1

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
και
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

1

2

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Τριαντάφυλλος Α.Δ. Αλμπάνης

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ
Μηνάς Η. Πασχόπουλος
Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Φοιτητικής Μέριμνας

Σπύρος Γεωργάτος
Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Σταύρος Δ. Νικολόπουλος
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Υπεύθυνοι Σύνταξης
Δρόσου Παρασκευή
Ζήση Λαμπρινή
Κουτσούμπα Κυριακούλα

Οδηγός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

3

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο Οδηγός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών εκδίδεται με σκοπό την
ενημέρωση των φοιτητών μας, αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου, σχετικά με τα
προσφερόμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών στο
Πανεπιστήμιό μας και περιλαμβάνει πληροφορίες, που αφορούν στο περιεχόμενο
σπουδών, στα όργανα διοίκησής τους, καθώς και στις προϋποθέσεις, στα κριτήρια
και στη διαδικασία εισαγωγής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και
διδακτόρων.
Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων παρέχονται δωρεάν
και βρίσκονται, παρά την ελλιπή χρηματοδότηση, σε ένα υψηλό επίπεδο και
αποβλέπουν στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη
δεξιοτήτων και πρακτικών, που θα αξιοποιηθούν από τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές για την επαγγελματική και κοινωνική τους εξέλιξη.
Οι Διδακτορικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχουν ως σκοπό την
εκπαίδευση νέων ερευνητών με στόχο τη διεξαγωγή αυτόνομης, πρωτότυπης και
συγκροτημένης έρευνας η οποία προάγει την επιστήμη του γνωστικού τους
αντικειμένου. Οι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποκτούν δεξιότητες και
ικανότητες υψηλού επιπέδου, ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις για την στελέχωση
των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ερευνητικών Κέντρων, φορέων,
οργανισμών και επιχειρήσεων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

Προγράμματα Μεταπτυχιακών

Δ.Δ.

Σπουδών
Φιλοσοφική

Φιλολογίας

1.«Κλασική Φιλολογία»

1

2. Μεσαιωνική και Νέα
Ελληνική Φιλολογία
3. Γλωσσολογική Θεωρία και
Έρευνα
Ιστορίας και

1.Βυζαντινές Σπουδές

Αρχαιολογίας

2.Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και

1

Αρχαιολογία
3. Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος:
Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία
Φιλοσοφίας

1.Επιστήμες της Αγωγής

2

2.Ελληνική Φιλοσοφία –
Φιλοσοφία των Επιστημών
Θετικών

Μαθηματικών

Επιστημών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

1

Σπουδών στους Κλάδους της
Μαθηματικής Επιστήμης
Φυσικής

1.Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

1

Σπουδών Φυσικής με Ειδικεύσεις στη
Θεωρητική και στην Πειραματική
Φυσική
2.Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και
Περιβάλλον
3.Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες
Χημείας

1. Χημεία

1

2.Ιατρική Χημεία
3.Ανόργανη Βιολογική Χημεία
4.Περιβάλλον και Αγροδιατροφή
Επιστημών Υγείας Ιατρικής

1.Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες
2.Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων
3.Μοριακή Κυτταρική Βιολογία και
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Βιοτεχνολογία
Βιολογικών

1

Εφαρμογών και
Τεχνολογιών
Νοσηλευτικής

Συμμετέχον στο ΠΜΣ του Τμήματος
Ιατρικής «Νοσηλευτική Φροντίδα
Ενηλίκων»

Λογοθεραπείας

1

Παιδαγωγικό Τμήμα

1.Επιστήμες της Αγωγής

Δημοτικής

2.Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Εκπαίδευσης

3.Διδακτική και Τεχνολογίες Μάθησης

1

Των Φυσικών Επιστημών
Παιδαγωγικό Τμήμα

1.Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της

Νηπιαγωγών

Αγωγής: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

1

στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική
Ηλικία
2. Επιστήμες του Περιβάλλοντος και
Εκπαίδευση για την Αειφορία
Οικονομικών και

Οικονομικών

Διοικητικών

Επιστημών

Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

1

Διοίκηση Επιχειρήσεων και

1

Επιστημών
Λογιστικής και

Χρηματοοικονομικής Οργανισμών
Καλών Τεχνών

Εικαστικών Τεχνών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

και Επιστημών

του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και

της Τέχνης

Επιστημών της Τέχνης της Σχολής

1

Καλών Τεχνών
Πολυτεχνική

Μηχανικών

1.Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών

Επιστήμης

2.Χημεία και Τεχνολογία Υλικών

1

Υλικών
Μηχανικών

1.Μηχανική Δεδομένων και

Ηλεκτρονικών

Υπολογιστικών Συστημάτων

1

Υπολογιστών και
Πληροφορικής
Αρχιτεκτόνων
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Μηχανικών
Πληροφορικής και Πληροφορικής και

1.Πληροφορικής και Δικτύων

1

Τηλεπικοινωνιών Τηλεπικοινωνιών
Γεωπονίας

Γεωπονίας

1

Κοινωνικών

Αγωγής και Φροντίδας στην

1

Επιστημών

Πρώιμη Παιδική Ηλικία
Ψυχολογίας

1

Μουσικών ΣπουδώνΜουσικών Σπουδών

1

7

8
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

9

10

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κλασικής Φιλολογίας
α) ειδίκευση στην Αρχαία Ελληνική
Φιλολογία
β) ειδίκευση στην Λατινική Φιλολογία

•

Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Ελενη Γκαστή,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Π.Μ.Σ.:
Ελένη Χουλιαρά-Ράιου, Καθηγήτρια πρώτης
βαθμίδος

Πληροφορίες: Ιωάννα Ματσούλη
Τηλ.: 26510-07476, 05218
ΦΑΞ: 26510-07022, 05256
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: gramphil@uoi.gr
Αριθμός εισακτέων φοιτητών ανά έτος Ιστοσελίδα: http://philology.uoi.gr/
(ανώτατο όριο): 12
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Αλέξανδρος Αλεξάκης,
στη Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία Καθηγητής πρώτης βαθμίδος
του Τμήματος Φιλολογίας
Αναπληρωτής Διευθυντή Π.Μ.Σ.: Δημήτριος
Καργιώτης, Καθηγητής πρώτης βαθμίδος
Πληροφορίες: Ιωάννα Ματσούλη
Τηλ.: 26510-07476, 05218
ΦΑΞ: 26510-07022, 05256
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: gramphil@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://philology.uoi.gr/
Αριθμός εισακτέων φοιτητών ανά έτος
(ανώτατο όριο): 15
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Δημήτριος Καργιώτης,
στη Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα
Καθηγητής πρώτης βαθμίδος
Αναπληρωτής Διευθυντής: Ελένη Γκαστή,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αριθμός εισακτέων φοιτητών ανά έτος
(ανώτατο όριο): 10
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Φιλολογίας
Μεταδιδακτορική Έρευνα
στο Τμήμα Φιλολογίας

•

Πληροφορίες: Ιωάννα Ματσούλη
Τηλ.: 26510-07476, 05218
ΦΑΞ: 26510-07022, 05256
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: gramphil@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://philology.uoi.gr/

