμεία – Bιοδραςτικζσ
Ενϊςεισ
Χθμεία και Τεχνολογία Τροφίμων
Φυςικι και Κεωρθτικι Χθμεία Νανοδομϊν και
Ρεριβαλλοντικϊν Συςτθμάτων
Λςτορία, Επιςτθμολογία και Διδακτικι τθσ Χθμείασ

Ρλθροφορίεσ: Σκαργιϊτθ Διμθτρα
Τθλ.: 26510-07473
Φαξ: 26510-07006
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramchem@uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://www.chem.uoi.gr/

Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 50

Β’ Αναμορφωμζνο Διατμθματικό Ρρόγραμμα
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:
Αγροχθμεία
−
Εφαρμογζσ ςτθ Ηωικι και Φυτικι Ραραγωγι/
Φαρμακευτικά Φυτά

Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Αλμπάνθσ Τριαντάφυλλοσ,
Κακθγθτισ
Ρλθροφορίεσ: Βουηϊνθσ Σταφροσ, Σκαργιϊτθ Διμθτρα
Τθλ.: 26510-07177, 07473
Φαξ: 26510-07006
Θλεκτρ.
Ταχυδρομείο:
agroeco@cc.uoi.gr,
gramchem@uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://www.chem.uoi.gr/

Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 20

Γ’
Διατμθματικό Ρρόγραμμα
Σπουδϊν: Ιατρικι Χθμεία

Μεταπτυχιακϊν Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Τςελζπθσ Αλζξανδροσ,
Κακθγθτισ

Ρλθροφορίεσ: Σκαργιϊτθ Διμθτρα
Τθλ.: 26510-07473
Φαξ: 26510-07006
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramchem@uoi.gr
Λςτοςελίδα:
http://medchem.ac.uoi.gr/index.php?lang=el
Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 20

Δϋ
Διατμθματικό-Διαπανεπιςτθμιακό-Διακρατικό Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Χατηθκακοφ Σωτιριοσ,
Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: Βιολογικι Κακθγθτισ
Ανόργανθ Χθμεία :
Ρλθροφορίεσ: Σκαργιϊτθ Διμθτρα
Τθλ.: 26510-07473
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Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 15

Φαξ: 26510-07006
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramchem@uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://www.chem.uoi.gr/

ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΡΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΘΜΑ ΧΘΜΕΙΑΣ
Στο Τμιμα Χθμείασ λειτουργοφν τα εξισ Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) για τα οποία
το Τμιμα ζχει τθ διοικθτικι ευκφνθ-υποςτιριξθ:
Α’
Αναμορφωμζνο Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Τμιματοσ Χθμείασ
Β’
Αναμορφωμζνο Διατμθματικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν των Τμθμάτων
Χθμείασ, Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και Τεχνολογιϊν του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων και ςε ςφμπραξθ με
τα Τμιματα Ανκοκομίασ – Αρχιτεκτονικισ Τοπίου, Φυτικισ Ραραγωγισ, Ηωικισ Ραραγωγισ και
Λχκυοκομίασ – Αλιείασ τθσ Σχολισ Γεωπονίασ του ΤΕΛ Θπείρου με τίτλο: «Αγροχθμεία − Εφαρμογζσ
ςτθ Ηωικι και Φυτικι Ραραγωγι/ Φαρμακευτικά Φυτά»
Γ’
Διατμθματικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Χθμείασ του
Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων με το Τμιμα Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και Τεχνολογιϊν και το τμιμα Λατρικισ
του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων με τίτλο: «Λατρικι Χθμεία» (αναμόρφωςθ του παλαιότερου ΔΡΜΣ
«Βιοανόργανθ Χθμεία»)
Δ’
Διακρατικό Ρρόγραμμα Διδακτορικϊν Σπουδϊν των Τμθμάτων Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου
Λωαννίνων και τθσ Γεωπονικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Βasilicata (Λταλίασ)
Το Τμιμα ςυμμετζχει και ςτα ακόλουκα δυο Διατμθματικά Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν
Σπουδϊν:
Ε’ «Χθμεία και Τεχνολογία των Υλικϊν» (Τμιμα Μθχανικϊν Επιςτιμθσ Υλικϊν και Τμιμα Χθμείασ).
Ρλθροφορίεσ ςτθν γραμματεία του τμιματοσ ΤΜΕΥ (τθλ 26510 07148) και ςτθν ιςτοςελίδα
http://www.materials.uoi.gr/0,02,02,01,01.html
ΣΤ’ «Βιοτεχνολογία» (Τμιμα Λατρικισ, Τμιμα Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και Τεχνολογιϊν και Τμιμα
Χθμείασ).
Ρλθροφορίεσ
ςτθν
ιςτοςελίδα
http://www.med.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=172&lang=el
Ριο αναλυτικά, τα προγράμματα για τα οποία το Τμιμα ζχει τθ διοικθτικι ευκφνθ-υποςτιριξθ
ζχουν ωσ εξισ:
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Αϋ ΑΝΑΜΟΦΩΜΕΝΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΧΘΜΕΙΑΣ
[(ΦΕΚ 2121/1-8-2014, 3356/15-12-2014), ΔΛΑΚΕΛΑ: 4 εξάμθνα, ΒΑΥΤΘΤΑ: 120 E.C.T.S+.
Γενικζσ Διατάξεισ
Το Τμιμα Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων κα λειτουργιςει από το ακαδθμαϊκό ζτοσ
2014−2015, αναμορφωμζνο το Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) ςτθ Χθμεία,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ και τισ διατάξεισ του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Αϋ),
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Αντικείμενο−Σκοπόσ
Αντικείμενο του Ρ.Μ.Σ. είναι θ προαγωγι τθσ επιςτιμθσ τθσ Χθμείασ (διδαςκαλία και ζρευνα).
Σκοπόσ του Ρ.Μ.Σ. είναι θ κατάρτιςθ Μεταπτυχιακϊν Χθμικϊν υψθλοφ επιπζδου, που μζςω τθσ
ζρευνασ, κα ςυμβάλλουν ςτθν προαγωγι τθσ χθμικισ επιςτιμθσ και τθσ ταχζωσ αναπτυςςόμενθσ
τεχνολογίασ, ικανϊν να ςτελεχϊςουν ςτρατθγικοφσ τομείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, των
Ρανεπιςτθμίων και Ερευνθτικϊν Λνςτιτοφτων, κακϊσ και τθσ Βιομθχανίασ, για τθν ικανοποίθςθ
των αναπτυξιακϊν αναγκϊν τθσ χϊρασ και τθν αναβάκμιςθ των ςπουδϊν ςε διάφορεσ
ειδικότθτεσ τθσ Χθμείασ.
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδϊν
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτθ Χθμεία ςτισ εξισ κατευκφνςεισ:
1) Χθμεία Ρροθγμζνων Υλικϊν και Κατάλυςθ, Τεχνολογικζσ Εφαρμογζσ.
2) Σφγχρονεσ Τεχνολογίεσ Αναλυτικισ και Ρεριβαλλοντικισ Χθμείασ.
3) Συνκετικι Χθμεία, Βιοχθμεία – Bιοδραςτικζσ Ενϊςεισ.
4) Χθμεία και Τεχνολογία Τροφίμων.
5) Φυςικι και Κεωρθτικι Χθμεία Νανοδομϊν και Ρεριβαλλοντικϊν Συςτθμάτων.
6) Λςτορία, Επιςτθμολογία και Διδακτικι τθσ Χθμείασ.
Κατθγορίεσ πτυχιοφχων
Στο Ρ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Τμθμάτων Χθμείασ, Χθμικϊν Μθχανικϊν, Μθχανικϊν
Υλικϊν, Βιολογίασ, Βιοχθμείασ, Ρεριβάλλοντοσ, Φυςικισ, Γεωπονίασ, Φαρμακευτικισ, Λατρικισ,
Φιλοςοφίασ και Ραιδαγωγικισ Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνων ομοταγϊν
ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ κακϊσ και πτυχιοφχοι Τ.Ε.Λ. ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου.
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Χρονικι διάρκεια
Θ χρονικι διάρκεια για τθν απονομι του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.)
ορίηεται ςε 4 (τζςςερα) εξάμθνα.
Ρρόγραμμα Μακθμάτων
Τα μακιματα, θ διδακτικι και ερευνθτικι απαςχόλθςθ, οι πρακτικζσ αςκιςεισ και οι κάκε
άλλου είδουσ εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν απονομι του Μ.Δ.Ε.
ορίηονται ωσ ακολοφκωσ: Για τθν απονομι του Μ.Δ.Ε. απαιτείται θ υποχρεωτικι παρακολοφκθςθ
και επιτυχισ εξζταςθ ςε μακιματα και εργαςτθριακά μακιματα με ςυνολικό φόρτο 72
πιςτωτικϊν μονάδων ECTS, με τισ εξισ προχποκζςεισ: α) τζςςερα (4) ζωσ ζξι (6) μακιματα τθσ
εξειδίκευςθσ που ζχει επιλζξει ο φοιτθτισ, β) δφο (2) εργαςτθριακά μακιματα τθσ εξειδίκευςθσ
που ζχει επιλζξει ο φοιτθτισ, γ) δφο (2) μακιματα από τισ προςφερόμενεσ ενότθτεσ του Ρ.Μ.Σ.
εκτόσ τθσ εξειδίκευςθσ που ζχει επιλζξει ο φοιτθτισ και δ) το εργαςτιριο Εργαςτθριακισ Ζρευνασ.
Τα μακιματα και τα εργαςτθριακά μακιματα κατανζμονται ςτα τρία πρϊτα εξάμθνα (Αϋ, Βϋ και
Γϋ) και πιςτϊνονται με τριάντα (30) πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS ανά εξάμθνο για τα δφο πρϊτα
εξάμθνα (Αϋ και Βϋ). Το Γϋ εξάμθνο διατίκεται για τθν Εργαςτθριακι Ζρευνα (12 ECTS) και
γίνεται θ ζναρξθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ (18 ECTS). Το Δ’ εξάμθνο διατίκεται
αποκλειςτικά για τθν εκπόνθςθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ και τθν επιτυχι
εξζταςθ του φοιτθτι ςε αυτι και πιςτϊνεται με τριάντα (30) πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS. Το
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων ECTS που απαιτοφνται για τθν απονομι του Μ.Δ.Ε. ανζρχονται ςε
εκατόν είκοςι (120). Αναλυτικά, οι προςφερόμενεσ κεματικζσ ενότθτεσ μακθμάτων είναι ζξι (6),
φζρουν τθν ονομαςία των ζξι (6) κατευκφνςεων του Ρ.Μ.Σ. και είναι οι εξισ:
1. Χθμεία Ρροθγμζνων Υλικϊν και Κατάλυςθ, Τεχνολογικζσ Εφαρμογζσ (ΧΥΚ).
2. Σφγχρονεσ Τεχνολογίεσ Αναλυτικισ και Ρεριβαλλοντικισ Χθμείασ (ΤΑΡ).
3. Συνκετικι Χθμεία, Βιοχθμεία – Βιοδραςτικζσ Ενϊςεισ (ΣΧΒ).
4. Χθμεία και Τεχνολογία Τροφίμων (ΧΤΤ).
5. Φυςικι και κεωρθτικι Χθμεία Νανοδομϊν και Ρεριβαλλοντικϊν Συςτθμάτων (ΦΚΧ).
6. Λςτορία, Επιςτθμολογία και Διδακτικι τθσ Χθμείασ (ΛΕΔ).
Κάκε ζνα μάκθμα των κεματικϊν ενοτιτων ΧΥΚ, ΤΑΡ, ΣΧΒ, ΧΤΤ, ΦΚΧ, και ΛΕΔ πιςτϊνεται με ζξι (6)
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS και κάκε εργαςτθριακό μάκθμα με δϊδεκα (12) πιςτωτικζσ μονάδεσ
ECTS. Τα μακιματα τθσ κάκε κεματικισ ενότθτασ ορίηονται ωσ ακολοφκωσ:
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1θ Θεματικι Ενότθτα: Χθμεία Ρροθγμζνων Υλικϊν και Κατάλυςθ, Τεχνολογικζσ Εφαρμογζσ
(ΧΥΚ).
Α’ Εξάμθνο
ΧΥΚ1. Σφνκεςθ Ρροθγμζνων και Νανοδομθμζνων Υλικϊν
ΧΥΚ2. Επιφανειακά Φαινόμενα, Ετερογενισ Κατάλυςθ και Φωτοκατάλυςθ
ΧΥΚ3. Ειδικά Κεφάλαια Συνκετικισ Χθμείασ I
ΧΥΚ4. Συςχζτιςθ Δομισ – Λδιοτιτων
ΧΥΚ5. Ειδικά Κεφάλαια Φυςικοχθμείασ
ΧΥΚ6. Σφνκεςθ και Τεχνολογία Ρολυμερϊν
ΧΥΚ11. Εργαςτιριο Σφνκεςθσ Υλικϊν
Β’ Εξάμθνο
ΧΥΚ7. Λειτουργικά και Καταλυτικά Μοριακά Υλικά
ΧΥΚ8. Ειδικά Κεφάλαια Συνκετικισ Χθμείασ II
ΧΥΚ9. Φαςματοςκοπικζσ και Φυςικοχθμικζσ Μζκοδοι Χαρακτθριςμοφ Υλικϊν
ΧΥΚ10.
Χθμεία Διαγνωςτικϊν και Φαρμακευτικϊν Ενϊςεων
ΧΥΚ12.
Εργαςτιριο Μεκόδων Ανάλυςθσ και Χαρακτθριςμοφ Ενϊςεων
ΧΥΚ13.
Εργαςτιριο Χθμικισ Τεχνολογίασ
2θ Θεματικι Ενότθτα: Σφγχρονεσ Τεχνολογίεσ Αναλυτικισ και Ρεριβαλλοντικισ Χθμείασ (ΤΑΡ)
Α’ Εξάμθνο
ΤΑΡ1. Σφγχρονεσ Τεχνικζσ και Εφαρμογζσ Χθμικισ Ανάλυςθσ Λ
ΤΑΡ2. Ειδικά κζματα Αναλυτικισ και Ρεριβαλλοντικισ Χθμείασ
ΤΑΡ5. Αναλφςεισ Ρεδίου – Μθ Καταςτρεπτικζσ Μζκοδοι Ανάλυςθσ
ΤΑΡ7. Ρροχωρθμζνο Εργαςτιριο Αναλυτικισ Χθμείασ Λ
Β’ Εξάμθνο
ΤΑΡ3. Εφαρμογζσ Νανο−υλικϊν ςτθ Αναλυτικι Χθμεία
ΤΑΡ4. Τεχνολογίεσ Ρροςταςίασ Ρεριβάλλοντοσ - Ρροχωρθμζνεσ Οξειδωτικζσ Διεργαςίεσ
ΤΑΡ6. Σφγχρονεσ Τεχνικζσ και Εφαρμογζσ Χθμικισ Ανάλυςθσ ΛΛ
ΤΑΡ8.
Ρροχωρθμζνο Εργαςτιριο Αναλυτικισ Χθμείασ ΛΛ
3θ Θεματικι Ενότθτα: Συνκετικι Χθμεία, Βιοχθμεία – Βιοδραςτικζσ Ενϊςεισ (ΣΧΒ)
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Α’ Εξάμθνο
ΣΧΒ1. Στερεοχθμεία και Μθχανιςμοί Οργανικϊν Αντιδράςεων
ΣΧΒ2. Ειδικά Κεφάλαια Συνκετικισ Χθμείασ I
ΣΧΒ3. Χθμεία και Δομι Ρεπτιδίων και Ρρωτεϊνϊν
ΣΧΒ4. Συςχζτιςθ Δομισ − Λδιοτιτων
ΣΧΒ5. Κζματα Βιοχθμείασ
ΣΧΒ6. Βιολογικζσ Μεμβράνεσ: Δομι, Οργάνωςθ και Λειτουργίεσ. Βιοςθματοδότθςθ
ΣΧΒ13.
Οργανικι Χθμεία με τθ Χριςθ φωτόσ – Εφαρμογζσ
ΣΧΒ15.
Εργαςτιριο Συνκετικισ Χθμείασ
ΣΧΒ16.
Εργαςτιριο Βιοχθμείασ I
Β’ Εξάμθνο
ΣΧΒ7. Βιοτεχνολογία
ΣΧΒ8. Θ Λογικι των Χθμικϊν Συνκζςεων – Αντίςτροφθ Ανάλυςθ Σφνκεςθσ
ΣΧΒ9. Βιοχθμεία Ξενοβιοτικϊν
ΣΧΒ10.
Ειδικά Κεφάλαια Συνκετικισ Χθμείασ II
ΣΧΒ11.
Χθμεία Διαγνωςτικϊν και Φαρμακευτικϊν Ενϊςεων
ΣΧΒ12.
Ρειραματικόσ Σχεδιαςμόσ και Ανάλυςθ Αποτελεςμάτων
ΣΧΒ14.
Ολικι Σφνκεςθ Φυςικϊν Ρροϊόντων και Ενϊςεων με Φαρμακευτικι Δράςθ
ΣΧΒ17.
Εργαςτιριο Βιοχθμείασ II
ΣΧΒ18. Εργαςτιριο Μεκόδων Ανάλυςθσ και Χαρακτθριςμοφ Ενϊςεων
4θ Θεματικι Ενότθτα: Χθμεία και Τεχνολογία Τροφίμων (ΧΤΤ)
Α’ Εξάμθνο
ΧΤΤ1. Ρροχωρθμζνα Μακιματα Ανάλυςθσ Τροφίμων
ΧΤΤ2. Ρροχωρθμζνα Μακιματα Χθμείασ και Βιοχθμείασ Τροφίμων
ΧΤΤ3. Ρροχωρθμζνα Μακιματα Συντιρθςθσ και Επεξεργαςίασ Τροφίμων
ΧΤΤ7. Εργαςτιριο: Ενόργανθ Ανάλυςθ και Τεχνολογία Τροφίμων Λ
Β’ Εξάμθνο
ΧΤΤ4. Ειδικά Κζματα Συςκευαςίασ Τροφίμων
ΧΤΤ5. Ειδικά Κζματα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ και Υγιεινισ Τροφίμων
ΧΤΤ6. Ρροχωρθμζνα Μακιματα Βιοτεχνολογίασ και Μικροβιολογίασ Τροφίμων
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ΧΤΤ8. Εργαςτιριο: Ενόργανθ Ανάλυςθ και Τεχνολογία Τροφίμων ΛΛ

5θ Θεματικι Ενότθτα: Φυςικι και Θεωρθτικι Χθμεία Νανοδομϊν και Ρεριβαλλοντικϊν
Συςτθμάτων (ΦΘΧ)
Α’ Εξάμθνο
ΦΚΧ1.
Μακθματικζσ Μζκοδοι ςτθ Χθμεία
ΦΚΧ2.
Στατιςτικι Μθχανικι
ΦΚΧ3.
Υπολογιςτικι Χθμεία
ΦΚΧ4.
Συςχζτιςθ Δομισ – Λδιοτιτων
ΦΚΧ9.
Εργαςτιριο Υπολογιςτικισ Χθμείασ
Β’ Εξάμθνο
ΦΚΧ5.
Μοριακι Ρροςομοίωςθ
ΦΚΧ6.
Ειδικά Κεφάλαια Κβαντομθχανικισ
ΦΚΧ7.
Φυςικοχθμεία Ρολυμερϊν
ΦΚΧ8.
Φαςματοςκοπικζσ και Φυςικοχθμικζσ Μζκοδοι Χαρακτθριςμοφ Υλικϊν
ΦΚΧ10.
Εργαςτιριο Τεχνικϊν Ρροςομοίωςθσ Υλικϊν, Βιολογικϊν Συςτθμάτων και
Ρεριβάλλοντοσ
6θ Θεματικι Ενότθτα: Ιςτορία, Επιςτθμολογία και Διδακτικι τθσ Χθμείασ (ΙΕΔ)
Α’ Εξάμθνο
ΛΕΔ1. Λςτορία τθσ Χθμείασ
ΛΕΔ2. Διδακτικι Φυςικϊν Επιςτθμϊν
ΛΕΔ7. Εργαςτιριο: Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν ςτθ Διδαςκαλία των Φυςικϊν
Επιςτθμϊν
Β’ Εξάμθνο
ΛΕΔ4. Ειδικά Κζματα Διδακτικισ Χθμείασ
ΛΕΔ5. Επιςτθμολογία τθσ Χθμείασ (Κεωρία των Μορφϊν τθσ Χθμικισ Ρρακτικισ και τθσ Λςτορίασ
τουσ)
ΛΕΔ8. Εργαςτιριο Χθμικισ Εκπαίδευςθσ − Ρρακτικι Άςκθςθ
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ΛΕΔ3. Ραιδαγωγικι Ψυχολογία – Κεωρίεσ Μάκθςθσ
ΛΕΔ6. Ραιδαγωγικι Ψυχολογία – Κεωρίεσ Κινιτρων

Αϋ Εξάμθνο
Ρροςφερόμενα μακιματα
Δφο (2) Μακιματα τθσ Επιλεγμζνθσ Κε ματικισ Ενότθτασ
Ζνα (1) Εργαςτθριακό Μάκθμα τθσ Επιλεγμζνθσ Κεματικισ Ενότθτασ
Επιλεκτικά Ζνα (1) Μάκθμα άλλθσ Κεματικισ Ενότθτασ
Σφνολο πιςτωτικϊν μονάδων Αϋ Εξαμινου
Ι
Ρροςφερόμενα μακιματα
Τρία (3) Μακιματα τθσ Επιλεγμζνθσ Κεματικισ Ενότθτασ
Ζνα (1) Εργαςτθριακό Μάκθμα τθσ Επιλεγμζνθσ Κεματικισ Ενότθτασ
Σφνολο πιςτωτικϊν μονάδων Αϋ Εξαμινου
Βϋ Εξάμθνο
Ρροςφερόμενα μακιματα
Δφο (2) Μακιματα τθσ Επιλεγμζνθσ Κεματικισ Ενότθτασ
Ζνα (1) Εργαςτθριακό Μάκθμα τθσ Επιλεγμζνθσ Κεματικισ Ενότθτασ
Επιλεκτικά Ζνα (1) Μάκθμα άλλθσ Κεματικισ Ενότθτασ
Σφνολο πιςτωτικϊν μονάδων Βϋ Εξαμινου
Ι
Ρροςφερόμενα μακιματα
Δφο (2) Μακιματα τθσ Επιλεγμζνθσ Κεματικισ Ενότθτασ
Ζνα (1) Εργαςτθριακό Μάκθμα τθσ Επιλεγμζνθσ Κεματικισ Ενότθτασ
Σφνολο πιςτωτικϊν μονάδων Βϋ Εξαμινου
Γϋ Εξάμθνο
Εργαςτιριο: Εργαςτθριακι Ζρευνα
Ζναρξθ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ
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Σφνολο πιςτωτικϊν μονάδων Γϋ Εξαμινου

30 ECTS

Δϋ Εξάμθνο
Εκπόνθςθ, Συγγραφι και Υποςτιριξθ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ

30 ECTS

Αρικμόσ ειςακτζων
Ο ετιςιοσ αρικμόσ ειςακτζων ορίηεται ςε πενιντα (50) άτομα κατ’ ανϊτατο όριο.
Κατθγορίεσ πτυχιοφχων
Στο Ρ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Τμθμάτων Χθμείασ, Χθμικϊν Μθχανικϊν, Μθχανικϊν Υλικϊν,
Βιολογίασ, Βιοχθμείασ, Ρεριβάλλοντοσ, Φυςικισ, Γεωπονίασ, Φαρμακευτικισ και Λατρικισ τθσ
θμεδαπισ ι Τμθμάτων αναγνωριςμζνων ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ κακϊσ και πτυχιοφχοι
Τ.Ε.Λ. ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου.
Ρτυχιοφχοι Ραιδαγωγικϊν Τμθμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ γίνονται αποκλειςτικά δεκτοί ςτθν
κατεφκυνςθ 6) Λςτορία, Επιςτθμολογία και Διδακτικι τθσ Χθμείασ.
Ρροςωπικό
Για τθν υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν κα απαςχολθκοφν μζλθ ΔΕΡ του
Τμιματοσ Χθμείασ κακϊσ και μζλθ ΔΕΡ άλλων Τμθμάτων του ίδιου Ρανεπιςτθμίου και άλλων
Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ. Επίςθσ, ςτο Ρ.Μ.Σ. μποροφν να απαςχολθκοφν κατθγορίεσ διδαςκόντων
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 5 του Ν. 3685/2008.
Υλικοτεχνικι υποδομι
Για τθν υλοποίθςθσ του ΡΜΣ κα χρθςιμοποιθκοφν οι χϊροι και τα εργαςτιρια του Τμιματοσ κακϊσ και
του Λδρφματοσ. Στο Τμιμα Χθμείασ υπάρχουν επίςθσ ςυγκροτθμζνεσ ερευνθτικζσ ομάδεσ ςε πολλά
ερευνθτικά πεδία με αξιόλογθ δραςτθριότθτα κακϊσ και ποικιλία τμθματικϊν οργάνων ςτα φοιτθτικά
και ερευνθτικά εργαςτιρια του Τμιματοσ. Πλεσ οι παραπάνω μονάδεσ−κζντρα κακϊσ και θ
οργανολογία κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν πραγματοποίθςθ του Ρ.Μ.Σ.
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Διάρκεια λειτουργίασ
Το Ρ.Μ.Σ. κα λειτουργιςει μζχρι και το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021−2022 με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων
τθσ παρ. 11α του άρκρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
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Βϋ ΑΝΑΜΟΦΩΜΕΝΟ ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΘΜΑΤΩΝ ΧΘΜΕΙΑΣ,
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΣΥΜΡΑΞΘ ΜΕ ΤΑ ΤΜΘΜΑΤΑ
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΤΟΡΙΟΥ, ΦΥΤΙΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ, ΗΩΪΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΘΣ
ΣΧΟΛΘΣ ΓΕΩΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΡΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΑΓΟΧΘΜΕΙΑ − ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΣΤΘ ΗΩΪΚΘ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΘ ΡΑΑΓΩΓΘ / ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ»
(ΦΕΚ 3020/7-11-2014)
ΔΛΑΚΕΛΑ: 4 εξάμθνα
ΒΑΥΤΘΤΑ: 120 E.C.T.S.
Γενικζσ Διατάξεισ
Το Τμιμα Χθμείασ τθσ Σχολισ Κετικϊν Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων, από το
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014−2015 ςυνδιοργανϊνει και λειτουργεί με το Τμιμα Βιολογικϊν
Εφαρμογϊν και Τεχνολογιϊν τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Υγείασ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων και το
Τμιμα Τεχνολόγων Γεωπόνων τθσ Σχολισ Τεχνολογίασ Γεωπονίασ Τεχνολογίασ Διατροφισ και
Τροφίμων του ΤΕΛ Θπείρου, το Ρ.Μ.Σ. με τίτλο «Αγροχθμεία − Εφαρμογζσ ςτθ Ηωικι και Φυτικι
Ραραγωγι/ Φαρμακευτικά Φυτά», ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ και τισ
διατάξεισ του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Αντικείμενο − Σκοπόσ
Το Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ειδίκευςθσ του Τμιματοσ Χθμείασ ζχει ωσ
αντικείμενο τθν παροχι εκπαίδευςθσ μεταπτυχιακοφ επιπζδου ςτθν αγροχθμεία και τον
πρωτογενι τομζα παραγωγισ με ζμφαςθ ςτα φαρμακευτικά φυτά, ζτςι ϊςτε οι πτυχιοφχοι του
προγράμματοσ να αποκτιςουν ιςχυρό επιςτθμονικό υπόβακρο, εμπειρία και τεχνογνωςία για
τθν υιοκζτθςθ βζλτιςτων λφςεων και εφαρμογϊν ςτθ ηωικι και φυτικι παραγωγι, τθν ποιότθτα
των παραγόμενων προϊόντων και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
Οι βαςικοί ςκοποί του προγράμματοσ ςπουδϊν είναι οι εξισ:
Ραροχι υψθλοφ επιπζδου μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν
Ραροχι γνϊςθσ ςτισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ αγροχθμείασ και των βιολογικϊν
φαρμακευτικϊν φυτϊν
Ανάπτυξθ τεχνικϊν και μεκοδολογιϊν καλλιεργειϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον
Δθμιουργία επιςτθμόνων με τισ απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ για επιτυχι ςταδιοδρομία ςτον
ιδιωτικό, δθμόςιο και ακαδθμαϊκό τομζα
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Ρροετοιμαςία για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ διδακτορικοφ επιπζδου.
Είναι προφανζσ ότι όλοι οι ςυντελεςτζσ που ςυμμετζχουν ςτο εν λόγω μεταπτυχιακό
πρόγραμμα αναλαμβάνουν τθν αυτονόθτθ ευκφνθ να προωκοφν το κριτιριο τθσ ποιότθτασ ςε
κάκε μορφισ δραςτθριότθτα και να μεταφζρουν νζα τεχνογνωςία ςτουσ κεραπευμζνουσ από
το πρόγραμμα επιςτθμονικοφσ τομείσ.
Με τθ ςφμπραξθ των Τμθμάτων Χθμείασ και Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και Τεχνολογιϊν του
Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων κακϊσ και το Τμιμα Τεχνολόγων Γεωπόνων τθσ Σχολισ Τεχνολογίασ
Γεωπονίασ Τεχνολογίασ Διατροφισ και Τροφίμων του ΤΕΛ Θπείρου επιδιϊκεται θ αξιοποίθςθ τθσ
υλικοτεχνικισ υποδομισ των Τμθμάτων και των Σχολϊν που ςυμπράττουν.
Θ αξιολόγθςθ του Ρ.Μ.Σ από ανεξάρτθτο φορζα αξιολόγθςθσ και θ αναγνϊριςι του ςε διεκνζσ
επίπεδο.
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Ρ.Μ.Σ. απονζμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτθν Αγροχθμεία −
Εφαρμογζσ ςτθ Ηωικι και Φυτικι Ραραγωγι/ Φαρμακευτικά Φυτά.
Κατθγορίεσ πτυχιοφχων
Στο ΡΜΣ γίνονται δεκτοί Ρτυχιοφχοι Τμθμάτων Γεωτεχνικϊν Επιςτθμϊν, Χθμείασ, Βιολογίασ,
Φαρμακευτικισ, Βιοχθμείασ, Χθμικισ Μθχανικισ κακϊσ και άλλων Τμθμάτων ςυναφοφσ
γνωςτικοφ αντικειμζνου, Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνων ομοταγϊν
Λδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ κακϊσ και πτυχιοφχοι ΤΕΛ ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου.
Χρονικι διάρκεια
Θ χρονικι διάρκεια για τθν απονομι του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ορίηεται ςε
τζςςερα (4) εξάμθνα.
Ρρόγραμμα Μακθμάτων
Κάκε διδακτικό εξάμθνο περιλαμβάνει τουλάχιςτον 13 πλιρεισ διδακτικζσ εβδομάδεσ. Τα
μακιματα του Αϋ Εξαμινου είναι υποχρεωτικά, ενϊ τα μακιματα του Βϋ Εξαμινου είναι
υποχρεωτικά και επιλογισ. Τα μακιματα, θ διδακτικι και ερευνθτικι απαςχόλθςθ, οι
πρακτικζσ αςκιςεισ και οι κάκε άλλου είδουσ εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ
59

Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 2017-2018

για τθν απονομι του Μ.Δ.Ε. ορίηονται ωσ ακολοφκωσ:
Για τθν απονομι του Μ.Δ.Ε. απαιτείται θ υποχρεωτικι παρακολοφκθςθ και επιτυχισ εξζταςθ ςε
4 κεωρθτικά μακιματα και 1 εργαςτθριακό μάκθμα του Αϋ και Β’ Εξαμινων ςπουδϊν, κακϊσ
και όλεσ τισ εργαςτθριακζσ και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ του Γϋ και Δϋ Εξαμινων ςπουδϊν. Το
ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων τα 2 πρϊτα εξάμθνα είναι εξιντα (60) ECTS. Κάκε μάκθμα
πιςτϊνεται με πζντε (5) ECTS και κάκε εργαςτθριακό μάκθμα με δζκα (10) ECTS. Στο Γϋ Εξάμθνο
θ παρουςίαςθ εργαςίασ ςτο ερευνθτικό πεδίο τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ πιςτϊνεται με 10
ECTS και θ ζναρξθ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ πιςτϊνεται με 20 ECTS Θ εκπό−
νθςθ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ που ολοκλθρϊνεται ςτο Γ’ Εξάμθνο ςπουδϊν και
πιςτϊνεται με 30 ECTS. Το ςφνολο των ECTS που απαιτοφνται για τθν απονομι του Μ.Δ.Ε.
ανζρχονται ςε εκατόν είκοςι (120). Αναλυτικά, τα μακιματα και τα εργαςτιρια κατανζμονται ωσ
εξισ:
Αϋ Εξάμθνο
α/α
Μακιματα
1
Σφγχρονεσ τάςεισ ςτθ διαχείριςθ αγροτικϊν Οικοςυςτιματων (Υποχρεωτικό)
2
Ειςαγωγι ςτθ Βιοχθμεία και Μοριακι Βιολογία (Υποχρεωτικό)
Γεωργικά Φάρμακα: Εφαρμογζσ, Δράςθ, Υπολείμματα και Ρεριβαλλοντικζσ
3
Επιπτϊςεισ (Υποχρεωτικό)
4
Καλλιζργεια Φαρμακευτικϊν και Αρωματικϊν Φυτϊν (Υποχρεωτικό)
5
Εργαςτιριο Ειςαγωγισ ςτισ Αναλυτικζσ Τεχνολογίεσ και τισ Εφαρμογζσ τουσ
Σφνολο (Υποχρεωτικό)
πιςτωτικϊν μονάδων Αϋ εξαμινου
Βϋ Εξάμθνο
(2 Υποχρεωτικά Μακιματα και 2 Μακιματα Επιλογισ και 1 Εργαςτιριο)
α/α
Μακιματα
1
Ειςαγωγι ςτθ Ηωϊκι Ραραγωγι και καλλιζργειεσ ςτο Υδάτινο Ρεριβάλλον
2
Εφαρμογζσ
τθσ Μοριακισ Γενετικισ ςτθν Αγροτικι Ραραγωγι (Υποχρεωτικό)
(Υποχρεωτικό)
3
Ολικι Ροιότθτα ςτθ Ηωϊκι και Φυτικι Ραραγωγι (Επιλογισ)
4
Μεταβολιςμόσ ξενοβιοτικϊν ουςιϊν και Βιολογικζσ Δράςεισ (Επιλογισ)
5
Βιοςθματοδότθςθ (Επιλογισ)
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6
Εργαςτιριο χαρακτθριςμοφ δραςτικϊν ςυςτατικϊν και μελζτθ τθσ βιολογικισ 10
Σφνολο δράςθσ
πιςτωτικϊν
μονάδων Βϋ εξαμινου
30
(Υποχρεωτικό)
Γϋ Εξάμθνο
α/α
ECTS
Βιβλιογραφικι προετοιμαςία και παρουςίαςθ ερευνθτικισ πρόταςθσ ςτο
1
10
ερευνθτικό πεδίο τθσ διπλωματικισ εργαςίασ
2
Ζναρξθ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ
20
Σφνολο πιςτωτικϊν μονάδων Γϋ εξαμινου
30

Δϋ Εξάμθνο
α/α
1

ECTS

Ολοκλιρωςθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ − Συγγραφι −
30
Ραρουςίαςθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ
Σφνολο πιςτωτικϊν μονάδων Δ’ εξαμινου

30

Αρικμόσ ειςακτζων
Ο ετιςιοσ αρικμόσ ειςακτζων ςτο Ρ.Μ.Σ. ορίηεται ςε είκοςι (20) άτομα κατ’ ανϊτατο όριο.
Ρροςωπικό
Για τθν υλοποίθςθ του Ρ.Μ.Σ. κα απαςχολθκοφν μζλθ ΔΕΡ και ΕΡ των ςυνεργαηόμενων
Τμθμάτων κακϊσ και μζλθ ΔΕΡ άλλων Τμθμάτων των ίδιων Λδρυμάτων και άλλων Ρανεπιςτθμίων
τθσ θμεδαπισ. Επίςθσ, ςτο Ρ.Μ.Σ. μποροφν να απαςχολθκοφν κατθγορίεσ διδαςκόντων ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του αρ. 5 του Ν. 3685/2008.
Υλικοτεχνικι υποδομι
Το Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων και το ΤΕΛ Θπείρου διακζτουν τθν κατάλλθλθ κτιριακι υποδομι,
τθν κατάλλθλθ υποδομι βιβλιοκικθσ και τον απαραίτθτο εξοπλιςμό τόςο ςε οπτικοακουςτικά
μζςα όςο και ςε θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ για τθν απρόςκοπτθ διεξαγωγι του προγράμματοσ.
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Από τισ διακζςιμεσ υποδομζσ κα χρθςιμοποιθκοφν:
Κα χρθςιμοποιθκοφν οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ των Τμθμάτων Χθμείασ και Βιολογικϊν
Εφαρμογϊν και Τεχνολογιϊν.
Κα χρθςιμοποιθκοφν τα φοιτθτικά και ερευνθτικά εργαςτιρια των Τμθμάτων Χθμείασ, και
Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και Τεχνολογιϊν κακϊσ Τμιματοσ Τεχνολόγων Γεωπόνων τθσ Σχολισ
Τεχνολογίασ Γεωπονίασ Τεχνολογίασ Διατροφισ και Τροφίμων του ΤΕΛ Θπείρου.
Από το «Δίκτυο Οριηοντίων Εργαςτθριακϊν Μονάδων και Κζντρων» του Ρανεπιςτθμίου
Λωαννίνων κα χρθςιμοποιθκοφν:
- Κζντρο Υπολογιςτϊν Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων
- Κζντρο Ρυρθνικοφ Μαγνθτικοφ Συντονιςμοφ
- Μονάδα Ρεριβαλλοντικισ, Οργανικισ και Βιοχθμικισ Ανάλυςθσ − Orbitrap LC−MS
- Μονάδα Φαςματομετρίασ Μάηασ και
- Μονάδα χρωματογραφίασ
Χρονικι Διάρκεια
Το Ρ.Μ.Σ. κα λειτουργιςει μζχρι και το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021−2022 με τθν επιφφλαξθ των
διατάξεων τθσ παρ. 11α του άρκρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
Γϋ ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΧΘΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΜΘΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΘΜΑ ΙΑΤΙΚΘΣ ΤΟΥ
ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΙΑΤΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ»
(ΦΕΚ 3597/31-12-2014)
http://medchem.ac.uoi.gr/index.php?lang=el
ΔΛΑΚΕΛΑ: 3 εξάμθνα
ΒΑΥΤΘΤΑ: 90 E.C.T.S.
Γενικζσ Διατάξεισ
Τα Τμιματα Χθμείασ τθσ Σχολισ Κετικϊν Επιςτθμϊν, Λατρικισ και Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και
Τεχνολογιϊν τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Υγείασ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων κα λειτουργιςουν από το
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014−2015, το Ρ.Μ.Σ. με τίτλο «Λατρικι Χθμεία», ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
απόφαςθσ αυτισ και τισ διατάξεισ του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
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Αντικείμενο−Σκοπόσ
Το διευρυμζνο και αναμορφωμζνο Δ.Ρ.Μ.Σ. βαςίηεται ςτθ ςτενι ςυνεργαςία των βαςικϊν με
τισ κλινικζσ επιςτιμεσ, γεφυρϊνει το χάςμα ανάμεςα ςτθ βαςικι γνϊςθ και τθν κλινικι πράξθ
και αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ και τθν προαγωγι τθσ γνϊςθσ ςε επιςτθμονικά
πεδία τθσ Χθμείασ και τθσ Βιολογίασ που ςχετίηονται με τθν Λατρικι επιςτιμθ. Επίςθσ, αποςκοπεί
ςτθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του Ελλθνικοφ επιςτθμονικοφ δυναμικοφ ςτα
ςυγκεκριμζνα Επιςτθμονικά πεδία.
Ειδικότερα, με τθ ςφμπραξθ των Τμθμάτων Χθμείασ, Λατρικισ και Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και
Τεχνολογιϊν του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων επιδιϊκεται:
1.
Θ αξιοποίθςθ του ελλθνικοφ επιςτθμονικοφ δυναμικοφ των τριϊν Τμθμάτων που
εξειδικεφεται ςτθ διεπιςτθμονικι γνωςτικι περιοχι του Δ.Ρ.Μ.Σ.
2.
Θ αξιοποίθςθ τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ των Τμθμάτων και των Σχολϊν που
ςυμπράττουν κακϊσ και των Ερευνθτικϊν Λνςτιτοφτων και Εργαςτθρίων που ςυνεργάηονται με
τα εν λόγω Τμιματα.
3.
Θ αποτελεςματικότερθ αλλθλεπίδραςθ γνωςτικϊν περιοχϊν και εργαςτθριακϊν τεχνικϊν
με ςτόχο τθν ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ νζων επιςτθμόνων και τθ χρθςιμοποίθςι τουσ ςε
αναπτυξιακοφσ χϊρουσ τθσ Εκνικισ Οικονομίασ, όπωσ είναι θ ςτελζχωςθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν
φορζων παροχισ υπθρεςιϊν Υγείασ (π.χ. Εργαςτιρια και Κλινικζσ Νοςοκομείων, Διαγνωςτικά
κζντρα, κ.λπ.), Ρανεπιςτιμια, Ερευνθτικά κζντρα, Φαρμακευτικι και Χθμικι Βιομθχανία, κ.λπ.
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Ρ.Μ.Σ. απονζμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτθν Λατρικι Χθμεία.
Κατθγορίεσ πτυχιοφχων
Στο Ρ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Τμθμάτων Χθμείασ, Βιολογίασ, Λατρικισ, Φαρμακευτικισ,
Βιοχθμείασ, Χθμικϊν Μθχανικϊν, Μθχανικϊν Υλικϊν και ςυναφϊν Τμθμάτων τθσ θμεδαπισ ι
Τμθμάτων αναγνωριςμζνων ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ κακϊσ και πτυχιοφχοι Τ.Ε.Λ.
ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου.
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Χρονικι διάρκεια
Θ χρονικι διάρκεια για τθν απονομι του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.)
ορίηεται ςε τρία (3) εξάμθνα.
Ρρόγραμμα Μακθμάτων
Το πρόγραμμα ςυνδυάηει μεταπτυχιακά μακιματα και πρακτικι εμπειρία τόςο ςτθ
βαςικι όςο και ςτθν κλινικοεργαςτθριακι ζρευνα. Τα μακιματα, θ διδακτικι και ερευνθτικι
απαςχόλθςθ, οι πρακτικζσ αςκιςεισ και οι κάκε άλλου είδουσ εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ
δραςτθριότθτεσ για τθν απονομι του Μ.Δ.Ε. ορίηονται ωσ ακολοφκωσ:
Για τθν απονομι του Μ.Δ.Ε. απαιτείται θ υποχρεωτικι παρακολοφκθςθ και επιτυχισ εξζταςθ ςε 4
κεωρθτικά μακιματα και 1 εργαςτθριακό μάκθμα του Αϋ Εξαμινου ςπουδϊν, κακϊσ και όλεσ τισ
εργαςτθριακζσ και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ του Βϋ Εξαμινου ςπουδϊν. Το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων τα 2 πρϊτα εξάμθνα είναι εξιντα (60) ECTS. Κάκε μάκθμα πιςτϊνεται με
πζντε (5) ECTS και κάκε εργαςτθριακό μάκθμα με δζκα (10) ECTS. Θ εκπόνθςθ τθσ μεταπτυχιακισ
διπλωματικισ εργαςίασ πραγματοποιείται ςτο Γϋ Εξάμθνο ςπουδϊν και πιςτϊνεται με 30 ECTS.
Το ςφνολο των ECTS που απαιτοφνται για τθν απονομι του Μ.Δ.Ε. ανζρχονται ςε ενενιντα (90).
Αναλυτικά, τα μακιματα και τα εργαςτιρια κατανζμονται ωσ εξισ:
Αϋ Εξάμθνο
α/α
Ρροςφερόμενα μακιματα
Λ
Βιολογικι ανόργανθ χθμεία

ECTS
5

ΛΛ

Τρία (3) μακιματα επιλογισ από τον παρακάτω πίνακα

3Χ5=15

ΛΛΛ

Ζνα (1) εργαςτθριακό μάκθμα επιλογισ από τον παρακάτω πίνακα

10

Σφνολο πιςτωτικϊν μονάδων Αϋ

30

Μακιματα Επιλογισ (5 ECTS)
Σφνκεςθ φαρμακευτικϊν και διαγνωςτικϊν ενϊςεων

ECTS
5

α/α
1
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Φυςικά και βιοτεχνολογικά προϊόντα ωσ βιοδραςτικζσ ενϊςεισ
Φαςματοςκοπικζσ και φυςικοχθμικζσ μζκοδοι: Λατρικζσ εφαρμογζσ.
Ειδικά Κζματα Βιοχθμείασ−Μοριακισ Βιολογίασ
Κυτταρικι Βιολογία
Βιοφυςικζσ μζκοδοι και μοντζλα μελζτθσ Δομισ−Βιολογικισ δραςτικότθτασ
Ανάλυςθ βιοδεικτϊν−Βιοαιςκθτιρεσ. Κλινικι ςθμαςία
Βιοχθμεία−Μοριακι Βιολογία−Ρακοφυςιολογία Χρονίων Νοςθμάτων
Μεταβολιςμόσ των λιποπρωτεϊνϊν. Ρρωτοπακείσ και δευτεροπακείσ
δυςλιπιδαιμίεσ
Μοριακι Φαρμακολογία Καρδιαγγειακϊν φαρμάκων
Κεραπεία των δυςλιπιδαιμιϊν

Β' Εξάμθνο
α/α
1
Εργαςτιριο Οργανικισ και Ανόργανθσ ςυνκετικισ χθμείασ−Βιοτεχνολογίασ
2
Μζκοδοι−Τεχνικζσ προςδιοριςμοφ Βιοδεικτϊν
3
Εργαςτιριο Κυτταρικισ και Μοριακισ φαρμακολογίασ
Σφνολο πιςτωτικϊν μονάδων Αϋ

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ECTS
10
10
10
30

Γ' Εξάμθνο
α/α
ECTS
Συνζχιςθ
και
Ολοκλιρωςθ
τθσ
Μεταπτυχιακισ
Διπλωματικισ
30
Εργαςίασ−Συγγραφι−Ραρουςίαςθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ
Σφνολο πιςτωτικϊν μονάδων Γϋ εξαμινου
30
Αρικμόσ ειςακτζων
Ο ετιςιοσ αρικμόσ ειςακτζων ςτο Ρ.Μ.Σ. ορίηεται ςε είκοςι (20) άτομα κατ’ ανϊτατο όριο.
Ρροςωπικό
Για τθν υλοποίθςθ του Ρ.Μ.Σ. κα απαςχολθκοφν μζλθ ΔΕΡ των Τμθμάτων Χθμείασ, Λατρικισ και
Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και Τεχνολογιϊν κακϊσ και μζλθ ΔΕΡ άλ− λων Τμθμάτων του ίδιου
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Ρανεπιςτθμίου και άλλων Ρα− νεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ. Επίςθσ, ςτο Ρ.Μ.Σ. μποροφν να
απαςχολθκοφν κατθγορίεσ διδαςκόντων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 5 του Ν. 3685/2008.
Υλικοτεχνικι υποδομι
(α) Αίκουςεσ διδαςκαλίασ. Κα χρθςιμοποιθκοφν αίκουςεσ διδαςκαλίασ των Τμθμάτων Χθμείασ,
Λατρικισ και Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και Τεχνολογιϊν.
(β) Εργαςτιρια. Κα χρθςιμοποιθκοφν τα φοιτθτικά και ερευνθτικά εργαςτιρια των Τμθμάτων
Χθμείασ, Λατρικισ και Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και Τεχνολογιϊν.
(γ) Οργανολογία. Στο Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων υπάρχει και λειτουργεί το «Δίκτυο Οριηοντίων
Εργαςτθριακϊν Μονάδων και Κζντρων του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων». Αυτό περιλαμβάνει
ςιμερα μονάδεσ πολλζσ από τισ οποί− εσ ςτεγάηονται ςτουσ χϊρουσ των Τμθμάτων Χθμείασ,
Λατρικισ και Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και Τεχνολογιϊν. Από αυτζσ οι άμεςα ςχετιηόμενεσ με το
Ρ.Μ.Σ. είναι:
1.
Κζντρο Υπολογιςτϊν Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων
2.
Κζντρο Ρυρθνικοφ Μαγνθτικοφ Συντονιςμοφ
3.
Μονάδεσ Ρροθγμζνθσ Θλεκτρονικισ Μικροςκοπίασ
4.
Μονάδα Φαςματομετρίασ Μάηασ
5.
Μονάδα Κερμικϊν Μετριςεων Υλικϊν
6.
Μονάδα χρωματογραφίασ
7.
Μονάδα Αυτοματοποιθμζνθσ Οργανικισ Σφνκεςθσ
8.
Ερευνθτικό Κζντρο Ακθροκρόμβωςθσ
Χρονικι Διάρκεια
Το Ρ.Μ.Σ. κα λειτουργιςει μζχρι και το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2021−2022 με τθν επιφφλαξθ των
διατάξεων τθσ παρ. 11α του άρκρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
Πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, θμ/νιεσ υποβολισ υποψθφιοτιτων,
κριτιρια επιλογισ κλπ για τα παραπάνω μεταπτυχιακά δίνονται ςτθ γραμματεία του τμιματοσ. Οι
προκθρφξεισ των κζςεων και ανακοινϊςεισ ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ επιλογισ αναρτϊνται ςτθν

66

Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 2017-2018

ιςτοςελίδα. Μια χριςιμθ ςυλλογι εγγράφων για τουσ φοιτοφντεσ μεταπτυχιακοφσ και
υποψιφιουσ διδάκτορεσ βρίςκονται ςτθν ιςτοςελίδα http://www.chem.uoi.gr/el/node/203
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Δϋ
ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ-ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ-ΔΙΑΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ
ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΣΟ ΣΜΗΜΑ
ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΠΑ,ΣΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΘ,ΣΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, ΣΜΗΜΑ
ΧΗΜΕΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ
ΣΙΣΛΟ:
«ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ»
Γενικζσ Διατάξεισ
Τα Τμιματα Χθμείασ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, Χθμείασ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Χθμείασ του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, Χθμείασ του
Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, Χθμείασ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και Χθμείασ του Πανεπιςτθμίου
Κφπρου, κα λειτουργοφν από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017 το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ανόργανθ
Βιολογικι Χθμεία», ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ και τισ διατάξεισ του Ν.
3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α),όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Τθ διοικθτικι υποςτιριξθ του
προγράμματοσ αναλαμβάνει το Τμιμα Χθμείασ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων.
Με ςκοπό τθν προςζλκυςθ αλλοδαπϊν φοιτθτϊν τα μακιματα του Δ.Π.Μ.Σ. κα γίνονται ςτα
ελλθνικά ι/και ςτα αγγλικά.

