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ΠΡΟΛΟΓΟ
Ο Οδηγόρ Μεηαπηςσιακών ποςδών εκδίδεηαι με ζκοπό ηην
ενημέπυζη
ηυν
θοιηηηών
μαρ,
αλλά
και
κάθε
άλλος
ενδιαθεπόμενος, ζσεηικά με ηα πποζθεπόμενα Ππογπάμμαηα
Μεηαπηςσιακών ποςδών ζηο Πανεπιζηήμιό μαρ και πεπιλαμβάνει
πληποθοπίερ, πος αθοπούν ζηο πεπιεσόμενο ζποςδών, ζηα όπγανα
διοίκηζήρ ηοςρ, καθώρ και ζηιρ πποϋποθέζειρ, ζηα κπιηήπια
και ζηη διαδικαζία ειζαγυγήρ ηυν ςποτηθίυν μεηαπηςσιακών
θοιηηηών.
Οι Μεηαπηςσιακέρ ποςδέρ ζηο Πανεπιζηήμιο Ιυαννίνυν
βπίζκονηαι, παπά ηην ελλιπή σπημαηοδόηηζη, ζε ένα ςτηλό
επίπεδο και αποβλέποςν ζηην πποαγυγή ηηρ επιζηημονικήρ
γνώζηρ και ηην ανάπηςξη δεξιοηήηυν και ππακηικών, πος θα
αξιοποιηθούν από ηοςρ μεηαπηςσιακούρ θοιηηηέρ για ηην
επαγγελμαηική και κοινυνική ηοςρ εξέλιξη.
ο
Ππύηανηρ
Σπιανηάθςλλορ Α. Γ.
Αλμπάνηρ

3

4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ
Σμήμα Φιλολογίαρ
Σμήμα Ιζηοπίαρ & Απσαιολογίαρ
Σμήμα Φιλοζοθίαρ
ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ
Σμήμα Μαθημαηικών
Σμήμα Φςζικήρ
Σμήμα Υημείαρ
ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ
Σμήμα Ιαηπικήρ
Σμήμα Βιολογικών Δθαπμογών & Σεσνολογιών
ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗ
Παιδαγυγικό Σμήμα Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ
Παιδαγυγικό Σμήμα Νηπιαγυγών
ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ
Σμήμα Οικονομικών Δπιζηημών
Σμήμα Λογιζηικήρ και Υπημαηοοικονομικήρ
ΥΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΔΥΝΩΝ
Σμήμα Δικαζηικών Σεσνών & Δπιζηημών ηηρ Σέσνηρ
ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ
Σμήμα Μησανικών Δπιζηήμηρ Τλικών
Σμήμα Μησανικών Η/Τ & Πληποθοπικήρ
ΥΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σμήμα Πληποθοπικήρ και Σηλεπικοινυνιών
ΥΟΛΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ
Σμήμα Γευπονίαρ

5
6
19
26
33
34
41
55
60
61
70
75
76
91
102
103
108
113
114
118
119
129
134
135
139
140

Οδηγϐσ Μεταπτυχιακών πουδών Ακαδ. ϋτουσ 2019-20

5

5

6

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών
Κλαςικόσ Υιλολογύασ
α) ειδύκευςη ςτην Αρχαύα Ελληνικό
Υιλολογύα
β) ειδύκευςη ςτην Λατινικό Υιλολογύα

Διευθυντόσ Π.Μ..: Ευϊγγελοσ
Καρακϊςησ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Π.Μ..:
Ελϋνη Φουλιαρϊ-Ρϊιου, Καθηγότρια
πρώτησ βαθμύδοσ

Πληροφορύεσ: Ιωϊννα Ματςοϑλη
Σηλ.: 26510-07476, 05218
ΥΑΞ: 26510-07022, 05256
Ηλεκτρ. ταχυδρομεύο: gramphil@cc.uoi.gr
Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών ανϊ ϋτοσ Ιςτοςελύδα: http://philology.uoi.gr/
(ανώτατο όριο): 12
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών
Διευθυντόσ Π.Μ..: Αλϋξανδροσ Αλεξϊκησ,
ςτη Μεςαιωνικό και Νϋα Ελληνικό
Καθηγητόσ
Υιλολογύα του Σμόματοσ Υιλολογύασ
Αναπληρωτόσ Διευθυντό Π.Μ..:
Δημότριοσ Καργιώτησ, Αναπληρωτόσ
Καθηγητόσ
Πληροφορύεσ: Ιωϊννα Ματςοϑλη
Σηλ.: 26510-07476, 05218
ΥΑΞ: 26510-07022, 05256
Ηλεκτρ. ταχυδρομεύο: gramphil@cc.uoi.gr
Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών (ανώτατο Ιςτοςελύδα: http://philology.uoi.gr/
όριο): 15
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών
Διευθυντόσ Π.Μ..: Δημότριοσ Καργιώτησ,
ςτη Γλωςςολογικό Θεωρύα και Ϊρευνα
Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Αναπληρωτόσ Διευθυντόσ: Ευϊγγελοσ
Καρακϊςησ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Πληροφορύεσ: Ιωϊννα Ματςοϑλη
Σηλ.: 26510-07476, 05218
ΥΑΞ: 26510-07022, 05256
Ηλεκτρ. ταχυδρομεύο: gramphil@cc.uoi.gr
Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών ανϊ ϋτοσ Ιςτοςελύδα: http://philology.uoi.gr/
(ανώτατο όριο): 10
Πρόγραμμα Διδακτορικών πουδών
Επιτροπό Διδακτορικών πουδών:
του Σμόματοσ Υιλολογύασ
Ευϊγγελοσ Καρακϊςησ, Αναπληρωτόσ
Καθηγητόσ Δημότριοσ Καργιώτησ,
Μεταδιδακτορικό Ϊρευνα
Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
ςτο Σμόμα Υιλολογύασ
Μαρύκα Λεκϊκου, Επύκουρη Καθηγότρια
Πληροφορύεσ: Ματςοϑλη Ιωϊννα
Σηλ.: 26510-07476, 05218
Υαξ: 26510-07022, 05256
Ηλεκτρ. ταχυδρομεύο: gramphil@cc.uoi.gr
Ιςτοςελύδα: http://philology.uoi.gr/
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ΣΟΜΕΑ ΚΛΑΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΚΛΑΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ
Ο δεϑτεροσ κϑκλοσ ςπουδών του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων
περιλαμβϊνει αναμορφωμϋνο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών (Π.Μ..) Κλαςικόσ
Υιλολογύασ, το οπούο λειτουργεύ απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2018-2019 ςϑμφωνα με ςϑμφωνα
με τισ διατϊξεισ του N. 4485/2017 και τισ λοιπϋσ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ.
Αντικεύμενο του Π.Μ. Κλαςικόσ Υιλολογύασ του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. εύναι η
προώθηςη τησ γνώςησ και τησ ϋρευνασ ςτον χώρο τησ Κλαςικόσ Υιλολογύασ, ςτα εξόσ
γνωςτικϊ αντικεύμενα του Σομϋα Κλαςικόσ Υιλολογύασ του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι.
πιο ςυγκεκριμϋνα (Απϐφαςη Β1/145/8.3.2001, ΥΕΚ 277/16.3.2001): α) Αρχαύα Ελληνικό
Υιλολογύα, β) Λατινικό Υιλολογύα, γ) υναφεύσ κατευθϑνςεισ (Αρχαύα Ελληνικό ό / και
Ρωμαώκό Μυθολογύα, Αρχαύα Ελληνικό ό / και Ρωμαώκό θρηςκεύα, Ανθρωπολογύα του
Ελληνορωμαώκοϑ κϐςμου, Παλαιογραφύα - Ιςτορύα και Κριτικό - Εκδοτικό των Αρχαύων
Ελληνικών ό/και Λατινικών κειμϋνων, Παπυρολογύα, Μυκηναώκό Υιλολογύα, Ειδικό και
Γενικό Διδακτικό μαθημϊτων Κλαςικόσ Υιλολογύασ, Αρχαύο Ελληνικϐ και Ρωμαώκϐ Θϋατρο).
Σο Π.Μ.. Κλαςικόσ Υιλολογύασ απονϋμει Δύπλωμα Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Μ..) δϑο
ειδικεϑςεων: 1) Δ.Μ.. Κλαςικόσ Υιλολογύασ με ειδύκευςη την Αρχαύα Ελληνικό Υιλολογύα
και 2) Δ.Μ.. Κλαςικόσ Υιλολογύασ με ειδύκευςη τη Λατινικό Υιλολογύα.
Διευθυντόσ του Π.Μ.. Κλαςικόσ Υιλολογύασ (ακαδ. ϋτη 2018-19, 2019-20):
Ευϊγγελοσ Καρακϊςησ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Π.Μ..:
Ελϋνη Φουλιαρϊ-Ρϊιου, Καθηγότρια πρώτησ βαθμύδοσ
υντονιςτικό Επιτροπό του Π.Μ.. Κλαςικόσ Υιλολογύασ (ακ. ϋτη 2018-19, 2019-20):
Ελϋνη Φουλιαρϊ-Ρϊιου, Καθηγότρια πρώτησ βαθμύδοσ
Μαρύα Λιϊτςη, Καθηγότρια πρώτησ βαθμύδοσ
Ευϊγγελοσ Καρακϊςησ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Ελϋνη Γκαςτό, Αναπληρώτρια Καθηγότρια
Υώτησ Πολυμερϊκησ, Επύκουροσ Καθηγητόσ
Ειςαγωγό Μεταπτυχιακών Υοιτητών ςτο Π.Μ.. Κλαςικόσ Υιλολογύασ:
Σο Σμόμα Υιλολογύασ προκηρϑςςει θϋςεισ μεταπτυχιακών φοιτητών μύα φορϊ κϊθε ϋτοσ
(κατϊ το πρώτο δεκαόμερο του Ιουνύου). Σα δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ςτη Γραμματεύα
του Σμόματοσ ςτο διϊςτημα 5-15 επτεμβρύου και οι εξετϊςεισ διεξϊγονται κατϊ το 2ο
δεκαπενθόμερο του επτεμβρύου.
Προώποθϋςεισ
το Π.Μ.. Κλαςικόσ Υιλολογύασ του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. γύνονται δεκτού
πτυχιοϑχοι των Σμημϊτων Υιλολογύασ (ό του ενιαύου Υιλοςοφικοϑ Σμόματοσ) των
Υιλοςοφικών χολών και ϊλλων Σμημϊτων Πανεπιςτημύων τησ ημεδαπόσ ςυναφοϑσ
γνωςτικοϑ αντικειμϋνου ό ομοταγών αναγνωριςμϋνων Ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ. Δ.Μ.. δεν
απονϋμεται ςε φοιτητό του οπούου ο τύτλοσ ςπουδών πρώτου κϑκλου απϐ ύδρυμα τησ
αλλοδαπόσ δεν ϋχει αναγνωριςτεύ απϐ τον Διεπιςτημονικϐ Οργανιςμϐ Αναγνώριςησ Σύτλων
Ακαδημαώκών και Πληροφϐρηςησ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), ςϑμφωνα με τον Ν. 3328/2005 (Α' 80).
ε ειδικϋσ περιπτώςεισ και ϑςτερα απϐ αιτιολογημϋνη ειςόγηςη του αρμϐδιου Σομϋα και τησ
.Ε. του Π.Μ.. Κλαςικόσ Υιλολογύασ του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. γύνονται δεκτϋσ και
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υποψηφιϐτητεσ πτυχιοϑχων ϊλλων Σμημϊτων καθώσ και πτυχιοϑχοι ΣΕΙ ςυναφοϑσ
γνωςτικοϑ αντικειμϋνου. Σο εύδοσ και τον αριθμϐ των πιθανών ςυμπληρωματικών
εξετϊςεων γι’ αυτϋσ τισ ειδικϋσ περιπτώςεισ καθορύζει η υνϋλευςη του Σμόματοσ
Υιλολογύασ του Π.Ι. και τισ διενεργεύ ειδικό Εξεταςτικό Επιτροπό.
Μϋλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώσ και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π., που πληροϑν τισ προϒποθϋςεισ
του πρώτου εδαφύου τησ παρ. 1 του ϊρθρου 34, μποροϑν, μετϊ απϐ αύτηςό τουσ, να
εγγραφοϑν ωσ υπερϊριθμοι και μϐνο ϋνασ κατ΄ ϋτοσ ςτο Π.Μ.. Κλαςικόσ Υιλολογύασ που
οργανώνεται απϐ το Σμόμα Υιλολογύασ του Π.Ι. ϐπου υπηρετοϑν, και το οπούο εύναι ςυναφϋσ
με το αντικεύμενο του τύτλου ςπουδών και του ϋργο που επιτελοϑν ςτο οικεύο Ίδρυμα.
Οι πτυχιοϑχοι ελληνικών Πανεπιςτημύων πρϋπει να γνωρύζουν μύα τουλϊχιςτον διεθνό ξϋνη
γλώςςα (αγγλικό, γαλλικό, γερμανικό, ιταλικό, ιςπανικό). H γνώςη τησ ξϋνησ γλώςςασ
πιςτοποιεύται με κατϊθεςη ςχετικοϑ τύτλου επιπϋδου Β2 που χορηγεύται απϐ αρμϐδιουσ
φορεύσ (Αγγλικϊ: επύπεδο Lower ό TOEFL [500+]· Γαλλικϊ: Delf 2· Γερμανικϊ: Mittelstuffe
κλπ.) ό, αν δεν υπϊρχει, με γραπτό εξϋταςη την οπούα διενεργεύ Επιτροπό οριζϐμενη κατϊ
γλώςςα απϐ τη υνϋλευςη του Σμόματοσ.
Οι αλλοδαπού υποψόφιοι οφεύλουν να γνωρύζουν επαρκώσ την ελληνικό γλώςςα. H επϊρκεια
τησ ελληνομϊθειασ πιςτοποιεύται ϐπωσ ορύζουν οι ςχετικϋσ διατϊξεισ (π.χ. με κατϊθεςη
Απολυτηρύου Ελληνικοϑ Λυκεύου, Πτυχύου Ελληνικόσ Υιλολογύασ ό Πιςτοποιητικοϑ
ελληνομϊθειασ Γ΄ επιπϋδου του Κϋντρου Ελληνικόσ Γλώςςασ του Τπουργεύο Παιδεύασ,
Ϊρευνασ και Θρηςκευμϊτων).
Δικαιολογητικϊ:
Οι υποψόφιοι υποβϊλλουν αύτηςη προσ τη Γραμματεύα του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι.
ςτο διϊςτημα 5-15 επτεμβρύου, η οπούα πρϋπει να ςυνοδεϑεται απϐ:
α) Μύα (1) φωτογραφύα τϑπου αςτυνομικόσ ταυτϐτητασ
β) ϑντομο βιογραφικϐ υπϐμνημα (καθώσ και τυχϐν επιςτημονικϋσ εργαςύεσ του υποψηφύου
και κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο που θα ςυνϋβαλε ςτην πληρϋςτερη αξιολϐγηςό του)·
γ) Αντύγραφο πτυχύου/ων με αναλυτικό βαθμολογύα (τύτλοι ςπουδών απϐ ξϋνα AEI πρϋπει
να ϋχουν την αναγνώριςη ιςοτιμύασ, ϐπωσ ορύζει η ιςχϑουςα νομοθεςύα)
δ) Σύτλουσ ξϋνων γλωςςών
ε) Τπεϑθυνη δόλωςη του ϊρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ϐπου να αναγρϊφεται ϐτι τα ανωτϋρω
ϋγγραφα (γ, δ) που κατατύθενται εύναι ακριβό και γνόςια αντύγραφα των πρωτοτϑπων
ςτ) Υωτοτυπύα αςτυνομικόσ ταυτϐτητασ / διαβατηρύου
ζ) Δϑο (2) ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ (εξαιροϑνται οι πτυχιοϑχοι τησ κλαςικόσ ειδύκευςησ του
Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι.)
.
H Γραμματεύα του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. παρϋχει πληροφορύεσ ςχετικϋσ με την ϑλη
των εξετϊςεων και τα απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ.
Εξετϊςεισ:
Η ειςαγωγό των φοιτητών ςτο Π.Μ.. Κλαςικόσ Υιλολογύασ του Π.Ι. γύνεται ϑςτερα απϐ
γραπτϋσ εξετϊςεισ και προφορικό ςυνϋντευξη. Οι γραπτϋσ εξετϊςεισ ςτα δϑο (2) μαθόματα
ειδύκευςησ (Αρχαύα Ελληνικό Υιλολογύα, Λατινικό Υιλολογύα) και ςτην ξϋνη γλώςςα
διενεργοϑνται κατϊ το δεϑτερο δεκαπενθόμερο του επτεμβρύου απϐ τριμελεύσ Επιτροπϋσ
των οικεύων Σομϋων, υπϐ την εποπτεύα τησ .Ε. του Π.M.. Προηγεύται η εξϋταςη ςτην ξϋνη
γλώςςα, η επιτυχύα ςτην οπούα αποτελεύ προϒπϐθεςη για την περαιτϋρω διαδικαςύα. Εύναι
δυνατό η εκ των προτϋρων εξϋταςη ςτην ξϋνη γλώςςα κατϊ τον Ιοϑνιο, ϑςτερα απϐ αύτηςη
των ενδιαφερομϋνων ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι.
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Η ϑλη των εξετϊςεων καθορύζεται ανϊ διετύα απϐ τη υνϋλευςη του Σμόματοσ ϑςτερα απϐ
πρϐταςη τησ .Ε του Π.Μ.. Κλαςικόσ Υιλολογύασ του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι.,
περιλαμβϊνεται ςτον Οδηγϐ πουδών και αναρτϊται ςτο διαδύκτυο.

Κριτόρια Επιλογόσ:
Η επιλογό των μεταπτυχιακών φοιτητών γύνεται με ςυνεκτύμηςη των κριτηρύων που
ακολουθοϑν:
α) Γραπτό εξϋταςη των μαθημϊτων ειδύκευςησ (40%)
β) Γενικϐσ βαθμϐσ πτυχύου (20%), ο οπούοσ δεν μπορεύ να μικρϐτεροσ του ϋξι και μιςϐ (6,5 –
λύαν καλώσ). ε περύπτωςη Πτυχύου που δεν ακολουθεύ τη δεκαδικό κλύμακα, η Σριμελόσ
Επιτροπό Επιλογόσ και Εξϋταςησ προβαύνει ςτη ςχετικό αντιςτούχιςη, με αιτιολογημϋνη
ϋκθεςό τησ προσ τη υνϋλευςη του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. και ςτη βϊςη του Οδηγοϑ
πουδών του Σμόματοσ που απϋνειμε τον ςχετικϐ προπτυχιακϐ τύτλο
γ) ΜΟ των προπτυχιακών βαθμών ειδύκευςησ (20%). ε περύπτωςη αλλαγόσ ειδύκευςησ ωσ
ΜΟ των προπτυχιακών βαθμών ειδύκευςησ νοεύται ο ΜΟ των μαθημϊτων κλαςικόσ
φιλολογύασ ςτο πρϐγραμμα κορμοϑ
δ) Προφορικό ςυνϋντευξη, επύδοςη ςε διπλωματικό εργαςύα ςχετικό με τισ ειδικεϑςεισ του
Π.Μ.. Κλαςικόσ Υιλολογύασ του Π.Ι., ϐπου αυτό προβλϋπεται ςτον πρώτο κϑκλο ςπουδών,
δϑο (2) ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ και τυχϐν ερευνητικό, επαγγελματικό και/ό ςυγγραφικό
δραςτηριϐτητα (20%)
ε περύπτωςη ιςοβαθμύασ, υπερϋχει ο υποψόφιοσ που ϋχει μεγαλϑτερο μϋςο ϐρο
βαθμολογύασ ςτισ γραπτϋσ εξετϊςεισ ειςαγωγόσ ςτο Π.Μ.. Κλαςικόσ Υιλολογύασ του Π.Ι. Αν
και ςε αυτό την περύπτωςη προκϑψει ιςοβαθμύα, τϐτε για την τελικό τουσ κατϊταξη
λαμβϊνεται υπϐψη ο βαθμϐσ πτυχύου. H επιτυχόσ γραπτό εξϋταςη ςτα μαθόματα ειδύκευςησ
αποτελεύ προϒπϐθεςη για την περαιτϋρω διαδικαςύα· προβιβϊςιμοσ βαθμϐσ ορύζεται το ϋξι
(6) τησ δεκαδικόσ κλύμακασ και οι μεγαλϑτερού του.
Ο τρϐποσ αξιολϐγηςησ (μοριοδϐτηςη) των ανωτϋρω κριτηρύων ανόκει ςτην αρμοδιϐτητα τησ
υνϋλευςησ του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. ό τησ Ε.Δ.Ε.
Ο τελικϐσ πύνακασ επιτυχϐντων και τυχϐν επιλαχϐντων, αφοϑ επικυρωθεύ απϐ τη υνϋλευςη
του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. ό την Ε.Δ.Ε,. αναρτϊται ςτον πύνακα ανακοινώςεων τησ
Γραμματεύασ και ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. (www.philology.uoi.gr).
Αριθμόσ Ειςακτϋων Μεταπτυχιακών Υοιτητών:
O αριθμϐσ των Μεταπτυχιακών Υοιτητών που εγγρϊφονται κατ’ ϋτοσ ςτο Π.Μ.. Κλαςικόσ
Υιλολογύασ του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. εύναι ανϊλογοσ προσ τον αριθμϐ των
διαθϋςιμων διδαςκϐντων. Ο αριθμϐσ των ειςακτϋων κατ’ ϋτοσ ςτο Π.Μ.. Κλαςικόσ
Υιλολογύασ του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. ορύζεται κατ’ ανώτατο ϐριο ςε δώδεκα (12)
μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ (οκτώ (8) φοιτητϋσ ςτην ειδύκευςη τησ Αρχαύασ Ελληνικόσ
Υιλολογύασ και τϋςςερισ (4) φοιτητϋσ ςτην ειδύκευςη τησ Λατινικόσ Υιλολογύασ). Ο μϋγιςτοσ
αριθμϐσ μεταπτυχιακών φοιτητών ανϊ διδϊςκοντα ορύζεται ςε δώδεκα (12)
μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ, ο δε μϋγιςτοσ αριθμϐσ των μεταπτυχιακών φοιτητών ςτο Π.Μ..
Κλαςικόσ Υιλολογύασ του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι., ςε ςχϋςη και με τον αριθμϐ των
προπτυχιακών φοιτητών και των διδαςκϐντων, ορύζεται ςε τριϊντα ϋξι (36), με ςκοπϐ τη
διαςφϊλιςη τησ ποιϐτητασ ϐλων των κϑκλων ςπουδών (ϊρθρο 45 παρ. 1β του Ν.
4485/2017).
Φρονικό Διϊρκεια των Μεταπτυχιακών πουδών (πουδϋσ Δευτϋρου Κύκλου):
Η χρονικό διϊρκεια κανονικόσ φούτηςησ ςτο Π.Μ.. Κλαςικόσ Υιλολογύασ του Σμόματοσ
Υιλολογύασ του Π.Ι., που οδηγεύ ςτη λόψη Δ.Μ.Ε. Κλαςικόσ Υιλολογύασ, ορύζεται κατ΄
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ελϊχιςτον ςτα τϋςςερα (4) εξϊμηνα, ςτα οπούα περιλαμβϊνεται και ο χρϐνοσ εκπϐνηςησ και
κρύςησ τησ μεταπτυχιακόσ διπλωματικόσ εργαςύασ (Μ.Δ.Ε). Ο ανώτατοσ επιτρεπϐμενοσ
χρϐνοσ ολοκλόρωςησ των ςπουδών καθορύζεται με απϐφαςη τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ
Υιλολογύασ του Π.Ι. και δεν υπερβαύνει τα 6 (ϋξι) εξϊμηνα ςπουδών.
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ΣΟΜΕΑ ΜΕΑΙΨΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΗ
Μεςαιωνικό και Νϋα Ελληνικό Υιλολογύα
Ο Σομϋασ Μεςαιωνικόσ και Νϋασ Ελληνικόσ Υιλολογύασ του Σμόματοσ Υιλολογύασ του
Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων οργανώνει και λειτουργεύ απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2018-19
αναμορφωμϋνο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών, το οπούο λειτουργεύ ςϑμφωνα με τισ
διατϊξεισ του N. 4485/2017 και τισ λοιπϋσ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ.
Αντικεύμενο του Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών (Π.Μ..) ςτη Μεςαιωνικό και Νϋα
Ελληνικό Υιλολογύα (ΜΝΕΥ) του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων (Π.Ι.)
εύναι η προώθηςη τησ γνώςησ και τησ ϋρευνασ ςτον χώρο τησ Μεςαιωνικόσ και Νϋασ
Ελληνικόσ Υιλολογύασ. κοπϐσ του Π.Μ.. εύναι η προαγωγό και εξειδύκευςη τησ
επιςτημονικόσ γνώςησ ςτισ αντύςτοιχεσ γνωςτικϋσ περιοχϋσ, η διεϑρυνςη των ικανοτότων
των νϋων επιςτημϐνων για γνώςη και ςυνθετικό ϋρευνα και η ανϊπτυξη επιςτημονικοϑ και
ερευνητικοϑ δυναμικοϑ ςτον υψηλϐτερο δυνατϐ βαθμϐ.
Σο Π.Μ.. ςτη Μεςαιωνικό και Νϋα Ελληνικό Υιλολογύα απονϋμει Δύπλωμα Μεταπτυχιακών
πουδών (Δ.Μ..) δϑο ειδικεϑςεων: 1) Δ.Μ.. Μεςαιωνικόσ και Νϋασ Ελληνικόσ Υιλολογύασ με
ειδύκευςη ςτην Μεςαιωνικό Ελληνικό Υιλολογύα και 2) Δ.Μ.. Μεςαιωνικόσ και Νϋασ
Ελληνικόσ Υιλολογύασ με ειδύκευςη ςτην Νϋα Ελληνικό Υιλολογύα.
υντονιςτικό Επιτροπό Π.Μ.. (ακαδ. ϋτη 2018-19, 2019-20):
Αλϋξανδροσ Αλεξϊκησ, Καθηγητόσ, Διευθυντόσ
Δημότριοσ Καργιώτησ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ, Αναπληρωτόσ Διευθυντό
Αγγϋλου Αθανϊςιοσ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Πολυμερϊκησ Υώτησ, Επύκουροσ Καθηγητόσ
Γεωργακϐπουλοσ Δημότριοσ, Λϋκτορασ
Ειςαγωγό Μεταπτυχιακών Υοιτητών ςτο Π.Μ..:
Σο Σμόμα Υιλολογύασ προκηρϑςςει θϋςεισ μεταπτυχιακών φοιτητών μύα φορϊ κϊθε ϋτοσ. Σα
δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ ςτο διϊςτημα 1-15
επτεμβρύου και οι εξετϊςεισ διεξϊγονται το δεϑτερο δεκαπενθόμερο του επτεμβρύου.
Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ - αύτηςη υποψηφιότητασ – δικαιολογητικϊ – εξετϊςεισ κριτόρια επιλογόσ:
το Π.Μ.. ςτην Μεςαιωνικό και Νϋα Ελληνικό Υιλολογύα του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι.
γύνονται δεκτού πτυχιοϑχοι των Σμημϊτων Υιλολογύασ των Υιλοςοφικών χολών και ϊλλων
Σμημϊτων Πανεπιςτημύων τησ ημεδαπόσ ό ομοταγών αναγνωριςμϋνων Ιδρυμϊτων τησ
αλλοδαπόσ ςυναφοϑσ ό ςυγγενοϑσ γνωςτικοϑ αντικειμϋνου. Δ.Μ. δεν απονϋμεται ςε
φοιτητό του οπούου ο τύτλοσ ςπουδών πρώτου κϑκλου απϐ ύδρυμα τησ αλλοδαπόσ δεν ϋχει
αναγνωριςτεύ απϐ το Διεπιςτημονικϐ Οργανιςμϐ Αναγνώριςησ Σύτλων Ακαδημαώκών και
Πληροφϐρηςησ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), ςϑμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80), μϋχρι την περϊτωςη
των ςπουδών του ςτο Π.Μ.. Εναπϐκειται ςτην .Ε. του Π.Μ.. να κρύνει εϊν ζητόςει απϐ
πτυχιοϑχουσ ςυγγενών γνωςτικών αντικειμϋνων ςυμπληρωματικϋσ εξετϊςεισ ειςαγωγόσ
ςτο Π.Μ..
Δικαύωμα αύτηςησ ϋχουν και οι τελειϐφοιτοι των ανωτϋρω Σμημϊτων, οι οπούοι, εφ' ϐςον
γύνουν δεκτού, ϋχουν δικαύωμα εγγραφόσ ςτο Π.Μ.. μϐνο αν ολοκληρώςουν τισ ςπουδϋσ
τουσ τον επτϋμβριο.
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Οι ενδιαφερϐμενοι θα πρϋπει να υποβϊλουν ςτην Γραμματεύα του Σμόματοσ τα παρακϊτω
δικαιολογητικϊ:
Αύτηςη υποψηφιϐτητασ με μύα (1) φωτογραφύα τϑπου αςτυνομικόσ ταυτϐτητασ.
Απλό φωτοτυπύα τησ αςτυνομικόσ ταυτϐτητασ / διαβατηρύου.
ϑντομο Βιογραφικϐ ημεύωμα
Αντύγραφο Πτυχύου με αναλυτικό βαθμολογύα. Σύτλοι ςπουδών απϐ ξϋνα AEI πρϋπει να
ϋχουν την αναγνώριςη ιςοτιμύασ ό βεβαύωςη ϐτι αυτό ϋχει ζητηθεύ, ϐπωσ ορύζει η
νομοθεςύα. Οι τελειϐφοιτοι μποροϑν να ςυμμετϊςχουν ςτισ εξετϊςεισ, αλλϊ γύνονται
δεκτού μϐνον εφϐςον αποκτόςουν το πτυχύο τουσ την εξεταςτικό περύοδο του
επτεμβρύου. τη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη ςυμπληρώνουν μύα υπεϑθυνη δόλωςη (ϊρθρο
8 Ν. 1599/1986) με τον αριθμϐ των μαθημϊτων που υπολεύπονται για τη λόψη του
πτυχύου τουσ, κατϊ την εξεταςτικό περύοδο του επτεμβρύου.
Σύτλουσ ξϋνων γλωςςών. Οι πτυχιοϑχοι ελληνικών Πανεπιςτημύων πρϋπει να γνωρύζουν
αποδεδειγμϋνα πολϑ καλϊ μύα τουλϊχιςτον ξϋνη γλώςςα απϐ τισ ευρϋωσ αποδεκτϋσ
γλώςςεσ ςτην διεθνό φιλολογικό βιβλιογραφύα. Εκτϐσ αν πρϐκειται για την μητρικό
γλώςςα του υποψηφύου, η γνώςη τησ ξϋνησ γλώςςασ πιςτοποιεύται με κατϊθεςη ςχετικοϑ
τύτλου επιπϋδου Β2 ό, αν δεν υπϊρχει, με γραπτό ό προφορικό εξϋταςη (μετϊφραςη
ξενϐγλωςςου επιςτημονικοϑ κειμϋνου, για να διαπιςτωθεύ ο ευχερόσ χειριςμϐσ τησ
διεθνοϑσ βιβλιογραφύασ), την οπούα διενεργεύ Επιτροπό οριζϐμενη κατϊ γλώςςα απϐ την
.Ε. του Π.Μ.. ςτην Μεςαιωνικό και Νϋα Ελληνικό Υιλολογύα του Σμόματοσ Υιλολογύασ
του Π.Ι. Η εξϋταςη μπορεύ να γύνει εξ αποςτϊςεωσ (μϋςω skype κ.ο.κ). Οι αλλοδαπού
υποψόφιοι οφεύλουν να γνωρύζουν επαρκώσ την ελληνικό γλώςςα. H επϊρκεια τησ
ελληνομϊθειασ πιςτοποιεύται ϐπωσ ορύζουν οι ςχετικϋσ διατϊξεισ (π.χ. με κατϊθεςη
Απολυτηρύου Ελληνικοϑ Λυκεύου, Πτυχύου Ελληνικόσ Υιλολογύασ ό Πιςτοποιητικοϑ
ελληνομϊθειασ Γ΄ επιπϋδου του Κϋντρου Ελληνικόσ Γλώςςασ του ΤπΕΠΘ) ό μϋςω γραπτόσ
ό προφορικόσ εξϋταςησ που διενεργεύ Επιτροπό οριζϐμενη απϐ την .Ε. του Π.Μ..
Κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο που κατϊ τη γνώμη των υποψηφύων θα ςυνϋβαλε ςτην πληρϋςτερη
αξιολϐγηςό τουσ.
Η επιλογό των μεταπτυχιακών φοιτητών γύνεται με ςυνεκτύμηςη των κριτηρύων που
ακολουθοϑν:
Η γραπτό εξϋταςη των μαθημϊτων κατεϑθυνςησ/ειδύκευςησ (50%).
Ο γενικϐσ βαθμϐσ πτυχύου (10%).
Ο Μϋςοσ Όροσ των προπτυχιακών βαθμών κατεϑθυνςησ/ειδύκευςησ (10%).
Η προφορικό ςυνϋντευξη, η επύδοςη ςε διπλωματικό εργαςύα ςχετικό με τισ ειδικεϑςεισ
του Π.Μ.. Μεςαιωνικόσ και Νϋασ Ελληνικόσ Υιλολογύασ του Π.Ι., ϐπου αυτό προβλϋπεται
ςτον πρώτο κϑκλο ςπουδών, και τυχϐν ερευνητικό, επαγγελματικό και/ό ςυγγραφικό
δραςτηριϐτητα (30%).
ε περύπτωςη ιςοβαθμύασ υπερϋχει ο υποψόφιοσ που ϋχει μεγαλϑτερο μϋςο ϐρο
βαθμολογύασ ςτισ γραπτϋσ εξετϊςεισ ειςαγωγόσ ςτο Π.Μ. Μεςαιωνικόσ και Νϋασ Ελληνικόσ
Υιλολογύασ του Π.Ι. Αν και ςε αυτό την περύπτωςη προκϑψει ιςοβαθμύα, τϐτε για την τελικό
τουσ κατϊταξη λαμβϊνεται υπϐψη ο βαθμϐσ πτυχύου. H επιτυχόσ γραπτό εξϋταςη ςτα
μαθόματα ειδύκευςησ αποτελεύ προϒπϐθεςη για την περαιτϋρω διαδικαςύα· προβιβϊςιμοσ
βαθμϐσ ορύζεται το ϋξι (6) τησ δεκαδικόσ κλύμακασ και οι μεγαλϑτερού του.
Η ειςαγωγό των φοιτητών ςτο Π.Μ.. Μεςαιωνικόσ και Νϋασ Ελληνικόσ Υιλολογύασ του Π.Ι.
γύνεται ϑςτερα απϐ γραπτϋσ εξετϊςεισ και προφορικό ςυνϋντευξη. Οι γραπτϋσ εξετϊςεισ ςτα
δϑο (2) μαθόματα ειδύκευςησ (Μεςαιωνικό Ελληνικό Υιλολογύα, Νϋα Ελληνικό Υιλολογύα)
και ςτην ξϋνη γλώςςα διενεργοϑνται κατϊ το δεϑτερο δεκαπενθόμερο του επτεμβρύου απϐ
τριμελεύσ Επιτροπϋσ των οικεύων ειδικεϑςεων, υπϐ την εποπτεύα τησ .Ε. του Π.M.. Εύναι
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δυνατό η εκ των προτϋρων εξϋταςη ςτην ξϋνη γλώςςα κατϊ τον Ιοϑνιο, ϑςτερα απϐ αύτηςη
των ενδιαφερομϋνων ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ.
Αριθμόσ Ειςακτϋων Μεταπτυχιακών Υοιτητών:
O αριθμϐσ των Μεταπτυχιακών Υοιτητών που εγγρϊφονται κατ’ ϋτοσ ςτο Π.Μ.. ςτην
Μεςαιωνικό και Νϋα Ελληνικό Υιλολογύα του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. ορύζεται κατ’
ανώτατο ϐριο ςε δϋκα πϋντε(15): πϋντε (5) φοιτητϋσ ςτην ειδύκευςη τησ Μεςαιωνικόσ
Ελληνικόσ Υιλολογύασ και δϋκα (10) φοιτητϋσ ςτην ειδύκευςη τησ Νϋασ Ελληνικόσ
Υιλολογύασ).
Φρονικό Διϊρκεια των Μεταπτυχιακών πουδών:
Η χρονικό διϊρκεια φούτηςησ ςτο Π.Μ.. Μεςαιωνικόσ και Νϋασ Ελληνικόσ Υιλολογύασ του
Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι., που οδηγεύ ςτη λόψη Δ.Μ.. Μεςαιωνικόσ και Νϋασ Ελληνικόσ
Υιλολογύασ, ορύζεται κατ΄ ελϊχιςτο ςτα τϋςςερα (4) εξϊμηνα, ςτα οπούα περιλαμβϊνεται και
ο χρϐνοσ εκπϐνηςησ και κρύςησ τησ μεταπτυχιακόσ διπλωματικόσ εργαςύασ. Ο ανώτατοσ
επιτρεπϐμενοσ χρϐνοσ ολοκλόρωςησ των ςπουδών καθορύζεται με απϐφαςη τησ υνϋλευςησ
του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. και δεν υπερβαύνει τα 6 (ϋξι) εξϊμηνα ςπουδών.
Ύςτερα απϐ απϐφαςη τησ Γ.. του Σμόματοσ Υιλολογύασ ϋπειτα απϐ αιτιολογημϋνο αύτημα
των ενδιαφερϐμενων φοιτητών, προβλϋπεται η δυνατϐτητα μερικόσ φούτηςησ, η διϊρκεια
τησ οπούασ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το διπλϊςιο τησ κανονικόσ φούτηςησ.

13

14
ΣΟΜΕΑ ΓΛΨΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΗ
Γλωςςολογικό Θεωρύα και Ϊρευνα
Ο δεϑτεροσ κϑκλοσ ςπουδών του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων (Π.Ι.)
περιλαμβϊνει αναμορφωμϋνο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών (Π.Μ..) ςτη
Γλωςςολογύα (νϋοσ τύτλοσ: Π.Μ.. ςτη Γλωςςολογικό Θεωρύα και Ϊρευνα), το οπούο
λειτουργεύ απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2018-2019, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του N. 4485/2017
και τισ λοιπϋσ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ.
Αντικεύμενο του Π.Μ. ςτη Γλωςςολογικό Θεωρύα και Ϊρευνα του Σμόματοσ Υιλολογύασ του
Π.Ι. εύναι η προώθηςη τησ επιςτημονικόσ γνώςησ και τησ ϋρευνασ ςτον χώρο τησ
Γλωςςολογύασ, και ειδικϐτερα ςτα εξόσ γνωςτικϊ αντικεύμενα του Σομϋα Γλωςςολογύασ του
Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. (Τπουργικό Απϐφαςη Β1/145/8.3.2001, ΥΕΚ 277/16.3.2001):
Α. Γενικό Γλωςςολογύα: Υωνητικό - Υωνολογύα, Μορφολογύα, ϑνταξη, Λεξικολογύα Λεξικογραφύα, ημαςιολογύα, Πραγματολογύα, Υιλοςοφύα τησ Γλώςςασ, Ιςτορύα τησ
Γλωςςικόσ Επιςτόμησ, ημειολογύα, Διαλεκτολογύα, Ονοματολογύα κ.ϊ.
Β. Ιςτορικό/υγκριτικό Γλωςςολογύα: Ιςτορικό Γλωςςολογύα, Ινδοευρωπαώκό Γλωςςολογύα,
Ιςτορύα τησ Ελληνικόσ Γλώςςασ, Ιςτορύα τησ Λατινικόσ Γλώςςασ, Βαλκανικό Γλωςςολογύα,
Ρομανικό Γλωςςολογύα, Γλώςςεσ τησ Μεςογεύου κ.ϊ.
Γ. Διακλαδικό/Εφαρμοςμϋνη Γλωςςολογύα: Κοινωνιογλωςςολογύα, Ανθρωπογλωςςολογύα,
Χυχογλωςςολογύα, Κειμενογλωςςολογύα - Τφολογύα, Ανϊλυςη του Προφορικοϑ Λϐγου,
Θεωρύα τησ Μετϊφραςησ, Διδακτικό τησ Γλώςςασ κ.ϊ.
Σο Π.Μ.. ςτη Γλωςςολογικό Θεωρύα και Ϊρευνα
πουδών (Δ.Μ..) ενιαύασ ειδύκευςησ.

απονϋμει Δύπλωμα Μεταπτυχιακών

Διευθυντόσ του Π.Μ.. ςτη Γλωςςολογικό Θεωρύα και Ϊρευνα (ακαδ. ϋτη 2018-19,
2019-20):
Δημότριοσ Καργιώτησ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Αναπληρωτόσ Διευθυντόσ:
Ευϊγγελοσ Καρακϊςησ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
υντονιςτικό Επιτροπό του Π.Μ.. ςτη Γλωςςολογικό Θεωρύα και Ϊρευνα (ακαδ. ϋτη
2018-19, 2019-20):
Ευϊγγελοσ Καρακϊςησ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Δημότριοσ Καργιώτησ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Μαρύκα Λεκϊκου, Επύκουρη Καθηγότρια
Μαρύα Μαςτροπαϑλου, Επύκουρη Καθηγότρια
Παναγιώτησ Υύλοσ, Επύκουροσ Καθηγητόσ
Ειςαγωγό Μεταπτυχιακών Υοιτητών ςτο Π.Μ.. ςτη Γλωςςολογικό Θεωρύα και
Ϊρευνα:
Σο Σμόμα Υιλολογύασ προκηρϑςςει θϋςεισ μεταπτυχιακών φοιτητών μύα φορϊ κϊθε ϋτοσ
(κατϊ το α΄ εικοςαόμερο του Ιουνύου). Σα δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ςτη Γραμματεύα του
Σμόματοσ ςτο διϊςτημα 5-15 επτεμβρύου και οι εξετϊςεισ διεξϊγονται κατϊ το β΄
δεκαπενθόμερο του επτεμβρύου.
Προώποθϋςεισ:
το Π.Μ.. ςτη Γλωςςολογικό Θεωρύα και Ϊρευνα του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι.
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γύνονται δεκτού πτυχιοϑχοι των Σμημϊτων Υιλολογύασ (ό του ενιαύου Υιλοςοφικοϑ
Σμόματοσ) των Υιλοςοφικών χολών και ϊλλων Σμημϊτων Πανεπιςτημύων τησ ημεδαπόσ
ςυναφοϑσ γνωςτικοϑ αντικειμϋνου ό ομοταγών αναγνωριςμϋνων Ιδρυμϊτων τησ
αλλοδαπόσ. Δ.Μ.. δεν απονϋμεται ςε φοιτητό του οπούου ο τύτλοσ ςπουδών πρώτου κϑκλου
απϐ ύδρυμα τησ αλλοδαπόσ δεν ϋχει αναγνωριςτεύ απϐ τον Διεπιςτημονικϐ Οργανιςμϐ
Αναγνώριςησ Σύτλων Ακαδημαώκών και Πληροφϐρηςησ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), ςϑμφωνα με τον Ν.
3328/2005 (Α' 80).
ε ειδικϋσ περιπτώςεισ, και ϑςτερα απϐ αιτιολογημϋνη ειςόγηςη του αρμϐδιου Σομϋα και τησ
.Ε. του Π.Μ.. ςτη Γλωςςολογικό Θεωρύα και Ϊρευνα του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι.
γύνονται δεκτϋσ και υποψηφιϐτητεσ πτυχιοϑχων ϊλλων Σμημϊτων καθώσ και πτυχιοϑχοι ΣΕΙ
ςυναφοϑσ γνωςτικοϑ αντικειμϋνου. Σο εύδοσ και τον αριθμϐ των πιθανών
ςυμπληρωματικών εξετϊςεων για αυτϋσ τισ ειδικϋσ περιπτώςεισ καθορύζει η υνϋλευςη του
Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. και τισ διενεργεύ ειδικό Εξεταςτικό Επιτροπό.
Μϋλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π., εφϐςον πληροϑν τισ προϒποθϋςεισ του
πρώτου εδαφύου τησ παρ. 1 του ϊρθρου 34 του Ν. 4485/2017, μποροϑν να εγγραφοϑν ωσ
υπερϊριθμοι, αλλϊ μϐνο ϋνασ κατ΄ ϋτοσ, ςτο Π.Μ.. Γλωςςολογύασ που οργανώνεται απϐ το
Σμόμα Υιλολογύασ του Π.Ι. ϐπου και υπηρετοϑν οι ύδιοι, και το οπούο εύναι ςυναφϋσ με το
αντικεύμενο του τύτλου ςπουδών και το ϋργο που επιτελοϑν ςτο οικεύο Ίδρυμα.
Οι πτυχιοϑχοι ελληνικών Πανεπιςτημύων οφεύλουν να γνωρύζουν μύα τουλϊχιςτον διεθνό
ξϋνη γλώςςα (Αγγλικό, Γαλλικό, Γερμανικό, Ιταλικό, Ιςπανικό). H γνώςη τησ ξϋνησ γλώςςασ
πιςτοποιεύται με κατϊθεςη ςχετικοϑ τύτλου επιπϋδου Β2 που χορηγεύται απϐ αρμϐδιουσ
φορεύσ (Αγγλικό: επύπεδο Lower ό TOEFL [500+]· Γαλλικό: Delf 2· Γερμανικό: Mittelstuffe·
κτλ.) ό, αν δεν υπϊρχει, με γραπτό εξϋταςη την οπούα διενεργεύ Επιτροπό οριζϐμενη κατϊ
ξϋνη γλώςςα απϐ τη υνϋλευςη του Σμόματοσ.
Οι αλλοδαπού υποψόφιοι οφεύλουν να γνωρύζουν επαρκώσ την ελληνικό γλώςςα. H επϊρκεια
τησ ελληνομϊθειασ πιςτοποιεύται, ϐπωσ ορύζουν οι ςχετικϋσ διατϊξεισ (π.χ. με κατϊθεςη
Απολυτηρύου Ελληνικοϑ Λυκεύου, Πτυχύου Ελληνικόσ Υιλολογύασ ό Πιςτοποιητικοϑ
ελληνομϊθειασ Γ΄ επιπϋδου του Κϋντρου Ελληνικόσ Γλώςςασ του Τπουργεύου Παιδεύασ,
Ϊρευνασ και Θρηςκευμϊτων).
Δικαιολογητικϊ:
Οι υποψόφιοι υποβϊλλουν αύτηςη προσ τη Γραμματεύα του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι.
ςτο διϊςτημα 5-15 επτεμβρύου, η οπούα πρϋπει να ςυνοδεϑεται απϐ:
α) Μύα (1) φωτογραφύα τϑπου αςτυνομικόσ ταυτϐτητασ.
β) ϑντομο βιογραφικϐ υπϐμνημα (καθώσ και τυχϐν επιςτημονικϋσ εργαςύεσ του υποψηφύου
και κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο που θα ςυνϋβαλλε ςτην πληρϋςτερη αξιολϐγηςό του).
γ) Αντύγραφο πτυχύου/ων με αναλυτικό βαθμολογύα (τύτλοι ςπουδών απϐ ξϋνα AEI πρϋπει
να ϋχουν την αναγνώριςη ιςοτιμύασ, ϐπωσ ορύζει η ιςχϑουςα νομοθεςύα).
δ) Σύτλουσ ξϋνων γλωςςών.
ε) Τπεϑθυνη δόλωςη του ϊρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ϐπου να αναγρϊφεται ϐτι τα ανωτϋρω
ϋγγραφα (γ, δ) που κατατύθενται εύναι ακριβό και γνόςια αντύγραφα των πρωτοτϑπων.
ςτ) Υωτοτυπύα αςτυνομικόσ ταυτϐτητασ / διαβατηρύου.
ζ) Ϊωσ δϑο (2) ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ.
H Γραμματεύα του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. παρϋχει πληροφορύεσ ςχετικϊ με την ϑλη
των εξετϊςεων και τα απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ.
Εξετϊςεισ:
Η ειςαγωγό των φοιτητών ςτο Π.Μ.. ςτη Γλωςςολογικό Θεωρύα και Ϊρευνα του Σμόματοσ
Υιλολογύασ του Π.Ι. γύνεται ϑςτερα απϐ γραπτϋσ εξετϊςεισ και προφορικό ςυνϋντευξη. Οι
γραπτϋσ εξετϊςεισ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ εξϋταςησ ςτην ξϋνη γλώςςα,
διενεργοϑνται κατϊ το β΄ δεκαπενθόμερο του επτεμβρύου απϐ τριμελό Επιτροπό του
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οικεύου Σομϋα, υπϐ την εποπτεύα τησ .Ε. του Π.M.. Προηγεύται η εξϋταςη ςτην ξϋνη γλώςςα,
η επιτυχύα ςτην οπούα αποτελεύ προϒπϐθεςη για την περαιτϋρω διαδικαςύα. Εύναι, δυνατό η
εκ των προτϋρων εξϋταςη ςτην ξϋνη γλώςςα, κατϊ τον μόνα Ιοϑνιο, ϑςτερα απϐ αύτηςη των
ενδιαφερομϋνων ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι.
Η ϑλη των εξετϊςεων καθορύζεται ανϊ διετύα απϐ τη υνϋλευςη του Σμόματοσ Υιλολογύασ
του Π.Ι. ϑςτερα απϐ πρϐταςη τησ .Ε του Π.Μ.. ςτη Γλωςςολογικό Θεωρύα και Ϊρευνα,
ςυμπεριλαμβϊνεται δε ςτον Οδηγϐ πουδών και αναρτϊται ςτο Διαδύκτυο.
Κριτόρια Επιλογόσ:
Η επιλογό των μεταπτυχιακών φοιτητών γύνεται με ςυνεκτύμηςη των κριτηρύων που
ακολουθοϑν:
α) Γραπτό εξϋταςη (40%).
β) Γενικϐσ βαθμϐσ πτυχύου (20%), ο οπούοσ δεν μπορεύ να μικρϐτεροσ του ϋξι και μιςϐ (6,5 –
λύαν καλώσ). ε περύπτωςη Πτυχύου που δεν ακολουθεύ τη δεκαδικό κλύμακα, η Σριμελόσ
Επιτροπό Επιλογόσ και Εξϋταςησ προβαύνει ςτη ςχετικό αντιςτούχιςη, με αιτιολογημϋνη
ϋκθεςό τησ προσ τη υνϋλευςη του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. και ςτη βϊςη του Οδηγοϑ
πουδών του Σμόματοσ που απϋνειμε τον ςχετικϐ προπτυχιακϐ τύτλο.
γ) Μ.Ο. των προπτυχιακών βαθών ςε μαθόματα Γλωςςολογύασ (20%). ε περύπτωςη
αλλαγόσ ειδύκευςησ ωσ Μ.Ο. των προπτυχιακών βαθμών ειδύκευςησ νοεύται ο Μ.Ο. των
μαθημϊτων γλωςςολογύασ ςτο πρϐγραμμα κορμοϑ.
δ) Προφορικό ςυνϋντευξη, επύδοςη ςε διπλωματικό εργαςύα ςχετικό με την ειδύκευςη του
Π.Μ.., ϐπου αυτό προβλϋπεται ςτον πρώτο κϑκλο ςπουδών (προπτυχιακϋσ ςπουδϋσ), ϋωσ
δϑο (2) ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ και τυχϐν ερευνητικό, επαγγελματικό ό/και ςυγγραφικό
δραςτηριϐτητα (20%)
ε περύπτωςη ιςοβαθμύασ υπερϋχει ο υποψόφιοσ που ϋχει μεγαλϑτερο μϋςο ϐρο
βαθμολογύασ ςτισ γραπτϋσ εξετϊςεισ ειςαγωγόσ ςτο Π.Μ.. Αν και ςε αυτό την περύπτωςη
προκϑψει ιςοβαθμύα, τϐτε για την τελικό τουσ κατϊταξη λαμβϊνεται υπϐψη ο βαθμϐσ
πτυχύου. H επιτυχόσ γραπτό εξϋταςη ςτο μϊθημα ειδύκευςησ αποτελεύ προϒπϐθεςη για την
περαιτϋρω διαδικαςύα. Προβιβϊςιμοσ βαθμϐσ ορύζεται το ϋξι (6) τησ δεκαδικόσ κλύμακασ και
οι μεγαλϑτερού του.
Ο τρϐποσ αξιολϐγηςησ (μοριοδϐτηςη) των ανωτϋρω κριτηρύων ανόκει ςτην αρμοδιϐτητα τησ
υνϋλευςησ του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. ό τησ Ε.Δ.Ε.
Ο τελικϐσ πύνακασ επιτυχϐντων και τυχϐν επιλαχϐντων, αφοϑ επικυρωθεύ απϐ τη υνϋλευςη
του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. ό την Ε.Δ.Ε,. αναρτϊται ςτον πύνακα ανακοινώςεων τησ
Γραμματεύασ και ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. (www.philology.uoi.gr).
Αριθμόσ Ειςακτϋων Μεταπτυχιακών Υοιτητών:
O αριθμϐσ των μεταπτυχιακών φοιτητών που εγγρϊφονται κατ’ ϋτοσ ςτο Π.Μ.. ςτη
Γλωςςολογικό Θεωρύα και Ϊρευνα του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. εύναι ανϊλογοσ προσ
τον αριθμϐ των διαθϋςιμων διδαςκϐντων. Ο αριθμϐσ των ειςακτϋων κατ’ ϋτοσ ςτο Π.Μ.. ςτη
Γλωςςολογικό Θεωρύα και Ϊρευνα του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. ορύζεται κατ’ ανώτατο
ϐριο ςε δϋκα (10) μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ. Ο μϋγιςτοσ αριθμϐσ μεταπτυχιακών φοιτητών
ανϊ διδϊςκοντα ορύζεται ςε δϋκα (10) μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ, ο δε μϋγιςτοσ αριθμϐσ των
μεταπτυχιακών φοιτητών ςτο Π.Μ.. ςτη Γλωςςολογικό Θεωρύα και Ϊρευνα του Σμόματοσ
Υιλολογύασ του Π.Ι., ςε ςχϋςη και με τον αριθμϐ των προπτυχιακών φοιτητών και των
διδαςκϐντων, ορύζεται ςε τριϊντα (30), με ςκοπϐ τη διαςφϊλιςη τησ ποιϐτητασ ϐλων των
κϑκλων ςπουδών (ϊρθρο 45, παρ. 1β του Ν. 4485/2017).
Φρονικό Διϊρκεια των Μεταπτυχιακών πουδών (πουδϋσ Δευτϋρου Κύκλου):
Η χρονικό διϊρκεια κανονικόσ φούτηςησ ςτο Π.Μ.. ςτη Γλωςςολογικό Θεωρύα και Ϊρευνα
του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι., που οδηγεύ ςτη λόψη Δ.Μ.Ε. ςτη Γλωςςολογύα, ορύζεται
κατ΄ ελϊχιςτον ςτα τϋςςερα (4) εξϊμηνα, ςτα οπούα ςυμπεριλαμβϊνεται και ο χρϐνοσ
εκπϐνηςησ και κρύςησ τησ μεταπτυχιακόσ διπλωματικόσ εργαςύασ (Μ.Δ.Ε.). Ο ανώτατοσ
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επιτρεπϐμενοσ χρϐνοσ ολοκλόρωςησ των ςπουδών καθορύζεται με απϐφαςη τησ υνϋλευςησ
του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. και δεν υπερβαύνει τα 6 (ϋξι) εξϊμηνα ςπουδών.
ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΕ ΠΟΤΔΕ
Ο τρύτοσ κϑκλοσ ςπουδών του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων (Π.Ι.)
περιλαμβϊνει την εκπϐνηςη Διδακτορικόσ Διατριβόσ (Δ.Δ.). Σο Πρϐγραμμα Διδακτορικών
πουδών του Σμόματοσ Υιλολογύασ τησ Υιλοςοφικόσ χολόσ του Π.Ι. αποςκοπεύ ςτην
προαγωγό, εξειδύκευςη και θεμελύωςη τησ επιςτημονικόσ γνώςησ, καθώσ και ςτην ενύςχυςη
τησ πρωτϐτυπησ επιςτημονικόσ ϋρευνασ ςτα γνωςτικϊ αντικεύμενα τησ Κλαςικόσ
Υιλολογύασ, τησ Μεςαιωνικόσ Ελληνικόσ και Λατινικόσ Υιλολογύασ, τησ Νϋασ Ελληνικόσ
Υιλολογύασ, τησ υγκριτικόσ Υιλολογύασ και τησ Γλωςςολογύασ, οδηγεύ δε ςτην απϐκτηςη
Διδακτορικοϑ Διπλώματοσ (Δ.Δ.), το οπούο απονϋμεται απϐ το Π.Ι.
Δικαύωμα υποβολόσ αύτηςησ:
Δικαύωμα υποβολόσ αύτηςησ για εκπϐνηςη Δ.Δ. ςτο Σμόμα Υιλολογύασ του Π.Ι. ϋχουν ϐςοι
πληροϑν τισ κϊτωθι προϒποθϋςεισ:
• Εύναι πτυχιοϑχοι ΑΕΙ (Πανεπιςτημύου ό ΣΕΙ) τησ ημεδαπόσ ό αναγνωριςμϋνου ωσ ιςϐτιμου
ιδρϑματοσ τησ αλλοδαπόσ.
• Εύναι κϊτοχοι Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Μ..) του Σμόματοσ Υιλολογύασ
του Π.Ι. ό κϊτοχοι Δ.Μ.. ϊλλου Σμόματοσ Υιλολογύασ ελληνικοϑ ό ξϋνου AEI. Εύναι δυνατϐ
επύςησ να γύνουν δεκτού απϐ τη υνϋλευςη του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. και κϊτοχοι
Δ.Μ.. ϊλλων Σμημϊτων ό χολών. ε ειδικϋσ περιπτώςεισ επιτρϋπεται να γύνουν δεκτού ωσ
Τποψόφιοι Διδϊκτορεσ και μη κϊτοχοι Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Μ..), μετϊ
απϐ ςχετικό ειςόγηςη Σριμελοϑσ Επιτροπόσ, η οπούα ορύζεται απϐ τη υνϋλευςη του
Σμόματοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. Με απϐφαςη τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ Υιλολογύασ του
Π.Ι. εύναι δυνατϐ να καθορύζονται πρϐςθετεσ υποχρεώςεισ παρακολοϑθηςησ μεταπτυχιακών
μαθημϊτων ό/και εξετϊςεων ςε ευρϑτερεσ θεματικϋσ περιοχϋσ για τουσ υποψόφιουσ
διδϊκτορεσ που δεν εύναι κϊτοχοι Δ.Μ.. ό εύναι κϊτοχοι ςυναφοϑσ ό ςυγγενοϑσ Δ.Μ..
Φρονικό διϊρκεια:
Η χρονικό διϊρκεια για την απϐκτηςη του Διδακτορικοϑ Διπλώματοσ εύναι τουλϊχιςτον ϋξι
(6) εξϊμηνα απϐ την ημερομηνύα οριςμοϑ τησ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ.
Ο μϋγιςτοσ χρϐνοσ ολοκλόρωςησ τησ Δ.Δ. ορύζεται ςτα δώδεκα (12) εξϊμηνα. ε ειδικϋσ
περιπτώςεισ υπϊρχει η δυνατϐτητα να χορηγεύται παρϊταςη του μεγύςτου χρϐνου για
τϋςςερα (4) ακϐμη εξϊμηνα, ϑςτερα απϐ ειδικϊ αιτιολογημϋνη πρϐταςη τησ υμβουλευτικόσ
Eπιτροπόσ και απϐφαςη τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ Υιλολογύασ.
Διαδικαςύα επιλογόσ υποψηφύων διδακτόρων:
Οι ενδιαφερϐµενοι υποβϊλλουν ςχετικό αύτηςη ςτη Γραμματεύα του Σµόµατοσ Υιλολογύασ
του Π.Ι. την αύτηςη αναγρϊφονται υποχρεωτικϊ τα εξόσ ςτοιχεύα:
• ο προτεινϐµενοσ τύτλοσ τησ Διδακτορικόσ Διατριβόσ (Δ.Δ.)
• η προτεινϐµενη γλώςςα εκπϐνηςησ τησ Δ.Δ., η οπούα δϑναται να εύναι διϊφορη τησ
ελληνικόσ, ανϊλογα µε το θϋµα τησ Δ.Δ., και ϋπειτα απϐ ςχετικό απϐφαςη τησ υνϋλευςησ
του Σµόµατοσ Υιλολογύασ του Π.Ι.
• ο προτεινϐµενοσ επιβλϋπων τησ Δ.Δ.
Η αύτηςη ςυνοδεϑεται απϐ τα εξόσ δικαιολογητικϊ:
• αναλυτικϐ βιογραφικϐ ςηµεύωµα του υποψηφύου
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• υπϐµνηµα ενδεχϐμενησ ερευνητικόσ ό/και ςυγγραφικόσ επιςτηµονικόσ δραςτηριϐτητασ,
ςυνοδευϐμενο απϐ τα ςχετικϊ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα (βεβαιώςεισ, ανϊτυπα κλπ)
• αναλυτικϐ προςχϋδιο τησ Δ.Δ, ϐπου δηλώνεται ο προτεινϐµενοσ επιβλϋπων τησ Δ.Δ.
• αντύγραφο του Διπλώµατοσ Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Μ..) του υποψηφύου
(αναγνωριςµϋνου απϐ το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π., ςε περύπτωςη μεταπτυχιακοϑ τύτλου ςπουδών απϐ
πανεπιςτόμιο τησ αλλοδαπόσ)
• αντύγραφο του Πτυχύου του υποψηφύου (αναγνωριςµϋνου απϐ το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π., ςε
περύπτωςη Πτυχύου απϐ πανεπιςτόμιο τησ αλλοδαπόσ)
• αντύγραφα αναλυτικών βαθµολογιών προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµϊτων
• πιςτοποιητικϊ γλωςςοµϊθειασ του υποψηφύου ό δόλωςη των γλωςςών ςτισ οπούεσ
επιθυµεύ να εξεταςτεύ
• υπεϑθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986, ςτην οπούα να αναγρϊφεται ϐτι τα αντύγραφα
πτυχύων που προςκοµύζονται εύναι γνόςια αντύγραφα των πρωτοτϑπων
• κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο που κατϊ τη γνώµη του υποψηφύου θα ςυνϋβαλλε ςτην πληρϋςτερη
αξιολϐγηςό του.
Οι υποψόφιοι διδϊκτορεσ του Σµόµατοσ Υιλολογύασ του Π.Ι. οφεύλουν να γνωρύζουν
υποχρεωτικϊ δϑο (2) απϐ τισ παρακϊτω γλώςςεσ: Αγγλικό, Γαλλικό, Γερµανικό, Ιταλικό,
Ιςπανικό. Η γνώςη τησ ξϋνησ γλώςςασ τεκµαύρεται ωσ εξόσ:
• α) µε κατϊθεςη πιςτοποιητικοϑ γλωςςοµϊθειασ C1 για τη µύα απϐ τισ δϑο γλώςςεσ και Β2
για τη δεϑτερη
• β) ςε περύπτωςη απουςύασ του ωσ ϊνω πιςτοποιητικοϑ γλωςςοµϊθειασ, µε εξϋταςη την
οπούα διενεργεύ το Σµόµα Υιλολογύασ του Π.Ι.
Η υνϋλευςη του Σμόματοσ Υιλολογύασ εύναι αρμϐδια για την αποδοχό ό την απϐρριψη τησ
αύτηςησ του ενδιαφερομϋνου υποψηφύου διδϊκτορα. Ψσ ηµεροµηνύα περϊτωςησ τησ
αξιολϐγηςησ των υποψηφύων ορύζεται το τϋλοσ Οκτωβρύου κϊθε ϋτουσ.

ΜΕΣΑΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ
Οι διδϊκτορεσ του Σμόματοσ ό ϊλλων ομϐλογων Σμημϊτων τησ ημεδαπόσ ό τησ αλλοδαπόσ
γύνονται δεκτού ςτο Σμόμα για την εκπϐνηςη μεταδιδακτορικόσ ϋρευνασ με την εποπτεύα
Καθηγητών ό Αναπληρωτών Καθηγητών του Σμόματοσ, με την υποςτόριξη τησ Επιτροπόσ
Ερευνών του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων. ε περύπτωςη υποψηφύου για μεταδιδακτορικό
ϋρευνα ςτο Σμόμα Υιλολογύασ για τον οπούο δεν υπϊρχει επιβλϋπων ςτη βαθμύδα του
καθηγητό ό αναπληρωτό καθηγητό, την εποπτεύα αναλαμβϊνει μϋλοσ ΔΕΠ ςτη βαθμύδα του
επύκουρου καθηγητό.
Οι υποψόφιοι υποβϊλλουν ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ αύτηςη, βιογραφικϐ υπϐμνημα,
καθώσ και τεκμηριωμϋνο ερευνητικϐ υπϐμνημα για την εκπϐνηςη μεταδιδακτορικόσ ϋρευνασ
(μονογραφύα, μελϋτεσ, ερευνητικϋσ βϊςεισ δεδομϋνων κλπ.). Η αύτηςη εγκρύνεται απϐ τη
Γενικό υνϋλευςη Ειδικόσ ϑνθεςησ (Γ..Ε..) του Σμόματοσ. Οι μεταδιδακτορικού ερευνητϋσ
ςυνεργϊζονται ερευνητικϊ με το Σμόμα και δϑνανται να προςφϋρουν διδακτικϐ ϋργο,
λαμβϊνοντασ αντιμιςθύα απϐ την Επιτροπό Ερευνών, ςτην περύπτωςη που δεν ϋχουν
υποτροφύα/χορηγύα ό δεν λαμβϊνουν μιςθϐ απϐ ϊλλη πηγό.
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Βυζαντινϋσ πουδϋσ
Βυζαντινό Ιςτορύα
Βυζαντινό Αρχαιολογύα και Σϋχνη

Διευθυντόσ Π.Μ..: Φρόςτοσ ταυρϊκοσ,
Καθηγητόσ
Πληροφορύεσ:
Σηλ.: 26510-07441, 07231
Ηλεκτρ. ταχυδρομεύο: gramisar@cc.uoi.gr
Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: 20 Ιςτοςελύδα: https://goo.gl/uvuH2W

-

Νεότεροσ και ύγχρονοσ Κόςμοσ:
Ιςτορύα, Λαογραφύα, Ανθρωπολογύα
Νεϐτερη και ϑγχρονη Ιςτορύα
Λαογραφύα και Ανθρωπολογύα

Διευθυντόσ Π.Μ..: Ωννα Μαχαιρϊ,
Αναπληρώτρια Καθηγότρια

Αρχαύοσ Κόςμοσ: Ιςτορύα και
Αρχαιολογύα
Αρχαύα Ελληνικό και Ρωμαώκό Ιςτορύα
Προώςτορικό Αρχαιολογύα
Κλαςικό Αρχαιολογύα

Διευθυντόσ Π.Μ..: Αικατερύνη Λιϊμπη,
Καθηγότρια

Πληροφορύεσ:
Σηλ.: 26510-05161
Υαξ : 26510-05253
Ηλεκτρ. ταχυδρομεύο: ofaturu@cc.uoi.gr
Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: 20 Ιςτοςελύδα: http://pms.hist-arch.uoi.gr/

Πληροφορύεσ:
Σηλ.: 26510-07408
Υαξ : 26510-09065
Ηλεκτρ. ταχυδρομεύο: ancientw@cc.uoi.gr
Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: 30 Ιςτοςελύδα: https://goo.gl/dMurfr

το Σμόμα Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ λειτουργοϑν τρύα Προγρϊμματα Μεταπτυχιακών
πουδών:
1. το Π.Μ.. με τύτλο «Βυζαντινϋσ πουδϋσ»,
2. το Π.Μ.. με τύτλο «Νεότεροσ και ύγχρονοσ Κόςμοσ: Ιςτορύα, Λαογραφύα,
Ανθρωπολογύα» και
3. το Π.Μ.. με τύτλο «Αρχαύοσ Κόςμοσ: Ιςτορύα και Αρχαιολογύα».
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΒΤΖΑΝΣΙΝΕ ΠΟΤΔΕ»
Σο Μεταπτυχιακϐ Πρϐγραμμα «Βυζαντινϋσ πουδϋσ» του Σμόματοσ Ιςτορύασ και
Αρχαιολογύασ τησ Υιλοςοφικόσ χολόσ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων παρϋχει ςε αριθμϐ
επιλεγμϋνων πτυχιοϑχων ςυςτηματικϋσ και ειδικϋσ ςπουδϋσ, οι οπούεσ οδηγοϑν ςτην
απϐκτηςη Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ (ΜΔΕ) και ςτην απονομό του τύτλου του
Διδϊκτοροσ Υιλοςοφύασ μετϊ απϐ εκπϐνηςη και υποςτόριξη διδακτορικόσ διατριβόσ.
Ειδικϐτερα το Μεταπτυχιακϐ Πρϐγραμμα «Βυζαντινϋσ πουδϋσ» εξειδικεϑεται ςτισ εξόσ
κατευθϑνςεισ:
Βυζαντινό Ιςτορύα και
Βυζαντινό Αρχαιολογύα και Σϋχνη.
το Μεταπτυχιακϐ Πρϐγραμμα ςυμμετϋχουν οι Σομεύσ (α) Αρχαύασ και Μεςαιωνικόσ
Ιςτορύασ και (β) Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ του Σμόματοσ Ιςτορύασ και
Αρχαιολογύασ.
Οι βαςικού ςκοπού του προγρϊμματοσ ςπουδών εύναι οι εξόσ:
Παροχό υψηλοϑ επιπϋδου μεταπτυχιακών ςπουδών
Παροχό γνώςησ ςτισ ςϑγχρονεσ εξελύξεισ των Βυζαντινών ςπουδών
Δημιουργύα επιςτημϐνων με τισ απαιτοϑμενεσ δεξιϐτητεσ για επιτυχό ςταδιοδρομύα ςτον
ιδιωτικϐ, δημϐςιο και ακαδημαώκϐ τομϋα
Επαρκόσ κατϊρτιςη η οπούα θα οδηγεύ ςε ςπουδϋσ επιπϋδου διδακτορικόσ διατριβόσ
Σο Μεταπτυχιακϐ Πρϐγραμμα πουδών με τύτλο «Βυζαντινϋσ πουδϋσ» οδηγεύ ςτην
απονομό Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ με κατευθϑνςεισ:
Βυζαντινό Ιςτορύα
Βυζαντινό Αρχαιολογύα και Σϋχνη
το ΠΜ γύνονται δεκτού Πτυχιοϑχοι Σμημϊτων Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ, καθώσ και ϊλλων
ςυναφών επιςτημονικών κλϊδων Πανεπιςτημύων τησ ημεδαπόσ ό αναγνωριςμϋνων
ομοταγών Ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ, καθώσ και πτυχιοϑχων ΣΕΙ ςυναφοϑσ γνωςτικοϑ
αντικειμϋνου. Η χρονικό διϊρκεια για την απονομό του Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ
Ειδύκευςησ ορύζεται ςε τϋςςερα (4) εξϊμηνα.
Σο ΥΕΚ επανύδρυςησ του μεταπτυχιακοϑ προγρϊμματοσ
Διευθυντόσ του ΠΜ
ταυρϊκοσ Φρόςτοσ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Ειςαγωγό Μεταπτυχιακών Υοιτητών ςτο Π.Μ..
Προκόρυξη θϋςεων Μεταπτυχιακών Υοιτητών:
Η απϐφαςη για την προκόρυξη νϋων θϋςεων μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβϊνεται ςε
ςυνεδρύα τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ κατϊ το μόνα Ιοϑνιο κϊθε ϋτουσ. Οι ειςαγωγικϋσ
εξετϊςεισ διενεργοϑνται κατϊ το πρώτο δεκαπενθόμερο του Οκτωβρύου κϊθε ϋτουσ.
Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ - αύτηςη υποψηφιότητασ – δικαιολογητικϊ – εξετϊςεισ κριτόρια επιλογόσ:
το ΠΜ γύνονται δεκτού πτυχιοϑχοι:
α) Σου πρώτου κϑκλου ςπουδών Α.Ε.Ι. τησ ημεδαπόσ ό ομοταγών αναγνωριςμϋνων
Ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ ςυναφοϑσ ό ςυγγενοϑσ γνωςτικοϑ αντικειμϋνου με το γνωςτικϐ
αντικεύμενο του ΠΜ
β) Μη ςυγγενών τμημϊτων με την επιπλϋον υποχρϋωςη κατϊ τη διϊρκεια του πρώτου ϋτουσ
ςπουδών να παρακολουθόςουν και να εξεταςτοϑν επιτυχώσ ςε δϑο μαθόματα τησ
κατεϑθυνςόσ τουσ και ϋνα τησ ϊλλησ, τα οπούα θα ορύζονται απϐ τη υντονιςτικό Επιτροπό
του ΠΜ.
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Απαραύτητη προϒπϐθεςη για την κατϊθεςη αύτηςησ υποψηφιϐτητασ εύναι κατ’ ελϊχιςτη
απαύτηςη, ο βαθμϐσ πτυχύου «Λύαν Καλώσ» ό τουλϊχιςτον μϋςοσ ϐροσ βαθμολογύασ
μαθημϊτων Βυζαντινόσ Ιςτορύασ, Βυζαντινόσ Αρχαιολογύασ και Βυζαντινόσ Υιλολογύασ «Λύαν
Καλώσ» καθώσ και πτυχύο ό γνώςη Αγγλικόσ γλώςςασ επιπϋδου Β2.
Δικαιολογητικϊ
Οι ενδιαφερϐμενοι θα πρϋπει να υποβϊλουν ςτην Γραμματεύα του Σμόματοσ αύτηςη που
ςυνοδεϑεται απϐ:
Αντύγραφο πτυχύου με αναλυτικό βαθμολογύα,
Σύτλουσ ξϋνων γλωςςών,
Βεβαύωςη αναγνώριςησ ιςοτιμύασ ό και αντιςτοιχύασ πτυχύου απϐ το ΔΟΑΣΑΠ
(οι
απϐφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικοϑ),
Βιογραφικϐ ςημεύωμα,
Υωτοτυπύα αςτυνομικόσ ταυτϐτητασ.
Διεξαγωγό Γραπτών εξετϊςεων
Η εξεταςτϋα ϑλη ανακοινώνεται κϊθε χρϐνο με την προκόρυξη των θϋςεων.
Οι εξετϊςεισ πραγματοποιοϑνται το πρώτο δεκαόμερο του Οκτωβρύου κϊθε ϋτουσ.
Επιτροπϋσ απϐ κϊθε κατεϑθυνςη ορύζονται απϐ τη ΕΜ και διενεργοϑν τισ εξετϊςεισ και τη
βαθμολϐγηςη των γραπτών δοκιμύων. υγχρϐνωσ δϋχονται τουσ φοιτητϋσ ςε ςυνϋντευξη και
τουσ εξετϊζουν ςτην ξϋνη γλώςςα.
Κριτόρια επιλογόσ
Για την επιλογό των φοιτητών ςυνεκτιμώνται τα εξόσ ςτοιχεύα:
1. Γραπτϋσ εξετϊςεισ (50%)
2. Προφορικό ςυνϋντευξη (10%)
3. Βαθμϐσ Πτυχύου (20%),
4. Βαθμολογύα ςτα μαθόματα που εύναι ςχετικϊ με το γνωςτικϐ αντικεύμενο του ΠΜ
(20%).
Αριθμόσ Ειςακτϋων Μεταπτυχιακών Υοιτητών:
Ο αριθμϐσ των ειςακτϋων ςτο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ορύζεται κϊθε χρϐνο με
ανώτατο ϐριο τουσ εύκοςι (20) ανϊ ϋτοσ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΝΕΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΤΓΦΡΟΝΟ ΚΟΜΟ: ΙΣΟΡΙΑ, ΛΑΟΓΡΑΥΙΑ, ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ»
Σο Σμόμα Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων οργϊνωςε και
λειτουργεύ Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών (Π.Μ..) (Τ.Α. 54170/Β7/10-6-2004, ΥΕΚ
926/Β/21-6-2004) ϐπωσ τροποποιόθηκε με την Τ.Α. 206726/Ζ1/18-12-2014, ΥΕΚ
3520/Β/29-12-2014) και επανιδρϑθηκε το 2018 (ΥΕΚ1731, τ. Β’ / 17-05-2018) με τύτλο
«Νεότεροσ και ύγχρονοσ Κόςμοσ: Ιςτορύα, Λαογραφύα, Ανθρωπολογύα». Παρϋχει
ςυςτηματικϋσ και ειδικϋσ ςπουδϋσ, οι οπούεσ οδηγοϑν ςτην απϐκτηςη Μεταπτυχιακοϑ
Διπλώματοσ Ειδύκευςησ (Μ.Δ.Ε.) ςτισ παρακϊτω κατευθϑνςεισ:
Νεότερησ και ύγχρονησ Ιςτορύασ
Λαογραφύασ και Ανθρωπολογύασ
κοπϐσ των κατευθϑνςεων εύναι να διαμορφώςουν επιςτόμονεσ τησ Ιςτορύασ και τησ
Λαογραφύασ τησ νεώτερησ και ςϑγχρονησ ελληνικόσ κοινωνύασ αλλϊ και του ευρϑτερου
βαλκανικοϑ και ευρωπαώκοϑ χώρου.
Διευθυντόσ του Π.Μ..:
Ωννα Μαχαιρϊ, Αναπληρώτρια Καθηγότρια
Ειςαγωγό Μεταπτυχιακών Υοιτητών ςτο Π.Μ..:
Σο Σμόμα Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ προκηρϑςςει θϋςεισ μεταπτυχιακών φοιτητών μύα
φορϊ κϊθε ϋτοσ. Οι εξετϊςεισ διεξϊγονται κατϊ την πρώτη εβδομϊδα του Οκτωβρύου κϊθε
ϋτουσ.
Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ - αύτηςη υποψηφιότητασ – δικαιολογητικϊ – εξετϊςεισ κριτόρια επιλογόσ:
το πρϐγραμμα γύνονται δεκτού πτυχιοϑχοι Ανωτϊτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων
Κοινωνικών και Ανθρωπιςτικών πουδών Ελληνικών Πανεπιςτημύων ό αναγνωριςμϋνων
ομοταγών ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ, καθώσ και πτυχιοϑχοι Σμημϊτων ΣΕΙ ςυναφοϑσ
αντικειμϋνου. Απαραύτητη τυπικό προϒπϐθεςη ςυμμετοχόσ ςτισ εξετϊςεισ εύναι ο βαθμϐσ
του πτυχύου να εύναι τουλϊχιςτον 6 (ϋξι).
Οι ενδιαφερϐμενοι θα πρϋπει να υποβϊλουν ςτην Γραμματεύα του Σμόματοσ τα παρακϊτω
δικαιολογητικϊ:
Αύτηςη υποψηφιϐτητασ (διεϑθυνςη, τηλϋφωνο, φωτογραφύα)
Αντύγραφο πτυχύου ΑΕΙ ςτισ ειδικϐτητεσ που προβλϋπει η ςχετικό Τπουργικό Απϐφαςη
Βεβαύωςη αναγνώριςησ ιςοτιμύασ ό και αντιςτοιχύασ πτυχύου απϐ το ΔΟΑΣΑΠ (οι
απϐφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικοϑ)
Αντύγραφο αναλυτικόσ βαθμολογύα
Αντύγραφα πτυχύων ξϋνων γλωςςών
ϑντομο Βιογραφικϐ ημεύωμα, περιλαμβανομϋνησ και τυχϐν επιςτημονικόσ
δραςτηριϐτητασ
Γραπτό ερευνητικό πρϐταςη
Υωτοτυπύα αςτυνομικόσ ταυτϐτητασ
Οι υποψόφιοι εξετϊζονται γραπτώσ ςτην κατεϑθυνςη και ειδύκευςη που επϋλεξαν και ςε μύα
ξϋνη γλώςςα (αγγλικϊ, γαλλικϊ, γερμανικϊ, ιταλικϊ). Ακολουθεύ προφορικό εξϋταςη.
Για την επιλογό των φοιτητών/φοιτητριών ςυνεκτιμώνται τα εξόσ ςτοιχεύα:
1. Γενικϐσ βαθμϐσ πτυχύου με ςυντελεςτό 3
2. Γραπτό εξϋταςη με ςυντελεςτό 3
3. Προφορικό εξϋταςη με ςυντελεςτό 2
4. Ξϋνη γλώςςα με ςυντελεςτό 2
Κατώτεροσ βαθμϐσ 5
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Όλα ςε δεκϊβαθμη κλύμακα
Προϒπϐθεςη για να γύνει δεκτϐσ ο/η υποψόφιοσ/υποψόφια εύναι να ςυγκεντρώςει ςυνολικϊ
(60) μονϊδεσ επύ ςυνϐλου (100) μονϊδων.
Φρονικό Διϊρκεια των Μεταπτυχιακών πουδών:
Η ελϊχιςτη χρονικό διϊρκεια για την απονομό του Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ
ορύζεται ςε τϋςςερα (4) εξϊμηνα. Μϋροσ του χρϐνου αυτοϑ που δεν μπορεύ να εύναι
μικρϐτερο απϐ ϋνα εξϊμηνο, διατύθεται για τη ςυγγραφό διπλωματικόσ (ερευνητικόσ ό
ςυνθετικόσ) εργαςύασ. ε ειδικϋσ περιπτώςεισ, ϑςτερα απϐ αύτηςη του/τησ
υποψηφύου/υποψόφιασ και ειςόγηςη του/τησ επϐπτη καθηγητό/επϐπτριασ καθηγότριασ,
μπορεύ να δοθεύ δυνατϐτητα παρϊταςησ ενϐσ ακϐμη εξαμόνου. Η ανώτατη διϊρκεια
φούτηςησ ορύζεται ςε ϋξι (6) εξϊμηνα.
Αριθμόσ Ειςακτϋων Μεταπτυχιακών Υοιτητών:
Ο αριθμϐσ των ειςακτϋων ςτο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ορύζεται κϊθε χρϐνο με
ανώτατο ϐριο τουσ εύκοςι (20) ανϊ ϋτοσ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΑΡΦΑΙΟ ΚΟΜΟ: ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΑ»
Σο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών (Π.Μ..) «Αρχαύοσ Κόςμοσ: Ιςτορύα και
Αρχαιολογύα», ςτο οπούο ςυμμετϋχουν οι Σομεύσ α) Αρχαύασ και Μεςαιωνικόσ Ιςτορύασ και
β) Αρχαιολογύασ και Ιςτορύασ τησ Σϋχνησ του Σμόματοσ Ιςτορύασ και Αρχαιολογύασ τησ
Υιλοςοφικόσ χολόσ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων, παρϋχει ςε επιλεγμϋνουσ πτυχιοϑχουσ
ςυςτηματικϋσ και ειδικϋσ ςπουδϋσ, οι οπούεσ οδηγοϑν ςτην απϐκτηςη Μεταπτυχιακοϑ
Διπλώματοσ Ειδύκευςησ (Μ.Δ.Ε.) και ςτην απονομό του τύτλου του διδϊκτοροσ Υιλοςοφύασ,
μετϊ απϐ εκπϐνηςη και υποςτόριξη διδακτορικόσ διατριβόσ.
Σο Π.Μ.. «Αρχαύοσ Κϐςμοσ: Ιςτορύα και Αρχαιολογύα» απονϋμει:
Ι. Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ ςτισ κατευθύνςεισ:
α) Αρχαύασ Ελληνικόσ και Ρωμαώκόσ Ιςτορύασ.
β) Προώςτορικόσ Αρχαιολογύασ.
γ) Κλαςικόσ Αρχαιολογύασ
ΙΙ. Διδακτορικϐ Δύπλωμα
Οι βαςικού ϊξονεσ του προγρϊμματοσ ςπουδών ςυνοψύζονται ωσ εξόσ:
Τψηλοϑ επιπϋδου Μεταπτυχιακϋσ πουδϋσ.
Εξειδικευμϋνη και εισ βϊθοσ κατϊρτιςη ςτουσ ωσ ϊνω επιςτημονικοϑσ κλϊδουσ και ςτισ
ςϑγχρονεσ εξελύξεισ των αρχαιογνωςτικών ςπουδών.
Προώθηςη νϋων τεχνολογιών ςτην ϋρευνα και μελϋτη των αρχαιογνωςτικών επιςτημών.
Δημιουργύα επιςτημϐνων με τισ απαιτοϑμενεσ δεξιϐτητεσ για επαγγελματικό
αποκατϊςταςη ςτον ακαδημαώκϐ, δημϐςιο και ιδιωτικϐ τομϋα.
Επαρκόσ κατϊρτιςη, η οπούα θα οδηγεύ περαιτϋρω ςε ςπουδϋσ επιπϋδου διδακτορικόσ
διατριβόσ.
Σο ΥΕΚ επανύδρυςησ του μεταπτυχιακοϑ προγρϊμματοσ
Ειςαγωγό Μεταπτυχιακών Υοιτητών ςτο Π.Μ..
το Π.Μ. «Αρχαύοσ Κϐςμοσ: Ιςτορύα και Αρχαιολογύα» γύνονται δεκτού κϊτοχοι του πρώτου
κϑκλου ςπουδών Α.Ε.Ι. τησ ημεδαπόσ ό ομοταγών αναγνωριςμϋνων Ιδρυμϊτων τησ
αλλοδαπόσ ςυναφοϑσ ό ςυγγενοϑσ γνωςτικοϑ αντικειμϋνου με το γνωςτικϐ αντικεύμενο του
ΠΜ. Τποψόφιοι μπορεύ να εύναι και τελειϐφοιτοι των ιδύων Σμημϊτων, οι οπούοι με το
πϋρασ του ακαδημαώκοϑ ϋτουσ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ εξεταςτικόσ περιϐδου
επτεμβρύου, θα ϋχουν ολοκληρώςει επιτυχώσ τισ ςπουδϋσ τουσ.
Η ειςαγωγό μεταπτυχιακών φοιτητών ςτο Π.Μ.. πραγματοποιεύται με προκόρυξη
ςυγκεκριμϋνου αριθμοϑ θϋςεων, ϐπωσ αυτϋσ ορύζονται απϐ τη Γ..Ε.. του Σμόματοσ, μετϊ
απϐ ειςόγηςη τησ αρμϐδιασ .Ε.Μ.. Η απϐφαςη για την προκόρυξη νϋων θϋςεων
μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβϊνεται ςε ςυνεδρύα τησ Γ..Ε.. του Σμόματοσ κατϊ το μόνα
Μϊιο κϊθε ϋτουσ. Οι ειςαγωγικϋσ εξετϊςεισ διενεργοϑνται κατϊ το πρώτο δεκαπενθόμερο
του Οκτωβρύου κϊθε ϋτουσ.
Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ - αύτηςη υποψηφιότητασ – δικαιολογητικϊ – εξετϊςεισ κριτόρια επιλογόσ:
Απαραύτητη προϒπϐθεςη για την κατϊθεςη αύτηςησ υποψηφιϐτητασ, εύναι, κατ’ ελϊχιςτη
απαύτηςη, ο βαθμϐσ πτυχύου ‘Λύαν Καλώσ’.
Οι υποψόφιοι για ϋνταξη ςτο Π.Μ.. πρϋπει εντϐσ προθεςμύασ τριϊντα εργϊςιμων ημερών
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απϐ την ημερομηνύα δημοςιοπούηςησ τησ προκόρυξησ, να καταθϋςουν ςχετικό αύτηςη ςτη
Γραμματεύα του Σμόματοσ. Η αύτηςη θα πρϋπει να ςυνοδεϑεται απϐ:
α. Βιογραφικϐ ςημεύωμα του υποψηφύου (το οπούο θα περιλαμβϊνει και ενδελεχό αυτϐαξιολϐγηςη του ενδιαφϋροντοσ του υποψηφύου για το Π.Μ., καθώσ και οποιοδόποτε ϊλλο
ϋγγραφο που τεκμηριώνει επιςτημονικϋσ δραςτηριϐτητεσ του υποψηφύου).
β. Αντύγραφα πτυχύων και αναγνώριςη ιςοτιμύασ (ςε περύπτωςη που το πτυχύο χορηγόθηκε
απϐ ομοταγϋσ ύδρυμα του εξωτερικοϑ).
γ. Αντύγραφο αναλυτικόσ βαθμολογύασ.
δ. Υωτοτυπύα ταυτϐτητασ.
Η αξιολόγηςη των υποψηφύων ςτισ τρεύσ κατευθϑνςεισ θα πραγματοποιεύται με:
α. Γραπτϋσ εξετϊςεισ ςε δϑο μαθόματα ςυναφό με το γνωςτικϐ αντικεύμενο, ανϊ
κατεϑθυνςη, καθώσ και Γραπτό εξϋταςη ςε ξενϐγλωςςο κεύμενο ςυναφϋσ, ωσ προσ το
γνωςτικϐ αντικεύμενο τησ κατεϑθυνςησ, το οπούο θα αξιολογεύται επιτυχώσ ό ϐχι, ςε μύα απϐ
τισ παρακϊτω γλώςςεσ: Αγγλικό, Γαλλικό, Γερμανικό, Ιταλικό, Ιςπανικό
β. Προφορικό ςυνϋντευξη.
Οι ενϐτητεσ και οι επιςτημονικού χώροι, ςτουσ οπούουσ θα εξετϊζονται οι υποψόφιοι θα
ανακοινώνονται κϊθε Ακαδημαώκϐ Ϊτοσ με την προκόρυξη των θϋςεων.
Η επιλογό των Μεταπτυχιακών φοιτητών και ςτισ τρεύσ κατευθϑνςεισ θα γύνεται με
ςυνεκτύμηςη των ακϐλουθων κριτηρύων, ποςοςτιαύα:
α. Γραπτϋσ εξετϊςεισ (40%)
β. Προφορικό ςυνϋντευξη (20%)
γ. Βαθμϐσ πτυχύου (20%)
δ. Βαθμολογύα ςτα μαθόματα που εύναι ςχετικϊ με το γνωςτικϐ αντικεύμενο του Π.Μ..
(20%)
Μετϊ απϐ ειςόγηςη τησ .Ε. εύναι δυνατϐν να επιλεγοϑν ϊνευ εξετϊςεων επιπλϋον του
αριθμοϑ ειςακτϋων, ϋνασ (1) υπϐτροφοσ του Ιδρϑματοσ Κρατικών Τποτροφιών (Ι.Κ.Τ.), ο
οπούοσ πϋτυχε ςτο ςχετικϐ διαγωνιςμϐ μεταπτυχιακών ςπουδών εςωτερικοϑ του
γνωςτικοϑ αντικειμϋνου του Π.Μ.. και ϋνασ (1) αλλοδαπϐσ υπϐτροφοσ του ελληνικοϑ
κρϊτουσ.
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Ελληνικό Υιλοςοφύα - Υιλοςοφύα
των Επιςτημών

Διευθυντόσ Π.Μ..: Πρελορϋντζοσ
Ιωϊννησ, Καθηγητόσ

Πληροφορύεσ: ιοϑλα Παναγιώτα
Σηλ.: 26510-05862
Υαξ: 26510-05801
Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύο: psioula@cc.uoi.gr
Ιςτοςελύδα:
http://ppp.uoi.gr/index.php/2Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: 20 uncategorised/32-2014-12-10-13-00-11
Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ
Ιςτορύα και Κοινωνιολογύα τησ
Εκπαύδευςησ
υγκριτικό και Διαπολιτιςμικό
Παιδαγωγικό
Διούκηςη και Αξιολϐγηςη ςτην
Εκπαύδευςη

Διευθυντόσ Π.Μ..: Λουτςιϊνα
Μπενινκϊζα
Αν. Καθηγότρια
Πληροφορύεσ: Αθηνϊ Νϋγρη,
Κωνςταντύνοσ ιϊπκασ
Σηλ.: 26510-05676, 07186
Υαξ: 26510-07027
Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύο: grampedp@cc.uoi.gr
Ιςτοςελύδα Σμόματοσ:
http://ppp.uoi.gr/index.php/2014-10-0914-37-02
Ιςτοςελύδα Πανεπιςτημύου:
Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: 20 https://www.uoi.gr/ekpaideysi/metaptyxi
κατ’ ανώτατο όριο akes-spoudes/

το Σμόμα Υιλοςοφύασ λειτουργοϑν δϑο μεταπτυχιακϊ Προγρϊμματα πουδών:
α) ςτον Σομϋα Υιλοςοφύασ, με τύτλο: «Ελληνικό Υιλοςοφύα - Υιλοςοφύα των
Επιςτημών» (Διιδρυματικϐ-Διατμηματικϐ),
(β) ςτον Σομϋα Παιδαγωγικόσ, με τύτλο: «Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ» (τρεισ ειδικεϑςεισ)
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ΔΙΙΔΡΤΜΑΣΙΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΑ - ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΣΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ»
Σο Σμόμα Υιλοςοφύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων ςε ςυνεργαςύα με το Παιδαγωγικϐ
Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του οικεύου Πανεπιςτημύου και το Σμόμα Υιλοςοφικών και
Κοινωνικών πουδών του Πανεπιςτημύου Κρότησ οργανώνει και λειτουργεύ απϐ το
Ακαδημαώκϐ ϋτοσ 1998-1999 Διώδρυματικϐ Διατμηματικϐ Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών
πουδών (Δ.Δ.Π.Μ..) με τύτλο «Ελληνικό Υιλοςοφύα-Υιλοςοφύα των Επιςτημών» και
απονϋμει:
(i) Δύπλωμα Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Μ..) ςτην εξειδύκευςη:
«Ελληνικό Υιλοςοφύα - Υιλοςοφύα των Επιςτημών».
(ii) Διδακτορικό Δύπλωμα (Δ.Δ.).
Διευθυντόσ του Π.Μ..:
Πρελορϋντζοσ Ιωϊννησ, Καθηγητόσ
Αναπληρωτόσ Διευθυντόσ του Π.Μ..:
Μαγγύνη Γκϐλφω, Καθηγότρια
υντονιςτικό Eπιτροπό του Π.Μ..:
Πρελορϋντζοσ Ιωϊννησ, Καθηγητόσ
Μαγγύνη Γκϐλφω, Καθηγότρια
Πϋτςιοσ Κωνςταντύνοσ, Καθηγητόσ
Πουρνϊρη Μαρύα, Αναπληρώτρια Καθηγότρια
Βενιϋρη Μαρύα, Αναπληρώτρια Καθηγότρια
Μϋλη τησ Ειδικόσ Διατμηματικόσ Επιτροπόσ του Π.Μ..:
Βενιϋρη Μαρύα, Αναπληρώτρια Καθηγότρια
Λεοντςύνη Ελϋνη, Επύκουρη Καθηγότρια
Μαγγύνη Γκϐλφω, Καθηγότρια
Μαρκουλϊτοσ Ιορδϊνησ, Επύκουροσ Καθηγητόσ
Πϋτςιοσ Κωνςταντύνοσ, Καθηγητόσ
Πουρνϊρη Μαρύα, Αναπληρώτρια Καθηγότρια
Πρελορϋντζοσ Ιωϊννησ, Καθηγητόσ
Ρϊντησ Κωνςταντύνοσ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
ακελλαριϊδησ Αθανϊςιοσ, Επύκουροσ Καθηγητόσ
Ειςαγωγό Μεταπτυχιακών Υοιτητών ςτο Π.Μ..:
Προκόρυξη θϋςεων Μεταπτυχιακών Υοιτητών:
Σο Σμόμα προκηρϑςςει θϋςεισ μεταπτυχιακών φοιτητών μύα φορϊ κϊθε ϋτοσ, με προθεςμύεσ
υποβολόσ αιτόςεων περύ την 1η Ιουνύου ϋωσ και την 20η επτεμβρύου κϊθε ϋτουσ. Η
διαδικαςύα επιλογόσ ολοκληρώνεται ϋωσ την 30η επτεμβρύου και τα αποτελϋςματα
ανακοινώνονται ϋωσ την πρώτη εβδομϊδα του Οκτωβρύου.
Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ - αύτηςη υποψηφιότητασ – δικαιολογητικϊ – εξετϊςεισ κριτόρια επιλογόσ:
το πρϐγραμμα γύνονται δεκτού α) κϊτοχοι τύτλου του πρώτου κϑκλου ςπουδών Α.Ε.Ι. τησ
ημεδαπόσ Σμημϊτων Υιλοςοφύασ, Παιδαγωγικόσ και Χυχολογύασ και ϊλλων Σμημϊτων
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ςυναφοϑσ γνωςτικοϑ αντικειμϋνου, β) κϊτοχοι τύτλου του πρώτου κϑκλου ςπουδών
ομοταγών Ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ που ϋχει αναγνωριςτεύ απϐ τον Διεπιςτημονικϐ
Οργανιςμϐ Αναγνώριςησ Σύτλων Ακαδημαώκών και Πληροφϐρηςησ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), ςϑμφωνα
με τον Ν. 3328/2005 (Α΄80), γ) πτυχιοϑχοι Tμημϊτων T.E.I. ςυναφοϑσ γνωςτικοϑ
αντικειμϋνου. δ) Επύςησ, μϋλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π., εφϐςον πληροϑν
τισ προϒποθϋςεισ του πρώτου εδαφύου τησ παρ. 1 του ϊρθρου 34, μποροϑν να εγγραφοϑν ωσ
υπερϊριθμοι και μϐνο ϋνασ κατ’ ϋτοσ ςτο Δ.Δ.Π.Μ.., που οργανώνεται ςτα Σμόματα των
Ιδρυμϊτων ϐπου υπηρετοϑν, το οπούο εύναι ςυναφϋσ με το αντικεύμενο του τύτλου ςπουδών
και του ϋργου που επιτελοϑν ςτα οικεύα Ιδρϑματα.
Δικαύωμα αύτηςησ ϋχουν και οι τελειϐφοιτοι των ανωτϋρω Σμημϊτων, οι οπούοι, εφϐςον
γύνουν δεκτού, ϋχουν δικαύωμα εγγραφόσ ςτο Π.Μ.., μϐνο αν ολοκληρώςουν τισ ςπουδϋσ
τουσ τον επτϋμβριο.
Oι υποψόφιοι μεταπτυχιακού φοιτητϋσ/τριεσ οφεύλουν να υποβϊλουν ςτη Γραμματεύα
του Σμόματοσ Υιλοςοφύασ.1, ώσ τισ 20 επτεμβρύου 2019, τα ακϐλουθα δικαιολογητικϊ:
1. Αύτηςη εγγραφόσ ςτο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών·
2. Δελτύο προςωπικών ςτοιχεύων·
3. Βιογραφικϐ ημεύωμα·
4. Αντύγραφο πτυχύου ό πτυχύων (οι τελειϐφοιτοι θα υποβϊλουν υπεϑθυνη δόλωςη του N.
1599/86 ϐτι η αποδοχό τουσ γύνεται υπϐ την αύρεςη απϐκτηςησ πτυχύου ώσ την περύοδο
επτεμβρύου 2019)·
5. Αναλυτικϐ πύνακα των προπτυχιακών μαθημϊτων ανϊ ϋτοσ και την αντύςτοιχη επύδοςό
τουσ ς’ αυτϊ·
6. Πιςτοποιητικϐ κατοχόσ ξϋνησ γλώςςασ –οπωςδόποτε τησ γλώςςασ των πηγών και τησ
ςυναφοϑσ βιβλιογραφύασ τησ μεταπτυχιακόσ διπλωματικόσ εργαςύασ– ό βεβαύωςη
επϊρκειασ απϐ την επιτροπό που θα διενεργόςει τισ εξετϊςεισ·
7. Δημοςιεϑςεισ – τεκμόρια ερευνητικόσ δραςτηριϐτητασ (εϊν υπϊρχουν).
H επιλογό των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιεύται με τη ςυνεκτύμηςη των
ακϐλουθων κριτηρύων (Ωριςτα: 100 μϐρια):
ΚΡΙΣΗΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΨΝ
α. Γενικϐσ βαθμϐσ Πτυχύου
ϋωσ 10 μϐρια
β. Μϋςοσ ϐροσ βαθμολογύασ ςτα προπτυχιακϊ μαθόματα, τα
ϋωσ 20 μϐρια
ςχετικϊ με το πρϐγραμμα των μεταπτυχιακών ςπουδών
γ. Ερευνητικϋσ εργαςύεσ – Δημοςιεϑςεισ
ϋωσ 15 μϐρια
δ. Προφορικό ςυνϋντευξη
ϋωσ 5 μϐρια
ε. Γραπτϋσ εξετϊςεισ
ϋωσ 50 μϐρια
Μϋγιςτο ύνολο Μορύων
100
Απαραύτητη προϒπϐθεςη επιτυχύασ εύναι ο υποψόφιοσ να ςυγκεντρώςει ςυνολικϊ
τουλϊχιςτον εύκοςι πϋντε (25) μϐρια ςτισ γραπτϋσ εξετϊςεισ και τη βϊςη των πενόντα (50)
μορύων με τη ςυνεκτύμηςη και των λοιπών κριτηρύων.
Τπϐτροφοι του Ι.Κ.Τ. για μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτην «Ελληνικό Υιλοςοφύα-Υιλοςοφύα
των Επιςτημών» γύνονται δεκτού ςτο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών, εφϐςον
πληροϑν τα τυπικϊ προςϐντα.

1

Θ κατάκεςθ των δικαιολογθτικών γίνεται αυτοπροςώπωσ ή ταχυδρομικώσ ςτθ διεφκυνςθ:
Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, Φιλοςοφικι χολι, Γραμματεία Σμιματοσ Φιλοςοφίασ Μεταβατικό κτίριο, 45
110 Πανεπιςτθμιοφπολθ.
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Σισ προφορικϋσ ςυνεντεϑξεισ- εξετϊςεισ διενεργεύ τετραμελόσ εξεταςτικό επιτροπό, η οπούα
ορύζεται απϐ τη Γ.. τησ Ειδικόσ Διατμηματικόσ Επιτροπόσ, ϑςτερα απϐ ειςόγηςη τησ
ςυντονιςτικόσ επιτροπόσ του Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών.
Αριθμόσ Ειςακτϋων Μεταπτυχιακών Υοιτητών:
O αριθμϐσ των ειςακτϋων ςτο Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ και ςτο Διδακτορικϐ
Δύπλωμα ορύζεται, κατ’ ανώτατο ϐριο, ςε εύκοςι (20).
Φρονικό Διϊρκεια των Μεταπτυχιακών πουδών:
Ο ελϊχιςτοσ χρϐνοσ φούτηςησ για την απϐκτηςη Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ
εύναι τϋςςερα διδακτικϊ εξϊμηνα και ο μϋγιςτοσ χρϐνοσ φούτηςησ ϋξι (6) διδακτικϊ εξϊμηνα.
Μαθόματα - Ύλη:
Η ϑλη των μαθημϊτων αναδιαμορφώνεται κϊθε ϋτοσ. ε γενικϋσ γραμμϋσ, ωςτϐςο, εύναι η
παρακϊτω:
ΕΝΟΣΗΣΑ A΄
Τποενότητα:
Τποενότητα:
ΕΝΟΣΗΣΑ Β΄
Τποενότητα:
Τποενότητα:

Ελληνική Φιλοςοφία
α. Προςωκρατικό Υιλοςοφύα - οφιςτικό κύνηςη
β. Γνωςιοθεωρητικϊ ρεϑματα και οι περύ ελευθερύασ αντύληψη ςτη
Νεοελληνικό Υιλοςοφύα του 18ο και του 19ου αιώνα.
Φιλοςοφία των Επιςτημών
α. Υιλοςοφύα των Επιςτημών
β. Υιλοςοφύα των Κοινωνικών Επιςτημών.

Για ϐςουσ δεν κατϋχουν Βεβαύωςη κατοχόσ μιασ τουλϊχιςτον ξϋνησ γλώςςασ, θα δοθεύ
φιλοςοφικϐ κεύμενο ςε ξϋνη γλώςςα, ανϊλογα με την προτύμηςη του καθενόσ, για να
μεταφραςθεύ και να ςχολιαςθεύ.
Τποψόφιοι Διδϊκτορεσ:
Προκόρυξη θϋςεων Τποψηφύων Διδακτόρων:
Σο Σμόμα προκηρϑςςει θϋςεισ Τ.Δ. μύα φορϊ κϊθε ϋτοσ, με προθεςμύεσ υποβολόσ αιτόςεων
περύ την 1η Ιουνύου κϊθε ϋτουσ. Η διαδικαςύα επιλογόσ ολοκληρώνεται ϋωσ την 30η
επτεμβρύου, και τα αποτελϋςματα ανακοινώνονται ϋωσ την πρώτη εβδομϊδα του
Οκτωβρύου.
Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ - αύτηςη υποψηφιότητασ – δικαιολογητικϊ – εξετϊςεισ κριτόρια επιλογόσ:
Οι κϊτοχοι M.Δ.E. ςτη Υιλοςοφύα γύνονται δεκτού κατϊ περύπτωςη για απϐκτηςη
Διδακτορικοϑ Διπλώματοσ.
Οι υποψόφιοι του Γ΄ Κύκλου (για την εκπόνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ), οφεύλουν να
υποβϊλουν ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ Υιλοςοφύασ, ώσ τισ 20 επτεμβρύου 2019, τα
ακϐλουθα δικαιολογητικϊ:
1. Αύτηςη εγγραφόσ ςτο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών·
2. Δελτύο προςωπικών ςτοιχεύων·
3. Βιογραφικϐ ημεύωμα·
4. Αντύγραφο πτυχύου ό πτυχύων·
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5. Αντύγραφο Μ.Δ.Ε. ςτη Υιλοςοφύα. την περύπτωςη που οι υποψόφιοι/εσ δεν ϋχουν λϊβει
μϋχρι την ημερομηνύα των εξετϊςεων ςτο Π.Μ.. το Μ.Δ.Ε. ςτη Υιλοςοφύα, εύναι
απαραύτητη η βεβαύωςη του επιβλϋποντοσ μϋλουσ τησ μεταπτυχιακόσ διπλωματικόσ
εργαςύασ τουσ ϐτι η εργαςύα θα ολοκληρωθεύ εντϐσ του χειμερινοϑ εξαμόνου του ακαδ.
ϋτουσ 2019-2020·
6. Αντύτυπο τησ μεταπτυχιακόσ διπλωματικόσ εργαςύασ·
7. Δημοςιεϑςεισ – τεκμόρια ερευνητικόσ δραςτηριϐτητασ (εϊν υπϊρχουν).
H επιλογό των υποψηφύων διδακτϐρων πραγματοποιεύται με τη ςυνεκτύμηςη των
ακϐλουθων κριτηρύων (Ωριςτα: 100 μϐρια):
ΚΡΙΣΗΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΨΝ
α. Βαθμϐσ Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών πουδών
ϋωσ 10 μϐρια
β. Μεταπτυχιακό Διπλωματικό εργαςύα
ϋωσ 25 μϐρια
γ. Γραπτϋσ εξετϊςεισ
ϋωσ 50 μϐρια
δ. Δημοςιευμϋνο ϋργο ςυναφϋσ με τη Υιλοςοφύα (μονογραφύεσ 5 ϋωσ 10 μϐρια
μϐρια – ϊρθρα 3 μϐρια – ανακοινώςεισ ςε ςυνϋδρια 2 μϐρια)
ε. Προφορικό ςυνϋντευξη
ϋωσ 5 μϐρια
Μϋγιςτο ύνολο Μορύων
100
H λόψη του Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ ςτη Υιλοςοφύα ό η κατοχό
αντύςτοιχου διπλώματοσ απϐ Πανεπιςτόμιο του εςωτερικοϑ ό του εξωτερικοϑ (ϋωσ 45
μονϊδεσ).
H επιτυχόσ εξϋταςη για ειςαγωγό ςτο πρϐγραμμα Διδακτορικοϑ Διπλώματοσ (ϋωσ 40
μονϊδεσ).
Oι ερευνητικϋσ εργαςύεσ και δημοςιεϑςεισ (ϋωσ 10 μονϊδεσ).
Η προφορικό ςυνϋντευξη (ϋωσ 5 μονϊδεσ).
Αριθμόσ Ειςακτϋων:
O αριθμϐσ των ειςακτϋων ςτο Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ και ςτο Διδακτορικϐ
Δύπλωμα ορύζεται, κατ’ ανώτατο ϐριο, ςε εύκοςι (20).
Φρονικό διϊρκεια:
Ο ελϊχιςτοσ χρϐνοσ για την εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ και την απϐκτηςη
Διδακτορικοϑ Διπλώματοσ εύναι ϋξι (6) διδακτικϊ εξϊμηνα, και ο μϋγιςτοσ χρϐνοσ φούτηςησ
δώδεκα (12) διδακτικϊ εξϊμηνα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΨΓΗ»
Ο Σομϋασ Παιδαγωγικόσ του Σμόματοσ Υιλοςοφύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων
οργανώνει και λειτουργεύ απϐ το Ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2002-2003 Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών
πουδών (Π.Μ..) με τύτλο «Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ», απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2018-2019
ςϑμφωνα με την αναμορφωμϋνη δομό του (ΥΕΚ 1698, τ. Β΄/16-05-2018), και απονϋμει:

(i) Μεταπτυχιακό Δύπλωμα Ειδύκευςησ (Μ.Δ.Ε.) ςτισ εξόσ ειδικεϑςεισ:
Ιςτορύα και Κοινωνιολογύα τησ Εκπαύδευςησ,
υγκριτικό και Διαπολιτιςμικό Παιδαγωγικό,
Διούκηςη και Αξιολόγηςη ςτην Εκπαύδευςη.