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών:
Δημήτριος Καργιώτης, Καθηγητής
Αθανασία Ζωγράφου, Αν. Καθηγήτρια
Φίλος Παναγιώτης, Επίκ. Καθηγητής
Πληροφορίες: Σιάπκας Κωνσταντίνος
Τηλ.: 26510-07476, Φαξ: 26510-07022, 05256
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: gramphil@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://philology.uoi.gr/
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ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
περιλαμβάνει αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Κλασικής
Φιλολογίας, το οποίο λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σύμφωνα με σύμφωνα
με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, ΦΕΚ 2751/τ.Β'/3-72018 (Ίδρυση).
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. είναι η
προώθηση της γνώσης και της έρευνας στον χώρο της Κλασικής Φιλολογίας, στα εξής
γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι.
πιο συγκεκριμένα (Απόφαση Β1/145/8.3.2001, ΦΕΚ 277/16.3.2001): α) Αρχαία Ελληνική
Φιλολογία, β) Λατινική Φιλολογία, γ) Συναφείς κατευθύνσεις (Αρχαία Ελληνική ή / και
Ρωμαϊκή Μυθολογία, Αρχαία Ελληνική ή / και Ρωμαϊκή θρησκεία, Ανθρωπολογία του
Ελληνορωμαϊκού κόσμου, Παλαιογραφία - Ιστορία και Κριτική - Εκδοτική των Αρχαίων
Ελληνικών ή/και Λατινικών κειμένων, Παπυρολογία, Μυκηναϊκή Φιλολογία, Ειδική και
Γενική Διδακτική μαθημάτων Κλασικής Φιλολογίας, Αρχαίο Ελληνικό και Ρωμαϊκό Θέατρο).
Το Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) δύο
ειδικεύσεων: 1) Δ.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας με ειδίκευση την Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
και 2) Δ.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας με ειδίκευση τη Λατινική Φιλολογία.
Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας (ακαδ. έτη 2018-19, 2019-20):
Ελενη Γκαστή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Π.Μ.Σ.:
Ελένη Χουλιαρά-Ράιου, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδος
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας (ακ. έτη 2018-19, 2019-20):
Ελένη Χουλιαρά-Ράιου, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδος
Αθανασία Ζωγράφου, Αν. Καθηγήτρια
Ελένη Γκαστή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Φώτης Πολυμεράκης, Επίκουρος Καθηγητής
Παππάς Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας:
Το Τμήμα Φιλολογίας προκηρύσσει θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών μία φορά κάθε έτος
(κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου). Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία
του Τμήματος στο διάστημα 5-15 Σεπτεμβρίου και οι εξετάσεις διεξάγονται κατά το 2ο
δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.
Προϋποθέσεις
Στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας (ή του ενιαίου Φιλοσοφικού Τμήματος) των
Φιλοσοφικών Σχολών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής συναφούς
γνωστικού αντικειμένου ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δ.Μ.Σ. δεν
απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της
αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον Ν. 3328/2005 (Α' 80).
Σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Τομέα και της
Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. γίνονται δεκτές και
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υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς
γνωστικού αντικειμένου. Το είδος και τον αριθμό των πιθανών συμπληρωματικών
εξετάσεων γι’ αυτές τις ειδικές περιπτώσεις καθορίζει η Συνέλευση του Τμήματος
Φιλολογίας του Π.Ι. και τις διενεργεί ειδική Εξεταστική Επιτροπή.
Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που πληρούν τις προϋποθέσεις
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν, μετά από αίτησή τους, να
εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας που
οργανώνεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Π.Ι. όπου υπηρετούν, και το οποίο είναι συναφές
με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
Οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων πρέπει να γνωρίζουν μία τουλάχιστον διεθνή ξένη
γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική). H γνώση της ξένης γλώσσας
πιστοποιείται με κατάθεση σχετικού τίτλου επιπέδου Β2 που χορηγείται από αρμόδιους
φορείς (Αγγλικά: επίπεδο Lower ή TOEFL [500+]· Γαλλικά: Delf 2· Γερμανικά: Mittelstuffe
κλπ.) ή, αν δεν υπάρχει, με γραπτή εξέταση την οποία διενεργεί Επιτροπή οριζόμενη κατά
γλώσσα από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. H επάρκεια
της ελληνομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις (π.χ. με κατάθεση
Απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου, Πτυχίου Ελληνικής Φιλολογίας ή Πιστοποιητικού
ελληνομάθειας Γ΄ επιπέδου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων).
Δικαιολογητικά:
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι.
στο διάστημα 5-15 Σεπτεμβρίου, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από:
α) Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
β) Σύντομο βιογραφικό υπόμνημα (καθώς και τυχόν επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου
και κάθε άλλο στοιχείο που θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του)·
γ) Αντίγραφο πτυχίου/ων με αναλυτική βαθμολογία (τίτλοι σπουδών από ξένα AEI πρέπει
να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία)
δ) Τίτλους ξένων γλωσσών
ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπου να αναγράφεται ότι τα ανωτέρω
έγγραφα (γ, δ) που κατατίθενται είναι ακριβή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
στ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου
ζ) Δύο (2) συστατικές επιστολές (εξαιρούνται οι πτυχιούχοι της κλασικής ειδίκευσης του
Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι.)
H Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. παρέχει πληροφορίες σχετικές με την ύλη
των εξετάσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Εξετάσεις:
Η εισαγωγή των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Π.Ι. γίνεται ύστερα από
γραπτές εξετάσεις και προφορική συνέντευξη. Οι γραπτές εξετάσεις στα δύο (2) μαθήματα
ειδίκευσης (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία) και στην ξένη γλώσσα
διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου από τριμελείς Επιτροπές
των οικείων Τομέων, υπό την εποπτεία της Σ.Ε. του Π.M.Σ. Προηγείται η εξέταση στην ξένη
γλώσσα, η επιτυχία στην οποία αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία. Είναι
δυνατή η εκ των προτέρων εξέταση στην ξένη γλώσσα κατά τον Ιούνιο, ύστερα από αίτηση
των ενδιαφερομένων στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι.
Η ύλη των εξετάσεων καθορίζεται ανά διετία από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από
πρόταση της Σ.Ε του Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι.,
περιλαμβάνεται στον Οδηγό Σπουδών και αναρτάται στο διαδίκτυο.
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Κριτήρια Επιλογής:
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που
ακολουθούν:
α) Γραπτή εξέταση των μαθημάτων ειδίκευσης (40%)
β) Γενικός βαθμός πτυχίου (20%), ο οποίος δεν μπορεί να μικρότερος του έξι και μισό (6,5 –
λίαν καλώς). Σε περίπτωση Πτυχίου που δεν ακολουθεί τη δεκαδική κλίμακα, η Τριμελής
Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης προβαίνει στη σχετική αντιστοίχιση, με αιτιολογημένη
έκθεσή της προς τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. και στη βάση του Οδηγού
Σπουδών του Τμήματος που απένειμε τον σχετικό προπτυχιακό τίτλο
γ) ΜΟ των προπτυχιακών βαθμών ειδίκευσης (20%). Σε περίπτωση αλλαγής ειδίκευσης ως
ΜΟ των προπτυχιακών βαθμών ειδίκευσης νοείται ο ΜΟ των μαθημάτων κλασικής
φιλολογίας στο πρόγραμμα κορμού
δ) Προφορική συνέντευξη, επίδοση σε διπλωματική εργασία σχετική με τις ειδικεύσεις του
Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Π.Ι., όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών,
δύο (2) συστατικές επιστολές και τυχόν ερευνητική, επαγγελματική και/ή συγγραφική
δραστηριότητα (20%)
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερέχει ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο μέσο όρο
βαθμολογίας στις γραπτές εξετάσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Π.Ι. Αν
και σε αυτή την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τότε για την τελική τους κατάταξη
λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου. H επιτυχής γραπτή εξέταση στα μαθήματα ειδίκευσης
αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία· προβιβάσιμος βαθμός ορίζεται το έξι
(6) της δεκαδικής κλίμακας και οι μεγαλύτεροί του.
Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα της
Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. ή της Ε.Δ.Ε.
Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων, αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση
του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. ή την Ε.Δ.Ε,. αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της
Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. (www.philology.uoi.gr).
Αριθμός Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
O αριθμός των Μεταπτυχιακών Φοιτητών που εγγράφονται κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. Κλασικής
Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. είναι ανάλογος προς τον αριθμό των
διαθέσιμων διδασκόντων. Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. Κλασικής
Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δώδεκα (12)
μεταπτυχιακούς φοιτητές (οκτώ (8) φοιτητές στην ειδίκευση της Αρχαίας Ελληνικής
Φιλολογίας και τέσσερις (4) φοιτητές στην ειδίκευση της Λατινικής Φιλολογίας). Ο μέγιστος
αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα ορίζεται σε δώδεκα (12)
μεταπτυχιακούς φοιτητές, ο δε μέγιστος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ.
Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι., σε σχέση και με τον αριθμό των
προπτυχιακών φοιτητών και των διδασκόντων, ορίζεται σε τριάντα έξι (36), με σκοπό τη
διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων σπουδών (άρθρο 45 παρ. 1β του Ν.
4485/2017).
Χρονική Διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σπουδές Δευτέρου Κύκλου):
Η χρονική διάρκεια κανονικής φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος
Φιλολογίας του Π.Ι., που οδηγεί στη λήψη Δ.Μ.Ε. Κλασικής Φιλολογίας, ορίζεται κατ΄
ελάχιστον στα τέσσερα (4) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και
κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε). Ο ανώτατος επιτρεπόμενος
χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
Φιλολογίας του Π.Ι. και δεν υπερβαίνει τα 6 (έξι) εξάμηνα σπουδών.
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ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία
Ο Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19
αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του N. 4485/2017 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, ΦΕΚ 2619/τ.Β΄/5-7-2018
(Ίδρυση).
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Μεσαιωνική και Νέα
Ελληνική Φιλολογία (ΜΝΕΦ) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι.)
είναι η προώθηση της γνώσης και της έρευνας στον χώρο της Μεσαιωνικής και Νέας
Ελληνικής Φιλολογίας. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή και εξειδίκευση της
επιστημονικής γνώσης στις αντίστοιχες γνωστικές περιοχές, η διεύρυνση των ικανοτήτων
των νέων επιστημόνων για γνώση και συνθετική έρευνα και η ανάπτυξη επιστημονικού και
ερευνητικού δυναμικού στον υψηλότερο δυνατό βαθμό.
Το Π.Μ.Σ. στη Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) δύο ειδικεύσεων: 1) Δ.Μ.Σ. Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας με
ειδίκευση στην Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία και 2) Δ.Μ.Σ. Μεσαιωνικής και Νέας
Ελληνικής Φιλολογίας με ειδίκευση στην Νέα Ελληνική Φιλολογία.
Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ. (ακαδ. έτη 2018-19, 2019-20):
Αλέξανδρος Αλεξάκης, Καθηγητής, Διευθυντής
Δημήτριος Καργιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Διευθυντή
Βογιατζόγλου Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πολυμεράκης Φώτης, Επίκουρος Καθηγητής
Γεωργακόπουλος Δημήτριος, Λέκτορας
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ.:
Το Τμήμα Φιλολογίας προκηρύσσει θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών μία φορά κάθε έτος. Τα
δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος στο διάστημα 1-15
Σεπτεμβρίου και οι εξετάσεις διεξάγονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.
Προϋποθέσεις συμμετοχής - αίτηση υποψηφιότητας – δικαιολογητικά – εξετάσεις κριτήρια επιλογής:
Στο Π.Μ.Σ. στην Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι.
γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών και άλλων
Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής συναφούς ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Δ.Μ.Σ δεν απονέμεται σε
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει
αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80), μέχρι την περάτωση
των σπουδών του στο Π.Μ.Σ. Εναπόκειται στην Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. να κρίνει εάν ζητήσει από
πτυχιούχους συγγενών γνωστικών αντικειμένων συμπληρωματικές εξετάσεις εισαγωγής
στο Π.Μ.Σ.
Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι, εφ' όσον
γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ. μόνο αν ολοκληρώσουν τις σπουδές
τους τον Σεπτέμβριο.
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Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
•
•
•
•

Αίτηση υποψηφιότητας με μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Τίτλοι σπουδών από ξένα AEI πρέπει να
έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας ή βεβαίωση ότι αυτή έχει ζητηθεί, όπως ορίζει η
νομοθεσία. Οι τελειόφοιτοι μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά γίνονται
δεκτοί μόνον εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο τους την εξεταστική περίοδο του
Σεπτεμβρίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση συμπληρώνουν μία υπεύθυνη δήλωση (άρθρο
8 Ν. 1599/1986) με τον αριθμό των μαθημάτων που υπολείπονται για τη λήψη του
πτυχίου τους, κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
• Τίτλους ξένων γλωσσών. Οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων πρέπει να γνωρίζουν
αποδεδειγμένα πολύ καλά μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα από τις ευρέως αποδεκτές
γλώσσες στην διεθνή φιλολογική βιβλιογραφία. Εκτός αν πρόκειται για την μητρική
γλώσσα του υποψηφίου, η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με κατάθεση σχετικού
τίτλου επιπέδου Β2 ή, αν δεν υπάρχει, με γραπτή ή προφορική εξέταση (μετάφραση
ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου, για να διαπιστωθεί ο ευχερής χειρισμός της
διεθνούς βιβλιογραφίας), την οποία διενεργεί Επιτροπή οριζόμενη κατά γλώσσα από την
Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. στην Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία του Τμήματος Φιλολογίας
του Π.Ι. Η εξέταση μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως (μέσω skype κ.ο.κ). Οι αλλοδαποί
υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. H επάρκεια της
ελληνομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις (π.χ. με κατάθεση
Απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου, Πτυχίου Ελληνικής Φιλολογίας ή Πιστοποιητικού
ελληνομάθειας Γ΄ επιπέδου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του ΥπΕΠΘ) ή μέσω γραπτής
ή προφορικής εξέτασης που διενεργεί Επιτροπή οριζόμενη από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
• Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη
αξιολόγησή τους.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που
ακολουθούν:
• Η γραπτή εξέταση των μαθημάτων κατεύθυνσης/ειδίκευσης (50%).
• Ο γενικός βαθμός πτυχίου (10%).
• Ο Μέσος Όρος των προπτυχιακών βαθμών κατεύθυνσης/ειδίκευσης (10%).
• Η προφορική συνέντευξη, η επίδοση σε διπλωματική εργασία σχετική με τις ειδικεύσεις
του Π.Μ.Σ. Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Π.Ι., όπου αυτή προβλέπεται
στον πρώτο κύκλο σπουδών, και τυχόν ερευνητική, επαγγελματική και/ή συγγραφική
δραστηριότητα (30%).
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερέχει ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο μέσο όρο
βαθμολογίας στις γραπτές εξετάσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής
Φιλολογίας του Π.Ι. Αν και σε αυτή την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τότε για την τελική
τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου. H επιτυχής γραπτή εξέταση στα
μαθήματα ειδίκευσης αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία· προβιβάσιμος
βαθμός ορίζεται το έξι (6) της δεκαδικής κλίμακας και οι μεγαλύτεροί του.
Η εισαγωγή των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Π.Ι.
γίνεται ύστερα από γραπτές εξετάσεις και προφορική συνέντευξη. Οι γραπτές εξετάσεις στα
δύο (2) μαθήματα ειδίκευσης (Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία, Νέα Ελληνική Φιλολογία)
και στην ξένη γλώσσα διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου από
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τριμελείς Επιτροπές των οικείων ειδικεύσεων, υπό την εποπτεία της Σ.Ε. του Π.M.Σ. Είναι
δυνατή η εκ των προτέρων εξέταση στην ξένη γλώσσα κατά τον Ιούνιο, ύστερα από αίτηση
των ενδιαφερομένων στη Γραμματεία του Τμήματος.
Αριθμός Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
O αριθμός των Μεταπτυχιακών Φοιτητών που εγγράφονται κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. στην
Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε δέκα πέντε(15): πέντε (5) φοιτητές στην ειδίκευση της Μεσαιωνικής
Ελληνικής Φιλολογίας και δέκα (10) φοιτητές στην ειδίκευση της Νέας Ελληνικής
Φιλολογίας).
Χρονική Διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του
Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι., που οδηγεί στη λήψη Δ.Μ.Σ. Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής
Φιλολογίας, ορίζεται κατ΄ ελάχιστο στα τέσσερα (4) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και
ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος
επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. και δεν υπερβαίνει τα 6 (έξι) εξάμηνα
σπουδών.
Ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας έπειτα από αιτιολογημένο αίτημα
των ενδιαφερόμενων φοιτητών, προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης, η διάρκεια
της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης.
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ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι.)
περιλαμβάνει αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη
Γλωσσολογία (νέος τίτλος: Π.Μ.Σ. στη Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα), το οποίο
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017
και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, ΦΕΚ 2618/τ.Β΄/5-7-2018 (Ίδρυση), ΦΕΚ 3436/τ.Β΄/11-92019 (Επανίδρυση).
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ στη Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα του Τμήματος Φιλολογίας του
Π.Ι. είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στον χώρο της
Γλωσσολογίας, και ειδικότερα στα εξής γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Γλωσσολογίας του
Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. (Υπουργική Απόφαση Β1/145/8.3.2001, ΦΕΚ 277/16.3.2001):
Α. Γενική Γλωσσολογία: Φωνητική - Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, Λεξικολογία Λεξικογραφία, Σημασιολογία, Πραγματολογία, Φιλοσοφία της Γλώσσας, Ιστορία της
Γλωσσικής Επιστήμης, Σημειολογία, Διαλεκτολογία, Ονοματολογία κ.ά.
Β. Ιστορική/Συγκριτική Γλωσσολογία: Ιστορική Γλωσσολογία, Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία,
Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορία της Λατινικής Γλώσσας, Βαλκανική Γλωσσολογία,
Ρομανική Γλωσσολογία, Γλώσσες της Μεσογείου κ.ά.
Γ. Διακλαδική/Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: Κοινωνιογλωσσολογία, Ανθρωπογλωσσολογία,
Ψυχογλωσσολογία, Κειμενογλωσσολογία - Υφολογία, Ανάλυση του Προφορικού Λόγου,
Θεωρία της Μετάφρασης, Διδακτική της Γλώσσας κ.ά.
Το Π.Μ.Σ. στη Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ενιαίας ειδίκευσης.

απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών

Διευθυντής του Π.Μ.Σ. στη Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα (ακαδ. έτη 2018-19,
2019-20):
Δημήτριος Καργιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής: Ελένη Γκαστή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. στη Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα (ακαδ. έτη
2018-19, 2019-20):
Δημήτριος Καργιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ελένη Γκαστή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Παναγιώτης Φίλος, Επίκουρος Καθηγητής
Χαρίλαος Αυγερινός, Επίκουρος Καθηγητής
Παναγιώτης Φίλος, Επίκουρος Καθηγητής
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. στη Γλωσσολογική Θεωρία και
Έρευνα:
Το Τμήμα Φιλολογίας προκηρύσσει θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών μία φορά κάθε έτος
(κατά το α΄ εικοσαήμερο του Ιουνίου). Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του
Τμήματος στο διάστημα 5-15 Σεπτεμβρίου και οι εξετάσεις διεξάγονται κατά το β΄
δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.
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Προϋποθέσεις:
Στο Π.Μ.Σ. στη Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι.
γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας (ή του ενιαίου Φιλοσοφικού
Τμήματος) των Φιλοσοφικών Σχολών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής
συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής. Δ.Μ.Σ. δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον Ν.
3328/2005 (Α' 80).
Σε ειδικές περιπτώσεις, και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Τομέα και της
Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. στη Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι.
γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ
συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Το είδος και τον αριθμό των πιθανών
συμπληρωματικών εξετάσεων για αυτές τις ειδικές περιπτώσεις καθορίζει η Συνέλευση του
Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. και τις διενεργεί ειδική Εξεταστική Επιτροπή.
Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως
υπεράριθμοι, αλλά μόνο ένας κατ΄ έτος, στο Π.Μ.Σ. Γλωσσολογίας που οργανώνεται από το
Τμήμα Φιλολογίας του Π.Ι. όπου και υπηρετούν οι ίδιοι, και το οποίο είναι συναφές με το
αντικείμενο του τίτλου σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
Οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων οφείλουν να γνωρίζουν μία τουλάχιστον διεθνή
ξένη γλώσσα (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική). H γνώση της ξένης γλώσσας
πιστοποιείται με κατάθεση σχετικού τίτλου επιπέδου Β2 που χορηγείται από αρμόδιους
φορείς (Αγγλική: επίπεδο Lower ή TOEFL [500+]· Γαλλική: Delf 2· Γερμανική: Mittelstuffe·
κτλ.) ή, αν δεν υπάρχει, με γραπτή εξέταση την οποία διενεργεί Επιτροπή οριζόμενη κατά
ξένη γλώσσα από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. H επάρκεια
της ελληνομάθειας πιστοποιείται, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις (π.χ. με κατάθεση
Απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου, Πτυχίου Ελληνικής Φιλολογίας ή Πιστοποιητικού
ελληνομάθειας Γ΄ επιπέδου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων).
Δικαιολογητικά:
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι.
στο διάστημα 5-15 Σεπτεμβρίου, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από:
α) Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
β) Σύντομο βιογραφικό υπόμνημα (καθώς και τυχόν επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου
και κάθε άλλο στοιχείο που θα συνέβαλλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του).
γ) Αντίγραφο πτυχίου/ων με αναλυτική βαθμολογία (τίτλοι σπουδών από ξένα AEI πρέπει
να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία).
δ) Τίτλους ξένων γλωσσών.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπου να αναγράφεται ότι τα ανωτέρω
έγγραφα (γ, δ) που κατατίθενται είναι ακριβή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
στ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου.
ζ) Έως δύο (2) συστατικές επιστολές.
H Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ύλη
των εξετάσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Εξετάσεις:
Η εισαγωγή των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. στη Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα του Τμήματος
Φιλολογίας του Π.Ι. γίνεται ύστερα από γραπτές εξετάσεις και προφορική συνέντευξη. Οι
γραπτές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης στην ξένη γλώσσα,
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διενεργούνται κατά το β΄ δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου από τριμελή Επιτροπή του
οικείου Τομέα, υπό την εποπτεία της Σ.Ε. του Π.M.Σ. Προηγείται η εξέταση στην ξένη γλώσσα,
η επιτυχία στην οποία αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία. Είναι, δυνατή η
εκ των προτέρων εξέταση στην ξένη γλώσσα, κατά τον μήνα Ιούνιο, ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι.
Η ύλη των εξετάσεων καθορίζεται ανά διετία από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος
Φιλολογίας του Π.Ι. ύστερα από πρόταση της Σ.Ε του Π.Μ.Σ. στη Γλωσσολογική Θεωρία και
Έρευνα, συμπεριλαμβάνεται δε στον Οδηγό Σπουδών και αναρτάται στο Διαδίκτυο.
Κριτήρια Επιλογής:
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που
ακολουθούν:
α) Γραπτή εξέταση (40%).
β) Γενικός βαθμός πτυχίου (20%), ο οποίος δεν μπορεί να μικρότερος του έξι και μισό (6,5 –
λίαν καλώς). Σε περίπτωση Πτυχίου που δεν ακολουθεί τη δεκαδική κλίμακα, η Τριμελής
Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης προβαίνει στη σχετική αντιστοίχιση, με αιτιολογημένη
έκθεσή της προς τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. και στη βάση του Οδηγού
Σπουδών του Τμήματος που απένειμε τον σχετικό προπτυχιακό τίτλο.
γ) Μ.Ο. των προπτυχιακών βαθών σε μαθήματα Γλωσσολογίας (20%). Σε περίπτωση
αλλαγής ειδίκευσης ως Μ.Ο. των προπτυχιακών βαθμών ειδίκευσης νοείται ο Μ.Ο. των
μαθημάτων γλωσσολογίας στο πρόγραμμα κορμού.
δ) Προφορική συνέντευξη, επίδοση σε διπλωματική εργασία σχετική με την ειδίκευση του
Π.Μ.Σ., όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές), έως
δύο (2) συστατικές επιστολές και τυχόν ερευνητική, επαγγελματική ή/και συγγραφική
δραστηριότητα (20%)
Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερέχει ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο μέσο όρο
βαθμολογίας στις γραπτές εξετάσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Αν και σε αυτή την περίπτωση
προκύψει ισοβαθμία, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός
πτυχίου. H επιτυχής γραπτή εξέταση στο μάθημα ειδίκευσης αποτελεί προϋπόθεση για την
περαιτέρω διαδικασία. Προβιβάσιμος βαθμός ορίζεται το έξι (6) της δεκαδικής κλίμακας και
οι μεγαλύτεροί του.
Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα της
Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. ή της Ε.Δ.Ε.
Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων, αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση
του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. ή την Ε.Δ.Ε,. αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της
Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. (www.philology.uoi.gr).
Αριθμός Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
O αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που εγγράφονται κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. στη
Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. είναι ανάλογος προς
τον αριθμό των διαθέσιμων διδασκόντων. Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. στη
Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε δέκα (10) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών
ανά διδάσκοντα ορίζεται σε δέκα (10) μεταπτυχιακούς φοιτητές, ο δε μέγιστος αριθμός των
μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. στη Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα του Τμήματος
Φιλολογίας του Π.Ι., σε σχέση και με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών και των
διδασκόντων, ορίζεται σε τριάντα (30), με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των
κύκλων σπουδών (άρθρο 45, παρ. 1β του Ν. 4485/2017).
Χρονική Διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σπουδές Δευτέρου Κύκλου):
Η χρονική διάρκεια κανονικής φοίτησης στο Π.Μ.Σ. στη Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα
του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι., που οδηγεί στη λήψη Δ.Μ.Σ. στη Γλωσσολογία, ορίζεται

19

20
κατ΄ ελάχιστον στα τέσσερα (4) εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος
εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.). Ο ανώτατος
επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. και δεν υπερβαίνει τα 6 (έξι) εξάμηνα σπουδών.