Αντικείμενο−κοπόσ
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι θ ανάπτυξθ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν και ζρευνασ υψθλισ ςτάκμθσ
ςτο πεδίο αιχμισ τθσ Ανόργανθσ Βιολογικισ Χθμείασ. Η Ανόργανθ Βιολογικι Χθμεία αςχολείται με
τθ μελζτθ του ρόλου που διαδραματίηουν τα διάφορα μεταλλικά ιόντα (ιχνο-ςτοιχεία) και λοιπά
ανόργανα ςτοιχεία ςτα βιολογικά ςυςτιματα και ςτθ ηωι. Ζχει εφαρμογζσ, όπωσ είναι: θ
ανάπτυξθ ανόργανων φαρμάκων με βάςθ το μζταλλο, ο ρόλοσ των βαρζων μετάλλων ςτθ ρφπανςθ
του περιβάλλοντοσ, θ διευκρίνιςθ του τρόπου λειτουργίασ μεταλλο-ενηφμων, θ ανάπτυξθ
βιοκαταλυτϊν και θ βιοκατάλυςθ, θ ανάπτυξθ διαγνωςτικϊν ουςιϊν για τθν ζγκαιρθ διάγνϊςθ του καρκίνου και άλλων αςκενειϊν κ.ά. Η επιτυχία των ςκοπϊν του ζργου ςτθρίηεται: α)
ςτισ ςυντονιςμζ-νεσ προςπάκειεσ διδαςκαλίασ και ζρευνασ των ειδικϊν ςτο αντικείμενο μελϊν
ΔΕΠ όλων των ςυμμετεχόντων τμθμάτων, β) ςτθν προςζλκυςθ αριςτοφχων φοιτθτϊν από όλθ τθν
Ελλάδα και το εξωτερικό, και γ) ςτθ δθμιουργία τθσ κατάλλθλθσ εργαςτθριακισ και ερευνθτικισ
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υποδομισ και παράδοςθσ ςτθν Ελλάδα, με αντικείμενο αιχμισ τθν Ανόργανθ Βιολογικι Χθμεία.
Ειδικότερα, με τθ ςφμπραξθ των Τμθμάτων Χθμείασ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, Χθμείασ
Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Χθμείασ Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ,
Χθμείασ Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, Χθμείασ Πανεπιςτθμίου Κριτθσ και Χθμείασ Πανεπιςτθμίου
Κφπρου επιδιϊκεται: 1. Η αξιοποίθςθ του ελλθνικοφ επιςτθμονικοφ δυναμικοφ των Τμθμάτων που
εξειδικεφεται ςτθ διεπιςτθμονικι γνωςτικι περιοχι του Δ.Π.Μ.Σ.
Η αξιοποίθςθ τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ των Τμθμάτων και των Σχολϊν που ςυμπράττουν κακϊσ
και των Ερευνθτικϊν Ινςτιτοφτων και Εργαςτθρίων που ςυνεργάηονται με τα εν λόγω Τμιματα. Η
αποτελεςματικότερθ αλλθλεπίδραςθ γνωςτικϊν περιοχϊν και εργαςτθριακϊν τεχνικϊν με ςτόχο
τθν ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ νζων επιςτθμόνων και τθ χρθςιμοποίθςθ τουσ ςε αναπτυξιακοφσ
χϊρουσ τθσ Εκνικισ Οικονομίασ όπωσ είναι θ ςτελζχωςθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων παροχισ
υπθρεςιϊν Υγείασ (π.χ. Εργαςτιρια και Κλινικζσ Νοςοκομείων, Διαγνωςτικά Κζντρα, κλπ),
Πανεπιςτιμια, Ερευνθτικά Κζντρα, Φαρμακευτικι
και Χθμικι Βιομθχανία, κ.λπ. Η αξιολόγθςθ του Δ.Π.Μ.Σ από ανεξάρτθτο φορζα αξιολόγθςθσ και θ
αναγνϊριςθ του ςε διεκνζσ επίπεδο. Η ςυνζχιςθ τθσ εκτεταμζνθσ εμπειρίασ που αποκτικθκε ιδθ
από τθν υπερδεκαετι λειτουργία του ΔΠΜΣ τθσ Βιοανόργανθσ Χθμείασ που υπιρξε πρόδρομοσ του
παρόντοσ προγράμματοσ. Το τελευταίο κα πρζπει να κεωρθκεί ωσ ο φυςικόσ ςυνεχιςτισ του
ΔΠΜΣ «Βιοανόργανθ Χθμεία».
Μεταπτυχιακοί Σίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονζμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτθν «Ανόργανθ Βιολογικι
Χθμεία».
Κατηγορίεσ πτυχιοφχων υποψηφίων για το Δ.Π.Μ..
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Τμθμάτων Χθμείασ, Βιολογίασ, Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και
Τεχνολογιϊν, Ιατρικισ, Φαρμακευτικισ, Βιοχθμείασ, Χθμικϊν Μθχανικϊν, Μθχανικϊν Υλικϊν και
ςυναφϊν Τμθμάτων τθσ θμεδαπισ ι Τμθμάτων αναγνωριςμζνων ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ
αλλοδαπισ, κακϊσ και πτυχιοφχοι Τ.Ε.Ι. ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου.
Χρονική Διάρκεια
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Η χρονικι διάρκεια για τθν απονομι του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ορίηεται
ςε τρία (3) ακαδθμαϊκά εξάμθνα.
Πρόγραμμα πουδϊν
Για τθν απονομι του Μ.Δ.Ε το ςφνολο των Ευρωπαϊκϊν Πιςτωτικϊν Μονάδων (ECTS) που
απαιτοφνται για τθν απονομι του Μ.Δ.Ε. ανζρχονται ςε ενενιντα (90). Το πρόγραμμα ςυνδυάηει
μεταπτυχιακά μακιματα και πρακτικι εμπειρία τόςο ςτθ βαςικι όςο και ςτθν εργαςτθριακι
ζρευνα. Τα μακιματα, θ διδακτικι και ερευνθτικι απαςχόλθςθ, οι πρακτικζσ αςκιςεισ και οι
κάκε άλλου είδουσ εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν απονομι του Μ.Δ.Ε.
ορίηονται ωσ ακολοφκωσ:Για τθν απονομι του Μ.Δ.Ε. απαιτείται θ υποχρεωτικι παρακολοφκθςθ
και επιτυχισ εξζταςθ ςε 4 κεωρθτικά μακιματα και 1 εργαςτθριακό μάκθμα του Αϋ Εξαμινου
ςπουδϊν, κακϊσ και όλεσ τισ εργαςτθριακζσ και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ του Βϋ Εξαμινου
ςπουδϊν. Το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων ςτα 2 πρϊτα εξάμθνα είναι εξιντα (60) ECTS. Κάκε
μάκθμα πιςτϊνεται με πζντε (5) ECTS και κάκε εργαςτθριακό μάκθμα με δζκα (10)
ECTS. H εκπόνθςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ πραγματοποιείται ςτο Γ Εξάμθνο ςπουδϊν και
πιςτϊνεται με 30 ECTS. Αναλυτικά, τα μακιματα και τα εργαςτιρια κατανζμονται ωσ εξισ:
Αϋ Εξάμηνο
Α/Α Προςφερόμενα μακιματα ECTS
1. Βιοανόργανθ Χθμεία 5
2. Φυςικοχθμικζσ, φαςματοςκοπικζσ και βιοχθμικζσ μζκοδοι ςτθ Βιοανόργανθ Χθμεία. 5
3. Βιοφυςικι τθσ φαρμακευτικισ δράςθσ 5
4. Ειδικά Θζματα Βιοχθμείασ-Μοριακισ Βιολογίασ 5
Εργαςτηριακό Μάθημα (10 ECTS)
1 Εργαςτιριο φαςματοςκοπικϊν και φυςικοχθμικϊν τεχνικϊν. 10
Σφνολο πιςτωτικϊν μονάδων Αϋ Εξαμήνου 30
Βϋ Εξάμηνο
Α/Α ECTS
1. Εργαςτιριο ειςαγωγισ ςτθν ζρευνα 10
2. Συλλογι βιβλιογραφικϊν δεδομζνων και Παρουςίαςθ Εργαςίασ αναφορικά με το ερευνθτικό
πεδίο τθσ διπλωματικισ εργαςίασ 5
3. Ζναρξθ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ εξειδίκευςθσ. 15
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Σφνολο πιςτωτικϊν μονάδων Βϋ εξαμήνου 30
Γ Εξάμηνο
Α/Α ECTS
Συνζχιςθ και Ολοκλιρωςθ τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ-Συγγραφι-Παρουςίαςθ τθσ Διπλωματικισ
Εργαςίασ 30
Σφνολο πιςτωτικϊν μονάδων Γϋ εξαμήνου 30
Αριθμόσ Ειςακτζων
Ο ετιςιοσ αρικμόσ ειςακτζων ςτο Π.Μ.Σ. ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) φοιτθτζσ κατ' ανϊτατο όριο.
Προςωπικό
Για τθν υλοποίθςθ του Δ.Π.Μ.Σ. κα απαςχολθκοφν μζλθ ΔΕΠ των Τμθμάτων Χθμείασ του
Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, Χθμείασ Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Χθμείασ
Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, Χθμείασ Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, Χθμείασ
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, Χθμείασ Πανεπιςτθμίου Κφπρου και Χθμικϊν Μθχανικϊν Αριςτοτζλειου
Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ κακϊσ και μζλθ ΔΕΠ άλλων τμθμάτων του
ίδιου Πανεπιςτθμίου και άλλων Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ. Επίςθσ, ςτο Δ.Π.Μ.Σ. μποροφν να
απαςχολθκοφν κατθγορίεσ διδαςκόντων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 5 του Ν. 3685/2008.
Τλικοτεχνική Τποδομή
Για τθν υλοποίθςθ του Προγράμματοσ:
(α) Αίκουςεσ διδαςκαλίασ. Θα χρθςιμοποιθκοφν αίκουςεσ διδαςκαλίασ των ςυμμετεχόντων
Τμθμάτων Χθμείασ.
(β) Εργαςτιρια. Θα χρθςιμοποιθκοφν τα φοιτθτικά και ερευνθτικά εργαςτιρια των ςυμμετεχόντων
Τμθμάτων Χθμείασ.
(γ) Οργανολογία. Στο Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων υπάρχει και λειτουργεί το «Δίκτυο Οριηοντίων
Εργαςτθριακϊν Μονάδων και Κζντρων του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων». Αυτό περιλαμβάνει
ςιμερα μονάδεσ, πολλζσ από τισ οποίεσ ςτεγάηονται ςτουσ χϊρουσ των Τμθμάτων. Από αυτζσ, οι
άμεςα ςχετιηόμενεσ με το Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
1. Μονάδα Φαςματοςκοπίασ Μάηασ
2. Μονάδα Ακτινϊν Χ
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3. Κζντρο Υπολογιςτϊν Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων
4. Κζντρο Πυρθνικοφ Μαγνθτικοφ Συντονιςμοφ
5. Μονάδεσ Προθγμζνθσ Ηλεκτρονικισ Μικροςκοπίασ
6. Μονάδα Θερμικϊν Μετριςεων Υλικϊν
7. Μονάδα χρωματογραφίασ
8. Όργανα των Τμθμάτων που ςυμμετζχουν
9. Ειδικότερα κζματα υλικοτεχνικισ υποδομισ του
Προγράμματοσ προςδιορίηονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργαςίασ
Χρονική Διάρκεια
Το Δ.Π.Μ.Σ. κα λειτουργιςει μζχρι και το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2022-2023 με τθν επιφφλαξθ των
διατάξεων τθσ παρ. 11α του άρκρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α), όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
Πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, θμ/νιεσ υποβολισ υποψθφιοτιτων,
κριτιρια επιλογισ κλπ για τα παραπάνω μεταπτυχιακά δίνονται ςτθ γραμματεία του τμιματοσ. Οι
προκθρφξεισ των κζςεων και ανακοινϊςεισ ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ επιλογισ αναρτϊνται ςτθν
ιςτοςελίδα. Μια χριςιμθ ςυλλογι εγγράφων για τουσ φοιτοφντεσ μεταπτυχιακοφσ και
υποψιφιουσ διδάκτορεσ βρίςκονται ςτθν ιςτοςελίδα
http://www.chem.uoi.gr/el/

72

Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 2017-2018

ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΟ ΔΙΡΛΩΜΑ
Μετά τθν απονομι του Μ.Δ.Ε ο υποψιφιοσ μπορεί να υποβάλει γραπτϊσ αίτθςθ ςτο Τμιμα για το
Ρρόγραμμα Απόκτθςθσ Διδακτορικισ Διατριβισ (ΔΔ). Θ αίτθςθ, με τα ςυνοδευτικά ζγγραφα,
ςυμπεριλαμβανομζνου εγγράφου αποδοχισ επίβλεψθσ από μζλοσ ΔΕΡ,
διαβιβάηεται ςτθν
Συντονιςτκι Επιτροπι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Σ.Ε.Μ.Σ.), θ οποία ειςθγείται ςτο Τμιμα και θ Γ.Σ.Ε.Σ.
αποφαςίηει ςχετικά. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ
ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΡΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΤΜΘΜΑ ΧΘΜΕΙΑΣ
1. Διακρατικό Ρρόγραμμα για τθν εκπόνθςθ Διδακτορικισ Διατριβισ «Φυτικι Ραραγωγι, Δαςολογία
και Επιςτιμεσ Ρεριβάλλοντοσ» του Ρανεπιςτθμίου Basilicata με τθ ςυμμετοχι του Τμιματοσ
Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων.
2. Διατμθματικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Χθμεία και Τεχνολογία Υλικϊν» του
Τμιματοσ Μθχανικϊν Επιςτιμθσ Υλικϊν του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων με τθ ςυμμετοχι του
Τμιματοσ Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων και του ΤΕΛ Ακινασ – Γενικό Τμιμα ΦυςικισΧθμείασ.
3. Διατμθματικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν με τίτλο «Διδακτικι τθσ Χθμείασ και Νζεσ Εκπαιδευτικζσ
Τεχνολογίεσ» του Εκνικοφ Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν με τθ ςυμμετοχι του Τμιματοσ Χθμείασ του
Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων, του Τμιματοσ Χθμείασ του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου και του Εκνικοφ Μετςόβιου
Ρολυτεχνείου.

4. Διατμθματικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Απομόνωςθ και Σφνκεςθ Φυςικϊν Ρροϊόντων με Βιολογικι
Δραςτικότθτα (ΑΣΦΔ)» του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ με τθ ςυμμετοχι του Τμιματοσ Χθμείασ των Ρανεπιςτθμίων
Ακθνϊν, Κεςςαλονίκθσ, Λωαννίνων, Ρατρϊν, τθσ Λατρικισ Σχολισ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, το Τμιμα Φαρμακευτικισ του
Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν και το Γενικό Τμιμα του Γεωπονικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακινασ.

5. Διατμθματικό-Διαπανεπιςτθμιακό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Βιοτεχνολογία
Τροφίμων» του Τμιματοσ Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν, με τθ ςυμμετοχι του Τμιματοσ
Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου και του SCHOOL OF BIOMEDICAL SCIENCES του Ρανεπιςτθμίου του
ULSTER τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ.
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ΣΧΟΛΘ
ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΘΜΑ ΙΑΤΙΚΘΣ
ΤΜΘΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
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ΤΜΘΜΑ ΙΑΤΙΚΘΣ
Βαςικϊν
Βιοϊατρικϊν
Επιςτθμϊν
Κυτταρογενετικισ
Εφαρμοςμζνθσ Γενετικισ
Μθχανικισ, Γονιδιακισ
κεραπείασ και Βλαςτικϊν
κυττάρων
Kλινικισ Χθμείασ
Βιοχθμείασ - Μοριακισ
Βιολογίασ - Μοριακισ Γενετικισ
Εφαρμοςμζνθσ
Μικροβιολογίασ
Μοριακισ και Εφαρμοςμζνθσ
Φαρμακολογίασ
Ρεριβαλλοντικισ Φυςιολογίασ
Μοριακισ Φυςιολογίασ
Μοριακισ βάςθσ αςκενειϊν
του ανκρϊπου in vivo και in vitro
διαγνωςτικισ
Βιοςτατιςτικισ Επιδθμιολογίασ
Αρικμόσ φοιτθτϊν: 40
Νοςθλευτικι Φροντίδα Ενθλίκων

Αρικμόσ φοιτθτϊν: 20
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Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Αγγελίδθσ Χαράλαμποσ,
Κακθγθτισ
Ρλθροφορίεσ: Βεηυράκθ Ρατρϊνα,
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Φυςιολογίασ
Τθλ.: 26510-07575
Φαξ: 26510-07850
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: bbsmaster@cc.uoi.gr
Λςτοςελίδα:
http://www.med.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=34&Itemid=171&lang=el

Διευκυντισ Δ.Ρ.Μ.Σ.: Χριςτοδοφλου Δθμιτριοσ,
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Γαςτρεντερολογίασ

Ρλθροφορίεσ:
Τθλ.: 26510-07838
Φαξ: Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: Λςτοςελίδα: http://nursing-msc.med.uoi.gr
Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 2017-2018

Βιοτεχνολογία

Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Ευςτάκιοσ Φριλίγγοσ,
Κακθγθτισ
Ρλθροφορίεσ:
Τθλ.:26510-07814, 07521
Φαξ: 26510-07868
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: Λςτοςελίδα:
http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/postgraduate_gr.htm
Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Δαμίγοσ Δθμιτριοσ,
Επίκουροσ Κακθγθτισ

Αρικμόσ φοιτθτϊν: 10
Αντιμετϊπιςθ του Ρόνου
(Δεν προβλζπεται άλλθ προκιρυξθ
αποδοχισ
μεταπτυχιακϊν
ςπουδαςτϊν.
Ρλθροφορίεσ:
Ολοκλθρϊνει τθν λειτουργία του το τθλ. 26510-07747
2017)
Φαξ: Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: Λςτοςελίδα: http://users.uoi.gr/mdpsycho
Ιατρικι Φυςικι – Ακτινοφυςικι
Διευκυντισ Δ.Δ.Ρ.Μ.Σ.: Γεωργίου Ευάγγελοσ,
(Διοικθτικι υποςτιριξθ παρζχεται Κακθγθτισ
από το
Τμιμα Λατρικισ του ΕΚΡΑ)
Ρλθροφορίεσ:
- Γραμματεία τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ τθσ Ελλθνικισ
Επιτροπισ Ατομικισ Ενζργειασ Νεαπόλεωσ & Ρατρ.
Γρθγορίου, Αγία Ραραςκευι, τθλ.: 210 6506702,
adalles@eeae.gr
- Γραμματεία του Εργ. Λατρικισ Φυςικισ τθσ Λατρικισ Σχολισ
ΕΚΡΑ, Μικράσ Αςίασ 75, Ακινα, τθλ. 210 7462370.
- Εργαςτιριο Λατρικισ Φυςικισ του Αριςτοτελείου
Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, τθλ. 2310 999223 & 2310
999233.
- Εργαςτιριο Λατρικισ Φυςικισ του Δθμοκρίτειου
Ρανεπιςτθμίου Κράκθσ, τθλ. 25510 30547,
iseimen@med.duth.gr
- Εργαςτιριο Λατρικισ Φυςικισ του Ρανεπιςτθμίου
Λωαννίνων, τθλ. 26510 07597 & 26510 07779 jkalef@cc.uoi.gr
Αρικμόσ φοιτθτϊν:
- Εργαςτιριο Λατρικισ Φυςικισ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ,
Ανάλογα με τθν εκάςτοτε
τθλ. 2810 392569
προκιρυξθ
Λςτοςελίδα: http://medphys.med.uoa.gr/
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Γϋ
Διατμθματικό Ρρόγραμμα
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: «Ιατρικι
Χθμεία»
(Διοικθτικι υποςτιριξθ παρζχεται
από το Τμιμα Χθμείασ του Ρ.Λ.)
Αρικμόσ φοιτθτϊν: 20

Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Τςελζπθσ Αλζξανδροσ,
Κακθγθτισ
Ρλθροφορίεσ: Βλζτςασ Χριςτοσ
Τθλ.: 26510-07225
Φαξ: 26510-07006
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramchem@uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://medchem.ac.uoi.gr/index.php?lang=el

Το Τμιμα Λατρικισ ζχει 3 ενεργά Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:
Βαςικϊν Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν
Νοςθλευτικι Φροντίδα Ενθλίκων
Βιοτεχνολογία
Το Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Αντιμετϊπιςθ του Ρόνου», κα λειτουργεί ζωσ το 2017, δεν
παίρνει νζουσ φοιτθτζσ και δεν ζχει γίνει αναμόρφωςθ.
ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΪΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΒΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ»
Το Τμιμα Λατρικισ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων οργανϊνει και λειτουργεί Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα
Σπουδϊν (ΡMΣ) «Βαςικϊν Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν (ΒΒΕ)» με τθ ςυμμετοχι 8 εργαςτθρίων του Λατρικοφ
Τμιματοσ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Υγείασ.
Το Ρ.Μ.Σ. οδθγεί ςτθν απονομι Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.), Οι ςπουδζσ είναι
πλιρουσ φοίτθςθσ, διάρκειασ τριϊν (3) διδακτικϊν εξαμινων μζςα ςε ζνα πλιρεσ θμερολογιακό ζτοσ
και αντιςτοιχοφν ςε 90 πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS).
Σκοπόσ του ΡΜΣ είναι θ παροχι μεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ ςτθν βιοϊατρικι και θ προετοιμαςία
επιςτθμόνων για άριςτθ ςταδιοδρομία ςτουσ τομείσ τθσ.
Tο ΡMΣ απονζμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (ΜΔΕ, Master) ςτον τομζα των βαςικϊν
Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν με 10 διαφορετικζσ κατευκφνςεισ.
Κυτταρογενετικισ
Εφαρμοςμζνθσ Γενετικισ Μθχανικισ, Γονιδιακισ κεραπείασ και Βλαςτικϊν κυττάρων
Kλινικισ Χθμείασ
77

Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 2017-2018

Βιοχθμείασ-Μοριακισ Βιολογίασ -Μοριακισ Γενετικισ
Εφαρμοςμζνθσ Μικροβιολογίασ
Μοριακισ και Εφαρμοςμζνθσ Φαρμακολογίασ
Ρεριβαλλοντικισ Φυςιολογίασ
Μοριακισ Φυςιολογίασ
Μοριακισ βάςθσ αςκενειϊν του ανκρϊπου in vivo και in vitro διαγνωςτικισ
Βιοςτατιςτικισ - Επιδθμιολογίασ
Διευκυντισ του Ρ.Μ.Σ.:
Αγγελίδθσ Χαράλαμποσ, Κακθγθτισ
Δεν υπάρχουν δίδακτρα, οι ςπουδζσ είναι εντατικζσ, πλιρουσ απαςχόλθςθσ και διαρκοφν 3 εξάμθνα
Στο Ρ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι ι τελειόφοιτοι (εφόςον καταςτοφν πτυχιοφχοι μζχρι και τθν
θμερομθνία εγγραφισ τουσ ςτο ΡΜΣ ΒΒΕ) των Τμθμάτων Λατρικισ, Βιολογίασ, Βιολογικϊν Εφαρμογϊν
και Τεχνολογιϊν, Βιοχθμείασ και Βιοτεχνολογίασ, Μοριακισ Βιολογίασ και Γενετικισ, Χθμείασ,
Φαρμακευτικισ, Οδοντιατρικισ, Ρεριβάλλοντοσ, Γεωπονίασ, Επιςτιμθσ Τροφίμων και Διατροφισ,
Κτθνιατρικισ, Νοςθλευτικισ, Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Θ/Υ, Κοινωνιολογίασ,
Μακθματικϊν, Οικονομικϊν, Ρλθροφορικισ, Φυςικισ, και Ψυχολογίασ Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ
και ομοταγϊν, αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ κακϊσ και πτυχιοφχοι ΤΕΛ ςυναφοφσ
γνωςτικοφ αντικειμζνου.
Για τθν επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςυνεκτιμοφνται:
1. Συνζντευξθ, με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 40%,
2. Γενικόσ βακμόσ πτυχίου, με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 20%,
3. Άλλα ςτοιχεία του βιογραφικοφ (ερευνθτικι εμπειρία, προχπθρεςίεσ, ςυνάφεια προπτυχιακϊν
ςπουδϊν, βακμολογία ςτα προπτυχιακά μακιματα που είναι ςχετικά με τα μακιματα του ΡΜΣ,
επίδοςθ ςε διπλωματικι εργαςία, όπου αυτι προβλζπεται ςτο προπτυχιακό επίπεδο), με
ςυντελεςτι βαρφτθτασ 20%
4. Γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 15%.
5. Γνϊςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 5%
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Απαραίτθτα δικαιολογθτικά:
1. Αίτθςθ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςτο ΡΜΣ ΒΒΕ (δίδεται από τθν Γραμματεία του τμιματοσ
Λατρικισ).
2. Αντίγραφο πτυχίου ι βεβαίωςθ του Τμιματοσ ςτο οποίο φοιτοφν ότι αναμζνεται θ αποφοίτθςι
τουσ μζχρι τον Σεπτζμβριο του τρζχοντοσ ζτουσ. Για τουσ πτυχιοφχουσ πανεπιςτθμίων του
εξωτερικοφ απαιτείται επιπλζον βεβαίωςθ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΡ
3. Ριςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ.
4. Ρλιρεσ βιογραφικό ςθμείωμα που κα περιλαμβάνει οπωςδιποτε ςτοιχεία για τισ ςπουδζσ, τθν
ερευνθτικι ι και επαγγελματικι δραςτθριότθτα και τισ πικανζσ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ του
υποψθφίου.
5. Τεκμθρίωςθ επαρκοφσ γνϊςθσ Αγγλικϊν (με τίτλο ςπουδϊν από Εκπαιδευτικό Μδρυμα αγγλόφωνθσ
χϊρασ, ι με πιςτοποιθτικό από τον ΑΣΕΡ επιπζδου τουλάχιςτον Β2, ι “Lower). Οι υποψιφιοι που
δεν ζχουν τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία αναφορικά με τθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ ι ελλθνικισ
γλϊςςασ εξετάηονται από τθ Συντονιςτικι Επιτροπι (ΣΕ).
6. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ κατά προτίμθςθ από κακθγθτζσ του Τμιματοσ αποφοίτθςθσ.
7. Υποχρεωτικι ταξινόμθςθ κατά ςειρά επιλογισ των 10 κατευκφνςεων του προγράμματοσ.
ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΪΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΦΟΝΤΙΔΑ ΕΝΘΛΙΚΩΝ»
Το Τμιμα Λατρικισ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων και το Τμιμα Νοςθλευτικισ του Τ.Ε.Λ. Θπείρου
ςυνδιοργανϊνουν το Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Νοςθλευτικι Φροντίδα Ενθλίκων που
ςτόχο ζχει τον εφοδιαςμό των αποφοίτων με τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ςχετικά με τισ ςφγχρονεσ
εξελίξεισ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ και ςτθν πρακτικι εφαρμογι καινοτόμων μθχανιςμϊν
φροντίδασ ςε άτομα που ζχουν ανάγκθ για φροντίδα, κακϊσ και ςτθν υποςτιριξθ των φροντιςτϊν και
των οικογενειϊν τουσ. Το ΔΡΜΣ Νοςθλευτικι Φροντίδα Ενθλίκων προφζρει τθν ευκαιρία ςτουσ
φοιτθτζσ να εξελίξουν τθ νοςθλευτικι γνϊςθ τουσ και να αναπτφξουν τθν επιςτθμονικι νοςθλευτικι
ςκζψθ τουσ για τθν παροχι καινοτόμων λφςεων και τθ διαχείριςθ πολφπλοκων απαιτιςεων που
ςχετίηονται με ηθτιματα φροντίδασ υγείασ ςτον πακολογικό τομζα. Επιπλζον, το ΡΜΣ Νοςθλευτικι
Φροντίδα Ενθλίκων ζχει ςτόχο τον εφοδιαςμό των απόφοιτων με δεξιότθτεσ κριτικισ ςκζψθσ,
εφαρμογισ αποδείξεων ςτθν πράξθ, και ςφνκεςθσ ιδεϊν και κεωριϊν για τθ λιψθ ορκολογικϊν
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αποφάςεων ςτθν παροχι φροντίδασ και για τθν εφαρμογι επιςτθμονικισ κρίςθσ ςτθ νοςθλευτικι τουσ
δράςθ.
Το ΔΡΜΣ Νοςθλευτικι Φροντίδα Ενθλίκων προετοιμάηει τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ να
παρζχουν αποτελεςματικι, δραςτικι, αςφαλι, προχωρθμζνθ και καινοτόμα φροντίδα ςε μια ποικιλία
από περιβάλλοντα ςε άτομα με πολλαπλζσ και διαφορετικζσ ανάγκεσ και εξαρτιςεισ. Το ΡΜΣ
Νοςθλευτικι Φροντίδα Ενθλίκων εςτιάηει ςτθ φροντίδα οξζων προβλθμάτων υγείασ, ςτθν υποςτιριξθ
ατόμων που ζχουν ζλλειμμα αυτό-φροντίδασ, και ςτθ φροντίδα και διαχείριςθ ατόμων με μακροχρόνια
υγειονομικά ηθτιματα. Απϊτεροσ ςτόχοσ του ΡΜΣ Νοςθλευτικι Φροντίδα Ενθλίκων είναι θ
υποςτιριξθ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν να εξελίξουν τισ δεξιότθτεσ αξιολόγθςθσ ερευνθτικϊν
αποτελεςμάτων, να αναπτφξουν αναςτοχαςτικι ςυλλογιςτικι και πρακτικι, να αποκτιςουν
δυνατότθτεσ εφαρμογισ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων ςτον επιςτθμονικό-επαγγελματικό χϊρο τουσ
και να αναπτφξουν γνϊςεισ ςχεδιαςμοφ και διεξαγωγισ ζρευνασ ςτο χϊρο τθσ νοςθλευτικισ.
To Διατμθματικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Νοςθλευτικι Φροντίδα
Ενθλίκων» απονζμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτθ Νοςθλευτικι Φροντίδα Ενθλίκων
Διευκυντισ του Δ.Ρ.Μ.Σ.:
Χριςτοδοφλου Δθμιτριοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Γαςτρεντερολογίασ
Ειςαγωγι Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ.:
Ρροκιρυξθ κζςεων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν:
Θ Γ.Σ.Ε.Σ κακορίηει κάκε Μάιο με απόφαςθ τθν προκιρυξθ για τθν επιλογι των μεταπτυχιακϊν
φοιτθτϊν.
Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ - αίτθςθ υποψθφιότθτασ – δικαιολογθτικά – εξετάςεισ - κριτιρια
επιλογισ:
Στο ΔΡΜΣ γίνονται δεκτοί ωσ υποψιφιοι μετά από επιλογι πτυχιοφχοι των Τμθμάτων Νοςθλευτικισ
τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν αναγνωριςμζνων Λδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ εφόςον προςκομίςουν
αναγνϊριςθ ιςοτιμίασ του τίτλου τουσ από το ΔΟΑΤΑΡ. Κατ’ εξαίρεςθ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Λ.
των οποίων ςυνεκτιμάται θ αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι και ερευνθτικι εμπειρία ςτθ Νοςθλευτικι.:
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Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ τα παρακάτω
δικαιολογθτικά:
Ζντυπθ αίτθςθ υποψθφιότθτασ
Βιογραφικό Σθμείωμα
Αντίγραφο πτυχίου
Αντίγραφο αναλυτικισ βακμολογίασ
Ριςτοποιθτικό κατοχισ ξζνθσ γλϊςςασ
Θ επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν κα γίνεται πρωτίςτωσ με τθν αξιολόγθςθ τθσ
επιςτθμονικισ και ακαδθμαϊκισ τουσ δραςτθριότθτασ, όπωσ αυτό αποδεικνφεται από
το βακμό του πτυχίου
τθ ςυμμετοχι και ολοκλιρωςθ δια βίου εκπαίδευςθσ προγραμμάτων
τθ δθμοςίευςθ ςε ςυναφι επιςτθμονικά περιοδικά
τθν παρουςίαςθ (ομιλίεσ και poster) ςε Εκνικά και Διεκνι ςυναφι επιςτθμονικά ςυνζδρια
τθ ςυμμετοχι ςε ερευνθτικζσ δραςτθριότθτασ.
Επίςθσ, κα ςυνεκτιμάται θ καλι γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ (τουλάχιςτον επίπεδου B2), θ ςυναφισ
επαγγελματικι δραςτθριότθτα, θ γνϊςθ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και θ ςυνζντευξθ
Αρικμόσ Ειςακτζων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν:
Ο αρικμόσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ορίηεται κατ’ ανϊτερο όριο ςε είκοςι (20) φοιτθτζσ. Τθν
ευκφνθ για τον ακριβι αρικμό των φοιτθτϊν ζχει θ Γενικι Συνζλευςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ.
Χρονικι Διάρκεια των Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:
Θ χρονικι διάρκεια για τθν απονομι του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ ειδίκευςθσ ορίηεται ςε τζςςερα
(4) εξάμθνα
ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»
Διατμθματικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων που
υποςτθρίηεται από το Τμιμα Λατρικισ ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και
Τεχνολογιϊν τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Υγείασ και το Τμιμα Χθμείασ τθσ Σχολισ Κετικϊν Επιςτθμϊν.
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Λειτουργεί από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 1998-99 και ζχει αναμορφωκεί πρόςφατα (Οκτϊβριοσ 2014) (βλ.
ιςτοςελίδα ΔΡΜΣ.).
Απονζμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτθ Βιοτεχνολογία.
Θ χρονικι διάρκεια για τθν απονομι του Μ.Δ.Ε. είναι 4 εξάμθνα (120 ECTS).
Στόχοσ του προγράμματοσ είναι θ παροχι μεταπτυχιακισ ερευνθτικισ εκπαίδευςθσ ςτθ
βιοτεχνολογία, με ζμφαςθ ςτθν κόκκινθ βιοτεχνολογία (βιοτεχνολογία υγείασ), και προετοιμαςία
επιςτθμόνων για ςταδιοδρομία ςε ςυναφείσ τομείσ βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και
διδαςκαλίασ. Θ επιτυχισ εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ολοκλθρϊνεται με τθν εκπόνθςθ Διπλωματικισ
Ερευνθτικισ Εργαςίασ (ςυνολικισ διάρκειασ ενόσ ζτουσ) ςε ζνα από τα εργαςτιρια που ςυμμετζχουν
ςτο ΔΡ.Μ.Σ. και ανικουν ςτο Τμιμα Λατρικισ (Εργαςτιρια Βιολογίασ, Βιολογικισ Χθμείασ, Ρακολογικισ
Ανατομικισ), ςτο Τμιμα Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και Τεχνολογιϊν (Εργαςτιρια Μοριακισ Βιολογίασ,
Γενετικισ, Κυτταρικισ και Μοριακισ Νευροανοςολογίασ, Βιοτεχνολογίασ), ςτο Τμιμα Χθμείασ
(Εργαςτιριο Βιοχθμείασ), κακϊσ και ςτο Λνςτιτοφτο Βιοϊατρικϊν Ερευνϊν του Λδρφματοσ Τεχνολογίασ
και Ζρευνασ (IBE/ITE) ι ςυνεργαηόμενεσ ερευνθτικζσ ομάδεσ.
Διευκυντισ του Δ.Ρ.Μ.Σ.:
Ευςτάκιοσ Φριλίγγοσ, Κακθγθτισ
Ειςαγωγι Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν ςτο Δ.Ρ.Μ.Σ.:
Κζςεισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν προκθρφςςονται ανά διετία, με προκεςμία υποβολισ αιτιςεων
ςυνικωσ τθν 31θ Αυγοφςτου, θ διαδικαςία επιλογισ ολοκλθρϊνεται ζωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου, και τα
αποτελζςματα ανακοινϊνονται ζωσ τα μζςα Οκτωβρίου.
Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ - αίτθςθ υποψθφιότθτασ – δικαιολογθτικά – εξετάςεισ - κριτιρια
επιλογισ:
Στο ΔΡMΣ γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι των Τμθμάτων ΑΕΛ Λατρικισ, Φαρμακευτικισ, Οδοντιατρικισ,
Γεωπονίασ, Φυτικισ Ραραγωγισ, Ηωικισ Ραραγωγισ, Γεωργικισ Βιολογίασ και Βιοτεχνολογίασ,
Χθμικϊν Μθχανικϊν, Κτθνιατρικισ, Χθμείασ, Βιοχθμείασ και Βιολογίασ ι άλλων τμθμάτων με ςυναφζσ
προσ τθν βιοτεχνολογία γνωςτικό αντικείμενο, των Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχων
Τμθμάτων ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ. Για τουσ πτυχιοφχουσ ομοταγϊν
Λδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ απαιτείται αναγνϊριςθ του τίτλου ςπουδϊν από το ΔΟΑΤΑΡ (ΔΛΚΑΤΣΑ). Θ
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Συντονιςτικι Επιτροπι του ΡΜΣ, ανάλογα με τισ βαςικζσ ςπουδζσ του υποψθφίου, μπορεί να
απαιτιςει τθν παρακολοφκθςθ και επιτυχι εξζταςθ προπτυχιακϊν μακθμάτων τθσ Λατρικισ Σχολισ
θ/και του Τμιματοσ Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων.
Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να υποβάλουν ςτθ Συντονιςτικι Επιτροπι του Δ.Ρ.Μ.Σ. τα παρακάτω
δικαιολογθτικά:
Αίτθςθ υποψθφιότθτασ.
Αντίγραφο πτυχίου.
Βεβαίωςθ αναγνϊριςθσ ιςοτιμίασ ι και αντιςτοιχίασ πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. (οι απόφοιτοι ΑΕΛ
του εξωτερικοφ).
Αντίγραφο αναλυτικισ βακμολογίασ όλων των ετϊν.
Ριςτοποιθτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ.
Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα.
Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ.
Αποδεικτικά ςτοιχεία τυχόν ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ.
Κάκε άλλο ςτοιχείο που κατά τθ γνϊμθ των υποψθφίων κα ςυνζβαλε ςτθν πλθρζςτερθ αξιολόγθςι
τουσ.
Θ επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν γίνεται με βάςθ τα εξισ κριτιρια:
Συνζντευξθ, με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 40%.
Γενικόσ βακμόσ πτυχίου, με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 25%.
Άλλα ςτοιχεία του βιογραφικοφ (ερευνθτικι εμπειρία, προχπθρεςίεσ, ςυνάφεια προπτυχιακϊν
ςπουδϊν, βακμολογία ςτα προπτυχιακά μακιματα που είναι ςχετικά με τα μακιματα του ΔΡΜΣ,
επίδοςθ ςε διπλωματικι εργαςία, όπου αυτι προβλζπεται ςτο προπτυχιακό επίπεδο), με
ςυντελεςτι βαρφτθτασ 20%.
Γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 15%. Θ επαρκισ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ
τεκμθριϊνεται με τίτλο ςπουδϊν από Εκπαιδευτικό Μδρυμα αγγλόφωνθσ χϊρασ ι Ριςτοποιθτικό
Proficiency. Οι υποψιφιοι που δεν ζχουν τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία αναφορικά με τθ
γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ εξετάηονται από τθ Συντονιςτικι Επιτροπι του ΔΡΜΣ με προφορικι
εξζταςθ: μία ςφντομθ ςυνζντευξθ και ανάγνωςθ, περίλθψθ και ςχολιαςμόσ ενόσ μικροφ κειμζνου,
με δυνατότθτα προετοιμαςίασ 2-3 λεπτϊν.
Τισ προφορικζσ ςυνεντεφξεισ-εξετάςεισ διενεργεί θ Συντονιςτικι Επιτροπι του Ρρογράμματοσ.
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Αρικμόσ Ειςακτζων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν:
Ο αρικμόσ των ειςακτζων ςτο Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ορίηεται κατ' ανϊτατο όριο ςε
δζκα (10).
Χρονικι Διάρκεια των Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:
Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ φοίτθςθσ για τθν απόκτθςθ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ είναι τζςςερα
διδακτικά εξάμθνα (2 ζτθ) και ο μζγιςτοσ χρόνοσ φοίτθςθσ δζκα διδακτικά εξάμθνα (5 ζτθ).
ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΤΟΥ ΡΟΝΟΥ» (Δεν προβλζπεται προσ το
παρόν άλλη προκήρυξη για την αποδοχή μεταπτυχιακϊν ςπουδαςτϊν. Ολοκληρϊνει την λειτουργία του το 2017.)