Διευθύντρια του Π.Μ..:
Λουτςιϊνα Μπενινκϊζα, Αναπληρώτρια Καθηγότρια
υντονιςτικό Eπιτροπό του Π.Μ..:
Αθαναςιϊδησ Θεοχϊρησ, Καθηγητόσ
Αποςτϐλου Μαρύα, Επύκουρη Καθηγότρια
Μπενινκϊζα Λουτςιϊνα, Αναπληρώτρια Καθηγότρια
ιϊκαρησ Κωνςταντύνοσ, Επύκουροσ Καθηγητόσ
Φρόςτοσ Ζϊγκοσ, Επύκουροσ Καθηγητόσ
Ειςαγωγό Μεταπτυχιακών Υοιτητών ςτο Π.Μ..
Προκόρυξη θϋςεων Μεταπτυχιακών Υοιτητών:
το τϋλοσ κϊθε ακαδημαώκοϑ ϋτουσ γύνεται προκόρυξη για την υποβολό αιτόςεων
ςυμμετοχόσ ςτο Π.Μ.. Η προκόρυξη (αριθμϐσ και κατηγορύεσ ειςακτϋων, δικαιολογητικϊ,
κριτόρια επιλογόσ των υποψηφύων, ϑλη εξετϊςεων κ.λπ.) δημοςιεϑεται ςτον ημερόςιο τϑπο
και γνωςτοποιεύται ςτο Διαδικτυακϐ τϐπο του Σμόματοσ.
Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ - αύτηςη υποψηφιότητασ – δικαιολογητικϊ – εξετϊςεισ κριτόρια επιλογόσ:
το Π.Μ.. γύνονται δεκτού ημεδαπού και αλλοδαπού πτυχιοϑχοι, κϊτοχοι τύτλου πρώτου
κϑκλου ςπουδών, των παρακϊτω Σμημϊτων ΑΕΙ:
α. Σμημϊτων Υιλοςοφύασ, Παιδαγωγικόσ και Χυχολογύασ
β. Ομοειδών Σμημϊτων των Υιλοςοφικών χολών ό χολών Ανθρωπιςτικών πουδών
γ. Σμημϊτων των χολών Επιςτημών Αγωγόσ
δ. Σμημϊτων Πανεπιςτημύων ό Σμημϊτων Σ.Ε.Ι. τησ ημεδαπόσ ό ομοταγών ιδρυμϊτων τησ
αλλοδαπόσ, ςυναφοϑσ γνωςτικοϑ αντικειμϋνου, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 34
του ν.4485/2017. Πτυχιοϑχοι πανεπιςτημιακών χολών ό Σμημϊτων τησ αλλοδαπόσ
γύνονται δεκτού ςτο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών, εφϐςον προςκομύςουν ιςϐτιμουσ
τύτλουσ ςπουδών επιςόμωσ αναγνωριςμϋνουσ. Οι πτυχιοϑχοι ξϋνων πανεπιςτημιακών
χολών ό Σμημϊτων οφεύλουν να γνωρύζουν επαρκώσ την ελληνικό γλώςςα. Αυτϐ
πιςτοποιεύται με αντύςτοιχουσ τύτλουσ γλωςςομϊθειασ ό με ειδικϋσ εξετϊςεισ.
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Γύνονται δεκτού ωσ υποψόφιοι ϐςοι γνωρύζουν πολϑ καλϊ μια τουλϊχιςτον ξϋνη γλώςςα, και
ςυγκεκριμϋνα Αγγλικό, Γαλλικό ό Γερμανικό. O βαθμϐσ κατοχόσ τησ γλώςςασ πιςτοποιεύται
με αντύςτοιχουσ επύςημουσ τύτλουσ γλωςςομϊθειασ.
Οι ενδιαφερϐμενοι υποψόφιοι μεταπτυχιακού φοιτητϋσ καλοϑνται να υποβϊλουν ςε
ημερομηνύεσ που ανακοινώνονται απϐ τη Γραμματεύα και αναρτώνται ςτο διαδικτυακϐ τϐπο
του Σμόματοσ, τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:
i. αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα επιλογόσ μεταπτυχιακών φοιτητών
ii. αντύγραφο αναλυτικόσ βαθμολογύασ των πτυχύων
iii. βιογραφικϐ ςημεύωμα
iv. πιςτοποιητικϐ γλωςςομϊθειασ (επύπεδο Γ2 του Κρατικοϑ Πιςτοποιητικοϑ
Γλωςςομϊθειασ)
Επιτυχών υποψόφιοσ, ο οπούοσ δεν θα προςκομύςει κϊποιο απϐ τα παραπϊνω
δικαιολογητικϊ αποκλεύεται και τη θϋςη του καταλαμβϊνει ο πρώτοσ επιλαχών ςτη
ςειρϊ κατϊταξησ.
Η επιλογό των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιεύται με τη ςυνεκτύμηςη των
παρακϊτω κριτηρύων. Ο τρϐποσ αξιολϐγηςησ (μοριοδϐτηςη) των κριτηρύων αυτών ανόκει
ςτην αρμοδιϐτητα τησ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ και μπορεύ να τροποποιεύται μετϊ απϐ
απϐφαςη τησ Γ..Ε..
Γραπτό εξϋταςη ϋωσ 50 μϐρια
υνϋντευξη ϋωσ 30 μϐρια
Γενικϐσ βαθμϐσ βαςικοϑ πτυχύου ϋωσ 20 μϐρια
Μϋγιςτο ϑνολο Μορύων ϋωσ 100
Αριθμόσ Ειςακτϋων Μεταπτυχιακών Υοιτητών:
Ο αριθμϐσ των ειςακτϋων ςτο Π.Μ.. ορύζεται, κατ’ ανώτατο ϐριο, ςε εύκοςι (20) ϊτομα κατ’
ϋτοσ ςε μύα απϐ τισ τρεισ κατευθϑνςεισ του ΠΜ εναλλϊξ. ε περύπτωςη που ο αριθμϐσ των
υποψηφύων που ιςοβαθμοϑν ςτισ κατατακτόριεσ εξετϊςεισ υπερβαύνει τουσ 20, ειςϊγονται
ϐλοι οι ιςοβαθμόςαντεσ.
Φρονικό Διϊρκεια των Μεταπτυχιακών πουδών:
Η χρονικό διϊρκεια φούτηςησ ςτο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών που οδηγεύ ςτη
λόψη του Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Μ.Ε.) ορύζεται ςτα τϋςςερα (4) εξϊμηνα,
ςτα οπούα περιλαμβϊνεται και ο χρϐνοσ εκπϐνηςησ, κρύςησ και αξιολϐγηςησ τησ
μεταπτυχιακόσ διπλωματικόσ εργαςύασ.
Ο ανώτατοσ επιτρεπϐμενοσ χρϐνοσ ολοκλόρωςησ των ςπουδών καθορύζεται ςε ϋξι (6)
εξϊμηνα. ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ δϑναται να χορηγεύται παρϊταςη ςπουδών μϋχρι και
ϋνα εξϊμηνο, ϑςτερα απϐ αιτιολογημϋνη ειςόγηςη τησ .Ε. και απϐφαςησ τησ Γ..Ε..
Μεταβατικϋσ ρυθμύςεισ:
Οι φοιτητϋσ που ϋχουν όδη εγγραφεύ ςτο ΠΜ κατϊ την ϋναρξη ιςχϑοσ του ν. 4485/2017,
καθώσ και οι φοιτητϋσ που εγγρϊφονται και αρχύζουν τη φούτηςη το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 20172018 ςε Π.Μ.. ιδρυθϋν ϋωσ τη δημοςύευςη του ν. 4485, ςυνεχύζουν και ολοκληρώνουν το
Πρϐγραμμα ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ μϋχρι την ϋναρξη ιςχϑοσ του ν.
4485/2017 διατϊξεισ (ϊρθρο 85, παρ. 2 του ν. 4485/2017). Οποιοδόποτε ϊλλο θϋμα
προκϑψει ςτο μϋλλον που δεν καλϑπτεται απϐ τη ςχετικό νομοθεςύα ό τον οικεύο Κανονιςμϐ
Μεταπτυχιακών πουδών, θα αντιμετωπιςτεύ με αποφϊςεισ τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ
και τησ υγκλότου του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων.
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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
πουδών του
Σμόματοσ Μαθηματικών
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών ςτουσ κλάδουσ τησ
Μαθηματικήσ Επιςτήμησ»

Διευθυντόσ .Ε.: Βλϊχοσ Θεϐδωροσ,
Καθηγητόσ
Πληροφορύεσ:
Σηλ.: 26510-07428, 07492, 07493, 07190
Υαξ: 26510-07005
Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύο: grammath@uoi.gr
Ιςτοςελύδα: http://www.math.uoi.gr

Μαθηματικϊ (ΑνϊλυςηΩλγεβρα-Γεωμετρύα)
τατιςτικό και Επιχειρηςιακό
Ϊρευνα
Εφαρμοςμϋνα Μαθηματικϊ και
Πληροφορικό
Αριθμϐσ ειςακτϋων φοιτητών: Ϊωσ 40
Πρόγραμμα Διδακτορικών
πουδών του
Σμόματοσ Μαθηματικών

Διευθυντόσ .Ε.: Βλϊχοσ Θεϐδωροσ,
Καθηγητόσ
Πληροφορύεσ:
Σηλ.: 26510-07428, 07492, 07493, 07190
Υαξ: 26510-07005
Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύο: grammath@uoi.gr
Ιςτοςελύδα: http://www.math.uoi.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ
Δύπλωμα Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Μ..)
το Σμόμα Μαθηματικών τησ χολόσ Θετικών Επιςτημών του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων
λειτουργεύ απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2018-2019, Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών
(Π.Μ..) με τύτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ςτουσ κλϊδουσ τησ
Μαθηματικόσ Επιςτόμησ» (ΥΕΚ 1727/Β/17.05.2018), ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του
ν.4485/2017 (ΥΕΚ 114/Α/04.08.2017).
Σο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών απονϋμει Δύπλωμα Μεταπτυχιακών πουδών
(Δ.Μ..) ςτισ ακϐλουθεσ Ειδικεϑςεισ:
Ειδύκευςη Α΄: Μαθηματικϊ (Ανϊλυςη – Ωλγεβρα – Γεωμετρύα)
Ειδύκευςη Β΄: τατιςτικό και Επιχειρηςιακό Ϊρευνα
Ειδύκευςη Γ΄: Εφαρμοςμϋνα Μαθηματικϊ και Πληροφορικό
Αντικεύμενο του Π.Μ. εύναι η προαγωγό τησ γνώςησ και η εμβϊθυνςη ςε γνωςτικϋσ περιοχϋσ
τησ Μαθηματικόσ Επιςτόμησ ϐπωσ αυτϋσ αναπτϑςςονται και εξελύςςονται ςτη ςϑγχρονη
εποχό, με τουσ διαφϐρουσ κλϊδουσ και τισ επιμϋρουσ ειδικεϑςεισ τουσ. κοπϐσ του Π.Μ..
εύναι η παροχό υψηλοϑ επιπϋδου εξειδικευμϋνων γνώςεων ςε ϐλουσ τουσ κλϊδουσ των
Μαθηματικών Επιςτημών, ώςτε οι κϊτοχοι του απονεμϐμενου Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών
πουδών (Δ.Μ..) να ϋχουν αυξημϋνεσ ικανϐτητεσ εφαρμογόσ των ςϑγχρονων κλϊδων,
ειδικεϑςεων και κατευθϑνςεων των Μαθηματικών ςτο επαγγελματικϐ τουσ περιβϊλλον.
Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ
το Π.Μ.. γύνονται δεκτού Ϊλληνεσ ό αλλοδαπού πτυχιοϑχοι Σμημϊτων Μαθηματικών ό
Εφαρμοςμϋνων Μαθηματικών ό τατιςτικόσ ό Επιχειρηςιακόσ Ϊρευνασ Α.Ε.Ι. τησ ημεδαπόσ
ό αντύςτοιχων Σμημϊτων ομοταγών αναγνωριςμϋνων Ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ. Επύςησ,
μπορεύ να γύνουν δεκτού, ϑςτερα απϐ απϐφαςη τησ .Σ., κϊτοχοι πτυχύων Σμημϊτων χολών
Θετικών Επιςτημών ό Πολυτεχνικών χολών ό Ανώτατων τρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμϊτων (Α..Ε.Ι.) ό Οικονομικών χολών ό Σμημϊτων Πληροφορικόσ καθώσ και οι
κϊτοχοι Μ.Δ.Ε ςυναφοϑσ γνωςτικοϑ αντικειμϋνου που επιθυμοϑν να αποκτόςουν το Δ.Μ..
του Σμόματοσ. Δεν γύνονται δεκτού κϊτοχοι Δ.Μ.. ύδιασ ειδύκευςησ.
Τποψόφιοι μποροϑν να εύναι οι πτυχιοϑχοι Σμημϊτων που αναφϋρονται ςτο Ωρθρο 5 του
Κανονιςμοϑ, καθώσ και φοιτητϋσ των ιδύων Σμημϊτων οι οπούοι, πρϐκειται να
αποφοιτόςουν κατϊ την εξεταςτικό περύοδο του επτεμβρύου με προςκϐμιςη βεβαύωςησ
ολοκλόρωςησ των ςπουδών τουσ. Εφϐςον επιλεγοϑν, οφεύλουν να προςκομύςουν
αποδεικτικϐ κτόςησ του ωσ ϊνω περιγραφϐμενου πτυχύου.
Αριθμόσ Ειςακτϋων-Προκόρυξη Θϋςεων Μεταπτυχιακών Υοιτητών
Κϊθε ακαδημαώκϐ ϋτοσ, με απϐφαςη τησ .Σ., μετϊ απϐ ςχετικό ειςόγηςη τησ .Ε. και
πρϐταςη των Σομϋων, προκηρϑςςεται η πλόρωςη ενϐσ αριθμοϑ θϋςεων μεταπτυχιακών
φοιτητών για κϊθε Ειδύκευςη, ο οπούοσ ςυνολικϊ δεν μπορεύ να υπερβαύνει τον αριθμϐ
ςαρϊντα (40), χωρύσ την υποχρϋωςη να πληρωθοϑν ϐλεσ οι θϋςεισ. Ο μϋγιςτοσ αριθμϐσ
μεταπτυχιακών φοιτητών ανϊ διδϊςκοντα ορύζεται ςε δϑο (2) και ωσ 10% επύ του αριθμοϑ
των πρωτοετών φοιτητών ανϊ ϋτοσ. Με απϐφαςη τησ .Σ. καθορύζεται ο αριθμϐσ ειςακτϋων
κατ’ ϋτοσ, η κατανομό ςτισ ειδικεϑςεισ και οι ειδικεϑςεισ του προγρϊμματοσ που μποροϑν να
δεχθοϑν φοιτητϋσ μερικόσ φούτηςησ.
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Τποψόφιοι οι οπούοι εύχαν εγγραφεύ και παρακολουθόςει, ςτο παρελθϐν, μια απϐ τισ
Ειδικεϑςεισ του προγρϊμματοσ χωρύσ να την ολοκληρώςουν επιτυχώσ, δεν μποροϑν να
υποβϊλλουν εκ νϋου αύτηςη υποψηφιϐτητασ για την Ειδύκευςη αυτό. Μποροϑν ϐμωσ να εύναι
εκ νϋου υποψόφιοι ςε μια απϐ τισ υπϐλοιπεσ Ειδικεϑςεισ του Π.Μ...
Δικαιολογητικϊ
Οι ενδιαφερϐμενοι θα πρϋπει να υποβϊλλουν ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ τα παρακϊτω
δικαιολογητικϊ:
1. Αύτηςη ςτην οπούα θα εκδηλώνεται ενδιαφϋρον για μύα μϐνο ςυγκεκριμϋνη ειδύκευςη
(ϋντυπη απϐ τη Γραμματεύα ό απϐ την ιςτοςελύδα του Σμόματοσ, www.math.uoi.gr ).
2. Αναλυτικϐ βιογραφικϐ ςημεύωμα του/τησ υποψηφύου.
3. Αντύγραφο των τύτλων ςπουδών.
4. Αντύγραφο αναλυτικόσ βαθμολογύασ ςτον προπτυχιακϐ κϑκλο ςπουδών.
5. Δϑο τουλϊχιςτον ακαδημαώκϋσ ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ.
6. Αναγνώριςη απϐ το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π., εφϐςον πρϐκειται για τύτλουσ ςπουδών του εξωτερικοϑ.
7. Αντύγραφα επιςτημονικών δημοςιεϑςεων εφϐςον υπϊρχουν.
8. Πιςτοποιητικϊ διδακτικόσ ό ερευνητικόσ απαςχϐληςησ εφϐςον υπϊρχουν.
9. Υωτοτυπύα Αςτυνομικόσ Σαυτϐτητασ ό Διαβατηρύου.
10. Εφϐςον υπϊρχει, πιςτοποιητικϐ καλόσ γνώςησ τησ αγγλικόσ γλώςςασ (Β2), ϐπωσ
καθορύζεται απϐ το Α..Ε.Π. 1
11. Για αλλοδαποϑσ φοιτητϋσ, εφϐςον υπϊρχει, πιςτοποιητικϐ καλόσ γνώςησ τησ ελληνικόσ
γλώςςασ (Β2), ϐπωσ καθορύζεται απϐ το Α..Ε.Π. 2
Σε περύπτωςη μη κατοχόσ επύςημου τύτλου πιςτοπούηςησ καλόσ γνώςησ τησ αγγλικόσ
γλώςςασ, η Σ.Ε. ελϋγχει την επϊρκεια του φοιτητό με διενϋργεια ειδικόσ γραπτόσ εξϋταςησ ςτη
μετϊφραςη ςχετικών κειμϋνων από την αγγλικό γλώςςα.
2 Για τουσ αλλοδαπούσ υποψηφύουσ ςε περύπτωςη μη κατοχόσ επύςημου τύτλου πιςτοπούηςησ
καλόσ γνώςησ τησ ελληνικόσ γλώςςασ (Β2), η Σ.Ε. ελϋγχει την επϊρκεια του φοιτητό με
διενϋργεια ειδικόσ γραπτόσ εξϋταςησ ςτη μετϊφραςη ςχετικών κειμϋνων από την αγγλικό
ςτην ελληνικό γλώςςα και αντύςτροφα.
1

Κριτόρια και Διαδικαςύα Επιλογόσ Ειςακτϋων
Ψσ Επιτροπό Πρϐςληψησ ειςακτϋων ςτο Π.Μ.. ορύζεται η .Ε., η οπούα ειςηγεύται ςτη .Σ.
την τελικό επιλογό των μεταπτυχιακών φοιτητών, αφοϑ τουσ ϋχει κατατϊξει κατϊ Ειδύκευςη
και αξιολογόςει κατϊ ςειρϊ επιτυχύασ.
Απαραύτητη προϒπϐθεςη για την ειςαγωγό ςτο Π.Μ.. εύναι καλό γνώςη τησ αγγλικόσ
γλώςςασ (Β2) και επιπλϋον η καλό γνώςη τησ Ελληνικόσ γλώςςασ για τουσ αλλοδαποϑσ. ε
περύπτωςη μη κατοχόσ επύςημου τύτλου πιςτοπούηςησ καλόσ γνώςησ τησ αγγλικόσ γλώςςασ,
η .Ε. ελϋγχει την επϊρκεια του φοιτητό με διενϋργεια ειδικόσ γραπτόσ εξϋταςησ ςτη
μετϊφραςη ςχετικών κειμϋνων απϐ την αγγλικό γλώςςα. Για τουσ αλλοδαποϑσ υποψηφύουσ
ςε περύπτωςη μη κατοχόσ επύςημου τύτλου πιςτοπούηςησ καλόσ γνώςησ τησ ελληνικόσ
γλώςςασ (Β2), η .Ε. ελϋγχει την επϊρκεια του φοιτητό με διενϋργεια ειδικόσ γραπτόσ
εξϋταςησ ςτη μετϊφραςη ςχετικών κειμϋνων απϐ την αγγλικό ςτην ελληνικό γλώςςα και
αντύςτροφα.
Αποτυχύα ςτην παραπϊνω εξϋταςη ςυνεπϊγεται αποκλειςμϐ απϐ την περαιτϋρω διαδικαςύα
επιλογόσ.
Ο πύνακασ κατϊταξησ των υποψηφύων απϐ τη .Ε. γύνεται ςϑμφωνα με:
1. τον μϋςο ϐρο τησ βαθμολογύασ ςε προπτυχιακϊ μαθόματα, η ϑλη των οπούων καλϑπτει την
ϑλη των μαθημϊτων του Προγρϊμματοσ Προπτυχιακών πουδών του Σμόματοσ, ϐπωσ
αυτϊ αναλυτικϊ περιγρϊφονται ανϊ Ειδύκευςη,
2. τον βαθμϐ πτυχύου,
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3. τη ςυνϋντευξη και το περιεχϐμενο των δϑο τουλϊχιςτον ακαδημαώκών ςυςτατικών
επιςτολών,
4. τη δυναμικό του υποψόφιου μεταπτυχιακοϑ φοιτητό, ϐπωσ αυτό αποτυπώνεται μεταξϑ
ϊλλων ςτη χρονολογύα απϐκτηςησ πτυχύου και ςτη χρονικό διϊρκεια για την απϐκτηςη
του πτυχύου, και τισ επιδϐςεισ ςε επιλογόσ προπτυχιακϊ μαθόματα ςχετικϊ με την
Ειδύκευςη για την οπούα αιτεύται ο υποψόφιοσ μεταπτυχιακϐσ φοιτητόσ, κ.α.
Η ςυνεκτύμηςη απϐ τη .Ε. των παραπϊνω γύνεται θϋτοντασ αντύςτοιχα βϊρη ωσ εξόσ:
),
),
10 x (βαθμ
εργαςύα, κα.),

, δημοςιευμϋνο ϋργο, διπλωματικό

, πϋραν των ϐςων
αναφϋρονται ςτο κριτόριο (1), ςχετικϊ με την Ειδύκευςη για την οπούα αιτεύται ο
υποψόφιοσ).
Φρονικό Διϊρκεια των Μεταπτυχιακών πουδών
Σο πρϐγραμμα παρϋχεται για πλόρη και μερικό φούτηςη για εργαζϐμενουσ φοιτητϋσ [βλϋπε
παρ. 2, του ϊρθρου 33 του ν. 4485/2017 (ΥΕΚ 114/Α/04.08.2017)]. Η χρονικό διϊρκεια για
την απονομό των κατϊ το Ωρθρο 4 τύτλων, ορύζεται ςε τουλϊχιςτον τρύα (3) διδακτικϊ
εξϊμηνα και ϐχι μεγαλϑτερη απϐ πϋντε (5) διδακτικϊ εξϊμηνα για τουσ φοιτητϋσ πλόρουσ
φούτηςησ και τουλϊχιςτον πϋντε (5) διδακτικϊ εξϊμηνα και ϐχι μεγαλϑτερη απϐ επτϊ (7)
διδακτικϊ εξϊμηνα για τουσ φοιτητϋσ μερικόσ φούτηςησ.
ε ειδικϋσ περιπτώςεισ ο μεταπτυχιακϐσ φοιτητόσ δϑναται, κατϐπιν αύτηςόσ του προσ την
υνϋλευςη του Σμόματοσ, να ζητόςει αναςτολό ςπουδών για ςυνεχϐμενεσ ό μη περιϐδουσ
που αθροιζϐμενεσ δεν ξεπερνοϑν το ϋνα (1) πλόρεσ ημερολογιακϐ ϋτοσ. την αύτηςό του ο
υποψόφιοσ πρϋπει να αναγρϊφει τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ ζητεύ την αναςτολό. Σην
αύτηςη του υποψηφύου πρϋπει να ςυνοδεϑει ϋγγραφο του ϑμβουλου Καθηγητό με το οπούο
να ειςηγεύται την αποδοχό ό την απϐρριψη του αιτόματοσ για αναςτολό ςπουδών του
μεταπτυχιακοϑ φοιτητό. Η .Σ. αποφαύνεται επύ τησ αύτηςησ κατϐπιν ςχετικόσ ειςόγηςησ
τησ .Ε. Σο χρονικϐ διϊςτημα αναςτολόσ δεν προςμετρϊται ςτη χρονικό διϊρκεια
ολοκλόρωςησ του Π.Μ..
Ο χρϐνοσ υποχρεωτικόσ ςτρϊτευςησ και η προβλεπϐμενη απϐ τη νομοθεςύα ϊδεια
μητρϐτητασ και ανατροφόσ τϋκνου θεωροϑνται αυτοδύκαια ωσ χρϐνοσ αναςτολόσ ςπουδών,
πϋραν του πιο πϊνω χρϐνου αναςτολόσ.
Μεταπτυχιακϐσ φοιτητόσ ο οπούοσ δεν περατώνει το Π.Μ.. εντϐσ των προθεςμιών, ϐπωσ
αυτϋσ περιγρϊφονται ςτον Κανονιςμϐ, διαγρϊφεται απϐ το Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών
πουδών με απϐφαςη τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ. Η απϐφαςη κοινοποιεύται
υποχρεωτικϊ ςτον ϑμβουλο Καθηγητό και ςτον μεταπτυχιακϐ φοιτητό. ε αυτόν την
περύπτωςη παρϋχεται η δυνατϐτητα παροχόσ βεβαύωςησ ςπουδών ςτην οπούα
αναγρϊφονται τα μαθόματα που ϋχουν ολοκληρωθεύ επιτυχώσ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ
Διδακτορικό Δύπλωμα (Δ.Δ.)
το Σμόμα Μαθηματικών τησ χολόσ Θετικών Επιςτημών του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων
λειτουργεύ απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2018-2019 Πρϐγραμμα Διδακτορικών πουδών (ΥΕΚ
1013/Β/21.03.2018), ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ν.4485/2017 (ΥΕΚ 114/Α/04.08.2017).
Σο Πρϐγραμμα Διδακτορικών πουδών (Π.Δ..) οδηγεύ ςτην εκπϐνηςη Διδακτορικόσ
Διατριβόσ και απονϋμει Διδακτορικϐ Δύπλωμα (Δ.Δ.) ςτα Μαθηματικϊ.
Αντικεύμενο του Π.Δ.. εύναι η επιςτόμη των Μαθηματικών τϐςο ςτη βαςικό ϋρευνα ϐςο και
ςε εφαρμοςμϋνεσ κατευθϑνςεισ. κοπϐσ του προγρϊμματοσ εύναι η προαγωγό τησ γνώςησ
και τησ πρωτϐτυπησ επιςτημονικόσ ϋρευνασ, η κατϊρτιςη και η εκπαύδευςη, ςϑμφωνα με τα
διεθνό πρϐτυπα, νϋων επιςτημϐνων ώςτε να παρϊγουν τεκμηριωμϋνα, πρωτϐτυπα
ερευνητικϊ αποτελϋςματα και να αποκτόςουν τη δυνατϐτητα ανεξϊρτητησ και αυτϐνομησ
προαγωγόσ τησ επιςτόμησ.
Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ
Δικαύωμα υποβολόσ αύτηςησ για εκπϐνηςη Διδακτορικόσ Διατριβόσ ϋχουν Ϊλληνεσ ό
αλλοδαπού κϊτοχοι Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών πουδών Α.Ε.Ι. τησ ημεδαπόσ ό
αναγνωριςμϋνου αντύςτοιχου τύτλου τησ αλλοδαπόσ, ό ενιαύου και αδιϊςπαςτου τύτλου
ςπουδών μεταπτυχιακοϑ επιπϋδου του Ωρθρου 46 του ν. 4485/2017, ςτα Μαθηματικϊ ό ςτη
τατιςτικό ό ςε ςυναφεύσ επιςτημονικϋσ περιοχϋσ με αδιαμφιςβότητα μαθηματικϐ
περιεχϐμενο.
Αριθμόσ Ειςακτϋων-Προκόρυξη Θϋςεων Τποψηφύων Διδακτόρων
Αιτόςεισ για Διδακτορικϋσ πουδϋσ υποβϊλλονται ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ ϋξι (6)
φορϋσ κατ’ ϋτοσ, τουσ ζυγοϑσ μόνεσ του ϋτουσ με καταληκτικό ημερομηνύα την τελευταύα
εργϊςιμη μϋρα του αντύςτοιχου μόνα. Κατ’ εξαύρεςη εύναι δυνατϐν να προκηρϑςςονται απϐ
το Σμόμα θϋςεισ υποψηφύων διδακτϐρων και εκτϐσ των παραπϊνω ημερομηνιών, μετϊ απϐ
ειςηγόςεισ των Σομϋων του Σμόματοσ και αποφϊςεων τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ. Οι
ανωτϋρω προκηρϑξεισ δημοςιοποιοϑνται ςτον ημερόςιο τϑπο και αναρτώνται ςτον
ιςτϐτοπο του Σμόματοσ. Οι επιςτημονικϋσ περιοχϋσ, ο αριθμϐσ των θϋςεων ανϊ περιοχό, οι
τυχϐν ειδικϋσ απαιτόςεισ καθώσ και η προθεςμύα υποβολόσ καθορύζονται ςτην προκόρυξη.
ε ειδικϋσ περιπτώςεισ γύνεται δεκτϐσ και υποψόφιοσ διδϊκτορασ μη κϊτοχοσ Δ.Μ.. υπϐ την
προϒπϐθεςη εξεχουςών επιδϐςεών του, ϑςτερα απϐ πρϐταςη τησ .Ε. και κατϐπιν
αιτιολογημϋνησ απϐφαςησ τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ (Ωρθρο 38 του ν.4485/2017).
Επιπλϋον, δϑναται να γύνουν δεκτού ωσ υποψόφιοι διδϊκτορεσ πρϐςφατα απϐφοιτοι Π.Μ..
για τουσ οπούουσ δεν ϋχει εκδοθεύ Δύπλωμα Μεταπτυχιακών πουδών και εκκρεμεύ η
ορκωμοςύα τουσ, αλλϊ ϋχουν ολοκληρώςει με επιτυχύα τον κϑκλο μαθημϊτων του Π.Μ..
μϋςα ςτον προβλεπϐμενο χρϐνο και ϋχουν υποςτηρύξει δημϐςια και επιτυχώσ τη
μεταπτυχιακό τουσ διατριβό, εφϐςον προβλϋπεται. Οι εν λϐγω υποψόφιοι υποβϊλλουν,
επιπρϐςθετα, βεβαύωςη του Επιβλϋποντα Καθηγητό για τα παραπϊνω και υποχρεοϑνται να
υποβϊλλουν τουσ οριςτικοϑσ τύτλουσ ςπουδών εντϐσ εξαμόνου.
Δικαιολογητικϊ
Οι ενδιαφερϐμενοι για εκπϐνηςη Διδακτορικόσ Διατριβόσ υποβϊλλουν αύτηςη, ςϑμφωνα με
το Ωρθρο 38 του ν.4485/2017 (ΥΕΚ 114/Α/04.08.2017), ςτην οπούα αναγρϊφεται ο
προτεινϐμενοσ τύτλοσ, η προτεινϐμενη γλώςςα εκπϐνηςησ και ςυγγραφόσ - η οπούα μπορεύ
να εύναι η Ελληνικό ό η Αγγλικό -, καθώσ και ο/η προτεινϐμενοσ/η ωσ επιβλϋπων/ουςα τησ
Διδακτορικόσ Διατριβόσ, ο/η οπούοσ/α ανόκει ςε ϐςουσ/εσ ϋχουν δικαύωμα επύβλεψησ
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Διδακτορικόσ Διατριβόσ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο Ωρθρο 39 του ν.4485/2017 και ςτο
Ωρθρο 8 του Κανονιςμοϑ. Η αύτηςη ςυνοδεϑεται απϐ:
Αναλυτικϐ βιογραφικϐ ςημεύωμα του/τησ υποψηφύου.
Προςχϋδιο Διδακτορικόσ Διατριβόσ.
Αντύγραφο των τύτλων ςπουδών.
Αντύγραφα αναλυτικόσ βαθμολογύασ ςτον προπτυχιακϐ και μεταπτυχιακϐ κϑκλο
ςπουδών.
Δϑο, τουλϊχιςτον, ακαδημαώκϋσ ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ.
Αναγνώριςη απϐ το ΔΟΑΣΑΠ, εφϐςον πρϐκειται για τύτλουσ ςπουδών τησ αλλοδαπόσ.
Αντύγραφα επιςτημονικών δημοςιεϑςεων, εφϐςον υπϊρχουν.
Πιςτοποιητικϊ διδακτικόσ ό ερευνητικόσ απαςχϐληςησ, εφϐςον υπϊρχουν.
Ενυπϐγραφη δόλωςη του υποψηφύου με επιλογό του ερευνητικοϑ πεδύου ςτο οπούο
επιθυμεύ να εκπονόςει τη Διδακτορικό Διατριβό του.
Οι γλώςςεσ υποβολόσ του προτεινϐμενου τύτλου, του προςχεδύου τησ διατριβόσ καθώσ και η
γλώςςα εκπϐνηςησ και ςυγγραφόσ (βλϋπε και Ωρθρο 10 του Κανονιςμοϑ) δϑνανται να εύναι
η Ελληνικό ό/και η Αγγλικό.
Κριτόρια και Διαδικαςύα Επιλογόσ Ειςακτϋων
Η υνϋλευςη του Σμόματοσ, αφοϑ λϊβει υπϐψη τισ αιτ

, ςτο
.

τησ Διδακτορικόσ Διατριβόσ, ορύζει Σριμελό υμβουλευτικό Επιτροπό ςϑμφωνα με το Ωρθρο
39 του ν. 4485/2017 και εντϊςςει τον υποψόφιο διδϊκτορα ςτ
(βλϋπε και
Ωρθρο 10 του Κανονιςμοϑ) και ο τύτλοσ τησ Διδακτορικόσ Διατριβόσ. Επιπλϋον, κατϊ τη
ςυνϋλευςη ςυγκρϐτηςησ τησ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ, η Σριμελόσ
υμβουλευτικό Επιτροπό που θα ϋχει οριςτεύ δϑναται, εφϐςον κρύνει πωσ εύναι αναγκαύο, να
ορύςει ωσ απαραύτητη προϒπϐθεςη για την απϐκτηςη Δ.Δ. την παρακολοϑθηςη και επιτυχό
εξϋταςη ςε μεταπτυχιακϊ μαθόματα του Π.Μ.. του Σμόματοσ. ’ αυτό την περύπτωςη ο
υποψόφιοσ διδϊκτορασ οφεύλει να περατώςει τα μαθόματα με επιτυχύα πριν τη ςϑςταςη τησ
Επταμελοϑσ Εξεταςτικόσ Επιτροπόσ.
Η ςχετικό απϐφαςη τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ δημοςιεϑεται ςτο δικτυακϐ τϐπο του
Σμόματοσ.
Φρονικό Διϊρκεια για την εκπόνηςη Διδακτορικόσ Διατριβόσ
Η χρονικό διϊρκεια για την απϐκτηςη του Διδακτορικοϑ Διπλώματοσ εύναι τουλϊχιςτον τρύα
(3) πλόρη ημερολογιακϊ ϋτη απϐ την ημερομηνύα οριςμοϑ τησ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ
Επιτροπόσ. Ψσ μϋγιςτοσ χρϐνοσ για την ολοκλόρωςησ τησ Διδακτορικόσ Διατριβόσ ορύζονται
τα ϋξι (6) πλόρη ημερολογιακϊ ϋτη απϐ την ημερομηνύα οριςμοϑ τησ Σριμελοϑσ
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υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ. Για οποιαδόποτε παρϋκκλιςη απϐ τα χρονικϊ αυτϊ ϐρια
αποφαύνεται η υνϋλευςη του Σμόματοσ, ϑςτερα απϐ πρϐταςη τησ .E..
ε ειδικϋσ περιπτώςεισ ο υποψόφιοσ διδϊκτορασ δϑναται, κατϐπιν αιτόςεωσ του προσ τη
υνϋλευςη του Σμόματοσ, να ζητόςει αναςτολό ςπουδών για ςυνεχϐμενεσ ό μη χρονικϋσ
περιϐδουσ που αθροιζϐμενεσ δεν ξεπερνοϑν το ϋνα (1) πλόρεσ ημερολογιακϐ ϋτοσ. την
αύτηςό του ο υποψόφιοσ πρϋπει να αναγρϊφει τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ ζητεύ την
αναςτολό. Σην αύτηςη του υποψηφύου πρϋπει να ςυνοδεϑει ϋγγραφο τησ Σριμελοϑσ
υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ με το οπούο ειςηγεύται την αποδοχό ό την απϐρριψη του
αιτόματοσ για αναςτολό ςπουδών του υποψηφύου διδϊκτορα. Η υνϋλευςη του Σμόματοσ
αποφαύνεται επύ τησ αύτηςησ, κατϐπιν ςχετικόσ ειςόγηςησ τησ .Ε.. Σο χρονικϐ διϊςτημα
αναςτολόσ δεν προςμετρϊται ςτη χρονικό διϊρκεια εκπϐνηςησ Διδακτορικόσ Διατριβόσ.
Ο χρϐνοσ υποχρεωτικόσ ςτρϊτευςησ και η προβλεπϐμενη απϐ τη νομοθεςύα ϊδεια
μητρϐτητασ και ανατροφόσ, θεωροϑνται αυτοδύκαια χρϐνοσ αναςτολόσ ςπουδών πϋραν του
προαναφερθϋντοσ χρϐνου αναςτολόσ.
Τποψόφιοσ διδϊκτορασ, ο οπούοσ δεν αποκτϊ το Διδακτορικϐ Δύπλωμα εντϐσ των
προθεςμιών, ϐπωσ αυτϋσ περιγρϊφονται ςτον Κανονιςμϐ, διαγρϊφεται απϐ το Πρϐγραμμα
Διδακτορικών πουδών με απϐφαςη τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ. Η απϐφαςη διαγραφόσ
κοινοποιεύται υποχρεωτικϊ και αμελητύ ςτην Σριμελό υμβουλευτικό Επιτροπό και ςτον
υποψόφιο διδϊκτορα.
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Υυςικόσ με Ειδικεύςεισ ςτη
Θεωρητικό και ςτην Πειραματικό
Υυςικό

Διευθυντόσ Π.Μ..: Υλοϑδασ Γεώργιοσ,
Καθηγητόσ

Ατμοςφαιρικϋσ Επιςτόμεσ και
Περιβϊλλον

Διευθυντόσ Π.Μ..: Φατζηαναςταςύου
Νικϐλαοσ,
Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ

Πληροφορύεσ: Ευγενύα Νϊκου
Σηλ.: 26510-7491
Υαξ: 26510-7008
Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύο: gramphys@uoi.gr
Ιςτοςελύδα:
Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: 20 http://www.physics.uoi.gr/el/node/53

Πληροφορύεσ: Ευγενύα Νϊκου
Σηλ.: 26510-7491
Υαξ: 26510-7008
Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύο: gramphys@uoi.gr
Ιςτοςελύδα:
Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: 5 http://www.physics.uoi.gr/el/node/54
ύγχρονεσ Ηλεκτρονικϋσ
Σεχνολογύεσ

Διευθυντόσ Π.Μ..: Μϊνθοσ Νικϐλαοσ,
Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Πληροφορύεσ: Ευγενύα Νϊκου
Σηλ.: 26510-7491
Υαξ: 26510-7008
Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύο: gramphys@uoi.gr
Iςτοςελύδα:
http://www.physics.uoi.gr/el/node/55

Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: 7
ΔΠΜ Φημεύα και Σεχνολογύα των Διευθυντόσ Δ.Π.Μ..:
Τλικών
Πληροφορύεσ:
Η διοικητικό υποςτόριξη παρϋχεται απϐ
το Σμόμα Μηχανικών Επιςτόμησ Τλικών.
Πρόγραμμα Διδακτορικών
πουδών

Πληροφορύεσ: Ευγενύα Νϊκου
Σηλ.: 26510-7491
Υαξ: 26510-7008
Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύο: gramphys@uoi.gr
Iςτοςελύδα:
http://www.physics.uoi.gr/el/node/225
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΥΤΙΚΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΕΙ ΣΗ ΘΕΨΡΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΥΤΙΚΗ»
ΥΕΚ Ίδρυςησ: 252/7-4-1994, ΥΕΚ Σροποπούηςησ: 466/20-6-1996, ΥΕΚ Αντικατϊςταςησ:
43/22-1-2003, ΥΕΚ Αντικατϊςταςησ: 2062/29-7-2014, ΥΕΚ Επανύδρυςησ 1759/Β/17-52018.
υντονιςτικό Επιτροπό Μεταπτυχιακών πουδών:
Υλοϑδασ Γεώργιοσ, Καθηγητόσ (Διευθυντόσ)
Κοςμύδησ Κωνςταντύνοσ, Καθηγητόσ
Υουντϊσ Κωνςταντύνοσ, Καθηγητόσ
Δϋδεσ Αθανϊςιοσ, Καθηγητόσ
Νύντοσ Αλϋξανδροσ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ (Αναπληρωτόσ Διευθυντόσ)
Μεταπτυχιακού Σύτλοι:
Σο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών απονϋμει Δύπλωμα Μεταπτυχιακών πουδών
(∆.Μ..) ωσ «Δύπλωμα Μεταπτυχιακών πουδών ςτη Υυςικό με Ειδύκευςη ςτη Θεωρητικό
Υυςικό» ό «Δύπλωμα Μεταπτυχιακών πουδών ςτη Υυςικό με Ειδύκευςη ςτην Πειραματικό
Υυςικό»
Ειςαγωγό Μεταπτυχιακών Υοιτητών ςτο Π.Μ..
Προκόρυξη Θϋςεων Μεταπτυχιακών Υοιτητών: Εύκοςι (20) θϋςεισ μεταπτυχιακών
φοιτητών.
Σο Σμόμα προκηρϑςςει θϋςεισ μεταπτυχιακών φοιτητών μύα φορϊ το χρϐνο, με προθεςμύα
υποβολόσ αιτόςεων εντϐσ του πρώτου δεκαπενθόμερου του επτεμβρύου. Η διαδικαςύα
επιλογόσ ολοκληρώνεται ςτα τϋλη Οκτωβρύου.
Προώποθϋςεισ υμμετοχόσ: τισ εξετϊςεισ μποροϑν να λϊβουν μϋροσ πτυχιοϑχοι των
Σμημϊτων των χολών Θετικών Επιςτημών (Υυςικόσ, Φημεύασ, Μαθηματικών,
Πληροφορικόσ, Επιςτόμησ των Τλικών και Βιολογύασ), και ςυναφών Σμημϊτων
Πολυτεχνικών χολών τησ ημεδαπόσ και ομοταγών αναγνωριςμϋνων ιδρυμϊτων τησ
αλλοδαπόσ απϐ τον Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π., καθώσ και πτυχιοϑχοι Σμημϊτων ΣΕΙ ςυναφοϑσ γνωςτικοϑ
αντικειμϋνου.
Αύτηςη Τποψηφιότητασ - Δικαιολογητικϊ: ϑντομο Βιογραφικϐ ημεύωμα, Αντύγραφο
Πτυχύου, Πιςτοποιητικϐ Αναλυτικόσ Βαθμολογύασ, κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο που θα μποροϑςε
κατϊ τη γνώμη των υποψηφύων να βοηθόςει ςτην επιλογό (π.χ. διπλωματικό εργαςύα,
ερευνητικό εμπειρύα, δημοςιεϑςεισ, ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ, κ.λπ., βεβαύωςη Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (ϐπου
απαιτεύται), πιςτοποιητικϐ επαρκοϑσ γνώςησ γλώςςασ επιπϋδου Γ1/C1 (ϐπου απαιτεύται).
Εξετϊςεισ - Μαθόματα και Εξεταςτϋα Ύλη:
Γραπτϋσ Εξετϊςεισ ςε Θϋματα Γενικόσ και ϑγχρονησ Υυςικόσ
Γραπτϋσ Εξετϊςεισ ςε μια ξϋνη γλώςςα (Αγγλικό, Γαλλικό ό Γερμανικό).
Προςωπικό ςυνϋντευξη υποψηφύων.
Κριτόρια Επιλογόσ:
Η επιλογό των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γύνει με ςυνεκτύμηςη των κριτηρύων που
ακολουθοϑν:
Βαθμϐσ ςτισ γραπτϋσ εξετϊςεισ ςτα παραπϊνω μαθόματα και τη ςυνϋντευξη.
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Απϐφοιτοι με εξαιρετικό επύδοςη ςτο βαθμϐ πτυχύου - ϐπωσ αυτό καθορύζεται ςτην
προκόρυξη - καθώσ και κϊτοχοι Δ.Μ.. με γνωςτικϐ αντικεύμενο ςυναφϋσ με το ανωτϋρω
Π.Μ.. απαλλϊςςονται απϐ τισ γραπτϋσ ειςαγωγικϋσ εξετϊςεισ ςτη Γενικό Υυςικό.
Απϐφοιτοι Πανεπιςτημύων του εξωτερικοϑ γύνονται δεκτού με βϊςη τισ επιδϐςεισ τουσ (α)
ςτον πρώτο κϑκλο ςπουδών και (β) ςε διεθνό τεςτ καθώσ και ςτη βϊςη ςυςτατικών
επιςτολών. Οι τελευταύοι υποχρεοϑνται ςε προφορικό ςυνϋντευξη ενώπιον τησ .Ε.. Σο
απαιτοϑμενο επύπεδο γλωςςομϊθειασ για την κατηγορύα αυτό των υποψηφύων εύναι το
Γ1/C1 («πολϑ καλό γνώςη»). Για την απονομό του Δ.Μ.. εύναι απαραύτητη η αναγνώριςη
του τύτλου ςπουδών πρώτου κϑκλου απϐ το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π..
Αριθμόσ Ειςακτϋων Μεταπτυχιακών Υοιτητών:
Ο αριθμϐσ των ειςακτϋων ςτο Π.Μ.. ορύζεται ςτο ανώτατο ϐριο των εύκοςι (20) ανϊ
ακαδημαώκϐ ϋτοσ.
Φρονικό διϊρκεια πουδών:
Η διϊρκεια φούτηςησ εύναι κατ’ ελϊχιςτο τρύα (3) εξϊμηνα ςτα οπούα περιλαμβϊνεται και ο
χρϐνοσ που απαιτεύται για την υποβολό και κρύςη τησ διπλωματικόσ εργαςύασ. Ο ανώτατοσ
επιτρεπϐμενοσ χρϐνοσ ολοκλόρωςησ των ςπουδών καθορύζεται ςε ϋξι (6) εξϊμηνα. ε ειδικϋσ
περιπτώςεισ και μετϊ απϐ αιτιολογημϋνη ϋκθεςη του/τησ μεταπτυχιακοϑ/κόσ
φοιτητό/τριασ και ςϑμφωνη γνώμη τησ .Ε. προσ τη υνϋλευςη του Σμόματοσ παρϋχεται η
δυνατϐτητα προςωρινόσ αναςτολόσ των ςπουδών που δεν μπορεύ να υπερβαύνει τα 2
ςυνεχϐμενα εξϊμηνα.
Γλώςςα του προγρϊμματοσ: Η διδαςκαλύα, οι εργαςύεσ, οι εξετϊςεισ και η ςυγγραφό τησ
Διπλωματικόσ Εργαςύασ ςτο Π.Μ.. μποροϑν να γύνονται ςτην ελληνικό ό και την αγγλικό
γλώςςα.
Λόψη Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών πουδών: Για τη λόψη Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών
πουδών απαιτεύται η παρακολοϑθηςη, η επιτυχόσ εξϋταςη ςτα μαθόματα του
προγρϊμματοσ καθώσ και η ςυγγραφό διπλωματικόσ εργαςύασ η οπούα παρουςιϊζεται
δημϐςια και αξιολογεύται.
Δεν προβλϋπονται τϋλη φούτηςησ ςτο ΠΜ. Μϋροσ του κϐςτουσ λειτουργύασ του Π.Μ.. θα
καλυφθεύ απϐ (α) τον προϒπολογιςμϐ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων, (β) τον
προϒπολογιςμϐ του Τπουργεύου Παιδεύασ, Ϊρευνασ και Θρηςκευμϊτων, (γ) δωρεϋσ, παροχϋσ,
κληροδοτόματα και κϊθε εύδουσ φορϋων του δημοςύου ό του ιδιωτικοϑ τομϋα, (δ) τον Ειδικϐ
Λογαριαςμϐ Κονδυλύων Ϊρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων, (ε) ερευνητικοϑσ
φορεύσ, (ςτ) ερευνητικϊ προγρϊμματα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ό αλλών διεθνών
οργανιςμών, και (ζ) κϊθε ϊλλη νϐμιμη πηγό.
Οι μεταπτυχιακού φοιτητϋσ εύναι δυνατϐν να ενιςχυθοϑν οικονομικϊ με υποτροφύεσ του
Σμόματοσ Υυςικόσ (εφϐςον οι πϐροι του προγρϊμματοσ το επιτρϋπουν) ό ϊλλων Ιδρυμϊτων
ό υποτροφύεσ ερευνητικών προγραμμϊτων.
Πρόγραμμα πουδών και Διδϊςκοντεσ
Σο ςϑνολο των απαιτοϑμενων ECTS για τη απϐκτηςη του Δ.Μ.. εύναι 90. Σα μαθόματα, η
διδακτικό και ερευνητικό απαςχϐληςη, οι πρακτικϋσ αςκόςεισ και κϊθε ϊλλου εύδουσ
εκπαιδευτικϋσ και ερευνητικϋσ δραςτηριϐτητεσ για την απονομό του Δ.Μ.. ορύζονται ωσ
ακολοϑθωσ:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
Κβαντικό Μηχανικό (Τ)

ECTS
10

Ώρεσ/Εβδομ.
Διδϊςκοντεσ
5
Α. Δϋδεσ
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Πειραματικό Υυςικό (Τ)

10

5

τατιςτικό Υυςικό (Τ)

10

5

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
Κλαςικό Ηλεκτροδυναμικό (Τ)
Μϊθημα επιλογόσ α’
Μϊθημα επιλογόσ β’
Μϊθημα επιλογόσ γ’

Γ. Υλοϑδασ, Ι. Δεληγιαννϊκησ,
Α. Δοϑβαλησ, . Καζιϊννησ,
Α. Νύντοσ, . Πατςουρϊκοσ
Π. Καντό

ECTS Ώρεσ/Εβδομ.
Διδϊςκοντεσ
9
5
Ι. Υλωρϊκησ
7
4
7
4
7
4

Σα μαθόματα επιλογόσ επιλϋγονται απϐ τον κϊτωθι κατϊλογο ανϊ κατεϑθυνςη:
ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΘΕΨΡΗΣΙΚΗ
ECTS
Ώρεσ/
ΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
Εβδομϊδα
Διδϊςκοντεσ
ΕΠΙΛΟΓΗ
Μαθηματικϋσ Μϋθοδοι Υυςικόσ
7
4
Γ. Λεοντϊρησ
Βαρϑτητα, Κοςμολογύα
7
4
Π. Καντό
Υυςικό Πλϊςματοσ
7
4
Γ. Θρουμουλϐπουλοσ
Αςτροφυςικό
7
4
Α. Νύντοσ
Τπολογιςτικϋσ Μϋθοδοι Υυςικόσ
7
4
Γ. Λεοντϊρησ
Κβαντικό Θεωρύα Πεδύου
7
4
Κ. Σαμβϊκησ
Υυςικό Τψηλών Ενεργειών
7
4
Κ. Υουντϊσ
Υυςικό υμπυκνωμϋνησ Ύλησ
7
4
Γ. Ευαγγελϊκησ
Ατομικό και Μοριακό Υυςικό
7
4
Κ. Κοςμύδησ, . Κοϋν
Πυρηνικό Υυςικό
7
4
Ξ. Αςλϊνογλου, Ν. Νικολόσ
τατιςτικό ανϊλυςη πειραματικών
7
4
Π. Κϐκκασ, Κ. Υουντϊσ
δεδομϋνων (C++)
ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ
ΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ
Μαθηματικϋσ Μϋθοδοι Υυςικόσ
Επιςτόμη των Τλικών
Υυςικό ςτη Νανοκλύμακα
Αςτροφυςικό
Κβαντικό Οπτικό και Laser
Κβαντικό Θεωρύα Πεδύου
Υυςικό Τψηλών Ενεργειών
Υυςικό υμπυκνωμϋνησ Ύλησ
Ατομικό και Μοριακό Υυςικό
Πυρηνικό Υυςικό
τατιςτικό ανϊλυςη πειραματικών
δεδομϋνων (C++)
Βιοφυςικό
Μαγνητιςμϐσ

ECTS

Ώρεσ/
Εβδομϊδα

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Γ. Λεοντϊρησ
Α. Δοϑβαλησ
Ι. Δεληγιαννϊκησ
Α. Νύντοσ
Κ. Κοςμύδησ, . Κοϋν
Κ. Σαμβϊκησ
Κ. Υουντϊσ
Γ. Ευαγγελϊκησ
Κ. Κοςμύδησ, , Κοϋν
Ξ. Αςλϊνογλου, Ν. Νικολόσ

7
7

4
4

Π. Παπαδϐπουλοσ
Μ. Σςελεπό

Διδϊςκοντεσ

Π. Κϐκκασ, Κ. Υουντϊσ

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ

45

ECTS

46
Διπλωματικό εργαςύα

30
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΑΣΜΟΥΑΙΡΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
ΥΕΚ Ίδρυςησ: 614/8-8-1994, ΥΕΚ Σροποπούηςησ: 1635/20-8-1999, ΥΕΚ Σροποπούηςησ:
42/22-1-2003, ΥΕΚ Σροποπούηςησ: 2381/14-12-2007, ΥΕΚ Αντικατϊςταςησ: 2064/29-72014, ΥΕΚ Επανύδρυςησ 1884/Β/24-5-2018.
υντονιςτικό Επιτροπό Μεταπτυχιακών πουδών:
Ν. Φατζηαναςταςύου, Αν. Καθηγητόσ (Διευθυντόσ)
Π. Καςςωμϋνοσ, Καθηγητόσ (Αναπληρωτόσ Διευθυντόσ)
Α. Μπαρτζώκασ, Καθηγητόσ
Φ. Λώλησ, Επύκ. Καθηγητόσ
Ν. Μπϊκασ, Επύκ. Καθηγητόσ
Ειςαγωγό Μεταπτυχιακών Υοιτητών ςτο Π.Μ..
Προκόρυξη Θϋςεων Μεταπτυχιακών Υοιτητών: Πϋντε (5) θϋςεισ μεταπτυχιακών
φοιτητών.
Σο Σμόμα προκηρϑςςει θϋςεισ μεταπτυχιακών φοιτητών μια φορϊ το χρϐνο, με προθεςμύα
υποβολόσ αιτόςεων περύπου ςτο τϋλοσ του πρώτου δεκαπενθημϋρου του επτεμβρύου. Η
διαδικαςύα επιλογόσ ολοκληρώνεται ςτα τϋλη Οκτωβρύου.
Προώποθϋςεισ υμμετοχόσ: το Π.Μ.. γύνονται δεκτού πτυχιοϑχοι των Σμημϊτων των
χολών
Θετικών
Επιςτημών,
Περιβαλλοντικών
Επιςτημών,
Πολυτεχνικών,
Γεωπονοδαςολογικών και τρατιωτικών χολών των Α.Ε.Ι και Σ.Ε.Ι. τησ ημεδαπόσ και
ομοταγών αναγνωριςμϋνων ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ. Απϐφοιτοι ϊλλων Σμημϊτων μπορεύ
να γύνουν δεκτού μετϊ απϐ απϐφαςη τησ .Ε..
Αύτηςη Τποψηφιότητασ - Δικαιολογητικϊ:
ϑντομο βιογραφικϐ ςημεύωμα.
Αντύγραφο πτυχύου.
Πιςτοποιητικϐ αναλυτικόσ βαθμολογύασ.
Πιςτοποιητικϐ γλωςςομϊθειασ
Εξετϊςεισ - Μαθόματα και Εξεταςτϋα Ύλη:
Γραπτϋσ εξετϊςεισ ςε θϋματα Γενικόσ Υυςικόσ.
Γραπτϋσ εξετϊςεισ ςτην αγγλικό γλώςςα ςε θϋματα ορολογύασ ςχετικόσ με το αντικεύμενο
του Π.Μ...
Προφορικό ςυνϋντευξη των υποψηφύων ενώπιον των μελών τησ .Ε. του Π.Μ..
Κριτόρια Επιλογόσ:
Για τον υπολογιςμϐ του βαθμοϑ ειςαγωγόσ λαμβϊνονται υπϐψιν: ο βαθμϐσ ςτην εξϋταςη
ςτη Γενικό Υυςικό (40%), ο βαθμϐσ πτυχύου (25%), ο αριθμϐσ των ςυναφών με το Π.Μ..
μαθημϊτων που ϋχουν παρακολουθόςει επιτυχώσ οι υποψόφιοι κατϊ τη διϊρκεια των
προπτυχιακών τουσ ςπουδών (20%) και η προφορικό ςυνϋντευξη των υποψηφύων (15%).
Πτυχιοϑχοι Υυςικού με εξαιρετικό επύδοςη ςτο βαθμϐ πτυχύου - ϐπωσ αυτό καθορύζεται ςτην
προκόρυξη - καθώσ και κϊτοχοι Δ.Μ.. ςτη Υυςικό ό ςε ςυναφϋσ γνωςτικϐ αντικεύμενο μετϊ
απϐ απϐφαςη τησ .Ε., γύνονται δεκτού κατϊ προτεραιϐτητα ϊνευ εξετϊςεων ςτη Γενικό
Υυςικό και με την προϒπϐθεςη επιτυχοϑσ εξϋταςησ ςτην αγγλικό γλώςςα και παρουςύασ
ςτην προφορικό ςυνϋντευξη.
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Αριθμόσ Ειςακτϋων Μεταπτυχιακών Υοιτητών: H ειςαγωγό των μεταπτυχιακών
φοιτητών πραγματοποιεύται με προκόρυξη ςυγκεκριμϋνου αριθμοϑ θϋςεων (ϋωσ 10) απϐ τη
υνϋλευςη του Σμόματοσ Υυςικόσ, μετϊ απϐ ειςόγηςη τησ .Ε. του Π.Μ...
Φρονικό διϊρκεια πουδών: O ελϊχιςτοσ και ο μϋγιςτοσ χρϐνοσ για την απϐκτηςη Δ.Μ..
ορύζεται ςε τρύα (3) και ϋξι (6) εξϊμηνα αντύςτοιχα. ε ειδικϋσ περιπτώςεισ παρϋχεται,
κατϐπιν αιτιολογημϋνησ αύτηςησ του/τησ Μ.Υ., δυνατϐτητα αναςτολόσ φούτηςησ ϋωσ δϑο
(2) εξϊμηνα ςυνολικϊ για ςοβαροϑσ λϐγουσ (π.χ. υγεύασ, ςτρϊτευςησ, υπηρεςιακοϑσ).
Λόψη Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών πουδών : Για τη λόψη Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών
πουδών απαιτεύται η παρακολοϑθηςη, η επιτυχόσ εξϋταςη ςτα μαθόματα του
προγρϊμματοσ καθώσ και η ςυγγραφό διπλωματικόσ εργαςύασ η οπούα παρουςιϊζεται
δημϐςια και αξιολογεύται.
Δεν προβλϋπονται τϋλη φούτηςησ ςτο Π.Μ... Οι διαθϋςιμοι πϐροι του Π.Μ.. κατανϋμονται
ανϊλογα με τον αριθμϐ των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για κϊλυψη αγορών
εξοπλιςμοϑ, αναλωςύμων, για δαπϊνεσ μετακύνηςησ εξωτερικών διδαςκϐντων, για
μετακινόςεισ για παρακολοϑθηςη ςυνεδρύων και ϊλλεσ εκπαιδευτικϋσ δραςτηριϐτητεσ και
για υποτροφύεσ των Μ.Υ..
ε περύπτωςη ϑπαρξησ διαθϋςιμων κονδυλύων για υποτροφύεσ μεταπτυχιακών φοιτητών, η
πρϐςκληςη εύναι ανοιχτό και για την επιλογό λαμβϊνονται υπϐψιν οι επιδϐςεισ του/τησ
μεταπτυχιακοϑ/μεταπτυχιακόσ φοιτητό/φοιτότριασ.
Πρόγραμμα πουδών και Διδϊςκοντεσ
Σο ςϑνολο των απαιτοϑμενων πιςτωτικών μονϊδων ECTS για τη απϐκτηςη του Δ.Μ.. εύναι
90. Tα μαθόματα εύναι εξαμηνιαύα. Οι εβδομαδιαύεσ ώρεσ διδαςκαλύασ και τα αντύςτοιχα
ECTS εκϊςτου μαθόματοσ, καθώσ και κϊθε ϊλλου εύδουσ εκπαιδευτικϋσ δραςτηριϐτητεσ για
την απονομό του Δ.Μ.. ορύζονται ωσ ακολοϑθωσ:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
Μετεωρολογύα
Κλιματολογύα
Υυςικό του Ατμοςφαιρικοϑ Περιβϊλλοντοσ
ΠΙΝΑΚΑ Α
ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
Ψκεανογραφύα
Μικρομετεωρολογύα
Ο ϊνθρωποσ και το Περιβϊλλον του
Περιβαλλοντικό Φημεύα
B’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
Υυςικό τησ Ατμϐςφαιρασ
Δυναμικό Μετεωρολογύα
ΠΙΝΑΚΑ Β
ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
Εφαρμοςμϋνη τατιςτικό
Μϋθοδοι Σηλεπιςκϐπηςησ
υνοπτικό Μετεωρολογύα
Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ

ECTS
7
7
8

Διδϊςκοντεσ
Φ. Λώλησ
Ν. Φατζηαναςταςύου
Π. Καςςωμϋνοσ

ECTS
4
4
4
4

Διδϊςκοντεσ
Αρ. Μπαρτζώκασ
Ν. Μπϊκασ
Π. Καςςωμϋνοσ
Π. Καςςωμϋνοσ

ECTS
9
9

Διδϊςκοντεσ
Ν. Φατζηαναςταςύου
Αρ. Μπαρτζώκασ

ECTS
4
4
4
4

Διδϊςκοντεσ
Αρ. Μπαρτζώκασ
Αν. Ωνθησ
Φ. Λώλησ
Κ. Καββαδύασ
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Μελϋτεσ Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων
4
Π. Καςςωμϋνοσ
Τα υποχρεωτικϊ μαθόματα εύναι τετρϊωρα και τα κατ’ επιλογό τρύωρα.
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
Μεταπτυχιακό Διπλωματικό εργαςύα