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι.)
περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.). Το Πρόγραμμα Διδακτορικών
Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Π.Ι. αποσκοπεί στην
προαγωγή, εξειδίκευση και θεμελίωση της επιστημονικής γνώσης, καθώς και στην ενίσχυση
της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Κλασικής
Φιλολογίας, της Μεσαιωνικής Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας, της Νέας Ελληνικής
Φιλολογίας, της Συγκριτικής Φιλολογίας και της Γλωσσολογίας, οδηγεί δε στην απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.), το οποίο απονέμεται από το Π.Ι.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης:
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Δ.Δ. στο Τμήμα Φιλολογίας του Π.Ι. έχουν όσοι
πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
• Είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου
ιδρύματος της αλλοδαπής.
• Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Τμήματος Φιλολογίας
του Π.Ι. ή κάτοχοι Δ.Μ.Σ. άλλου Τμήματος Φιλολογίας ελληνικού ή ξένου AEI. Είναι δυνατό
επίσης να γίνουν δεκτοί από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. και κάτοχοι
Δ.Μ.Σ. άλλων Τμημάτων ή Σχολών. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται να γίνουν δεκτοί ως
Υποψήφιοι Διδάκτορες και μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), μετά
από σχετική εισήγηση Τριμελούς Επιτροπής, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του
Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του
Π.Ι. είναι δυνατό να καθορίζονται πρόσθετες υποχρεώσεις παρακολούθησης μεταπτυχιακών
μαθημάτων ή/και εξετάσεων σε ευρύτερες θεματικές περιοχές για τους υποψήφιους
διδάκτορες που δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ή είναι κάτοχοι συναφούς ή συγγενούς Δ.Μ.Σ.
Χρονική διάρκεια:
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον έξι
(6) εξάμηνα από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της Δ.Δ. ορίζεται στα δώδεκα (12) εξάμηνα. Σε ειδικές
περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα να χορηγείται παράταση του μεγίστου χρόνου για
τέσσερα (4) ακόμη εξάμηνα, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη πρόταση της Συμβουλευτικής
Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας.
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων:
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας
του Π.Ι. Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:
• ο προτεινόμενος τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.)
• η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της Δ.Δ., η οποία δύναται να είναι διάφορη της
ελληνικής, ανάλογα µε το θέμα της Δ.Δ., και έπειτα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι.
• ο προτεινόμενος επιβλέπων της Δ.Δ.
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Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
• αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου
• υπόμνημα ενδεχόμενης ερευνητικής ή/και συγγραφικής επιστημονικής δραστηριότητας,
συνοδευόμενο από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (βεβαιώσεις, ανάτυπα κλπ)
• αναλυτικό προσχέδιο της Δ.Δ, όπου δηλώνεται ο προτεινόμενος επιβλέπων της Δ.Δ.
• αντίγραφο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του υποψηφίου
(αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε περίπτωση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από
πανεπιστήμιο της αλλοδαπής)
• αντίγραφο του Πτυχίου του υποψηφίου (αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε
περίπτωση Πτυχίου από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής)
• αντίγραφα αναλυτικών βαθμολογιών προπτυχιακών και µμεταπτυχιακών μαθημάτων
• πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του υποψηφίου ή δήλωση των γλωσσών στις οποίες
επιθυμεί να εξεταστεί
• υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφεται ότι τα αντίγραφα
πτυχίων που προσκομίζονται είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
• κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλλε στην πληρέστερη
αξιολόγησή του.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. οφείλουν να γνωρίζουν
υποχρεωτικά δύο (2) από τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική,
Ισπανική. Η γνώση της ξένης γλώσσας τεκμαίρεται ως εξής:
• α) µε κατάθεση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας C1 για τη µία από τις δύο γλώσσες και Β2
για τη δεύτερη
• β) σε περίπτωση απουσίας του ως άνω πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, µε εξέταση την
οποία διενεργεί το Τμήμα Φιλολογίας του Π.Ι.
Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας είναι αρμόδια για την αποδοχή ή την απόρριψη της
αίτησης του ενδιαφερομένου υποψηφίου διδάκτορα. Ως ημερομηνία περάτωσης της
αξιολόγησης των υποψηφίων ορίζεται το τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους.

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Οι διδάκτορες του Τμήματος ή άλλων ομόλογων Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
γίνονται δεκτοί στο Τμήμα για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας με την εποπτεία
Καθηγητών ή Αναπληρωτών Καθηγητών του Τμήματος, με την υποστήριξη της Επιτροπής
Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε περίπτωση υποψηφίου για μεταδιδακτορική
έρευνα στο Τμήμα Φιλολογίας για τον οποίο δεν υπάρχει επιβλέπων στη βαθμίδα του
καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή, την εποπτεία αναλαμβάνει μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του
επίκουρου καθηγητή.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση, βιογραφικό υπόμνημα,
καθώς και τεκμηριωμένο ερευνητικό υπόμνημα για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας
(μονογραφία, μελέτες, ερευνητικές βάσεις δεδομένων κλπ.). Η αίτηση εγκρίνεται από τη
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές
συνεργάζονται ερευνητικά με το Τμήμα και δύνανται να προσφέρουν διδακτικό έργο,
λαμβάνοντας αντιμισθία από την Επιτροπή Ερευνών, στην περίπτωση που δεν έχουν
υποτροφία/χορηγία ή δεν λαμβάνουν μισθό από άλλη πηγή.
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ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Βυζαντινές Σπουδές
• Βυζαντινή Ιστορία
• Βυζαντινή Αρχαιολογία και
Τέχνη
Αριθμός εισακτέων
φοιτητών: 20
Νεότερος και Σύγχρονος
Κόσμος: Ιστορία,
Λαογραφία,
Ανθρωπολογία
• Νεότερη και Σύγχρονη
Ιστορία
- Λαογραφία και
Ανθρωπολογία

Αριθμός εισακτέων
φοιτητών: 20
Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία
και Αρχαιολογία
• Αρχαία Ελληνική και
Ρωμαϊκή Ιστορία
• Προϊστορική Αρχαιολογία
• Κλασική Αρχαιολογία

Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Χρήστος Σταυράκος, Καθηγητής
Πληροφορίες:
Τηλ.: 26510-07441, 07231
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: gramisar@uoi.gr
Ιστοσελίδα: https://goo.gl/uvuH2W

Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Άννα Μαχαιρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πληροφορίες:
Τηλ.: 26510-05161
Φαξ : 26510-05253
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: ofaturu@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://pms.hist-arch.uoi.gr/

Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Αικατερίνη Λιάμπη, Καθηγήτρια
Πληροφορίες:
Τηλ.: 26510-07180
Φαξ : 26510-07035
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: ancientw@cc.uoi.gr
gramisar@uoi.gr
Ιστοσελίδα: https://goo.gl/dMurfr