Το Τμιμα Λατρικισ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων ςε ςφμπραξθ με το Γενικό Τμιμα Βαςικϊν
Λατρικϊν Μακθμάτων του ΤΕΛ Ακθνϊν λειτουργεί από το Ακαδθμαϊκό ζτοσ 2004-2005 Ρρόγραμμα
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο «Αντιμετϊπιςθ του πόνου» διάρκειασ τεςςάρων (4)
διδακτικϊν εξαμινων και απονζμει:
(ι) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτθν «Αντιμετϊπιςθ του πόνου»
(ιι) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)
Βαςικοί ςκοποί του προγράμματοσ ςπουδϊν:
- Θ βελτιςτοποίθςθ των γνϊςεων των Φυςιοπακολογικϊν Μθχανιςμϊν, του οξζοσ και του χρόνιου
πόνου.
- Θ παρουςίαςθ των βαςικϊν Συνδρόμων για τον οξφ και τον χρόνιο πόνο.
- Θ προςζγγιςθ των Βςικϊν Αρχϊν τθσ Φαρμακευτικισ Κεραπείασ και των Εναλλακτικϊν Μορφϊν
Κεραπείασ.
- Θ αξιολόγθςθ και κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ του αςκενι που πάςχει από πόνο.
- Θ αξιολόγθςθ και κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ τθσ Ψυχολογικισ ςυνιςτϊςασ του πόνου
- Θ οργάνωςθ υπθρεςιϊν για τθν αντιμετϊπιςθ του πόνου (Δθμιουργία Λατρείων Ρόνου Διεπιςτθμονικι εμπλοκι Επαγγελμάτων Υγείασ- Σχθματιςμόσ Δικτφων ).
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-

Θ εκπαίδευςθ και εξειδίκευςθ των επαγγελματιϊν υγείασ, που κα ςτελεχϊςουν λειτουργικά και
ςυμβουλευτικά τα Λατρεία πόνου και τισ υπθρεςίεσ κατ' οίκον νοςθλείασ και κα ςυμβάλλουν ςτθν
περαιτζρω ζρευνα τθσ ανακοφφιςθσ του πόνου.

Τριμελισ Επιτροπι του Ρ.Μ.Σ.:
- Δαμίγοσ Δθμιτριοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ
- Ευαγγζλου Άγγελοσ, Κακθγθτισ
- Καλφακάκου Βαςιλικι, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια
- ΔΙΑΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
- «ΙΑΤΙΚΘ ΦΥΣΙΚΘ - ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΘ»
Διαπανεπιςτθμιακό - Διατμθματικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν τθσ Λατρικισ Σχολισ, του
Βιολογικοφ και του Φυςικοφ Τμιματοσ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, του
Λατρικοφ Τμιματοσ του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, του Λατρικοφ Τμιματοσ του
Ρανεπιςτθμίου Κράκθσ, του Λατρικοφ Τμιματοσ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων, του Λατρικοφ Τμιματοσ
του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ (ΕΕΑΕ) και το
Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δθμόκριτοσ».
Θ Γραμματειακι υποςτιριξθ παρζχεται από το Τμιμα Λατρικισ του ΕΚΡΑ.
Διευκυντισ Δ.Δ.Ρ.Μ.Σ.:
Γεωργίου Ευάγγελοσ, Κακθγθτισ Λατρικισ Φυςικισ, ΕΚΡΑ
Ιδιαιτερότθτεσ του Ρρογράμματοσ:
Θ κτιςθ Μ.Δ.Ε. ςτθν Λατρικι Φυςικι είναι μια από τισ νομικζσ προχποκζςεισ για τθν απόκτθςθ
άδειασ εξάςκθςθσ του επαγγζλματοσ του «φυςικοφ νοςοκομείου» κατόπιν εξετάςεων, ςφμφωνα με
τθν ελλθνικι νομοκεςία.
Το Ρρόγραμμα λειτοφργθςε κατά το χρονικό διάςτθμα 1994-1998 ωσ αυτόνομο ΡΜΣ του
Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων, ενϊ από το Σεπτζμβριο του 1998 ωσ ςιμερα με τθ μορφι
Διαπανεπιςτθμιακοφ Διατμθματικοφ ΡΜΣ ςτθν Λατρικι-Φυςικι Ακτινοφυςικι. Από το 2010, μετά
από τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ Σπουδϊν, όλοι οι φοιτθτζσ εγγράφονται ςτθν Λατρικι Σχολι του
ΕΚΡΑ, ενϊ προθγουμζνωσ κατανζμονται ςτισ ςυνεργαηόμενεσ Λατρικζσ Σχολζσ, οι οποίεσ και
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χορθγοφςαν τουσ ςχετικοφσ τίτλουσ ςπουδϊν (ΜΔΕ και Διδακτορικά Διπλϊματα). Κατά το πρϊτοσ
ζτοσ ςπουδϊν για λιψθ ΜΔΕ θ εκπαίδευςθ γίνεται ςτθν Ακινα (ΕΕΑΕ και ΕΚΡΑ), ενϊ θ υπόλοιπθ
εκπαίδευςθ ςτισ ςυνεργαηόμενεσ Λατρικζσ Σχολζσ με βάςθ προκακοριςμζνθ κατανομι και τισ
επιδόςεισ των υποψθφίων κατά τθ διαδικαςία επιλογισ.
Το πρόγραμμα ζχει ωσ ιδιαιτερότθτα τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι των φορζων. Χαρακτθριςτικά
αναφζρεται ότι επί μια πενταετία θ προεδρία τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ είχε δοκεί ςε μζλθ ΔΕΡ
τθσ Λατρικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων.
Γ’ ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΙΑΤΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ»
Διατμθματικό Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα του Τμιματοσ Χθμείασ τθσ Σχολισ Κετικϊν Επιςτθμϊν ςε
ςυνεργαςία με το Τμιμα Λατρικισ και το Τμιμα Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και Τεχνολογιϊν τθσ Σχολισ
Επιςτθμϊν Υγείασ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων.
Θ Γραμματειακι υποςτιριξθ παρζχεται από το Τμιμα Χθμείασ.
Βλ. Τμιμα Χθμείασ (ςελ. 53)
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ΤΜΘΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Β’Αναμορφωμζνο Διατμθματικό
Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν
Σπουδϊν: Αγροχθμεία − Εφαρμογζσ
ςτθ Ηωικι και Φυτικι Ραραγωγι/
Φαρμακευτικά Φυτά
(Διοικθτικι υποςτιριξθ παρζχεται από το
Τμιμα Χθμείασ του Ρ.Λ.)

Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Αλμπάνθσ Τριαντάφυλλοσ,
Κακθγθτισ
Ρλθροφορίεσ: Βουηϊνθσ Σταφροσ, Βλζτςασ Χριςτοσ
Τθλ.: 26510-07177, 07225
Φαξ: 26510-07006
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: agroeco@cc.uoi.gr, gramchem@uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://www.chem.uoi.gr/

Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 20

Βιοτεχνολογία
(Διοικθτικι υποςτιριξθ παρζχεται από το
Τμιμα Λατρικισ του Ρ.Λ.)

Αρικμόσ φοιτθτϊν: 10
Γϋ Διατμθματικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν
Σπουδϊν: «Ιατρικι Χθμεία»
(Διοικθτικι υποςτιριξθ παρζχεται από το
Τμιμα Χθμείασ του Ρ.Λ.)

Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 20

Ρρόγραμμα Εκπόνθςθσ Διδακτορικισ
Διατριβισ

Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Ευςτάκιοσ Φριλίγγοσ,
Κακθγθτισ
Ρλθροφορίεσ:
Τθλ.:26510-07814, 07521
Φαξ: Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: Λςτοςελίδα: http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/postgraduate_gr.htm
Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Τςελζπθσ Αλζξανδροσ,
Κακθγθτισ
Ρλθροφορίεσ: Βλζτςασ Χριςτοσ
Τθλ.: 26510-07225
Φαξ: 26510-07006
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramchem@uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://medchem.ac.uoi.gr/index.php?lang=el
Ρλθροφορίεσ: Υφαντι Άννα
Τθλ.: 26510-07265
Φαξ: 26510-07064
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: grambet@cc.uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://www.bat.uoi.gr/

Το Τμιμα Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και Τεχνολογιϊν του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων ςυμμετζχει ςε
τρία Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ειδίκευςθσ. Το ζνα ζχει τίτλο «Αγροχθμεία – Εφαρμογζσ
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ςτθ Ηωικι και Φυτικι Ραραγωγι/Φαρμακευτικά Φυτά», και πραγματοποιείται ςε ςυνεργαςία με το
Τμιμα Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων (το οποίο ζχει και τθ διοικθτικι ςτιριξθ του
Ρρογράμματοσ). Το δεφτερο ζχει τίτλο «Βιοτεχνολογία» και πραγματοποιείται ςε ςυνεργαςία με το
Τμιμα Λατρικισ (το οποίο ζχει και τθ διοικθτικι ςτιριξθ του Ρρογράμματοσ) και το Τμιμα Χθμείασ. Το
τρίτο ζχει τίτλο «Ιατρικι Χθμεία» και πραγματοποιείται ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Χθμείασ (το οποίο
ζχει και τθ διοικθτικι ςτιριξθ του Ρρογράμματοσ) και το Τμιμα Λατρικισ.
Βϋ ΑΝΑΜΟΦΩΜΕΝΟ ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΑΓΟΧΘΜΕΙΑ – ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΣΤΘ ΗΩΙΚΘ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΘ ΡΑΑΓΩΓΘ/ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ»
Αντικείμενο του προγράμματοσ είναι θ παροχι εκπαίδευςθσ μεταπτυχιακοφ επιπζδου ςτθν
Αγροχθμεία και τον πρωτογενι τομζα παραγωγισ με ζμφαςθ ςτα φαρμακευτικά φυτά, ζτςι ϊςτε οι
πτυχιοφχοι του προγράμματοσ να αποκτιςουν ιςχυρό επιςτθμονικό υπόβακρο, εμπειρία και
τεχνογνωςία για τθν υιοκζτθςθ βζλτιςτων λφςεων και εφαρμογϊν ςτθ ηωικι και φυτικά παραγωγι, τθν
ποιότθτα των παραγόμενων προϊόντων και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Οι βαςικοί ςκοποί του
προγράμματοσ ςπουδϊν είναι οι εξισ:
1) Ραροχι υψθλοφ επιπζδου μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν
2) Ραροχι γνϊςθσ ςτισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ αγροχθμείασ και των βιολογικϊν φαρμακευτικϊν
φυτϊν
3) Ανάπτυξθ τεχνικϊν και μεκοδολογιϊν καλλιεργειϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον
4) Δθμιουργία επιςτθμόνων με τισ απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ για επιτυχι ςταδιοδρομία ςτον ιδιωτικό,
δθμόςιο και ακαδθμαϊκό τομζα.
5) Ρροετοιμαςία για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ διδακτορικοφ επιπζδου.
6) Είναι προφανζσ ότι όλοι οι ςυντελεςτζσ που ςυμμετζχουν ςτο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα
αναλαμβάνουν τθν αυτονόθτθ ευκφνθ να προωκοφν το κριτιριο τθσ ποιότθτασ ςε κάκε μορφισ
δραςτθριότθτα και να μεταφζρουν νζα τεχνογνωςία ςτουσ κεραπευμζνουσ από το πρόγραμμα
επιςτθμονικοφσ τομείσ.
Το ΡΜΣΕ οδθγεί ςτθν απονομι Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ςτθν:
«Αγροχθμεία – Εφαρμογζσ ςτθ Ηωικι και Φυτικι Ραραγωγι/Φαρμακευτικά Φυτά».
Βλ. Τμιμα Χθμείασ (ςελ. 49)
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ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»
Σκοπόσ του Ρρογράμματοσ είναι θ παροχι μεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ ςτθν βιοτεχνολογία και θ
προετοιμαςία επιςτθμόνων για άριςτθ ςταδιοδρομία ςτουσ τομείσ τθσ βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ
βιοτεχνολογίασ, ζρευνασ και διδαςκαλίασ. Οι απόφοιτοι μποροφν να ςτελεχϊςουν εκπαιδευτικά
ιδρφματα, τεχνολογικά πάρκα, βιοτεχνολογικζσ εταιρείεσ, ερευνθτικά κζντρα, νοςοκομειακά
εργαςτιρια και διοικθτικζσ υπθρεςίεσ βιοτεχνολογικοφ αντικειμζνου.
Το ΡΜΣ οδθγεί ςτθν απονομι Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ςτθν: «Βιοτεχνολογία».
Βλ. Τμιμα Ιατρικισ (ςελ. 89)
Γϋ ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΙΑΤΙΚΘ ΧΘΜΕΙΑ»
Το Ρρόγραμμα βαςίηεται ςτθ ςτενι ςυνεργαςία των βαςικϊν με τισ κλινικζσ επιςτιμεσ, γεφυρϊνει το
χάςμα ανάμεςα ςτθ βαςικι γνϊςθ και τθν κλινικι πράξθ και αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ
και τθν προαγωγι τθσ γνϊςθσ ςε επιςτθμονικά πεδία τθσ Χθμείασ και τθσ Βιολογίασ που ςχετίηονται με
τθν Λατρικι επιςτιμθ. Επίςθσ, αποςκοπεί ςτθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του Ελλθνικοφ
επιςτθμονικοφ δυναμικοφ ςτα ςυγκεκριμζνα Επιςτθμονικά πεδία. Ειδικότερα, με τθ ςφμπραξθ των
Τμθμάτων Χθμείασ, Λατρικισ και Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και Τεχνολογιϊν του Ρανεπιςτθμίου
Λωαννίνων επιδιϊκεται :
1 Θ αξιοποίθςθ του ελλθνικοφ επιςτθμονικοφ δυναμικοφ των τριϊν Τμθμάτων που εξειδικεφεται ςτθ
διεπιςτθμονικι γνωςτικι περιοχι του Δ.Ρ.Μ.Σ.
2 Θ αξιοποίθςθ τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ των Τμθμάτων και των Σχολϊν που ςυμπράττουν κακϊσ
και των Ερευνθτικϊν Λνςτιτοφτων και Εργαςτθρίων που ςυνεργάηονται με τα εν λόγω Τμιματα.
3 Θ αποτελεςματικότερθ αλλθλεπίδραςθ γνωςτικϊν περιοχϊν και εργαςτθριακϊν τεχνικϊν με ςτόχο
τθν ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ νζων επιςτθμόνων και τθ χρθςιμοποίθςι τουσ ςε αναπτυξιακοφσ
χϊρουσ τθσ Εκνικισ Οικονομίασ, όπωσ είναι θ ςτελζχωςθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων παροχισ
υπθρεςιϊν Υγείασ (π.χ. Εργαςτιρια και Κλινικζσ Νοςοκομείων, Διαγνωςτικά κζντρα, κλπ.),
Ρανεπιςτιμια, Ερευνθτικά κζντρα, Φαρμακευτικι και Χθμικι Βιομθχανία, κλπ.