ECTS
30

49
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΤΓΦΡΟΝΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ»
ΥΕΚ Ίδρυςησ: 749/27-8-1996, ΥΕΚ Αντικατϊςταςησ: 43/22-1-2003, ΥΕΚ Αντικατϊςταςησ:
2062/29-7-2014, ΥΕΚ Επανύδρυςησ 1729/Β/18-5-2018.
υντονιςτικό Επιτροπό Μεταπτυχιακών πουδών:
Ν. Μϊνθοσ Αν. Καθηγητόσ (Διευθυντόσ)
Κ. Υουντϊσ, Καθηγητόσ
Ι. Ευαγγϋλου, Αν. Καθηγητόσ (Αναπληρωτόσ Διευθυντόσ)
Ε. Ευαγγϋλου, Αν.. Καθηγητόσ
Β. Φριςτοφιλϊκησ, Επύκ. Καθηγητόσ
Ειςαγωγό Μεταπτυχιακών Υοιτητών ςτο Π.Μ..
Προκόρυξη Θϋςεων Μεταπτυχιακών Υοιτητών:
Επτϊ (7) θϋςεισ μεταπτυχιακών φοιτητών. Σο Σμόμα προκηρϑςςει θϋςεισ μεταπτυχιακών
φοιτητών μια φορϊ το χρϐνο, με προθεςμύα υποβολόσ αιτόςεων περύπου ςτο τϋλοσ του
πρώτου δεκαπενθόμερου του επτεμβρύου. Η διαδικαςύα επιλογόσ ολοκληρώνεται ςτα τϋλη
Οκτωβρύου.
Προώποθϋςεισ υμμετοχόσ:
το ΠΜ γύνονται δεκτού πτυχιοϑχοι τμημϊτων Υυςικόσ, Πληροφορικόσ, Ηλεκτρονικών
Μηχανικών, Ηλεκτρολϐγων Μηχανικών, Μηχανικών Σεχνολογύασ Ηλεκτρονικών
Τπολογιςτών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών, Ηλεκτρολϐγων Μηχανικών Η/Τ και
Πληροφορικόσ, Μηχανικών Η/Τ Σηλεπικοινωνιών και Δικτϑων και ϊλλων ςυναφών
ειδικοτότων, τησ ημεδαπόσ και ομοταγών αναγνωριςμϋνων ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ
καθώσ πτυχιοϑχοι τμημϊτων ΑΣΕΙ ςυναφοϑσ γνωςτικοϑ αντικειμϋνου.
Αύτηςη Τποψηφιότητασ - Δικαιολογητικϊ:
Oι υποψόφιοι για ϋνταξη ςτο ΠΜ – ΗΣ του Σμόματοσ Υυςικόσ του Πανεπιςτημύου
Ιωαννύνων πρϋπει, εμπρϐθεςμα να υποβϊλλουν ςχετικό αύτηςη ςτη Γραμματεύα του
Σμόματοσ. H αύτηςη θα πρϋπει να ςυνοδεϑεται απϐ τα εκϊςτοτε ζητοϑμενα δικαιολογητικϊ
(π.χ. Βιογραφικϐ, Σύτλουσ ςπουδών, Αναλυτικό Βαθμολογύα, πρϐςθετα ςτοιχεύα κλπ.)
Εξετϊςεισ - Μαθόματα και Εξεταςτϋα Ύλη:
Γραπτϋσ εξετϊςεισ ςτην Αγγλικό Γλώςςα (κυρύωσ ςε ορολογύα ηλεκτρονικών).
Γραπτϋσ εξετϊςεισ ςε τοιχεύα Ηλεκτρονικών.
Γραπτϋσ εξετϊςεισ ςτη Βαςικό Θεωρύα Ηλεκτρομαγνητιςμοϑ.
Προςωπικό ςυνϋντευξη
Κριτόρια Επιλογόσ:
H επιλογό των υποψηφύων γύνεται μετϊ απϐ ςυνϋντευξη ό και εξετϊςεισ (προφορικϋσ ό/και
γραπτϋσ) ςε μαθόματα που καθορύζονται και ανακοινώνονται ςτην προκόρυξη, μετϊ απϐ
ειςόγηςη τησ E. Oι υποψόφιοι εξετϊζονται επιπλϋον γραπτϊ ςτη δυνατϐτητα ανϊγνωςησκατανϐηςησ τησ αντύςτοιχησ ορολογύασ ςτην Αγγλικό Γλώςςα. Σισ εξετϊςεισ διοργανώνει
Επιτροπό Εξετϊςεων, η οπούα προτεύνεται απϐ την Ε και εγκρύνεται απϐ την Γ. Για την
επιλογό των υποψηφύων λαμβϊνεται ιδιαύτερα υπϐψη η επιτυχόσ παρακολοϑθηςη ςυναφών
προπτυχιακών μαθημϊτων. H τελικό επιλογό των υποψηφύων γύνεται με απϐφαςη τησ Γ
του Σμόματοσ Υυςικόσ μετϊ απϐ ειςόγηςη τησ Ε.
Μετϊ απϐ ειςόγηςη τησ Ε και απϐφαςη τησ Γ του Σμόματοσ Υυςικόσ εύναι δυνατϐν να
επιλεγοϑν ϊνευ εξετϊςεων μετϊ απϐ αύτηςό τουσ:
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α) Αριςτοϑχοι απϐφοιτοι των Σμημϊτων του ϊρθρου 4 τησ αριθμ. 14292 απϐφαςησ (ΥΕΚ
1729/Β/17-5-2018) που περϊτωςαν το αντύςτοιχο πρϐγραμμα ςπουδών ςε εϑλογο χρονικϐ
διϊςτημα.
β) Κϊτοχοι τύτλου μεταπτυχιακών ςπουδών απϐ AEI τησ ημεδαπόσ ό αναγνωριςμϋνου
τύτλου μεταπτυχιακών ςπουδών τησ αλλοδαπόσ ςε ςυγγενό γνωςτικϊ αντικεύμενα.
Αριθμόσ Ειςακτϋων Μεταπτυχιακών Υοιτητών:
Κυμαύνεται μεταξϑ πϋντε (5) και δϋκα (10).
Φρονικό διϊρκεια πουδών:
O ελϊχιςτοσ και ο μϋγιςτοσ χρϐνοσ για την απϐκτηςη ΔΜ, ορύζεται ςε 3 και 6 εξϊμηνα
αντύςτοιχα. το ΠΜ-ΗΣ παρϋχεται δυνατϐτητα αναςτολόσ φούτηςησ μϋχρι 2 εξϊμηνα για
λϐγουσ ςτρϊτευςησ, υγεύασ ό υπηρεςιακοϑσ.
Λόψη Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών πουδών:
Για τη λόψη Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών πουδών απαιτεύται η επιτυχόσ παρακολοϑθηςη
μαθημϊτων και η διεξαγωγό ερευνητικοϑ ϋργου με ςτϐχο τη ςυγγραφό μεταπτυχιακόσ
διπλωματικόσ εργαςύασ η οπούα παρουςιϊζεται και αξιολογεύται.
Δεν προβλϋπονται τϋλη φούτηςησ ςτο ΠΜ. Οι διαθϋςιμοι πϐροι ςτο ΠΜ κατανϋμονται
ανϊλογα με τον αριθμϐ των φοιτητών για κϊλυψη αγορών ηλεκτρονικών εξαρτημϊτων και
ςυναφών αντικειμϋνων, για ςυμπλόρωςη του εξοπλιςμοϑ και για υποτροφύεσ των φοιτητών.
ε περύπτωςη ϑπαρξησ διαθϋςιμων κονδυλύων για υποτροφύεσ μεταπτυχιακών φοιτητών, η
πρϐςκληςη εύναι ανοιχτό και λαμβϊνονται υπ΄ϐψη ςτην επιλογό οι επιδϐςεισ του
μεταπτυχιακοϑ φοιτητό, και η οικονομικό του επιφϊνεια (δικό του και τησ οικογϋνειϊσ του).
Πρόγραμμα πουδών και Διδϊςκοντεσ
Σο πρϐγραμμα ΜΔΕ αντιςτοιχεύ ςε 90 μονϊδεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ ECTS.
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ώρεσ/
ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
Εβδομ. ECTS
Διδϊκοντεσ
Υυςικό Ηλεκτρονικών διατϊξεων
3
5 Ε. Ευαγγϋλου
Χηφιακϊ Ηλεκτρονικϊ
5
8 Κ. Υουντϊσ
Μικροεπεξεργαςτϋσ-μικροελεγκτϋσ- Εργαςτόριο
6
8 Ι. Ευαγγϋλου, Κ. Υουντϊσ
Μικροηλεκτρονικό – χεδύαςη με VHDL -Εργαςτόρια
6
9 Ν. Μϊνθοσ, Ι. Παπαδϐπουλοσ
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ώρεσ/
ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ
Εβδομ. ECTS
Διδϊκοντεσ
Αναλογικϊ Ηλεκτρονικϊ
3
5 Γ. Σςιατοϑχασ
Ηλεκτρονικό χεδύαςη –Εργαςτόρια
7
9 Ε. Ευαγγϋλου, Ν. Μϊνθοσ
Αρχϋσ Σηλεπικοινωνιών
5
8 Β. Φριςτοφιλϊκησ, Ν. Μότρου
Χηφιακό Επεξεργαςύα όματοσ
5
8 Β. Φριςτοφιλϊκησ
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματικό Εργαςύα

30

51

52

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΦΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ»
ΔΠΜ «Φημεύα και Σεχνολογύα των Τλικών» του Σμόματοσ Μηχανικών Επιςτόμησ Τλικών
του Σμόματοσ Υυςικόσ και του Σμόματοσ Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων. Η
διοικητικό υποςτόριξη παρϋχεται απϐ το Σμόμα Μηχανικών Επιςτόμησ Τλικών.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
Σο Πρϐγραμμα Διδακτορικών πουδών του Σμόματοσ Υυςικόσ λειτουργεύ απϐ τα τϋλη τησ
δεκαετύασ του 80 με πρϐτυπο τα αντύςτοιχα προγρϊμματα του εξωτερικοϑ. Ειδικϐτερα, εύχε
καθιερωθεύ κϑκλοσ μεταπτυχιακών μαθημϊτων δϑο εξαμόνων και γραπτϋσ Ειςαγωγικϋσ
Εξετϊςεισ. Σην δεκαετύα του 90 το Πρϐγραμμα τροποποιόθηκε ώςτε να ςυνδεθεύ και να
αποτελεύ ςυνϋχεια των αντύςτοιχων Προγραμμϊτων ΜΔΕ. Μετϊ την εφαρμογό του νϋου
νϐμου 4485/2017, το πρϐγραμμα λειτουργεύ με βϊςη τον Κανονιςμϐ Διδακτορικών πουδών
του Σμόματοσ (ΥΕΚ 832/2018).
Διδακτορικού Σύτλοι
Σο πρϐγραμμα Διδακτορικών πουδών απονϋμει διδακτορικϐ τύτλο με δυνατϐτητα
εξειδύκευςησ: (α) ςτη Υυςικό, (β) ςτισ Ατμοςφαιρικϋσ Επιςτόμεσ και Υυςικό Περιβϊλλοντοσ,
και (γ) ςτισ Ηλεκτρονικϋσ Σεχνολογύεσ.
Προκόρυξη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για εκπόνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ
Σο Σμόμα Υυςικόσ τησ χολόσ Θετικών Επιςτημών του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων δϑναται
να προκηρϑςςει θϋςεισ υποψηφύων διδακτϐρων δϑο φορϋσ κϊθε ϋτοσ και ειδικϐτερα πριν
την ϋναρξη του χειμερινοϑ και του εαρινοϑ εξαμόνου διδαςκαλύασ. την προκόρυξη
αποτυπώνονται τα ερευνητικϊ πεδύα ςτα οπούα προςφϋρεται η δυνατϐτητα εκπϐνηςησ
διδακτορικόσ διατριβόσ και τα μϋλη ΔΕΠ τα οπούα τα ϋχουν ειςηγηθεύ. Η προκόρυξη ςτην
Ελληνικό και Αγγλικό γλώςςα, αναρτϊται υποχρεωτικώσ ςτον δικτυακϐ τϐπο του Σμόματοσ
και του Πανεπιςτημύου.
Προώποθϋςεισ υμμετοχόσ
Δικαύωμα υποβολόσ αύτηςησ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ ϋχουν οι κϊτοχοι
Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Μ..) ςτη Υυςικό ό ςυναφοϑσ με τη Υυςικό
αντικειμϋνου απϐ Ιδρϑματα τησ ημεδαπόσ ό αναγνωριςμϋνων (Δ.Ο.Α.ΣΑ.Π. (ςϑμφωνα με το
ν. 3328/2005 (Α' 80)) ωσ ιςϐτιμα τησ αλλοδαπόσ. Ο υποψόφιοσ δϑναται να υποβϊλει ςχετικό
αύτηςη ςε ημερομηνύεσ που θα καθορύζονται απϐ τισ αντύςτοιχεσ προκηρϑξεισ του Σμόματοσ.
Σα απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ που θα ςυνοδεϑουν την αύτηςη και η επιλογό των
υποψηφύων προβλϋπονται ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρου 38 του ν. 4485/2017 (ΥΕΚ 114 τ.Α').
ε ειδικϋσ περιπτώςεισ δϑναται να γύνει δεκτϐσ ωσ υποψόφιοσ διδϊκτορασ και μη κϊτοχοσ
Δ.Μ... Οι περιπτώςεισ αυτϋσ αφοροϑν μϐνο μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ οι οπούοι εύναι
ενταγμϋνοι ςε ϋνα απϐ τα Προγρϊμματα Μεταπτυχιακών πουδών, ϋχουν ολοκληρώςει με
επιτυχύα τον κϑκλο μαθημϊτων μϋςα ςτον προβλεπϐμενο χρϐνο και η επύδοςη τουσ εύναι
αρύςτη. Η αύτηςη υποψηφιϐτητασ αυτών υποβϊλλεται κατϊ το ύδιο χρονικϐ διϊςτημα που
ορύζεται ςτην τρϋχουςα προκόρυξη του Σμόματοσ και δεν προςμετρϊται ςτο ςυνολικϐ
αριθμϐ θϋςεων τησ προκόρυξησ.
Αύτηςη Τποψηφιότητασ - Δικαιολογητικϊ
Η αύτηςη του υποψηφύου πρϋπει να ςυνοδεϑεται απϐ:
• Αναλυτικϐ Βιογραφικϐ ςημεύωμα.
• Πιςτοποιητικϐ επαρκοϑσ γνώςησ μιασ τουλϊχιςτον επύςημησ γλώςςασ τησ Ευρωπαώκόσ
Ϊνωςησ, κατϊ προτύμηςη τησ Αγγλικόσ.
• Προςχϋδιο Διδακτορικόσ Διατριβόσ.
• Δόλωςη του υποψηφύου για τον προτεινϐμενο ωσ Επιβλϋποντα Καθηγητό τησ
διδακτορικόσ διατριβόσ
• Αντύγραφο του Δ.Μ..
• Αναλυτικό βαθμολογύα (προπτυχιακών μαθημϊτων).
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• Αναλυτικό βαθμολογύα (μεταπτυχιακών μαθημϊτων, βαθμϐσ Δ.Μ. .).
• υςτατικϋσ Επιςτολϋσ (τουλϊχιςτον δϑο).
• Δόλωςη του υποψηφύου με επιλογό του ερευνητικοϑ πεδύου ςτο οπούο επιθυμεύ να
εκπονόςει τη διδακτορικό διατριβό του. Η επιλογό αυτό μπορεύ να εύναι απϐ τα ερευνητικϊ
πεδύα τα οπούα περιγρϊφονται ςτην προκόρυξη. την περύπτωςη που η επιλογό δεν
εμπεριϋχεται ςτα περιγραφϐμενα ςτην προκόρυξη, οι υποψόφιοι υποχρεοϑνται ςτην
κατϊθεςη αναλυτικόσ περιγραφόσ του αντικειμϋνου ϋρευνασ (τουλϊχιςτον 500 λϋξεισ).
• Και οτιδόποτε ϊλλο απαιτεύται ςϑμφωνα με την προκόρυξη.
Επιλογό υποψηφύων διδακτόρων
Η επιλογό των υποψηφύων γύνεται ςτη βϊςη των επιδϐςεων αυτών ςτισ προπτυχιακϋσ και
μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ, τησ ςυνϋντευξησ (η οπούα δϑναται να γύνεται και μϋςω
τηλεδιϊςκεψησ), των ςυςτατικών επιςτολών που καταθϋτουν καθώσ και των
επιςτημονικών εργαςιών ό ϊλλου ερευνητικοϑ ϋργου που ϋχουν εκπονόςει.
Φρονικό Διϊρκεια
Η χρονικό διϊρκεια για την απϐκτηςη του διδακτορικοϑ διπλώματοσ εύναι τουλϊχιςτον τρύα
(3) πλόρη ημερολογιακϊ ϋτη απϐ την ημερομηνύα οριςμοϑ τησ τριμελοϑσ ςυμβουλευτικόσ
επιτροπόσ. Ψσ μϋγιςτοσ χρϐνοσ για την ολοκλόρωςησ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ ορύζονται
τα ϋξι (6) πλόρη ημερολογιακϊ ϋτη απϐ την ημερομηνύα οριςμοϑ τησ τριμελοϑσ
ςυμβουλευτικόσ επιτροπόσ. ε ειδικϋσ περιπτώςεισ ο υποψόφιοσ διδϊκτορασ δϑναται
κατϐπιν αιτόςεώσ του προσ τη υνϋλευςη του Σμόματοσ να ζητόςει χρονικό παρϊταςη ϋωσ
και ϋνα (1) πλόρεσ ημερολογιακϐ ϋτοσ για την ολοκλόρωςη τησ διδακτορικόσ του διατριβόσ.
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Α’ Επανύδρυςη Προγρϊμματοσ
Μεταπτυχιακών πουδών Σμόματοσ
Φημεύασ
1. Αναλυτικό Φημεύα, Φημεύα και
Σεχνολογύα Περιβϊλλοντοσ και Σροφύμων.
2. Φημεύα, Υυςικοχημεύα και Σεχνολογύα
Τλικών- Επιςτημολογύα.
3. υνθετικό Φημεύα, Βιοχημεύα,
Βιοδραςτικϋσ Ενώςεισ.
Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: 40
Β’ Δ.Μ.Π.. «Περιβϊλλον και
Αγροδιατροφό»

Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: 20
Γ’ Δ.Μ.Π.. «Ιατρικό Φημεύα»

Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: 20
Δ΄ Δ.Μ.Π.. «Ανόργανη Βιολογικό
Φημεύα»

Διευθυντόσ Π.Μ..: Γαροϑφησ Αχιλλϋασ,
Καθηγητόσ

Πληροφορύεσ: καργιώτη Δόμητρα
Σηλ.: 26510-07473
Υαξ: 26510-07006
Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύο: gramchem@uoi.gr
Ιςτοςελύδα: http://www.chem.uoi.gr/
Διευθυντόσ Π.Μ..: Αλμπϊνησ
Σριαντϊφυλλοσ,
Καθηγητόσ
Πληροφορύεσ: Βουζώνησ ταϑροσ, καργιώτη
Δόμητρα
Σηλ.: 26510-07177, 07473
Υαξ: 26510-07006
Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύο: agroeco@cc.uoi.gr,
gramchem@uoi.gr
Ιςτοςελύδα: http://www.chem.uoi.gr/
Διευθυντόσ Π.Μ..: Σςελϋπησ Αλϋξανδροσ,
Καθηγητόσ
Πληροφορύεσ: καργιώτη Δόμητρα
Σηλ.: 26510-07473
Υαξ: 26510-07006
Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύο: gramchem@uoi.gr
Ιςτοςελύδα:
http://medchem.ac.uoi.gr/index.php?lang=el
Διευθυντόσ Π.Μ..: Φατζηκακοϑ ωτόριοσ,
Καθηγητόσ

Πληροφορύεσ: καργιώτη Δόμητρα
Σηλ.: 26510-07473
Υαξ: 26510-07006
Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύο: gramchem@uoi.gr
Αριθμόσειςακτϋωνφοιτητών: 8 Ιςτοςελύδα: http://www.chem.uoi.gr/
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Α’ Π.Μ.. ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΗΜΕΙΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ΕΞΑΜΗΝΑ, ΒΑΡΤΣΗΣΑ: 120 E.C.T.S.)
Η Επανύδρυςη του Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών του Σμόματοσ Φημεύασ ςτη
«Φημεύα» τησ χολόσ Θετικών Επιςτημών του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων και η ϋγκριςη του
Εςωτερικοϑ Κανονιςμοϑ Λειτουργύασ του δημοςιεϑτηκαν ςτο Υϑλλο τησ Εφημερύδασ τησ
Κυβϋρνηςησ, Αρ. Υϑλλου 1723/17 ΜαϏου 2018.
κοπϐσ του Π.Μ.. εύναι η κατϊρτιςη και η εξειδύκευςη Επιςτημϐνων Φημικών υψηλοϑ
μεταπτυχιακοϑ επιπϋδου που θα ςυμβϊλλουν ςτην προαγωγό τησ χημικόσ επιςτόμησ και τησ
ταχϋωσ αναπτυςςϐμενησ τεχνολογύασ. Επύςησ, η κατϊρτιςη ικανών ςτελεχών για
ςτρατηγικοϑσ τομεύσ τησ Δημϐςιασ Διούκηςησ, των Ερευνητικών Ινςτιτοϑτων και τησ
Βιομηχανύασ για την ικανοπούηςη των αναπτυξιακών αναγκών τησ χώρασ.
Σο ΠΜ απονϋμει δύπλωμα μεταπτυχιακών πουδών ςτη «Φημεύα» ςτισ ακϐλουθεσ
ειδικεϑςεισ:
1. Αναλυτικό Φημεύα, Φημεύα και Σεχνολογύα Περιβϊλλοντοσ και Σροφύμων.
2. Φημεύα, Υυςικοχημεύα και Σεχνολογύα Τλικών- Επιςτημολογύα.
3. υνθετικό Φημεύα, Βιοχημεύα, Βιοδραςτικϋσ Ενώςεισ.

Β’ Δ.Μ.Π.. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΗ» (ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΕΞΑΜΗΝΑ,
ΒΑΡΤΣΗΣΑ: 90 E.C.T.S.)
Σο Σμόμα Φημεύασ τησ χολόσ Θετικών Επιςτημών, το Σμόμα Βιολογικών Εφαρμογών και
Σεχνολογιών τησ χολόσ Επιςτημών Τγεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων καθώσ και το
Σμόμα Σεχνολϐγων Γεωπϐνων τησ χολόσ Σεχνολογύασ Γεωπονύασ Σεχνολογύασ Διατροφόσ
και Σροφύμων του Σ.Ε.Ι. Ηπεύρου οργανώνουν και λειτουργοϑν απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ
2018-2019, το Π.Μ.. με τύτλο «Περιβϊλλον και Αγροδιατροφό», ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ
διατϊξεισ. Σο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών Ειδύκευςησ «Περιβϊλλον και
Αγροδιατροφό», του Σμόματοσ Φημεύασ ςτοχεϑει ςτην προαγωγό τησ επιςτημονικόσ γνώςησ
και κατϊρτιςη επιςτημϐνων ερευνητών ςτα διεπιςτημονικϊ πεδύα των επιςτημών του
περιβϊλλοντοσ και τησ αγροδιατροφόσ. Σο Π.Μ.. απονϋμει Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα
Ειδύκευςησ (Μ.Δ.Ε.) με τύτλο «Περιβϊλλον και Αγροδιατροφό».

Γ’ Δ.Μ.Π.. «ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ» (ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΕΞΑΜΗΝΑ, ΒΑΡΤΣΗΣΑ: 90 E.C.T.S.)
Σα Σμόματα Φημεύασ τησ χολόσ Θετικών Επιςτημών, Ιατρικόσ και Βιολογικών
Εφαρμογών και Σεχνολογιών τησ χολόσ Επιςτημών Τγεύασ του Πανεπιςτημύου
Ιωαννύνων οργανώνουν και λειτουργοϑν απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2018-2019 το
Διατμηματικϐ Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Π.Μ..) με τύτλο «Ιατρικό Φημεύα»,
ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ. Σο Δ.Π.Μ.. «Ιατρικό Φημεύα» βαςύζεται ςτη ςτενό
ςυνεργαςύα των βαςικών με τισ κλινικϋσ επιςτόμεσ, γεφυρώνει το χϊςμα ανϊμεςα ςτη
βαςικό γνώςη και την κλινικό πρϊξη και αποςκοπεύ ςτην ανϊπτυξη τησ ϋρευνασ και την
προαγωγό τησ γνώςησ ςε επιςτημονικϊ πεδύα τησ Φημεύασ και τησ Βιολογύασ που
ςχετύζονται με την Ιατρικό επιςτόμη. Σο Π.Μ.. απονϋμει Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα
Ειδύκευςησ (Μ.Δ.Ε.) ςτην Ιατρικό Φημεύα. το Π.Μ.. γύνονται δεκτού πτυχιοϑχοι
Σμημϊτων Φημεύασ, Βιολογύασ, Ιατρικόσ, Υαρμακευτικόσ, Βιοχημεύασ, Φημικών
Μηχανικών, Μηχανικών Τλικών και ςυναφών Σμημϊτων τησ ημεδαπόσ ό Σμημϊτων
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αναγνωριςμϋνων ομοταγών ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ καθώσ και πτυχιοϑχοι Σ.Ε.Ι.
ςυναφοϑσ γνωςτικοϑ αντικειμϋνου.
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Δ’ Δ.Μ.Π.. «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΗΜΕΙΑ» (ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΕΞΑΜΗΝΑ,
ΒΑΡΤΣΗΣΑ: 90 E.C.T.S.)
Σα Σμόματα Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων, Φημεύασ του Εθνικοϑ και
Καποδιςτριακοϑ Πανεπιςτημύου Αθηνών, Φημεύασ του Αριςτοτϋλειου Πανεπιςτημύου
Θεςςαλονύκησ, Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Πατρών, Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Κρότησ και
Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Κϑπρου λειτουργοϑν απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2018-2019, το
Δ.Π.Μ.. με τύτλο «Ανϐργανη Βιολογικό Φημεύα», ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ απϐφαςησ
αυτόσ και τισ διατϊξεισ του ν. 4485/2017 (ΥΕΚ 114/Α΄/04.08.2017) ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ
και ιςχϑει.
Αντικεύμενο του Δ.Π.Μ.. με τύτλο «Ανϐργανη Βιολογικό Φημεύα», εύναι η ανϊπτυξη
μεταπτυχιακών ςπουδών και ϋρευνασ υψηλόσ ςτϊθμησ ςτο πεδύο αιχμόσ τησ Ανϐργανησ
Βιολογικόσ Φημεύασ. Η Ανϐργανη Βιολογικό Φημεύα αςχολεύται με τη μελϋτη του ρϐλου που
διαδραματύζουν τα διϊφορα μεταλλικϊ ιϐντα (ιχνοςτοιχεύα) και λοιπϊ ανϐργανα ςτοιχεύα
ςτα βιολογικϊ ςυςτόματα και ςτη ζωό.
Σο Δ.Π.Μ.. απονϋμει Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ (Μ.Δ.Ε.) ςτην Ανϐργανη Βιολογικό
Φημεύα.
Ε’ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΤΜΜΕΣΕΦΕΙ ΚΑΙ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ ΔΤΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
«Φημεύα και Σεχνολογύα των Τλικών» (Σμόμα Μηχανικών Επιςτόμησ Τλικών και Σμόμα
Φημεύασ). Πληροφορύεσ ςτην γραμματεύα του τμόματοσ ΣΜΕΤ (τηλ 26510 07148) και ςτην
ιςτοςελύδα http://www.materials.uoi.gr/0,02,02,01,01.html
«Βιοτεχνολογύα» (Σμόμα Ιατρικόσ, Σμόμα Βιολογικών Εφαρμογών και Σεχνολογιών και
Σμόμα Φημεύασ).
Πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα
http://www.med.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=172&l
ang=el
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ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΕ ΠΟΤΔΕ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΦΗΜΕΙΑ
Σο Σμόμα Φημεύασ λειτουργεύ απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2017-2018 Πρϐγραμμα Διδακτορικών
πουδών (ΠΔ) ςϑμφωνα τον ν. 4485/2017.
Αντικεύμενο του προγρϊμματοσ Διδακτορικών πουδών εύναι η Επιςτόμη τησ Φημεύασ τϐςο
ςτη βαςικό ϋρευνα ϐςο και ςε εφαρμοςμϋνεσ κατευθϑνςεισ. κοπϐσ του προγρϊμματοσ εύναι
η κατϊρτιςη και εκπαύδευςη νϋων επιςτημϐνων ςϑμφωνα με τα διεθνό πρϐτυπα ώςτε να
παρϊγουν τεκμηριωμϋνα πρωτϐτυπα ερευνητικϊ αποτελϋςματα που ςυμβϊλλουν ςτην
προαγωγό τησ επιςτόμησ. Σο πρϐγραμμα Διδακτορικών πουδών απονϋμει τον ακαδημαώκϐ
τύτλο: «Δύπλωμα Διδακτορικών πουδών ςτη Φημεύα»
Σο Σμόμα Φημεύασ ςυμμετϋχει και ςτο Διακρατικό Πρόγραμμα Διδακτορικών πουδών
του Σμόματοσ Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων και τησ Γεωπονικόσ χολόσ του
Πανεπιςτημύου Βasilicata (Ιταλύασ).

ΜΕΣΑΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΦΗΜΕΙΑ
το Σμόμα Φημεύασ εκπονεύται θεςμοθετημϋνη μεταδιδακτορικό ϋρευνα απϐ μεταδιδϊκτορεσ
ερευνητϋσ ςε ςυνεργαςύα και υπϐ την επύβλεψη απϐ Καθηγητϋσ του Σμόματοσ ςε γνωςτικϊ
αντικεύμενα τησ Φημεύασ διϊρκειασ 6-36 μηνών. Η εκπϐνηςη μεταδιδακτορικόσ ϋρευνασ
διϋπεται απϐ τον Κανονιςμϐ για μεταδιδακτορικό ϋρευνα ςτο Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων.
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Βαςικών Βιοώατρικών Επιςτημών

Διευθυντόσ Π.Μ..:
Αγγελύδησ Φαρϊλαμποσ,
Καθηγητόσ Γενικόσ Βιολογύασ

Γενετικό-Κυτταρογενετικό--Γενετικό
Επιδημιολογύα

Πληροφορύεσ: Βεζυρϊκη Πατρώνα,
Καθηγότρια Υυςιολογύασ
Σηλ.: 26510-07575
Υαξ: 26510-07850
Ηλεκτρ. Σαχυδρ.: bbsmaster@cc.uoi.gr
Ιςτοςελύδα:
http://www.med.uoi.gr/index.php?option=co
m_content&view=article&id=34&Itemid=171&
lang=el

Βλαςτικϊ Κϑτταρα- Γονιδιακό –
Κυτταρικό θεραπεύα (Αναγεννητικό
Ιατρικό)
Εφηρμοςμϋνη Βιοώατρικό (Κλινικό
Φημεύα, Μικροβιολογύα, Υαρμακολογύα)
Αριθμόσ φοιτητών: 40
Νοςηλευτικό Υροντύδα Ενηλύκων

Διευθυντόσ Δ.Π.Μ..:
Φριςτοδοϑλου Δημότριοσ,
Καθηγητόσ Γαςτρεντερολογύασ
Πληροφορύεσ:
Σηλ.: 26510-07838
Ιςτοςελύδα: http://nursing-msc.med.uoi.gr

Αριθμόσ φοιτητών: 20
Μοριακό –Κυτταρικό Βιολογύα και
Βιοτεχνολογύα

Διευθυντόσ Δ.Δ.Π.Μ..:
Ευςτϊθιοσ Υριλύγγοσ,
Καθηγητόσ Βιολογικόσ Φημεύασ
Πληροφορύεσ:
Σηλ.:26510-07814, 07521
Υαξ: 26510-07868
Ιςτοςελύδα:
http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/postgr
aduate_gr.htm

Αριθμόσ φοιτητών: 10
Ιατρικό Υυςικό – Ακτινοφυςικό
(Διοικητικό υποςτόριξη παρϋχεται απϐ το
Σμόμα Ιατρικόσ του ΕΚΠΑ)

Διευθυντόσ Δ.Δ.Π.Μ..: Γεωργύου Ευϊγγελοσ,
Καθηγητόσ
Πληροφορύεσ:
-Γραμματεύα τησ Διεϑθυνςησ Εκπαύδευςησ τησ
Ελληνικόσ Επιτροπόσ Ατομικόσ Ενϋργειασ
Νεαπϐλεωσ & Πατρ. Γρηγορύου, Αγύα
Παραςκευό, τηλ.: 210 6506702,
adalles@eeae.gr
-Γραμματεύα του Εργ. Ιατρικόσ Υυςικόσ τησ
Ιατρικόσ χολόσ ΕΚΠΑ, Μικρϊσ Αςύασ 75,
Αθόνα, τηλ. 210 7462370.
-Εργαςτόριο Ιατρικόσ Υυςικόσ του
Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ,
τηλ. 2310 999223 & 2310 999233.
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Αριθμόσ φοιτητών:
Ανϊλογα με την εκϊςτοτε προκόρυξη

-Εργαςτόριο Ιατρικόσ Υυςικόσ του
Δημοκρύτειου Πανεπιςτημύου Θρϊκησ, τηλ.
25510 30547, iseimen@med.duth.gr
-Εργαςτόριο Ιατρικόσ Υυςικόσ του
Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων, τηλ. 26510 07597
& 26510 07779 jkalef@cc.uoi.gr
-Εργαςτόριο Ιατρικόσ Υυςικόσ του
Πανεπιςτημύου Κρότησ, τηλ. 2810 392569
Ιςτοςελύδα: http://medphys.med.uoa.gr/

Σο Σμόμα Ιατρικόσ ϋχει 3 ενεργϊ Προγρϊμματα Μεταπτυχιακών πουδών:
Βαςικών Βιοώατρικών Επιςτημών
Νοςηλευτικό Υροντύδα Ενηλύκων
Μοριακό-Κυτταρικό Βιολογύα και Βιοτεχνολογύα
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΏΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΒΑΙΚΨΝ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ»
Σο Σμόμα Ιατρικόσ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων οργανώνει και λειτουργεύ Μεταπτυχιακϐ
Πρϐγραμμα πουδών (ΠM) «Βαςικών Βιοώατρικών Επιςτημών (ΒΒΕ)» με τη ςυμμετοχό 8
εργαςτηρύων του Ιατρικοϑ Σμόματοσ τησ χολόσ Επιςτημών Τγεύασ.
Σο Π.Μ.. οδηγεύ ςτην απονομό Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ (Μ.Δ.Ε.), Οι ςπουδϋσ
εύναι πλόρουσ φούτηςησ, διϊρκειασ τριών (3) διδακτικών εξαμόνων και αντιςτοιχοϑν ςε 90
πιςτωτικϋσ μονϊδεσ (ECTS).
κοπϐσ του ΠΜ εύναι η παροχό μεταπτυχιακόσ εκπαύδευςησ ςτο χώρο των βαςικών
βιοώατρικών ςπουδών και η προετοιμαςύα επιςτημϐνων για ϊριςτη ςταδιοδρομύα ςτουσ
τομεύσ τησ.
Tο ΠM απονϋμει Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ (ΜΔΕ, Master) ςτον τομϋα των
βαςικών Βιοώατρικών Επιςτημών με 3 διαφορετικϋσ κατευθϑνςεισ.
Γενετικό-Κυτταρογενετικό--Γενετικό Επιδημιολογύα
Βλαςτικϊ Κύτταρα- Γονιδιακό –Κυτταρικό θεραπεύα (Αναγεννητικό Ιατρικό)
Εφηρμοςμϋνη Βιοώατρικό (Κλινικό Φημεύα, Μικροβιολογύα, Υαρμακολογύα)
Διευθυντόσ του Π.Μ..:
Αγγελύδησ Φαρϊλαμποσ, Καθηγητόσ
Δεν υπϊρχουν δύδακτρα, οι ςπουδϋσ εύναι εντατικϋσ, πλόρουσ απαςχϐληςησ και διαρκοϑν 3
εξϊμηνα
το Π.Μ.. γύνονται δεκτού πτυχιοϑχοι ό τελειϐφοιτοι (εφϐςον καταςτοϑν πτυχιοϑχοι μϋχρι
και την ημερομηνύα εγγραφόσ τουσ ςτο ΠΜ ΒΒΕ) των Σμημϊτων Ιατρικόσ, Βιολογύασ,
Βιολογικών Εφαρμογών και Σεχνολογιών, Βιοχημεύασ και Βιοτεχνολογύασ, Μοριακόσ
Βιολογύασ και Γενετικόσ, Φημεύασ, Υαρμακευτικόσ, Οδοντιατρικόσ, Περιβϊλλοντοσ,
Γεωπονύασ, Επιςτόμησ Σροφύμων και Διατροφόσ, Κτηνιατρικόσ, Νοςηλευτικόσ,
Ηλεκτρολϐγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Τ, Κοινωνιολογύασ, Μαθηματικών,
Οικονομικών, Πληροφορικόσ, Υυςικόσ, και Χυχολογύασ Πανεπιςτημύων τησ ημεδαπόσ και
ομοταγών, αναγνωριςμϋνων ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ καθώσ και πτυχιοϑχοι ΣΕΙ ςυναφοϑσ
γνωςτικοϑ αντικειμϋνου.
Για την επιλογό των μεταπτυχιακών φοιτητών ςυνεκτιμοϑνται:
1. υνϋντευξη, με ςυντελεςτό βαρϑτητασ 40%,
2. Γενικόσ βαθμόσ πτυχύου, με ςυντελεςτό βαρϑτητασ 20%,
3. Ωλλα ςτοιχεύα του βιογραφικού (ερευνητικό εμπειρύα, προϒπηρεςύεσ, ςυνϊφεια
προπτυχιακών ςπουδών, βαθμολογύα ςτα προπτυχιακϊ μαθόματα που εύναι ςχετικϊ με
τα μαθόματα του ΠΜ, επύδοςη ςε διπλωματικό εργαςύα, ϐπου αυτό προβλϋπεται ςτο
προπτυχιακϐ επύπεδο), με ςυντελεςτό βαρϑτητασ 20%
4. Γνώςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ, με ςυντελεςτό βαρϑτητασ 15%.
5. Γνώςη ηλεκτρονικών υπολογιςτών, με ςυντελεςτό βαρϑτητασ 5%
Απαραύτητα δικαιολογητικϊ:
1. Αύτηςη ενδιαφϋροντοσ για ςυμμετοχό ςτο ΠΜ ΒΒΕ (δύδεται απϐ την Γραμματεύα του
τμόματοσ Ιατρικόσ).
2. Αντύγραφο πτυχύου ό βεβαύωςη του Σμόματοσ ςτο οπούο φοιτοϑν ϐτι αναμϋνεται η
αποφούτηςό τουσ μϋχρι τον επτϋμβριο του τρϋχοντοσ ϋτουσ. Για τουσ πτυχιοϑχουσ
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3.
4.
5.

6.
7.

πανεπιςτημύων του εξωτερικοϑ απαιτεύται επιπλϋον βεβαύωςη ιςοτιμύασ και
αντιςτοιχύασ πτυχύου απϐ το ΔΟΑΣΑΠ
Πιςτοποιητικϐ αναλυτικόσ βαθμολογύασ.
Πλόρεσ βιογραφικϐ ςημεύωμα που θα περιλαμβϊνει οπωςδόποτε ςτοιχεύα για τισ
ςπουδϋσ, την ερευνητικό ό και επαγγελματικό δραςτηριϐτητα και τισ πιθανϋσ
επιςτημονικϋσ εργαςύεσ του υποψηφύου.
Σεκμηρύωςη επαρκοϑσ γνώςησ Αγγλικών (με τύτλο ςπουδών απϐ Εκπαιδευτικϐ Ίδρυμα
αγγλϐφωνησ χώρασ, ό με πιςτοποιητικϐ απϐ τον ΑΕΠ επιπϋδου τουλϊχιςτον Β2). Οι
υποψόφιοι που δεν ϋχουν τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα αναφορικϊ με τη γνώςη
τησ αγγλικόσ ό ελληνικόσ γλώςςασ εξετϊζονται απϐ τη υντονιςτικό Επιτροπό (Ε).
Δϑο ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ κατϊ προτύμηςη απϐ καθηγητϋσ του Σμόματοσ αποφούτηςησ.
Τποχρεωτικό ταξινϐμηςη κατϊ ςειρϊ επιλογόσ των 3 κατευθϑνςεων του προγρϊμματοσ.
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ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΏΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΨΝ»
Σο Σμόμα Ιατρικόσ και το Σμόμα Νοςηλευτικόσ τησ χολόσ Επιςτημών Τγεύασ του
Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων ςυνδιοργανώνουν το Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών
Νοςηλευτικό Υροντύδα Ενηλύκων που ςτϐχο ϋχει τον εφοδιαςμϐ των αποφούτων με τισ
απαραύτητεσ γνώςεισ ςχετικϊ με τισ ςϑγχρονεσ εξελύξεισ ςτην παροχό υπηρεςιών υγεύασ και
ςτην πρακτικό εφαρμογό καινοτϐμων μηχανιςμών φροντύδασ ςε ϊτομα που ϋχουν ανϊγκη
για φροντύδα, καθώσ και ςτην υποςτόριξη των φροντιςτών και των οικογενειών τουσ. Σο
ΔΠΜ Νοςηλευτικό Υροντύδα Ενηλύκων προφϋρει την ευκαιρύα ςτουσ φοιτητϋσ να εξελύξουν
τη νοςηλευτικό γνώςη τουσ και να αναπτϑξουν την επιςτημονικό νοςηλευτικό ςκϋψη τουσ
για την παροχό καινοτϐμων λϑςεων και τη διαχεύριςη πολϑπλοκων απαιτόςεων που
ςχετύζονται με ζητόματα φροντύδασ υγεύασ ςτον παθολογικϐ τομϋα. Επιπλϋον, το ΠΜ
Νοςηλευτικό Υροντύδα Ενηλύκων ϋχει ςτϐχο τον εφοδιαςμϐ των απϐφοιτων με δεξιϐτητεσ
κριτικόσ ςκϋψησ, εφαρμογόσ αποδεύξεων ςτην πρϊξη, και ςϑνθεςησ ιδεών και θεωριών για
τη λόψη ορθολογικών αποφϊςεων ςτην παροχό φροντύδασ και για την εφαρμογό
επιςτημονικόσ κρύςησ ςτη νοςηλευτικό τουσ δρϊςη.
Σο ΔΠΜ Νοςηλευτικό Υροντύδα Ενηλύκων προετοιμϊζει τουσ μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ να
παρϋχουν αποτελεςματικό, δραςτικό, αςφαλό, προχωρημϋνη και καινοτϐμα φροντύδα ςε μια
ποικιλύα απϐ περιβϊλλοντα ςε ϊτομα με πολλαπλϋσ και διαφορετικϋσ ανϊγκεσ και
εξαρτόςεισ. Σο ΠΜ Νοςηλευτικό Υροντύδα Ενηλύκων εςτιϊζει ςτη φροντύδα οξϋων
προβλημϊτων υγεύασ, ςτην υποςτόριξη ατϐμων που ϋχουν ϋλλειμμα αυτϐ-φροντύδασ, και ςτη
φροντύδα και διαχεύριςη ατϐμων με μακροχρϐνια υγειονομικϊ ζητόματα. Απώτεροσ ςτϐχοσ
του ΠΜ Νοςηλευτικό Υροντύδα Ενηλύκων εύναι η υποςτόριξη των μεταπτυχιακών
φοιτητών να εξελύξουν τισ δεξιϐτητεσ αξιολϐγηςησ ερευνητικών αποτελεςμϊτων, να
αναπτϑξουν αναςτοχαςτικό ςυλλογιςτικό και πρακτικό, να αποκτόςουν δυνατϐτητεσ
εφαρμογόσ ερευνητικών αποτελεςμϊτων ςτον επιςτημονικϐ-επαγγελματικϐ χώρο τουσ και
να αναπτϑξουν γνώςεισ ςχεδιαςμοϑ και διεξαγωγόσ ϋρευνασ ςτο χώρο τησ νοςηλευτικόσ.
To Διατμηματικϐ Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Π.Μ..) με τύτλο «Νοςηλευτικό
Υροντύδα Ενηλύκων» απονϋμει:
Μεταπτυχιακό Δύπλωμα Ειδύκευςησ (Μ.Δ.Ε.) ςτη Νοςηλευτικό Υροντύδα Ενηλύκων
Διευθυντόσ του Δ.Π.Μ..:
Φριςτοδοϑλου Δημότριοσ, Καθηγητόσ Γαςτρεντερολογύασ
Ειςαγωγό Μεταπτυχιακών Υοιτητών ςτο Δ.Π.Μ..:
Προκόρυξη θϋςεων Μεταπτυχιακών Υοιτητών:
Η ΕΔΕ καθορύζει κϊθε Μϊιο με απϐφαςη την προκόρυξη για την επιλογό των μεταπτυχιακών
φοιτητών.
Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ - αύτηςη υποψηφιότητασ – δικαιολογητικϊ – εξετϊςεισ κριτόρια επιλογόσ:
το ΔΠΜ γύνονται δεκτού ωσ υποψόφιοι μετϊ απϐ επιλογό πτυχιοϑχοι των Σμημϊτων
Νοςηλευτικόσ τησ ημεδαπόσ ό ομοταγών αναγνωριςμϋνων Ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ
εφϐςον προςκομύςουν αναγνώριςη ιςοτιμύασ του τύτλου τουσ απϐ το ΔΟΑΣΑΠ. Κατ’ εξαύρεςη
γύνονται δεκτού απϐφοιτοι Α.Ε.Ι. των οπούων ςυνεκτιμϊται η αποδεδειγμϋνη επαγγελματικό
και ερευνητικό εμπειρύα ςτη Νοςηλευτικό.:
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Οι ενδιαφερϐμενοι θα πρϋπει να υποβϊλουν ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ τα παρακϊτω
δικαιολογητικϊ:
Ϊντυπη αύτηςη υποψηφιϐτητασ
Βιογραφικϐ ημεύωμα
Αντύγραφο πτυχύου
Αντύγραφο αναλυτικόσ βαθμολογύασ
Πιςτοποιητικϐ κατοχόσ ξϋνησ γλώςςασ (Αποδεδειγμϋνη γνώςη τησ Αγγλικόσ γλώςςα ςε
τουλϊχιςτον επύπεδο Β2)
Η επιλογό των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γύνεται πρωτύςτωσ με την αξιολϐγηςη τησ
επιςτημονικόσ και ακαδημαώκόσ τουσ δραςτηριϐτητασ, ϐπωσ αυτϐ αποδεικνϑεται απϐ
Πτυχύο Νοςηλευτικόσ
το βαθμϐ του πτυχύου
τη ςυμμετοχό και ολοκλόρωςη δια βύου εκπαύδευςησ προγραμμϊτων
τη δημοςύευςη ςε ςυναφό επιςτημονικϊ περιοδικϊ
την παρουςύαςη (ομιλύεσ και poster) ςε Εθνικϊ και Διεθνό ςυναφό επιςτημονικϊ
ςυνϋδρια
τη ςυμμετοχό ςε ερευνητικϋσ δραςτηριϐτητεσ.
Επύςησ, θα ςυνεκτιμϊται η καλό γνώςη Αγγλικόσ γλώςςασ (τουλϊχιςτον επύπεδου B2), η
ςυναφόσ επαγγελματικό δραςτηριϐτητα, η γνώςη ηλεκτρονικών υπολογιςτών και η
ςυνϋντευξη
Αριθμόσ Ειςακτϋων Μεταπτυχιακών Υοιτητών:
Ο αριθμϐσ των μεταπτυχιακών φοιτητών ορύζεται κατ’ ανώτερο ϐριο ςε εύκοςι (20)
φοιτητϋσ. Σην ευθϑνη για τον ακριβό αριθμϐ των φοιτητών ϋχει η ΕΔΕ.
Φρονικό Διϊρκεια των Μεταπτυχιακών πουδών:
Η χρονικό διϊρκεια για την απονομό του Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ ειδύκευςησ ορύζεται ςε
τϋςςερα (4) εξϊμηνα.

Οδηγϐσ Μεταπτυχιακών πουδών Ακαδ. ϋτουσ 2019-20

67

ΔΙΙΔΡΤΜΑΣΙΚΟ -ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΜΟΡΙΑΚΗ-ΚΤΣΣΑΡΙΚΫ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ»
Διατμηματικϐ Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων που
υποςτηρύζεται απϐ το Σμόμα Ιατρικόσ ςε ςυνεργαςύα με το Σμόμα Βιολογικών Εφαρμογών
και Σεχνολογιών τησ χολόσ Επιςτημών Τγεύασ και το Σμόμα Φημεύασ τησ χολόσ Θετικών
Επιςτημών και το Ινςτιτοϑτο Μοριακόσ Βιολογύασ και Βιοτεχνολογύασ (Ι.Μ.Β.Β.).
Απονϋμει Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ (Μ.Δ.Ε.) ςτη Μοριακό-Κυτταρικό Βιολογύα
και Βιοτεχνολογύα.
Η χρονικό διϊρκεια για την απονομό του Μ.Δ.Ε. εύναι 3 εξϊμηνα (90 ECTS).
τϐχοσ του προγρϊμματοσ εύναι η παροχό υψηλοϑ επιπϋδου μεταπτυχιακόσ εκπαύδευςησ
ςτην περιοχό τησ Μοριακόσ-Κυτταρικόσ Βιολογύασ και Βιοτεχνολογύασ. κοπϐσ του
προγρϊμματοσ εύναι η προετοιμαςύα ϊριςτα εκπαιδευμϋνων επιςτημϐνων για
ςταδιοδρομύα ςτη βιολογικό/βιοώατρικό και βιοτεχνολογικό ϋρευνα, εκπαύδευςη, δημϐςιεσ
υπηρεςύεσ ό ςτον παραγωγικϐ τομϋα. υγχρϐνωσ ςτοχεϑςει ςτην περαιτϋρω προαγωγό
και ανϊπτυξη τησ ϋρευνασ και ςυνειςφϋρει ςτην ικανοπούηςη των εκπαιδευτικών,
ερευνητικών, κοινωνικών. πολιτιςτικών και αναπτυξιακών αναγκών.
Διευθυντόσ του Δ.Δ.Π.Μ..:
Ευςτϊθιοσ Υριλύγγοσ, Καθηγητόσ
Ειςαγωγό Μεταπτυχιακών Υοιτητών ςτο Δ.Δ.Π.Μ..:
Ο αριθμϐσ ειςακτϋων ορύζεται κατ’ ανώτατο ϐριο ςε δϋκα (10) φοιτητϋσ ανϊ ϋτοσ.
Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ - αύτηςη υποψηφιότητασ – δικαιολογητικϊ – εξετϊςεισ κριτόρια επιλογόσ:
το ΔΠM γύνονται δεκτού πτυχιοϑχοι των Σμημϊτων ΑΕΙ Ιατρικόσ, Βιοχημεύασ,
Βιοτεχνολογύασ, Βιολογύασ, Κυτταρικόσ Βιολογύασ, Μοριακόσ Βιολογύασ, Υαρμακευτικόσ,
Γεωπονύασ, Πληροφορικόσ, Υυςικόσ, Μαθηματικών, τατιςτικόσ Κτηνιατρικόσ, Φημεύασ και
Γενετικόσ ό ϊλλων τμημϊτων ςυναφών ειδικοτότων καθώσ και πτυχιοϑχοι ΣΕΙ ςυναφοϑσ
γνωςτικοϑ αντικεύμενου. Για τουσ πτυχιοϑχουσ ομοταγών Ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ
απαιτεύται αναγνώριςη του τύτλου ςπουδών απϐ το ΔΟΑΣΑΠ (ΔΙΚΑΣΑ).
Οι ενδιαφερϐμενοι πρϋπει να υποβϊλουν ςτη υντονιςτικό Επιτροπό του Δ.Δ.Π.Μ.. τα
παρακϊτω δικαιολογητικϊ:
Αύτηςη υποψηφιϐτητασ.
Αντύγραφο πτυχύου.
Βεβαύωςη αναγνώριςησ ιςοτιμύασ ό και αντιςτοιχύασ πτυχύου απϐ το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (οι
απϐφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικοϑ).
Αντύγραφο αναλυτικόσ βαθμολογύασ ϐλων των ετών.
Πιςτοποιητικϐ γνώςησ τησ Αγγλικόσ γλώςςασ.
Αναλυτικϐ βιογραφικϐ ςημεύωμα.
Δϑο (2) ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ.
Αποδεικτικϊ ςτοιχεύα τυχϐν ερευνητικόσ δραςτηριϐτητασ.
Κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο που κατϊ τη γνώμη των υποψηφύων θα ςυνϋβαλε ςτην πληρϋςτερη
αξιολϐγηςό τουσ.
Η επιλογό των μεταπτυχιακών φοιτητών γύνεται με βϊςη τα εξόσ κριτόρια:
υνϋντευξη, με ςυντελεςτό βαρϑτητασ 40%.
Γενικϐσ βαθμϐσ πτυχύου, με ςυντελεςτό βαρϑτητασ 20%.
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Ειδικϐτερα ςτοιχεύα του βιογραφικοϑ με ςυντελεςτό βαρϑτητασ 20%.
Γνώςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ, με ςυντελεςτό βαρϑτητασ 20%.
Σισ προφορικϋσ ςυνεντεϑξεισ-εξετϊςεισ διενεργεύ η υντονιςτικό Επιτροπό του
Προγρϊμματοσ.
Αριθμόσ Ειςακτϋων Μεταπτυχιακών Υοιτητών:
Ο αριθμϐσ των ειςακτϋων ςτο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ορύζεται κατ' ανώτατο
ϐριο ςε δϋκα (10).
Φρονικό Διϊρκεια των Μεταπτυχιακών πουδών:
Ο ελϊχιςτοσ χρϐνοσ φούτηςησ για την απϐκτηςη Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ
εύναι τρύα διδακτικϊ εξϊμηνα και ο μϋγιςτοσ χρϐνοσ φούτηςησ 6 εξϊμηνα απϐ την ημερομηνύα
εγγραφόσ.
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ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΤΙΚΗ - ΑΚΣΙΝΟΥΤΙΚΗ»
Διαπανεπιςτημιακϐ - Διατμηματικϐ Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών τησ Ιατρικόσ
χολόσ, και του Υυςικοϑ Σμόματοσ του Εθνικοϑ και Καποδιςτριακοϑ Πανεπιςτημύου
Αθηνών, του Ιατρικοϑ Σμόματοσ του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ, του
Ιατρικοϑ Σμόματοσ του Πανεπιςτημύου Θρϊκησ, του Ιατρικοϑ Σμόματοσ του Πανεπιςτημύου
Ιωαννύνων, του Ιατρικοϑ Σμόματοσ του Πανεπιςτημύου Κρότησ, ςε ςυνεργαςύα με την
Ελληνικό Επιτροπό Ατομικόσ Ενϋργειασ (ΕΕΑΕ) και το Ε.ΚΕ.Υ.Ε. «Δημϐκριτοσ».
Η Γραμματειακό υποςτόριξη παρϋχεται απϐ το Σμόμα Ιατρικόσ του ΕΚΠΑ.
Διευθυντόσ Δ.Δ.Π.Μ..:
Γεωργύου Ευϊγγελοσ, Καθηγητόσ Ιατρικόσ Υυςικόσ, ΕΚΠΑ
Ιδιαιτερότητεσ του Προγρϊμματοσ:
Η κτόςη Μ.Δ.Ε. ςτην Ιατρικό Υυςικό εύναι μια απϐ τισ νομικϋσ προϒποθϋςεισ για την
απϐκτηςη ϊδειασ εξϊςκηςησ του επαγγϋλματοσ του «φυςικοϑ νοςοκομεύου» κατϐπιν
εξετϊςεων, ςϑμφωνα με την ελληνικό νομοθεςύα.
Σο Πρϐγραμμα λειτοϑργηςε κατϊ το χρονικϐ διϊςτημα 1994-1998 ωσ αυτϐνομο ΠΜ του
Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων, ενώ απϐ το επτϋμβριο του 1998 ωσ ςόμερα με τη μορφό
Διαπανεπιςτημιακοϑ Διατμηματικοϑ ΠΜ ςτην Ιατρικό-Υυςικό Ακτινοφυςικό. Απϐ το
2010, μετϊ απϐ τροποπούηςη του Κανονιςμοϑ πουδών, ϐλοι οι φοιτητϋσ εγγρϊφονται ςτην
Ιατρικό χολό του ΕΚΠΑ, ενώ προηγουμϋνωσ κατανϋμονται ςτισ ςυνεργαζϐμενεσ Ιατρικϋσ
χολϋσ, οι οπούεσ και χορηγοϑςαν τουσ ςχετικοϑσ τύτλουσ ςπουδών (ΜΔΕ και Διδακτορικϊ
Διπλώματα). Κατϊ το πρώτοσ ϋτοσ ςπουδών για λόψη ΜΔΕ η εκπαύδευςη γύνεται ςτην
Αθόνα (ΕΕΑΕ και ΕΚΠΑ), ενώ η υπϐλοιπη εκπαύδευςη ςτισ ςυνεργαζϐμενεσ Ιατρικϋσ χολϋσ
με βϊςη προκαθοριςμϋνη κατανομό και τισ επιδϐςεισ των υποψηφύων κατϊ τη διαδικαςύα
επιλογόσ.
Σο πρϐγραμμα ϋχει ωσ ιδιαιτερϐτητα την ιςϐτιμη ςυμμετοχό των φορϋων.
Φαρακτηριςτικϊ αναφϋρεται ϐτι επύ μια πενταετύα η προεδρύα τησ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ
εύχε δοθεύ ςε μϋλη ΔΕΠ τησ Ιατρικόσ χολόσ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων.
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Διώδρυματικϐ Π.Μ.. με τύτλο
Διευθυντόσ Π.Μ..: Αλμπϊνησ
«Περιβϊλλον και Αγροδιατροφό» Σριαντϊφυλλοσ, Καθηγητόσ
(Διοικητικό υποςτόριξη παρϋχεται
απϐ το Σμόμα Φημεύασ του Π.Ι.)
Πληροφορύεσ:
Σηλ.: 26510-07177, 07225
Υαξ: 26510-07006
Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύο: agroeco@cc.uoi.gr,
gramchem@uoi.gr
Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: Ιςτοςελύδα: http://www.chem.uoi.gr/
Διώδρυματικϐ Π.Μ.. με τύτλο
«Μοριακό – Κυτταρικό Βιολογύα
και Βιοτεχνολογύα»
(Διοικητικό υποςτόριξη παρϋχεται
απϐ το Σμόμα Ιατρικόσ του Π.Ι.)

Διευθυντόσ Π.Μ..: Ευςτϊθιοσ Υριλύγγοσ,
Καθηγητόσ

Διατμηματικϐ Π.Μ.. «Ιατρικό
Φημεύα»
(Διοικητικό υποςτόριξη παρϋχεται
απϐ το Σμόμα Φημεύασ του Π.Ι.)