Αριθμός εισακτέων
φοιτητών: 30
Διδακτορικές Σπουδές
Πρόεδρος του Τμήματος: Ιωάννης Γ. Λώλος, Καθηγητής
Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας.
Πληροφορίες:
Τηλ.: 26510-07231, 07180, 07232
Φαξ: 26510-07035
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: gramisar@uoi.gr
Ιστοσελίδα:http://histarch.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=12
9&Itemid=671&lang=el
Στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας λειτουργούν τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς το Τμήμα αποδίδει Διδακτορικό Δίπλωμα και :
1. το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Βυζαντινές Σπουδές»,
2. το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία,
Ανθρωπολογία» και
3. το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία».
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Βυζαντινές Σπουδές» του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχει
σε αριθμό επιλεγμένων πτυχιούχων συστηματικές και ειδικές σπουδές, οι οποίες οδηγούν
στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), ΦΕΚ 482/τ.Β'/ 24-6-1996
(Ίδρυση), ΦΕΚ 1796/τ.Β'/21-5-2018 (Επανίδρυση).
Ειδικότερα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Βυζαντινές Σπουδές»
εξειδικεύεται στις εξής κατευθύνσεις:
• Βυζαντινή Ιστορία και
• Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη.
Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα συμμετέχουν οι Τομείς (α) Αρχαίας και Μεσαιωνικής
Ιστορίας και (β) Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας.
Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος σπουδών είναι οι εξής:
• Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών
• Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις των Βυζαντινών σπουδών
• Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον
ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα
• Επαρκής κατάρτιση η οποία θα οδηγεί σε σπουδές επιπέδου διδακτορικής διατριβής
• Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βυζαντινές Σπουδές» οδηγεί στην
απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με κατευθύνσεις:
• Βυζαντινή Ιστορία
• Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, καθώς και άλλων
συναφών επιστημονικών κλάδων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού
αντικειμένου. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών ς ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
Διευθυντής του ΠΜΣ
Σταυράκος Χρήστος, Καθηγητής
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ.
Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
Η απόφαση για την προκήρυξη νέων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνεται σε
συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος κατά το μήνα Ιούνιο κάθε έτους. Οι εισαγωγικές
εξετάσεις διενεργούνται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου κάθε έτους.
Προϋποθέσεις συμμετοχής - αίτηση υποψηφιότητας – δικαιολογητικά – εξετάσεις κριτήρια επιλογής:
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:
α) Του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό
αντικείμενο του ΠΜΣ
β) Μη συγγενών τμημάτων με την επιπλέον υποχρέωση κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους
σπουδών να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε δύο μαθήματα της
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κατεύθυνσής τους και ένα της άλλης, τα οποία θα ορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή
του ΠΜΣ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης υποψηφιότητας είναι κατ’ ελάχιστη
απαίτηση, ο βαθμός πτυχίου «Λίαν Καλώς» ή τουλάχιστον μέσος όρος βαθμολογίας
μαθημάτων Βυζαντινής Ιστορίας, Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Βυζαντινής Φιλολογίας «Λίαν
Καλώς» καθώς και πτυχίο ή γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2.
Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος αίτηση που
συνοδεύεται από:
• Αντίγραφο πτυχίου
• Αναλυτική βαθμολογία,
• Τίτλους ξένων γλωσσών,
• Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (οι
απόφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικού),
• Βιογραφικό σημείωμα, (το οποίο θα περιλαμβάνει και ενδελεχή αυτό-αξιολόγηση του
ενδιαφέροντος του υποψηφίου για το Π.Μ.Σ, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που
τεκμηριώνει επιστημονικές δραστηριότητες του υποψηφίου).
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
Διεξαγωγή Γραπτών εξετάσεων
Η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται κάθε χρόνο με την προκήρυξη των θέσεων.
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου κάθε έτους.
Επιτροπές από κάθε κατεύθυνση ορίζονται από τη ΣΕΜΣ και διενεργούν τις εξετάσεις και τη
βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων. Συγχρόνως δέχονται τους φοιτητές σε συνέντευξη και
τους εξετάζουν στην ξένη γλώσσα.
Κριτήρια επιλογής
Για την επιλογή των φοιτητών συνεκτιμώνται τα εξής στοιχεία:
1. Γραπτές εξετάσεις (50%)
2. Προφορική συνέντευξη (10%)
3. Βαθμός Πτυχίου (20%),
4. Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
(20%).
Αριθμός Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κάθε χρόνο με
ανώτατο όριο τους είκοσι (20) ανά έτος.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΝΕΟΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ,
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ»
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος:
Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία», στο οποίο συμμετέχουν οι Τομείς α) Ιστορίας
Νεότερων Χρόνων και β) Λαογραφίας, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρέχει σε επιλεγμένους πτυχιούχους
συστηματικές και ειδικές σπουδές, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), ΦΕΚ 926/τ.Β΄/21-6-2004 (Ίδρυση), ΦΕΚ 1731/τ.Β'/175-2018 (Επανίδρυση).
Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία,
Ανθρωπολογία» εξειδικεύεται στις ακόλουθες δύο κατευθύνσεις:
α) Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και
β) Λαογραφία και Ανθρωπολογία
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών συνοψίζονται ως εξής:
• Υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακές Σπουδές.
• Εξειδικευμένη και εις βάθος κατάρτιση στους επιστημονικούς κλάδους και τις σύγχρονες
εξελίξεις της Ιστορίας, της Λαογραφίας και της Ανθρωπολογίας.
• Προώθηση νέων τεχνολογιών στην έρευνα και τη μελέτη των ιστορικών και κοινωνικών
επιστημών.
• Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες θεωρητικές και μεθοδολογικές γνώσεις για
επαγγελματική αποκατάσταση στον ακαδημαϊκό, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
• Διεπιστημονική επαρκής κατάρτιση, η οποία θα οδηγεί περαιτέρω σε σπουδές επιπέδου
διδακτορικής διατριβής.
Δείτε το ΦΕΚ επανίδρυσης και τον κανονισμό λειτουργίας του μεταπτυχιακού
προγράμματος.
Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Άννα Μαχαιρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ.
Η απόφαση για την προκήρυξη νέων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνεται σε
συνεδρία της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος κατά το μήνα Μάιο κάθε έτους. Οι εισαγωγικές εξετάσεις
διενεργούνται κατά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου κάθε έτους.
Η κατανομή των θέσεων εισακτέων ανά κατεύθυνση, κατά μέγιστον, έχει ως εξής:
Κατεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας: Δώδεκα (12) θέσεις.
Κατεύθυνση Λαογραφίας-Ανθρωπολογίας: Οκτώ (8) θέσεις.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Στο Π.Μ.Σ «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» γίνονται
δεκτοί οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι και Στρατιωτικές Σχολές), Τμημάτων της
ημεδαπής ή κατόχων αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων, ομοταγών Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 4 του Ν. 3685/2008. Υποψήφιοι μπορεί να
είναι και τελειόφοιτοι των ιδίων Τμημάτων, οι οποίοι με το πέρας του ακαδημαϊκού έτους,
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συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, θα έχουν ολοκληρώσει
επιτυχώς τις σπουδές τους.
Μετά από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. είναι δυνατόν να επιλεγούν άνευ εξετάσεων επιπλέον του
αριθμού εισακτέων, ένας (1) υποψήφιος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο
οποίος πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού
αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους.
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά
από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ.,
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017,
μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε τμήμα του ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι
συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο
ίδρυμα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης υποψηφιότητας είναι ο βαθμός πτυχίου
να είναι τουλάχιστον έξι (6).
Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι για ένταξη στο Π.Μ.Σ. πρέπει εντός της ορισμένης προθεσμίας από την
ημερομηνία δημοσιοποίησης της προκήρυξης, να καταθέσουν σχετική αίτηση στη
Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
α. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (με αναφορά σε σχετική ερευνητική ή
επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, εφόσον υπάρχει).
β. Αντίγραφα πτυχίων (περιλαμβάνονται και πτυχία ξένης γλώσσας σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο) και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο
χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού).
γ. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
δ. Φωτοτυπία ταυτότητας.
ε. Γραπτή ερευνητική πρόταση του υποψηφίου που να αποδεικνύει το ενδιαφέρον του για
ένα τουλάχιστον από τα γνωστικά αντικείμενα της κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ., στην οποία
υποβάλλει υποψηφιότητα.
Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών και στις δύο κατευθύνσεις θα γίνεται με
συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:
1. Γενικός βαθμός πτυχίου με συντελεστή 3
2. Γραπτή εξέταση με συντελεστή 3 (κατώτερος βαθμός 6)
3. Προφορική εξέταση και αξιολόγηση της γραπτής ερευνητικής πρότασης του υποψηφίου
με συντελεστή 2 (προσέρχονται όσοι κατοχυρώσουν την επιτυχία τους στη γραπτή
εξέταση και στην εξέταση της ξένης γλώσσας)
4. Ξένη γλώσσα με συντελεστή 2 (η οποία πιστοποιείται με γραπτή εξέταση) (κατώτερος
βαθμός 5)(Όλα σε δεκάβαθμη κλίμακα).
Προϋπόθεση για να γίνει δεκτός ο/η υποψήφιος/υποψήφια είναι να συγκεντρώσει συνολικά
εξήντα (60) μονάδες επί συνόλου εκατό (100) μονάδων.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων στις δύο κατευθύνσεις θα πραγματοποιείται με:
α. Γραπτές εξετάσεις ανά κατεύθυνση, δηλ. είτε στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία είτε στη
Λαογραφία και Ανθρωπολογία, καθώς και με γραπτή εξέταση σε ξενόγλωσσο κείμενο
συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης σε μία από τις παρακάτω γλώσσες:
Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική.
β. Προφορική εξέταση.
Οι ενότητες και οι επιστημονικοί χώροι, στους οποίους θα εξετάζονται οι υποψήφιοι θα
ανακοινώνονται κάθε ακαδημαϊκό έτος με την προκήρυξη των θέσεων.
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Η επιτυχής περάτωση του κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να ολοκληρωθεί, το
αργότερο, εντός τεσσάρων Ακαδημαϊκών εξαμήνων από την εγγραφή του φοιτητή στο
Π.Μ.Σ. προσαυξημένο κατά δύο εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου εκπόνησης
διπλωματικής εργασίας.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ»
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και
Αρχαιολογία», στο οποίο συμμετέχουν οι Τομείς α) Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας και
β) Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρέχει σε επιλεγμένους πτυχιούχους
συστηματικές και ειδικές σπουδές, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), ΦΕΚ.2127/τ.Β'/11-7-2016 (Ίδρυση), ΦΕΚ 1800/τ.Β'/21-52018 (Επανίδρυση).
Το Π.Μ.Σ. «Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία» απονέμει:
Ι. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις:
α) Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας.
β) Προϊστορικής Αρχαιολογίας.
γ) Κλασικής Αρχαιολογίας
Δείτε το ΦΕΚ επανίδρυσης του μεταπτυχιακού προγράμματος
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ.
Στο Π.Μ.Σ «Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι του πρώτου
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής συναφούς ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του
ΠΜΣ. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι των ιδίων Τμημάτων, οι οποίοι με το
πέρας του ακαδημαϊκού έτους, συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου
Σεπτεμβρίου, θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους.
Η εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται με προκήρυξη
συγκεκριμένου αριθμού θέσεων, όπως αυτές ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, μετά
από εισήγηση της αρμόδιας Σ.Ε.Μ.Σ. Η απόφαση για την προκήρυξη νέων θέσεων
μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνεται σε συνεδρία της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος κατά το μήνα
Μάιο κάθε έτους. Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο
του Οκτωβρίου κάθε έτους.
Η κατανομή των θέσεων εισακτέων ανά κατεύθυνση, κατά μέγιστον έχει ως εξής:
Κατεύθυνση Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας: Δέκα (10) θέσεις.
Κατεύθυνση Προϊστορικής Αρχαιολογίας: Δέκα (10) θέσεις.
Κατεύθυνση Κλασικής Αρχαιολογίας: Δέκα (10) θέσεις.
Προϋποθέσεις συμμετοχής - αίτηση υποψηφιότητας – δικαιολογητικά – εξετάσεις κριτήρια επιλογής:
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης υποψηφιότητας, είναι, κατ' ελάχιστη
απαίτηση, ο βαθμός πτυχίου 'Λίαν Καλώς', για την επιλογή συνεκτιμώνται εκτός της γραπτής
εξέτασης, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του
Π.Μ.Σ., καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου. Οι
υποψήφιοι για ένταξη στο Π.Μ.Σ. πρέπει εντός προθεσμίας τριάντα εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία δημοσιοποίησης της προκήρυξης, να καταθέσουν σχετική αίτηση στη
Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
α. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (το οποίο θα περιλαμβάνει και ενδελεχή αυτόαξιολόγηση του ενδιαφέροντος του υποψηφίου για το Π.Μ.Σ, καθώς και οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο που τεκμηριώνει επιστημονικές δραστηριότητες του υποψηφίου).
β. Αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε
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από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού).
γ. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
δ. Φωτοτυπία ταυτότητας.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων στις τρείς κατευθύνσεις θα πραγματοποιείται με:
α. Γραπτές εξετάσεις σε δύο μαθήματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο, ανά
κατεύθυνση, καθώς και Γραπτή εξέταση σε ξενόγλωσσο κείμενο συναφές, ως προς το
γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης, το οποίο θα αξιολογείται επιτυχώς ή όχι, σε μία από
τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική
β. Προφορική συνέντευξη.
Οι ενότητες και οι επιστημονικοί χώροι, στους οποίους θα εξετάζονται οι υποψήφιοι θα
ανακοινώνονται κάθε Ακαδημαϊκό Έτος με την προκήρυξη των θέσεων.
Η επιλογή των Μεταπτυχιακών φοιτητών και στις τρείς κατευθύνσεις θα γίνεται με
συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων, ποσοστιαία:
α. Γραπτές εξετάσεις (40%)
β. Προφορική συνέντευξη (20%)
γ. Βαθμός πτυχίου (20%)
δ. Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
(20%)
Μετά από εισήγηση της Σ.Ε. είναι δυνατόν να επιλεγούν άνευ εξετάσεων επιπλέον του
αριθμού εισακτέων, ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο
οποίος πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του
γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού
κράτους.
Η επιτυχής περάτωση του κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να ολοκληρωθεί, το
αργότερο, εντός τεσσάρων Ακαδημαϊκών εξαμήνων από την εγγραφή του φοιτητή στο
Π.Μ.Σ. προσαυξημένο κατά ένα εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου εκπόνησης
διπλωματικής εργασίας. Αν, μετά την παρέλευση της προηγούμενης προθεσμίας, ο
μεταπτυχιακός φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις προβλεπόμενες
υποχρεώσεις του, προκειμένου να λάβει Δ.Μ.Σ., κρίνεται από τη Συνέλευση του τμήματος,
μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε., το ερώτημα περί της συνέχισης των μεταπτυχιακών του
σπουδών ή της διαγραφής του από το Π.Μ.Σ.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ο τρίτος κύκλος σπουδών οργανώνεται σε Τμήματα Πανεπιστημίων, αυτοδύναμα ή μη, και οι
διδακτορικοί τίτλοι απονέμονται από το Πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκει το Τμήμα (άρθρο
30 παρ. 4 του ν. 4485/2017). Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Π.Ι. περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.). Το
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Π.Ι. αποσκοπεί στην προαγωγή, εξειδίκευση και θεμελίωση της
επιστημονικής γνώσης, καθώς και στην ενίσχυση της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας
στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα, οδηγεί δε στην απόκτηση Διδακτορικού
Διπλώματος, το οποίο απονέμεται από το Π.Ι.
Δείτε εδώ τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
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30
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Δ.Δ. στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Π.Ι. έχουν όσοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της
αλλοδαπής.
2. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Π.Ι. ή κάτοχοι Δ.Μ.Σ. άλλου Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ελληνικού
ή ξένου ΑΕΙ., το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση Δ.Δ. Είναι δυνατό
επίσης να γίνουν δεκτοί από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Π.Ι.
και κάτοχοι Δ.Μ.Σ. άλλων Τμημάτων ή Σχολών ή κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς
Επιτροπής του άρθρου7 του παρόντος Κ.Δ.Σ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Π.Ι. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Π.Ι. είναι
δυνατό να καθορίζονται πρόσθετες υποχρεώσεις παρακολούθησης μεταπτυχιακών
μαθημάτων ή/και εξετάσεων σε ευρύτερες θεματικές περιοχές για τους υποψήφιους
διδάκτορες που είναι κάτοχοι συναφούς ή συγγενούς Δ.Μ.Σ.
3. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται να γίνουν δεκτοί ως Υποψήφιοι Διδάκτορες και μη
κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), μετά από σχετική εισήγηση
Τριμελούς Επιτροπής, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Π.Ι. Στην εισήγηση αυτή συνεκτιμώνται και αξιολογούνται η συνάφεια των
σπουδών του υποψηφίου, το τυχόν δημοσιευμένο επιστημονικό έργο του, η γλωσσομάθεια
του και η γενική συγκρότηση του φακέλου του. Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Π.Ι. είναι δυνατόν, μετά από εισήγηση της ως άνω Τριμελούς Επιτροπής,
να ορίσει έναν αριθμό προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία ο
υποψήφιος υποχρεούται να παρακολουθήσει και σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά την
εισήγηση της Επιτροπής, να περατώσει με επιτυχία.
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον έξι
(6) εξάμηνα από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της Δ.Δ. ορίζεται στα δώδεκα (12) εξάμηνα. Σε ειδικές
περιπτώσεις
υπάρχει η δυνατότητα να χορηγείται παράταση του μεγίστου χρόνου για τέσσερα (4) ακόμη
εξάμηνα, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής και
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Π.Ι (άρθρο 45, παρ.
2., περ. στ του ν. 4485/2017).
Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει κατά τη διάρκεια κάθε Ακαδημαϊκού έτους και
συγκεκριμένα κατά τους μήνες Ιανουάριο και Σεπτέμβριο, σχετική αίτηση στη Γραμματεία
του Τμήματος στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή. Στην αίτηση
αναγράφεται, ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί
να είναι διάφορη της Ελληνικής και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής
διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 39 του ν.4485/2017.
Στην αίτηση του υποψηφίου αναγράφονται υποχρεωτικά:
• ο προτεινόμενος τίτλος της Δ.Δ.
• η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της Δ.Δ., η οποία δύναται να είναι διάφορη της
ελληνικής, ανάλογα με το θέμα της Δ.Δ., και έπειτα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Π.Ι.
• ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της Δ.Δ., ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα
επίβλεψης Δ.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017 και στο άρθρο 8
του παρόντος Κ.Δ.Σ.
Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
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• αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, καθώς και υπόμνημα τυχόν ερευνητικής
και συγγραφικής, επιστημονικής δραστηριότητας, συνοδευόμενο από τα σχετικά
αποδεικτικά έγγραφα, αντίγραφα πτυχίων, βεβαιώσεις, ανάτυπα δημοσιεύσεων, κ.τ.λ.
• Προσχέδιο (ερευνητική πρόταση) της προτεινόμενης Δ.Δ. με την απαραίτητη βιβλιογραφία.
Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που
έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου
και ορίζει μία Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε Τριμελής
Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Π.Ι., αξιολογεί τις υποψηφιότητες σε συνεδρία της. Στη συνέχεια καλεί
τους υποψήφιους σε συνέντευξη.
Κατόπιν, η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος
αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος
γίνεται δεκτός ή απορρίπτεται και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει
προταθεί από τον υποψήφιο.
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη
συνεκτιμάμε το υπόμνημα της Επιτροπής Αξιολόγησης και εγκρίνει ή απορρίπτει
αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της Δ.Δ, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της
Ελληνικής. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της ως άνω
Επιτροπής Αξιολόγησης, δύναται να ορίσει ως προϋπόθεση για την εκπόνηση και την
ολοκλήρωση της Δ.Δ., πρόσθετες υποχρεώσεις, όπως ενδιάμεσα παραδοτέα, την
παρακολούθηση ή την επιτυχή περάτωση μαθήματος ή μαθημάτων (σε προπτυχιακό ή
μεταπτυχιακό επίπεδο) ή να αναθέσει σχετικό με το θέμα της Δ.Δ. επιστημονικό έργο.
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ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των
Επιστημών

Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.: Πουρνάρη Μαρία,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πληροφορίες: Σιούλα Παναγιώτα, M.Ed
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Τηλ.: 26510-05862
Φαξ: 26510-05801
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: psioula@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
Αριθμός εισακτέων φοιτητών: 20 https://philosophy.uoi.gr/studies/graduatestudies/msc-greek-phil/
Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου:
https://www.uoi.gr/ekpaideysi/metaptyxiakes
-spoudes/
Επιστήμες της Αγωγής
• Ιστορία και Κοινωνιολογία της
Εκπαίδευσης
• Συγκριτική και Διαπολιτισμική
Παιδαγωγική
• Διοίκηση και Αξιολόγηση στην
Εκπαίδευση

Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Λουτσιάνα Μπενινκάζα
Αν. Καθηγήτρια
Πληροφορίες: Λέκκου Ανθούλα, Ευσταθίου
Φανή
Τηλ.: 26510-07185, 26510-07405
Φαξ: 26510-07027
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: grampedp@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
https://philosophy.uoi.gr/
Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου:
https://www.uoi.gr/ekpaideysi/metaptyxiakes
-spoudes/

Αριθμός εισακτέων φοιτητών: 20 κατ’
ανώτατο όριο
Στο Τμήμα Φιλοσοφίας λειτουργούν δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
α) στον Τομέα Φιλοσοφίας, με τίτλο: «Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των
Επιστημών» (Διιδρυματικό-Διατμηματικό),
(β) στον Τομέα Παιδαγωγικής, με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής» (τρεις ειδικεύσεις)
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ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»
Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του οικείου Πανεπιστημίου και το Τμήμα Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί από το
Ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών»
ΦΕΚ.738/τ.Β΄/17-7-1998 (Ίδρυση), ΦΕΚ.1756/τ.Β΄/17-5-2018 (Επανίδρυση) και απονέμει:
(i) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην εξειδίκευση:
• «Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών».
(ii) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.).
Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.:
Πουρνάρη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αναπληρωτής Διευθυντής του Π.Μ.Σ.:
Ράντης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Συντονιστική Eπιτροπή του Π.Μ.Σ.:

Πουρνάρη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πέτσιος Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Μαγγίνη Γκόλφω, Καθηγήτρια
Ράντης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Βενιέρη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.:
Θεοδώρου Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Λεοντσίνη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Μαγγίνη Γκόλφω, Καθηγήτρια
Μαρκουλάτος Ιορδάνης, Επίκουρος Καθηγητής
Πέτσιος Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Πουρνάρη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ράντης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σακελλαριάδης Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής
Σαργέντης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ.:
Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών μία φορά κάθε έτος, με προθεσμίες
υποβολής αιτήσεων περί την 1η Ιουνίου έως και την 20η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η
διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου και τα αποτελέσματα
ανακοινώνονται έως την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.
Προϋποθέσεις συμμετοχής - αίτηση υποψηφιότητας – δικαιολογητικά – εξετάσεις κριτήρια επιλογής:
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί α) κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και άλλων Τμημάτων
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συναφούς γνωστικού αντικειμένου, β) κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα
με τον Ν. 3328/2005 (Α΄80), γ) πτυχιούχοι Τμημάτων T.E.I. συναφούς γνωστικού
αντικειμένου. δ) Επίσης, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν
τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως
υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ., που οργανώνεται στα Τμήματα των
Ιδρυμάτων όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών
και του έργου που επιτελούν στα οικεία Ιδρύματα.
Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι, εφόσον
γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., μόνο αν ολοκληρώσουν τις σπουδές
τους τον Σεπτέμβριο.
Oι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να υποβάλουν στη Γραμματεία
του Τμήματος Φιλοσοφίας.1, ώς τις 14 Σεπτεμβρίου 2020, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών·
2. Δελτίο προσωπικών στοιχείων·
3. Βιογραφικό Σημείωμα·
4. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (οι τελειόφοιτοι θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του N.
1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται υπό την αίρεση απόκτησης πτυχίου ώς την περίοδο
Σεπτεμβρίου 2020)·
5. Αναλυτικό πίνακα των προπτυχιακών μαθημάτων ανά έτος και την αντίστοιχη επίδοσή
τους σ’ αυτά·
6. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας –οπωσδήποτε της γλώσσας των πηγών και της
συναφούς βιβλιογραφίας της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας– ή βεβαίωση
επάρκειας από την επιτροπή που θα διενεργήσει τις εξετάσεις·
7. Δημοσιεύσεις – τεκμήρια ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των
ακόλουθων κριτηρίων (Άριστα: 100 μόρια):
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
α. Γενικός βαθμός Πτυχίου
έως 10 μόρια
β. Μέσος όρος βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα, τα
έως 20 μόρια
σχετικά με το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών
γ. Ερευνητικές εργασίες – Δημοσιεύσεις
έως 15 μόρια
δ. Προφορική συνέντευξη
έως 5 μόρια
ε. Γραπτές εξετάσεις
έως 50 μόρια
Μέγιστο Σύνολο Μορίων
100
Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο υποψήφιος να συγκεντρώσει συνολικά
τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μόρια στις γραπτές εξετάσεις και τη βάση των πενήντα (50)
μορίων με τη συνεκτίμηση και των λοιπών κριτηρίων.
Υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην «Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία
των Επιστημών» γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εφόσον
πληρούν τα τυπικά προσόντα.

1

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας, Μεταβατικό κτίριο,
45 110 Πανεπιστημιούπολη.
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Τις προφορικές συνεντεύξεις- εξετάσεις διενεργεί τετραμελής εξεταστική επιτροπή, η οποία
ορίζεται από τη Γ.Σ. της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση της
συντονιστικής επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Αριθμός Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
O αριθμός των εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε είκοσι (20).
Χρονική Διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι
τέσσερα διδακτικά εξάμηνα και ο μέγιστος χρόνος φοίτησης έξι (6) διδακτικά εξάμηνα.
Μαθήματα - Ύλη:
Η ύλη των μαθημάτων αναδιαμορφώνεται κάθε έτος. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, είναι η
παρακάτω:
ΕΝΟΤΗΤΑ A΄
Υποενότητα:
Υποενότητα:
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
Υποενότητα:
Υποενότητα:

Ελληνική Φιλοσοφία
α. Προσωκρατική Φιλοσοφία - Σοφιστική κίνηση
β. Γνωσιοθεωρητικά ρεύματα και οι περί ελευθερίας αντίληψη στη
Νεοελληνική Φιλοσοφία του 18ο και του 19ου αιώνα.
Φιλοσοφία των Επιστημών
α. Φιλοσοφία των Επιστημών
β. Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών.

Για όσους δεν κατέχουν Βεβαίωση κατοχής μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, θα δοθεί
φιλοσοφικό κείμενο σε ξένη γλώσσα, ανάλογα με την προτίμηση του καθενός, για να
μεταφρασθεί και να σχολιασθεί.
Υποψήφιοι Διδάκτορες:
Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων2:
Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών «Ελληνική Φιλοσοφία –
Φιλοσοφία των Επιστημών» προκηρύσσει συγκεκριμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων
διδακτόρων κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους. Η σχετική πρόσκληση για την υποβολή
υποψηφιοτήτων δημοσιοποιείται στον ημερήσιο Τύπο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
οικείου Τμήματος και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι ημερομηνίες, με απόφαση της
Συνέλευσης της Ε.Δ.Ε., μπορεί να τροποποιούνται για λόγους ανώτερης βίας ή έκτακτης
ανάγκης.
Προϋποθέσεις συμμετοχής - αίτηση υποψηφιότητας – δικαιολογητικά – εξετάσεις κριτήρια επιλογής:
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι υποψήφιοι
που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

2

Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Δ.Δ.Π.Δ.Σ. “Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των
Επιστημών» βρίσκεται σε διαδικασία τροποποίησης και έγκρισής του από τα αρμόδια όργανα.
Συνεπώς, η προκήρυξη των θέσεων για υποψήφιους διδάκτορες για το ακαδ. έτος 2020-2021 θα
δημοσιοποιηθεί μετά την έγκριση της τροποποίησής του, οπότε και θα ισχύσουν όσα προβλέπονται
στον νέο Κανονισμό.
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α) να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής·
β) να είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) –στη Φιλοσοφία ή σε
συναφή γνωστικό κλάδο– των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της
αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
(άρθρο 46 του Ν. 4485/2017)·
Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν λάβει υποτροφία εσωτερικού του I.K.Y. γίνονται δεκτοί καθ’
υπέρβαση του προβλεπομένου αριθμού, και εκτός διαδικασιών επιλογής.
Ο υποψήφιος που επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή στη φιλοσοφία υποβάλλει
στην οριζόμενη από την προκήρυξη ημερομηνία:
α. σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Eλληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των
Eπιστημών», στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα
συγγραφής, καθώς και (κατόπιν προσυνεννόησης) ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της
διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης
διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017 και
στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού,
β. αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων,
γ. αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στη Φιλοσοφία ή σε συναφή γνωστικό
κλάδο,
δ. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
ε. ερευνητική πρόταση διδακτορικής διατριβής, έκτασης 2.000-3.000 λέξεων με ενδεικτική
έγκριτη, διεθνή βιβλιογραφία,
στ. πτυχία ξένων γλωσσών,
ζ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί διδακτορική διατριβή ούτε έχει υποβάλει διδακτορική
διατριβή για κρίση, με ίδιο ή παρόμοιο θέμα, σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
η. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,
θ. δύο (2) φωτογραφίες,
ι. δύο (2) συστατικές επιστολές.
Η Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν
υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και
εισηγείται στη Συνέλευση της Ε.Δ.Ε. τον ορισμό μίας τριμελούς επιτροπής ανά θεματική
κατηγορία, αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζομένων Τμημάτων.
Η κάθε επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα
και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν, η κάθε Τριμελής Επιτροπή υποβάλλει
στη Συνέλευση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο
αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο κάθε υποψήφιος πληροί ή δεν πληροί τις
προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει δεκτός.
H επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των
ακόλουθων κριτηρίων:
α. επάρκεια, πρωτοτυπία και τεκμηρίωση της υποβληθείσης ερευνητικής πρότασης για
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
β. εγγύτητα της ερευνητικής πρότασης με το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας·
γ. μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία·
δ. πρόσθετοι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών·
ε. δημοσιευμένο έργο, συναφές με τη Φιλοσοφία·
στ. αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία·
ζ. πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών·
η. προφορική συνέντευξη·
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θ. συστατικές επιστολές.
Η Συνέλευση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., συνεκτιμώντας το υπόμνημα της Τριμελούς Επιτροπής
και τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την
αίτηση του υποψηφίου. Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση συγκροτεί την Τριμελή
Συμβουλευτική Επιτροπή και καθορίζει το θέμα της διδακτορικής διατριβής. Στην εγκριτική
απόφαση ορίζεται και η γλώσσα εκπόνησης της διατριβής.
Αριθμός Εισακτέων:
O αριθμός των εισακτέων στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδακτορικών
Σπουδών «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών» διαφοροποιείται ανάλογα με
τη διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ για επίβλεψη και τις ανάγκες του Δ.Δ.Π.Δ.Σ.
Χρονική διάρκεια:
Ο ελάχιστος χρόνος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και την απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος είναι έξι (6) διδακτικά εξάμηνα, και ο μέγιστος χρόνος φοίτησης
δώδεκα (12) διδακτικά εξάμηνα.