89

Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 2017-2018

4 Θ αξιολόγθςθ του Ρ.Μ.Σ. από ανεξάρτθτο φορζα αξιολόγθςθσ και θ αναγνϊριςι του ςε διεκνζσ
επίπεδο.
Το ΡΜΣ οδθγεί ςτθν απονομι Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ςτθν:
«Ιατρικι Χθμεία»
Βλ. Τμιμα Χθμείασ (ςελ. 53)
ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΟΝΘΣΘΣ ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΘΣ ΔΙΑΤΙΒΘΣ
Τα μζλθ ΔΕΡ του Τμιματοσ ζχουν τθ δυνατότθτα να εποπτεφουν τθν εκπόνθςθ διδακτορικϊν
διατριβϊν, ςε κζματα που εμπίπτουν ςτα γνωςτικά τουσ πεδία και το Τμιμα να απονζμει διδακτορικό
τίτλο.
Επιλογι υποψθφίων διδακτόρων:
Απαραίτθτα προςόντα:
Στο Τμιμα Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και Τεχνολογιϊν γίνονται δεκτοί για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ
διατριβισ οι κάτωκι:
Α) Ρτυχιοφχοι Α.Ε.Λ και Τ.Ε.Λ που είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. ςε ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο με αυτό τθσ
κεματικισ περιοχισ τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ.
Β) Ρτυχιοφχοι Α.Ε.Λ Τμθμάτων ι Σχολϊν με ςυναφζσ αντικείμενο με αυτό του Τμιματοσ Βιολογικϊν
Εφαρμογϊν & Τεχνολογιϊν, 5ετοφσ ι 6ετοφσ φοίτθςθσ.
Γ) Ρτυχιοφχοι ΑΕΛ Τμθμάτων 4ετοφσ φοίτθςθσ με ςυναφζσ αντικείμενο με αυτό του Τμιματοσ
Βιολογικϊν Εφαρμογϊν & Τεχνολογιϊν και αφοφ ςυνεκτιμθκοφν ο Βακμόσ πτυχίου, Βακμόσ πτυχιακισ
εργαςίασ και εξαιρετικι επίδοςθ ςε 3 μακιματα που κακορίηει ο επιβλζπων τθσ Διδακτορικισ
Διατριβισ.
Δικαιολογθτικά:
Κάκε υποψιφιοσ διδάκτορασ υποβάλλει αίτθςθ ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ, ςτθν οποία αναφζρει
τον επιβλζποντα κακθγθτι και τθν κατεφκυνςθ ι το αντικείμενο ςτο οποίο επικυμεί να αςχολθκεί για
τθν απόκτθςθ του Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ (ζντυπο αίτθςθσ δίνεται από τθ Γραμματεία). Θ αίτθςθ κα
ςυνοδεφεται από:
α) πλιρεσ βιογραφικό ςθμείωμα,
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β) τίτλουσ ςπουδϊν (απαραίτθτθ θ βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από το ΔΟΑΤΑΡ για τουσ αποφοίτουσ Σχολϊν
τθσ αλλοδαπισ),
γ) αναλυτικι βακμολογία και
δ) οποιαδιποτε ςτοιχεία τα οποία μποροφν να ςτθρίξουν και να ενιςχφςουν τθν αίτθςθ (τυχόν
εργαςίεσ -διπλωματικι εργαςία, ςυςτατικζσ επιςτολζσ, γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ κ.α.).
Αιτιςεισ γίνονται δεκτζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ.
Διαδικαςία επιλογισ:
Για τουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ που δεν είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. ςυγκροτείται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. τριμελισ
εξεταςτικι επιτροπι αποτελοφμενθ από τον (προτεινόμενο) επιβλζποντα και 2 ακόμθ μζλθ Δ.Ε.Ρ.
ςυγγενοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου με αυτό τθσ κεματικισ περιοχισ τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ.
Θ τριμελισ επιτροπι:
α) Ρροτείνει κφκλο μακθμάτων που κα υποχρεοφται να παρακολουκιςουν οι
υποψιφιοι διδάκτορεσ που δεν είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.
β) Διαπιςτϊνει τθν ικανοποιθτικι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ.
γ) Καλεί ςε ςυνζντευξθ τουσ υποψθφίουσ προκειμζνου να αξιολογιςει τθν κατάρτιςι τουσ κακϊσ και
τθν ικανότθτα επικοινωνίασ και παρουςίαςθσ των επιςτθμονικϊν ςτόχων τουσ.
Θ τριμελισ επιτροπι υποβάλλει αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ προσ τθ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ προσ ζγκριςθ
τθσ ζναρξθσ τθσ διαδικαςίασ εκπόνθςθσ Διδακτορικισ Διατριβισ.
Χρονικι Διάρκεια για τθν εκπόνθςθ Διδακτορικισ Διατριβισ:
Θ χρονικι διάρκεια για τθν απόκτθςθ του Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ
από τρία (3) πλιρθ θμερολογιακά ζτθ από τθν θμερομθνία οριςμοφ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ
επιτροπισ.
Για τουσ υποψθφίουσ Διδάκτορεσ που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεςθ, χωρίσ να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. το
ελάχιςτο χρονικό όριο για τθν απόκτθςθ διδακτορικοφ διπλϊματοσ είναι τουλάχιςτον τζςςερα (4)
πλιρθ θμερολογιακά ζτθ από τθν θμερομθνία οριςμοφ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ.
Ο χρόνοσ παρακολοφκθςθσ κφκλου μακθμάτων υπολογίηεται ςτον ελάχιςτο χρόνο για τθν απόκτθςθ
του Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ.
Θ Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να εξετάςει τθν δυνατότθτα παράταςθσ, μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ
Τριμελοφσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ.
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ΣΧΟΛΘ
ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΑΓΩΓΘΣ

ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΘΜΑ ΝΘΡΙΑΓΩΓΩΝ
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ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Αναςτάςιοσ Εμβαλωτισ
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ
Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ ςτθν Εκπαίδευςθ
Γλϊςςα και Ραιδικι Λογοτεχνία
Ειδικι Εκπαίδευςθ

Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ
(δεν κα προκθρυχκεί για το Ακαδ. ζτοσ 2017-18)
Οργάνωςθ, Διοίκθςθ και Αξιολόγθςθ ςτθν Εκπαίδευςθ (δεν κα
προκθρυχκεί για το Ακαδ. ζτοσ 2017-18)
Συμβουλευτικι εφαρμοςμζνθ ςε εκπαιδευτικά και κοινωνικά
πλαίςια
Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Ρλθροφορίεσ: Ακαναςοποφλου Ευαγγελία
Τθλ.: 26510-07455
Φαξ: 26510-07023
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gramptde@cc.uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://ptde.uoi.gr/

Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 45

Ρρόγραμμα Εκπόνθςθσ Διδακτορικισ Διατριβισ

Ελλθνικι Φιλοςοφία - Φιλοςοφία των Επιςτθμϊν
(Διοικθτικι υποςτιριξθ παρζχεται από το
Τμιμα Φιλοςοφίασ, Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ του Ρ.Λ.)

Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 20

Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ - Τεχνολογίεσ Μάκθςθσ
(Διοικθτικι υποςτιριξθ παρζχεται από το
Τμιμα Επιςτθμϊν Ρροςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ
του Α.Ρ.Κ.)
Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 45

93

Ρλθροφορίεσ: Καπρίτςιου Αγγελικι
Τθλ.: 26510-07187
Φαξ: 26510-07023
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gramptde@cc.uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://ptde.uoi.gr/
Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Ρζτςιοσ Κ. Κωνςταντίνοσ,
Κακθγθτισ
Ρλθροφορίεσ: Σιοφλα Ραναγιϊτα
Τθλ.: 26510-05862
Φαξ: 26510-05801
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: psioula@cc.uoi.gr
Λςτοςελίδα:
http://ppp.uoi.gr/index.php/2uncategorised/32-2014-12-10-13-00-11
Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Τςιτουρίδου Μελπομζνθ,
Κακθγιτρια
Ρλθροφορίεσ: Χατηθπαράςχθ Μαρία
Τθλ.: 2310-995046
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info-learntech@nured.auth.gr
Λςτοςελίδα: http://learntech.web.auth.gr/learntech/
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Οι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (Ρ.Τ.Δ.Ε.) οδθγοφν
ςτθν απόκτθςθ:
Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ
Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ ςε ςυγκεκριμζνθ ειδίκευςθ
Το Τμιμα, επίςθσ, ςυμμετζχει ςτα:
Διατμθματικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) «Ελλθνικι Φιλοςοφία - Φιλοςοφία
των Επιςτθμϊν» του Τμιματοσ Φ.Ρ.Ψ. του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων με τθ ςυνεργαςία και του
Τμιματοσ Φ.Κ.Σ. του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ.
Διαπανεπιςτθμιακό Διατμθματικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) «Επιςτιμεσ τθσ
Αγωγισ-Τεχνολογίεσ Μάκθςθσ» του Τμιματοσ Επιςτθμϊν Ρροςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ
και του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν του Αριςτοτελείου
Ρανεπιςτθμίου.
ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ ΤΘΣ ΑΓΩΓΘΣ»
Το Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) «Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ» απονζμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ ςτισ «Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ», ςφμφωνα με τον Εςωτερικό
Κανονιςμό (ιςχφει με τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2017-18), ςτισ εξισ κατευκφνςεισ:
Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ ςτθν Εκπαίδευςθ (ΑΕ)
Γλϊςςα και Ραιδικι Λογοτεχνία (ΓΡΛ)
Ειδικι Εκπαίδευςθ (ΕΕ)
Διαπολιτιςμικι Εκπαίδευςθ (ΔΕ) (δεν κα προκθρυχκεί για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2017-18)
Οργάνωςθ, Διοίκθςθ και Αξιολόγθςθ ςτθν Εκπαίδευςθ (ΟΔΑ) (δεν κα προκθρυχκεί για το
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2017-18)
Συμβουλευτικι εφαρμοςμζνθ ςε εκπαιδευτικά και κοινωνικά πλαίςια (Σ)
Φυςικζσ Επιςτιμεσ ςτθν Εκπαίδευςθ (ΦΕ)

94

Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 2017-2018

Ρροχποκζςεισ ςυμμζτοχθσ, αίτθςθ υποψθφιότθτασ - δικαιολογθτικά, εξετάςεισ - κριτιρια
επιλογισ:
Στο Ρ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Ραιδαγωγικϊν Τμθμάτων Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ και
Ρροςχολικισ Αγωγισ, πτυχιοφχοι πανεπιςτθμιακϊν τμθμάτων τθσ θμεδαπισ και ομοταγϊν,
αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, κακϊσ και πτυχιοφχοι ΤΕΛ, ςυναφοφσ γνωςτικοφ
αντικειμζνου.
Οι υπότροφοι του Λ.Κ.Υ. γίνονται δεκτοί κακ’ υπζρβαςθ, χωρίσ να υποβλθκοφν ςε εξεταςτικι
διαδικαςία.
Θ Συνζλευςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ, ζπειτα από
ςυγκεκριμζνα μακιματα, όταν οι βαςικζσ ςπουδζσ τουσ υπαγορεφουν κάτι τζτοιο.
Αίτθςθ ςυμμετοχισ – δικαιολογθτικά
Οι ενδιαφερόμενοι να ςυμμετάςχουν ςτισ εξετάςεισ ειςαγωγισ ςτο ΡΜΣ καλοφνται να υποβάλουν
θλεκτρονικά, ςε θμερομθνίεσ που ανακοινϊνονται ζγκαιρα, τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
1. Αντίγραφο αναλυτικισ βακμολογίασ των πτυχίων τουσ
2. Βιογραφικό Σθμείωμα
3. Τθν/τισ πτυχιακι/εσ εργαςία/εσ τουσ (αν ζχουν εκπονιςει)
4. Τισ τρεισ αντιπροςωπευτικότερεσ δθμοςιεφςεισ τουσ (αν υπάρχουν)
Οι επιτυχόντεσ υποψιφιοι είναι υποχρεωμζνοι, προκειμζνου να εγγραφοφν, να προςκομίςουν επίςθσ:
1.
Επικυρωμζνο αντίγραφο πτυχίου και λοιπϊν τίτλων (ςε περίπτωςθ πτυχίου τθσ αλλοδαπισ,
απαιτείται και θ επίςθμθ αναγνϊριςθ από το ΔΛΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΡ)
2.
Επικυρωμζνα πιςτοποιθτικά γλωςςομάκειασ
Επιτυχϊν υποψιφιοσ, ο οποίοσ δεν κα προςκομίςει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογθτικά,
αποκλείεται και τθ κζςθ του καταλαμβάνει ο πρϊτοσ επιλαχϊν ςτθ ςειρά κατάταξθσ.
Για τθν εξεταςτζα φλθ τθσ γραπτισ δοκιμαςίασ, τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν και για κάκε
ςυμπλθρωματικι πλθροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθ Γραμματεία του
Τμιματοσ και να επιςκζπτονται το
.
Εξετάςεισ – Κριτιρια επιλογισ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν
1 Οι υποψιφιοι εξετάηονται ςε γραπτι δοκιμαςία ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ κατεφκυνςθσ που
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επζλεξαν.
2 Επίςθσ, εξετάηονται ςε μία από τισ εξισ ξζνεσ γλϊςςεσ: Αγγλικι, Γαλλικι, Γερμανικι, εκτόσ αν
διακζτουν πιςτοποιθτικό κατοχισ ξζνθσ γλϊςςασ (Επιπζδου C1 και άνω ι και αντίςτοιχο με αυτό
για τισ υπόλοιπεσ γλϊςςεσ ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία) ι είναι πτυχιοφχοι Ρανεπιςτθμίων
ξζνων χωρϊν από Τμιματα των οποίων θ επίςθμθ γλϊςςα διδαςκαλίασ τουσ ςυμπίπτει με κάποια
από τισ προαναφερόμενεσ γλϊςςεσ ι είναι πτυχιοφχοι Ξζνων Φιλολογιϊν των παραπάνω γλωςςϊν
ελλθνικϊν Ρανεπιςτθμίων, οπότε και απαλλάςςονται τθσ ςυγκεκριμζνθσ εξζταςθσ. Θ γραπτι
εξζταςθ ςτθν ξζνθ γλϊςςα προθγείται και θ επιτυχία ςε αυτι κεωρείται ωσ προαπαιτοφμενο για τθ
ςυμμετοχι των υποψθφίων ςτθν εξζταςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου που ακολουκεί.
3 Τζλοσ, οι επιτυχόντεσ ςτθ γραπτι δοκιμαςία, καλοφνται να προςζλκουν ςε ςυνζντευξθ.
4 Για τθν τελικι κατάταξθ των υποψθφίων, ανάλογα με τθν κατεφκυνςθ, λαμβάνονται υπόψθ ειδικά
κριτιρια, όπωσ: ο βακμόσ πτυχίου, ο βακμόσ τθσ γραπτισ δοκιμαςίασ, ο βακμόσ τθσ ςυνζντευξθσ, θ
κατοχι δεφτερου πτυχίου, θ γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ, οι δθμοςιεφςεισ του υποψιφιου ςε
ζγκριτα περιοδικά, ο βακμόσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ (αν υπάρχει), κ.ά. Τα κριτιρια αυτά ορίηονται
ανά κατεφκυνςθ και ανακοινϊνονται ςτθν Ρροκιρυξθ για τθν επιλογι νζων μεταπτυχιακϊν
φοιτθτϊν.
Ρρόγραμμα Σπουδϊν
Τα μακιματα του Ρρογράμματοσ «Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ» διακρίνονται ςε:
1 Μακιματα κορμοφ (Κ), κοινά για όλεσ τισ κατευκφνςεισ, των οποίων θ παρακολοφκθςθ είναι
υποχρεωτικι για όλουσ τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ.
2 Μακιματα υποχρεωτικά (Υ), για κάκε κατεφκυνςθ, τα οποία μπορεί να είναι κοινά και με άλλεσ
κατευκφνςεισ.
3 Μακιματα Επιλογισ (Ε), τα οποία μποροφν να προςφζρονται είτε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ
ςπουδϊν τθσ κατεφκυνςθσ είτε να επιλζγονται από τα προγράμματα ςπουδϊν άλλων
κατευκφνςεων.
4 Διπλωματικι Εργαςία, θ οποία εκπονείται ςτο δϋ εξάμθνο ςπουδϊν.
Τα μακιματα διδάςκονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υπάρχει θ δυνατότθτα διδαςκαλίασ των
μακθμάτων και ςε άλλεσ γλϊςςεσ. Με πρόταςθ τθσ Συνζλευςθσ του Τμιματοσ και ζγκριςθ τθσ
Συγκλιτου δφναται να επζλκει τροποποίθςθ ςτο Ρρόγραμμα μακθμάτων και ανακατανομι μεταξφ των
εξαμινων.
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Χρονικι διάρκεια απόκτθςθσ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ

θμερομθνία εγγ
.
Πργανα του ΡΜΣ
Για τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ,
αρμόδια όργανα είναι τα εξισ: 1.
(Σ.Ε.), 3. ο Διευκυντισ του ΡΜΣ και 4. οι Υπεφκυνοι των Κατευκφνςεων.
ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΟΝΘΣΘΣ ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΘΣ ΔΙΑΤΙΒΘΣ
1 Δεκτοί για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ γίνονται υποψιφιοι που εξαςφαλίηουν τα κριτιρια τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ. Υποψθφιότθτα υποβάλλεται με ςχετικι αίτθςθ, φςτερα από προκιρυξθ του
Τμιματοσ ςε θμερομθνίεσ που ανακοινϊνονται ζγκαιρα από τθ Γραμματεία του Τμιματοσ. Στθν
προκιρυξθ κακορίηονται ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ ςε επιμζρουσ επιςτθμονικοφσ τομείσ και ειδικεφςεισ
του Τμιματοσ και καλοφνται όςοι επικυμοφν και πλθροφν τισ προχποκζςεισ να εκδθλϊςουν το
ενδιαφζρον τουσ. Τθν αίτθςθ ςυνοδεφουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθ
ςχετικι προκιρυξθ.
2 Οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ υποψθφίων διδακτόρων
είναι (α) θ κατοχι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςε αντίςτοιχο ι ςυναφζσ επιςτθμονικό πεδίο και
(β) θ αποδεδειγμζνθ καλι γνϊςθ μίασ τουλάχιςτον ξζνθσ γλϊςςασ. Επιπρόςκετα, για τθν επιλογι
ςυνεκτιμϊνται ερευνθτικζσ εργαςίεσ, επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ, ςυμμετοχι ςε επιςτθμονικά
ςυνζδρια και θ γενικότερθ επιςτθμονικι δραςτθριότθτα του υποψιφιου. Θ τελικι επιλογι των
υποψθφίων διδακτόρων γίνεται από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ, θ οποία αποφαςίηει μετά από
γραπτι ειςιγθςθ του κακ’ φλθ αρμόδιου μζλουσ ΔΕΡ, το οποίο πρότεινε τθν προκιρυξθ τθσ κζςθσ
και ςτο κεματικό πεδίο του οποίου ο υποψιφιοσ πρόκειται να εκπονιςει τθ διδακτορικι διατριβι.
3 Θ χρονικι διάρκεια για τθν εκπόνθςθ τθσ διατριβισ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από τρία ζτθ από
τθν θμερομθνία κακοριςμοφ του κζματοσ.
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ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ»
Βλ. Τμιμα Φιλοςοφίασ, Ραιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ (ςελ. 17)
ΔΙΑΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ ΤΘΣ ΑΓΩΓΘΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΘΣΘΣ»
Το Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων ςυμμετζχει ςτο
Διαπανεπιςτθμιακό Διατμθματικό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Δ.Ρ.Μ.Σ.) «Επιςτιμεσ τθσ
Αγωγισ-Τεχνολογίεσ Μάκθςθσ» με τα Τμιματα Επιςτθμϊν Ρροςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ και
Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου (ΦΕΚ
1057/5.6.2015). Το Δ.Δ.Ρ.Μ.Σ. με τίτλο: «Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ – Τεχνολογίεσ Μάκθςθσ» πρόκειται να
δεχκεί μεταπτυχιακοφσ/ζσ φοιτθτζσ/ριεσ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2017 – 2018.
Αντικείμενο − Σκοπόσ
1 Το ΔΔΡΜΣ ζχει ωσ αντικείμενο τισ Τεχνολογίεσ Μάκθςθσ. Ζχει ςχεδιαςκεί για να προςφζρει
επιςτθμονικι γνϊςθ και επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ υψθλοφ επιπζδου για τθν δθμιουργία
εξειδικευμζνου επιςτθμονικοφ δυναμικοφ ςτο χϊρο των εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν τθσ ψθφιακισ
τεχνολογίασ όπωσ και να προάγει τθν ζρευνα ςτθν επιςτθμονικι περιοχι των τεχνολογιϊν
μάκθςθσ.
2 Το προτεινόμενο ΔΔΡΜΣ ςτοχεφει:
Να εξοπλίςει τουσ φοιτθτζσ με τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ, εμπειρίεσ και δεξιότθτεσ που κα τουσ
καταςτιςουν ικανοφσ να επιδιϊξουν επαγγελματικι ςταδιοδρομία ςε τομείσ τθσ αγοράσ εργαςίασ
όπου απαιτείται ο ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι τεχνολογιϊν μάκθςθσ.
Να καταςτιςει ειδικοφσ ςε εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ άτομα που κα
ςτελεχϊνουν δομζσ τυπικισ και μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ, οργανιςμοφσ, επιχειριςεισ και άλλουσ
φορείσ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα.
Να προετοιμάςει ζνα ειδικά καταρτιςμζνο επιςτθμονικό δυναμικό που κα ςτελεχϊςει μελλοντικά
τα ΑΕΛ και κα προωκιςει τθν ζρευνα ςτθν επιςτθμονικι περιοχι των τεχνολογιϊν μάκθςθσ.
Να καταςτιςει τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και τισ μεταπτυχιακζσ φοιτιτριεσ ικανοφσ και ικανζσ
να ςυνδζςουν τθ κεωρία, τθν ζρευνα και τθν πρακτικι εφαρμογι ςτθν ςκζψθ και τθν
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επαγγελματικι τουσ εξάςκθςθ, ζτςι ϊςτε να αποκτιςουν τα απαραίτθτα εφόδια που κα
εξαςφαλίηουν τθν άρτια κατάρτιςι τουσ για τθν ακαδθμαϊκι, επιςτθμονικι, ερευνθτικι και
επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία, τόςο ςτο χϊρο τθσ Ενωμζνθσ Ευρϊπθσ, όςο και παγκοςμίωσ.
Να ςυμβάλει ςτον περιοριςμό τθσ διαρροισ επιςτθμονικοφ δυναμικοφ προσ άλλεσ χϊρεσ.
Στο Δ.Δ.Ρ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι ΑΕΛ τθσ θμεδαπισ και ομοταγϊν αναγνωριςμζνων
ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ κετικϊν και κεωρθτικϊν ςπουδϊν.
Θ διάρκεια ςπουδϊν είναι τζςςερα (4) εξάμθνα (120ECTS).
Συνολικόσ αρικμόσ ειςακτζων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/ριϊν: ςαράντα πζντε (45).
Οι υπότροφοι του Λ.Κ.Υ. γίνονται δεκτοί κακ’ υπζρβαςθ, χωρίσ να υποβλθκοφν ςε εξεταςτικι
διαδικαςία.
Οι ενδιαφερόμενοι/εσ καλοφνται να υποβάλουν θλεκτρονικά τθν αίτθςθ υποψθφιότθτάσ τουσ από
τθν
1θ
ζωσ
τθν
15θ
Σεπτεμβρίου
2017,
ακολουκϊντασ
το
ςφνδεςμο:
http://learntech.web.auth.gr/learntech/.
Στθν θλεκτρονικι διλωςθ κα πρζπει να επιςυνάψουν ςε θλεκτρονικι μορφι (αρχεία pdf ςε μορφι zip
μζγιςτου μεγζκουσ 12ΜΒ) τα ακόλουκα:
1. Αντίγραφο αναλυτικισ βακμολογίασ
2. Αντίγραφο πτυχίου και λοιπϊν τίτλων (ςε περίπτωςθ πτυχίου τθσ αλλοδαπισ, απαιτείται και θ
επίςθμθ αναγνϊριςθ από το ΔΛΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΡ)
3. Βιογραφικό ςθμείωμα (μζγιςτθ ζκταςθ 5 ςελίδων)
4. Τθν/τισ πτυχιακι/ζσ εργαςία/εσ τουσ (αν ζχουν εκπονιςει)
5. Τισ τρεισ από τισ πιο αντιπροςωπευτικζσ δθμοςιεφςεισ τουσ (αν υπάρχουν)
6. Ριςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ επιπζδου τουλάχιςτον Β2 ςτθν αγγλικι γλϊςςα *
* Oι υποψιφιοι/εσ που δεν ζχουν πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ επιπζδου τουλάχιςτον Β2 ςτθν
αγγλικι γλϊςςα κα εξεταςτοφν γραπτά. Θ επιτυχία ςτθν εξζταςθ αυτι κεωρείται ωσ προαπαιτοφμενο
για τθ ςυμμετοχι των υποψθφίων ςτθ διαδικαςία επιλογισ.
Οι επιτυχόντεσ/οφςεσ είναι υποχρεωμζνοι/εσ, προκειμζνου να εγγραφοφν, να προςκομίςουν:
1. Αντίγραφο πτυχίου και λοιπϊν τίτλων (ςε περίπτωςθ πτυχίου τθσ αλλοδαπισ, απαιτείται και θ
επίςθμθ αναγνϊριςθ από το ΔΛΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΡ)
2. Ριςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ(εφόςον το ζχουν ιδθ υποβάλει θλεκτρονικά για μοριοδότθςθ).
99

Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 2017-2018

Επιτυχϊν/οφςα, ο/θ οποίοσ/α δε κα προςκομίςει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογθτικά
αποκλείεται και τθ κζςθ του καταλαμβάνει ο/θ πρϊτοσ/θ επιλαχϊν/οφςα ςτθ ςειρά κατάταξθσ.
Διαδικαςία Επιλογισ
Θ διαδικαςία επιλογισ για όλουσ τουσ υποψθφίουσ περιλαμβάνει:
1 Συνζντευξθ με παρουςίαςθ διάρκειασ οκτϊ λεπτϊν (5’ παρουςίαςθ ςυν 3’ ερωτιςεισ) ενόσ κζματοσ
από τα πεδία: α. κεωρίεσ μάκθςθσ ι β. τεχνολογίεσ μάκθςθσ. Το κζμα επιλζγεται από πριν από
τον/τθν υποψιφιο/α. Θ παρουςίαςθ γίνεται με τθν παράλλθλθ χριςθ διαφανειϊν (π.χ.
PowerPoint) που ζχει ετοιμάςει ο/θ υποψιφιοσ/α και παραδίδει ςτθν επιτροπι ςε ψθφιακι μορφι
πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνζντευξθσ
2 Αξιολόγθςθ κατανόθςθσ αγγλικοφ επιςτθμονικοφ κειμζνου (ανεξάρτθτα από τθν κατοχι
πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ επιπζδου τουλάχιςτον Β2 ςτθν αγγλικι γλϊςςα). Ο/θ
υποψιφιοσ/α καλείται μζςα ςε δεκαπζντε (15) λεπτά να γράψει περίλθψθ του κειμζνου που κα
του δοκεί και να απαντιςει ςε ερωτιςεισ ανάπτυξθσ ςτα ελλθνικά
Θ επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν πραγματοποιείται με τθ ςυνεκτίμθςθ των
παρακάτω κριτθρίων:
ΑΙΘΜΟΣ
ΚΙΤΘΙΑ
ΜΟΙΩΝ
1. Κατανόθςθ αγγλικοφ επιςτθμονικοφ κειμζνου
10.0 (μζγιςτο)
2. Ρροφορικι εξζταςθ – παρουςίαςθ
8.0 (μζγιςτο)
3. Συνζντευξθ
4.0 (μζγιςτο)
4. Γενικόσ βακμόσ βαςικοφ πτυχίου (από 5.00- 6.49 «καλϊσ»: 1 μόριο, από 6.505.0 (μζγιςτο)
8.49 «λίαν καλϊσ»: 3 μόρια, από 8.50- 10.00 «άριςτα»: 5 μόρια)
5. Ρτυχιακι (διπλωματικι) εργαςία
5.0
6. Δεφτερο πτυχίο ΑΕΛ
4.0
7. Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ, Μάςτερ)
3.0
8. Διδακτορικό
6.0
9.Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςε ζγκριτα επιςτθμονικά περιοδικά (κατά
προτεραιότθτα ςτθν αγγλικι και με impact factor³0.5) και πρακτικά 5.0 (μζγιςτο)
ςυνεδρίων(κατά προτεραιότθτα διεκνϊν).
Μζγιςτο Σφνολο Μορίων:
50.0
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Απαραίτθτθ προχπόκεςθ επιτυχίασ είναι ο/θ υποψιφιοσ/α να ςυγκεντρϊςει ςυνολικά τουλάχιςτον
δζκα (10) μόρια ςτθν κατανόθςθ αγγλικοφ επιςτθμονικοφ κειμζνου και ςτθν προφορικι εξζταςθ –
παρουςίαςθ.
Με τθν περάτωςθ τθσ αξιολόγθςθσ κα ανακοινωκεί ςτθ γραμματεία, και κα αναρτθκεί ςτθν
ιςτοςελίδα του ΔΔΡΜΣ, θ ςειρά κατάταξθσ των υποψθφίων (με βάςθ τθν αναλυτικι βακμολογία τουσ)
κακϊσ και οι τελικοί επιτυχόντεσ. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, γίνονται δεκτοί όλοι οι ιςοψθφιςαντεσ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ των αιτιςεων κα γνωςτοποιθκοφν οι ακριβείσ
θμερομθνίεσ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ, οι οποίεσ κα πραγματοποιθκοφν ςτα τζλθ Σεπτεμβρίου 2016.
Οι επιτυχόντεσ/οφςεσ καταβάλλουν παράβολο εγγραφισ 200€ ανά εξάμθνο φοίτθςθσ.
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ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΘΜΑ ΝΘΡΙΑΓΩΓΩΝ
Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Σακελλαρίου Μαρία, Κακθγιτρια

Ρροςχολικι Εκπαίδευςθ
Σχεδιαςμόσ, Υλοποίθςθ και Αξιολόγθςθ Ρρογραμμάτων
Ρροςχολικισ και Ρρωτοςχολικισ Εκπαίδευςθσ
Κετικζσ Επιςτιμεσ και Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ και των
Επικοινωνιϊν ςτθν Ρροςχολικι και Ρρωτοςχολικι Εκπαίδευςθ
Γλωςςικόσ Γραμματιςμόσ και Ρολυγραμματιςμοί ςτθν
Ρροςχολικι Εκπαίδευςθ
Ψυχολογία ςτθν Εκπαίδευςθ και Ειδικι Αγωγι
Κοινωνία, Ετερότθτα και Ρροςχολικι Εκπαίδευςθ
Τζχνθ και Εκπαίδευςθ