Διευθυντόσ Π.Μ..: Σςελϋπησ Αλϋξανδροσ,
Καθηγητόσ

Πρόγραμμα Εκπόνηςησ
Διδακτορικόσ Διατριβόσ

Πληροφορύεσ: Τφαντό Ωννα
Σηλ.: 26510-07265, Υαξ: 26510-07064
Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύο: grambet@cc.uoi.gr
Ιςτοςελύδα: http://www.bat.uoi.gr/

Πληροφορύεσ:
Σηλ.:26510-07814, 07521
Ιςτοςελύδα:
http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/post
Αριθμόσ φοιτητών: graduate_gr.htm

Πληροφορύεσ:
Σηλ.: 26510-07194
Υαξ: 26510-07006
Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύο: gramchem@uoi.gr
Ιςτοςελύδα:
Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: http://medchem.ac.uoi.gr/index.php?lang
=el
Διατμηματικϐ Π.Μ.. με τύτλο
Διευθυντόσ Π.Μ..: Πλακύτςη Αικατερύνη,
«Επιςτόμεσ του Περιβϊλλοντοσ
Καθηγότρια
και Εκπαύδευςη για την
Αειφορύα»
Πληροφορύεσ:
Σηλ.: 26510 07189, 07188, 07468, 09069
Υαξ: 26510 07020
Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύο: gramptn@cc.uoi.gr
Ιςτοςελύδα:http://ecedu.uoi.gr/index.php/s
tudies/postgraduate
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Σο Σμόμα Βιολογικών Εφαρμογών και Σεχνολογιών του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων
ςυμμετϋχει ςε τϋςςερα (4) Προγρϊμματα Μεταπτυχιακών πουδών Ειδύκευςησ, ωσ
ακολοϑθωσ:
1. Διώδρυματικϐ Π.Μ.. με τύτλο «Μοριακό – Κυτταρικό Βιολογύα και Βιοτεχνολογύα»
των Σμημϊτων Ιατρικόσ, Β.Ε.Σ. και Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων, και του
Ινςτιτοϑτου Μοριακόσ Βιολογύασ και Βιοτεχνολογύασ του Ι.Σ.Ε. – εποπτεϑον Σμόμα:
Ιατρικόσ
2. Διώδρυματικϐ Π.Μ.. με τύτλο «Περιβϊλλον και Αγροδιατροφό» των Σμημϊτων Φημεύασ,
Β.Ε.Σ. του Π.Ι. και του Σμόματοσ Σεχνολϐγων Γεωπϐνων τησ χολόσ Σεχνολογύασ
Γεωπονύασ Σεχνολογύασ Διατροφόσ και Σροφύμων του ΣΕΙ Ηπεύρου – εποπτεϑον Σμόμα:
Φημεύασ
3. Διατμηματικϐ Π.Μ.. «Ιατρικό Φημεύα» των Σμημϊτων Φημεύασ, Ιατρικόσ και Β.Ε.Σ. του
Π.Ι. – εποπτεϑον Σμόμα: Φημεύασ
4. Διατμηματικϐ Π.Μ.. με τύτλο «Επιςτόμεσ του Περιβϊλλοντοσ και Εκπαύδευςη για
την Αειφορύα» των Σμημϊτων ΠΣΝ, Φημεύασ, Υυςικόσ, Β.Ε.Σ., Ιατρικόσ, Οικονομικών
Επιςτημών και ΠΣΔΕ του Π.Ι – εποπτεϑον Σμόμα ΠΣΝ
Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ για τα ΠΜ, παρακαλεύςθε να μεταβεύτε ςτισ
ιςτοςελύδεσ των Σμημϊτων υπό την εποπτεύα των οπούων λειτουργεύ το καθϋνα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ
Σο Σμόμα Βιολογικών Εφαρμογών και Σεχνολογιών (ΒΕΣ) προςφϋρει δωρεϊν τρύτο κϑκλο
ςπουδών, ότοι τη δυνατϐτητα εκπϐνηςησ διδακτορικόσ διατριβόσ ςτο ευρϑ αντικεύμενο τησ
Βιολογύασ και των εφαρμογών τησ. Ο Τποψόφιοσ Διδϊκτορασ (ΤΔ) πραγματοποιεύ
πρωτϐτυπη βαςικό ό εφαρμοςμϋνη ϋρευνα υψηλόσ ποιϐτητασ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο
γνωςτικϐ πεδύο, αναπτϑςςει την ικανϐτητα βαθιϊσ κατανϐηςησ και ςϑνθεςησ, εξελύςςει και
προϊγει την επιςτόμη, και εν τϋλει μπορεύ να υποςτηρύξει δημϐςια τα ερευνητικϊ του
ευρόματα ςτο γνωςτικϐ του πεδύο. Ο διδακτορικϐσ τύτλοσ εύναι ο ανώτατοσ ακαδημαώκϐσ
τύτλοσ που πιςτοποιεύ τα ωσ ϊνω και απονϋμεται απϐ το Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων.
Σα μϋλη ΔΕΠ του Σμόματοσ ϋχουν τη δυνατϐτητα να εποπτεϑουν την εκπϐνηςη
διδακτορικών διατριβών, ςε θϋματα που εμπύπτουν ςτα γνωςτικϊ τουσ πεδύα και το Σμόμα
να απονϋμει διδακτορικϐ τύτλο.
1. Δικαύωμα υποβολόσ αύτηςησ εκπόνηςησ διδακτορικόσ διατριβόσ
Δικαύωμα υποβολόσ αύτηςησ για την εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ ςτο ΒΕΣ ϋχουν οι
υποψόφιοι οι οπούοι:
Α. Εύναι πτυχιοϑχοι Σμημϊτων ό χολών Α.Ε.Ι πενταετούσ ό εξαετούσ φούτηςησ
ςυμπεριλαμβϊνοντασ και τισ περιπτώςεισ του αδιϊςπαςτου τύτλου ςπουδών
μεταπτυχιακοϑ επιπϋδου του ϊρθρου 46 του Νϐμου 4485/2017.
ό
Β. Εύναι πτυχιούχοι Σμημϊτων ό χολών Α.Ε.Ι τετραετοϑσ φούτηςησ και επιπλϋον εύναι
κϊτοχοι Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών πουδών (ΔΜ).
Επιπλϋον, ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ δικαύωμα υποβολόσ αύτηςησ ϋχουν:
Γ. Οι πτυχιούχοι Σμημϊτων ό χολών Α.Ε.Ι τετραετοϑσ φούτηςησ που: (α) ϋχουν βαθμϐ
πτυχύου Ωριςτα (≥ 8.5), και (β) ϋχουν εκπονόςει πτυχιακό εργαςύα με βαθμϐ Ωριςτα (≥
8.5).
ό
Δ. Οι πτυχιούχοι Σμημϊτων ό χολών Α.Ε.Ι τετραετοϑσ φούτηςησ, ϐταν : (α) ϋχουν ςυναφϋσ
δημοςιευμϋνο ερευνητικό ϋργο με το προτεινϐμενο αντικεύμενο τησ διδακτορικόσ
διατριβόσ, ό (β) ϋχουν ςχετικό εκτενό επαγγελματικό εμπειρύα ςτο προτεινϐμενο
αντικεύμενο τησ διδακτορικόσ διατριβόσ, ό (γ) εύναι υπότροφοι του IKY ό ϊλλων
Οργανιςμών και Ιδρυμϊτων ςτουσ οπούουσ ϋχει χορηγηθεύ υποτροφύα κατϐπιν εξετϊςεων
ό αξιολϐγηςησ.
Όλα τα ωσ ϊνω ιςχϑουν και για ακαδημαώκοϑσ τύτλουσ τησ αλλοδαπόσ, αναγνωριςμϋνουσ ωσ
ιςϐτιμουσ απϐ το ΔΟΑΣΑΠ.
Τπογραμμύζεται πωσ η υνϋλευςη του Σμόματοσ δϑναται να επιβϊλλει την υποχρεωτικό
εξϋταςη ςε μαθόματα ςυναφό με το θεματικϐ πεδύο τησ διδακτορικόσ διατριβόσ, ϋπειτα απϐ
πρϐταςη του επιβλϋποντα καθηγητό.
2. Κριτόρια επιλογόσ υποψηφύων
Οι ενδιαφερϐμενοι θα πρϋπει να ϋχουν τα κατϊλληλα προςϐντα, τα οπούα εκφρϊζονται ωσ
ςειρϊ κριτηρύων που θα ςυνεκτιμηθοϑν για την επιλογό τουσ ό μη ωσ ΤΔ ςτο Σμόμα ΒΕΣ. Η
λύςτα των κριτηρύων που προτεύνονται να λαμβϊνονται υπ’ ϐψη απϐ την ΕΜ, τον
επιβλϋποντα καθηγητό και τη υνϋλευςη του Σμόματοσ ορύζεται ωσ εξόσ:
Κριτόριο ακαδημαώκόσ επύδοςησ
(i)
Γενικϐσ βαθμϐσ πτυχύου
(ii) Γενικϐσ βαθμϐσ μεταπτυχιακοϑ διπλώματοσ
(iii) Επύδοςη ςτην προπτυχιακό ό/και μεταπτυχιακό διπλωματικό εργαςύα.
υνϊφεια με το αντικεύμενο τησ διδακτορικόσ διατριβόσ
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Σησ προπτυχιακόσ ό/και μεταπτυχιακόσ διπλωματικόσ εργαςύασ
Σου μεταπτυχιακοϑ διπλώματοσ ό/και του πτυχύου
Σου ερευνητικοϑ ϋργου και τησ επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ
Πρόταςη διδακτορικού
(vii) Ερευνητικό ιδϋα και παρουςύαςό τησ ςτην πρϐταςη εκπϐνηςησ τησ διδακτορικόσ
διατριβόσ.
Ωλλα προςόντα και δεξιότητεσ
(viii) Γνώςη τησ Αγγλικόσ γλώςςασ και γνώςη ϊλλων γλωςςών, οι οπούεσ ςχετύζονται με την
προτεινϐμενη ϋρευνα.
(ix) Συχϐν ερευνητικό ό/και επαγγελματικό δραςτηριϐτητα του υποψηφύου. Αυτϐ
αποδεικνϑεται με δημοςιεϑςεισ ςε διεθνό επιςτημονικϊ περιοδικϊ, ανακοινώςεισ ςε
επιςτημονικϊ ςυνϋδρια, ςυμμετοχό ςε ϋργα και ερευνητικϊ προγρϊμματα, ςυναφεύσ
επαγγελματικϋσ θϋςεισ και ςυναφϋσ ευρϑτερο ςυγγραφικϐ ϋργο και δραςτηριϐτητεσ.
(x) Περιεχϐμενο των ςυςτατικών επιςτολών
(xi) Τποτροφύεσ και διακρύςεισ
(xii) Ωλλεσ δεξιϐτητεσ ανϊλογα με το αντικεύμενο τησ διδακτορικόσ διατριβόσ, ϐπωσ αυτϋσ
αναγρϊφονται ςτο αναλυτικϐ βιογραφικϐ ςημεύωμα.
υνϋντευξη
Αξιολϐγηςη του Τ.Δ. με βϊςη τα προβλεπϐμενα ςτο χωρύο 3.3.

(iv)
(v)
(vi)

Εύναι δε δυνατό η προκόρυξη ό η πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για εκπόνηςη
διδακτορικόσ διατριβόσ απϐ τον εκϊςτοτε επιβλϋποντα καθηγητό, ό απϐ το Πανεπιςτόμιο
Ιωαννύνων, ςτο πλαύςιο χρηματοδοτοϑμενων ερευνητικών προγραμμϊτων. ε αυτόν την
περύπτωςη, οι προϒποθϋςεισ, οι ϐροι, οι προθεςμύεσ και οι διαδικαςύεσ κατϊθεςησ
υποψηφιοτότων και επιλογόσ Τποψόφιων Διδακτϐρων, καθώσ και πρϐςθετεσ υποχρεώςεισ
αυτών, ρότρεσ, παραδοτϋα και χρονικϊ ϐρια ολοκλόρωςησ των διατριβών, μνημονεϑονται
ρητϊ ςτισ ςχετικϋσ προκηρϑξεισ και προςκλόςεισ.2
3. Τποβολό αύτηςησ εκπόνηςησ διδακτορικόσ διατριβόσ
Οι ενδιαφερϐμενοι μποροϑν να υποβϊλλουν καθ’ όλη τη διϊρκεια του ακαδημαώκού
ϋτουσ ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ ΒΕΣ αύτηςη εκπϐνηςησ διδακτορικόσ διατριβόσ.
Σο ϋντυπο τησ αύτηςησ παρϋχεται απϐ τη Γραμματεύα και ςυμπληρώνεται ςτην Ελληνικό
γλώςςα (ό ςτην Αγγλικό γλώςςα για τουσ αλλοδαποϑσ αιτοϑντεσ). Η αύτηςη θα πρϋπει να
περιλαμβϊνει μεταξϑ ϊλλων τον προτεινϐμενο τύτλο τησ διδακτορικόσ διατριβόσ, την
προτεινϐμενη γλώςςα εκπϐνηςησ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ (Ελληνικό ό Αγγλικό), και τον
προτεινϐμενο επιβλϋποντα, ο οπούοσ θα πρϋπει να εύναι μϋλοσ ΔΕΠ του Σμόματοσ ΒΕΣ, α’
βαθμύδασ, ό αναπληρωτόσ καθηγητόσ ό επύκουροσ καθηγητόσ3.
Η αύτηςη θα πρϋπει να ςυνοδεύεται απϐ τα εξόσ :
1. Αντύγραφα τύτλων ςπουδών ημεδαπόσ ό τύτλουσ ςπουδών τησ αλλοδαπόσ με βεβαύωςη
ιςοτιμύασ τουσ απϐ το ΔΟΑΣΑΠ (εϊν απαιτεύται)
2. Αναλυτικό βαθμολογύα για τουσ ωσ ϊνω τύτλουσ ςπουδών
3. Πιςτοπούηςη γλωςςομϊθειασ (τύτλοι Αγγλικόσ ό και ϊλλων γλωςςών)
4. Πιςτοπούηςη τυχϐν υποτροφιών και διακρύςεων
5. Αναλυτικϐ βιογραφικϐ ςημεύωμα
6. ϑντομο προςχϋδιο τησ διδακτορικόσ διατριβόσ
2

Ωρθρο 42 του Νϐμου 4485/2017

3

Ωρθρο 39, Παρ. 1 του Νϐμου 4485/2017
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7. Δϑο πρϐςφατεσ ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ
8. Πιςτοπούηςη ςυναφοϑσ με τη διδακτορικό διατριβό ερευνητικοϑ ϋργου ό/και
επαγγελματικόσ εμπειρύασ (αποδεικτικϊ επαγγελματικόσ και/ό ερευνητικόσ εμπειρύασ,
εφϐςον υπϊρχουν).
Η αύτηςη υποβϊλλεται εντϑπωσ ςτη Γραμματεύα και τα λοιπϊ δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται
κατϊ προτύμηςη ςε ηλεκτρονικό μορφό.
4. Διαδικαςύα επιλογόσ
1. Ο ϋλεγχοσ τησ πληρϐτητασ του φακϋλου των αιτοϑντων πραγματοποιεύται απϐ τη
Γραμματεύα του Σμόματοσ.
2. Η υνϋλευςη του Σμόματοσ ορύζει την πενταμελό επιτροπό μεταπτυχιακών ςπουδών,
ςυμπεριλαμβανομϋνων των διδακτορικών διατριβών (ΕΜ) με ετόςια θητεύα,
αντιπροςωπεϑοντασ τα διαφορετικϊ γνωςτικϊ αντικεύμενα του ΒΕΣ. Η επιτροπό
ςυνεδριϊζει τακτικϊ και τουλϊχιςτον τρεισ φορϋσ το χρϐνο (Οκτώβριοσ, Υεβρουϊριοσ,
Ιοϑνιοσ).
3. Η ΕΜ, μαζύ με τον προτεινϐμενο επιβλϋποντα, εξετϊζει τισ αιτόςεισ των ενδιαφερομϋνων
και τουσ καλεύ ςε ςυνϋντευξη, ϐπου μεταξϑ ϊλλων διαπιςτώνεται: (α) η κατϊρτιςό τουσ,
(β) η ικανϐτητα επικοινωνύασ και παρουςύαςησ των επιςτημονικών τουσ ςτϐχων, και (γ)
η επαρκόσ γνώςη τησ Αγγλικόσ γλώςςασ. Η ςυνϋντευξη εύναι δυνατϐν να
πραγματοποιηθεύ και με τηλεδιϊςκεψη.
4. την επϐμενη υνϋλευςη του Σμόματοσ λαμβϊνουν χώρα τα εξόσ: (α) Η ΕΜ ειςηγεύται
τεκμηριωμϋνα την αποδοχό ό μη τησ αύτηςησ του κϊθε ενδιαφερϐμενου, (β) Ο
προτεινϐμενοσ επιβλϋπων ειςηγεύται επύςησ επ’ αυτοϑ, (γ) Ο προτεινϐμενοσ επιβλϋπων
προτεύνει μαθόματα ςυναφό με το αντικεύμενο τησ διδακτορικόσ διατριβόσ, εφϐςον
απαιτεύται, ςϑμφωνα με το εδϊφιο 3.1.
5. Η υνϋλευςη του Σμόματοσ, ςυνεκτιμϊ τα ωσ ϊνω και λαμβϊνει την τελικό απϐφαςη για
την αποδοχό του αιτοϑντοσ ωσ ΤΔ του Σμόματοσ ΒΕΣ, ορύζει τον επιβλϋποντα καθηγητό,
εγκρύνει τη γλώςςα εκπϐνηςησ τησ διατριβόσ (Ελληνικϊ ό Αγγλικϊ) και τα μαθόματα που
θα πρϋπει να παρακολουθόςει, εφϐςον απαιτεύται.
6. Ο κϊθε επιβλϋπων καθηγητόσ ςτο τμόμα ΒΕΣ μπορεύ να επιβλϋπει ϋωσ 6 Τποψόφιουσ
Διδϊκτορεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των περιπτώςεων τησ ςυνεπύβλεψησ διδακτορικών
διατριβών, ωσ προσ το χωρύο 8.
5. Διϊρκεια εκπόνηςησ διδακτορικόσ διατριβόσ
Η χρονικό διϊρκεια για την απϐκτηςη του διδακτορικοϑ διπλώματοσ δεν μπορεύ να εύναι
μικρϐτερη απϐ τρύα (3) πλόρη ημερολογιακϊ ϋτη απϐ την ημερομηνύα οριςμοϑ τησ τριμελοϑσ
ςυμβουλευτικόσ επιτροπόσ. Ο μϋγιςτο χρϐνοσ περϊτωςησ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ ςτο
ΒΕΣ εύναι πϋντε (5) ϋτη απϐ τον οριςμϐ τησ Ε.
Ο ΤΔ δϑναται να ζητόςει παρϊταςη τησ διϊρκειασ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ του, ϑςτερα
απϐ αιτιολογημϋνη αύτηςη που υποβϊλλει ςτη Γραμματεύα. Η αύτηςη διαβιβϊζεται ςτη
υνϋλευςη του Σμόματοσ, η οπούα και αποφαςύζει ςχετικϊ, ϑςτερα απϐ ειςόγηςη του
επιβλϋποντα καθηγητό.
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Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ
Ελληνικό Γλώςςα και Πολιτιςμϐσ
Εκπαύδευςη και Κοινωνύα: Θεωρύεσ και
Πρακτικϋσ
Εφαρμοςμϋνη υμβουλευτικό

Διευθυντόσ Π.Μ..: Ανδρϋασ Μπρούζοσ
Καθηγητόσ

Ειδικό Αγωγό και Εκπαύδευςη

Διευθυντόσ Π.Μ..: πυρύδων-Γεώργιοσ
ούλησ Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ

Πληροφορύεσ: Παπαγιϊννη Αποςτολύα
Σηλ.: 26510-07454
Υαξ: 26510-07023
Ηλεκτρονικϐ Σαχυδρομεύο:
gramptde@uoi.gr
Ιςτοςελύδα:
http://ptde.uoi.gr/
Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: 30

Πληροφορύεσ: Παπαγιϊννη Αποςτολύα
Σηλ.: 26510-07454
Υαξ: 26510-07023
Ηλεκτρονικϐ Σαχυδρομεύο:
Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: 12 gramptde@uoi.gr
Ιςτοςελύδα: http://ptde.uoi.gr/
Διδακτικό και Σεχνολογύεσ Μϊθηςησ των
Υυςικών Επιςτημών

Διευθυντόσ Π.Μ..: Κωνςταντύνοσ
Κώτςησ Καθηγητόσ
Πληροφορύεσ: Παπαγιϊννη Αποςτολύα
Σηλ.: 26510-07454
Υαξ: 26510-07023
Ηλεκτρονικϐ Σαχυδρομεύο:
Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: 12 gramptde@uoi.gr
Ιςτοςελύδα: http://ptde.uoi.gr/

Πρόγραμμα Εκπόνηςησ Διδακτορικόσ
Διατριβόσ

Πληροφορύεσ: Παπαγιϊννη Αποςτολύα
Σηλ.: 26510-07187
Υαξ: 26510-07023
Ηλεκτρονικϐ Σαχυδρομεύο:
gramptde@uoi.gr
Ιςτοςελύδα: http://ptde.uoi.gr/

Ελληνικό Υιλοςοφύα - Υιλοςοφύα των
Επιςτημών
(Διοικητικό υποςτόριξη παρϋχεται απϐ το
Σμόμα Υιλοςοφύασ, Παιδαγωγικόσ και
Χυχολογύασ του Π.Ι.)

Διευθυντόσ Π.Μ..: Πϋτςιοσ Θ.
Κωνςταντύνοσ, Καθηγητόσ

Πληροφορύεσ: ιοϑλα Παναγιώτα
Σηλ.: 26510-05862
Υαξ: 26510-05801
Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύο: psioula@cc.uoi.gr
Ιςτοςελύδα: http://ppp.uoi.gr/index.php/2Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: 20 uncategorised/32-2014-12-10-13-00-11
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Οι μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ του Παιδαγωγικοϑ Σμόματοσ Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (Π.Σ.Δ.Ε.)
οδηγοϑν ςτην απϐκτηςη:
Μεταπτυχιακού Διπλώματοσ Ειδύκευςησ ςτισ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ
Μεταπτυχιακού Διπλώματοσ Ειδύκευςησ ςτην Ειδικό Αγωγό και Εκπαύδευςη
Μεταπτυχιακού Διπλώματοσ Ειδύκευςησ ςτη Διδακτικό και Σεχνολογύεσ Μϊθηςησ
των Υυςικών Επιςτημών
Διδακτορικού Διπλώματοσ ςτισ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ ςε ςυγκεκριμϋνη ειδύκευςη
Σο Σμόμα, επύςησ, ςυμμετϋχει ςτα:
Διατμηματικό Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών (Π.Μ..) «Ελληνικό Υιλοςοφύα Υιλοςοφύα των Επιςτημών» του Σμόματοσ Υιλοςοφύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων με
τη ςυνεργαςύα και του Σμόματοσ Υ.Κ.. του Πανεπιςτημύου Κρότησ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΨΓΗ»
Σο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων οργανώνει
και λειτουργεύ απϐ ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2018-2019 και για τα πϋντε επϐμενα ακαδημαώκϊ ϋτη
(ϋωσ το 2023) Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών με τύτλο:
“ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ ”, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 4485/2017 (Α΄114) και τρεισ
ειδικεϑςεισ:
Ελληνικό Γλώςςα και Πολιτιςμόσ (ΕΓΠ)
Εκπαύδευςη και Κοινωνύα: Θεωρύεσ και Πρακτικϋσ (ΕΚΘΠ)
Εφαρμοςμϋνη υμβουλευτικό (Ε)
Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, αύτηςη υποψηφιότητασ - δικαιολογητικϊ, εξετϊςεισ κριτόρια επιλογόσ:
το Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών γύνονται δεκτού πτυχιοϑχοι Παιδαγωγικών
Σμημϊτων Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ και Προςχολικόσ Αγωγόσ, πτυχιοϑχοι πανεπιςτημιακών
τμημϊτων τησ ημεδαπόσ και ομοταγών, αναγνωριςμϋνων ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ, καθώσ
και πτυχιοϑχοι ΣΕΙ, ςυναφοϑσ γνωςτικοϑ αντικειμϋνου.
Η Γενικό υνϋλευςη Ειδικόσ ϑνθεςησ (Γ..Ε..), ϋπειτα απϐ ειςόγηςη τησ υντονιςτικόσ
Επιτροπόσ του Π.Μ.., μπορεύ να υποχρεώςει τουσ υποψηφύουσ μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ να
εξεταςτοϑν επιπροςθϋτωσ ςε ςυγκεκριμϋνα μαθόματα, ϐταν οι βαςικϋσ ςπουδϋσ τουσ
υπαγορεϑουν κϊτι τϋτοιο.
Οι υπϐτροφοι του Ι.Κ.Τ. γύνονται δεκτού καθ’ υπϋρβαςη, χωρύσ να υποβληθοϑν ςε εξεταςτικό
διαδικαςύα.
Αύτηςη ςυμμετοχόσ – δικαιολογητικϊ
Οι ενδιαφερϐμενοι για να ςυμμετϊςχουν ςτισ εξετϊςεισ ειςαγωγόσ ςτο ΠΜ καλοϑνται να
υποβϊλουν ηλεκτρονικϊ, ςε ημερομηνύεσ που ανακοινώνονται ϋγκαιρα, τα παρακϊτω
δικαιολογητικϊ:
1. Αντύγραφο αναλυτικόσ βαθμολογύασ των πτυχύων τουσ
2. Βιογραφικϐ ημεύωμα
3. Σην/τισ πτυχιακό/εσ εργαςύα/εσ τουσ (αν ϋχουν εκπονόςει)
4. Σισ αντιπροςωπευτικϐτερεσ δημοςιεϑςεισ τουσ (αν υπϊρχουν)
5. Πιςτοποιητικϐ γλωςςομϊθειασ και τεκμηρύωςη ιςοτιμύασ του με το επύπεδο Γ1 του
Κρατικοϑ Πιςτοποιητικοϑ Γλωςςομϊθειασ
Οι επιτυχϐντεσ υποψόφιοι εύναι υποχρεωμϋνοι,
προκειμϋνου να εγγραφοϑν, να
προςκομύςουν επύςησ:
1. Αντύγραφο πτυχύου και λοιπών τύτλων (ςε περύπτωςη πτυχύου τησ αλλοδαπόσ,
απαιτεύται και η επύςημη αναγνώριςη απϐ το ΔΙΚΑΣΑ/ΔΟΑΣΑΠ)
2. Πιςτοποιητικϊ γλωςςομϊθειασ
Επιτυχών υποψόφιοσ ο οπούοσ δεν θα προςκομύςει κϊποιο απϐ τα παραπϊνω
δικαιολογητικϊ αποκλεύεται και τη θϋςη του καταλαμβϊνει ο πρώτοσ επιλαχών ςτη ςειρϊ
κατϊταξησ.
Επιτυχών υποψόφιοσ, ο οπούοσ δεν θα προςκομύςει κϊποιο απϐ τα παραπϊνω
δικαιολογητικϊ, αποκλεύεται και τη θϋςη του καταλαμβϊνει ο πρώτοσ επιλαχών ςτη ςειρϊ
κατϊταξησ.
Για την εξεταςτϋα ϑλη τησ γραπτόσ δοκιμαςύασ, την υποβολό δικαιολογητικών και για κϊθε
ςυμπληρωματικό πληροφορύα, οι ενδ
.
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Εξετϊςεισ – Κριτόρια επιλογόσ Μεταπτυχιακών Υοιτητών
1. Οι υποψόφιοι θα εξεταςτοϑν ςε γραπτό δοκιμαςύα ςτο γνωςτικϐ αντικεύμενο τησ
κατεϑθυνςησ που επϋλεξαν.
2. Επύςησ, θα υποβληθοϑν ςε γραπτό εξϋταςη κατανϐηςησ αγγλικοϑ επιςτημονικοϑ
κειμϋνου (ανεξϊρτητα απϐ την κατοχό τύτλου γλωςςομϊθειασ). Απαραύτητη προϒπϐθεςη
επιτυχύασ εύναι ο/η υποψόφιοσ/α να ςυγκεντρώςει ςυνολικϊ τουλϊχιςτον 60/100 ςτη
γραπτό δοκιμαςύα κατανϐηςησ αγγλικοϑ επιςτημονικοϑ κειμϋνου.
3. Επιπροςθϋτωσ, θα εξεταςτοϑν ςε μύα απϐ τισ εξόσ ξϋνεσ γλώςςεσ: Αγγλικό, Γαλλικό,
Γερμανικό, εκτϐσ αν διαθϋτουν πιςτοποιητικϐ κατοχόσ ξϋνησ γλώςςασ (Επιπϋδου Γ1 ό και
αντύςτοιχο με αυτϐ για τισ υπϐλοιπεσ γλώςςεσ ςϑμφωνα με τη νομοθεςύα και τον Εςωτερικϐ
Κανονιςμϐ, ό εύναι πτυχιοϑχοι Πανεπιςτημύων ξϋνων χωρών απϐ Σμόματα που η επύςημη
γλώςςα διδαςκαλύασ τουσ ςυμπύπτει με κϊποια απϐ τισ προαναφερϐμενεσ γλώςςεσ ό εύναι
πτυχιοϑχοι Ξϋνων Υιλολογιών ελληνικών Πανεπιςτημύων, οπϐτε και απαλλϊςςονται τησ
ςυγκεκριμϋνησ εξϋταςησ). Η γραπτό εξϋταςη ςτην ξϋνη γλώςςα προηγεύται και η επιτυχύα ςε
αυτό θεωρεύται ωσ προαπαιτοϑμενο για τη ςυμμετοχό των υποψηφύων ςτην εξϋταςη του
γνωςτικοϑ αντικειμϋνου που θα ακολουθόςει.
Η διαδικαςύα επιλογόσ των υποψηφύων γύνεται απϐ αρμϐδια Σριμελό Επιτροπό Επιλογόσ και
Εξϋταςησ. Η Επιτροπό καταρτύζει πλόρη κατϊλογο των υποψηφύων και ϑςτερα απϐ τον
ςχετικϐ ϋλεγχο, απορρύπτει ϐςουσ δεν πληροϑν τα τυπικϊ κριτόρια και καλεύ ςε γραπτό
εξϋταςη, προφορικό παρουςύαςη και ςυνϋντευξη ϐςουσ ϋχουν προ-επιλεγεύ.
Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ παραπϊνω διαδικαςύασ θα γνωςτοποιηθοϑν οι ακριβεύσ
ημερομηνύεσ των γραπτών δοκιμαςιών (ςτην ξϋνη γλώςςα και το γνωςτικϐ αντικεύμενο), οι
οπούεσ θα πραγματοποιηθοϑν το τρύτο δεκαόμερο του επτεμβρύου).
Πρόγραμμα πουδών: Σο Πρϐγραμμα πουδών αναπτϑςςεται ωσ εξόσ:
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Π.Μ.Σ. 'ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ'
Ειδίκευςη: Ελληνική Γλώςςα & Πολιτιςμόσ *ΕΓΠ+
Α΄Εξάμηνο
Ειδίκευςθ Μακιματα
ΕCTS
Επιςτιμεσ τθσ Aγωγισ
Τ 5
Τ 5
Μεκοδολογία Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ
Τ 10
Γραπτόσ και Προφορικόσ Λόγοσ-Σο Δθμοτικό Σραγοφδι
ΕΓΠ Ελλθνικι Μυκολογία, και Παραμφκια: Αξίεσ, ιδεολογικζσ προςεγγίςεισ και ςυγκριτικζσ μελζτεσ από τθν αρχαιότθτα
Ε ωσ10ςιμερα
Ε 10 Επιλζγεται ζνα (1) από τα τρία (3)
Οι Αρχαίεσ Ελλθνικζσ Προφορικζσ Αφθγιςεισ και θ Επιβίωςι τουσ ςτθν Ευρώπθ
Ε 10
Κοινωνικά Ηθτιματα ςτθν Παιδικι Λογοτεχνία
φνολο ECTS Εξαμινου
Β΄Εξάμηνο
Ειδίκευςθ Μακιματα
ΕCTS
Διδακτικι μεκοδολογία τθσ ελλθνικισ γλώςςασ και γλωςςικζσ τζχνεσ-Δθμιουργικι γραφι
Τ 10
Τ 10
Διγλωςςία , μετανάςτευςθ και μζκοδοι γλωςςικισ εκμάκθςθσ των Ελλθνικών ωσ ξζνθσ γλώςςασ
Θ μουςικι ωσ γλώςςα προςωπικισ ζκφραςθσ, διαπαιδαγώγθςθσ και ανάπτυξθσ κοινωνικών δεξιοτιτων Ε 10
ΕΓΠ
Ελλθνικά Περιοδικά και θ υμβολι τουσ ςτθ Γλώςςα και τθν Πνευματικι Ηωι των Ελλινων
Ε 10 Επιλζγεται ζνα (1) από τα τρία (3)
Ε 10
Ελλθνικζσ Παροιμίεσ και θ ςυμβολι τουσ ςτθν ελλθνικι πολιτιςτικι κλθρονομιά
φνολο ECTS Εξαμινου
Γ΄Εξάμηνο
Ειδίκευςθ Μακιματα
ΕCTS
Ε 5
Φιλαναγνωςία
Ε 5 Επιλζγεται ζνα (1) από τα τρία (3)
Διδακτικι των Εικαςτικών Σεχνών
Ε 5
Θ αναπθρία ςτθν παιδικι λογοτεχνία
Ε 5
Γλώςςα και Επικοινωνία : Ψυχολογικζσ προςεγγίςεισ
ΕΓΠ
Ε 5 Επιλζγεται ζνα (1) από τα τρία (3)
Πολιτιςμόσ και κρθςκειολογία
Ε 5
Θ Ετερότθτα ςτθν Παιδικι Λογοτεχνία
Τ 20
ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ
φνολο ECTS Εξαμινου

ΕCTS
5
5
10
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Π.Μ.Σ. 'ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ'
Ειδίκευςη: Εκπαίδευςη και Κοινωνία: Θεωρίεσ και Πρακτικζσ *ΕΚΘΠ+
Α΄Εξάμηνο
Ειδίκευςθ

Μακιματα
Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ
Μεκοδολογία Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ
ΕΚΘΠ
Επιςτθμολογία των Κοινωνικών Επιςτθμών
Συγκρουςιακά ηθτιματα ςτθν ιςτορικι εκπαίδευςθ
φνολο ECTS Εξαμινου

Τ/Ε
Τ
Τ
Τ
Τ

ΕCTS
5
5
10
10

ΕCTS
5
5
10
10
30

Β΄Εξάμηνο
Ειδίκευςθ

Μακιματα
Μορφζσ κοινωνικισ ανιςότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ
Διαφορετικότθτα και διαπολιτιςμικι επικοινωνία ςτθ ςχολικι τάξθ
ΕΚΘΠ
Μάκθμα Επιλογισ
Μάκθμα Επιλογισ
φνολο ECTS Εξαμινου

Τ
Τ
Ε
Ε

10
10
5
5

ΕCTS
10
10
5
5
30

Γ΄Εξάμηνο
Ειδίκευςθ

Μακιματα
Πρακτικι Άςκθςθ: Διδακτικι των Κοινωνικών Επιςτθμών
ΕΚΘΠ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ
φνολο ECTS Εξαμινου
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ B’ Eαρινού Εξαμήνου
Επιςτθμολογία τθσ Εκπαίδευςθσ
Σφγχρονα κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα και ανκρώπινα δικαιώματα
Ετερότθτα και Κοινωνικι Ανάπτυξθ
Εκπαίδευςθ και Κοινωνικόσ Αποκλειςμόσ
Διαχείριςθ προβλθμάτων ςχολικισ τάξθσ
Αξιολόγθςθ ςτθν Εκπαίδευςθ
Πολιτιςμικι ανάλυςθ και εκπαίδευςθ
Ιςτορικι κουλτοφρα: Διδακτικι τθσ Ιςτορίασ ςε διαφορετικά περιβάλλοντα
Οπτικοακουςτικζσ Αναπαραςτάςεισ και Ιςτορία
Τοπικι ιςτορία και εκπαίδευςθ
Εκπαιδευτικι Πολιτικι ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ
Εκπαιδευτικι Ηγεςία
Οικονομικι κρίςθ και εκπαίδευςθ
Φφλο, πολιτιςμόσ και κοινωνία
Φιλοςοφία για/με παιδιά
81

ΕCTS
Τ 10
Τ 20

10
20
30
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Φρονικό διϊρκεια απόκτηςησ Μεταπτυχιακού Διπλώματοσ Ειδύκευςησ
Η χρονικό διϊρκεια φούτηςησ ςτο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών που οδηγεύ ςτη
λόψη του Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Μ.Ε.) ορύζεται ςτα τρύα (3) εξϊμηνα,
ςτα οπούα περιλαμβϊνεται και ο χρϐνοσ εκπϐνηςησ, κρύςησ και αξιολϐγηςησ τησ
μεταπτυχιακόσ διπλωματικόσ εργαςύασ. Ο ανώτατοσ επιτρεπϐμενοσ χρϐνοσ ολοκλόρωςησ
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των ςπουδών καθορύζεται ςε 6 εξϊμηνα. Δϑναται μϐνο ςε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ, να
χορηγεύται παρϊταςη ςπουδών μϋχρι και τρεισ (3) μόνεσ, κατϐπιν αιτιολογημϋνησ ειςόγηςησ
τησ .Ε. και απϐφαςησ τησ Γ..Ε..
Όργανα του ΠΜ
Αρμϐδια ϐργανα για την εν γϋνει λειτουργύα Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών εύναι η
Γενικό υνϋλευςη Ειδικόσ ϑνθεςησ (Γ..Ε..), η υντονιςτικό Επιτροπό (.Ε.) του
Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών, ο Διευθυντόσ του Προγρϊμματοσ (Δ.Π.)
Μεταπτυχιακών πουδών και οι υντονιςτϋσ των ειδικεϑςεων. Η Γ..Ε.. η .Ε. και ο
Διευθυντόσ του Π.Μ.. ϋχουν τη ςϑνθεςη και τισ αρμοδιϐτητεσ που προβλϋπονται ςτο ν.
4485/2017.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΨΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ»
Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ
Σο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών απονϋμει Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ ςτην
Ειδικό Αγωγό και Εκπαύδευςη και η διϊρκεια ςπουδών εύναι τϋςςερα (4) εξϊμηνα. το
Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών γύνονται δεκτϋσ/ού πτυχιοϑχοι Παιδαγωγικών
Σμημϊτων Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ και Προςχολικόσ Αγωγόσ, πτυχιοϑχοι Πανεπιςτημιακών
Σμημϊτων τησ ημεδαπόσ και ομοταγών, αναγνωριςμϋνων ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ, καθώσ
και πτυχιοϑχοι ΣΕΙ. Οι υπϐτροφοι του Ι.Κ.Τ. γύνονται δεκτού καθ’ υπϋρβαςη, χωρύσ να
υποβληθοϑν ςε εξεταςτικό διαδικαςύα.
Αύτηςη ςυμμετοχόσ – δικαιολογητικϊ
Οι ενδιαφερϐμενοι για να ςυμμετϊςχουν ςτισ εξετϊςεισ ειςαγωγόσ ςτο ΠΜ καλοϑνται να
υποβϊλουν ηλεκτρονικϊ, ςε ημερομηνύεσ που ανακοινώνονται ϋγκαιρα την αύτηςη
υποψηφιϐτητϊσ τουσ.
Οι επιτυχϐντεσ υποψόφιοι εύναι υποχρεωμϋνοι, προκειμϋνου να εγγραφοϑν, να
προςκομύςουν επύςησ:
1.
Αντύγραφο πτυχύου και λοιπών τύτλων (ςε περύπτωςη πτυχύου τησ αλλοδαπόσ,
απαιτεύται και η επύςημη αναγνώριςη απϐ το ΔΙΚΑΣΑ/ΔΟΑΣΑΠ)
2. Πιςτοποιητικϊ γλωςςομϊθειασ
Επιτυχών υποψόφιοσ, ο οπούοσ δεν θα προςκομύςει κϊποιο απϐ τα παραπϊνω
δικαιολογητικϊ, αποκλεύεται και τη θϋςη του καταλαμβϊνει ο πρώτοσ επιλαχών ςτη ςειρϊ
κατϊταξησ.
Για την εξεταςτϋα ϑλη τησ γραπτόσ δοκιμαςύασ, την υποβολό δικαιολογητικών και για κϊθε
ςυμπληρωματικό πληροφορύα, οι ενδιαφερϐμενοι μποροϑν να απε
.
Διαδικαςύα επιλογόσ
Οι υποψόφιεσ/οι θα εξεταςτοϑν ςε γραπτό δοκιμαςύα ςχετικό με την Ειδικό Αγωγό και
Εκπαύδευςη (για την εξεταςτϋα ϑλη και βιβλιογραφύα βλ. παρϊρτημα).
Επύςησ, θα εξεταςτοϑν ςε μύα απϐ τισ εξόσ ξϋνεσ γλώςςεσ: Αγγλικό, Γαλλικό, Γερμανικό, εκτϐσ
αν διαθϋτουν πιςτοποιητικϐ κατοχόσ ξϋνησ γλώςςασ Επιπϋδου C1 και ϊνω ό και αντύςτοιχο
με αυτϐ για τισ υπϐλοιπεσ γλώςςεσ ςϑμφωνα με τη νομοθεςύα και τον Εςωτερικϐ
Κανονιςμϐ, ό εύναι πτυχιοϑχοι Πανεπιςτημύων ξϋνων χωρών απϐ Σμόματα που η επύςημη
γλώςςα διδαςκαλύασ τουσ ςυμπύπτει με κϊποια απϐ τισ προαναφερϐμενεσ γλώςςεσ ό εύναι
πτυχιοϑχοι Ξϋνων Υιλολογιών ελληνικών Πανεπιςτημύων, οπϐτε και απαλλϊςςονται τησ
ςυγκεκριμϋνησ εξϋταςησ. Η γραπτό εξϋταςη ςτην ξϋνη γλώςςα προηγεύται και η επιτυχύα ςε
αυτό θεωρεύται ωσ προαπαιτοϑμενο για τη ςυμμετοχό των υποψηφύων ςτην εξϋταςη του
γνωςτικοϑ αντικειμϋνου που θα ακολουθόςει.
Σϋλοσ, οι επιτυχοϑςεσ/ϐντεσ ςτη γραπτό δοκιμαςύα θα κληθοϑν να προςϋλθουν ςε
ςυνϋντευξη.
Για την τελικό κατϊταξη των υποψηφύων, θα ληφθοϑν υπϐψη ειδικϊ κριτόρια, ϐπωσ: ο
βαθμϐσ πτυχύου, ο βαθμϐσ τησ γραπτόσ δοκιμαςύασ, ο βαθμϐσ τησ ςυνϋντευξησ, η
πιςτοποιημϋνη παρακολοϑθηςη ςεμιναρύων ςχετικών με την Ειδικό Αγωγό και Εκπαύδευςη,
οι δημοςιεϑςεισ τησ/ου υποψόφιασ/ου ςε ϋγκριτα περιοδικϊ και ο βαθμϐσ τησ πτυχιακόσ
εργαςύασ (αν υπϊρχει), κ.ϊ. Ο ςυντελεςτόσ βαρϑτητασ καθενϐσ απϐ τα παραπϊνω κριτόρια
αναφϋρεται, αναλυτικϊ, ςτο Παρϊρτημα.
Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ υποβολόσ των αιτόςεων θα γνωςτοποιηθοϑν οι
ακριβεύσ ημερομηνύεσ των γραπτών δοκιμαςιών (ςτην ξϋνη γλώςςα και το γνωςτικϐ
αντικεύμενο), οι οπούεσ θα πραγματοποιηθοϑν το πρώτο ό δεϑτερο δεκαόμερο του
Οκτωβρύου.
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Πρόγραμμα πουδών
Σο ενδεικτικϐ Πρϐγραμμα
διαμορφώνεται ωσ εξόσ:
Α΄ Εξϊμηνο
Μαθόματα
Τποχρεωτικϐ
Τποχρεωτικϐ
Επιλογόσ ό
Επιλογόσ ό
Επιλογόσ ό
Επιλογόσ
ϑνολο ECTS
Γ΄ Εξϊμηνο
Μαθόματα
Πρακτικό Ωςκηςη Ι (ςε
χολικϋσ Μονϊδεσ
Ειδικόσ Αγωγόσ και
Εκπαύδευςησ ό ςε Σμόμα
ϋνταξησ ό ςε Σμόμα
Παρϊλληλησ τόριξησ ό
ςε Δομϋσ Ειδικόσ Αγωγόσ
και Εκπαύδευςησ)
Τποχρεωτικϐ
Επιλογόσ ό
Επιλογόσ ό
Επιλογόσ ό
Επιλογόσ ό
Επιλογόσ
ϑνολο ECTS

Μαθημϊτων

ςτο

Μεταπτυχιακϐ

Δύπλωμα

Β΄ Εξϊμηνο
Μαθόματα
Τποχρεωτικϐ
Επιλογόσ ό
Επιλογόσ ό
Επιλογόσ ό
Επιλογόσ ό
Επιλογόσ
ϑνολο ECTS

ECTS
10
10
10
10
10
10
30

Δ΄ Εξϊμηνο
Μαθόματα
Πρακτικό Ωςκηςη ΙΙ (ςε
χολικϋσ Μονϊδεσ Ειδικόσ Αγωγόσ και Εκπαύδευςησ ό ςε Σμόμα ϋνταξησ ό ςε Σμόμα Παρϊλληλησ τόριξησ ό ςε
Δομϋσ Ειδικόσ Αγωγόσ
και Εκπαύδευςησ)
Διπλωματικό Εργαςύα

ECTS
10

10
10
10
10
10
10
30

ϑνολο ECTS

Ειδύκευςησ

ECTS
10
10
10
10
10
10
30

ECTS
10

20

30

Κατϊλογοσ παρεχόμενων γνωςτικών αντικειμϋνων (Μαθόματα)
Τποχρεωτικϊ Μαθόματα
Ερευνητικϐσ χεδιαςμϐσ - Μεθοδολογύα Ϊρευνασ ςτην Ειδικό Εκπαύδευςη
Ι
Ειδικό Αγωγό
Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ

Πιςτωτικϋσ
μονϊδεσ ECTS
10
10
10

/ ό με ειδικϋσ

10

Μαθήματα Επιλογής
Επεςνηηικόρ Σσεδιαζμόρ - Μεθοδολογία ζηην Ειδική Εκπαίδεςζη ΙΙ

10

εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ
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Παιδαγυγική ηηρ Σςμπεπίλητηρ
Οι ΤΠΕ ζηην Ειδική Εκπαίδεςζη
Διδαζκαλία ηυν Φςζικών Επιζηημών και ηυν Μαθημαηικών ζηην
Ειδική Εκπαίδεςζη
Διασείπιζη και ανηιμεηώπιζη Μαθηζιακών Δςζκολιών καηά ηη
διδαζκαλία ηυν Φςζικών Επιζηημών και ηυν Μαθημαηικών
Διδαζκαλία ηηρ Ελληνικήρ γλώζζαρ ζηην Ειδική Εκπαίδεςζη
Διασείπιζη και ανηιμεηώπιζη Μαθηζιακών Δςζκολιών καηά ηη
διδαζκαλία ηηρ Ελληνικήρ γλώζζαρ.
Η Διαθοποποιημένη Διδαζκαλία ζηην Ειδική Εκπαίδεςζη
Αξιολόγηζη Εκπαιδεςηικών Ππογπαμμάηυν ζηην Ειδική Αγυγή και
Εκπαίδεςζη
Φιλοζοθικέρ πποζεγγίζειρ ηηρ Αναπηπίαρ
Κοινυνιολογικέρ Πποζεγγίζειρ ηηρ Αναπηπίαρ
Η Μοςζικοθεπαπεία ζηην Ειδική Εκπαίδεςζη
Διασείπιζη Πποβλημάηυν Σςμπεπιθοπάρ ζηο «Σσολείο για Όλοςρ»
Εθαπμοζμένη θεηική τςσολογία ζηην Eιδική Εκπαίδεςζη
Λογοθεπαπεςηικέρ Παπεμβάζειρ ζηην Ειδική Εκπαίδεςζη
Επγοθεπαπεςηικέρ Παπεμβάζειρ ζηην Ειδική Εκπαίδεςζη
Το θέαηπο υρ διδακηική μέθοδορ ζηα άηομα με αναπηπία/ειδικέρ
εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ – Εναλλακηικέρ Μέθοδοι εκπαίδεςζηρ αηόμυν
με αναπηπία/ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ
Πρακτικές Ασκήσεις– Διπλωματική Εργασία
Ππακηική Άζκηζη Ι (Υποχρεωτική)
Ππακηική Άζκηζη ΙΙ (Υποχρεωτική)
Διπλυμαηική Επγαζία (Υποχρεωτική)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
20

Φρονικό διϊρκεια απόκτηςησ Μεταπτυχιακού Διπλώματοσ Ειδύκευςησ
Η χρονικό διϊρκεια για την απονομό του Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ (Μ.Δ.Ε.)
ορύζεται ςε τϋςςερα (4) ακαδημαώκϊ εξϊμηνα (τρύα διδακτικϊ εξϊμηνα και ϋνα εξϊμηνο για
την εκπϐνηςη τησ υποχρεωτικόσ πρακτικόσ ϊςκηςησ και τησ διπλωματικόσ εργαςύασ).
Όργανα του ΠΜ
Αρμϐδια ϐργανα για την εν γϋνει λειτουργύα του Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών
«Ειδικό Αγωγό και Εκπαύδευςη» εύναι η υνϋλευςη, η υντονιςτικό Επιτροπό (.Ε.) του
Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών, ο Διευθυντόσ του Προγρϊμματοσ (Δ.Π.)
Μεταπτυχιακών πουδών και ο υντονιςτόσ του Π.Μ.. Η υνϋλευςη του Σμόματοσ, η .Ε.
και ο Διευθυντόσ του Π.Μ.. ϋχουν τισ αρμοδιϐτητεσ που προβλϋπονται ςτο ν. 4485/2017.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΜΑΘΗΗ ΣΨΝ ΥΤΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ»
Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ
Σο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών απονϋμει Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ
ςτην Διδακτικό και τεχνολογύεσ μϊθηςησ των Υυςικών Επιςτημών και η διϊρκεια ςπουδών
εύναι τϋςςερα (4) εξϊμηνα. το Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών γύνονται δεκτϋσ/ού
πτυχιοϑχοι Παιδαγωγικών Σμημϊτων Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ και Προςχολικόσ Αγωγόσ,
πτυχιοϑχοι Πανεπιςτημιακών Σμημϊτων τησ ημεδαπόσ και ομοταγών, αναγνωριςμϋνων
ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ, καθώσ και πτυχιοϑχοι ΣΕΙ.
Οι υπϐτροφοι του Ι.Κ.Τ. γύνονται δεκτού καθ’ υπϋρβαςη, χωρύσ να υποβληθοϑν ςε εξεταςτικό
διαδικαςύα.
Αύτηςη ςυμμετοχόσ – δικαιολογητικϊ
Οι ενδιαφερϐμενεσ/οι να ςυμμετϊςχουν ςτισ εξετϊςεισ ειςαγωγόσ ςτο ΠΜ καλοϑνται να
υποβϊλουν ηλεκτρονικϊ, ςε ημερομηνύεσ που ανακοινώνονται ϋγκαιρα, τα παρακϊτω
δικαιολογητικϊ:
6. Αντύγραφο αναλυτικόσ βαθμολογύασ των πτυχύων τουσ
7. Βιογραφικϐ ημεύωμα
8. Σην πτυχιακό εργαςύα τουσ (αν ϋχουν εκπονόςει)
9. Σισ δημοςιεϑςεισ τουσ (αν υπϊρχουν)
Οι επιτυχοϑςεσ/ϐντεσ υποψόφιοι εύναι υποχρεωμϋνεσ/οι, προκειμϋνου να εγγραφοϑν, να
προςκομύςουν επύςησ:
1.
Αντύγραφο πτυχύου και λοιπών τύτλων (ςε περύπτωςη πτυχύου τησ αλλοδαπόσ,
απαιτεύται και η επύςημη αναγνώριςη απϐ το ΔΙΚΑΣΑ/ΔΟΑΣΑΠ)
2. Πιςτοποιητικϊ γλωςςομϊθειασ
Επιτυχοϑςα/ών υποψόφια/οσ, ο οπούοσ δεν θα προςκομύςει κϊποιο απϐ τα παραπϊνω
δικαιολογητικϊ, αποκλεύεται και τη θϋςη του καταλαμβϊνει η/ο πρώτη/οσ επιλαχοϑςα/ών
ςτη ςειρϊ κατϊταξησ.
Για την εξεταςτϋα ϑλη τησ γραπτόσ δοκιμαςύασ, την υποβολό δικαιολογη
.
Διαδικαςύα επιλογόσ
Οι υποψόφιεσ/οι θα εξεταςτοϑν ςε γραπτό δοκιμαςύα ςχετικό με την Υυςικό και Διδακτικό
τησ Υυςικόσ (για εξεταςτϋα ϑλη και βιβλιογραφύα βλ. παρϊρτημα).
Επύςησ, θα εξεταςτοϑν ςε μύα απϐ τισ εξόσ ξϋνεσ γλώςςεσ: Αγγλικό, Γαλλικό,
Γερμανικό, εκτϐσ αν διαθϋτουν πιςτοποιητικϐ κατοχόσ ξϋνησ γλώςςασ (Επιπϋδου Β1 και ϊνω
ό και αντύςτοιχο με αυτϐ για τισ υπϐλοιπεσ γλώςςεσ ςϑμφωνα με τη νομοθεςύα και τον
Εςωτερικϐ Κανονιςμϐ, ό εύναι πτυχιοϑχοι Πανεπιςτημύων ξϋνων χωρών απϐ Σμόματα που η
επύςημη γλώςςα διδαςκαλύασ τουσ ςυμπύπτει με κϊποια απϐ τισ προαναφερϐμενεσ γλώςςεσ
ό εύναι πτυχιοϑχοι Ξϋνων Υιλολογιών ελληνικών Πανεπιςτημύων, οπϐτε και απαλλϊςςονται
τησ ςυγκεκριμϋνησ εξϋταςησ. Η γραπτό εξϋταςη ςτην ξϋνη γλώςςα προηγεύται και η επιτυχύα
ςε αυτό θεωρεύται ωσ προαπαιτοϑμενο για τη ςυμμετοχό των υποψηφύων ςτην εξϋταςη του
γνωςτικοϑ αντικειμϋνου που θα ακολουθόςει.
Σϋλοσ, οι επιτυχοϑςεσ/ϐντεσ ςτη γραπτό δοκιμαςύα θα κληθοϑν να προςϋλθουν ςε
ςυνϋντευξη.
Για την τελικό κατϊταξη των υποψηφύων, θα ληφθοϑν τα κριτόρια, ϐπωσ
αναφϋρεται, αναλυτικϊ, ςτο Παρϊρτημα.
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Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ υποβολόσ των αιτόςεων θα γνωςτοποιηθοϑν
οι ακριβεύσ ημερομηνύεσ των γραπτών δοκιμαςιών (ςτην ξϋνη γλώςςα και το γνωςτικϐ
αντικεύμενο), οι οπούεσ θα πραγματοποιηθοϑν το πρώτο ό δεϑτερο δεκαόμερο του
Οκτωβρύου.
Πρόγραμμα Μαθημϊτων
Σο ςφνολο των Πιςτωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτοφνται για τθν απόκτθςθ του ΔΜ
ανζρχεται ςε εκατόν είκοςι (120). Σα μακιματα του ΠΜ είναι εξαμθνιαία. Θ διδαςκαλία κα
γίνεται ςτθν Ελλθνικι ι/και τθν Αγγλικι γλώςςα.
Σο ενδεικτικό Πρόγραμμα Μακθμάτων ςτο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ
διαμορφώνεται ωσ εξισ:
Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα
Τποχρεωτικό
Τποχρεωτικό
Τποχρεωτικό
φνολο ECTS
Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα
Τποχρεωτικό
Τποχρεωτικό
Τποχρεωτικό
φνολο ECTS

ECTS
10
10
10
30

ECTS
10
10
10
30

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα
Τποχρεωτικό
Τποχρεωτικό
Τποχρεωτικό
φνολο ECTS

ECTS
10
10
10
30

Δ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα
Διπλωματικι Εργαςία

ECTS
30

φνολο ECTS

30

Ο Κατάλογοσ των παρεχόμενων γνωςτικών αντικειμζνων (Μαθήματα) είναι ο εξήσ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδακτικι Φυςικών Επιςτθμών
τατιςτικι ανάλυςθ δεδομζνων και ςχεδιαςμόσ ζρευνασ ςτισ
Φυςικζσ Επιςτιμεσ
Εκπαιδευτικι Ζρευνα ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ
Πειράματα για τθ διδαςκαλία εννοιών των Φυςικών Επιςτθμών
Σεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιών ςτθν εκπαίδευςθ
ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ
Περιβαλλοντικά ηθτιματα και διδακτικζσ μζκοδοι
φγχρονεσ Σάςεισ και Πρακτικι Άςκθςθ ςτθ Διδαςκαλία των
Φυςικών Επιςτθμών
Σεχνολογικι παιδαγωγικι γνώςθ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ
Μοντελοποίθςθ και προςομοιώςεισ ςτθν εκπαίδευςθ ςτισ
Φυςικζσ Επιςτιμεσ
Διπλωματικι Εργαςία

Φρονικό Διϊρκεια πουδών
Η χρονικό διϊρκεια για την απονομό
ορύζεται ςε τϋςςερα (4) εξϊμηνα

Πιςτωτικζσ
μονάδεσ (ECTS)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
30

του Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών πουδών (ΔΜ)
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Όργανα του ΠΜ
Αρμϐδια ϐργανα για την εν γϋνει λειτουργύα Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών εύναι
η Γενικό υνϋλευςη Ειδικόσ ϑνθεςησ (Γ..Ε..), η υντονιςτικό Επιτροπό (.Ε.) του
Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών, ο Διευθυντόσ του Προγρϊμματοσ (Δ.Π.)
Μεταπτυχιακών πουδών και οι υντονιςτϋσ των Ειδικεϑςεων. Η Γ..Ε.. η .Ε. και ο
Διευθυντόσ του Π.Μ.. ϋχουν τη ςϑνθεςη και τισ αρμοδιϐτητεσ που προβλϋπονται ςτο Ν.
4485/2017.

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΑ - ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΣΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ»
Βλ. Σμόμα Υιλοςοφύασ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ
1. Δικαύωμα υποβολόσ αύτηςησ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ ϋχει α) ο κϊτοχοσ
Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Μ..) Ανώτατου Εκπαιδευτικοϑ Ιδρϑματοσ (Α.Ε.Ι.)
τησ ημεδαπόσ ό παλαιϐτερου τύτλου Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ (Μ.Δ.Ε.) ό
αναγνωριςμϋνου ωσ ιςϐτιμου με τα παραπϊνω διπλώματοσ τησ αλλοδαπόσ, ό Ενιαύου Σύτλου
πουδών Μεταπτυχιακοϑ Επιπϋδου (integrated master) 90 Πιςτωτικών Μονϊδων ECTS, και
β) ο απϐφοιτοσ Α.Ε.Ι. τουλϊχιςτον πενταετοϑσ κϑκλου ςπουδών 300 Πιςτωτικών Μονϊδων
ECTS. Η Σριμελόσ Επιτροπό Διδακτορικών πουδών μπορεύ ανϊ κατηγορύα αιτόςεων μπορεύ,
εϊν το κρύνει απαραύτητο, να προτεύνει την παρακολοϑθηςη ενϐσ αριθμοϑ μαθημϊτων (ϋωσ
6) κατϊ περύπτωςη, προκειμϋνου να γύνει αποδεκτό η ϋναρξη Διδακτορικόσ Διατριβόσ ςε
κϊποιον υποψόφιο. Ο χρϐνοσ παρακολοϑθηςησ των υποχρεωτικών μαθημϊτων δεν
υπολογύζεται ςτον ελϊχιςτο χρϐνο για την απϐκτηςη του διδακτορικοϑ.
Για την εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ απαιτεύται η αποδεδειγμϋνη γνώςη τησ Αγγλικόσ ό
τησ Γαλλικόσ ό τησ Γερμανικόσ γλώςςασ ςε επύπεδο Γ1 του Κρατικοϑ Πιςτοποιητικοϑ
Γλωςςομϊθειασ.
2. Η χρονικό διϊρκεια για την απϐκτηςη διδακτορικοϑ διπλώματοσ εύναι τουλϊχιςτον τρύα
(3) πλόρη ημερολογιακϊ ϋτη απϐ την ημερομηνύα οριςμοϑ τησ Σριμελοϑσ ςυμβουλευτικόσ
Επιτροπόσ.
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Επιςτόμεσ τησ Εκπαύδευςησ και τησ
Αγωγόσ: Διεπιςτημονικϋσ προςεγγύςεισ
ςτην Προςχολικό και πρώτη ςχολικό
ηλικύα

Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: 45

Διευθύντρια Π.Μ..:
Καλδρυμύδου Μαρύα, Καθηγότρια
Πληροφορύεσ: Μπϋζα Ευθαλύα
Σηλ.: 26510-07189
Υαξ: 26510-07020
Ηλεκτρ. Σαχυδρ.: gramptn@uoi.gr
Ιςτοςελύδα: http://ecedu.uoi.gr
Διευθύντρια Δ.Π.Μ..:
Πλακύτςη Αικατερύνη, Καθηγότρια

«Επιςτόμεσ του Περιβϊλλοντοσ
και Εκπαύδευςη για την Αειφορύα»

Πληροφορύεσ: Μπϋζα Ευθαλύα
Σηλ.: 26510-07189
Υαξ: 26510-07020
Ηλεκτρ. Σαχυδρ.: gramptn@uoi.gr
Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: 20 Ιςτοςελύδα: http://ecedu.uoi.gr
Προςχολικό Εκπαύδευςη
χεδιαςμϐσ, Τλοπούηςη και Αξιολϐγηςη
Προγραμμϊτων Προςχολικόσ και
Πρωτοςχολικόσ Εκπαύδευςησ
Θετικϋσ Επιςτόμεσ και Σεχνολογύεσ τησ
Πληροφορύασ και των Επικοινωνιών
ςτην Προςχολικό και Πρωτοςχολικό
Εκπαύδευςη
Γλωςςικϐσ Γραμματιςμϐσ και
Πολυγραμματιςμού ςτην Προςχολικό
Εκπαύδευςη
Χυχολογύα ςτην Εκπαύδευςη και Ειδικό
Αγωγό
Κοινωνύα, Ετερϐτητα και Προςχολικό
Εκπαύδευςη
Σϋχνη και Εκπαύδευςη
ημαντικό ςημεύωςη:
Δεν προκηρύςςονται νϋεσ θϋςεισ
μεταπτυχιακών φοιτητών ςτο Π.Μ..
Προςχολικό Εκπαύδευςη
Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: 40
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Διευθύντρια Π.Μ..:
Καλδρυμύδου Μαρύα, Καθηγότρια
Πληροφορύεσ: Μπϋζα Ευθαλύα
Σηλ.: 26510-07189
Υαξ: 26510-07020
Ηλεκτρονικϐ Σαχυδρομεύο:
gramptn@uoi.gr
Ιςτοςελύδα: http://ecedu.uoi.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΨΓΗ: ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ
ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΨΣΗ ΦΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Σο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Νηπιαγωγών του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων οργανώνει και
λειτουργεύ απϐ το Ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2018-2019 (ΥΕΚ 1722/17-05-2018, Β΄), Πρϐγραμμα
Μεταπτυχιακών πουδών (Π.Μ.) με τύτλο «Επιςτόμεσ τησ Εκπαύδευςησ και τησ
Αγωγόσ: Διεπιςτημονικϋσ προςεγγύςεισ ςτην Προςχολικό και πρώτη ςχολικό ηλικύα»
και απονϋμει:
Μεταπτυχιακό Δύπλωμα Ειδύκευςησ (Μ.Δ.Ε) ςτισ εξόσ εξειδικεύςεισ:
Διδακτικό των Επιςτημών: Διδακτικό διαχεύριςη τησ τϊξησ, εργαλεύα ΣΠΕ, ςχεδιαςμϐσ και
αξιολϐγηςη προγραμμϊτων και περιβαλλϐντων μϊθηςησ υπϐ το πρύςμα γνωςτικών και
κοινωνικοπολιτιςμικών προςεγγύςεων
Λϐγοσ, Σϋχνεσ και Ετερϐτητα ςτην Εκπαύδευςη
Κοινωνικό και ςυναιςθηματικό μϊθηςη
Διευθύντρια του Π.Μ..:
Καλδρυμύδου Μαρύα, Καθηγότρια
υντονιςτικό Eπιτροπό του Π.Μ..:
Καλδρυμύδου Μαρύα, Καθηγότρια
ακελλαρύου Μαρύα, Καθηγότρια
Γιώτςα Ωρτεμισ, Αναπλ. Καθηγότρια
τεργύου Αμαρυλλύσ, Επύκ. Καθηγότρια
Σςιτςανοϑδη Νικολϋττα, Αναπλ. Καθηγότρια
Ειςαγωγό Μεταπτυχιακών Υοιτητών ςτο Π.Μ..:
Σο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Νηπιαγωγών ςε ημερομηνύεσ που ορύζονται απϐ τη υνϋλευςη του
Σμόματοσ προκηρϑςςει θϋςεισ με ανοιχτό διαδικαςύα (πρϐςκληςη εκδόλωςησ
ενδιαφϋροντοσ) για την ειςαγωγό πτυχιοϑχων ςτο Π.Μ..
Κατηγορύεσ Πτυχιούχων
το Π.Μ. γύνονται δεκτού πτυχιοϑχοι χολών Επιςτημών Αγωγόσ, πτυχιοϑχοι ϊλλων
Σμημϊτων Πανεπιςτημύων τησ ημεδαπόσ ό αναγνωριςμϋνων ομοταγών Ιδρυμϊτων τησ
αλλοδαπόσ, καθώσ και πτυχιοϑχοι Σμημϊτων Σ.Ε.Ι ςυναφοϑσ γνωςτικοϑ αντικειμϋνου.
Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ
Κατηγορύεσ υποψηφύων που μποροϑν να γύνουν δεκτού για την παρακολοϑθηςη του
Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών εύναι:
1. Κϊτοχοι τύτλων πρώτου κϑκλου ςπουδών Α.Ε.Ι. 4 τησ ημεδαπόσ και
2. Κϊτοχοι τύτλων πρώτου κϑκλου ςπουδών ομοταγών Ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ που ϋχει
αναγνωριςτεύ απϐ το Διεπιςτημονικϐ Οργανιςμϐ Αναγνώριςησ Σύτλων Ακαδημαώκών και
Πληροφϐρηςησ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), ςϑμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α' 80).
3. Μϋλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π., εφϐςον πληροϑν τισ προϒποθϋςεισ του
πρώτου εδαφύου τησ παρ. 1 του ϊρθρου 34, μποροϑν να εγγραφοϑν ωσ υπερϊριθμοι και
μϐνο ϋνασ κατ΄ ϋτοσ ανϊ Π.Μ.., που οργανώνεται ςτο Σμόμα, το οπούο εύναι ςυναφϋσ με
τον τύτλο ςπουδών και το ϋργο που επιτελοϑν ςτο οικεύο Ίδρυμα.

4 Α.Δ.Ι.: Παλεπηζηήκηα θαη Τ.Δ.Ι.
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Αύτηςη υποψηφιότητασ – Δικαιολογητικϊ
Οι αιτόςεισ μαζύ με τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ κατατύθενται ςτη Γραμματεύα του
Σμόματοσ εύτε ςε ϋντυπη εύτε ςε ηλεκτρονικό μορφό.
Τα κριτήρια επιλογήσ των υποψηφύων, περιλαμβϊνουν:
Προαπαιτοϑμενα:
1. Επαρκόσ γνώςη μιασ ξϋνησ γλώςςασ, ωσ απαραύτητη προϒπϐθεςη, ςε επύπεδο5 που
ορύζεται απϐ τη υνϋλευςη του Σμόματοσ.
Μοριοδοτοϑμενα:
1. Γραπτό εξϋταςη
2. Βαθμϐσ Πτυχύου/Διπλώματοσ
3. Επύδοςη ςτην Πτυχιακό/Διπλωματικό Εργαςύα
4. Δεϑτερο πτυχύο ΑΕΙ
5. Μεταπτυχιακϐσ τύτλοσ (Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ, Μϊςτερ)
6. Διδακτορικϐ
7. Επιςτημονικϋσ δημοςιεϑςεισ ςε ϋγκριτα επιςτημονικϊ περιοδικϊ (κατϊ προτεραιϐτητα
ςτην αγγλικό) και πρακτικϊ ςυνεδρύων(κατϊ προτεραιϐτητα διεθνών).
8. υνϋντευξη απϐ αρμϐδια Επιτροπό.
υνεκτιμώμενα:
1. Αναλυτικό Βαθμολογύα ςτα προπτυχιακϊ μαθόματα που εύναι ςχετικϊ με το Π.Μ..
2. Γνώςη δεϑτερησ ό και ϊλλησ ξϋνησ γλώςςασ.
3. υςτατικϋσ επιςτολϋσ6.
4. Επιπλϋον πρϐςθετα κριτόρια, ςϑμφωνα με απϐφαςη τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ
ϐπωσ:
-Επαγγελματικό Εμπειρύα (διϊρκεια και εύδοσ).
-Ωλλη Ερευνητικό Εμπειρύα.
Ο τρϐποσ αξιολϐγηςησ (μοριοδϐτηςη) των ανωτϋρω κριτηρύων ανόκει ςτην αρμοδιϐτητα τησ
υνϋλευςησ του Σμόματοσ ϑςτερα απϐ ειςόγηςη τησ .Ε.. Η επιλογό των μεταπτυχιακών
φοιτητών πραγματοποιεύται με τη ςυνεκτύμηςη των εξόσ κριτηρύων:
ΚΡΙΣΗΡΙΑ
1.Γραπτό εξϋταςη κατανϐηςησ ξενϐγλωςςου επιςτημονικοϑ κειμϋνου (εϊν
δεν πιςτοποιεύται επϊρκεια με ςχετικϐ τύτλο ςπουδών)
1.Γραπτό εξϋταςη
2. υνϋντευξη
3. Γενικϐσ βαθμϐσ βαςικοϑ πτυχύου (απϐ 5.00- 6.49 «καλώσ»: 1 μϐριο, απϐ
6.50- 8.49 «λύαν καλώσ»: 3 μϐρια, απϐ 8.50- 10.00 «ϊριςτα»: 5 μϐρια)
4. Πτυχιακό (διπλωματικό) εργαςύα
5. Δεϑτερο πτυχύο ΑΕΙ
6. Μεταπτυχιακϐσ τύτλοσ (Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ, Μϊςτερ)
7. Διδακτορικϐ

Αριθμ. Μορύων
Προαπαιτοϑμενο
50 (μϋγιςτο)
10 (μϋγιςτο)
10 (μϋγιςτο)
10
4
4
6

5 Τν επίπεδν γισζζνκάζεηαο ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη από κε ηνπο εμήο ηξόπνπο: α) Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό ηνπ λ. 2740/1999

όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3149/2003, β) Με πηπρίν Ξέλεο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Πηπρίν Ξέλσλ
Γισζζώλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν θαη ηζόηηκν ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο, γ) Με Πηπρίν, πξνπηπρηαθό ή
κεηαπηπρηαθό δίπισκα ή δηδαθηνξηθό δίπισκα νπνηνπδήπνηε αλαγλσξηζκέλνπ ηδξύκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, δ)
Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζόηηκό ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθόζνλ έρνπλ απνθηεζεί κεηά από θαλνληθή θνίηεζε
ηνπιάρηζηνλ έμη εηώλ ζηελ αιινδαπή.
Η άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιώζζαο δελ απνδεηθλύεη ηε γλώζε μέλεο γιώζζαο (Π.Γ. 347/2003). Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη
ηεο ζρεηηθήο άδεηαο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν θαη αθξηβή κεηάθξαζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ βάζεη ηνπ νπνίνπ
εθδόζεθε ε άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιώζζαο.
6Ο αξηζκόο θαη ην είδνο ησλ ζπζηαηηθώλ επηζηνιώλ (από κέιε ΓΔΠ, εξγνδόηεο) θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηεο Σπλέιεπζεο
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8.Επιςτημονικϋσ δημοςιεϑςεισ ςε ϋγκριτα επιςτημονικϊ περιοδικϊ (κατϊ
προτεραιϐτητα ςτην αγγλικό) και πρακτικϊ ςυνεδρύων(κατϊ
προτεραιϐτητα διεθνών).
Μϋγιςτο ύνολο Μορύων

6 (μϋγιςτο)
100

Απαραύτητη προϒπϐθεςη επιτυχύασ εύναι: η επαρκόσ γνώςη μιασ ξϋνησ γλώςςασ (κατοχό
πιςτοποιητικοϑ επιπϋδου πολϑ καλόσ γνώςησ/C1) ό η επιτυχόσ γραπτό εξϋταςό τησ και η
ςυγκϋντρωςη τουλϊχιςτον εύκοςι πϋντε (25) μορύων ςτη γραπτό εξϋταςη.
Φρονικό διϊρκεια απόκτηςησ Μεταπτυχιακού Διπλώματοσ Ειδύκευςησ
Η χρονικό διϊρκεια για την απονομό Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ ορύζεται ςε
τϋςςερα (4) εξϊμηνα.
Αριθμόσ Ειςακτϋων
Ο αριθμϐσ ειςακτϋων ςτο Π.Μ. ορύζεται κατ’ ανώτατο ϐριο ςτουσ ςαρϊντα πϋντε (45)
μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ.

I.
II.

III.
IV.

Διδακτικό Προςωπικό
Ση διδαςκαλύα των μαθημϊτων ςτο Π.Μ.., μποροϑν να αναλαμβϊνουν:
Μϋλη Δ.Ε.Π. του οικεύου Σμόματοσ.
Μϋλη τησ κατηγορύασ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π. του οικεύου Σμόματοσ, κϊτοχοι
διδακτορικοϑ διπλώματοσ, εκτϐσ αν το αντικεύμενο εύναι εξαιρετικόσ και
αδιαμφιςβότητησ ιδιαιτερϐτητασ για το οπούο δεν εύναι δυνατό ό ςυνόθησ η εκπϐνηςη
διδακτορικόσ διατριβόσ.
Διδϊςκοντεσ ςϑμφωνα με το Π.Δ. 407/80 (Α΄ 112) του οικεύου Σμόματοσ ό το ϊρθρο 19
του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ό την παρ. 7 του ϊρθρου 29 του Ν. 4009/2011.
Ομϐτιμα και Αφυπηρετόςαντα μϋλη Δ.Ε.Π. του οικεύου Σμόματοσ, μετϊ απϐ απϐφαςη τησ
υνϋλευςησ του Σμόματοσ για την ανϊθεςη διδαςκαλύασ που θα πρϋπει να περιϋχει
τεκμηριωμϋνη αιτιολϐγηςη των αναγκών και αφοϑ ςυνυπολογιςτοϑν οι εβδομαδιαύεσ
ώρεσ διδαςκαλύασ των εν ενεργεύα μελών Δ.Ε.Π.
Με αιτιολογημϋνη απϐφαςό τησ η υνϋλευςη του Σμόματοσ, ςε περύπτωςη που δεν επαρκεύ
το διδακτικϐ προςωπικϐ των κατηγοριών που αναφϋρονται παραπϊνω, μπορεύ να αναθϋςει
διδακτικϐ ϋργο ςε μϋλη Δ.Ε.Π. ϊλλων Σμημϊτων του ύδιου Α.Ε.Ι. ό να προςκαλϋςει μϋλη Δ.Ε.Π.
ϊλλων Α.Ε.Ι. ό ερευνητών απϐ ερευνητικϊ κϋντρα του ϊρθρου 13Α του Ν. 4310/2014 (Α΄
258).
Επιπλϋον η υνϋλευςη του Σμόματοσ με απϐφαςό τησ, ϋχοντασ υπϐψη την ειςόγηςη του
Διευθυντό του Π.Μ.., μπορεύ να καλϋςει, ωσ επιςκέπτεσ, καταξιωμϋνουσ επιςτόμονεσ που
ϋχουν θϋςη ό προςϐντα καθηγητό ό ερευνητό ςε ερευνητικϐ κϋντρο, καλλιτϋχνεσ ό
επιςτόμονεσ αναγνωριςμϋνου κϑρουσ με εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ ό ςχετικό εμπειρύα ςτο
γνωςτικϐ αντικεύμενο του Π.Μ.. απϐ την ημεδαπό ό την αλλοδαπό, ςϑμφωνα με τα
οριζϐμενα ςτην παρ. 5 του ϊρθρου 36.
ε κϊθε περύπτωςη η ανϊθεςη διδαςκαλύασ των μαθημϊτων, ςεμιναρύων και αςκόςεων.
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ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΕΙΥΟΡΙΑ»
Σο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Νηπιαγωγών του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων οργανώνει και
λειτουργεύ απϐ το Ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2018-2019 (ΥΕΚ 1757/17-05-2018, Β΄), Διατμηματικϐ
Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Π.Μ.), ςε ςυνεργαςύα με το Σμόμα Ιατρικόσ και το
Σμόμα Βιολογικών Εφαρμογών και Σεχνολογιών του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων, με τύτλο
«Επιςτόμεσ του Περιβϊλλοντοσ και Εκπαύδευςη για την Αειφορύα» και απονϋμει:
Μεταπτυχιακό Δύπλωμα Ειδύκευςησ (Μ.Δ.Ε.) ςτισ «Επιςτόμεσ του Περιβϊλλοντοσ και
Εκπαύδευςη για την Αειφορύα»
Διευθύντρια του Δ.Π.Μ..:
Πλακύτςη Αικατερύνη, Καθηγότρια
Επταμελόσ Ειδικό Διατμηματικό Επιτροπό (Ε.Δ.Ε.):
Πλακύτςη Αικατερύνη, Καθηγότρια
Κοϑτρασ Βαςύλειοσ, Καθηγητόσ
Παγγϋ Πολυξϋνη, Καθηγότρια
Μπατιςτϊτου Ωννα, Καθηγότρια
ϑρρου Μαρύκα, Καθηγότρια
Λεονϊρδοσ Ιωϊννησ, Καθηγητόσ
Κατό Βαςιλικό, Αναπληρώτρια Καθηγότρια
υντονιςτικό Eπιτροπό του Δ.Π.Μ..:
Πλακύτςη Αικατερύνη, Καθηγότρια
ϑρρου Μαρύκα, Καθηγότρια
Μπατιςτϊτου Ωννα, Καθηγότρια
Κατό Βαςιλικό, Αναπληρώτρια Καθηγότρια
Λεονϊρδοσ Ιωϊννησ, Καθηγητόσ
Ειςαγωγό Μεταπτυχιακών Υοιτητών ςτο Δ.Π.Μ..:
Σα Σμόματα ςε ημερομηνύεσ που ορύζονται απϐ την Ε.Δ.Ε. προκηρϑςςουν θϋςεισ με ανοιχτό
διαδικαςύα (πρϐςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ) για την ειςαγωγό πτυχιοϑχων ςτο
Δ.Π.Μ..
Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ - Κατηγορύεσ Πτυχιούχων
Κατηγορύεσ υποψηφύων που μποροϑν να γύνουν δεκτού για την παρακολοϑθηςη του
Διατμηματικοϑ Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών εύναι:
Κϊτοχοι τύτλων πρώτου κϑκλου ςπουδών Α.Ε.Ι. 7τησ ημεδαπόσ και
Κϊτοχοι τύτλων πρώτου κϑκλου ςπουδών ομοταγών Ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ που ϋχει
αναγνωριςτεύ απϐ το Διεπιςτημονικϐ Οργανιςμϐ Αναγνώριςησ Σύτλων Ακαδημαώκών και
Πληροφϐρηςησ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), ςϑμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
Μϋλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π., εφϐςον πληροϑν τισ προϒποθϋςεισ του
πρώτου εδαφύου τησ παρ. 1 του ϊρθρου 34, μποροϑν να εγγραφοϑν ωσ υπερϊριθμοι και
μϐνο ϋνασ κατ΄ ϋτοσ ανϊ Π.Μ.., που οργανώνεται ςε Σμόματα του Ιδρϑματοσ που
υπηρετοϑν, το οπούο εύναι ςυναφϋσ με τον τύτλο ςπουδών και το ϋργο που επιτελοϑν ςτο
οικεύο Ίδρυμα.

7 Α.Δ.Ι.: Παλεπηζηήκηα θαη Τ.Δ.Ι.
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Αύτηςη υποψηφιότητασ – Δικαιολογητικϊ
Οι αιτόςεισ μαζύ με τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ κατατύθενται ςτη Γραμματεύα του
οικεύου Σμόματοσ εύτε ςε ϋντυπη εύτε ςε ηλεκτρονικό μορφό.
Τα κριτήρια επιλογήσ των υποψηφύων, περιλαμβϊνουν:
1. Βαθμϐ Πτυχύου/Διπλώματοσ
2. Αναλυτικό Βαθμολογύα ςτα προπτυχιακϊ μαθόματα, που εύναι ςχετικϊ με το Π.Μ..
3. Επύδοςη ςτη Διπλωματικό Εργαςύα, ϐπου αυτό προβλϋπεται ςτον πρώτο κϑκλο
ςπουδών.
4. Επαρκόσ γνώςη μιασ ξϋνησ γλώςςασ, ωσ απαραύτητη προϒπϐθεςη, ςε επύπεδο8 που
ορύζεται απϐ τη υνϋλευςη του Σμόματοσ.
5. Γνώςη δεϑτερησ ό και ϊλλησ ξϋνησ γλώςςασ.
6. υςτατικϋσ επιςτολϋσ9.
7. υνϋντευξη απϐ αρμϐδια Επιτροπό.
8. Επιπλϋον πρϐςθετα κριτόρια, ςϑμφωνα με απϐφαςη τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ
ϐπωσ:
Επαγγελματικό Εμπειρύα (διϊρκεια και εύδοσ).
Ερευνητικό Εμπειρύα.
Δημοςιεϑςεισ και ςυγγραφικό δραςτηριϐτητα.
Ο τρϐποσ αξιολϐγηςησ (μοριοδϐτηςη) των ανωτϋρω κριτηρύων ανόκει ςτην αρμοδιϐτητα τησ
Ε.Δ.Ε. Η επιλογό των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιεύται με τη ςυνεκτύμηςη των
εξόσ κριτηρύων:
ΑΡΙΘΜΟ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ
ΜΟΡΙΨΝ
1. Γραπτό εξϋταςη κατανϐηςησ ξενϐγλωςςου επιςτημονικοϑ κειμϋνου
20 (μϋγιςτο)
2. Προφορικό εξϋταςη – Παρουςύαςη
20 (μϋγιςτο)
3. υνϋντευξη
20 (μϋγιςτο)
4. Γενικϐσ βαθμϐσ βαςικοϑ πτυχύου (απϐ 5.00- 6.49 «καλώσ»: 1 μϐριο, απϐ
10 (μϋγιςτο)
6.50- 8.49 «λύαν καλώσ»: 3 μϐρια, απϐ 8.50- 10.00 «ϊριςτα»: 5 μϐρια)
5. Πτυχιακό (διπλωματικό) εργαςύα
10
6. Δεϑτερο πτυχύο Α.Ε.Ι.
4
7. Μεταπτυχιακϐσ τύτλοσ (Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ, Μϊςτερ)
4
8. Διδακτορικϐ
6
9.Επιςτημονικϋσ δημοςιεϑςεισ ςε ϋγκριτα επιςτημονικϊ περιοδικϊ (κατϊ
προτεραιϐτητα
ςτην αγγλικό)
και
πρακτικϊ
ςυνεδρύων(κατϊ 6 (μϋγιςτο)
προτεραιϐτητα διεθνών).
Μϋγιςτο ύνολο Μορύων
100
Απαραύτητη προϒπϐθεςη επιτυχύασ εύναι ο/η υποψόφιοσ/α να ςυγκεντρώςει ςυνολικϊ
τουλϊχιςτον τριϊντα μϐρια (30) μϐρια ςτη γραπτό εξϋταςη κατανϐηςησ ξενϐγλωςςου
επιςτημονικοϑ κειμϋνου και ςτην προφορικό εξϋταςη – παρουςύαςη.
8 Τν επίπεδν γισζζνκάζεηαο ηεο μέλεο γιώζζαο απνδεηθλύεηαη από κε ηνπο εμήο ηξόπνπο: α) Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό ηνπ λ. 2740/1999
όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3149/2003, β) Με πηπρίν Ξέλεο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ή Πηπρίν Ξέλσλ
Γισζζώλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν θαη ηζόηηκν ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο, γ) Με Πηπρίν, πξνπηπρηαθό ή
κεηαπηπρηαθό δίπισκα ή δηδαθηνξηθό δίπισκα νπνηνπδήπνηε αλαγλσξηζκέλνπ ηδξύκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, δ)
Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζόηηκό ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθόζνλ έρνπλ απνθηεζεί κεηά από θαλνληθή θνίηεζε
ηνπιάρηζηνλ έμη εηώλ ζηελ αιινδαπή.
Η άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιώζζαο δελ απνδεηθλύεη ηε γλώζε μέλεο γιώζζαο (Π.Γ. 347/2003). Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη
ηεο ζρεηηθήο άδεηαο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ επηθπξσκέλν αληίγξαθν θαη αθξηβή κεηάθξαζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ βάζεη ηνπ νπνίνπ
εθδόζεθε ε άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιώζζαο.
9Ο αξηζκόο θαη ην είδνο ησλ ζπζηαηηθώλ επηζηνιώλ (από κέιε ΓΔΠ, εξγνδόηεο) θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηεο ΔΓΔ.
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Η διαδικαςία επιλογήσ των υποψηφύων με απϐφαςη τησ Ε.Δ.Ε. γύνεται απϐ αρμϐδια
Σριμελό Επιτροπό Επιλογόσ και Εξϋταςησ απαρτιζϐμενη απϐ μϋλη Δ.Ε.Π. που ϋχουν αναλϊβει
μεταπτυχιακϐ ϋργο.
Φρονικό διϊρκεια απόκτηςησ Μεταπτυχιακού Διπλώματοσ Ειδύκευςησ
Η χρονικό διϊρκεια για την απονομό Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ ορύζεται ςε
τρύα (3) εξϊμηνα.
Αριθμόσ Ειςακτϋων
Ο αριθμϐσ ειςακτϋων ςτο Π.Μ. ορύζεται κατ’ ανώτατο ϐριο ςτουσ εύκοςι (20)
μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ.
Διδακτικό Προςωπικό
Ση διδαςκαλύα των μαθημϊτων ςτο Δ.Π.Μ.., μποροϑν να αναλαμβϊνουν:
Μϋλη Δ.Ε.Π. του οικεύου Σμόματοσ.
Μϋλη τησ κατηγορύασ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π. του οικεύου Σμόματοσ, κϊτοχοι
διδακτορικοϑ διπλώματοσ, εκτϐσ αν το αντικεύμενο εύναι εξαιρετικόσ και αδιαμφιςβότητησ
ιδιαιτερϐτητασ για το οπούο δεν εύναι δυνατό ό ςυνόθησ η εκπϐνηςη διδακτορικόσ
διατριβόσ.
Διδϊςκοντεσ ςϑμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του οικεύου Σμόματοσ.
Ομϐτιμα και Αφυπηρετόςαντα10μϋλη ΔΕΠ του οικεύου Σμόματοσ.
Με αιτιολογημϋνη απϐφαςό τησ η υνϋλευςη του Σμόματοσ, ςε περύπτωςη που δεν επαρκεύ
το διδακτικϐ προςωπικϐ των κατηγοριών που αναφϋρονται παραπϊνω, μπορεύ να αναθϋςει
διδακτικϐ ϋργο ςε μϋλη ΔΕΠ ϊλλων Σμημϊτων του ύδιου Α.Ε.Ι. ό να προςκαλϋςει μϋλη ΔΕΠ
ϊλλων Α.Ε.Ι. ό ερευνητών απϐ ερευνητικϊ κϋντρα του ϊρθρου 13Α του Ν. 4310/2014 (Α΄
258), ςυμπεριλαμβανομϋνων των ερευνητικών κϋντρων τησ Ακαδημύασ Αθηνών και του
Ιδρϑματοσ Ιατροβιολογικών Ερευνών τησ Ακαδημύασ Αθηνών.
Επιπλϋον η Ε.Δ.Ε. με απϐφαςό τησ, ϋχοντασ υπϐψη την ειςόγηςη του Διευθυντό του Π.Μ..,
μπορεύ να καλϋςει, ωσ επιςκέπτεσ, καταξιωμϋνουσ επιςτόμονεσ που ϋχουν θϋςη ό προςϐντα
καθηγητό ό ερευνητό ςε ερευνητικϐ κϋντρο, καλλιτϋχνεσ ό επιςτόμονεσ αναγνωριςμϋνου
κϑρουσ με εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ ό ςχετικό εμπειρύα ςτο γνωςτικϐ αντικεύμενο του Π.Μ..
απϐ την ημεδαπό ό την αλλοδαπό, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην παρ. 5 του ϊρθρου 36.

10 (άξζξν 16 παξ. 8 ηνπ Ν.4009/2011, όπσο ηζρύεη, θαη άξζξν 45 παξ.1θ ηνπ 4485/2017 ): νη εηδηθόηεξνη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο αθππεξεηεζάλησλ κειώλ ΓΔΠ, κπνξνύλ λα πξνβιέπνληαη ζηνλ νηθείν Καλνληζκό Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ κεηά από
απόθαζε ηνπ Τκήκαηνο (π.ρ. απόθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο γηα ηελ αλάζεζε δηδαζθαιίαο πνπ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη
ηεθκεξησκέλε αηηηνιόγεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο, αθνύ ζπλππνινγηζηνύλ νη εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο ησλ ελ ελεξγεία
κειώλ ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο).
Οη ζπληαμηνύρνη θαζεγεηέο πνπ απαζρνινύληαη ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ ακείβνληαη κόλν από ίδηνπο πόξνπο ηνπ
ηδξύκαηνο (άξζξν 16 παξ. 8 ηνπ Ν.4009/2011).
Βιέπε θαη άξζξν 69 Ν.4386/2016 όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε νκόηηκνπο γηα δηδαζθαιία ρσξίο ακνηβή.

97

98

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ»
Σο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Νηπιαγωγών του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων λειτουργεύ απϐ το
Ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2014-2015 (ΥΕΚ 2100/31-07-2014, Β΄) και μϋχρι την αποφούτηςη των
όδη φοιτούντων μεταπτυχιακών φοιτητών, Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών
(Π.Μ.) με τύτλο «Προςχολικό Εκπαύδευςη» και απονϋμει:
Μεταπτυχιακό Δύπλωμα Ειδύκευςησ (Μ.Δ.Ε) ςτισ εξόσ εξειδικεύςεισ:
χεδιαςμϐσ, Τλοπούηςη και Αξιολϐγηςη Προγραμμϊτων Προςχολικόσ και Πρωτοςχολικόσ
Εκπαύδευςησ ()
Θετικϋσ Επιςτόμεσ και Σεχνολογύεσ τησ Πληροφορύασ και των Επικοινωνιών ςτην
Προςχολικό και Πρωτοςχολικό Εκπαύδευςη (Θ)
Γλωςςικϐσ Γραμματιςμϐσ και Πολυγραμματιςμού ςτην Προςχολικό Εκπαύδευςη (Γ)
Χυχολογύα ςτην Εκπαύδευςη και Ειδικό Αγωγό (Χ)
Κοινωνύα, Ετερϐτητα και Προςχολικό Εκπαύδευςη (Κ)
Σϋχνη και Εκπαύδευςη (Σ)
Διευθύντρια του Π.Μ..:
Καλδρυμύδου Μαρύα, Καθηγότρια
υντονιςτικό Eπιτροπό του Π.Μ..:
Καλδρυμύδου Μαρύα, Καθηγότρια
Σςιτςανοϑδη Νικολϋττα, Επύκουρη Καθηγότρια
ακελλαρύου Μαρύα, Καθηγότρια
τεργύου Αμαρυλλύσ, Επύκουρη Καθηγότρια
Γιώτςα Ωρτεμισ, Αναπληρώτρια Καθηγότρια
Ειςαγωγό Μεταπτυχιακών Υοιτητών ςτο Π.Μ..:
Σο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Νηπιαγωγών προκηρϑςςει θϋςεισ μεταπτυχιακών φοιτητών μύα
φορϊ κϊθε ϋτοσ.
Κατηγορύεσ Πτυχιούχων
το Π.Μ. γύνονται δεκτού πτυχιοϑχοι χολών Επιςτημών Αγωγόσ, πτυχιοϑχοι ϊλλων
Σμημϊτων Πανεπιςτημύων τησ ημεδαπόσ ό αναγνωριςμϋνων ομοταγών Ιδρυμϊτων τησ
αλλοδαπόσ, καθώσ και πτυχιοϑχοι Σμημϊτων Σ.Ε.Ι ςυναφοϑσ γνωςτικοϑ αντικειμϋνου.
Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ
τα Προγρϊμματα Μεταπτυχιακών πουδών του Σμόματοσ γύνονται δεκτού:
Α. Πτυχιοϑχοι Α.Ε.Ι., Σμημϊτων τησ ημεδαπόσ που θεραπεϑουν την Προςχολικό Εκπαύδευςη ό
πτυχιοϑχοι Σμημϊτων ιςϐτιμων τύτλων τησ αλλοδαπόσ υπϐ τον ϐρο ϐτι ϋχει αναγνωριςτεύ ο
τύτλοσ ςπουδών απϐ το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α.).
Β. Πτυχιοϑχοι ϊλλων πανεπιςτημιακών Σμημϊτων, το πτυχύο των οπούων ϋχει ςχϋςη με τα
γνωςτικϊ αντικεύμενα – ειδικεϑςεισ του Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών του
Παιδαγωγικοϑ Σμόματοσ Νηπιαγωγών του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων, καθώσ και πτυχιοϑχοι
Σμημϊτων Α.Σ.Ε.Ι., ςϑμφωνα με την προϒπϐθεςη του ϊρθρου 16 του Ν. 2327/95. την
περύπτωςη αυτό, οι ανωτϋρω πτυχιοϑχοι, εφϐςον, ϋχουν επιτϑχει ςτισ ειςαγωγικϋσ εξετϊςεισ
και μετϊ απϐ αιτιολϐγηςη τησ Γενικόσ υνϋλευςησ Ειδικόσ ϑνθεςησ (Γ..Ε..) ωσ προσ τη
ςυνϊφεια και επϊρκεια των προπτυχιακών τουσ ςπουδών, καλοϑνται να παρακολουθόςουν
και να εξεταςτοϑν ςε ϋναν επιπλϋον οργανωμϋνο κϑκλο προπτυχιακών μαθημϊτων, για να
καλϑψουν τα κενϊ των προπτυχιακών τουσ ςπουδών.
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Αύτηςη υποψηφιότητασ – Δικαιολογητικϊ
Οι ενδιαφερϐμενοι να ςυμμετϊςχουν ςτισ εξετϊςεισ ειςαγωγόσ ςτο ΠΜ καλοϑνται να
υποβϊλουν, ςε ημερομηνύεσ που ανακοινώνονται ϋγκαιρα, τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ ςτη
Γραμματεύα του Σμόματοσ:
Αύτηςη υποψηφιϐτητασ
Αντύγραφο πτυχύου και λοιπών τύτλων
Αντύγραφο αναλυτικόσ βαθμολογύασ των προπτυχιακών μαθημϊτων
Βιογραφικϐ ςημεύωμα
Κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο που κατϊ τη γνώμη των υποψηφύων θα ςυνϋβαλλε ςτη διαμϐρφωςη
πληρϋςτερησ ϊποψησ για τουσ ύδιουσ (π.χ. διπλωματικό εργαςύα, δημοςιεϑςεισ, κ.λπ.).
Για την εξεταςτϋα ϑλη τησ γραπτόσ δοκιμαςύασ, την υποβολό δικαιολογητικών και για κϊθε
ςυμπληρωματικό πληροφορύα, οι ενδιαφερϐμενοι μποροϑν να απευθϑνονται ςτη
Γραμματεύα του Σμόματοσ και να επιςκϋπτονται το δικτυακϐ τϐπο του Σμόματοσ http://
ecedu.uoi.gr
Εξετϊςεισ – Κριτόρια επιλογόσ Μεταπτυχιακών Υοιτητών
Οι υποψόφιοι καλοϑνται να εξεταςτοϑν ςε γραπτό δοκιμαςύα ςτα παρακϊτω αντικεύμενα:
το γνωςτικϐ αντικεύμενο τησ ειδύκευςησ που ϋχουν επιλϋξει.
ε μύα απϐ τισ εξόσ ξϋνεσ γλώςςεσ: Αγγλικό, Γαλλικό, Γερμανικό.
Οι υποψόφιοι που διαθϋτουν πιςτοποιητικϐ πολϑ καλόσ γνώςησ ξϋνησ γλώςςασ (ςϑμφωνα
με τισ προβλϋψεισ του ΑΕΠ) ό εύναι πτυχιοϑχοι Σμημϊτων Πανεπιςτημύων ξϋνων χωρών
των οπούων η επύςημη γλώςςα διδαςκαλύασ ςυμπύπτει με κϊποια απϐ τισ προαναφερϐμενεσ,
απαλλϊςςονται τησ ςυγκεκριμϋνησ εξϋταςησ. Οι αλλοδαπού υποψόφιοι οφεύλουν να
εξεταςθοϑν ςτην ελληνικό γλώςςα ό να προςκομύςουν πιςτοποιητικϐ γλωςςομϊθειασ τησ
ελληνικόσ.
Η επιτυχύα ςτην ξϋνη γλώςςα θεωρεύται ωσ προαπαιτοϑμενο για τη ςυμμετοχό των
υποψηφύων ςτισ εξετϊςεισ των γνωςτικών αντικειμϋνων, οι οπούεσ ακολουθοϑν χρονικϊ.
Επύςησ, οι υποψόφιοι οφεύλουν να προςϋλθουν και ςε προφορικό ςυνϋντευξη.
Η επιλογό των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιεύται με τη ςυνεκτύμηςη των εξόσ
κριτηρύων (ϊριςτα 100 μονϊδεσ):
ΚΡΙΣΗΡΙΑ
Γενικϐσ βαθμϐσ πτυχύου
Βαθμϐσ ςτη γραπτό εξϋταςη ςτο αντικεύμενο ειδύκευςησ
Επύδοςη ςτη διπλωματικό εργαςύα
Ερευνητικϋσ εργαςύεσ και δημοςιεϑςεισ
Προφορικό ςυνϋντευξη
Βαθμϐσ δεϑτερου πτυχύου
Πτυχύο δεϑτερησ Ξϋνησ Γλώςςασ
ϑνολο:

ΑΡΙΣΑ
20
60
4
2
10
2
2
100

Φρονικό διϊρκεια απόκτηςησ Μεταπτυχιακού Διπλώματοσ Ειδύκευςησ
Η χρονικό διϊρκεια για την απονομό Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ ορύζεται ςε
τϋςςερα (4) εξϊμηνα.
Αριθμόσ Ειςακτϋων
Ο αριθμϐσ ειςακτϋων ςτο Π.Μ. ορύζεται κατ’ ανώτατο ϐριο ςτουσ ςαρϊντα (40)
μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ.
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Προςωπικό
Για την υλοπούηςη του Π.Μ. θα απαςχοληθοϑν μϋλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικοϑ Σμόματοσ
Νηπιαγωγών του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων, καθώσ και μϋλη ΔΕΠ του ιδύου Πανεπιςτημύου
ό ϊλλων Πανεπιςτημύων τησ ημεδαπόσ καθώσ και ϊλλεσ κατηγορύεσ διδαςκϐντων ςϑμφωνα
με τισ διατϊξεισ του ϊρθ. 5 του Ν. 3685/2008 (ΥΕΚ 148 τ.Α΄).
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ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΨΜΑ
Σο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Νηπιαγωγών τησ χολόσ Επιςτημών Αγωγόσ του Πανεπιςτημύου
Ιωαννύνων δϑναται να προκηρϑςςει θϋςεισ υποψηφύων διδακτϐρων δϑο (2) φορϋσ κϊθε ϋτοσ
και ειδικϐτερα κατϊ την ϋναρξη του χειμερινοϑ και του εαρινοϑ εξαμόνου διδαςκαλύασ. την
προκόρυξη αποτυπώνονται τα ερευνητικϊ πεδύα ςτα οπούα προςφϋρεται η δυνατϐτητα
εκπϐνηςησ διδακτορικόσ διατριβόσ και τα μϋλη ΔΕΠ τα οπούα τα ϋχουν ειςηγηθεύ. Η
προκόρυξη ςτην Ελληνικό και Αγγλικό γλώςςα, αναρτϊται υποχρεωτικώσ ςτον δικτυακϐ
τϐπο του Σμόματοσ και του Πανεπιςτημύου.
Επιπλϋον, το Παιδαγωγικϐ Σμόμα Νηπιαγωγών δϋχεται δια τησ γραμματεύασ, ςε
οποιαδόποτε χρονικό περύοδο, αιτόςεισ για εκπϐνηςη Διδακτορικόσ Διατριβόσ. ε κϊθε
αύτηςη αποτυπώνεται το ερευνητικϐ πεδύο ςτο οπούο αιτεύται η δυνατϐτητα εκπϐνηςησ
διδακτορικόσ διατριβόσ και τα μϋλη ΔΕΠ τα οπούα προτεύνονται. Η υνϋλευςη του Σμόματοσ,
ςτην αρχό του εαρινοϑ εξαμόνου, ορύζει τριμελεύσ επιτροπϋσ απϐ μϋλη ΔΕΠ με ςυναφϋσ
γνωςτικϐ αντικεύμενο προσ το αιτοϑμενο ερευνητικϐ πεδύο τησ διατριβόσ. Οι επιτροπϋσ
εξετϊζουν τισ αιτόςεισ και υποβϊλλουν ςχετικό ειςηγητικό ϋκθεςη/πρϐταςη προσ τη
υνϋλευςη του Σμόματοσ, η οπούα αποφαςύζει τελικϊ για την εκπϐνηςη τησ διατριβόσ. Η
διαδικαςύα λειτουργύασ των επιτροπών και υποβολόσ ειςηγητικών εκθϋςεων/προτϊςεων
γύνεται δϑο (2) φορϋσ κϊθε ϋτοσ και ειδικϐτερα πριν την ϋναρξη του χειμερινοϑ και του
εαρινοϑ εξαμόνου διδαςκαλύασ.
Ειδικϐτερα, η αύτηςη του υποψηφύου πρϋπει να ςυνοδεϑεται απϐ:
Αναλυτικϐ Βιογραφικϐ ςημεύωμα.
Πιςτοποιητικϐ επαρκοϑσ γνώςησ μιασ τουλϊχιςτον επύςημησ γλώςςασ τησ Ευρωπαώκόσ
Ϊνωςησ, κατϊ προτύμηςη τησ Αγγλικόσ.
Προςχϋδιο Διδακτορικόσ Διατριβόσ (2.500 - 3.000 λϋξεισ).
Δόλωςη του υποψηφύου για τον προτεινϐμενο ωσ Επιβλϋποντα Καθηγητό τησ
διδακτορικόσ διατριβόσ
Αντύγραφο του Δ.Μ.. ό Βεβαύωςη περϊτωςησ μεταπτυχιακών ςπουδών.
Αναλυτικό βαθμολογύα (προπτυχιακών μαθημϊτων).
Αναλυτικό βαθμολογύα (μεταπτυχιακών μαθημϊτων, βαθμϐσ Δ.Μ..).
Αντύγραφο διπλωματικόσ μεταπτυχιακόσ εργαςύασ ςε ψηφιακό και ϋντυπη μορφό.
υςτατικϋσ Επιςτολϋσ (τουλϊχιςτον δϑο).
ε περύπτωςη υποβολόσ υποψηφιϐτητασ ϋπειτα απϐ προκόρυξη, υποβϊλλεται δόλωςη
του υποψηφύου με επιλογό του ερευνητικοϑ πεδύου ςτο οπούο επιθυμεύ να εκπονόςει τη
διδακτορικό διατριβό του. Η επιλογό αυτό μπορεύ να εύναι απϐ τα ερευνητικϊ πεδύα τα οπούα
περιγρϊφονται ςτην προκόρυξη. την περύπτωςη που η επιλογό δεν εμπεριϋχεται ςτα
περιγραφϐμενα ςτην προκόρυξη, οι υποψόφιοι υποχρεοϑνται ςτην κατϊθεςη αναλυτικόσ
περιγραφόσ του αντικειμϋνου ϋρευνασ (τουλϊχιςτον 500 λϋξεισ) και ο,τιδόποτε ϊλλο
απαιτεύται ςϑμφωνα με την προκόρυξη.
Οι γλώςςεσ υποβολόσ του προτεινϐμενου τύτλου και του προςχεδύου τησ διατριβόσ δϑνανται
να εύναι η Ελληνικό ό και η Αγγλικό γλώςςα.
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Οικονομικό Ανϊλυςη και Πολιτικό

Διευθυντόσ ΠΜ: Νικϐλαοσ ωφρονύδησ,
Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Πληροφορύεσ: Κανδρϋλησ Αλϋξανδροσ,
Σςαπϊρη Ολυμπύα,
Σηλ.: 26510-07478, 7499
Υαξ: 26510-07009
Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύο: gramecon@uoi.gr
Μϋγιςτοσ Αριθμόσ φοιτητών: 25 Ιςτοςελύδα: http://www.econ.uoi.gr/

Πρόγραμμα Εκπόνηςησ Διδακτορικόσ Πληροφορύεσ: Σςαπϊρη Ολυμπύα, Κανδρϋλησ
Διατριβόσ
Αλϋξανδροσ
Σηλ.: 26510-07478, 7499
Οικονομικό Επιςτόμη
Υαξ: 26510-07009
Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύο: gramecon@cc.uoi.gr
Ιςτοςελύδα: http://www.econ.uoi.gr/

Σο Σμόμα Οικονομικών Επιςτημών του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων παρϋχει Μεταπτυχιακϐ
Δύπλωμα Ειδύκευςησ (Μ.Δ.Ε.) ςτην «Οικονομικό Ανϊλυςη και Πολιτικό» καθώσ επύςησ και
Διδακτορικϐ Δύπλωμα ςτην Οικονομικό Επιςτόμη.
(i) Μεταπτυχιακό Δύπλωμα Ειδύκευςησ (Μ.Δ.Ε.)
-Οικονομικό Ανϊλυςη και Πολιτικό
(ii) Διδακτορικό Δύπλωμα (Δ.Δ.)
-Οικονομικό Επιςτόμη
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ»
Διευθυντήσ του Π.Μ.Σ.:
Νικϐλαοσ ωφρονύδησ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
υντονιςτικό Επιτροπό του Π.Μ..:
Θεϐδωροσ ύμοσ, Καθηγητόσ
Αντώνιοσ Αδϊμ, Επύκουροσ Καθηγητόσ
Δημότριοσ Παναγιώτου, Επύκουροσ Καθηγητόσ
Νικϐλαοσ Μπϋνοσ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Ειςαγωγό Μεταπτυχιακών Υοιτητών ςτο Π.Μ..:
Σο Π.Μ.. ςτην «Οικονομικό Ανϊλυςη και Πολιτικό» απευθϑνεται ςε πτυχιοϑχουσ τμημϊτων
οικονομικόσ κατεϑθυνςησ ό ομοειδών τμημϊτων, καθώσ επύςησ και ςε πτυχιοϑχουσ
τμημϊτων θετικών επιςτημών και πολυτεχνικών ςχολών τησ ημεδαπόσ ό ομοταγών
αναγνωριςμϋνων τμημϊτων τησ αλλοδαπόσ. Επύςησ απευθϑνεται και ςε πτυχιοϑχουσ των
τμημϊτων Σ.Ε.Ι. οικονομικόσ κατεϑθυνςησ. Οι φοιτητϋσ που προϋρχονται απϐ τμόματα μη
οικονομικόσ κατεϑθυνςησ δεν μποροϑν να ξεπερνοϑν το 1/4 του προβλεπϐμενου αριθμοϑ
των ειςαχθϋντων φοιτητών. Για τυχϐν αλλαγό τησ ςϑνθεςησ μεταξϑ πτυχιοϑχων
οικονομικών και μη οικονομικών τμημϊτων αποφαςύζει η Γ.. μετϊ απϐ ειςόγηςη τησ
υντονιςτικόσ Επιτροπόσ του Μεταπτυχιακοϑ.
Βαςικϐσ ςτϐχοσ εύναι η παροχό εξειδικευμϋνων γνώςεων ςτα οικονομικϊ και ςτισ ποςοτικϋσ
μεθϐδουσ ώςτε οι απϐφοιτοι του Π.Μ.. να μποροϑν να ενταχθοϑν ςτο διδακτορικϐ
πρϐγραμμα και να αςχοληθοϑν με την ϋρευνα και με θϋματα που ϊπτονται τησ οικονομικόσ
ανϊλυςησ.
Οι υποψόφιοι που επιθυμοϑν να ενταχθοϑν ςτο πρϐγραμμα υποχρεοϑνται να καταθϋςουν
ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ Οικονομικών Επιςτημών τα κϊτωθι δικαιολογητικϊ:
1. Αύτηςη
2. Πιςτοποιητικϐ αναλυτικόσ βαθμολογύασ ςτο οπούο να φαύνεται και ο βαθμϐσ πτυχύου ό ο
μϋςοσ ϐροσ βαθμολογύασ των μαθημϊτων που ϋχουν ολοκληρώςει επιτυχώσ ϋωσ την
ημερομηνύα κατϊθεςησ τησ αύτηςησ
3. Πιςτοποιητικϐ γνώςησ τησ Αγγλικόσ Γλώςςασ τουλϊχιςτον επιπϋδου Lower
4. Πιςτοποιητικϐ γνώςησ τησ ελληνικόσ γλώςςασ για αλλοδαποϑσ φοιτητϋσ (πτυχύο απϐ
ελληνικϐ Α.Ε.Ι. ό Σ.Ε.Ι. ό πιςτοποιητικϐ ελληνομϊθειασ)
5. Δϑο ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ
Ο τρϐποσ επιλογόσ υποψηφύων ςτο μεταπτυχιακϐ πρϐγραμμα καθορύζεται επ’ ακριβώσ κϊθε
χρϐνο απϐ τη Γ.. η οπούα με τη ςειρϊ τησ αναθϋτει ςτη υντονιςτικό Επιτροπό την ευθϑνη
διεξαγωγόσ τησ διαδικαςύασ ειςαγωγόσ των υποψηφύων ςτο μεταπτυχιακϐ πρϐγραμμα.
Η διαδικαςύα επιλογόσ των υποψηφύων γύνεται ςε δϑο διαφορετικϋσ χρονικϋσ περιϐδουσ.
Κατϊ την 1η περύοδο (Μϊρτιοσ – Απρύλιοσ) μποροϑν να υποβϊλουν αύτηςη ϐςοι ϋχουν
περϊςει επιτυχώσ τουλϊχιςτον το 80% των μαθημϊτων που απαιτοϑνται για την
απϐκτηςη του πτυχύου. Με βϊςη αυτϊ τα μαθόματα υπολογύζεται ο μϋςοσ ϐροσ
βαθμολογύασ. Απαραύτητη προϒπϐθεςη για την ϋνταξη αυτών των υποψηφύων ςτο
μεταπτυχιακϐ πρϐγραμμα, εφϐςον επιλεχθοϑν, εύναι η ολοκλόρωςη των προπτυχιακών
ςπουδών τουσ ϋωσ το επτϋμβριο του εκϊςτοτε ακαδημαώκοϑ ϋτουσ. ε αντύθετη
περύπτωςη αποκλεύονται απϐ το μεταπτυχιακϐ πρϐγραμμα.
Η 2η περύοδοσ επιλογόσ υποψηφύων αφορϊ αποκλειςτικϊ πτυχιοϑχουσ και λαμβϊνει χώρα
το επτϋμβριο και μϐνο για τον αριθμϐ των θϋςεων που δεν ϋχουν καλυφθεύ κατϊ την 1η
περύοδο.
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Η επιλογό γύνεται ωσ ακολοϑθωσ:
Για τουσ πτυχιοϑχουσ τμημϊτων οικονομικόσ κατεϑθυνςησ και ομοειδών τμημϊτων, και
εφϐςον διαθϋτουν επαρκό γνώςη ςτη μικροοικονομικό και μακροοικονομικό (δηλαδό ϋχουν
διδαχθεύ τουλϊχιςτον δϑο μαθόματα μικροοικονομικόσ και δϑο μαθόματα
μακροοικονομικόσ) και ςτισ ποςοτικϋσ μεθϐδουσ (τουλϊχιςτον απϐ ϋνα μϊθημα ςε
μαθηματικϊ, ςτατιςτικό και οικονομετρύα ό απϐ ϋνα τουλϊχιςτον μϊθημα ςε μαθηματικϊ και
δϑο μαθόματα ςε ςτατιςτικό ό απϐ ϋνα μϊθημα ςε μαθηματικϊ και δϑο μαθόματα ςε
οικονομετρύα), η κατϊταξη ειςαγωγόσ τουσ ςτο μεταπτυχιακϐ πρϐγραμμα γύνεται με βϊςη
τα ακϐλουθα κριτόρια:
1. Βαθμϐσ πτυχύου (τουλϊχιςτον 6): Βαρϑτητα - 25%. Για αυτοϑσ που επιλϋγονται το
Μϊρτιο λαμβϊνεται υπϐψη ο μϋςοσ ϐροσ των επιτυχϐντων μαθημϊτων κατϊ την
ημερομηνύα υποβολόσ τησ αύτηςόσ τουσ
2. Μϋςοσ ϐροσ βαθμολογύασ μαθημϊτων μακροοικονομικόσ (τουλϊχιςτον δϑο μαθόματα):
Βαρϑτητα – 15%
3. Μϋςοσ ϐροσ βαθμολογύασ μαθημϊτων μικροοικονομικόσ (τουλϊχιςτον δϑο μαθόματα):
Βαρϑτητα – 15%
4. Μϋςοσ ϐροσ βαθμολογύασ ποςοτικών μαθημϊτων (τουλϊχιςτον απϐ ϋνα μϊθημα ςε
μαθηματικϊ, ςτατιςτικό και οικονομετρύα ό απϐ ϋνα τουλϊχιςτον μϊθημα ςε μαθηματικϊ
και δϑο μαθόματα ςε ςτατιςτικό ό απϐ ϋνα μϊθημα ςε μαθηματικϊ και δϑο μαθόματα ςε
οικονομετρύα): Βαρϑτητα - 15%
5. υνϋντευξη (με ϊριςτα το 10): Βαρϑτητα - 30%
Οι υποψόφιοι που θα ςυγκεντρώςουν βαθμολογύα κϊτω απϐ 7,00/10,00 με βϊςη τα
παραπϊνω κριτόρια, μπορεύ να παραπεμφθοϑν, ανϊλογα με την κρύςη τησ επιτροπόσ
επιλογόσ, ςε γραπτϋσ εξετϊςεισ ςε ϋνα ό ςε περιςςϐτερα απϐ τα μαθόματα
Μικροοικονομικόσ, Μακροοικονομικόσ και Ποςοτικών Μεθϐδων (με επακριβώσ
προςδιοριςμϋνη ϑλη απϐ την επιτροπό). Οι υποψόφιοι που παραπϋμπονται ςε εξετϊςεισ
πρϋπει να επιτϑχουν βαθμϐ ύςο ό μεγαλϑτερο του πϋντε (5) ςε ϐλα τα εξεταςθϋντα
μαθόματα προκειμϋνου να γύνουν δεκτού ςτο πρϐγραμμα, μετϊ απϐ την κατϊταξό τουσ.
την τελικό κρύςη τησ επιτροπόσ επιλογόσ ςυνυπολογύζονται και οι ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ.
Όςοι υποψόφιοι εύναι πτυχιοϑχοι τμημϊτων οικονομικόσ κατεϑθυνςησ ό ομοειδών
Σμημϊτων και δεν διαθϋτουν επαρκό γνώςη ςε ϋνα ό και ςε περιςςϐτερα απϐ τα
προαναφερθϋντα μαθόματα εύναι υποχρεωμϋνοι να προςϋλθουν ςε γραπτϋσ εξετϊςεισ ςτα εν
λϐγω μαθόματα (με επακριβώσ προςδιοριςμϋνη ϑλη απϐ την επιτροπό)
Η επιλογό για τουσ πτυχιοϑχουσ τμημϊτων θετικόσ και πολυτεχνικόσ κατεϑθυνςησ, καθώσ
και Σ.Ε.Ι. οικονομικόσ κατεϑθυνςησ η κατϊταξη ειςαγωγόσ τουσ ςτο μεταπτυχιακϐ
πρϐγραμμα γύνεται με βϊςη τα ακϐλουθα κριτόρια:
6. Βαθμϐσ πτυχύου (τουλϊχιςτον 6): Βαρϑτητα - 25%. Για αυτοϑσ που επιλϋγονται το
Μϊρτιο λαμβϊνεται υπϐψη ο μϋςοσ ϐροσ των επιτυχϐντων μαθημϊτων κατϊ την
ημερομηνύα υποβολόσ τησ αύτηςόσ τουσ
7. Μϋςοσ ϐροσ βαθμολογύασ μαθημϊτων μακροοικονομικόσ (τουλϊχιςτον δϑο μαθόματα):
Βαρϑτητα – 15%
8. Μϋςοσ ϐροσ βαθμολογύασ μαθημϊτων μικροοικονομικόσ (τουλϊχιςτον δϑο μαθόματα):
Βαρϑτητα – 15%
9. Μϋςοσ ϐροσ βαθμολογύασ ποςοτικών μαθημϊτων (τουλϊχιςτον απϐ ϋνα μϊθημα ςε
μαθηματικϊ, ςτατιςτικό και οικονομετρύα ό απϐ ϋνα τουλϊχιςτον μϊθημα ςε μαθηματικϊ
και δϑο μαθόματα ςε ςτατιςτικό ό απϐ ϋνα μϊθημα ςε μαθηματικϊ και δϑο μαθόματα ςε
οικονομετρύα): Βαρϑτητα - 15%
10. υνϋντευξη (με ϊριςτα το 10): Βαρϑτητα - 30%
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την τελικό κρύςη τησ επιτροπόσ επιλογόσ ςυνυπολογύζονται και οι ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ.
Οι υποψόφιοι τμημϊτων θετικόσ και πολυτεχνικόσ κατεϑθυνςησ, καθώσ και Σ.Ε.Ι.
οικονομικόσ κατεϑθυνςησ που δε διαθϋτουν επαρκό γνώςη ςε ϋνα ό και ςε περιςςϐτερα απϐ
τα προαναφερθϋντα μαθόματα εύναι υποχρεωμϋνοι να προςϋλθουν ςε γραπτϋσ εξετϊςεισ
ςτα εν λϐγω μαθόματα (με επακριβώσ προςδιοριςμϋνη ϑλη απϐ την επιτροπό).
Η χρονικό διϊρκεια για την απονομό του Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ ορύζεται ςε
τρύα (3) εξϊμηνα.
Σα μαθόματα πραγματοποιοϑνται κατϊ τη διϊρκεια του 1ου και 2ου εξαμόνου. Κατϊ τη
διϊρκεια του 1ου εξαμόνου οι φοιτητϋσ καλοϑνται να παρακολουθόςουν επτϊ (7)
υποχρεωτικϊ μαθόματα κορμοϑ διϊρκειασ ϋξι εβδομϊδων το καθϋνα. Κατϊ τη διϊρκεια του
2ου εξαμόνου οι φοιτητϋσ καλοϑνται να παρακολουθόςουν ϋξι (6) μαθόματα επιλογόσ,
διϊρκειασ ϋξι εβδομϊδων το καθϋνα, απϐ ϋνα ςϑνολο προςφερϐμενων μαθημϊτων επιλογόσ.
Σο ςϑνολο των προςφερϐμενων μαθημϊτων επιλογόσ καθορύζεται κϊθε χρϐνο απϐ τη Γ..
Κατϊ τη διϊρκεια του 3ου εξαμόνου εκπονεύται η υποχρεωτικό διπλωματικό εργαςύα.
Αριθμόσ Ειςακτϋων Μεταπτυχιακών Υοιτητών:
Πριν την ϋναρξη τησ ακαδημαώκόσ περιϐδου, και ειδικϐτερα πριν την προκόρυξη των θϋςεων
για την ϋνταξη ςτο Μ.Δ.Ε., καθορύζεται απϐ τη Γ.. ο αριθμϐσ των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Η Γραμματεύα του Σμόματοσ ειδοποιεύ τουσ επιλεγϋντεσ υποψηφύουσ, οι οπούοι εύναι
υποχρεωμϋνοι ςε εϑλογο χρονικϐ διϊςτημα, που προςδιορύζεται απϐ τη υντονιςτικό
Επιτροπό, να απαντόςουν γραπτώσ αν αποδϋχονται ό ϐχι την ϋνταξό τουσ ςτο Π.Μ..
Φρονικό Διϊρκεια των Μεταπτυχιακών πουδών:
Η διϊρκεια ςπουδών που απαιτεύται για τη χορόγηςη του Μ.Δ.Ε. ορύζεται ςε τρύα (3)
εξϊμηνα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ»
Τποψόφιοι Διδϊκτορεσ:
Σο Σμόμα προκηρϑςςει θϋςεισ Τ.Δ. δυο φορϋσ το χρϐνο, τον Ιανουϊριο και τον Ιοϑνιο.
Προώποθϋςεισ εγγραφόσ
Οι υποψόφιοι διδϊκτορεσ θα πρϋπει να πληροϑν τισ παρακϊτω προϒποθϋςεισ:
1. Πτυχύο Πανεπιςτημύου τησ ημεδαπόσ ό αναγνωριςμϋνου απϐ τον ΔΟΑΣΑΠ ωσ ιςϐτιμου
τησ αλλοδαπόσ.
2. Δύπλωμα μεταπτυχιακών ςπουδών Πανεπιςτημύου τησ ημεδαπόσ ό αναγνωριςμϋνου απϐ
τον ΔΟΑΣΑΠ ωσ ιςϐτιμου τησ αλλοδαπόσ ό ενιαύου & αδιϊςπαςτου τύτλου ςπουδών
μεταπτυχιακοϑ επιπϋδου του ϊρθρου 46 του ν. 4485/2017 ςτα γνωςτικϊ αντικεύμενα
του Σμόματοσ ό ςε ςυγγενό αντικεύμενα.
3. Γνώςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ τουλϊχιςτον ςε επύπεδο Lower.
4. Πτυχύο Πανεπιςτημύου τησ ημεδαπόσ ό το προβλεπϐμενο απϐ το νϐμο πιςτοποιητικϐ
ελληνομϊθειασ (μϐνο για τουσ αλλοδαποϑσ υποψόφιουσ διδϊκτορεσ).
Με απϐφαςη τησ Γ.. εύναι δυνατϐ να καθορύζονται πρϐςθετεσ υποχρεώςεισ
παρακολοϑθηςησ μεταπτυχιακών μαθημϊτων ό και εξετϊςεων ςε ευρϑτερεσ θεματικϋσ
περιοχϋσ για τουσ υποψόφιουσ που εύναι όδη κϊτοχοι ςυναφοϑσ Μ.Δ.Ε. πριν ενταχθοϑν ςτο
διδακτορικϐ πρϐγραμμα ό και κατϊ τη διϊρκεια εκπϐνηςησ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ.
Με απϐφαςη τησ Γ.. ςυςτόνεται η τριμελόσ επιτροπόσ του υποψόφιου διδϊκτορα και
εγκρύνεται και το θϋμα τησ υπϐ εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ. χετικϊ με την τελικό
αξιολϐγηςη και κρύςη τησ διατριβόσ του υποψηφύου διδϊκτορα ιςχϑουν αυτϊ που
αναφϋρονται ςτον εκϊςτοτε ιςχϑοντα νϐμο.
Για την ειςαγωγό ςτο Διδακτορικϐ Πρϐγραμμα ο υποψόφιοσ πρϋπει να υποβϊλλει αύτηςη
ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ, η οπούα περιλαμβϊνει:
1. Ϊντυπη αύτηςη ςτην οπούα να αναγρϊφεται το πεδύο ϋρευνασ, προτεινϐμενοσ τύτλοσ,
προτεινϐμενη γλώςςα εκπϐνηςησ (Αγγλικϊ ό Ελληνικϊ) και προτεινϐμενοσ επιβλϋπων.
2. Αναλυτικϐ βιογραφικϐ ςημεύωμα.
3. υνοπτικό πρϐταςη του αντικειμϋνου τησ διδακτορικόσ διατριβόσ
4. Επύςημα αντύγραφα πτυχύου και μεταπτυχιακοϑ διπλώματοσ.
5. Επικυρωμϋνα πιςτοποιητικϊ αναλυτικόσ βαθμολογύασ.
6. Αποδεικτικϐ γνώςησ τησ αγγλικόσ γλώςςασ
7. Επιςτημονικϋσ δημοςιεϑςεισ (εϊν υπϊρχουν).
8. Δϑο ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ απϐ μϋλη ΔΕΠ.
Ο φϊκελοσ υποψηφιϐτητασ ελϋγχεται απϐ τη .Ε. του μεταπτυχιακοϑ ωσ προσ την
πληρϐτητα των τυπικών και ουςιαςτικών προςϐντων. Οι φϊκελοι υποψηφιοτότων
διαβιβϊζονται ςτη Γ.., η οπούα τουσ κατηγοριοποιεύ με βϊςη τη ςυνϊφεια του ερευνητικοϑ
αντικειμϋνου και ορύζει μια τριμελό επιτροπό ανϊ κατηγορύα αιτόςεων. Κϊθε τριμελόσ
επιτροπό εξετϊζει τισ αντύςτοιχεσ αιτόςεισ και τα ςυνυποβαλλϐμενα ϋγγραφα και καλεύ τουσ
υποψόφιουσ ςε ςυνϋντευξη. Κατϐπιν υποβϊλει ςτη Γ.. του τμόματοσ ειςόγηςη που
αναφϋρει τουσ λϐγουσ για τουσ οπούοσ ο υποψόφιοσ πρϋπει να γύνει ό να μη γύνει δεκτϐσ,
καθώσ και ο προτεινϐμενοσ επιβλϋπων. Η υνϋλευςη του τμόματοσ, αφοϑ λϊβει τη γνώμη
του προτεινϐμενου επιβλϋποντοσ, τη ςυνεκτιμϊ με το υπϐμνημα τησ επιτροπόσ και εγκρύνει ό
απορρύπτει αιτιολογημϋνα την αύτηςη του υποψηφύου.
Ο ελϊχιςτοσ χρϐνοσ για την εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ και την απϐκτηςη
Διδακτορικοϑ Διπλώματοσ εύναι τρύα χρϐνια απϐ τον οριςμϐ του θϋματοσ.
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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών:
«Διούκηςη Επιχειρόςεων και Οργανιςμών»