Ρλθροφορίεσ: Μπζηα Ευκαλία
Τθλ.: 26510-07189
Φαξ: 26510-07020
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gramptn@cc.uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://ecedu.uoi.gr

Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 40

Το Ραιδαγωγικό Τμιμα Νθπιαγωγϊν του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων οργανϊνει και λειτουργεί από
το Ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-2015 (ΦΕΚ 2100/31-07-2014, Βϋ), Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν
(Ρ.Μ.Σ) με τίτλο «Ρροςχολικι Εκπαίδευςθ» και απονζμει:
ι) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε) ςτισ εξισ εξειδικεφςεισ:
Σχεδιαςμόσ, Υλοποίθςθ και Αξιολόγθςθ Ρρογραμμάτων Ρροςχολικισ και Ρρωτοςχολικισ
Εκπαίδευςθσ (Σ)
Θετικζσ Επιςτιμεσ και Τεχνολογίεσ τθσ Ρλθροφορίασ και των Επικοινωνιϊν ςτθν Ρροςχολικι και
Ρρωτοςχολικι Εκπαίδευςθ (Θ)
Γλωςςικόσ Γραμματιςμόσ και Ρολυγραμματιςμοί ςτθν Ρροςχολικι Εκπαίδευςθ (Γ)
Ψυχολογία ςτθν Εκπαίδευςθ και Ειδικι Αγωγι (Ψ)
Κοινωνία, Ετερότθτα και Ρροςχολικι Εκπαίδευςθ (Κ)
Τζχνθ και Εκπαίδευςθ (Τ)
ιι) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)
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ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΡΟΣΧΟΛΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ»
Διευκφντρια του Ρ.Μ.Σ.:
Σακελλαρίου Μαρία, Κακθγιτρια
Συντονιςτικι Eπιτροπι του Ρ.Μ.Σ.:
Αποςτολόπουλοσ Χαράλαμποσ, Κακθγθτισ
Καλδρυμίδου Μαρία, Κακθγιτρια
Κοφτρασ Βαςίλειοσ, Κακθγθτισ
Σπανάκθ Μαριάνα, Επίκουρθ Κακθγιτρια
Γιϊτςα Άρτεμισ, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια
άπτθσ Κεοχάρθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ
Ειςαγωγι Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν ςτο Ρ.Μ.Σ.:
Το Ραιδαγωγικό Τμιμα Νθπιαγωγϊν προκθρφςςει κζςεισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν μία φορά κάκε
ζτοσ.
Κατθγορίεσ Ρτυχιοφχων
Στο Ρ.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Σχολϊν Επιςτθμϊν Αγωγισ, πτυχιοφχοι άλλων Τμθμάτων
Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνων ομοταγϊν Λδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, κακϊσ και
πτυχιοφχοι Τμθμάτων Τ.Ε.Λ ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου.
Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ, αίτθςθ υποψθφιότθτασ - δικαιολογθτικά, εξετάςεισ - κριτιρια επιλογισ
Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ
Στα Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ γίνονται δεκτοί:
Α. Ρτυχιοφχοι Α.Ε.Λ., Τμθμάτων τθσ θμεδαπισ που κεραπεφουν τθν Ρροςχολικι Εκπαίδευςθ ι
πτυχιοφχοι Τμθμάτων ιςότιμων τίτλων τθσ αλλοδαπισ υπό τον όρο ότι ζχει αναγνωριςτεί ο τίτλοσ
ςπουδϊν από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. (πρϊθν ΔΛ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).
Β. Ρτυχιοφχοι άλλων πανεπιςτθμιακϊν Τμθμάτων, το πτυχίο των οποίων ζχει ςχζςθ με τα γνωςτικά
αντικείμενα – ειδικεφςεισ του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ
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Νθπιαγωγϊν του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων, κακϊσ και πτυχιοφχοι Τμθμάτων Α.Τ.Ε.Λ., ςφμφωνα με τθν
προχπόκεςθ του άρκρου 16 του Ν. 2327/95. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι ανωτζρω πτυχιοφχοι, εφόςον,
ζχουν επιτφχει ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ και μετά από αιτιολόγθςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ Ειδικισ
Σφνκεςθσ (Γ.Σ.Ε.Σ.) ωσ προσ τθ ςυνάφεια και επάρκεια των προπτυχιακϊν τουσ ςπουδϊν, καλοφνται να
παρακολουκιςουν και να εξεταςτοφν ςε ζναν επιπλζον οργανωμζνο κφκλο προπτυχιακϊν μακθμάτων,
για να καλφψουν τα κενά των προπτυχιακϊν τουσ ςπουδϊν
Αίτθςθ υποψθφιότθτασ – Δικαιολογθτικά
Οι ενδιαφερόμενοι να ςυμμετάςχουν ςτισ εξετάςεισ ειςαγωγισ ςτο ΡΜΣ καλοφνται να υποβάλουν, ςε
θμερομθνίεσ που ανακοινϊνονται ζγκαιρα, τα παρακάτω δικαιολογθτικά ςτθ Γραμματεία του
Τμιματοσ:
Αίτθςθ υποψθφιότθτασ
Αντίγραφο πτυχίου και λοιπϊν τίτλων
Αντίγραφο αναλυτικισ βακμολογίασ των προπτυχιακϊν μακθμάτων
Βιογραφικό ςθμείωμα
Κάκε άλλο ςτοιχείο που κατά τθ γνϊμθ των υποψθφίων κα ςυνζβαλλε ςτθ διαμόρφωςθ
πλθρζςτερθσ άποψθσ για τουσ ίδιουσ (π.χ. διπλωματικι εργαςία, δθμοςιεφςεισ, κ.λπ.).
Για τθν εξεταςτζα φλθ τθσ γραπτισ δοκιμαςίασ, τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν και για κάκε
ςυμπλθρωματικι πλθροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθ Γραμματεία του
Τμιματοσ και να επιςκζπτονται το δικτυακό τόπο του Τμιματοσ http:// ecedu.uoi.gr
Εξετάςεισ – Κριτιρια επιλογισ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν
Οι υποψιφιοι καλοφνται να εξεταςτοφν ςε γραπτι δοκιμαςία ςτα παρακάτω αντικείμενα:
Α. Στο γνωςτικό αντικείμενο τθσ ειδίκευςθσ που ζχουν επιλζξει.
Β. Σε μία από τισ εξισ ξζνεσ γλϊςςεσ: Αγγλικι, Γαλλικι, Γερμανικι.
Οι υποψιφιοι που διακζτουν πιςτοποιθτικό πολφ καλισ γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ (ςφμφωνα με τισ
προβλζψεισ του ΑΣΕΡ) ι είναι πτυχιοφχοι Τμθμάτων Ρανεπιςτθμίων ξζνων χωρϊν των οποίων θ
επίςθμθ γλϊςςα διδαςκαλίασ ςυμπίπτει με κάποια από τισ προαναφερόμενεσ, απαλλάςςονται τθσ
ςυγκεκριμζνθσ εξζταςθσ. Οι αλλοδαποί υποψιφιοι οφείλουν να εξεταςκοφν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ τθσ ελλθνικισ.
Θ επιτυχία ςτθν ξζνθ γλϊςςα κεωρείται ωσ προαπαιτοφμενο για τθ ςυμμετοχι των υποψθφίων ςτισ
εξετάςεισ των γνωςτικϊν αντικειμζνων, οι οποίεσ ακολουκοφν χρονικά.
Επίςθσ, οι υποψιφιοι οφείλουν να προςζλκουν και ςε προφορικι ςυνζντευξθ.
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Θ επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν πραγματοποιείται με τθ ςυνεκτίμθςθ των εξισ κριτθρίων
(άριςτα 100 μονάδεσ):
ΚΙΤΘΙΑ
ΑΙΣΤΑ
Γενικόσ βακμόσ πτυχίου
20
Βακμόσ ςτθ γραπτι εξζταςθ ςτο αντικείμενο ειδίκευςθσ
60
Επίδοςθ ςτθ διπλωματικι εργαςία
4
Ερευνθτικζσ εργαςίεσ και δθμοςιεφςεισ
2
Ρροφορικι ςυνζντευξθ
10
Βακμόσ δεφτερου πτυχίου
2
Ρτυχίο δεφτερθσ Ξζνθσ Γλϊςςασ
2
Σφνολο:
100
Χρονικι διάρκεια απόκτθςθσ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ
Θ χρονικι διάρκεια για τθν απονομι Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ορίηεται ςε τζςςερα
(4) εξάμθνα.
Αρικμόσ Ειςακτζων
Ο αρικμόσ ειςακτζων ςτο Ρ.Μ.Σ ορίηεται κατ’ ανϊτατο όριο ςτουσ ςαράντα (40) μεταπτυχιακοφσ
φοιτθτζσ.
Ρροςωπικό
Για τθν υλοποίθςθ του Ρ.Μ.Σ κα απαςχολθκοφν μζλθ ΔΕΡ του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ
Νθπιαγωγϊν του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων, κακϊσ και μζλθ ΔΕΡ του ιδίου Ρανεπιςτθμίου ι άλλων
Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ κακϊσ και άλλεσ κατθγορίεσ διδαςκόντων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκ. 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Αϋ).
Διδακτορικό Δίπλωμα
1 Δεκτοί για τθν εκπόνθςθ διδακτορικοφ διπλϊματοσ γίνονται υποψιφιοι που εξαςφαλίηουν τα
κριτιρια τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. Υποψθφιότθτα υποβάλλεται με ςχετικι αίτθςθ, φςτερα από
προκιρυξθ του Τμιματοσ ςε θμερομθνίεσ που ανακοινϊνονται ζγκαιρα από τθ Γραμματεία του
Τμιματοσ. Στθν προκιρυξθ κακορίηονται ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ ςε επιμζρουσ επιςτθμονικοφσ
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τομείσ και ειδικεφςεισ του Τμιματοσ και καλοφνται όςοι επικυμοφν και πλθροφν τισ προχποκζςεισ
να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ. Τθν αίτθςθ ςυνοδεφουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που
αναφζρονται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ.
2 Οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ υποψθφίων διδακτόρων
είναι (α) θ κατοχι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςε αντίςτοιχο ι ςυναφζσ επιςτθμονικό πεδίο και
(β) θ αποδεδειγμζνθ καλι γνϊςθ μίασ τουλάχιςτον ξζνθσ γλϊςςασ. Επιπρόςκετα, για τθν επιλογι
ςυνεκτιμϊνται θ ερευνθτικι πρόταςθ που κατακζτει ο υποψιφιοσ, ερευνθτικζσ εργαςίεσ,
επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ, ςυμμετοχι ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια και θ γενικότερθ επιςτθμονικι
δραςτθριότθτα του υποψιφιου. Θ τελικι επιλογι των υποψθφίων διδακτόρων γίνεται από τθ
Συνζλευςθ, θ οποία αποφαςίηει μετά από γραπτι ειςιγθςθ του κακ’ φλθ αρμόδιου μζλουσ ΔΕΡ, το
οποίο πρότεινε τθν προκιρυξθ τθσ κζςθσ και ςτο κεματικό πεδίο του οποίου ο υποψιφιοσ
πρόκειται να εκπονιςει τθ διδακτορικι διατριβι.
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ΣΧΟΛΘ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
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ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ
Οικονομικι
Ανάλυςθ
και
Οικονομικι
Οικονομικι Ανάλυςθ και Ρολιτικι
Διοικθτικι Οικονομικι

Διοικθτικι Διευκυντισ ΡΜΣ: Μιχαιλ Χλζτςοσ,
Κακθγθτισ πρϊτθσ βακμίδασ

*Για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-2016 γίνεται μόνο θ
κατεφκυνςθ «Οικονομικι Ανάλυςθ και Ρολιτικι»

Ρλθροφορίεσ: Τςαπάρθ Ολυμπία, Κανδρζλθσ Αλζξανδροσ
Τθλ.: 26510-07478, 7499
Φαξ: 26510-07009
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramecon@cc.uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://www.econ.uoi.gr/

Αρικμόσ φοιτθτϊν: 25

Ρρόγραμμα
Εκπόνθςθσ
Διατριβισ
Οικονομικι Επιςτιμθ

Διδακτορικισ Ρλθροφορίεσ: Τςαπάρθ Ολυμπία, Κανδρζλθσ Αλζξανδροσ
Τθλ.: 26510-07478, 7499
Φαξ: 26510-07009
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramecon@cc.uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://www.econ.uoi.gr/

Το Τμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων παρζχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτθν «Οικονομικι Ανάλυςθ και Διοικθτικι Οικονομικι» κακϊσ επίςθσ και
Διδακτορικό Δίπλωμα ςτθν Οικονομικι Επιςτιμθ.
(i) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτισ εξισ εξειδικεφςεισ:
Οικονομικι Ανάλυςθ και Ρολιτικι
Διοικθτικι Οικονομικι
(ii) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)
Οικονομικι Επιςτιμθ
ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ»
Διευθυντήσ του Π.Μ..:
Μιχαιλ Χλζτςοσ, Κακθγθτισ πρϊτθσ βακμίδασ
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Συντονιςτικι Επιτροπι του Ρ.Μ.Σ.:
Αντϊνιοσ Αδάμ, Επίκουροσ Κακθγθτισ
Ραντελισ Καμμάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ
Ειςαγωγι Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν ςτο Ρ.Μ.Σ.:
Θ κατεφκυνςθ «Οικονομικι Ανάλυςθ και Ρολιτικι» απευκφνεται ςε πτυχιοφχουσ τμθμάτων
οικονομικισ κατεφκυνςθσ ι ομοειδϊν τμθμάτων, κακϊσ επίςθσ και ςε πτυχιοφχουσ τμθμάτων κετικϊν
επιςτθμϊν και πολυτεχνικϊν ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν αναγνωριςμζνων τμθμάτων τθσ
αλλοδαπισ. Επίςθσ απευκφνεται και ςε πτυχιοφχουσ των τμθμάτων Α.Τ.Ε.Λ. οικονομικισ κατεφκυνςθσ.
Οι φοιτθτζσ που προζρχονται από τμιματα μθ οικονομικισ κατεφκυνςθσ δεν μποροφν να ξεπερνοφν το
1/4 του προβλεπόμενου αρικμοφ των ειςαχκζντων φοιτθτϊν. Για τυχόν αλλαγι τθσ ςφνκεςθσ μεταξφ
πτυχιοφχων οικονομικϊν και μθ οικονομικϊν τμθμάτων αποφαςίηει θ Γ.Σ.Ε.Σ μετά από ειςιγθςθ τθσ
Συντονιςτικισ Επιτροπισ του Μεταπτυχιακοφ.
Θ κατεφκυνςθ «Διοικθτικι Οικονομικι» απευκφνεται ςε πτυχιοφχουσ τμθμάτων πανεπιςτθμίων τθσ
θμεδαπισ ι ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, κακϊσ και ςε πτυχιοφχουσ Α.Τ.Ε.Λ.
ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου.
Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ κατεφκυνςθσ «Οικονομικι Ανάλυςθ και Ρολιτικι» είναι θ παροχι
εξειδικευμζνων γνϊςεων ςτα οικονομικά και ςτισ ποςοτικζσ μεκόδουσ ϊςτε να μπορεί να ενταχκεί ςτο
διδακτορικό πρόγραμμα και να αςχολθκεί με ζρευνα και με κζματα που άπτονται τθσ οικονομικισ
ανάλυςθσ.
Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ κατεφκυνςθσ «Διοικθτικι Οικονομικι» είναι θ παροχι εξειδικευμζνων γνϊςεων
ςε κζματα οικονομικισ – χρθματοοικονομικισ, μάρκετινγκ – μάνατημεντ και ποςοτικζσ μζκοδοι ϊςτε
να καταςτεί ευκολότερθ θ ζνταξθ των αποφοίτων ςτθν αγορά εργαςίασ και να εργαςτοφν ωσ ςτελζχθ
του δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα.
Οι υποψιφιοι που επικυμοφν να ενταχκοφν ςτο πρόγραμμα υποχρεοφνται να κατακζςουν ςτθ
Γραμματεία του Τμιματοσ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
1. Αίτθςθ
2. Ριςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ ςτο οποίο να φαίνεται και ο βακμόσ πτυχίου ι ο μζςοσ
όροσ βακμολογίασ των μακθμάτων που ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ ζωσ τθν θμερομθνία
κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ
3. Ριςτοποιθτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ τουλάχιςτον επιπζδου Lower
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4. Ριςτοποιθτικό γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ για αλλοδαποφσ φοιτθτζσ (πτυχίο από ελλθνικό Α.Ε.Λ.
ι Α.Τ.Ε.Λ. ι πιςτοποιθτικό ελλθνομάκειασ)
5. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ
Ο τρόποσ επιλογισ υποψθφίων ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα κακορίηεται επ’ ακριβϊσ κάκε χρόνο
από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. θ οποία με τθ ςειρά τθσ ανακζτει ςτθ Συντονιςτικι Επιτροπι τθν ευκφνθ διεξαγωγισ τθσ
διαδικαςίασ ειςαγωγισ των υποψθφίων ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Θ διαδικαςία επιλογισ των υποψθφίων γίνεται ςε δφο διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ.
Κατά τθν 1θ περίοδο (Μάρτιοσ – Απρίλιοσ) μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ όςοι ζχουν περάςει
επιτυχϊσ τουλάχιςτον το 80% των μακθμάτων που απαιτοφνται για τθν απόκτθςθ του πτυχίου. Με
βάςθ αυτά τα μακιματα υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν
ζνταξθ αυτϊν των υποψθφίων ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, εφόςον επιλεχκοφν, είναι θ
ολοκλιρωςθ των προπτυχιακϊν ςπουδϊν τουσ ζωσ το Σεπτζμβριο του εκάςτοτε ακαδθμαϊκοφ
ζτουσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ αποκλείονται από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Θ 2θ περίοδοσ επιλογισ υποψθφίων αφορά αποκλειςτικά πτυχιοφχουσ και λαμβάνει χϊρα το
Σεπτζμβριο και μόνο για τον αρικμό των κζςεων που δεν ζχουν καλυφκεί κατά τθν 1θ περίοδο.
Θ επιλογι για τθν κατεφκυνςθ «Οικονομικι Ανάλυςθ και Ρολιτικι» γίνεται ωσ ακολοφκωσ:
Για τουσ πτυχιοφχουσ τμθμάτων οικονομικισ κατεφκυνςθσ και ομοειδϊν τμθμάτων, και εφόςον
διακζτουν επαρκι γνϊςθ ςτθ μικροοικονομικι και μακροοικονομικι (δθλαδι ζχουν διδαχκεί
τουλάχιςτον δφο μακιματα μικροοικονομικισ και δφο μακιματα μακροοικονομικισ) και ςτισ
ποςοτικζσ μεκόδουσ (τουλάχιςτον από ζνα μάκθμα ςε μακθματικά, ςτατιςτικι και οικονομετρία ι από
ζνα τουλάχιςτον μάκθμα ςε μακθματικά και δφο μακιματα ςε ςτατιςτικι ι από ζνα μάκθμα ςε
μακθματικά και δφο μακιματα ςε οικονομετρία), θ κατάταξθ ειςαγωγισ τουσ ςτο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα γίνεται με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια:
1.
Βακμόσ πτυχίου (τουλάχιςτον 6): Βαρφτθτα - 25%. Για αυτοφσ που επιλζγονται το Μάρτιο
λαμβάνεται υπόψθ ο μζςοσ όροσ των επιτυχόντων μακθμάτων κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ
αίτθςισ τουσ
2.
Μζςοσ όροσ βακμολογίασ μακθμάτων μακροοικονομικισ (τουλάχιςτον δφο μακιματα):
Βαρφτθτα – 15%
3.
Μζςοσ όροσ βακμολογίασ μακθμάτων μικροοικονομικισ (τουλάχιςτον δφο μακιματα):
Βαρφτθτα – 15%
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4.
Μζςοσ όροσ βακμολογίασ ποςοτικϊν μακθμάτων (τουλάχιςτον από ζνα μάκθμα ςε
μακθματικά, ςτατιςτικι και οικονομετρία ι από ζνα τουλάχιςτον μάκθμα ςε μακθματικά και δφο
μακιματα ςε ςτατιςτικι ι από ζνα μάκθμα ςε μακθματικά και δφο μακιματα ςε οικονομετρία):
Βαρφτθτα - 15%
5.
Συνζντευξθ (με άριςτα το 10): Βαρφτθτα - 30%
Οι υποψιφιοι που κα ςυγκεντρϊςουν βακμολογία κάτω από 7,00/10,00 με βάςθ τα παραπάνω
κριτιρια, μπορεί να παραπεμφκοφν, ανάλογα με τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ επιλογισ, ςε γραπτζσ
εξετάςεισ ςε ζνα ι ςε περιςςότερα από τα μακιματα Μικροοικονομικισ, Μακροοικονομικισ και
Ροςοτικϊν Μεκόδων (με επακριβϊσ προςδιοριςμζνθ φλθ από τθν επιτροπι). Οι υποψιφιοι που
παραπζμπονται ςε εξετάςεισ πρζπει να επιτφχουν βακμό ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε (5) ςε όλα τα
εξεταςκζντα μακιματα προκειμζνου να γίνουν δεκτοί ςτο πρόγραμμα, μετά από τθν κατάταξι τουσ.
Στθν τελικι κρίςθ τθσ επιτροπισ επιλογισ ςυνυπολογίηονται και οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ.
Πςοι υποψιφιοι είναι πτυχιοφχοι τμθμάτων οικονομικισ κατεφκυνςθσ ι ομοειδϊν Τμθμάτων και
δεν διακζτουν επαρκι γνϊςθ ςε ζνα ι και ςε περιςςότερα από τα προαναφερκζντα μακιματα είναι
υποχρεωμζνοι να προςζλκουν ςε γραπτζσ εξετάςεισ ςτα εν λόγω μακιματα (με επακριβϊσ
προςδιοριςμζνθ φλθ από τθν επιτροπι)
Θ επιλογι για τουσ πτυχιοφχουσ τμθμάτων κετικισ και πολυτεχνικισ κατεφκυνςθσ, κακϊσ και
Α.Τ.Ε.Λ. οικονομικισ κατεφκυνςθσ θ κατάταξθ ειςαγωγισ τουσ ςτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνεται με
βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια:
6. Βακμόσ πτυχίου (τουλάχιςτον 6): Βαρφτθτα - 25%. Για αυτοφσ που επιλζγονται το Μάρτιο
λαμβάνεται υπόψθ ο μζςοσ όροσ των επιτυχόντων μακθμάτων κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ
αίτθςισ τουσ
7. Μζςοσ όροσ βακμολογίασ μακθμάτων μακροοικονομικισ (τουλάχιςτον δφο μακιματα): Βαρφτθτα –
15%
8. Μζςοσ όροσ βακμολογίασ μακθμάτων μικροοικονομικισ (τουλάχιςτον δφο μακιματα): Βαρφτθτα –
15%
9. Μζςοσ όροσ βακμολογίασ ποςοτικϊν μακθμάτων (τουλάχιςτον από ζνα μάκθμα ςε μακθματικά,
ςτατιςτικι και οικονομετρία ι από ζνα τουλάχιςτον μάκθμα ςε μακθματικά και δφο μακιματα ςε
ςτατιςτικι ι από ζνα μάκθμα ςε μακθματικά και δφο μακιματα ςε οικονομετρία): Βαρφτθτα - 15%
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10. Συνζντευξθ (με άριςτα το 10): Βαρφτθτα - 30%
Στθν τελικι κρίςθ τθσ επιτροπισ επιλογισ ςυνυπολογίηονται και οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ.
Οι υποψιφιοι τμθμάτων κετικισ και πολυτεχνικισ κατεφκυνςθσ, κακϊσ και Α.Τ.Ε.Λ. οικονομικισ
κατεφκυνςθσ που δε διακζτουν επαρκι γνϊςθ ςε ζνα ι και ςε περιςςότερα από τα
προαναφερκζντα μακιματα είναι υποχρεωμζνοι να προςζλκουν ςε γραπτζσ εξετάςεισ ςτα εν λόγω
μακιματα (με επακριβϊσ προςδιοριςμζνθ φλθ από τθν επιτροπι).
Θ επιλογι υποψθφίων για τθν κατεφκυνςθ «Διοικθτικι Οικονομικι» γίνεται ωσ ακολοφκωσ:
1. Βακμόσ πτυχίου (τουλάχιςτον 6): Βαρφτθτα - 70%. Για αυτοφσ που επιλζγονται το Μάρτιο
λαμβάνεται υπόψθ ο μζςοσ όροσ των επιτυχόντων μακθμάτων κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ
αίτθςισ τουσ
2. Συνζντευξθ (με άριςτα το 10): Βαρφτθτα - 30%
Θ χρονικι διάρκεια για τθν απονομι του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ορίηεται ςε τρία
(3) εξάμθνα.
Σε ό,τι αφορά τθν κατεφκυνςθ Οικονομικι Ανάλυςθ και Ρολιτικι τα μακιματα πραγματοποιοφνται
κατά τθ διάρκεια του 1ου και 2ου εξαμινου. Κατά τθ διάρκεια του 1ου εξαμινου οι φοιτθτζσ
καλοφνται να παρακολουκιςουν επτά (7) υποχρεωτικά μακιματα κορμοφ διάρκειασ ζξι εβδομάδων το
κακζνα. Κατά τθ διάρκεια του 2ου εξαμινου οι φοιτθτζσ καλοφνται να παρακολουκιςουν οκτϊ (8)
μακιματα επιλογισ, διάρκειασ ζξι εβδομάδων το κακζνα, από ζνα ςφνολο προςφερόμενων
μακθμάτων επιλογισ. Το ςφνολο των προςφερόμενων μακθμάτων επιλογισ κακορίηεται κάκε χρόνο
από τθ Γ.Σ.Ε.Σ.. Κατά τθ διάρκεια του του 3ου εξαμινου εκπονείται θ υποχρεωτικι διπλωματικι
εργαςία.
Σε ό,τι αφορά τθν κατεφκυνςθ Διοικθτικι Οικονομικι τα μακιματα πραγματοποιοφνται κατά τθ
διάρκεια του 1ου, 2ου και 3ου εξαμινου. Κατά τθ διάρκεια του 1ου εξαμινου οι φοιτθτζσ καλοφνται
να παρακολουκιςουν οκτϊ (8) υποχρεωτικά μακιματα κορμοφ διάρκειασ ζξι εβδομάδων το κακζνα.
Κατά τθ διάρκεια του 2ου και 3ου εξαμινου οι φοιτθτζσ καλοφνται να παρακολουκιςουν δεκατζςςερα
(14) μακιματα επιλογισ (8 μακιματα ςτο 2ο εξάμθνο και 6 μακιματα ςτο 3ο εξάμθνο), διάρκειασ ζξι
εβδομάδων το κακζνα, από ζνα ςφνολο προςφερόμενων μακθμάτων επιλογισ. Το ςφνολο των
προςφερόμενων μακθμάτων επιλογισ κακορίηεται κάκε χρόνο από τθ Γ.Σ.Ε.Σ..
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Αρικμόσ Ειςακτζων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν:
Ρριν τθν ζναρξθ τθσ ακαδθμαϊκισ περιόδου, και ειδικότερα πριν τθν προκιρυξθ των κζςεων για τθν
ζνταξθ ςτο Μ.Δ.Ε., κακορίηονται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ οι κατευκφνςεισ που κα δοκοφν, κακϊσ
και ο προςφερόμενοσ αρικμόσ μακθμάτων επιλογισ. Ο αρικμόσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν
κακορίηεται από τθν επιτροπι επιλογισ του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ και εγκρίνεται από τθ
Γ.Σ.Ε.Σ του Τμιματοσ. Θ Γραμματεία του Τμιματοσ ειδοποιεί τουσ επιλεγζντεσ υποψθφίουσ, οι οποίοι
είναι υποχρεωμζνοι ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, που προςδιορίηεται από τθ Συντονιςτικι Επιτροπι,
να απαντιςουν γραπτϊσ αν αποδζχονται ι όχι τθν ζνταξι τουσ ςτο Ρ.Μ.Σ.
Χρονικι Διάρκεια των Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:
Θ διάρκεια ςπουδϊν που απαιτείται για τθ χοριγθςθ του Μ.Δ.Ε. ορίηεται ςε τρία (3) εξάμθνα.
ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΟΝΘΣΘΣ ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΘΣ ΔΙΑΤΙΒΘΣ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΡΙΣΤΘΜΘ»
Υποψιφιοι Διδάκτορεσ:
Το Τμιμα προκθρφςςει κζςεισ Υ.Δ. τρεισ φορζσ το χρόνο, τον Σεπτζμβριο, τον Φεβρουάριο και τον
Λοφνιο.
Ρροχποκζςεισ εγγραφισ
Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ κα πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ:
1. Κατοχι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςτισ οικονομικζσ – κοινωνικζσ – κετικζσ επιςτιμεσ
από Α.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ.
2. Γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ τουλάχιςτον ςε επίπεδο Lower.
3. Ρτυχίο από Α.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ ι το προβλεπόμενο από το νόμο πιςτοποιθτικό
ελλθνομάκειασ (μόνο για τουσ αλλοδαποφσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ).
Κατ’ εξαίρεςθ, μπορεί να γίνουν δεκτοί από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. και κάτοχοι Μ.Δ.Ε. άλλων Τμθμάτων ι
Σχολϊν, φςτερα από τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ τθσ Σ.Ε.Μ.Σ. Με απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατό να
κακορίηονται πρόςκετεσ υποχρεϊςεισ παρακολοφκθςθσ μεταπτυχιακϊν μακθμάτων ι και εξετάςεων
ςε ευρφτερεσ κεματικζσ περιοχζσ για τουσ υποψιφιουσ που είναι ιδθ κάτοχοι ςυναφοφσ Μ.Δ.Ε. πριν
ενταχκοφν ςτο διδακτορικό πρόγραμμα ι και κατά τθ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ.
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Θ επιλογι των υποψθφίων γίνεται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. φςτερα από πρόταςθ τθσ Σ.Ε.Μ.Σ. Για τθν επιλογι,
εκτόσ από τον βακμό του Μ.Δ.Ε., ςυνεκτιμϊνται ςτοιχεία αντίςτοιχα προσ τα κριτιρια επιλογισ ςτον
πρϊτο κφκλο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, κακϊσ και θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν. Για να ςυηθτθκεί θ
υποψθφιότθτα του ενδιαφερόμενου για τθν ζνταξθ ςτο διδακτορικό πρόγραμμα, ο υποψιφιοσ οφείλει
να ζρκει ςε επαφι με μζλοσ Δ.Ε.Ρ του Τμιματοσ που κα αναλάβει να είναι ο επιβλζπων κακθγθτισ του
ςε περίπτωςθ αποδοχισ τθσ υποψθφιότθτάσ του.
Κατόπιν αυτοφ υποβάλλει αίτθςθ ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ, θ οποία περιλαμβάνει:
(α) βιογραφικό ςθμείωμα και αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν (πτυχίου και Μ.Δ.Ε., τίτλων γλωςςομάκειασ)
(β) ςφνοψθ κζματοσ τθσ διδακτορικισ διατριβισ
(γ) επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ αν υπάρχουν
(δ) τυχόν επιπλζον ερευνθτικό ζργο
(ε) αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ
Θ Σ.Ε.Μ.Σ. φζρει τθν αίτθςθ του υποψθφίου προσ ςυηιτθςθ ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ., θ οποία αποφαςίηει
ςχετικά.
Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ και τθν απόκτθςθ Διδακτορικοφ
Διπλϊματοσ είναι τρία χρόνια από τθν κατάκεςθ του κζματοσ.
Ο μζγιςτοσ χρόνοσ για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ και τθν απόκτθςθ Διδακτορικοφ
Διπλϊματοσ είναι ζξι χρόνια.
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ΣΧΟΛΘ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΘΣ ΤΕΧΝΘΣ
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ΤΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΘΣ ΤΕΧΝΘΣ
Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν
Τμιματοσ Εικαςτικϊν Τεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ
Εικαςτικζσ Τζχνεσ
Επιμζλεια Εκκζςεων

Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Γκόκασ Ευάγγελοσ,
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Ρλθροφορίεσ: Κωςτι Ειρινθ
Τθλ.: 26510-7117
Φαξ: 26510-7065
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramarts@cc.uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://www.arts.uoi.gr

Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν:
Ανάλογα με τθν εκάςτοτε προκιρυξθ

Το Τμιμα Εικαςτικϊν Τεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ (όπωσ μετονομάςτθκε το Τμιμα Ρλαςτικϊν
Τεχνϊν & Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ με το άρκρο 63 του ν. 4386/2016) τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν του
Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων οργανϊνει και λειτουργεί από το Ακαδθμαϊκό ζτοσ 2006-2007 Ρρόγραμμα
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.). Το τρζχον Ρ.Μ.Σ. εγκρίκθκε με τθν Υπουργικι Απόφαςθ
159937/Β7/6-10-14, ΦΕΚ 2731/Β/13-10-2014 και απονζμει:
(i) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε) ςτισ εξισ εξειδικεφςεισ:
Εικαςτικζσ Τζχνεσ
Επιμζλεια Εκκζςεων
(ii) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)
ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΘΣ
ΤΕΧΝΘΣ
Διευκυντισ του Ρ.Μ.Σ.:
Γκόκασ Ευάγγελοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Συντονιςτικι Eπιτροπι του Ρ.Μ.Σ.:
Μπιτςικασ Ξενοφϊν, Κακθγθτισ
Αδαμοποφλου Αρετι, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια
Δζδοσ Ηικοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
116

Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 2017-2018

Κατςάρθσ Εμμανουιλ, Επίκουροσ Κακθγθτισ
Ραπαδθμθτρόπουλοσ Ραναγιϊτθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ
Ραςχάλθσ Βαςίλειοσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ
Σολομϊν Εςκιρ, Επίκουρθ Κακθγιτρια
Στακοποφλου Ουρανία, Επίκουρθ Κακθγιτρια
Ειςαγωγι Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν ςτο Ρ.Μ.Σ.:
Ρροκιρυξθ κζςεων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν:
Θ πρόςλθψθ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςε κάκε Ρ.Μ.Σ. πραγματοποιείται με προκιρυξθ ςυγκεκριμζνου
αρικμοφ κζςεων από τθ Γενικι Συνζλευςθ Ειδικισ Σφςταςθσ (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμιματοσ μετά από ειςιγθςθ
τθσ αρμόδιασ Συντονιςτικισ Επιτροπισ. Θ απόφαςθ για τθν προκιρυξθ νζων κζςεων μεταπτυχιακϊν
φοιτθτϊν λαμβάνεται ςε ςυνεδρία τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ κατά μινα Μάιο κάκε ζτουσ. Μετά από
ειςιγθςθ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Σ.Ε.Μ.Σ) του Ρ.Μ.Σ είναι δυνατι θ
προκιρυξθ κζςεων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν εκτάκτωσ, αν τοφτο κρικεί ςκόπιμο από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τμιματοσ. Με μζριμνα του Ρροζδρου του Τμιματοσ, θ Γραμματεία του Τμιματοσ αναλαμβάνει τθ
δθμοςιοποίθςθ τθσ προκιρυξθσ νζων κζςεων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν κατά τον προςφορότερο
τρόπο.
Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ - αίτθςθ υποψθφιότθτασ – δικαιολογθτικά – εξετάςεισ - κριτιρια
επιλογισ:
Στα Ρ.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι Α.Ε.Λ. (Ρανεπιςτιμια, Τεχνολογικά Λδρφματα κλπ.) και ςυναφϊν
Τμθμάτων τθσ θμεδαπισ ι κατόχων αναγνωριςμζνων ιςότιμων διπλωμάτων τθσ αλλοδαπισ κατά τα
οριηόμενα από το άρκρο 4, παρ. 1α του Ν. 3685/2008. Υποψιφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι του
ιδίου Τμιματοσ, οι οποίοι, με το πζρασ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ
εξεταςτικισ περιόδου Σεπτεμβρίου, κα ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τισ ςπουδζσ τουσ.
Θ διαδικαςία επιλογισ των ειςακτζων φοιτθτϊν γίνεται υπό τθν ευκφνθ τθσ Σ.Ε.Μ.Σ. με γραπτζσ
εξετάςεισ και προφορικι ςυνζντευξθ. Λεπτομζρειεσ ςχετικζσ με τθν διαδικαςία των εξετάςεων
αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ Ρλαςτικϊν Τεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ
Τζχνθσ τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:
Αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςτθν οποία κα εκδθλϊνεται το ενδιαφζρον για ςυγκεκριμζνο κλάδο, κακϊσ
επίςθσ κα αναφζρεται και θ ξζνθ γλϊςςα ςτθν οποία επικυμεί να εξεταςτεί ο υποψιφιοσ.
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Βιογραφικό ςθμείωμα
Επικυρωμζνο αντίγραφο πτυχίου και αναγνϊριςθ ιςοτιμίασ (ςε περίπτωςθ που το πτυχίο
χορθγικθκε από ομοταγζσ ίδρυμα του εξωτερικοφ).
Επικυρωμζνο αντίγραφο αναλυτικισ βακμολογίασ.
Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ
Αποδεικτικό γνϊςθσ μιασ ξζνθσ γλϊςςασ (Αγγλικισ, Γαλλικισ, Γερμανικισ και Λταλικισ). Πςοι είναι
κάτοχοι πτυχίου επιπζδου Proficiency για τθν Αγγλικι, Sorbonne για τθ Γαλλικι, Oberstufe για τθ
Γερμανικι και Diploma Superiore για τθν Λταλικι, απαλλάςςονται τθσ εξζταςθσ. Πταν δεν υπάρχει
αποδεικτικό, οι υποψιφιοι εξετάηονται ςε ξενόγλωςςο κείμενο ςυναφζσ προσ τισ ειδικεφςεισ του
Ρρογράμματοσ.
Φωτοτυπία ταυτότθτασ.
Portfolio (ςε ψθφιακι ι ζντυπθ μορφι), για τουσ υποψθφίουσ τθσ κατεφκυνςθσ των Εικαςτικϊν
Τεχνϊν.
Αποδεικτικά ςτοιχεία τυχόν ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ, για τουσ υποψθφίουσ τθσ κατεφκυνςθσ
τθσ Επιμζλειασ Εκκζςεων.
Θ επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτθν κατεφκυνςθ Εικαςτικϊν Τεχνϊν γίνεται με
αξιολόγθςθ του φακζλου (portfolio), του κειμζνου κεωρθτικισ υποςτιριξθσ του ζργου, τθσ προφορικισ
ςυνζντευξθσ και με ςυνεκτίμθςθ των εξισ κριτθρίων: το γενικό βακμό του πτυχίου, τθ βακμολογία ςτα
προπτυχιακά μακιματα που είναι ςχετικά με τα μακιματα του Ρ.Μ.Σ., τθν επίδοςθ ςε διπλωματικι
εργαςία, όπου αυτι προβλζπεται ςτο προπτυχιακό επίπεδο και τθν τυχόν ερευνθτικι δραςτθριότθτα
του υποψθφίου. Ροςοςτιαία, με άριςτα τισ 100 μονάδεσ, βακμολογοφνται με 60 μονάδεσ το portfolio,
με 20 μονάδεσ ο βακμόσ πτυχίου και με 20 μονάδεσ θ ςυνζντευξθ με ςυνεκτίμθςθ και των λοιπϊν
κριτθρίων.
Θ επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτθν κατεφκυνςθ Επιμζλεια Εκκζςεων γίνεται με γραπτι
εξζταςθ ςτα προβλεπόμενα μακιματα, αξιολόγθςθ προφορικισ ςυνζντευξθσ και με ςυνεκτίμθςθ των
εξισ κριτθρίων: το γενικό βακμό του πτυχίου, τθ βακμολογία ςτα προπτυχιακά μακιματα που είναι
ςχετικά με τα μακιματα του Ρ.Μ.Σ., τθν επίδοςθ ςε διπλωματικι εργαςία, όπου αυτι προβλζπεται ςτο
προπτυχιακό επίπεδο και τθν τυχόν ερευνθτικι δραςτθριότθτα του υποψθφίου. Ροςοςτιαία, με άριςτα
τισ 100 μονάδεσ, βακμολογοφνται με 60 μονάδεσ θ γραπτι εξζταςθ, με 20 μονάδεσ ο βακμόσ πτυχίου
και με 20 μονάδεσ θ ςυνζντευξθ με ςυνεκτίμθςθ και των λοιπϊν κριτθρίων.
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Τισ προφορικζσ ςυνεντεφξεισ - εξετάςεισ διενεργεί εξεταςτικι επιτροπι, θ οποία ορίηεται από τθν
Γ.Σ.Ε.Σ. φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Σ.Ε.Μ.Σ. του Ρ.Μ.Σ.
Υπότροφοι, κατόπιν εξετάςεων του ΛΚΥ ι άλλων φορζων γίνονται δεκτοί ςτο Ρ.Μ.Σ. μετά από
ςυνζντευξθ, με ειςιγθςθ τθσ Σ.Ε.Μ.Σ και απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. Θ ειδίκευςθ κα είναι ςυναφισ με το
γνωςτικό αντικείμενο για το οποίο χορθγικθκε θ υποτροφία.
Αρικμόσ Ειςακτζων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν:
Ο αρικμόσ των ειςακτζων ςτο Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ορίηεται ςε ςυνεδρία τθσ
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ κατά μινα Μάιο κάκε ζτουσ.
Χρονικι Διάρκεια των Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:
Ο ελάχιςτοσ και ο μζγιςτοσ χρόνοσ, μζςα ςτον οποίο πρζπει να ολοκλθρωκεί το ερευνθτικό ζργο για
τθν απόκτθςθ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ, ορίηεται ςε τζςςερα (4) και ζξι (6) διδακτικά
εξάμθνα, αντίςτοιχα.
Υποψιφιοι Διδάκτορεσ:
Αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ εξετάηονται από τθ Σ.Ε.Μ.Σ. κάκε
Οκτϊβριο (θμερομθνία κατάκεςθσ αίτθςθσ 30/9 εκάςτου ζτουσ) και Φεβρουάριο (θμερομθνία
κατάκεςθσ αίτθςθσ 31/1 εκάςτου ζτουσ), θ οποία ςυνοδεφεται από βιογραφικό ςθμείωμα, αντίγραφα
τίτλων ςπουδϊν, τεκμθριωμζνθ πρόταςθ για τθν ζρευνα που προτίκεται να αναλάβει ο υποψιφιοσ και
φάκελο με τυχόν δθμοςιεφςεισ ι άλλα ςτοιχεία που κεωρεί ότι ενιςχφουν τθν αίτθςι τουσ.
Ωσ υποψιφιοι διδάκτορεσ είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί, μετά από αίτθςθ τουσ προσ τθ Γ.Σ.Ε.Σ.
και ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Σ.Ε.Μ.Σ., κάτοχοι Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ του ΡΤΕΤ και
άλλων Α.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ ι κάτοχοι αναγνωριςμζνων ιςότιμων τίτλων τθσ αλλοδαπισ.
Για κάκε υποψιφιο διδάκτορα ορίηεται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από ειςιγθςθ τθσ Σ.Ε.Μ.Σ., τριμελισ
ςυμβουλευτικι επιτροπι για τθν επίβλεψθ και κακοδιγθςθ του υποψθφίου, ςτθν οποία μετζχουν ζνα
(1) μζλοσ Δ.Ε.Ρ. του οικείου Τμιματοσ τθσ βακμίδασ του κακθγθτι, αναπλθρωτι κακθγθτι ι
επίκουρου κακθγθτι, ωσ επιβλζπων, και άλλα δφο μζλθ, τα οποία μπορεί να είναι μζλθ Δ.Ε.Ρ. του
ιδίου ι άλλου Τμιματοσ του ιδίου ι άλλου Ρανεπιςτθμίου τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ,
αποχωριςαντεσ λόγω ορίου θλικίασ κακθγθτζσ Α.Ε.Λ., κακθγθτζσ Α.Σ.Ε.Λ. ι μζλθ Ε.Ρ. των Τ.Ε.Λ. και τθσ
Α.Σ.ΡΑΛ.Τ.Ε. ι ερευνθτζσ των βακμίδων Αϋ, Βϋ ι Γϋ αναγνωριςμζνου ερευνθτικοφ κζντρου του
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εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ. Τα μζλθ τθσ επιτροπισ πρζπει να ζχουν τθν ίδια ι ςυναφι επιςτθμονικι
ειδικότθτα με αυτι, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ διδάκτορασ εκπονεί τθ διατριβι του.
Ο υποψιφιοσ διδάκτορασ εκτελεί, υπό τθν επίβλεψθ τθσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ, ζρευνα θ
οποία οδθγεί ςτθ ςυγγραφι Διδακτορικισ Διατριβισ.
Θ χρονικι διάρκεια για τθν απόκτθςθ του διδακτορικοφ διπλϊματοσ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ
από τρία πλιρθ θμερολογιακά ζτθ από τθν θμερομθνία οριςμοφ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ
επιτροπισ. Ο μζγιςτοσ χρόνοσ ςε κάκε περίπτωςθ ορίηεται ςε δϊδεκα εξάμθνα.
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ΡΟΛΥΤΕΧΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ

ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ Θ/Υ & ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ
ΤΜΘΜΑ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ
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ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΥΛΙΚΩΝ
Διευκυντισ Δ.Ρ.Μ.Σ.: Κωνςταντίνοσ Μπζλτςιοσ,
Κακθγθτισ

Χθμεία και Τεχνολογία Υλικϊν

Ρλθροφορίεσ: Χαρά Θλία
Τθλ.: 26510-07148
Φαξ: 26510-07034
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: helia@cc.uoi.gr
Λςτοςελίδα: chem.materials@uoi.gr
Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 30
Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Αλκιβιάδθσ Ραϊπζτθσ,
Κακθγθτισ

Ρροθγμζνα Υλικά

Ρλθροφορίεσ: Κωνςταντίνα Κόκκαλθ.
Τθλζφωνο: 26510-07202
Φαξ: 26510-07034
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kkokali@cc.uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://www.materials.uoi.gr
Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 30

Ρρόγραμμα Εκπόνθςθσ Διδακτορικισ Διατριβισ

Ρλθροφορίεσ: Κωνςταντίνα Κόκκαλθ.
Τθλζφωνο: 26510-07202
Φαξ: 26510-07034
Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kkokali@cc.uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://www.materials.uoi.gr/

ΔΙΑΤΜΘΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΧΘΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
Το Τμιμα Μθχανικϊν Επιςτιμθσ Υλικϊν λειτουργεί, από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2004-2005,
Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν το οποίο οδθγεί ςτθν απονομι Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ
Ειδίκευςθσ (ΜΔΕ - Master) ςτθ «Χθμεία και Τεχνολογία των Υλικϊν». Μζχρι το 2014 ιταν διάρκειασ
δφο ετϊν. Το πρόγραμμα αυτό αναμορφϊκθκε το 2014 και λειτουργεί εκ νζου από το ακαδθμαϊκό ζτοσ
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2014-2015 με μονοετι διάρκεια. Είναι διατμθματικό και μετζχουν ςε αυτό τα Τμιματα, Μθχανικϊν
Επιςτιμθσ Υλικϊν και Χθμείασ τθσ Σχολισ Κετικϊν Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων.
Σκοπόσ του ΔΡΜΣ είναι θ κατάρτιςθ ειδικϊν επιςτθμόνων με ειδίκευςθ ςτθ Χθμεία και Τεχνολογία
των Υλικϊν, ζτςι ϊςτε οι πτυχιοφχοι του προγράμματοσ να αποκτιςουν ιςχυρό επιςτθμονικό
υπόβακρο, εμπειρία και τεχνογνωςία ςτο ςφγχρονο αυτό τεχνολογικό τομζα αιχμισ και πιο
ςυγκεκριμζνα ςτουσ τρόπουσ ςφνκεςθσ, χαρακτθριςμοφ και ςφγχρονων εφαρμογϊν υλικϊν, όπωσ
κεραμικϊν, πολυμερικϊν, μεταλλικϊν και ςυνκζτων. Το πρόγραμμα ςκοπεφει να οδθγιςει ςτθ
δθμιουργία επιςτθμόνων και μθχανικϊν με τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτον τομζα των
υλικϊν για επιτυχι ςταδιοδρομία ςτον ιδιωτικό, δθμόςιο και ακαδθμαϊκό τομζα (Ρανεπιςτιμια - ΤΕΛ),
επάνδρωςθ των ερευνθτικϊν κζντρων με ζμπειρο επιςτθμονικό προςωπικό, ικανό να βελτιϊςει ι / και
να ςυμβάλλει ςτθν ανακάλυψθ και χριςθ νζων βελτιωμζνων υλικϊν και με τελικό επιδιωκόμενο
αποτζλεςμα τθν τεχνολογικι και οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ.
Το πρόγραμμα αρχίηει κάκε Οκτϊβριο με τθν ειςαγωγι μζχρι τριάντα (30) μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν
κατ’ ανϊτατο όριο και περιλαμβάνει ζνα διδακτικό εξάμθνο ςτο οποίο θ παρακολοφκθςθ είναι
υποχρεωτικι και ζνα εξάμθνο εκπόνθςθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ εξειδίκευςθσ
(Μ.Δ.Εργ.) για τθ λιψθ ΜΔΕ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ εκπονοφν τθν ζρευνά τουσ ςτα Τμιματα
Μθχανικϊν Επιςτιμθσ Υλικϊν και Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων, κακϊσ και ςτα εργαςτιρια
όπου διδάςκουν ερευνθτζσ και κακθγθτζσ, διδάςκοντεσ του ΔΡΜΣ.
Διδαςκόμενα μακιματα και εργαςτιρια
Αϋ Εξάμθνο
Εβδομάδεσ/ϊρεσ ανά ECTS
ανά
εβδομάδα
μάκθμα

Ρροςφερόμενα μακιματα
1. Δομι των Υλικϊν-Φυςικι και Χθμεία Στερεάσ
κατάςταςθσ
2. Ρροχωρθμζνθ
Χθμεία
ςφνκεςθσ
υλικϊν-Διεργαςίεσ
ανόργανων ςτερεϊν
3. Λδιότθτεσ Υλικϊν-Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
4. 4.Τεχνικζσ χαρακτθριςμοφ Υλικϊν-Αναλυτικζσ Τεχνικζσ
5. 5.Ρροθγμζνα Υλικά –Τεχνολογία Υλικϊν ςε Μικρο και
Νανοδιαςτάςεισ
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6. 6.Καταλυτικά και Μοριακά Υλικά-Διεργαςίεσ
7. ΣΥΝΟΛΟ
Βϋ Εξάμθνο
Ρροςφερόμενα μακιματα

13/3

Εβδομάδεσ/ϊρεσ
ανά εβδομάδα

5
30
ECTS
ανά
μάκθμα

1.
Εργαςτιριο Ειςαγωγισ ςτθν Ζρευνα τθσ Χθμείασ και
13/6
10
Τεχνολογίασ των Υλικϊν
2.
Εκπόνθςθ, Συγγραφι και Υποςτιριξθ τθσ μεταπτυχιακισ
13/24
20
διπλωματικισ εργαςίασ εξειδίκευςθσ (Μ.Δ.Εργ.)
ΣΥΝΟΛΟ
30
Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ - αίτθςθ υποψθφιότθτασ - δικαιολογθτικά - εξετάςεισ - κριτιρια
επιλογισ:
Στο Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Τμθμάτων Μθχανικϊν Επιςτιμθσ Υλικϊν,
Χθμείασ, Φυςικισ, Χθμικϊν Μθχανικϊν κακϊσ και άλλων ςχετικϊν εφαρμοςμζνων επιςτθμονικϊν
κλάδων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνων ομοταγϊν Λδρυμάτων τθσ
αλλοδαπισ.
Πργανα διοίκθςθσ ΔΡΜΣ
Διευκυντισ του Δ.Ρ.Μ.Σ.:
Μπζλτςιοσ Κωνςταντίνοσ, Κακθγθτισ Τμιματοσ Μθχανικϊν Επιςτιμθσ Υλικϊν του Ρανεπιςτθμίου
Λωαννίνων
Συντονιςτικι Eπιτροπι του Δ.Ρ.Μ.Σ. :
Γουρνισ Δθμιτριοσ, Κακθγθτισ Τμιματοσ Μθχανικϊν Επιςτιμθσ Υλικϊν του Ρανεπιςτθμίου
Λωαννίνων.
Λουλοφδθ Μαρία, Κακθγθτισ Τμιματοσ Χθμείασ του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων
Ειδικι Διατμθματικι Επιτροπι (Ε.Δ.Ε.): αποτελείται από μζλθ ΔΕΡ των οικείων Τμθμάτων, αςκεί τισ
αρμοδιότθτεσ που ζχει θ Γ.Σ.Ε.Σ. ςε μονοτμθματικά μεταπτυχιακά.
124

Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 2017-2018

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΡΟΘΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ»
Το ΡΜΣ «Ρροθγμζνα Υλικά» του Τμιματοσ Μθχανικϊν Επιςτιμθσ Υλικϊν λειτουργεί, από το
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-2015 και διαρκεί δϊδεκα (12) μινεσ (πλιρεσ θμερολογιακό ζτοσ), ςφμφωνα με
τισ κείμενεσ διατάξεισ όςον αφορά τθν ελάχιςτθ διάρκεια για τθ λιψθ του Μεταπτυχιακοφ
Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.).
Το ΡΜΣ “Ρροθγμζνα Υλικά” αποςκοπεί ςτθν προαγωγι τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ και προϊκθςθ τθσ
εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ςτθν κατεφκυνςθ των Μθχανικϊν Επιςτιμθσ Υλικϊν, θ οποία αποτελεί
αναπόςπαςτθ ειδικότθτα Μθχανικϊν ςε όλεσ ςχεδόν τισ Ρολυτεχνικζσ Σχολζσ διεκνϊσ. Το Ρ.Μ.Σ.
παρζχει τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ϊςτε να γεφυρϊςει το κενό που υπάρχει ςτισ ειδικότθτεσ των
Μθχανικϊν και άλλων επιςτθμόνων ςτο ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο. Ζτςι κα καταςτεί δυνατι
θ πλθρζςτερθ κατανόθςθ τθσ Επιςτιμθσ των Υλικϊν και θ εφαρμογι τθσ ςτουσ διάφορουσ κλάδουσ τθσ
βιομθχανίασ μζςω τθσ Μθχανικισ των Υλικϊν.
Θ οργάνωςθ και λειτουργία του ςυγκεκριμζνου Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν αποςκοπεί
κατά προτεραιότθτα:
1 Στθ διατιρθςθ και ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ των προςφερόμενων Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν με τθ
χοριγθςθ ςτουσ αποφοίτουσ μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ.
2 Στον ζλεγχο και αξιολόγθςθ όλων των προςφερόμενων μακθμάτων ωσ προσ το αδιαφιλονίκθτο
μεταπτυχιακό επίπεδο τόςο τθσ διδακτζασ φλθσ όςο και των κεμάτων εξετάςεων ςε ςχζςθ με το
πρόγραμμα προπτυχιακϊν ςπουδϊν του Τμιματοσ.
3 Στθν προςζλκυςθ αποφοίτων άλλων Τμθμάτων εκτόσ του ΤΜΕΥ.
4 Στθν πλιρθ ανταπόκριςθ ςτισ τρζχουςεσ και μελλοντικζσ ανάγκεσ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και
ανάπτυξθσ, με ςκοπό τθν αριςτεία ςε τεχνολογικό και επιςτθμονικό επίπεδο.
Το ΡΜΣ απονζμει Μ.Δ.Ε. ςτα «Ρροθγμζνα Υλικά», ςτισ εξισ εξειδικεφςεισ:
1 Οπτοθλεκτρονικά & Μαγνθτικά Υλικά
2 Ρολυμερι Υλικά
3 Κεραμικά & Ρορϊδθ Υλικά
4 Μεταλλικά Υλικά
5 Βιοχλικά & Βιοϊατρικι Τεχνολογία
6 Υπολογιςτικι Επιςτιμθ & Μοντελοποίθςθ Υλικϊν
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7 Υλικά Καταςκευϊν & Δομζσ-Σφνκετα Υλικά
Το πρόγραμμα αρχίηει κάκε Οκτϊβριο με τθν ειςαγωγι μζχρι τριάντα (30) μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν
κατ’ ανϊτατο όριο και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο ζνα διδακτικό εξάμθνο με υποχρεωτικά και
κατ’επιλογι μακιματα των οποίων θ παρακολοφκθςθ είναι υποχρεωτικι και εξάμθνο εκπόνθςθσ τθσ
ερευνθτικισ εργαςίασ (διατριβισ), για τθν λιψθ ΜΔΕ.
Στο ΡΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμθμάτων Σχολϊν Κετικϊν Επιςτθμϊν (Φυςικισ, Χθμείασ,
Μακθματικϊν, Βιολογίασ, Επιςτιμθσ Υλικϊν), Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν (Χθμικοί Μθχανικοί, Θλεκτρολόγοι
Μθχανικοί, Μθχανολόγοι Μθχανικοί, Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί Μθχανικοί), του Τμιματοσ
Μθχανικϊν Επιςτιμθσ Υλικϊν του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων, και πτυχιοφχοι ΤΕΛ ςυναφοφσ γνωςτικοφ
αντικειμζνου τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνων ομοταγϊν Λδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ.
Πργανα του ΡΜΣ
• Φορζασ κάκε Ρ.Μ.Σ. είναι θ Γενικι Συνζλευςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ (Γ.Σ.Ειδ.Σ.), με επικεφαλισ τον
Διευκυντι του Ρ.Μ.Σ.
• Κακοδθγθτικό και ςυντονιςτικό όργανο είναι θ επταμελισ Συντονιςτικι Επιτροπι Μεταπτυχιακϊν
Σπουδϊν (Σ.Ε.Μ.Σ.) θ οποία απαρτίηεται από τον Διευκυντι του Ρ.Μ.Σ. (που αποτελεί μζλοσ Δ.Ε.Ρ.
μίασ εκ των 7 ειδικεφςεων) και ζξι μζλθ Δ.Ε.Ρ. (ζνα από τισ υπόλοιπεσ ζξι εξειδικεφςεισ).
• Ανϊτατο εγκριτικό όργανο είναι θ Σφγκλθτοσ Ειδικισ Σφνκεςθσ ι θ Συνζλευςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ
(Σ.Ε.Σ.) του Λδρφματοσ.
Διευκυντισ του Ρ.Μ.Σ.:
Αλκιβιάδθσ Ραϊπζτθσ, Κακθγθτισ ΤΜΕΥ, Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων
Συντονιςτικι Επιτροπι του Ρ.Μ.Σ. (ΣΕΜΣ) & Υπεφκυνοι επιςτθμονικϊν κατευκφνςεων:
1 Λωάννθσ Ραναγιωτόπουλοσ, Κακθγθτισ ΤΜΕΥ, Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων
2 Νικόλαοσ Ηαφειρόπουλοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ ΤΜΕΥ, Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων
3 Δθμιτριοσ Γουρνισ, Κακθγθτισ ΤΜΕΥ, Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων
4 Αγγελικι Λεκάτου, Κακθγιτρια ΤΜΕΥ, Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων
5 Δθμιτριοσ Φωτιάδθσ, Κακθγθτισ ΤΜΕΥ, Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων
6 Ευάγγελοσ Χατηθγεωργίου, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ ΤΜΕΥ, Ρανεπιςτιμιο Λωαννίνων
7 Αλκιβιάδθσ Ραϊπζτθσ (Διευκυντισ)
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Ρρόγραμμα Σπουδϊν
Για τθν απονομι του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτικι θ παρακολοφκθςθ και θ επιτυχισ εξζταςθ ςε
μακιματα και εργαςτθριακά μακιματα με ςυνολικό φόρτο τριάντα πζντε (35) πιςτωτικϊν μονάδων
ECTS και θ εκπόνθςθ Μεταπτυχιακισ Εργαςίασ Εξειδίκευςθσ που πιςτϊνεται με είκοςι πζντε (25) ECTS,
ωσ ακολοφκωσ:
1 Τζςςερα (4) υποχρεωτικά Κεωρθτικά/ εργαςτθριακά μακιματα ςτο πρϊτο εξάμθνο, ζκαςτο με
πζντε (5) πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS.
2 Δφο (2) υποχρεωτικά μακιματα κατά επιλογι ςτο πρϊτο εξάμθνο, ζκαςτο με πζντε (5) πιςτωτικζσ
μονάδεσ ECTS. Κάκε ειδικότθτα περιλαμβάνει δφο (2) μακιματα επιλογισ που κα πρζπει ο
μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ (Μ.Φ.) να επιλζξει αφοφ πρζπει να εξειδικευτεί ςε μία από τισ επτά (7)
ειδικότθτεσ.
3 Ζνα (1) υποχρεωτικό μάκθμα κατά επιλογι ςτο δεφτερο εξάμθνο, που πιςτϊνεται με πζντε (5)
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS που κα πρζπει ο Μ.Φ. να επιλζξει από τα προςφερόμενα κατά επιλογι
μακιματα εκτόσ τθσ ειδικότθτάσ του.
4 Εκπόνθςθ τθσ Μεταπτυχιακισ Εργαςίασ Εξειδίκευςθσ ςτο δεφτερο εξάμθνο, τθν επιτυχι εξζταςθ
του Μ.Φ. ςε αυτι θ οποία και πιςτϊνεται με είκοςι πζντε (25) πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS.
Το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων ECTS που απαιτοφνται για τθν απονομι του Μ.Δ.Ε. ανζρχονται
ςε εξιντα (60). Το λεπτομερζσ πρόγραμμα μακθμάτων ζχει ωσ εξισ:
ECTS
ανά
α/α
Τίτλοσ μακιματοσ
μάκθμα
ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΘΜΑΤΑ
Αϋ Εξάμθνο
1
Μθχανικι Υλικϊν
5
2
Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Νζων Υλικϊν
5
3
Ρροθγμζνεσ Τεχνικζσ Χαρακτθριςμοφ Υλικϊν
5
4
Μοντελοποίθςθ και Ρροςομοίωςθ
5
Δφο (2) κατά επιλογι μακιματα τθσ ειδικότθτασ
5&6
5x2=10
(επιλογι από Μακιματα υποχρεωτικά κατά επιλογι)
30
ΣΥΝΟΛΟ
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Βϋ Εξάμθνο
7

Ζνα
(1)
κατά
επιλογι
μάκθμα
εκτόσ
ειδικότθτασ
5
(επιλογι από Μακιματα υποχρεωτικά κατά επιλογι)
Εκπόνθςθ τθσ ζρευνασ, Συγγραφι και Υποςτιριξθ τθσ μεταπτυχιακισ
25
διπλωματικισ εργαςίασ εξειδίκευςθσ
ΣΥΝΟΛΟ
30
ΜΑΘΘΜΑΤΑ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΘ
1. Οπτοθλεκτρονικά & Μαγνθτικά Υλικά
Ε1
Ανάπτυξθ, Δομι και Λδιότθτεσ Οπτοθλεκτρονικϊν και Μαγνθτικϊν Υλικϊν 5
Ε2
Τεχνολογία Οπτοθλεκτρονικϊν και Μαγνθτικϊν Διατάξεων
5
2. Ρολυμερι Υλικά
Ε3
Λδιότθτεσ και Σχζςθ Δομισ/Λδιοτιτων Ρολυμερϊν
5
Ε4
Νανοτεχνολογία Ρολυμερϊν
5
3. Κεραμικά & Ρορϊδθ Υλικά
Ε5
Διεργαςίεσ Υλικϊν. Υλικά Μίκρο και Νάνο Διαςτάςεων
5
Ε6
Χθμεία Υλικϊν, Καταλυτικά και Μοριακά Υλικά
5
4. Μεταλλικά Υλικά
Ε7
Μεταλλικά Υλικά Υψθλισ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ
5
Ε8
Επιφανειακι Υποβάκμιςθ Μεταλλικϊν Υλικϊν και Μζκοδοι Ρροςταςίασ
5
5. Βιοχλικά & Βιοϊατρικι Τεχνολογία
Ε9
Μθχανικι Βιολογικϊν Λςτϊν
5
Ε10
Ρροχωρθμζνα Κζματα Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ
5
6. Υπολογιςτικι Επιςτιμθ & Μοντελοποίθςθ Υλικϊν
Ε11
Υπολογιςμοί πρϊτων αρχϊν και ατομιςτικζσ προςομοιϊςεισ
5
Ε12
Μοντελοποίθςθ και προςομοίωςθ υλικϊν ςε πολλαπλζσ κλίμακεσ
5
7. Υλικά Καταςκευϊν & Δομζσ-Σφνκετα Υλικά
Ε13
Τεχνολογικά Υλικά / Σφνκετα Ρολφ-λειτουργικά
5
Ε14
Ανκεκτικότθτα και Ρροθγμζνεσ μζκοδοι Μθ καταςτροφικοφ Ελζγχου
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ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΟΝΘΣΘΣ ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΘΣ ΔΙΑΤΙΒΘΣ
Στο Τμιμα Μθχανικϊν Επιςτιμθσ Υλικϊν είναι δυνατι θ εκπόνθςθ Διδακτορικισ Διατριβισ (ΔΔ). Οι
Μεταπτυχιακοί Φοιτθτζσ που γίνονται δεκτοί επιλζγονται από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ που
ςυνεδριάηει με Ειδικι Σφνκεςθ.
Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ και τθν απόκτθςθ Διδακτορικοφ
Διπλϊματοσ είναι ζξι (6) ακαδθμαϊκά εξάμθνα για όςουσ ζχουν Μ.Δ.Ε. ςυναφοφσ ειδικότθτασ, και οκτϊ
(8) εξάμθνα για όςουσ δεν ζχουν Μ.Δ.Ε.
Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ - αίτθςθ υποψθφιότθτασ – δικαιολογθτικά – εξετάςεισ - κριτιρια
επιλογισ:
Ρροχπόκεςθ για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ είναι θ κατοχι Μ.Δ.Ε. ςυναφοφσ
ειδικότθτασ.
Υποψιφιοι από τμιματα Μθχανικϊν και όςοι δεν ζχουν Μ.Δ.Ε. πζραν του βαςικοφ κφκλου
ςπουδϊν τουσ μποροφν να επιλζγονται εφόςον είναι εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι
οφείλουν, κατά το πρϊτο ζτοσ τθσ εκπόνθςθσ τθσ διδακτορικισ τουσ διατριβισ, να παρακολουκιςουν
υποχρεωτικά επιτυχϊσ πρόγραμμα ολοκλθρωμζνου κφκλου Διδακτορικϊν Σπουδϊν, δθλαδι να
διδαχκοφν και να εξεταςτοφν επιτυχϊσ ςε πζντε (5) μακιματα που διδάςκονται είτε ςτο ΔΡΜΣ, είτε
ςτο ΡΜΣ και ζχουν άμεςθ επιςτθμονικι ςυνάφεια με το κζμα τθσ διδακτορικισ τουσ διατριβισ.
Αιτιςεισ υποβάλλουν οι υποψιφιοι ςε οποιαδιποτε ςυνεδρίαςθ τθσ Ειδικισ Διατμθματικισ Επιτροπισ
κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Θ επιλογι γίνεται με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Συνζλευςθσ
του ΤΜΕΥ.
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ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ
Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) Διευκυντισ Ρ.Μ.Σ.: Δθμακόπουλοσ Βαςίλειοσ,
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
ςτθν Ρλθροφορικι
Υπολογιςτικά Συςτιματα
Κεωρία Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν
Λογιςμικό
Επιςτθμονικοί Υπολογιςμοί
Τεχνολογίεσ-Εφαρμογζσ

Ρλθροφορίεσ: Αγγελοποφλου Γιϊτα, Λατίνου Καλυψϊ
Τθλ.: 26510-07458, 07196
Φαξ: 26510-07021
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramcs@cc.uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://www.cse.uoi.gr

Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 40

Ρρόγραμμα Εκπόνθςθσ Διδακτορικισ Διατριβισ

Αρικμόσ ειςακτζων φοιτθτϊν: 30

Ρλθροφορίεσ: Αγγελοποφλου Γιϊτα, Λατίνου Καλυψϊ
Τθλ.: 26510-07458, 07196
Φαξ: 26510-07021
Θλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramcs@cc.uoi.gr
Λςτοςελίδα: http://www.cse.uoi.gr

Το Τμιμα Μθχανικϊν Θ/Υ & Ρλθροφορικισ (όπωσ μετονομάςτθκε το Τμιμα Ρλθροφορικισ, ΦΕΚ
Αϋ 137/2013) του Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων οργανϊνει και λειτουργεί από το Ακαδθμαϊκό ζτοσ 19981999
(i) Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.) με τίτλο "Ρλθροφορικι" και απονζμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτισ εξισ εξειδικεφςεισ ςτθν Ρλθροφορικι:
α) Υπολογιςτικά Συςτιματα
β) Κεωρία Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν
γ) Λογιςμικό
δ) Επιςτθμονικοί Υπολογιςμοί
ε) Τεχνολογίεσ-Εφαρμογζσ
(ii) Ρρόγραμμα Διδακτορικϊν Σπουδϊν και απονζμει Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)

Διευκυντισ του Ρ.Μ.Σ. και του Ρ.Δ.Σ.:
Δθμακόπουλοσ Βαςίλειοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
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Συντονιςτικι Eπιτροπι του Ρ.Μ.Σ. και του Ρ.Δ.Σ.:
Δθμακόπουλοσ Βαςίλειοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Ραρςόπουλοσ Κων/νοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ
Γεωργιάδθσ Λουκάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ
ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ
«ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ»
Ρροκιρυξθ κζςεων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν:
Το Τμιμα προκθρφςςει κζςεισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν δφο φορζσ ανά ζτοσ, με προκεςμίεσ
υποβολισ αιτιςεων τθν 5θ Μαΐου και 5θ Νοεμβρίου κάκε ζτουσ. Θ διαδικαςία επιλογισ
ολοκλθρϊνεται ζωσ τθ 15θ Μαΐου και τθ 15θ Νοεμβρίου, αντίςτοιχα. Τα αποτελζςματα
ανακοινϊνονται ζωσ το τζλοσ Μαΐου και Νοεμβρίου, αντίςτοιχα.
Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ-αίτθςθ υποψθφιότθτασ-δικαιολογθτικά-εξετάςεισ-κριτιρια επιλογισ:
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί διπλωματοφχοι / πτυχιοφχοι των Τμθμάτων των Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν, των
Τμθμάτων Ρλθροφορικισ, των Τμθμάτων των Σχολϊν Κετικϊν Επιςτθμϊν, των Τμθμάτων των Σχολϊν Επιςτιμθσ και
Τεχνολογίασ, των Τμθμάτων Οικονομικϊν Επιςτθμϊν των Ρανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι των αντίςτοιχων Τμθμάτων
τθσ αλλοδαπισ, των Ανϊτατων Στρατιωτικϊν Σχολϊν Κετικισ Κατεφκυνςθσ ιςότιμων προσ τα Ρανεπιςτιμια, κακϊσ
και των Τμθμάτων Ρλθροφορικισ ι Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτικϊν Συςτθμάτων ι Θλεκτρονικϊν των ΑΤΕΛ, ςφμφωνα με
τισ προχποκζςεισ του άρκρου 5 παρ.12γ και 13 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α'). Οι απόφοιτοι ΑTEI, πριν από τθν

αξιολόγθςθ τθσ αίτθςισ τουσ, πρζπει να ζχουν εξεταςτεί επιτυχϊσ ςε οκτϊ (8) τουλάχιςτον μακιματα
κορμοφ του προπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν (όπωσ αυτά αναφζρονται ςτον οδθγό ςπουδϊν
του Τμιματοσ, εκτόσ από τα : Γενικι Φυςικι, Απειροςτικόσ Λογιςμόσ Λ & ΛΛ, Γραμμικι Άλγεβρα,
Ειςαγωγι ςτον Ρρογραμματιςμό και Ειςαγωγι ςτουσ Θ/Υ και τθν Ρλθροφορικι).
Δικαίωμα αίτθςθσ ζχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτζρω τμθμάτων, οι οποίοι, εφόςον γίνουν δεκτοί,
ζχουν δικαίωμα εγγραφισ ςτο Ρ.Μ.Σ. μόνο αν ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ τον Σεπτζμβριο ι
Φεβρουάριο αντίςτοιχα.
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ τα παρακάτω
δικαιολογθτικά:
131

Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 2017-2018

1. Αίτθςθ

υποψθφιότθτασ

(υπάρχει

και

ςτον

δικτυακό

τόπο

του

Τμιματοσ:

http://www.cse.uoi.gr/index.php?menu=docu1, Φόρμα Μ4).
2. Επικυρωμζνο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιοφχοι). Τελειόφοιτοι μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία
επιλογισ με ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ.
3. Βεβαίωςθ αναγνϊριςθσ ιςοτιμίασ πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. (οι απόφοιτοι Ρανεπιςτθμίων του εξωτερικοφ).
4. Επικυρωμζνο αντίγραφο αναλυτικισ βακμολογίασ όλων των ετϊν.
5. Αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. Πταν δεν υπάρχει αποδεικτικό, θ γνϊςθ κα πιςτοποιείται με εξζταςθ,
θ οποία ςυνίςταται ςε μετάφραςθ τεχνικοφ κειμζνου ςτα Ελλθνικά.
6. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα.
7. Δφο (2), τουλάχιςτον, ςυςτατικζσ επιςτολζσ.
8. Αποδεικτικά ςτοιχεία ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ (αν υπάρχει).
9. Σφντομθ ζκκεςθ επιςτθμονικϊν και επαγγελματικϊν ενδιαφερόντων, ςτθν οποία να αναφζρονται οι λόγοι για
τουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ ενδιαφζρεται για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ.
10. Κάκε άλλο ςτοιχείο που, κατά τθ γνϊμθ των υποψθφίων, κα ςυνζβαλε ςτθν πλθρζςτερθ αξιολόγθςι τουσ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ κα πρζπει να ζχουν τισ απαιτοφμενεσ βαςικζσ γνϊςεισ ςτθν επιςτιμθ
των Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ. Αν αυτό δεν ςυνάγεται από τθν
αναλυτικι βακμολογία τουσ, μπορεί να απαιτθκεί, κατά περίπτωςθ, θ επιτυχισ παρακολοφκθςθ μζχρι
και πζντε (5) μακθμάτων του προπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν του Τμιματοσ.
Σφμφωνα με τον Κανονιςμό Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ θ επιλογι των μεταπτυχιακϊν
φοιτθτϊν γίνεται με ςυνεκτίμθςθ των ακόλουκων κριτθρίων:
Γενικι εικόνα και κατάρτιςθ του υποψθφίου ςε βαςικοφσ τομείσ των Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν
και τθσ Ρλθροφορικισ, όπωσ αυτι αξιολογείται ςτθ ςυνζντευξθ.
Γενικόσ βακμόσ πτυχίου.
Βακμολογία ςε προπτυχιακά μακιματα ςχετικά με το Ρ.Μ.Σ. και επίδοςθ ςτθ διπλωματικι
εργαςία, όπου αυτι προβλζπεται ςτο προπτυχιακό επίπεδο.
Συςτατικζσ επιςτολζσ του υποψθφίου.
Ερευνθτικι δραςτθριότθτα του υποψθφίου (εφόςον υπάρχει).
Οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο ςχετικό με τα προςόντα του υποψθφίου που αποδεικνφεται από τα
δικαιολογθτικά που κατζκεςε.
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Διπλωματοφχοι Τμθμάτων Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν
(ι ςυναφοφσ) ι πτυχιοφχοι Τμθμάτων Ρλθροφορικισ (ι Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν) με βακμό πτυχίου
τουλάχιςτον οκτϊ και μιςό (8.5) γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότθτα ςτο Ρ.Μ.Σ., εφόςον πλθροφν τα
τυπικά προςόντα.
Τισ προφορικζσ ςυνεντεφξεισ - εξετάςεισ διενεργεί πενταμελισ εξεταςτικι επιτροπι, θ οποία
ορίηεται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ., φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ του Ρ.Μ.Σ. Πλα τα μζλθ τθσ
επιτροπισ επιλζγονται κυκλικά και μόνο ζνα μζλοσ Δ.Ε.Ρ. μπορεί να ςυμμετάςχει ςε δφο διαδοχικζσ
επιτροπζσ. Κανζνα μζλοσ Δ.Ε.Ρ. δεν μπορεί να ςυμμετάςχει ςε τρεισ ςυνεχόμενεσ εξεταςτικζσ
επιτροπζσ.
Αρικμόσ Ειςακτζων Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν:
Ο αρικμόσ των ειςακτζων ςτο Ρ.Μ.Σ. ορίηεται ςτο ανϊτατο όριο των ςαράντα (40) ανά ακαδθμαϊκό
ζτοσ.
Χρονικι Διάρκεια των Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:
Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ φοίτθςθσ για τθν απόκτθςθ Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμθνα και ο
μζγιςτοσ χρόνοσ φοίτθςθσ είναι πζντε (5) διδακτικά εξάμθνα. Ο μζγιςτοσ χρόνοσ παρατείνεται κατά ζνα
(1) επιπλζον εξάμθνο για τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ που υποχρεοφνται να παρακολουκιςουν
μακιματα του προπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν.
ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (Ρ.Δ.Σ.)
Ρροκιρυξθ κζςεων Υποψθφίων Διδακτόρων:
Το Τμιμα προκθρφςςει κζςεισ διδακτορικϊν φοιτθτϊν ςτθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ εξαμινου. Θ
προκιρυξθ είναι ανοικτι για όλο το εξάμθνο. Ριο ςυγκεκριμζνα, κατά το χειμερινό, θ προκεςμία
υποβολισ αιτιςεων είναι μζχρι το τζλοσ Φεβρουαρίου, και κατά το εαρινό εξάμθνο είναι μζχρι το
τζλοσ Λουνίου.
Ειςαγωγι Φοιτθτϊν ςτο Ρ.Δ.Σ.
Για να γίνουν δεκτοί ςτο πρόγραμμα οι υποψιφιοι πρζπει να:
1. Ζχουν εκπλθρϊςει τθ Γενικι Υποχρζωςθ ςτο πλαίςιο του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ι
ζχουν πάρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ από το Τμιμα. Κατά περίπτωςθ αυτό μπορεί να

133

Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 2017-2018

αντικαταςτακεί με τθν κατοχι Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ςτθν Ρλθροφορικι από
αντίςτοιχο Τμιμα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ.
2. Ζχουν ικανοποιθτικι επίδοςθ ςε προφορικι ςυνζντευξθ που διεξάγεται από Επιτροπι που
αποτελείται από δφο μζλθ τθσ Σ.Ε. Ρ.Δ.Σ. και το μζλοσ ΔΕΡ υπό τθν επίβλεψθ του οποίου ο
υποψιφιοσ κα εκπονιςει τθ διδακτορικι του διατριβι. Στθ ςυνζντευξθ αυτι ελζγχεται θ επάρκεια
των προςόντων και θ ωριμότθτα του υποψθφίου ϊςτε να προχωριςει ςτθν ζναρξθ εκπόνθςθσ
διδακτορικισ διατριβισ.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του Τμιματοσ που εκπονοφν μεταπτυχιακι εργαςία εξειδίκευςθσ
επιτρζπεται να ςυμμετάςχουν ςτθ ςυνζντευξθ μόνο εφόςον ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ θ διαδικαςία
εξζταςθσ τθσ μεταπτυχιακισ τουσ εργαςίασ. Τζλοσ, θ Επιτροπι δφναται να ειςθγθκεί τθν υποχρεωτικι
παρακολοφκθςθ και επιτυχία με βακμό τουλάχιςτον ζξι (6) ςε ζνα (1) ζωσ τζςςερα (4) μεταπτυχιακά
μακιματα, τα οποία κρίνει ότι είναι απαραίτθτο να παρακολουκιςει ο υποψιφιοσ διδάκτορασ εντόσ
των τριϊν (3) πρϊτων εξαμινων από τθν ειςαγωγι του ςτο διδακτορικό πρόγραμμα.
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ τα παρακάτω
δικαιολογθτικά:
1. Αίτθςθ υποψθφιότθτασ (υπάρχει και ςτον δικτυακό τόπο του Τμιματοσ):
http://www.cs.uoi.gr/index.php?menu=m232, Φόρμα Δ6).
2. Επικυρωμζνο αντίγραφο πτυχίων (οι πτυχιοφχοι) μεταπτυχιακϊν και προπτυχιακϊν.
3. Βεβαίωςθ αναγνϊριςθσ ιςοτιμίασ πτυχίου (πτυχίων) από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. (οι απόφοιτοι
Ρανεπιςτθμίων του εξωτερικοφ).
4. Επικυρωμζνο αντίγραφο αναλυτικισ βακμολογίασ όλων των ετϊν και πτυχίων.
5. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα.
6. Δφο (2) ςυςτάςεισ (υποχρεωτικό και πολφ ουςιαςτικό ςτοιχείο), πζραν του υποψθφίου
επιβλζποντοσ.
7. Αποδεικτικά ςτοιχεία τυχόν ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ.
8. Σφντομθ ζκκεςθ επιςτθμονικϊν και επαγγελματικϊν ενδιαφερόντων, ςτθν οποία να δίνονται οι
λόγοι για τουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ ενδιαφζρεται για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ, το
μζλοσ ΔΕΡ του Τμιματοσ που κα επιβλζψει τθν εκπόνθςθ τθσ διατριβισ τουσ, κακϊσ και το
γνωςτικό αντικείμενο επί του οποίου ενδιαφζρονται να εκπονιςουν τθ διατριβι τουσ.

134

Ρρογράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 2017-2018

9. Αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. Πταν δεν υπάρχει αποδεικτικό, θ γνϊςθ κα
πιςτοποιείται με εξζταςθ, θ οποία ςυνίςταται ςε μετάφραςθ τεχνικοφ κειμζνου ςτα Ελλθνικά.
10. Κάκε άλλο ςτοιχείο που κατά τθ γνϊμθ των υποψθφίων κα ςυνζβαλε ςτθν πλθρζςτερθ αξιολόγθςι
τουσ.
Αρικμόσ Ειςακτζων:
Ο αρικμόσ των ειςακτζων ςτο Ρ.Δ.Σ. ορίηεται ςτο ανϊτατο όριο των τριάντα (30) ανά ακαδθμαϊκό
ζτοσ.
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