Αριθμόσ φοιτητών: ϋωσ εύκοςι πϋντε (25)
Πρόγραμμα Διδακτορικών πουδών:
ε γνωςτικϊ αντικεύμενα, ϐπωσ Οικονομικό
Ανϊλυςη, Διούκηςη Επιχειρόςεων,
Λογιςτικό, Φρηματοοικονομικό, Ποςοτικϋσ
Μϋθοδοι ςτα Οικονομικϊ

Διευθυντόσ ΠΜ:
Καραμϊνησ Κωνςταντύνοσ,
Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Πληροφορύεσ:
Κουρλϋτη Πολυξϋνη, Πϊςχου Δόμητρα
τηλ. 2682050579
email: accfinmaster@teiep.gr
Ιςτοςελύδα ΠΜ:
http://accfin.teiep.gr/master
Πληροφορύεσ:
Πϊςχου Δόμητρα
τηλ. 2682050550
email: logixrim@uoi.gr
Ιςτοςελύδα Δ:
http://accfin.teiep.gr/master

Σο Σμόμα Λογιςτικόσ και Φρηματοοικονομικόσ τησ χολόσ Οικονομικών και Διοικητικών
Επιςτημών του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων παρϋχει Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών
(Π.Μ..) ςτη “Διούκηςη Επιχειρόςεων και Οργανιςμών”, καθώσ και Πρϐγραμμα
Διδακτορικών πουδών, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του N. 4485/2017 (ΥΕΚ Α’ 114). Πιο
ςυγκεκριμϋνα:
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΨΝ»
Διευθυντόσ του Π.Μ..:
Καραμϊνησ Κωνςταντύνοσ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
υντονιςτικό Επιτροπό του Π.Μ..:
Ναξϊκησ Φαρύλαοσ, Καθηγητόσ
ωτηρϐπουλοσ Ιωϊννησ, Καθηγητόσ
Γκανϊσ Ιωϊννησ, Καθηγητόσ
Γαλανοϑ Αικατερύνη, Επύκουρη Καθηγότρια
τόχοσ του Προγρϊμματοσ και Διαδικαςύα Ειςαγωγόσ Υοιτητών
κοπϐσ του Π.Μ.. εύναι η παροχό εξειδικευμϋνων γνώςεων μεταπτυχιακοϑ επιπϋδου προσ
πτυχιοϑχουσ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςτουσ βαςικοϑσ τομεύσ τησ Διούκηςησ, Λογιςτικόσ
και τησ Φρηματοοικονομικόσ. Ειδικϐτερα, το πρϐγραμμα αποςκοπεύ ςτην προαγωγό τησ
γνώςησ και ςτην ανϊπτυξη τησ ϋρευνασ ςτη διοικητικό επιςτόμη παρϋχοντασ τη δυνατϐτητα
ςτουσ αποφούτουσ του να καλϑψουν ανϊγκεσ τησ αγορϊσ εργαςύασ αναπτϑςςοντασ
κατϊλληλεσ ικανϐτητεσ και δεξιϐτητεσ ςχετικϋσ με την οργϊνωςη και λειτουργύα των
διοικητικών, λογιςτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεςιών των επιχειρόςεων και των
οργανιςμών του ιδιωτικοϑ και δημϐςιου τομϋα.
Πριν την ϋναρξη τησ εκϊςτοτε ακαδημαώκόσ περιϐδου, και ειδικϐτερα πριν την προκόρυξη
των θϋςεων για την ϋνταξη ςτο Π.Μ.., καθορύζεται απϐ τη .Ε. ο αριθμϐσ των
μεταπτυχιακών φοιτητών ςτη βϊςη τησ εξϋταςησ των κατατιθϋμενων δικαιολογητικών απϐ
τουσ υποψόφιουσ. Ο μϋγιςτοσ αριθμϐσ μεταπτυχιακών φοιτητών εύναι εύκοςι πϋντε (25). Η
Γραμματεύα του Π.Μ.. ειδοποιεύ τουσ επιλεγϋντεσ υποψηφύουσ, οι οπούοι εύναι
υποχρεωμϋνοι ςε εϑλογο χρονικϐ διϊςτημα, που προςδιορύζεται απϐ τη .Ε., να απαντόςουν
γραπτώσ αν αποδϋχονται ό ϐχι την ϋνταξό τουσ ςτο Π.Μ...
το Π.Μ. γύνονται δεκτού μετϊ απϐ επιλογό πτυχιοϑχοι κατϊ προτεραιϐτητα Σμημϊτων
Λογιςτικόσ και Φρηματοοικονομικόσ, Διούκηςησ Επιχειρόςεων, Οικονομικόσ Επιςτόμησ και
ςυναφών Σμημϊτων Πανεπιςτημιακοϑ και Σεχνολογικοϑ Σομϋα τησ ημεδαπόσ ό ομοταγών
αναγνωριςμϋνων ιδρυμϊτων Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ. Η επιλογό των μεταπτυχιακών
φοιτητών θα γύνεται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 34 του Ν. 4485/2017.
Οι υποψόφιοι που επιθυμοϑν να ενταχθοϑν ςτο πρϐγραμμα υποχρεοϑνται να καταθϋςουν
ςτη Γραμματεύα του Π.Μ.. τα κϊτωθι δικαιολογητικϊ:
υμπληρωμϋνο ϋντυπο αύτηςησ
Βιογραφικϐ ςημεύωμα με δϑο πρϐςφατεσ φωτογραφύεσ τϑπου διαβατηρύου
Αντύγραφο πτυχύου με αναλυτικό βαθμολογύα
Δϑο ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ απϐ καθηγητϋσ ό/και εργοδϐτεσ
Αποδεικτικϊ επαγγελματικόσ/εργαςιακόσ εμπειρύασ
Πιςτοποιητικϐ γνώςησ ξϋνησ γλώςςασ
Ο τρϐποσ επιλογόσ υποψηφύων ςτο Π.Μ.. καθορύζεται επ’ ακριβώσ κϊθε χρϐνο απϐ τη .Ε., η
οπούα ϋχει την ευθϑνη ειςαγωγόσ των υποψηφύων ςτο μεταπτυχιακϐ πρϐγραμμα. Η
διαδικαςύα επιλογόσ των υποψηφύων ολοκληρώνεται απϐ την .Ε. πριν την ϋναρξη του
προγρϊμματοσ, λαμβϊνοντασ υπϐψη κριτόρια ϐπωσ:
Ο βαθμϐσ πτυχύου
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Η επύδοςη ςτα ςυναφό προσ το ΜΠ προπτυχιακϊ μαθόματα
Οι ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ
Η επαγγελματικό προϒπηρεςύα/εργαςιακό εμπειρύα
Η ςχετικό ερευνητικό δραςτηριϐτητα
Η προςωπικό ςυνϋντευξη
Ο κατϊλογοσ επιτυχϐντων επικυρώνεται με απϐφαςη τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ
Λογιςτικόσ και Φρηματοοικονομικόσ.
Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδών
Κατϊ τη διϊρκεια των ςπουδών οι μεταπτυχιακού φοιτητϋσ υποχρεοϑνται να
παρακολουθόςουν δϋκα (10) υποχρεωτικϊ μαθόματα. Επιπλϋον, οι φοιτητϋσ υποχρεοϑνται
να εκπονόςουν διπλωματικό εργαςύα. Για την απϐκτηςη του Μ.Δ.Ε. απαιτοϑνται ςυνολικϊ
ενενόντα (90) πιςτωτικϋσ μονϊδεσ εκ των οπούων οι 60 πιςτωτικϋσ μονϊδεσ προκϑπτουν
απϐ την παρακολοϑθηςη και επιτυχό εξϋταςη των 10 μαθημϊτων και οι υπϐλοιπεσ 30
πιςτωτικϋσ μονϊδεσ προκϑπτουν απϐ την εκπϐνηςη τησ διπλωματικόσ εργαςύασ.
Αναλυτικϊ, το πρϐγραμμα μαθημϊτων διαρθρώνεται ωσ εξόσ:
Α΄ εξϊμηνο
Μϊθημα
1. Οικονομικό Ανϊλυςη
2. τρατηγικό Επιχειρόςεων & Οργανιςμών
3. Ποςοτικϋσ Μϋθοδοι για τη Λόψη Επιχειρηματικών
Αποφϊςεων
4. Φρηματοοικονομικό και Διοικητικό Λογιςτικό
5. Φρηματοοικονομικό Διούκηςη
ύνολο
Β’ εξϊμηνο
Μϊθημα
1. Φρηματοοικονομικό Ανϊλυςη & Αποτιμητικό
Επιχειρόςεων
2. Ανθρώπινοι Πϐροι & Εργαςιακϋσ χϋςεισ
3. Λογιςτικϊ Πληροφοριακϊ υςτόματα &
υςτόματα Διαχεύριςησ Επιχειρηςιακών Πϐρων
4. Διούκηςη Μϊρκετινγκ
5. Ειδικϊ Θϋματα Διούκηςησ Επιχειρόςεων &
Οργανιςμών
ύνολο
Γ’ εξϊμηνο
Μϊθημα
Διπλωματικό Εργαςύα
ύνολο

ECTS
6
6

Α1
Α2

6

Α3

6
6
30

Α4
Α5

ECTS
6

Β1

6

Β2

6

Β3

6

Β4

6

Β5

30
ECTS
30
30

Φρονικό Διϊρκεια των Μεταπτυχιακών πουδών:
Η χρονικό διϊρκεια που απαιτεύται για τη χορόγηςη Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ
ορύζεται ςε τρύα (3) εξϊμηνα.
Σϋλη φούτηςησ:
Σο Π.Μ.. προςφϋρεται χωρύσ τϋλη φούτηςησ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
Προώποθϋςεισ για ϋνταξη ςτο Πρόγραμμα Διδακτορικών πουδών
Δικαύωμα υποβολόσ αύτηςησ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ ϋχουν οι υποψόφιοι που
διαθϋτουν τα παρακϊτω κατ’ ελϊχιςτον τυπικϊ προςϐντα:
α) Πτυχύο Α.Ε.Ι. τησ ημεδαπόσ ό αναγνωριςμϋνου ωσ ιςοτύμου ιδρϑματοσ τησ αλλοδαπόσ.
β) Δύπλωμα Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Μ..) ΑΕΙ τησ ημεδαπόσ, ό αναγνωριςμϋνου ΑΕΙ
ωσ ιςοτύμου ιδρϑματοσ τησ αλλοδαπόσ, ό ενιαύου και αδιϊςπαςτου τύτλου ςπουδών
μεταπτυχιακοϑ επιπϋδου του ϊρθρου 46 του ν. 4485/17 (Α΄ 114).
γ) Πολϑ καλό γνώςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ
Διαδικαςύα υποβολόσ αύτηςησ για εκπόνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ
Η πρϐςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ
δημοςιεϑεται δϑο φορϋσ το χρϐνο ςε ςυγκεκριμϋνα χρονικϊ διαςτόματα μετϊ απϐ απϐφαςη
τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ. Η πρϐςκληςη περιλαμβϊνει τα θεματικϊ πεδύα ϋρευνασ που
εντϊςςονται ςτα γνωςτικϊ / ερευνητικϊ πεδύα που θεραπεϑονται ςτο Σμόμα, τα
Επιβλϋποντα Μϋλη ΔΕΠ ανϊ ερευνητικϐ πεδύο και τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ τουσ. Επιπλϋον,
η πρϐςκληςη περιγρϊφει τα απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ, τισ προϒποθϋςεισ, ϐρουσ,
προθεςμύεσ και διαδικαςύεσ κατϊθεςησ υποψηφιοτότων και επιλογόσ υποψόφιων
διδακτϐρων, καθώσ και τισ πρϐςθετεσ υποχρεώςεισ αυτών, ρότρεσ, παραδοτϋα και χρονικϊ
ϐρια ολοκλόρωςησ των διατριβών. Οι αιτόςεισ των υποψηφύων υποβϊλλονται ςτη
Γραμματεύα του Σμόματοσ.
Απαιτούμενα δικαιολογητικϊ
1. Αύτηςη εκπϐνηςησ διδακτορικόσ διατριβόσ ϐπου αναγρϊφονται:
προτεινϐμενοσ τύτλοσ διδακτορικόσ διατριβόσ
προτεινϐμενη γλώςςα εκπϐνηςησ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ (η οπούα μπορεύ να εύναι
Ελληνικό ό Αγγλικό)
προτεινϐμενο επιβλϋπων μϋλοσ ΔΕΠ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ
2. Προςχϋδιο διδακτορικόσ διατριβόσ (ερευνητικό πρϐταςη)
3. Αναλυτικϐ Βιογραφικϐ ημεύωμα
4. Αντύγραφα τύτλων ςπουδών
5. Αναγνώριςη ιςοτιμύασ των τύτλων ςπουδών απϐ το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (για πτυχιοϑχουσ ΑΕΙ του
εξωτερικοϑ)
6. Πιςτοποιητικϐ αναλυτικόσ βαθμολογύασ μαθημϊτων των προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών ςπουδών
7. Δϑο (2) ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ απϐ μϋλη ΔΕΠ
8. Αποδεικτικϐ πολϑ καλόσ γνώςησ τησ Αγγλικόσ γλώςςασ (για υποψηφύουσ που δεν εύναι
απϐφοιτοι αγγλϐφωνων ιδρυμϊτων)
9. Αντύγραφο δελτύου αςτυνομικόσ ταυτϐτητασ
10. Προαιρετικϊ οποιοδόποτε ϊλλο ςτοιχεύο δϑναται να ςυνδρϊμει ςτην ουςιαςτικό
αξιολϐγηςη τησ αύτηςησ, ϐπωσ επιςτημονικϋσ δημοςιεϑςεισ, πιςτοποιητικϊ ςυμμετοχόσ ςε
ερευνητικϊ προγρϊμματα.
Φρονικό διϊρκεια Διδακτορικών πουδών
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Η χρονικό διϊρκεια για την απϐκτηςη διδακτορικοϑ διπλώματοσ εύναι τουλϊχιςτον τρύα (3)
πλόρη ημερολογιακϊ ϋτη απϐ την ημερομηνύα οριςμοϑ τησ τριμελοϑσ ςυμβουλευτικόσ
επιτροπόσ (παρ. 1, ϊρ.40, Ν.4485/2017).
Η μϋγιςτη διϊρκεια για την απϐκτηςη διδακτορικοϑ διπλώματοσ ορύζεται ςε ϋξι (6) πλόρη
ημερολογιακϊ ϋτη απϐ την ημερομηνύα οριςμοϑ τησ Σριμελοϑσ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ,
με δυνατϐτητα παρϊταςησ τησ οριςμϋνησ διϊρκειασ με απϐφαςη τησ υνϋλευςησ του
Σμόματοσ ϋωσ και ϋνα (1) ημερολογιακϐ ϋτοσ, μετϊ απϐ ςχετικό ειςόγηςη τησ Σριμελοϑσ
υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ.
Οι Τποψόφιοι μποροϑν κατϊ τη διϊρκεια των ςπουδών τουσ ςτο Διδακτορικϐ Πρϐγραμμα να
ζητόςουν με επαρκώσ αιτιολογημϋνη αύτηςό τουσ την αναςτολό τησ ανωτϋρω περιϐδου ϋωσ
και 2 ϋτη ςυνολικϊ. Ο χρϐνοσ τησ αναςτολόσ φούτηςησ δεν προςμετρϊται ςτην
προβλεπϐμενη μϋγιςτη χρονικό διϊρκεια εκπϐνηςησ διδακτορικόσ διατριβόσ. Κατϊ τη
διϊρκεια τησ αναςτολόσ φούτηςησ δεν επωφελοϑνται των δικαιωμϊτων και των παροχών
που προβλϋπονται για τουσ υποψόφιουσ διδϊκτορεσ.
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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών
Σμόματοσ Εικαςτικών Σεχνών και
Επιςτημών τησ Σϋχνησ
Εικαςτικϋσ Σϋχνεσ
Επιμϋλεια Εκθϋςεων
Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών:
Ανϊλογα με την εκϊςτοτε προκόρυξη

Διευθυντόσ Π.Μ..: Γκϐκασ Ευϊγγελοσ,
Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Πληροφορύεσ: Κωςτό Ειρόνη
Σηλ.: 26510-7117
Υαξ: 26510-7065
Ηλεκτρ. Σαχυδρ.: gramarts@uoi.gr
Ιςτοςελύδα: http://www.arts.uoi.gr

Σο Σμόμα Εικαςτικών Σεχνών και Επιςτημών τησ Σϋχνησ (ϐπωσ μετονομϊςτηκε το Σμόμα
Πλαςτικών Σεχνών & Επιςτημών τησ Σϋχνησ με το ϊρθρο 63 του ν. 4386/2016) τησ χολόσ
Καλών Σεχνών του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων οργανώνει και λειτουργεύ απϐ το Ακαδημαώκϐ
ϋτοσ 2006-2007 Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών (Π.Μ..). Σο τρϋχον Π.Μ.. εγκρύθηκε
με την Τπουργικό Απϐφαςη 159937/Β7/6-10-14, ΥΕΚ 2731/Β/13-10-2014 και απονϋμει:
(i) Μεταπτυχιακό Δύπλωμα Ειδύκευςησ (Μ.Δ.Ε) ςτισ εξόσ εξειδικεϑςεισ:
Εικαςτικϋσ Σϋχνεσ
Επιμϋλεια Εκθϋςεων: Θεωρητικϋσ και Πρακτικϋσ Προςεγγύςεισ
(ii) Διδακτορικό Δύπλωμα (Δ.Δ.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΙΚΑΣΙΚΨΝ ΣΕΦΝΨΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΗ ΣΕΦΝΗ
Διευθυντόσ του Π.Μ..:
Γκϐκασ Ευϊγγελοσ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Αναπληρωτόσ Διευθυντόσ του Π.Μ..:
Δϋδοσ Ζόκοσ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
υντονιςτικό Επιτροπό του Π.Μ..:
Κατςϊρησ Εμμανουόλ, Επύκουροσ Καθηγητόσ
ολομών Εςθόρ, Επύκουρη Καθηγότρια
ταθοποϑλου Ουρανύα, Επύκουρη Καθηγότρια
Γραμματϋασ του Π.Μ..:
Παππϊ Παναγιώτα
Ειςαγωγό Μεταπτυχιακών Υοιτητών ςτο Π.Μ..:
Προκόρυξη θϋςεων Μεταπτυχιακών Υοιτητών:
Η πρϐςληψη μεταπτυχιακών φοιτητών ςε κϊθε Π.Μ.. πραγματοποιεύται με προκόρυξη
ςυγκεκριμϋνου αριθμοϑ θϋςεων απϐ τη Γενικό υνϋλευςη Ειδικόσ ϑςταςησ (Γ..Ε..) του
Σμόματοσ μετϊ απϐ ειςόγηςη τησ αρμϐδιασ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ. Η απϐφαςη για την
προκόρυξη νϋων θϋςεων μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβϊνεται ςε ςυνεδρύα τησ Γ..Ε.. του
Σμόματοσ κατϊ μόνα Μϊιο κϊθε ϋτουσ. Μετϊ απϐ ειςόγηςη τησ υντονιςτικόσ Επιτροπόσ
Μεταπτυχιακών πουδών (.Ε.Μ.) του Π.Μ. εύναι δυνατό η προκόρυξη θϋςεων
μεταπτυχιακών φοιτητών εκτϊκτωσ, αν τοϑτο κριθεύ ςκϐπιμο απϐ τη Γ..Ε.. του Σμόματοσ.
Με μϋριμνα του Προϋδρου του Σμόματοσ, η Γραμματεύα του Σμόματοσ αναλαμβϊνει τη
δημοςιοπούηςη τησ προκόρυξησ νϋων θϋςεων μεταπτυχιακών φοιτητών κατϊ τον
προςφορϐτερο τρϐπο.
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Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ - αύτηςη υποψηφιότητασ – δικαιολογητικϊ – εξετϊςεισ κριτόρια επιλογόσ:
τα Π.Μ.. γύνονται δεκτού οι απϐφοιτοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιςτόμια, Σεχνολογικϊ Ιδρϑματα κλπ.)
ςυναφών Σμημϊτων τησ ημεδαπόσ ό κατϐχων αναγνωριςμϋνων ιςϐτιμων διπλωμϊτων τησ
αλλοδαπόσ κατϊ τα οριζϐμενα απϐ το ϊρθρο 4, παρ. 1α του Ν. 3685/2008. Τποψόφιοι μπορεύ
να εύναι και τελειϐφοιτοι του ιδύου Σμόματοσ, οι οπούοι, με το πϋρασ του ακαδημαώκοϑ ϋτουσ,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ εξεταςτικόσ περιϐδου επτεμβρύου, θα ϋχουν ολοκληρώςει
επιτυχώσ τισ ςπουδϋσ τουσ.
Η διαδικαςύα επιλογόσ των ειςακτϋων φοιτητών γύνεται υπϐ την ευθϑνη τησ .Ε.Μ.. με
γραπτϋσ εξετϊςεισ και προφορικό ςυνϋντευξη. Λεπτομϋρειεσ ςχετικϋσ με την διαδικαςύα των
εξετϊςεων αναρτώνται ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ.
Οι ενδιαφερϐμενοι υποβϊλλουν ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ Εικαςτικών Σεχνών και
Επιςτημών τησ Σϋχνησ τα ακϐλουθα δικαιολογητικϊ:
Αύτηςη υποψηφιϐτητασ ςτην οπούα θα εκδηλώνεται το ενδιαφϋρον για ςυγκεκριμϋνο
κλϊδο, καθώσ επύςησ θα αναφϋρεται και η ξϋνη γλώςςα ςτην οπούα επιθυμεύ να εξεταςτεύ
ο υποψόφιοσ.
Βιογραφικϐ ςημεύωμα του υποψηφύου.
Επικυρωμϋνο αντύγραφο πτυχύου και αναγνώριςη ιςοτιμύασ (ςε περύπτωςη που το πτυχύο
χορηγόθηκε απϐ ομοταγϋσ ύδρυμα του εξωτερικοϑ).
Επικυρωμϋνο αντύγραφο αναλυτικόσ βαθμολογύασ.
Δϑο ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ.
Αποδεικτικϐ γνώςησ μιασ ξϋνησ γλώςςασ (Αγγλικόσ, Γαλλικόσ, Γερμανικόσ και Ιταλικόσ).
Όςοι εύναι κϊτοχοι πτυχύου επιπϋδου Proficiency για την Αγγλικό, Sorbonne για τη
Γαλλικό, Oberstufe για τη Γερμανικό και Diploma Superiore για την Ιταλικό,
απαλλϊςςονται τησ εξϋταςησ. Όταν δεν υπϊρχει αποδεικτικϐ, οι υποψόφιοι εξετϊζονται ςε
ξενϐγλωςςο κεύμενο ςυναφϋσ προσ τισ ειδικεϑςεισ του Προγρϊμματοσ.
Υωτοτυπύα ταυτϐτητασ .
Portfolio (ςε ψηφιακό ό ϋντυπη μορφό), για τουσ υποψηφύουσ τησ κατεϑθυνςησ των
Εικαςτικών Σεχνών.
Κεύμενο θεωρητικόσ υποςτόριξησ του ςυνολικοϑ ϋργου τουσ (ϋωσ 3 ςελύδεσ), για τουσ
υποψηφύουσ τησ κατεϑθυνςησ των Εικαςτικών Σεχνών.
Αποδεικτικϊ ςτοιχεύα τυχϐν ερευνητικόσ δραςτηριϐτητασ, για τουσ υποψηφύουσ τησ
κατεϑθυνςησ τησ Επιμϋλειασ Εκθϋςεων.
Η επιλογό των μεταπτυχιακών φοιτητών ςτην κατεϑθυνςη Εικαςτικών Σεχνών γύνεται με
αξιολϐγηςη του φακϋλου (portfolio), του κειμϋνου θεωρητικόσ υποςτόριξησ του ϋργου, τησ
προφορικόσ ςυνϋντευξησ και με ςυνεκτύμηςη των εξόσ κριτηρύων: το γενικϐ βαθμϐ του
πτυχύου, τη βαθμολογύα ςτα προπτυχιακϊ μαθόματα που εύναι ςχετικϊ με τα μαθόματα του
Π.Μ.., την επύδοςη ςτη διπλωματικό εργαςύα, ϐπου αυτό προβλϋπεται ςτο προπτυχιακϐ
επύπεδο και την τυχϐν ερευνητικό δραςτηριϐτητα του υποψηφύου. Ποςοςτιαύα, με ϊριςτα
τισ 100 μονϊδεσ, βαθμολογοϑνται με 60 μονϊδεσ το portfolio, με 20 μονϊδεσ ο βαθμϐσ
πτυχύου και με 20 μονϊδεσ η ςυνϋντευξη με ςυνεκτύμηςη και των λοιπών κριτηρύων.
Η επιλογό των μεταπτυχιακών φοιτητών ςτην κατεϑθυνςη Επιμϋλεια Εκθϋςεων γύνεται με
γραπτό εξϋταςη ςτα προβλεπϐμενα μαθόματα, αξιολϐγηςη προφορικόσ ςυνϋντευξησ και με
ςυνεκτύμηςη των εξόσ κριτηρύων: το γενικϐ βαθμϐ του πτυχύου, τη βαθμολογύα ςτα
προπτυχιακϊ μαθόματα που εύναι ςχετικϊ με τα μαθόματα του Π.Μ.., την επύδοςη ςτη
διπλωματικό εργαςύα, ϐπου αυτό προβλϋπεται ςτο προπτυχιακϐ επύπεδο και την τυχϐν
ερευνητικό δραςτηριϐτητα του υποψηφύου. Ποςοςτιαύα, με ϊριςτα τισ 100 μονϊδεσ,
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βαθμολογοϑνται με 60 μονϊδεσ η γραπτό εξϋταςη, με 20 μονϊδεσ ο βαθμϐσ πτυχύου και με 20
μονϊδεσ η ςυνϋντευξη με ςυνεκτύμηςη και των λοιπών κριτηρύων.
Σισ προφορικϋσ ςυνεντεϑξεισ-εξετϊςεισ διενεργεύ εξεταςτικό επιτροπό, η οπούα ορύζεται απϐ
την Γ..Ε.. ϑςτερα απϐ ειςόγηςη τησ .Ε.Μ.. του Π.Μ..
Τπϐτροφοι, κατϐπιν εξετϊςεων του ΙΚΤ ό ϊλλων φορϋων γύνονται δεκτού ςτο Π.Μ.. μετϊ
απϐ ςυνϋντευξη, με ειςόγηςη τησ .Ε.Μ. και απϐφαςη τησ Γ..Ε.. Η ειδύκευςη θα εύναι
ςυναφόσ με το γνωςτικϐ αντικεύμενο για το οπούο χορηγόθηκε η υποτροφύα.
Αριθμόσ Ειςακτϋων Μεταπτυχιακών Υοιτητών:
Ο αριθμϐσ των ειςακτϋων ςτο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ορύζεται ςε ςυνεδρύα
τησ Γ..Ε.. του Σμόματοσ κατϊ μόνα Μϊιο κϊθε ϋτουσ.
Φρονικό Διϊρκεια των Μεταπτυχιακών πουδών:
Ο ελϊχιςτοσ και ο μϋγιςτοσ χρϐνοσ, μϋςα ςτον οπούο πρϋπει να ολοκληρωθεύ το ερευνητικϐ
ϋργο για την απϐκτηςη Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ, ορύζεται ςε τϋςςερα (4) και
ϋξι (6) διδακτικϊ εξϊμηνα, αντύςτοιχα.
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ΤΠΟΧΗΥΙΟΙ ΔΙΔΑΚΣΟΡΕ:
Αιτόςεισ υποψηφιϐτητασ για εκπϐνηςη διδακτορικόσ διατριβόσ εξετϊζονται απϐ τη .Ε.Μ..
κϊθε Οκτώβριο (ημερομηνύα κατϊθεςησ αύτηςησ 30/9 εκϊςτου ϋτουσ) και Υεβρουϊριο
(ημερομηνύα κατϊθεςησ αύτηςησ 31/1 εκϊςτου ϋτουσ), η οπούα ςυνοδεϑεται απϐ βιογραφικϐ
ςημεύωμα, αντύγραφα τύτλων ςπουδών, τεκμηριωμϋνη πρϐταςη για την ϋρευνα που
προτύθεται να αναλϊβει ο υποψόφιοσ και φϊκελο με τυχϐν δημοςιεϑςεισ ό ϊλλα ςτοιχεύα
που θεωρεύ ϐτι ενιςχϑουν την αύτηςό τουσ.
Ψσ υποψόφιοι διδϊκτορεσ εύναι δυνατϐν να γύνουν δεκτού, μετϊ απϐ αύτηςη τουσ προσ τη
Γ..Ε.. και ειςόγηςη τησ αρμϐδιασ .Ε.Μ.., κϊτοχοι Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ
του ΠΣΕΣ και ϊλλων Α.Ε.Ι. τησ ημεδαπόσ ό κϊτοχοι αναγνωριςμϋνων ιςϐτιμων τύτλων τησ
αλλοδαπόσ.
Για κϊθε υποψόφιο διδϊκτορα ορύζεται απϐ τη Γ..Ε.., μετϊ απϐ ειςόγηςη τησ .Ε.Μ..,
τριμελόσ ςυμβουλευτικό επιτροπό για την επύβλεψη και καθοδόγηςη του υποψηφύου, ςτην
οπούα μετϋχουν ϋνα (1) μϋλοσ Δ.Ε.Π. του οικεύου Σμόματοσ τησ βαθμύδασ του καθηγητό,
αναπληρωτό καθηγητό ό επύκουρου καθηγητό, ωσ επιβλϋπων, και ϊλλα δϑο μϋλη, τα οπούα
μπορεύ να εύναι μϋλη Δ.Ε.Π. του ιδύου ό ϊλλου Σμόματοσ του ιδύου ό ϊλλου Πανεπιςτημύου τησ
ημεδαπόσ ό τησ αλλοδαπόσ, αποχωρόςαντεσ λϐγω ορύου ηλικύασ καθηγητϋσ Α.Ε.Ι., καθηγητϋσ
Α..Ε.Ι. ό μϋλη Ε.Π. των Σ.Ε.Ι. και τησ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ό ερευνητϋσ των βαθμύδων Α΄, Β΄ ό Γ΄
αναγνωριςμϋνου ερευνητικοϑ κϋντρου του εςωτερικοϑ ό εξωτερικοϑ. Σα μϋλη τησ επιτροπόσ
πρϋπει να ϋχουν την ύδια ό ςυναφό επιςτημονικό ειδικϐτητα με αυτό, ςτην οπούα ο
υποψόφιοσ διδϊκτορασ εκπονεύ τη διατριβό του.
Ο υποψόφιοσ διδϊκτορασ εκτελεύ, υπϐ την επύβλεψη τησ υμβουλευτικόσ Επιτροπόσ, ϋρευνα
η οπούα οδηγεύ ςτη ςυγγραφό Διδακτορικόσ Διατριβόσ.
Η χρονικό διϊρκεια για την απϐκτηςη του διδακτορικοϑ διπλώματοσ δεν μπορεύ να εύναι
μικρϐτερη απϐ τρύα πλόρη ημερολογιακϊ ϋτη απϐ την ημερομηνύα οριςμοϑ τησ τριμελοϑσ
ςυμβουλευτικόσ επιτροπόσ. Ο μϋγιςτοσ χρϐνοσ ςε κϊθε περύπτωςη ορύζεται ςε δώδεκα
εξϊμηνα.
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Φημεύα και Σεχνολογύα Τλικών

Διευθυντόσ Δ.Π.Μ..: Δημότριοσ Γουρνόσ,
Καθηγητόσ

Πληροφορύεσ: Φαρϊ Ηλύα
Σηλ.: 26510-07148
Υαξ: 26510-07034
Ηλεκτρονικϐ Σαχυδρομεύο: helia@cc.uoi.gr
Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: 30 Ιςτοςελύδα: chem.materials@uoi.gr
Σεχνολογύεσ Προηγμϋνων Τλικών

Διευθυντόσ Π.Μ..: Νικϐλαοσ
Ζαφειρϐπουλοσ ,
Καθηγητόσ

Πληροφορύεσ: Κωνςταντύνα Κϐκκαλη.
Σηλϋφωνο: 26510-07202
Υαξ: 26510-07034
Ηλεκτρονικϐ Σαχυδρομεύο:
kkokali@cc.uoi.gr
Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: 30 Ιςτοςελύδα: http://www.materials.uoi.gr
Πρόγραμμα
Διατριβόσ

Εκπόνηςησ

Διδακτορικόσ Πληροφορύεσ: Κωνςταντύνα Κϐκκαλη.
Σηλϋφωνο: 26510-07202
Υαξ: 26510-07034
Ηλεκτρονικϐ Σαχυδρομεύο:
kkokali@cc.uoi.gr
Ιςτοςελύδα: http://www.materials.uoi.gr/
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ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΦΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ»
Σο Σμόμα Μηχανικών Επιςτόμησ Τλικών λειτουργεύ, απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2004-2005,
Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών το οπούο οδηγεύ ςτην απονομό Μεταπτυχιακοϑ
Διπλώματοσ Ειδύκευςησ (ΜΔΕ - Master) ςτη «Φημεύα και Σεχνολογύα των Τλικών». Μϋχρι το
2014 όταν διϊρκειασ δϑο ετών. Σο πρϐγραμμα αυτϐ αναμορφώθηκε το 2014 και λειτουργεύ
εκ νϋου απϐ το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2014-2015 με μονοετό διϊρκεια. Eύναι Διατμηματικϐ και
μετϋχουν ςε αυτϐ τα Σμόματα, Μηχανικών Επιςτόμησ Τλικών, Φημεύασ και Υυςικόσ τησ
Πολυτεχνικόσ χολόσ και τησ χολόσ Θετικών Επιςτημών αντύςτοιχα του Πανεπιςτημύου
Ιωαννύνων.
κοπϐσ του ΔΠΜ εύναι η κατϊρτιςη ειδικών Επιςτημϐνων με ειδύκευςη ςτη Φημεύα και
Σεχνολογύα των Τλικών, ϋτςι ώςτε οι πτυχιοϑχοι του προγρϊμματοσ ν’ αποκτόςουν ιςχυρϐ
επιςτημονικϐ υπϐβαθρο, εμπειρύα και τεχνογνωςύα ςτον ςϑγχρονο αυτϐ τεχνολογικϐ τομϋα
αιχμόσ και πιο ςυγκεκριμϋνα ςτουσ τρϐπουσ ςϑνθεςησ, χαρακτηριςμοϑ και ςϑγχρονων
εφαρμογών υλικών, ϐπωσ κεραμικών, πολυμερικών, μεταλλικών και ςυνθϋτων. Σο
πρϐγραμμα αναμϋνεται να οδηγόςει ςτην δημιουργύα τελικϊ Επιςτημϐνων και Μηχανικών με
τισ απαιτοϑμενεσ γνώςεισ και δεξιϐτητεσ ςτον τομϋα των υλικών για επιτυχό ςταδιοδρομύα
ςτον ιδιωτικϐ, δημϐςιο και ακαδημαώκϐ τομϋα (Πανεπιςτόμια - ΣΕΙ), επϊνδρωςη των
ερευνητικών κϋντρων με ϋμπειρο επιςτημονικϐ προςωπικϐ, ικανϐ να βελτιώςει ό / και να
ςυμβϊλλει ςτην ανακϊλυψη και χρόςη νϋων βελτιωμϋνων υλικών και με τελικϐ
επιδιωκϐμενο αποτϋλεςμα την τεχνολογικό και οικονομικό ανϊπτυξη τησ χώρασ. Σο Δ.Π.Μ..
«Φημεύα και Σεχνολογύα των Τλικών» οδηγεύ ςτην απονομό Μεταπτυχιακού Διπλώματοσ
πουδών (Μ.Δ..) ςτη «Φημεύα και Σεχνολογύα των Τλικών».
Σο πρϐγραμμα αρχύζει κϊθε Νοϋμβριο με την ειςαγωγό μϋχρι εύκοςι (20) μεταπτυχιακών
φοιτητών κατ’ ανώτατο ϐριο ανϊ ακαδημαώκϐ ϋτοσ και περιλαμβϊνει τρύα εξϊμηνα ςαν τον
ελϊχιςτο χρϐνο που απαιτεύται για την υποβολό και κρύςη τησ Διπλωματικόσ Εργαςύασ. Η
ανώτατη επιτρεπτό χρονικό διϊρκεια ολοκλόρωςησ των ςπουδών καθορύζεται ςε ϋξι (6)
εξϊμηνα. ε ειδικϋσ περιπτώςεισ και μετϊ απο αιτιολογημϋνη ϋκθεςη του/τησ φοιτητη/τριασ
και ςϑμφωνη γνώμη τησ .Ε. προσ την Ε.Δ.Ε. παρϋχεται η δυνατϐτητα προςωρινόσ
αναςτολόσ των ςπουδών που δεν μπορεύ να υπερβαύνει τα 2 εξϊμηνα. ε περύπτωςη μη
ολοκλόρωςησ των ςπουδών ςτο μϋγιςτο προβλεπϐμενο χρϐνο επϋρχεται διαγραφό του/τησ
φοιτητό/τριασ απο την Ε.Δ.Ε. μετϊ απο ειςόγηςη τησ .Ε. Η ςυμμετοχό των μεταπτυχιακών
φοιτητών εύναι υποχρεωτικό και διαπύςτωςη τησ παρακολοϑθηςησ ςε ποςοςτϐ μικρϐτερο
του 70% των διδαχθειςών ωρών τουσ ςτερεύ το δικαύωμα εξϋταςησ, οδηγώντασ ςτην
υποχρεωτικό επανϊληψη παρακολοϑθηςησ του μαθόματοσ. Οι Μ.Υ. ςυμμετϋχουν μϋςω
εκπροςώπων τουσ ςτα ςυλλογικϊ πανεπιςτημιακϊ ϐργανα λόψησ αποφϊςεων και ςτα
εκλεκτορικϊ ςώματα ανϊδειξησ πανεπιςτημιακών αρχών. Επιςησ, δικαιοϑνται υγειονομικόσ
περύθαλψησ, ςύτιςησ, και διευκολϑνςεων για τισ μετακινόςεισ τουσ κατ’ αναλογύα προσ τουσ
προπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ.
Οι μεταπτυχιακού φοιτητϋσ θα εκπονόςουν την ϋρευνϊ τουσ ςτα Σμόματα Μηχανικών
Επιςτόμησ Τλικών και Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων, καθώσ και ςτα εργαςτόρια
ϐπου διδϊςκουν ερευνητϋσ και μϋλη ΔΕΠ, διδϊςκοντεσ του ΔΠΜ. το Μεταπτυχιακϐ
Πρϐγραμμα γύνονται δεκτού πτυχιοϑχοι Σμημϊτων Μηχανικών Επιςτόμησ Τλικών, Φημεύασ,
Υυςικόσ, Φημικών Μηχανικών καθώσ και ϊλλων ςχετικών εφαρμοςμϋνων επιςτημονικών
κλϊδων Ανώτατησ Εκπαύδευςησ τησ ημεδαπόσ ό αναγνωριςμϋνων ομοταγών Ιδρυμϊτων τησ
αλλοδαπόσ.
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Διδαςκόμενα μαθόματα και εργαςτόρια:
Α΄ Εξϊμηνο
Προςφερόμενα μαθόματα

1. Δομό των Τλικών-Υυςικό και Φημεύα τερεϊσ

κατϊςταςησ
2. Προχωρημϋνη Φημεύα ςϑνθεςησ υλικών-Διεργαςύεσ
ανϐργανων ςτερεών
3. Σεχνικϋσ χαρακτηριςμοϑ Τλικών-Αναλυτικϋσ Σεχνικϋσ
4. Προηγμϋνα Τλικϊ –Σεχνολογύα Τλικών ςε Μικρο και
Νανοδιαςτϊςεισ
5. Καταλυτικϊ και Μοριακϊ Τλικϊ-Διεργαςύεσ
ΤΝΟΛΟ

Εβδομϊδεσ/ώρεσ
ανϊ εβδομϊδα
13/3

ECTS ανϊ
μϊθημα

13/3

6

13/3
13/3

6

13/3

6
30

6

6

Β΄ Εξϊμηνο
Προςφερόμενα μαθόματα

6. Εργαςτόριο Ειςαγωγόσ ςτην Ϊρευνα τησ Φημεύασ και

Σεχνολογύασ των Τλικών
7. Ιδιϐτητεσ Τλικών - Εργαςτηριακϋσ αςκόςεισ
8. Σεχνικϋσ Φαρακτηριςμοϑ Τλικών-Αναλυτικϋσ Σεχνικϋσ –
ΙΙ (Εργαςτηριακϋσ Αςκόςεισ)
9. Διπλωματικό Μεταπτυχιακό (Δ.Μ.Ε.)-Ι
ΤΝΟΛΟ

Εβδομϊδεσ/ώρεσ ECTS ανϊ
ανϊ εβδομϊδα
μϊθημα
13/3
6
13/3

6
6

13/12

12
30

Γ΄ Εξϊμηνο
Εβδομϊδεσ/ώρεσ ECTS
ανϊ εβδομϊδα
ανϊ
μϊθημα
13/30
30
30

Προςφερόμενα μαθόματα

10. Διπλωματικό Μεταπτυχιακό (Δ.Μ.Ε.)-ΙΙ
ΤΝΟΛΟ

Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ - αύτηςη υποψηφιότητασ - δικαιολογητικϊ - εξετϊςεισ κριτόρια επιλογόσ:
το Μεταπτυχιακϐ Πρϐγραμμα γύνονται δεκτού πτυχιοϑχοι Σμημϊτων Μηχανικών Επιςτόμησ
Τλικών, Φημεύασ, Υυςικόσ, Φημικών Μηχανικών καθώσ και ϊλλων ςχετικών εφαρμοςμϋνων
επιςτημονικών κλϊδων Ανώτατησ Εκπαύδευςησ τησ ημεδαπόσ ό αναγνωριςμϋνων ομοταγών
Ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ.
Όργανα διούκηςησ ΔΠΜ
Διευθυντόσ του Δ.Π.Μ..:
Γουρνόσ Δημότριοσ, Καθηγητόσ ΣΜΕΤ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων
υντονιςτικό Eπιτροπό του Δ.Π.Μ.. :
1. Γουρνόσ Δημότριοσ, Καθηγητόσ ΣΜΕΤ, Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων.
2. Αυγερϐπουλοσ Απϐςτολοσ, Καθηγητόσ ΣΜΕΤ, Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων
3. Δεληγιαννϊκησ Ιωϊννησ, Καθηγητόσ Σμόματοσ Υυςικόσ, Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων
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4. Μϊνοσ Εμμανουόλ, Επύκουροσ Καθηγητόσ Σμόματοσ Φημεύασ, Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων
5. Αγαθϐπουλοσ υμεών, Καθηγητόσ ΣΜΕΤ, Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων
Ειδικό Διατμηματικό Επιτροπό (Ε.Δ.Ε.):
1. Αυγερϐπουλοσ Απϐςτολοσ, Καθηγητόσ ΣΜΕΤ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων
2. Γουρνόσ Δημότριοσ, Καθηγητόσ ΣΜΕΤ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων
3. Καρακαςύδησ Μιχαόλ, Καθηγητόσ ΣΜΕΤ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων
4. Δεληγιαννϊκησ Ιωϊννησ, Καθηγητόσ Υυςικόσ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων
5. Μπϋλτςιοσ Κωνςταντύνοσ, Καθηγητόσ ΣΜΕΤ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων
6. Λουλοϑδη Μαρύα, Καθηγότρια Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων
7. Πλακατοϑρασ Ιωϊννησ, Καθηγητόσ Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων
αποτελεύται απϐ μϋλη ΔΕΠ των οικεύων Σμημϊτων, αςκεύ τισ αρμοδιϐτητεσ που ϋχει η Γ..Ε..
ςε μονοτμηματικϊ μεταπτυχιακϊ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ (MASTER)
«ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΨΝ ΤΛΙΚΨΝ»
το Σμόμα Μηχανικών Επιςτόμησ Τλικών τησ Πολυτεχνικόσ χολόσ του Πανεπιςτημύου
Ιωαννύνων, λειτουργεύ επύςησ απϐ το Ακαδημαώκϐ 2014-2015 (ΥΕΚ ύδρυςησ), Πρϐγραμμα
Μεταπτυχιακών πουδών (ΠΜ) με τύτλο «Προηγμένα Υλικά» το οπούο επανιδρϑεται το
Ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2017-2018 (ΥΕΚ επανύδρυςησ), με νϋο τύτλο «Τεχνολογίεσ Προηγμένων
Υλικών» και λειτουργεύ απο το Ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2018-2019, με αναμορφωμϋνο Πρϐγραμμα
Μεταπτυχιακών πουδών ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ. Σο ΠΜ «Σεχνολογύεσ
Προηγμϋνων Τλικών» οδηγεύ ςτην απονομό Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Μ..)
ςτισ «Σεχνολογύεσ Προηγμϋνων Τλικών». Ο τύτλοσ θα μεταφρϊζεται ςτην αγγλικό γλώςςα ωσ
Master of Science (MSc) in Technologies of Advanced Materials. Η χρονικό διϊρκεια για την
απονομό του Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ Ειδύκευςησ ορύζεται ςε δϑο (2) εξϊμηνα.
Σο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών (Π.Μ..) του Σμόματοσ Μηχανικών Επιςτόμησ
Τλικών του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων ϋχει ωσ αντικεύμενο την παροχό εκπαύδευςησ
μεταπτυχιακοϑ επιπϋδου ςτισ Σεχνολογύεσ Προηγμϋνων Τλικών, ϋτςι ώςτε οι πτυχιοϑχοι του
προγρϊμματοσ να αποκτόςουν επιςτημονικϐ υπϐβαθρο, εμπειρύα και τεχνογνωςύα ςτο
ςϑγχρονο αυτϐ τεχνολογικϐ τομϋα αιχμόσ και πιο ςυγκεκριμϋνα ςτη χημεύα και τισ
διεργαςύεσ, ςτη φυςικό και την υπολογιςτικό επιςτόμη, και ςτην μηχανικό και τισ ευφυεύσ
τεχνολογύεσ προηγμϋνων υλικών, ϐπωσ νανοςϑνθετα, νανοδομημϋνα, βιοϒλικϊ, βιοώατρικϊ
υλικϊ, υπερ-εντροπικϊ κρϊμματα, κ.λπ.
Βαςικού ςκοπού του Π.Μ.. εύναι: Η παροχό υψηλοϑ επιπϋδου μεταπτυχιακών ςπουδών, η
παροχό γνώςεων και τεχνογνωςύασ ςτισ ςϑγχρονεσ εξελύξεισ ςτον τομϋα των πϊςησ φϑςεωσ
υλικών και των εφαρμογών τουσ, η μελϋτη του τρϐπου ςϑνθεςησ, χαρακτηριςμοϑ και
ιδιοτότων των μοντϋρνων υλικών, η προ-ετοιμαςύα για ςπουδϋσ διδακτορικοϑ επιπϋδου
μετϊ την απϐκτηςη του Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Μ..), η εκπαύδευςη
επιςτημϐνων με τισ απαιτοϑμενεσ γνώςεισ και δεξιϐτητεσ ςτον τομϋα των προηγμϋνων
υλικών που θα τουσ παρϋχει επιτυχό ςταδιοδρομύα ςτον ιδιωτικϐ, δημϐςιο και ακαδημαώκϐ
τομϋα, η επϊνδρωςη ερευνητικών κϋντρων με ϋμπειρο επιςτημονικϐ προςωπικϐ, ικανϐ να
βελτιώςει ό και να ςυμβϊλλει ςτην ανακϊλυψη και χρόςη νϋων βελτιωμϋνων υλικών και με
επιδιωκϐμενο αποτϋλεςμα την τεχνολογικό και οικονομικό ανϊπτυξη τησ χώρασ.
το Π.Μ.. γύνονται δεκτού κϊτοχοι του πρώτου κϑκλου ςπουδών Πολυτεχνικών χολών και
Πολυτεχνεύων, χολών Θετικών Επιςτημών, χολών Επιςτημών Τγεύασ ΑΕΙ τησ ημεδαπόσ ό
αναγνωριςμϋνων ομοταγών Ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ.
Σο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών απονϋμει Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ
(Μ.Δ.Ε.) ςτισ «Σεχνολογύεσ Προηγμϋνων Τλικών», ςτισ εξόσ εξειδικεϑςεισ:
1. Φημεύα και Διεργαςύεσ Προηγμϋνων Τλικών
2. Υυςικό και Τπολογιςτικό Επιςτόμη Προηγμϋνων Τλικών
3. Μηχανικό και Ευφυεύσ Σεχνολογύεσ Προηγμϋνων Τλικών
Η ϋναρξη και η λόξη των μαθημϊτων ορύζονται η δεϑτερη εβδομϊδα του μηνϐσ Οκτωβρύου με
την ειςαγωγό μϋχρι τριϊντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών κατ’ ανώτατο ϐριο και η λόξη
των μαθημϊτων η τελευταύα ημϋρα του ΜαϏου. Οι εξετϊςεισ ξεκινοϑν την 2η εβδομϊδα του
Ιουνύου, διαρκοϑν 3 εβδομϊδεσ και αποπερατώνονται ςτο τϋλοσ Ιουνύου.
το ΠΜ γύνονται δεκτού απϐφοιτοι Σμημϊτων χολών Θετικών Επιςτημών (Υυςικόσ,
Φημεύασ, Μαθηματικών, Βιολογύασ, Επιςτόμησ Τλικών), Πολυτεχνικών χολών (Φημικού
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Μηχανικού, Ηλεκτρολϐγοι Μηχανικού, Μηχανολϐγοι Μηχανικού, ΜεταλλειολϐγοιΜεταλλουργού Μηχανικού), του Σμόματοσ Μηχανικών Επιςτόμησ Τλικών του Πανεπιςτημύου
Ιωαννύνων, και πτυχιοϑχοι ΣΕΙ ςυναφοϑσ γνωςτικοϑ αντικειμϋνου τησ ημεδαπόσ ό
αναγνωριςμϋνων ομοταγών Ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ.
Περύγραμμα μαθημϊτων του ΠΜ:

Σο λεπτομερϋσ πρϐγραμμα μαθημϊτων ϋχει ωσ εξόσ:
Α΄ Εξϊμηνο
Προςφερϐμενα μαθόματα
1. Μηχανικό και χεδιαςμϐσ
Προηγμϋνων Τλικών
2. ϑνθεςη, Διεργαςύεσ και
Κατεργαςύεσ Προηγμϋνων Τλικών
3. Ατομικό Ηλεκτρονιακό Δομό και
Ιδιϐτητεσ Προηγμϋνων Τλικών
ΤΝΟΛΟ
Β΄ Εξϊμηνο
Προςφερϐμενα μαθόματα
κατεϑθυνςησ (κατ' επιλογόν δϑο)
Κατεύθυνςη 1: Φημεύα και
Διεργαςύεσ Προηγμϋνων Τλικών
ϑνθεςη, Ιδιϐτητεσ και
Εφαρμογϋσ Προηγμϋνων
Πολυμερικών Τλικών
ϑνθεςη, Ιδιϐτητεσ και
Εφαρμογϋσ Προηγμϋνων
Μεταλλικών Τλικών
ϑνθεςη, Ιδιϐτητεσ και
Εφαρμογϋσ Προηγμϋνων
Κεραμικών Τλικών
Κατεύθυνςη 2: Υυςικό και
Τπολογιςτικό Επιςτόμη
Προηγμϋνων Τλικών
Ανϊπτυξη, Δομό και Ιδιϐτητεσ
Οπτοηλεκτρονικών και
Μαγνητικών Τλικών και
Διατϊξεων
Προχωρημϋνεσ Τπολογιςτικϋσ

Εβδομϊδεσ/ώρεσ ανϊ εβδομϊδα
ECTS ανϊ μϊθημα
13/2 θεωρύα + 3 εργαςτηριακϋσ αςκόςεισ
10
13/2 θεωρύα + 3 εργαςτηριακϋσ αςκόςεισ

10

13/2 θεωρύα + 3 εργαςτηριακϋσ αςκόςεισ

10
30

Εβδομϊδεσ/ώρεσ ανϊ εβδομϊδα

ECTS ανϊ μϊθημα

13/3

5

13/3

5

13/3

5

13/3

5

13/3

5
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Σεχνικϋσ Επιςτόμησ Τλικών
Κατεύθυνςη 3: Μηχανικό και
Ευφυεύσ Σεχνολονύεσ Προηγμϋνων
Τλικών
Προηγμϋνα ϑνθετα:
Ανθεκτικϐτητα και Μη
Καταςτροφικού Ϊλεγχοι
Μοντελοπούηςη ςε πολλαπλϋσ
κλύμακεσ
Βιοώατρικό Σεχνολογύα και
Μηχανικό Βιολογικών Ιςτών
Διπλωματικό Μεταπτυχιακό
Εργαςύα (Δ.Μ.Ε.)
ΤΝΟΛΟ

13/3

5

13/3

5

13/3

5

13/20

20
30

Ο βαθμϐσ του Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών πουδών (ΔΜ) προκϑπτει απϐ τον ςταθμικϐ
μϋςο ϐρο των μαθημϊτων του ΠΜ και τησ Μεταπτυχιακόσ Διπλωματικόσ Εργαςύασ (η
ςτϊθμιςη γύνεται απϐ τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ των μαθημϊτων και τησ ΜΔΕ) και
υπολογύζεται, με ακρύβεια δεϑτερου δεκαδικοϑ ψηφύου, με τον ακϐλουθο τρϐπο: Ο βαθμϐσ
κϊθε μαθόματοσ και τησ Μεταπτυχιακόσ Διπλωματικόσ Εργαςύασ (ϐπου προβλϋπεται),
πολλαπλαςιϊζεται με τον αντύςτοιχο αριθμϐ πιςτωτικών μονϊδων (ECTS) και το ϊθροιςμα
των γινομϋνων διαιρεύται με τον ελϊχιςτο αριθμϐ πιςτωτικών μονϊδων που απαιτοϑνται για
τη λόψη του ΔΜ βαθμϐσ Δ.Μ.. = ϊθροιςμα γινομϋνων (βαθμοϑ κϊθε μαθόματοσ χ
αντύςτοιχα ECTS κϊθε μαθόματοσ) + (βαθμϐσ μεταπτυχιακό.
Ο Κανονιςμϐσ Μεταπτυχιακών πουδών προβλϋπει τη χορόγηςη 2 υποτροφιών ςε
μεταπτυχιακοϑσ/κεσ φοιτητϋσ/τριεσ, ςϑμφωνα με απϐφαςη τησ υνϋλευςησ. Οι υποτροφύεσ
δύνονται με βϊςη ακαδημαώκϊ αντικειμενικϊ κριτόρια (αφοροϑν φοιτητϋσ κανονικόσ
φούτηςησ, μϋςοσ ϐροσ βαθμολογύασ προηγοϑμενου εξαμόνου, κ.λπ.) ό προςφορϊ υπηρεςιών
και εγγρϊφονται ςτον εγκεκριμϋνο προϒπολογιςμϐ του ΠΜ. Οι ϐροι χορόγηςησ, οι
υποχρεώςεισ και τα δικαιώματα των υποτρϐφων καθορύζονται με απϐφαςη τησ υνϋλευςησ
του Σμόματοσ.
Όργανα του ΠΜ
• Υορϋασ κϊθε Π.Μ.. εύναι η Γενικό υνϋλευςη Ειδικόσ ϑνθεςησ (Γ..Ειδ..), με επικεφαλόσ
τον Διευθυντό του Π.Μ..
• Καθοδηγητικϐ και ςυντονιςτικϐ ϐργανο εύναι η επταμελόσ υντονιςτικό Επιτροπό
Μεταπτυχιακών πουδών (.Ε.Μ..) η οπούα απαρτύζεται απϐ τον Διευθυντό του Π.Μ.. (που
αποτελεύ μϋλοσ Δ.Ε.Π. μύασ εκ των 7 ειδικεϑςεων) και ϋξι μϋλη Δ.Ε.Π. (ϋνα απϐ τισ υπϐλοιπεσ
ϋξι εξειδικεϑςεισ).
• Ανώτατο εγκριτικϐ ϐργανο εύναι η ϑγκλητοσ Ειδικόσ ϑνθεςησ ό η υνϋλευςη Ειδικόσ
ϑνθεςησ (.Ε..) του Ιδρϑματοσ.
Διευθυντόσ του Π.Μ..:
Νικϐλαοσ Ζαφειρϐπουλοσ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ ΣΜΕΤ, Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων
υντονιςτικό Επιτροπό του ΠΜ (ΕΜ) & Τπεύθυνοι επιςτημονικών κατευθύνςεων
1 Ελευθϋριοσ Λοιδωρύκησ, Καθηγητόσ ΣΜΕΤ, Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων, Αναπληρωτόσ
Δ/ντησ του ΠΜ
2 Αλϋξανδροσ Καρϊντζαλησ, Επύκουροσ Καθηγητόσ ΣΜΕΤ, Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων
Τπεϑθυνοσ τησ κατεϑθυνςησ 1

125

126
3 Φριςτύνα Λϋκκα, Αναπληρώτρια Καθηγότρια ΣΜΕΤ, Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων, Τπεϑθυνη
τησ κατεϑθυνςησ 2
4 Νεκταρύα -Μαριϊνθη Μπϊρκουλα, Αναπληρώτρια Καθηγότρια ΣΜΕΤ, Πανεπιςτόμιο
Ιωαννύνων, Τπεϑθυνη τησ κατεϑθυνςησ 3
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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΟΤ ΣΜΕΤ
το Σμόμα Μηχανικών Επιςτόμησ Τλικών εύναι δυνατό η εκπϐνηςη Διδακτορικόσ Διατριβόσ
(ΔΔ). Οι Μεταπτυχιακού Υοιτητϋσ που γύνονται δεκτού επιλϋγονται απϐ τη υνϋλευςη του
Σμόματοσ που ςυνεδριϊζει με Ειδικό ϑνθεςη.
Ο ςκοπϐσ τησ Διδακτορικόσ Διατριβόσ (Δ.Δ.), εύναι η διεξαγωγό αυτοδϑναμησ,
πρωτϐτυπησ και ςυγκροτημϋνησ επιςτημονικόσ ϋρευνασ η οπούα προϊγει την Επιςτόμη και
Σεχνολογύα των Τλικών. Οι ςπουδϋσ που θα ακολουθόςει ο υποψόφιοσ διδϊκτορασ (Τ.Δ.)
ςτοχεϑουν ςτην εισ βϊθοσ γνώςη τησ επιςτημονικόσ περιοχόσ τησ Δ.Δ. και τη γενικϐτερη
γνώςη ςχετικό με την ερευνητικό μεθοδολογύα και τισ ςϑγχρονεσ τϊςεισ τησ επιςτόμησ και
τησ τεχνολογύασ των υλικών. Η απϐδοςη του τύτλου του διδϊκτορα ςτον Τ.Δ. δεν αφορϊ μϐνο
ςτην ολοκλόρωςη του θϋματοσ τησ διδακτορικόσ του Δ.Δ..
Συπικϋσ προώποθϋςεισ εγγραφόσ Δ.Δ.
1α. Δικαύωμα υποβολόσ αύτηςησ για εκπϐνηςη Δ.Δ. ϋχει α) ο κϊτοχοσ Διπλώματοσ
Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Μ..) Α.Ε.Ι. τησ ημεδαπόσ ό παλαιϐτερου τύτλου Μ.Δ.Ε.
(ελϊχιςτο μονοετοϑσ), ό αναγνωριςμϋνου ωσ ιςϐτιμου τησ αλλοδαπόσ, ό ενιαύου και
αδιϊςπαςτου τύτλου ςπουδών μεταπτυχιακοϑ επιπϋδου (integrated master), και β) ο
απϐφοιτοσ Α.Ε.Ι. τουλϊχιςτον πενταετοϑσ κϑκλου προπτυχιακών ςπουδών. Η τριμελόσ
επιτροπό Διδακτορικών πουδών που ςυςτόνεται με βϊςη το ϊρθρο 38 του νϐμου 4485
(ΥΕΚ 4/8/2017 αρ. Υϑλλου 114) μπορεύ, εϊν το κρύνει απαραύτητο, να προτεύνει ϋναν
αριθμϐ μαθημϊτων (ϋωσ 6) κατϊ περύπτωςη. Η τριμελόσ επιτροπό Διδακτορικών πουδών
ορύζεται ςτην πρώτη υνϋλευςη του Σ.Μ.Ε.Τ. κϊθε ακαδημαώκοϑ ϋτουσ και αποτελεύται απϐ
ϋναν εκπρϐςωπο απϐ κϊθε τομϋα.
1β. ε περύπτωςη που ο αιτών δεν εμπύπτει ςε καμύα απϐ τισ κατηγορύεσ τησ παραγρϊφου
1α, εύναι δυνατϐ να γύνει δεκτϐσ ωσ Τ.Δ. εϊν εύναι απϐφοιτοσ τετραετοϑσ φούτηςησ και με
βαθμϐ πτυχύου Λύαν Καλώσ. την περύπτωςη αυτό, ωσ Τ.Δ. εύναι υποχρεωμϋνοσ να
παρακολουθόςει και να εξεταςτεύ επιτυχώσ ςε ϋξι (6) ςχετικϊ μαθόματα με τη Δ.Δ., απϐ τα
μεταπτυχιακϊ προγρϊμματα του Σ.Μ.Ε.Τ.. Σα μαθόματα αυτϊ τα προτεύνει η τριμελόσ
επιτροπό Διδακτορικών πουδών που θα ςυςταθεύ για τη ςυγκεκριμϋνη κατηγορύα
αιτόςεων με βϊςη το ϊρθρο 38 του νϐμου 4485 (ΥΕΚ 4/8/2017 αρ. Υϑλλου 114).
Καθόκοντα του Τ..Δ.
Ο Τ.Δ., εντϐσ δϑο (2) μηνών απϐ την ςυμπλόρωςη ενϐσ (1) ημερολογιακοϑ ϋτουσ,
παρουςιϊζει προφορικϊ και υποβϊλλει και εγγρϊφωσ αναλυτικϐ υπϐμνημα (ϋκθεςη
προϐδου) ενώπιον τησ τριμελοϑσ ςυμβουλευτικόσ επιτροπόσ ςχετικϊ με την πρϐοδο τησ Δ.Δ..
Αντύγραφο του υπομνόματοσ, καθώσ και ςχϐλια επ’ αυτοϑ απϐ τον επιβλϋποντα ό την
τριμελό επιτροπό, καταχωρύζονται ςτον ατομικϐ φϊκελο του Τ.Δ.. Ο Επιβλϋπων με βϊςη την
αξιολϐγηςη του υπομνόματοσ και τησ παρουςύαςησ του Τ.Δ., ειςηγεύται εγγρϊφωσ επύ του
υπομνόματοσ για την ϋγκριςη ό ϐχι τησ ϋκθεςησ προϐδου του Τ.Δ. και παρουςιϊζει
ςυνοπτικϊ την πρϐοδο του υποψηφύου ςτη υνϋλευςη του Σ.Μ.Ε.Τ. Αν δεν υπϊρχει θετικό
ειςόγηςη, ο Τ.Δ. υποχρεοϑται να υποβϊλει νϋο υπϐμνημα εντϐσ ενϐσ ϋτουσ, ςϑμφωνα με τισ
υποδεύξεισ τησ τριμελοϑσ ςυμβουλευτικόσ επιτροπόσ. Αρνητικό ειςόγηςη για 2η φορϊ
ςυνεπϊγεται διακοπό τησ Δ.Δ. και διαγραφό του Τ.Δ. απϐ τα μητρώα του Σ.Μ.Ε.Τ. μετϊ απϐ
απϐφαςη τησ υνϋλευςη ςου Σ.Μ.Ε.Τ. Κϊθε αναλυτικϐ υπϐμνημα του Τ.Δ, πρϋπει να ϋχει
χρονικό διαφορϊ τουλϊχιςτον 12 μηνών απϐ το επϐμενο.
Φρονικό διϊρκεια εκπόνηςησ τησ Δ.Δ.
Οι διδακτορικϋσ ςπουδϋσ προςφϋρονται δωρεϊν. Οι Τ.Δ. ϋχουν μϋχρι πϋντε (5) πλόρη
ακαδημαώκϊ ϋτη απϐ την πρώτη εγγραφό τουσ, ϐλα τα δικαιώματα και τισ παροχϋσ που
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προβλϋπονται και για τουσ φοιτητϋσ του δεϑτερου κϑκλου ςπουδών. Μϋχρι και πϋντε (5) ϋτη
μετϊ την ολοκλόρωςη τησ Δ.Δ., διατηροϑν δικαιώματα πρϐςβαςησ, δανειςμοϑ και χρόςησ
των ηλεκτρονικών υπηρεςιών των πανεπιςτημιακών βιβλιοθηκών.
Σο ανώτατο χρονικϐ ϐριο εκπϐνηςησ Δ.Δ. μϋχρι και τη χορόγηςη ϊδειασ ςυγγραφόσ δεν
επιτρϋπεται να υπερβαύνει τα οχτώ (8) πλόρη ημερολογιακϊ ϋτη και κατϊ περύπτωςη μπορεύ
να δύνεται παρϊταςη ϋωσ δϑο (2) ημερολογιακϊ ϋτη, με απϐφαςη τησ υνϋλευςη ςου Σ.Μ.Ε.Τ.
μετϊ απϐ αιτιολογημϋνη ειςόγηςη τησ ςυμβουλευτικόσ επιτροπόσ. Μετϊ την πϊροδο των
οχτώ (8) ετών, ςε περύπτωςη μη αύτηςησ παρϊταςησ ό την πϊροδο και του χρϐνου
παρϊταςησ εφϐςον αυτό ϋχει δοθεύ, επϋρχεται αυτϐματα η απώλεια τησ ιδιϐτητασ του/τησ
Τ.Δ. και η αφαύρεςη του θϋματοσ τησ Δ.Δ..
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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών
(Π.Μ..)
με τύτλο «Μηχανικό Δεδομϋνων και
Τπολογιςτικών υςτημϊτων»
και εξειδικεϑςεισ:
«Επιςτόμη και Μηχανικό Δεδομϋνων»
«Προηγμϋνα Τπολογιςτικϊ υςτόματα»

Διευθυντόσ Π.Μ..: Δημακϐπουλοσ
Βαςύλειοσ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Κοςμότορασ τησ Πολυτεχνικόσ χολόσ

Πληροφορύεσ: Αγγελοποϑλου Παναγιώτα,
Βαμβϋτςου Ζωό
Σηλ.: 26510-07458, 07213
Υαξ: 26510-07021
Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύο: gramcse@uoi.gr
Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: 40 Ιςτοςελύδα: http://www.cse.uoi.gr

Πρόγραμμα Διδακτορικών πουδών

Πληροφορύεσ: Αγγελοποϑλου Παναγιώτα,
Βαμβϋτςου Ζωό
Σηλ.: 26510-07458, 07213
Υαξ: 26510-07021
Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύο: gramcse@uoi.gr
Αριθμόσ ειςακτϋων φοιτητών: 30 Ιςτοςελύδα: http://www.cse.uoi.gr

Σο Σμόμα Μηχανικών Η/Τ & Πληροφορικόσ τησ Πολυτεχνικόσ χολόσ του
Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων οργανώνει και λειτουργεύ απϐ το χειμερινϐ εξϊμηνο του
ακαδημαώκοϑ ϋτουσ 2018-2019
(i) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών (Π.Μ..) με τύτλο "Μηχανικό Δεδομϋνων και
Τπολογιςτικών υςτημϊτων" και απονϋμει Δύπλωμα Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Μ..)
ςτισ εξόσ εξειδικεϑςεισ ςτην Πληροφορικό:
Επιςτόμη και Μηχανικό Δεδομϋνων
Προηγμϋνα Τπολογιςτικϊ υςτόματα
(ii) Πρόγραμμα Διδακτορικών πουδών και απονϋμει Διδακτορικό Δύπλωμα (Δ.Δ.)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
ΜΗΦΑΝΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ
Διευθυντόσ του Π.Μ..:
Δημακϐπουλοσ Βαςύλειοσ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
υντονιςτικό Eπιτροπό του Π.Μ..:
Δημακϐπουλοσ Βαςύλειοσ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Παρςϐπουλοσ Κωνςταντύνοσ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Γεωργιϊδησ Λουκϊσ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Ζϊρρασ Απϐςτολοσ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Ευθυμύου Αριςτεύδησ, Επύκουροσ Καθηγητόσ
Προκόρυξη θϋςεων Μεταπτυχιακών Υοιτητών:
Σο Σμόμα προκηρϑςςει θϋςεισ μεταπτυχιακών φοιτητών δϑο φορϋσ ανϊ ακαδημαώκϐ ϋτοσ, με
προθεςμύεσ υποβολόσ αιτόςεων τισ αρχϋσ ΜαϏου και Νοεμβρύου κϊθε ϋτουσ. Η διαδικαςύα
επιλογόσ ολοκληρώνεται ωσ τα μϋςα ΜαϏου και Νοεμβρύου, αντύςτοιχα. Σα αποτελϋςματα
ανακοινώνονται ϋωσ το τϋλοσ ΜαϏου και Νοεμβρύου, αντύςτοιχα.
Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ - αύτηςη υποψηφιότητασ – δικαιολογητικϊ- εξετϊςεισ κριτόρια επιλογόσ:
το πρϐγραμμα γύνονται δεκτού διπλωματοϑχοι Σμημϊτων Πολυτεχνικών χολών,
πτυχιοϑχοι Σμημϊτων Πληροφορικόσ, χολών Θετικών Επιςτημών, χολών Επιςτόμησ και
Σεχνολογύασ, καθώσ και Οικονομικών Επιςτημών των Πανεπιςτημύων τησ ημεδαπόσ ό των
αντύςτοιχων Σμημϊτων τησ αλλοδαπόσ, Ανώτατων τρατιωτικών χολών Θετικόσ
Κατεϑθυνςησ ιςϐτιμων προσ τα Πανεπιςτόμια, καθώσ και Σμημϊτων Μηχανικών
Πληροφορικόσ ΣΕ, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΣΕ και Ηλεκτρολϐγων Μηχανικών ΣΕ.
Δικαύωμα αύτηςησ ϋχουν και οι τελειϐφοιτοι των παραπϊνω τμημϊτων, οι οπούοι, εφϐςον
γύνουν δεκτού, ϋχουν δικαύωμα εγγραφόσ ςτο Π.Μ.. μϐνο αν ολοκληρώςουν τισ ςπουδϋσ
τουσ τον επτϋμβριο ό Υεβρουϊριο, αντύςτοιχα.
Οι ενδιαφερϐμενοι θα πρϋπει να υποβϊλουν ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ τα παρακϊτω
δικαιολογητικϊ:
1. Αύτηςη υποψηφιϐτητασ.
2. Αντύγραφο διπλώματοσ ό πτυχύου (για τουσ διπλωματοϑχουσ ό πτυχιοϑχουσ).
Σελειϐφοιτοι μποροϑν να ςυμμετϊςχουν ςτη διαδικαςύα επιλογόσ, αλλϊ γύνονται δεκτού
μϐνον εφϐςον αποκτόςουν το δύπλωμα ό το πτυχύο τουσ ςτην εξεταςτικό περύοδο του
επτεμβρύου ό Υεβρουαρύου, αντύςτοιχα.
3. Βεβαύωςη αναγνώριςησ ιςοτιμύασ πτυχύου απϐ τον Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (για αποφούτουσ Α.Ε.Ι.
του εξωτερικοϑ).
4. Αντύγραφο αναλυτικόσ βαθμολογύασ ϐλων των ετών.
5. Αποδεικτικϐ γνώςησ τησ Αγγλικόσ γλώςςασ επιπϋδου τουλϊχιςτον Β2 (Καλό Γνώςη).
Όταν δεν υπϊρχει αποδεικτικϐ, η γνώςη πιςτοποιεύται με εξϋταςη, η οπούα ςυνύςταται ςε
μετϊφραςη τεχνικοϑ κειμϋνου ςτα Ελληνικϊ.
6. Αναλυτικϐ βιογραφικϐ ςημεύωμα.
7. Σουλϊχιςτον δϑο (2) ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ.
8. Αποδεικτικϊ ςτοιχεύα ερευνητικόσ δραςτηριϐτητασ (αν υπϊρχει).
9. ϑντομη ϋκθεςη επιςτημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερϐντων, ςτην οπούα να
αναφϋρονται οι λϐγοι για τουσ οπούουσ ο υποψόφιοσ ενδιαφϋρεται για μεταπτυχιακϋσ
ςπουδϋσ.
10. Κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο που κατϊ τη γνώμη των υποψηφύων θα ςυνϋβαλε ςτην πληρϋςτερη
αξιολϐγηςό τουσ.
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Οι μεταπτυχιακού φοιτητϋσ θα πρϋπει να ϋχουν τισ απαιτοϑμενεσ βαςικϋσ γνώςεισ ςτην
επιςτόμη των Μηχανικών Η/Τ και Πληροφορικόσ. Αν αυτϐ δεν ςυνϊγεται απϐ την αναλυτικό
βαθμολογύα τουσ, μπορεύ να απαιτηθεύ κατϊ περύπτωςη η επιτυχόσ παρακολοϑθηςη μϋχρι
και πϋντε (5) μαθημϊτων του προπτυχιακοϑ προγρϊμματοσ ςπουδών του Σμόματοσ.
Η επιλογό των μεταπτυχιακών φοιτητών γύνεται με ςυνεκτύμηςη των ακϐλουθων
κριτηρύων:
Γενικό εικϐνα και κατϊρτιςη του υποψηφύου ςε βαςικοϑσ τομεύσ τησ επιςτόμησ των
Μηχανικών Η/Τ και Πληροφορικόσ, η οπούα αξιολογεύται ςε ςυνϋντευξη ςτην οπούα
καλοϑνται ϐλοι οι υποψόφιοι.
Γενικϐσ βαθμϐσ πτυχύου ό διπλώματοσ.
Βαθμολογύα ςε προπτυχιακϊ μαθόματα ςχετικϊ με το Π.Μ.. και επύδοςη ςτη διπλωματικό
εργαςύα, ϐπου αυτό προβλϋπεται ςτο προπτυχιακϐ επύπεδο.
υςτατικϋσ επιςτολϋσ για τον υποψόφιο.
Ερευνητικό δραςτηριϐτητα του υποψηφύου (εφϐςον υπϊρχει).
Οποιοδόποτε ϊλλο ςτοιχεύο ςχετικϐ με τα προςϐντα του υποψηφύου που αποδεικνϑεται
απϐ τα δικαιολογητικϊ που κατϋθεςε.
Τπϐτροφοι του Ι.Κ.Τ. για μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ γύνονται δεκτού ςτο Π.Μ.. κατϊ
προτεραιϐτητα εφϐςον πληροϑν τα τυπικϊ προςϐντα.
Διπλωματοϑχοι Σμημϊτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών και Πληροφορικόσ (ό
ςυναφοϑσ αντικειμϋνου) ό πτυχιοϑχοι Σμημϊτων Πληροφορικόσ (ό Επιςτόμησ
Τπολογιςτών) με βαθμϐ πτυχύου τουλϊχιςτον οκτώ και μιςϐ (8,5) γύνονται δεκτού κατϊ
προτεραιϐτητα ςτο Π.Μ.., εφϐςον πληροϑν τα τυπικϊ προςϐντα.
Οι υποψόφιοι καλοϑνται απϐ το Σμόμα ςε προφορικό ςυνϋντευξη-εξϋταςη που διενεργεύται
απϐ πενταμελό εξεταςτικό επιτροπό.
Αριθμόσ Ειςακτϋων Μεταπτυχιακών Υοιτητών:
Ο αριθμϐσ των ειςακτϋων ςτο Π.Μ.. ορύζεται ςτο ανώτατο ϐριο των ςαρϊντα (40) ανϊ
ακαδημαώκϐ ϋτοσ.
Φρονικό Διϊρκεια των Μεταπτυχιακών πουδών:
Η ελϊχιςτη διϊρκεια κανονικόσ φούτηςησ για την απϐκτηςη του Δ.Μ.. εύναι τρύα (3)
διδακτικϊ εξϊμηνα και η μϋγιςτη διϊρκεια κανονικόσ φούτηςησ εύναι πϋντε (5) διδακτικϊ
εξϊμηνα, χωρύσ δυνατϐτητα επιπλϋον χρονικόσ παρϊταςησ. Ο μϋγιςτοσ χρϐνοσ αυξϊνεται
κατϊ ϋνα (1) εξϊμηνο για τουσ μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ που υποχρεοϑνται να
παρακολουθόςουν μαθόματα του προπτυχιακοϑ προγρϊμματοσ. Σε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ
και κατόπιν αιτιολογημϋνησ αύτηςησ, παρϋχεται η δυνατότητα προςωρινόσ αναςτολόσ των
ςπουδών, η οπούα δεν μπορεύ να υπερβαύνει τα δύο (2) εξϊμηνα. Ο χρόνοσ αναςτολόσ ςπουδών
δεν προςμετρϊται ςτην προβλεπόμενη ανώτατη διϊρκεια κανονικόσ φούτηςησ. Στο Π.Μ.Σ. δεν
παρϋχεται η δυνατότητα μερικόσ φούτηςησ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
Προκόρυξη θϋςεων Τποψηφύων Διδακτόρων:
Σο Σμόμα προκηρϑςςει θϋςεισ διδακτορικών φοιτητών ςτην αρχό κϊθε ακαδημαώκοϑ
εξαμόνου. Η προκόρυξη εύναι ανοικτό για ϐλο το εξϊμηνο. υγκεκριμϋνα, κατϊ το χειμερινϐ
εξϊμηνο, η προθεςμύα υποβολόσ αιτόςεων εύναι μϋχρι το τϋλοσ Υεβρουαρύου, και, κατϊ το
εαρινϐ εξϊμηνο εύναι μϋχρι το τϋλοσ Ιουνύου.
Ειςαγωγό Υοιτητών ςτο Π.Δ..
Δικαύωμα υποβολόσ αύτηςησ ϋχουν:
α) Όςοι εύναι κϊτοχοι ενιαύου και αδιϊςπαςτου τύτλου ςπουδών μεταπτυχιακοϑ επιπϋδου,
ϐπωσ αυτϐ ορύζεται ςτο Ωρθρο 46 του Νϐμου 4485/2017, ϐπωσ ιςχϑει, απϐ το Σμόμα ό ϊλλο
ςυναφϋσ Σμόμα.
β) Όςοι εύναι κϊτοχοι Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Μ..) απϐ το Σμόμα ό ϋχουν
εκπληρώςει τη Γενικό Τποχρϋωςη ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών
πουδών (Π.Μ..) του Σμόματοσ.
γ) Οι κϊτοχοι ςυναφοϑσ Δ.Μ.. απϐ ϊλλο τμόμα Α.Ε.Ι. τησ ημεδαπόσ ό αναγνωριςμϋνου ωσ
ιςϐτιμου τησ αλλοδαπόσ.
δ) ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ, απϐφοιτοσ Α.Ε.Ι., μη κϊτοχοσ διπλωμϊτων των παραπϊνω
κατηγοριών, μπορεύ να υποβϊλει αύτηςη και να γύνει δεκτϐσ εφϐςον διαθϋτει αποδεδειγμϋνη
ικανϐτητα διεξαγωγόσ ϋρευνασ ςτην επιςτόμη του Μηχανικοϑ Η/Τ και Πληροφορικόσ.
Οι ενδιαφερϐμενοι θα πρϋπει να υποβϊλουν ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ τα παρακϊτω
δικαιολογητικϊ:
1. Αύτηςη υποψηφιϐτητασ για το Π.Δ.., ςτην οπούα πρϋπει να αναγρϊφονται ο
προτεινϐμενοσ επιβλϋπων, ο προτεινϐμενοσ τύτλοσ καθώσ και η προτεινϐμενη γλώςςα
εκπϐνηςησ (Ελληνικϊ ό Αγγλικϊ) τησ διδακτορικόσ διατριβόσ.
2. Αντύγραφο ϐλων των τύτλων ςπουδών.
3. Βεβαύωςη αναγνώριςησ ιςοτιμύασ πτυχύων/διπλωμϊτων απϐ τον ΔΟΑΣΑΠ (για
αποφούτουσ Α.Ε.Ι. τησ αλλοδαπόσ).
4. Αντύγραφο αναλυτικόσ βαθμολογύασ για ϐλουσ τουσ τύτλουσ και τα ϋτη ςπουδών.
5. Αποδεικτικϐ καλόσ γνώςησ τησ Αγγλικόσ γλώςςασ. ε περύπτωςη που δεν υπϊρχει
αποδεικτικϐ, η γνώςη πιςτοποιεύται με εξϋταςη, η οπούα περιλαμβϊνει την μετϊφραςη
τεχνικοϑ κειμϋνου ςτα Ελληνικϊ.
6. Αναλυτικϐ βιογραφικϐ ςημεύωμα.
7. Σουλϊχιςτον δϑο (2) ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ (επιπλϋον του προτεινϐμενου επιβλϋποντα).
8. Αποδεικτικϊ ςτοιχεύα ερευνητικόσ δραςτηριϐτητασ (εφϐςον υπϊρχουν).
9. ϑντομη ϋκθεςη επιςτημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερϐντων, ςτην οπούα θα
πρϋπει να αναφϋρονται οι λϐγοι για τουσ οπούουσ ο υποψόφιοσ ενδιαφϋρεται για
διδακτορικϋσ ςπουδϋσ.
10. Κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο που κατϊ τη γνώμη του υποψηφύου θα ςυνϋβαλε ςτην πληρϋςτερη
αξιολϐγηςό του.
Οι υποψόφιοι πρϋπει να ϋχουν ικανοποιητικό επύδοςη ςε προφορικό ςυνϋντευξη που
διεξϊγεται απϐ τριμελό επιτροπό που ορύζεται απϐ τη υνϋλευςη του Σμόματοσ. τη
ςυνϋντευξη αυτό ελϋγχεται, μεταξϑ ϊλλων, η επϊρκεια των προςϐντων και η ωριμϐτητα του
υποψηφύου, ώςτε να προχωρόςει ςε ϋναρξη εκπϐνηςησ διδακτορικόσ διατριβόσ. Η επιτροπό
δϑναται να ειςηγηθεύ την υποχρεωτικό παρακολοϑθηςη και επιτυχό εξϋταςη με βαθμϐ
τουλϊχιςτον ϋξι (6) ςε ϋνα (1) ϋωσ τϋςςερα (4) μαθόματα τα οπούα κρύνει ϐτι εύναι
απαραύτητο να παρακολουθόςει ο υποψόφιοσ εντϐσ των τριών (3) πρώτων εξαμόνων απϐ
την ειςαγωγό του ςτο Π.Δ...
Η επιλογό υποψηφύων διδακτϐρων γύνεται με ςυνεκτύμηςη των ακϐλουθων κριτηρύων:
Γενικό εικϐνα και κατϊρτιςη του υποψηφύου ςε βαςικοϑσ τομεύσ τησ επιςτόμησ του
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Μηχανικοϑ Η/Τ και Πληροφορικόσ, ϐπωσ αυτό αξιολογεύται ςτη ςυνϋντευξη.
Γενικϐσ βαθμϐσ των τύτλων ςπουδών.
υςτατικϋσ επιςτολϋσ του υποψηφύου.
Ερευνητικό δραςτηριϐτητα του υποψηφύου (εφϐςον υπϊρχει).
Οποιοδόποτε ϊλλο ςτοιχεύο ςχετικϐ με τα προςϐντα του υποψηφύου που αποδεικνϑεται
απϐ τα δικαιολογητικϊ που κατϋθεςε.
Αριθμόσ Ειςακτϋων:
Ο αριθμϐσ των ειςακτϋων ςτο Π.Δ.. ορύζεται ςτο ανώτατο ϐριο των τριϊντα (30) ανϊ
ακαδημαώκϐ ϋτοσ.
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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών
(Π.Μ.)
με τύτλο ‹‹ Πληροφορικόσ και Δικτύων ››

Αριθμόσ φοιτητών: 30
Πρόγραμμα εκπόνηςησ Διδακτορικόσ
Διατριβόσ

Αριθμόσ φοιτητών: 25

Διευθυντόσ Π.Μ..: τύλιοσ Φρυςόςτομοσ
Πληροφορύεσ: Νϊκου Ελϋνη
Σηλ.: 2681050350
Ηλεκτρ. Σαχυδρ.: gradsce@teiep.gr
Ιςτοςελύδα: http://grads.dit.uoi.gr/
Διευθυντόσ Δ.Π.Μ..: Αγγϋλησ
Κωνςταντύνοσ
Πληροφορύεσ: Ευαγγελύα Φρόςτου
Προώςταμϋνη Γραμματεύασ
Σηλ.: 26810 50499
echristou@uoi.gr

Tο Σμόμα Πληροφορικόσ και Σηλεπικοινωνιών, τησ χολόσ Πληροφορικόσ και
Σηλεπικοινωνιών του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων οργανώνει και λειτουργεύ απϐ το
ακαδημαικϐ ϋτοσ 2019-2020 :
I.

το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών (Π.Μ..) με τύτλο «Πληροφορικόσ και
Δικτύων»
και απονϋμει Μεταπτυχιακϐ Δύπλωμα Ειδύκευςησ (Μ.Δ.Ε.) με τύτλο
«Πληροφορικόσ και Δικτύων» (ΜSc – Master of Science in Informatics and Networks).

II. Πρόγραμμα Διδακτορικών πουδών και απονϋμει Διδακτορικό Δύπλωμα (Δ.Δ) ςτην
Πληροφορικό και τισ Σηλεπικοινωνύεσ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
«ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΔΙΚΣΤΨΝ»
Διευθυντόσ του Π.Μ..:
τύλιοσ Φρυςόςτομοσ, Καθηγητόσ
Σο ςυγκεκριμϋνο Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών αποτελεύ την μετεξϋλιξη του Π.Μ..
με τύτλο «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών και Δικτϑων» με ειδικεϑςεισ: «Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών» και «Μηχανικών Δικτϑων» το οπούο λειτοϑργηςε απϐ το
Ακαδημαώκϐ Ϊτοσ 2015-2016 ϋωσ και το Ακαδημαώκϐ Ϊτοσ 2018-2019 ςτο Σμόμα.
κοπόσ
κοπϐσ του προγρϊμματοσ εύναι η παροχό εξειδικευμϋνων γνώςεων ςτη Επιςτόμη τησ
Πληροφορικόσ, των Σηλεπικοινωνιών και των Δικτϑων ώςτε οι κϊτοχοι του απονεμϐμενου
μεταπτυχιακοϑ διπλώματοσ ειδύκευςησ να αποκτόςουν πρϐςθετεσ ικανϐτητεσ και
δεξιϐτητεσ εφαρμογόσ ςϑγχρονων τεχνολογιών Πληροφορικόσ, Σηλεπικοινωνιών και
Δικτϑων ςτον επαγγελματικϐ τουσ τομϋα και να καταςτοϑν ανταγωνιςτικϐτεροι ςε αυτϐν.
Διϊρκεια ςπουδών -μεταπτυχιακϊ μαθόματα και πιςτωτικϋσ μονϊδεσ
Σο Π.Μ.. ϋχει χρονικό διϊρκεια τριών (3) ακαδημαώκών εξαμόνων πλόρουσ φούτηςησ εκ των
οπούων δϑο (2) ακαδημαώκϊ εξϊμηνα διδαςκαλύασ μαθημϊτων (με τη δυνατϐτητα τμόμα των
διαλϋξεων να υλοποιεύται εξ’ αποςτϊςεωσ) και το τρύτο εξϊμηνο ςτο οπούο εκπονεύται η
διπλωματικό εργαςύα. Η χρονικό διϊρκεια φούτηςησ δεν μπορεύ να εύναι μεγαλϑτερη των
τεςςϊρων (4) εξαμόνων.
Κϊθε μεταπτυχιακόσ φοιτητόσ ϋχει το δικαύωμα να ζητόςει (ϊπαξ) ϊδεια αναςτολόσ τησ
παρακολούθηςησ των μαθημϊτων ό τησ εκπόνηςησ τησ διπλωματικόσ εργαςύασ . Η ϊδεια δεν
μπορεύ να εύναι μεγαλύτερησ διϊρκειασ του ημερολογιακού ϋτουσ. Το χρονικό διϊςτημα που
αντιςτοιχεύ ςτην αναςτολό φούτηςησ δεν προςμετρϊται ςτη διϊρκεια φούτηςησ.
Για την επιτυχό ολοκλόρωςη του Π.Μ.. και την απονομό του Μεταπτυχιακοϑ Διπλώματοσ
Ειδύκευςησ, ο μεταπτυχιακϐσ φοιτητόσ πρϋπει να παρακολουθόςει και να εξεταςτεύ
επιτυχώσ ςε δϋκα (10) ςυνολικϊ μεταπτυχιακϊ μαθόματα.
Κϊθε ακαδημαώκϐ εξϊμηνο ϋχει φϐρτο εργαςύασ που αντιςτοιχεύ ςε τριϊντα (30) πιςτωτικϋσ
μονϊδεσ (ECTS) . Ϊτςι ςτη λόξη του Π.Μ.. ο φοιτητόσ θα πρϋπει να ϋχει ςυμπληρώςει
ςυνολικϊ ενενόντα (90) πιςτωτικϋσ μονϊδεσ (ECTS)
Δύδακτρα
Δεν υπϊρχουν δύδακτρα, οι ςπουδϋσ εύναι εντατικϋσ, πλόρουσ απαςχϐληςησ και διαρκοϑν 3
εξϊμηνα.
Κριτόρια και διαδικαςύα επιλογόσ ειςακτϋων
το Π.Μ.. γύνονται δεκτού πτυχιοϑχοι Πληροφορικόσ και Σηλεπικοινωνιών, Πληροφορικόσ,
Μηχανικών Πληροφορικόσ T.E., Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικού Σηλεπικοινωνιών και
Δικτϑων, Ηλεκτρολϐγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ, Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Τπολογιςτών, πτυχιοϑχοι Υυςικόσ, Μαθηματικών και ϊλλων ςυναφών ειδικοτότων, οι
οπούοι εύναι απϐφοιτοι Ελληνικών Α.Ε.Ι. ό κϊτοχοι αναγνωριςμϋνων ιςϐτιμων διπλωμϊτων
τησ αλλοδαπόσ.
Σα κριτόρια επιλογόσ των υποψηφύων γύνονται γνωςτϊ ςτουσ υποψηφύουσ με την
προκόρυξη του Π.Μ.. και ςυνοπτικϊ περιλαμβϊνουν:
1. υναφϋσ πτυχύο
2. Αποδεδειγμϋνη γνώςη τησ Αγγλικόσ γλώςςασ ςε τουλϊχιςτον επύπεδο Β2
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3. Γενικϐσ βαθμϐσ πτυχύου
4. Ερευνητικό εμπειρύα
5. υγγραφικό εμπειρύα
6. Εμπειρύα παρουςύαςησ ςε επιςτημονικϊ ςυνϋδρια
7. Εργαςιακό εμπειρύα
8. Προςωπικό ςυνϋντευξη (ςυμπληρωματικϊ).
9. Για τουσ αλλοδαποϑσ φοιτητϋσ η πολϑ καλό γνώςη τησ ελληνικόσ γλώςςασ αποδεικνϑεται
με πιςτοποιητικϐ γλωςςομϊθειασ ςτα Ελληνικϊ του ΤΠΕΠΘ ό ϊλλων φορϋων
αναγνωριςμϋνων απϐ τον ΑΕΠ.
Απαραύτητα δικαιολογητικϊ:
Οι ενδιαφερϐμενοι καλοϑνται να υποβϊλλουν:
1. Αύτηςη υποψηφιϐτητασ
2. Αναλυτικϐ βιογραφικϐ ςημεύωμα (CV)
3. Αντύγραφο πτυχύου ό βεβαύωςη του οικεύου Σμόματοσ που να πιςτοποιεύ ϐτι για την λόψη
του πτυχύου απομϋνει περιοριςμϋνοσ αριθμϐσ μαθημϊτων (μϋχρι 2 ό 3 εξαμηνιαύα
μαθόματα) [ςτη δεϑτερη περύπτωςη, εϊν ο υποψόφιοσ επιλεγεύ για φούτηςη ςτο Π.Μ..,
θα πρϋπει να ϋχει ολοκληρώςει τισ προπτυχιακϋσ ςπουδϋσ και να ϋχει λϊβει το πτυχύο του
πριν την εγγραφό του ςτο Π.Μ..]
4. Βεβαύωςη αναγνώριςησ ιςοτιμύασ ό και αντιςτοιχύασ του πτυχύου απϐ το ΔΟΑΣΑΠ (ςε
περύπτωςη αποφούτων Σμημϊτων ΑΕΙ του εξωτερικοϑ)
5. Πιςτοποιητικϐ γνώςησ τησ Αγγλικόσ γλώςςασ τουλϊχιςτον επιπϋδου Β2.
6. Τποςτηρικτικϐ υπϐμνημα: οι υποψόφιοι χρειϊζεται να ετοιμϊςουν και να υποβϊλλουν
υποςτηρικτικϐ υπϐμνημα που θα αναφϋρουν με λεπτομϋρεια τουσ λϐγουσ για τουσ
οπούουσ αιτοϑνται να ςυμμετϊςχουν ςτο Π.Μ.. και πωσ θα τουσ εύναι χρόςιμο το Π.Μ..
ςτην επιςτημονικό και επαγγελματικό τουσ πορεύα.
7. Κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο που κατϊ τη γνώμη του υποψηφύου θα επιτρϋψει την πληρϋςτερη
αξιολϐγηςό του.
Η επιλογό των υποψηφύων γύνεται μετϊ απϐ αξιολϐγηςη του φακϋλου υποψηφιϐτητασ και
διεξαγωγό ςυνϋντευξησ. υγκεκριμϋνα, ϐλεσ οι αιτόςεισ υποψηφύων υφύςτανται μια αρχικό
αξιολϐγηςη για το αν οι υποψόφιοι ϋχουν ϐλα τα απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ, ϐπωσ
προςδιορύζονται απϐ τισ πληροφορύεσ τησ αύτηςησ. Μϐνο αιτόςεισ που διαθϋτουν πληρϐτητα
ςτοιχεύων και δικαιολογητικών θα ςυνεχύςουν για περαιτϋρω αξιολϐγηςη. Ελλιπεύσ αιτόςεισ
θα απορρύπτονται, δύχωσ περαιτϋρω ενημϋρωςη των υποψηφύων, καθώσ και οι αιτόςεισ των
οπούων οι υποψόφιοι δεν πληροϑν τα κριτόρια ειςϐδου ςτο Π.Μ.
Οι πλόρεισ αιτόςεισ θα αξιολογοϑνται περαιτϋρω με βϊςη Α) Ακαδημαώκϊ / ερευνητικϊ
κριτόρια, Β) Επαγγελματικϊ και Γ) υνϋντευξη.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
Προκόρυξη θϋςεων Τποψηφύων Διδακτόρων :
Σο Σμόμα προκηρϑςςει θϋςεισ διδακτορικών φοιτητών ςτην αρχό κϊθε ακαδημαώκοϑ
εξαμόνου. Η προκόρυξη εύναι ανοικτό για ϐλο το εξϊμηνο. υγκεκριμϋνα, κατϊ το χειμερινϐ
εξϊμηνο, η προθεςμύα υποβολόσ αιτόςεων εύναι μϋχρι το τϋλοσ Υεβρουαρύου και, κατϊ το
εαρινϐ εξϊμηνο, εύναι μϋχρι το τϋλοσ Ιουνύου.
Δικαύωμα υποβολόσ αύτηςησ ϋχουν:
1. Ϊλληνεσ ό αλλοδαπού κϊτοχοι Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών πουδών Α.Ε.Ι. τησ ημεδαπόσ
ό αναγνωριςμϋνου αντύςτοιχου τύτλου τησ αλλοδαπόσ, ό ενιαύου και αδιϊςπαςτου τύτλου
ςπουδών μεταπτυχιακοϑ επιπϋδου του Ωρθρου 46 του ν. 4485/2017, ςτην Πληροφορικό ό
ςτισ Σηλεπικοινωνύεσ ό ςε ςυναφεύσ επιςτημονικϋσ περιοχϋσ.
2. Πρϐςφατα απϐφοιτοι Π.Μ.. για τουσ οπούουσ δεν ϋχει εκδοθεύ Δύπλωμα Μεταπτυχιακών
πουδών και εκκρεμεύ η ορκωμοςύα τουσ, αλλϊ ϋχουν ολοκληρώςει με επιτυχύα τον κϑκλο
μαθημϊτων του Π.Μ.. μϋςα ςτον προβλεπϐμενο χρϐνο και ϋχουν υποςτηρύξει δημϐςια και
επιτυχώσ τη μεταπτυχιακό τουσ διατριβό, εφϐςον προβλϋπεται. Οι εν λϐγω υποψόφιοι
υποβϊλλουν, επιπρϐςθετα, βεβαύωςη του Επιβλϋποντα Καθηγητό για τα παραπϊνω και
υποχρεοϑνται να υποβϊλλουν τουσ οριςτικοϑσ τύτλουσ ςπουδών εντϐσ εξαμόνου.
3. ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ, απϐφοιτοσ Α.Ε.Ι., μη κϊτοχοσ Δ.Μ.. υπϐ την προϒπϐθεςη
εξεχουςών επιδϐςεών του, ϑςτερα απϐ πρϐταςη τησ Ε.Δ.. και κατϐπιν αιτιολογημϋνησ
απϐφαςησ τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ (Ωρθρο 38 του ν. 4485/2017).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρϋπει να υποβϊλουν ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ τα
παρακϊτω δικαιολογητικϊ:
• Αύτηςη υποψηφιϐτητασ για το Π.Δ.., ςτην οπούα πρϋπει να αναγρϊφονται ο προτεινϐμενοσ
επιβλϋπων, ο προτεινϐμενοσ τύτλοσ καθώσ και η προτεινϐμενη γλώςςα εκπϐνηςησ (Ελληνικϊ
ό Αγγλικϊ) τησ διδακτορικόσ διατριβόσ.
• Αντύγραφο ϐλων των τύτλων ςπουδών.
• Βεβαύωςη αναγνώριςησ ιςοτιμύασ πτυχύων/διπλωμϊτων απϐ τον ΔΟΑΣΑΠ (για
αποφούτουσ Α.Ε.Ι. τησ αλλοδαπόσ).
• Αντύγραφο αναλυτικόσ βαθμολογύασ για ϐλουσ τουσ τύτλουσ και τα ϋτη ςπουδών.
• Αποδεικτικϐ καλόσ γνώςησ τησ Αγγλικόσ γλώςςασ. ε περύπτωςη που δεν υπϊρχει
αποδεικτικϐ, η γνώςη πιςτοποιεύται με εξϋταςη, η οπούα περιλαμβϊνει την μετϊφραςη
τεχνικοϑ κειμϋνου ςτα Ελληνικϊ.
• Αναλυτικϐ βιογραφικϐ ςημεύωμα.
• Σουλϊχιςτον δϑο (2) ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ (επιπλϋον του προτεινϐμενου επιβλϋποντα).
• Αποδεικτικϊ ςτοιχεύα ερευνητικόσ δραςτηριϐτητασ (εφϐςον υπϊρχουν).
• ϑντομη ϋκθεςη επιςτημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερϐντων, ςτην οπούα θα
πρϋπει να αναφϋρονται οι λϐγοι για τουσ οπούουσ ο υποψόφιοσ ενδιαφϋρεται για
διδακτορικϋσ ςπουδϋσ.
• Κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο που κατϊ τη γνώμη του υποψηφύου θα ςυνϋβαλε ςτην πληρϋςτερη
αξιολϐγηςη του.
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Πρόεδροσ:
Αναπληρωτόσ Προϋδρου:
Γραμματϋασ:
Γραμματεύα:
Σηλϋφωνα επικοινωνύασ:
Υαξ:
Ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο:
Ιςτοςελύδα:

Σζώρα Αθηνϊ , Καθηγότρια πρώτησ βαθμύδασ
Μελετύου Γερϊςιμοσ , Καθηγητόσ πρώτησ βαθμύδασ
Σςοϑμπα Ευαγγελύα
26810-50230, 26810-50200
26810-50240
tegeo@teiep.gr
Παλιϐσ ιςτϐτοποσ: http://tegeo.teiep.gr
Νϋοσ ιςτϐτοποσ: http://www.agro.uoi.gr

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ (ΠΜ)
Σο Σμόμα Γεωπονύασ τησ χολόσ Γεωπονύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων ςυμμετϋχει ςε
Προγρϊμματα Μεταπτυχιακών πουδών (ΠΜ) ςε ςυνεργαςύα με ϊλλα Σμόματα ελληνικών
πανεπιςτημύων:
1) Σύτλοσ Μεταπτυχιακοϑ Διατμηματικοϑ Προγρϊμματοσ πουδών: «Περιβϊλλον &
Αγροδιατροφό».
ϑμπραξη του Σμόματοσ Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων με το Σμόμα το Σμόμα
Γεωπονύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων και το Σμόμα Βιολογικών Εφαρμογών και
Σεχνολογιών του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων (χρϐνοσ ϋναρξησ 2003, ΥΕΚ Επανύδρυςησ
21433/1-6-2018/αρ. Υϑλλου 1966)
2) Σύτλοσ Μεταπτυχιακοϑ Διατμηματικοϑ Προγρϊμματοσ πουδών: Τδατοκαλλιϋργειεσ –
Παθολογικϊ Προβλόματα εκτρεφϐμενων Τδρϐβιων Οργανιςμών»
ϑμπραξη του Σμόματοσ Κτηνιατρικόσ του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ με το Σμόμα
Γεωπονύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων (χρϐνοσ ϋναρξησ 2006).

Οδηγϐσ Μεταπτυχιακών πουδών Ακαδ. ϋτουσ 2019-20

141
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ (ΠΔ)
Σο Πρϐγραμμα Διδακτορικών πουδών (ΠΔ) του Σμόματοσ Γεωπονύασ του
Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων ϋχει ωσ αντικεύμενο τα γνωςτικϊ πεδύα τησ επιςτόμησ τησ
Γεωπονύασ, και τα ςυγγενό γνωςτικϊ πεδύα. κοπϐσ του προγρϊμματοσ εύναι η κατϊρτιςη
Διδακτϐρων ςϑμφωνα με τα διεθνό πρϐτυπα, ικανών να ςυμβϊλουν ςτην πρϐοδο τησ
επιςτόμησ, τησ ϋρευνασ και των εφαρμογών και να ςτελεχώςουν ιδρϑματα τριτοβϊθμιασ
εκπαύδευςησ και ερευνητικϊ κϋντρα.
Ειςαγωγό υποψηφύων διδακτόρων ςτο Π.Δ..
Σο Σμόμα Γεωπονύασ δϑναται να προκηρϑςςει θϋςεισ διδακτορικών φοιτητών ςτην αρχό
κϊθε ακαδημαώκοϑ εξαμόνου ό ϋτουσ. Η προθεςμύα υποβολόσ αιτόςεων θα ορύζεται με
δημοςύευςη τησ προκόρυξησ ςτην ιςτοςελύδα του Σμόματοσ και του Πανεπιςτημύου
Ιωαννύνων. Οι επιςτημονικϋσ περιοχϋσ, ο αριθμϐσ των θϋςεων ανϊ περιοχό και οι τυχϐν
ειδικϋσ απαιτόςεισ καθώσ και τα μϋλη Δ.Ε.Π. που ϋχουν ειςηγηθεύ, καθορύζονται ςτην
προκόρυξη. Η προκόρυξη αναρτϊται υποχρεωτικϊ ςτον ιςτϐτοπο του Σμόματοσ.
Επιπλϋον το Σμόμα μπορεύ να δεχθεύ και ενδιϊμεςα, κατϊ τη διϊρκεια του ακαδημαώκοϑ
εξαμόνου αύτηςη ενδιαφϋροντοσ μετϊ απϐ ειςόγηςη μϋλουσ Δ.Ε.Π.
Δικαύωμα υποβολόσ αύτηςησ ϋχουν:
1. Ϊλληνεσ ό αλλοδαπού κϊτοχοι Διπλώματοσ Μεταπτυχιακών πουδών (Π.Μ..) Α.Ε.Ι. τησ
ημεδαπόσ ό αναγνωριςμϋνου αντύςτοιχου τύτλου τησ αλλοδαπόσ, ςε ςυναφεύσ
επιςτημονικϋσ περιοχϋσ.
2. Πρϐςφατα απϐφοιτοι Π.Μ.. για τουσ οπούουσ δεν ϋχει εκδοθεύ Δύπλωμα Μεταπτυχιακών
πουδών και εκκρεμεύ η ορκωμοςύα τουσ, αλλϊ ϋχουν ολοκληρώςει με επιτυχύα τον
κϑκλο μαθημϊτων του Π.Μ.. μϋςα ςτον προβλεπϐμενο χρϐνο και ϋχουν υποςτηρύξει
δημϐςια και επιτυχώσ τη μεταπτυχιακό τουσ διατριβό, εφϐςον προβλϋπεται. Οι εν λϐγω
υποψόφιοι/εσ υποβϊλλουν, επιπρϐςθετα, βεβαύωςη του υπευθϑνου του Π.Μ.. για τα
παραπϊνω και υποχρεοϑνται να υποβϊλλουν τουσ οριςτικοϑσ τύτλουσ ςπουδών εντϐσ
εξαμόνου.
3. ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ, γύνονται δεκτού/ϋσ ωσ Τποψόφιοι/εσ Διδϊκτορεσ και μη
κϊτοχοι Π.Μ.. υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι εύναι Πτυχιοϑχοι ΑΕΙ τησ Ελλϊδασ ό
αναγνωριςμϋνου ιςϐτιμου πτυχύου τησ Αλλοδαπόσ, οι οπούοι επιθυμοϑν να εκπονόςουν
Διδακτορικό Διατριβό ςε γνωςτικϐ αντικεύμενο για το οπούο δεν λειτουργεύ πρϐγραμμα
Μεταπτυχιακών πουδών ςτο Σμόμα Γεωπονύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων, ϋχουν
τουλϊχιςτον μύα δημοςύευςη ςε ϋγκριτο επιςτημονικϐ περιοδικϐ και πληροϑν τα ςχετικϊ
κριτόρια για τα οπούα, ανϊ περύπτωςη, αποφαςύζει η υνϋλευςη του Σμόματοσ ό εύναι
Πτυχιοϑχοι ΑΕΙ ςυναφών γνωςτικών αντικειμϋνων, κατϊ την κρύςη τησ Ε.Δ.., οι
οπούοι/εσ επιθυμοϑν να εκπονόςουν Διδακτορικό Διατριβό και ϋχουν πραγματοποιόςει
μετεκπαύδευςη και ϋχουν πλοϑςιο επαγγελματικϐ/ερευνητικϐ ϋργο υπϐ την προϒπϐθεςη
εξεχουςών επιδϐςεών τουσ, ϑςτερα απϐ πρϐταςη τησ Ε.Δ.. και κατϐπιν αιτιολογημϋνησ
απϐφαςησ τησ υνϋλευςησ του Σμόματοσ (Ωρθρο 38 του Ν.4485/2017).
Οι ενδιαφερϐμενοι/εσ θα πρϋπει να υποβϊλουν ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ τα παρακϊτω
δικαιολογητικϊ:
Αύτηςη υποψηφιϐτητασ για το Π.Δ.., ςτην οπούα πρϋπει να αναγρϊφονται ο
προτεινϐμενοσ επιβλϋπων, ο προτεινϐμενοσ τύτλοσ καθώσ και η προτεινϐμενη γλώςςα
τησ διδακτορικόσ διατριβόσ, η οπούα μπορεύ να εύναι διϊφορη τησ ελληνικόσ.
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Προςχϋδιο διδακτορικόσ διατριβόσ (ςϑντομη αναςκϐπηςη τησ υπϊρχουςασ γνώςησ και
τεκμηρύωςη τησ πρωτοτυπύασ τησ προτεινϐμενησ ϋρευνασ και τησ ςυμβολόσ τησ ςτην
ανϊπτυξη τησ επιςτημονικόσ γνώςησ).
Αντύγραφο ϐλων των τύτλων ςπουδών.
Βεβαύωςη αναγνώριςησ ιςοτιμύασ πτυχύων/διπλωμϊτων απϐ τον ΔΟΑΣΑΠ (για
αποφούτουσ Α.Ε.Ι. τησ αλλοδαπόσ).
Αντύγραφο αναλυτικόσ βαθμολογύασ για ϐλουσ τουσ τύτλουσ και τα ϋτη ςπουδών.
Αποδεικτικϐ πολϑ καλόσ γνώςησ Γ1/C1 (ςϑμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ γλωςςικϊ επύπεδα
(https://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr
)https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&u

act=8&ved=2ahUKEwjq8vIq53hAhXO0KQKHYivDUkQFjACegQIABAB&url=https%3A%2F%2Feuropass.cedefop.
europa.eu%2Fel%2Fresources%2Feuropean-language-levelscefr&usg=AOvVaw04LcZ1g9CZE0lB8yMvWRHr τησ Αγγλικόσ ό ϊλλησ ξϋνησ γλώςςασ,
που να αποδεικνϑεται με: Κρατικϐ Πιςτοποιητικϐ Γλωςςομϊθειασ ό με αναγνωριςμϋνο
πιςτοποιητικϐ αντύςτοιχου επιπϋδου πανεπιςτημύων ό αναγνωριςμϋνων ςτην Ελλϊδα
φορϋων πιςτοπούηςησ ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα απϐ το ΑΕΠ για επύπεδο
γλωςςομϊθειασ Γ1. Δεν απαιτεύται η απϐδειξη τησ γνώςησ τησ ξϋνησ γλώςςασ εϊν για
πτυχιοϑχουσ αναγνωριςμϋνων τύτλων ςπουδών ϋχουν αποκτηθεύ ςτο εξωτερικϐ, ϐπου
τα μαθόματα διδϊςκονται ςτην ύδια γλώςςα.
Αναλυτικϐ βιογραφικϐ ςημεύωμα.
Δϑο (2) ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ απϐ Μϋλη Δ.Ε.Π., Ερευνητϋσ (ό απϐ εργοδϐτη αν αφορϊ
προϒπηρεςύα ςε ερευνητικϐ πρϐγραμμα ό εργαςύα ςε πιςτοποιημϋνα εργαςτόρια).
Αποδεικτικϊ ςτοιχεύα ερευνητικόσ δραςτηριϐτητασ (εφϐςον υπϊρχουν).
ϑντομη ϋκθεςη επιςτημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερϐντων, ςτην οπούα θα
πρϋπει να αναφϋρονται οι λϐγοι για τουσ οπούουσ ο/η υποψόφιοσ/α ενδιαφϋρεται για
διδακτορικϋσ ςπουδϋσ.
Κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο που κατϊ τη γνώμη του/τησ υποψηφύου/ασ θα ςυνϋβαλε ςτην
πληρϋςτερη αξιολϐγηςό του/τησ.
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