37

38

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»
Ο Τομέας Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής», ΦΕΚ 314/τ. Β΄/15-3-2002 (Ίδρυση)
ΦΕΚ 1698/τ. Β΄/16-5-2018 (Επανίδρυση) και απονέμει:

(i) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής ειδικεύσεις:
•
•
•

Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης,
Συγκριτική και Διαπολιτισμική Παιδαγωγική,
Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση.

Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.:
Λουτσιάνα Μπενινκάζα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.:
• Μπενινκάζα Λουτσιάνα, Καθηγήτρια, Διευθύντρια
• Ζάγκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Διευθυντής
• Αθανασιάδης Θεοχάρης, Καθηγητής, μέλος
• Μαρκουλάτος Ιορδάνη, Επίκουρος Καθηγητής, μέλος
• Ράντης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ.
Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους γίνεται προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων
συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. Η προκήρυξη (αριθμός και κατηγορίες εισακτέων, δικαιολογητικά,
κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, ύλη εξετάσεων κ.λπ.) δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο
και γνωστοποιείται στο Διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.
Προϋποθέσεις συμμετοχής - αίτηση υποψηφιότητας – δικαιολογητικά – εξετάσεις κριτήρια επιλογής:
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ημεδαποί και αλλοδαποί πτυχιούχοι, κάτοχοι τίτλου πρώτου
κύκλου σπουδών, των παρακάτω Τμημάτων ΑΕΙ:
α. Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
β. Ομοειδών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών ή Σχολών Ανθρωπιστικών Σπουδών
γ. Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Αγωγής
δ. Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34
του ν.4485/2017. Πτυχιούχοι πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής
γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εφόσον προσκομίσουν ισότιμους
τίτλους σπουδών επισήμως αναγνωρισμένους. Οι πτυχιούχοι ξένων πανεπιστημιακών
Σχολών ή Τμημάτων οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Αυτό
πιστοποιείται με αντίστοιχους τίτλους γλωσσομάθειας ή με ειδικές εξετάσεις.
Γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι γνωρίζουν πολύ καλά μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα, και
συγκεκριμένα Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική. O βαθμός κατοχής της γλώσσας πιστοποιείται
με αντίστοιχους επίσημους τίτλους γλωσσομάθειας.
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Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να υποβάλουν σε
ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο
του Τμήματος, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• i. αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών
• ii. αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των πτυχίων
• iii. βιογραφικό σημείωμα
• iv. πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (επίπεδο Γ2 του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας)
Επιτυχών υποψήφιος, ο οποίος δεν θα προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω
δικαιολογητικά αποκλείεται και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών στη
σειρά κατάταξης.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των
παρακάτω κριτηρίων. Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των κριτηρίων αυτών ανήκει
στην αρμοδιότητα της Συντονιστικής Επιτροπής και μπορεί να τροποποιείται μετά από
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
Γραπτή εξέταση έως 50 μόρια
Συνέντευξη έως 30 μόρια
Γενικός βαθμός βασικού πτυχίου έως 20 μόρια
Μέγιστο Σύνολο Μορίων έως 100
Αριθμός Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε είκοσι (20) άτομα κατ’
έτος σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ εναλλάξ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των
υποψηφίων που ισοβαθμούν στις κατατακτήριες εξετάσεις υπερβαίνει τους 20, εισάγονται
όλοι οι ισοβαθμήσαντες.
Χρονική Διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη
λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα,
στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης, κρίσης και αξιολόγησης της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται σε έξι (6)
εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να χορηγείται παράταση σπουδών μέχρι και
ένα εξάμηνο, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. και απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ.
Μεταβατικές ρυθμίσεις:
Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο ΠΜΣ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017,
καθώς και οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 20172018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως τη δημοσίευση του ν. 4485, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το
Πρόγραμμα σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.
4485/2017 διατάξεις (άρθρο 85, παρ. 2 του ν. 4485/2017). Οποιοδήποτε άλλο θέμα
προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος
και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
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ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Οδηγός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

41

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών του
Τμήματος Μαθηματικών

Διευθυντής Σ.Ε.: Θωμά Απόστολος,
Καθηγητής

«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στους κλάδους της
Μαθηματικής Επιστήμης»

Πληροφορίες:
Τηλ.: 26510-07428, 07492, 07493, 07190
Φαξ: 26510-07005
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: grammath@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.math.uoi.gr

• Μαθηματικά (Ανάλυση-ΆλγεβραΓεωμετρία)
• Στατιστική και Επιχειρησιακή
Έρευνα
• Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και
Πληροφορική
Αριθμός εισακτέων φοιτητών: Έως 40
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
του
Τμήματος Μαθηματικών

Διευθυντής Σ.Ε.: Θωμά Απόστολος,
Καθηγητής

Πληροφορίες:
Τηλ.: 26510-07428, 07492, 07493, 07190
Φαξ: 26510-07005
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: grammath@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.math.uoi.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
Στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους κλάδους της
Μαθηματικής Επιστήμης» ΦΕΚ 787/τ.Β'/6-10-1993 (Ίδρυση), ΦΕΚ 1727/τ.Β' /17-5-2018
(Επανίδρυση), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2017).
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στις ακόλουθες Ειδικεύσεις:
Ειδίκευση Α΄: Μαθηματικά (Ανάλυση – Άλγεβρα – Γεωμετρία)
Ειδίκευση Β΄: Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Ειδίκευση Γ΄: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η προαγωγή της γνώσης και η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές
της Μαθηματικής Επιστήμης όπως αυτές αναπτύσσονται και εξελίσσονται στη σύγχρονη
εποχή, με τους διαφόρους κλάδους και τις επιμέρους ειδικεύσεις τους. Σκοπός του Π.Μ.Σ.
είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων γνώσεων σε όλους τους κλάδους των
Μαθηματικών Επιστημών, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) να έχουν αυξημένες ικανότητες εφαρμογής των σύγχρονων κλάδων,
ειδικεύσεων και κατευθύνσεων των Μαθηματικών στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Έλληνες ή αλλοδαποί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών ή
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Στατιστικής ή Επιχειρησιακής Έρευνας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης,
μπορεί να γίνουν δεκτοί, ύστερα από απόφαση της Σ.Τ., κάτοχοι πτυχίων Τμημάτων Σχολών
Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) ή Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής καθώς και οι
κάτοχοι Μ.Δ.Ε συναφούς γνωστικού αντικειμένου που επιθυμούν να αποκτήσουν το Δ.Μ.Σ.
του Τμήματος. Δεν γίνονται δεκτοί κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ίδιας ειδίκευσης.
Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι πτυχιούχοι Τμημάτων που αναφέρονται στο Άρθρο 5 του
Κανονισμού, καθώς και φοιτητές των ιδίων Τμημάτων οι οποίοι, πρόκειται να
αποφοιτήσουν κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου με προσκόμιση βεβαίωσης
ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Εφόσον επιλεγούν, οφείλουν να προσκομίσουν
αποδεικτικό κτήσης του ως άνω περιγραφόμενου πτυχίου.
Αριθμός Εισακτέων-Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Κάθε ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση της Σ.Τ., μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. και
πρόταση των Τομέων, προκηρύσσεται η πλήρωση ενός αριθμού θέσεων μεταπτυχιακών
φοιτητών για κάθε Ειδίκευση, ο οποίος συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό
σαράντα (40), χωρίς την υποχρέωση να πληρωθούν όλες οι θέσεις. Ο μέγιστος αριθμός
μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα ορίζεται σε δύο (2) και ως 10% επί του αριθμού
των πρωτοετών φοιτητών ανά έτος. Με απόφαση της Σ.Τ. καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων
κατ’ έτος, η κατανομή στις ειδικεύσεις και οι ειδικεύσεις του προγράμματος που μπορούν να
δεχθούν φοιτητές μερικής φοίτησης.
Υποψήφιοι οι οποίοι είχαν εγγραφεί και παρακολουθήσει, στο παρελθόν, μια από τις
Ειδικεύσεις του προγράμματος χωρίς να την ολοκληρώσουν επιτυχώς, δεν μπορούν να
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υποβάλλουν εκ νέου αίτηση υποψηφιότητας για την Ειδίκευση αυτή. Μπορούν όμως να είναι
εκ νέου υποψήφιοι σε μια από τις υπόλοιπες Ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ..
Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση στην οποία θα εκδηλώνεται ενδιαφέρον για μία μόνο συγκεκριμένη ειδίκευση
(έντυπη από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος, www.math.uoi.gr ).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου.
3. Αντίγραφο των τίτλων σπουδών.
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών.
5. Δύο τουλάχιστον ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές.
6. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών του εξωτερικού.
7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων εφόσον υπάρχουν.
8. Πιστοποιητικά διδακτικής ή ερευνητικής απασχόλησης εφόσον υπάρχουν.
9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
10. Εφόσον υπάρχει, πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (Β2), όπως
καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. 1
11. Για αλλοδαπούς φοιτητές, εφόσον υπάρχει, πιστοποιητικό καλής γνώσης της ελληνικής
γλώσσας (Β2), όπως καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. 2
Σε περίπτωση μη κατοχής επίσημου τίτλου πιστοποίησης καλής γνώσης της αγγλικής
γλώσσας, η Σ.Ε. ελέγχει την επάρκεια του φοιτητή με διενέργεια ειδικής γραπτής εξέτασης στη
μετάφραση σχετικών κειμένων από την αγγλική γλώσσα.
2 Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους σε περίπτωση μη κατοχής επίσημου τίτλου πιστοποίησης
καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας (Β2), η Σ.Ε. ελέγχει την επάρκεια του φοιτητή με
διενέργεια ειδικής γραπτής εξέτασης στη μετάφραση σχετικών κειμένων από την αγγλική
στην ελληνική γλώσσα και αντίστροφα.
1

Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
Ως Επιτροπή Πρόσληψης εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται η Σ.Ε., η οποία εισηγείται στη Σ.Τ.
την τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, αφού τους έχει κατατάξει κατά Ειδίκευση
και αξιολογήσει κατά σειρά επιτυχίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι καλή γνώση της αγγλικής
γλώσσας (Β2) και επιπλέον η καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς. Σε
περίπτωση μη κατοχής επίσημου τίτλου πιστοποίησης καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας,
η Σ.Ε. ελέγχει την επάρκεια του φοιτητή με διενέργεια ειδικής γραπτής εξέτασης στη
μετάφραση σχετικών κειμένων από την αγγλική γλώσσα. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους
σε περίπτωση μη κατοχής επίσημου τίτλου πιστοποίησης καλής γνώσης της ελληνικής
γλώσσας (Β2), η Σ.Ε. ελέγχει την επάρκεια του φοιτητή με διενέργεια ειδικής γραπτής
εξέτασης στη μετάφραση σχετικών κειμένων από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα και
αντίστροφα.
Αποτυχία στην παραπάνω εξέταση συνεπάγεται αποκλεισμό από την περαιτέρω διαδικασία
επιλογής.
Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων από τη Σ.Ε. γίνεται σύμφωνα με:
1. τον μέσο όρο της βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα, η ύλη των οποίων καλύπτει την
ύλη των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, όπως
αυτά αναλυτικά περιγράφονται ανά Ειδίκευση,
2. τον βαθμό πτυχίου,
3. τη συνέντευξη και το περιεχόμενο των δύο τουλάχιστον ακαδημαϊκών συστατικών
επιστολών,
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4. τη δυναμική του υποψήφιου μεταπτυχιακού φοιτητή, όπως αυτή αποτυπώνεται μεταξύ
άλλων στη χρονολογία απόκτησης πτυχίου και στη χρονική διάρκεια για την απόκτηση
του πτυχίου, και τις επιδόσεις σε επιλογής προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την
Ειδίκευση για την οποία αιτείται ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής, κ.α.
Η συνεκτίμηση από τη Σ.Ε. των παραπάνω γίνεται θέτοντας αντίστοιχα βάρη ως εξής:
• 40 x (μέσος ό ρος στα προπτυχιακά μαθή ματα τα σχετικά με την Ειδίκευση που επιθυμεί
να ακολουθή σει ο υποψή φιος),
• 40 x (βαθμό ς πτυχίου),
• 10 x (βαθμό ς συνέ ντευξης, συστατικέ ς επιστολέ ς, δημοσιευμένο έργο, διπλωματική
εργασία, κα.),
• 10 x (δυναμική, επιδόσεις σε επιλογής προπτυχιακά μαθή ματα, πέραν των όσων
αναφέρονται στο κριτήριο (1), σχετικά με την Ειδίκευση για την οποία αιτείται ο
υποψήφιος).
Χρονική Διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το πρόγραμμα παρέχεται για πλήρη και μερική φοίτηση για εργαζόμενους φοιτητές [βλέπε
παρ. 2, του άρθρου 33 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2017)]. Η χρονική διάρκεια για
την απονομή των κατά το Άρθρο 4 τίτλων, ορίζεται σε τουλάχιστον τρία (3) διδακτικά
εξάμηνα και όχι μεγαλύτερη από πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα για τους φοιτητές πλήρους
φοίτησης και τουλάχιστον πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα και όχι μεγαλύτερη από επτά (7)
διδακτικά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.
Σε ειδικές περιπτώσεις ο μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται, κατόπιν αίτησής του προς την
Συνέλευση του Τμήματος, να ζητήσει αναστολή σπουδών για συνεχόμενες ή μη περιόδους
που αθροιζόμενες δεν ξεπερνούν το ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος. Στην αίτησή του ο
υποψήφιος πρέπει να αναγράφει τους λόγους για τους οποίους ζητεί την αναστολή. Την
αίτηση του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύει έγγραφο του Σύμβουλου Καθηγητή με το οποίο
να εισηγείται την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος για αναστολή σπουδών του
μεταπτυχιακού φοιτητή. Η Σ.Τ. αποφαίνεται επί της αίτησης κατόπιν σχετικής εισήγησης
της Σ.Ε. Το χρονικό διάστημα αναστολής δεν προσμετράται στη χρονική διάρκεια
ολοκλήρωσης του Π.Μ.Σ.
Ο χρόνος υποχρεωτικής στράτευσης και η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία άδεια
μητρότητας και ανατροφής τέκνου θεωρούνται αυτοδίκαια ως χρόνος αναστολής σπουδών,
πέραν του πιο πάνω χρόνου αναστολής.
Μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος δεν περατώνει το Π.Μ.Σ. εντός των προθεσμιών, όπως
αυτές περιγράφονται στον Κανονισμό, διαγράφεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η απόφαση κοινοποιείται
υποχρεωτικά στον Σύμβουλο Καθηγητή και στον μεταπτυχιακό φοιτητή. Σε αυτήν την
περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα παροχής βεβαίωσης σπουδών στην οποία
αναγράφονται τα μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς.
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ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)
Στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ
1013/Β/21.03.2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2017).
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) οδηγεί στην εκπόνηση Διδακτορικής
Διατριβής και απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στα Μαθηματικά.
Αντικείμενο του Π.Δ.Σ. είναι η επιστήμη των Μαθηματικών τόσο στη βασική έρευνα όσο και
σε εφαρμοσμένες κατευθύνσεις. Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης
και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, η κατάρτιση και η εκπαίδευση, σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα, νέων επιστημόνων ώστε να παράγουν τεκμηριωμένα, πρωτότυπα
ερευνητικά αποτελέσματα και να αποκτήσουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης
προαγωγής της επιστήμης.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχουν Έλληνες ή
αλλοδαποί κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένου αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του Άρθρου 46 του ν. 4485/2017, στα Μαθηματικά ή στη
Στατιστική ή σε συναφείς επιστημονικές περιοχές με αδιαμφισβήτητα μαθηματικό
περιεχόμενο.
Αριθμός Εισακτέων-Προκήρυξη Θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων
Αιτήσεις για Διδακτορικές Σπουδές υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος έξι (6)
φορές κατ’ έτος, τους ζυγούς μήνες του έτους με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία
εργάσιμη μέρα του αντίστοιχου μήνα. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να προκηρύσσονται από
το Τμήμα θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και εκτός των παραπάνω ημερομηνιών, μετά από
εισηγήσεις των Τομέων του Τμήματος και αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι
ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιοποιούνται στον ημερήσιο τύπο και αναρτώνται στον
ιστότοπο του Τμήματος. Οι επιστημονικές περιοχές, ο αριθμός των θέσεων ανά περιοχή, οι
τυχόν ειδικές απαιτήσεις καθώς και η προθεσμία υποβολής καθορίζονται στην προκήρυξη.
Σε ειδικές περιπτώσεις γίνεται δεκτός και υποψήφιος διδάκτορας μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. υπό την
προϋπόθεση εξεχουσών επιδόσεών του, ύστερα από πρόταση της Σ.Ε. και κατόπιν
αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος (Άρθρο 38 του ν.4485/2017).
Επιπλέον, δύναται να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες πρόσφατα απόφοιτοι Π.Μ.Σ.
για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και εκκρεμεί η
ορκωμοσία τους, αλλά έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο μαθημάτων του Π.Μ.Σ.
μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και έχουν υποστηρίξει δημόσια και επιτυχώς τη
μεταπτυχιακή τους διατριβή, εφόσον προβλέπεται. Οι εν λόγω υποψήφιοι υποβάλλουν,
επιπρόσθετα, βεβαίωση του Επιβλέποντα Καθηγητή για τα παραπάνω και υποχρεούνται να
υποβάλλουν τους οριστικούς τίτλους σπουδών εντός εξαμήνου.
Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με
το Άρθρο 38 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2017), στην οποία αναγράφεται ο
προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής - η οποία μπορεί
να είναι η Ελληνική ή η Αγγλική -, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της
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Διδακτορικής Διατριβής, ο/η οποίος/α ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης
Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 39 του ν.4485/2017 και στο
Άρθρο 8 του Κανονισμού. Η αίτηση συνοδεύεται από:
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου.
• Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής.
• Αντίγραφο των τίτλων σπουδών.
• Αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας στον προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κύκλο
σπουδών.
• Δύο, τουλάχιστον, ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές.
• Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής.
• Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν.
• Πιστοποιητικά διδακτικής ή ερευνητικής απασχόλησης, εφόσον υπάρχουν.
• Ενυπόγραφη δήλωση του υποψηφίου με επιλογή του ερευνητικού πεδίου στο οποίο
επιθυμεί να εκπονήσει τη Διδακτορική Διατριβή του.
Οι γλώσσες υποβολής του προτεινόμενου τίτλου, του προσχεδίου της διατριβής καθώς και η
γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής (βλέπε και Άρθρο 10 του Κανονισμού) δύνανται να είναι
η Ελληνική ή/και η Αγγλική.
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις
κατηγοριοποιεί με βά ση τη συνά φεια του ερευνητικού αντικειμέ νου, και ορίζει εντός δύο
εβδομάδων από την παραλαβή των αιτήσεων μία τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέ λη
Δ.Ε.Π. του Τμή ματος, ανά κατηγορία αιτή σεων. Κά θε τριμελή ς επιτροπή εξετά ζει τις
αντίστοιχες αιτή σεις και τα συνυποβαλλό μενα έ γγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε
συνέ ντευξη. Κατό πιν, εντός δύο εβδομάδων από τον ορισμό της, υποβά λει στη Συνέλευση
του Τμή ματος αναλυτικό υπό μνημα, στο οποίο αναγρά φονται οι λό γοι για τους οποίους κά θε
υποψή φιος πρέ πει ή δεν πρέ πει να γίνει δεκτό ς, καθώς και ο προτεινό μενος επιβλέ πων,
εφό σον αυτό ς δεν έ χει προταθεί από τον υποψή φιο.
Η Συνέλευση του Τμή ματος, αφού λά βει υπόψη τις επιδόσεις στις προπτυχιακές και
μεταπτυχιακές σπουδές, τις ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές, τη γνώμη του
προτεινό μενου επιβλέ ποντος, και συνεκτιμώντας το υπό μνημα της τριμελούς επιτροπή ς
εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημέ να την αίτηση του υποψηφίου. Σε περίπτωση θετικής
γνώμης, η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινό μενο επιβλέ ποντα την επίβλεψη
της Διδακτορικής Διατριβής, ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή σύμφωνα με το Άρθρο
39 του ν. 4485/2017 και εντάσσει τον υποψήφιο διδάκτορα στον αντίστοιχο Τομέα. Στην
εγκριτική από φαση ορίζεται η γλώσσα συγγραφή ς της Διδακτορική ς Διατριβή ς (βλέπε και
Άρθρο 10 του Κανονισμού) και ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής. Επιπλέον, κατά τη
συνέλευση συγκρότησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η Τριμελής
Συμβουλευτική Επιτροπή που θα έχει οριστεί δύναται, εφόσον κρίνει πως είναι αναγκαίο, να
ορίσει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Δ.Δ. την παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση σε μεταπτυχιακά μαθήματα του Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Σ’ αυτή την περίπτωση ο
υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να περατώσει τα μαθήματα με επιτυχία πριν τη σύσταση της
Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Η σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του
Τμήματος.
Χρονική Διάρκεια για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία
(3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής. Ως μέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωσης της Διδακτορικής Διατριβής ορίζονται
τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
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Συμβουλευτικής Επιτροπής. Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα χρονικά αυτά όρια
αποφαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από πρόταση της Σ.E..
Σε ειδικές περιπτώσεις ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται, κατόπιν αιτήσεως του προς τη
Συνέλευση του Τμήματος, να ζητήσει αναστολή σπουδών για συνεχόμενες ή μη χρονικές
περιόδους που αθροιζόμενες δεν ξεπερνούν το ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος. Στην
αίτησή του ο υποψήφιος πρέπει να αναγράφει τους λόγους για τους οποίους ζητεί την
αναστολή. Την αίτηση του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύει έγγραφο της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής με το οποίο εισηγείται την αποδοχή ή την απόρριψη του
αιτήματος για αναστολή σπουδών του υποψηφίου διδάκτορα. Η Συνέλευση του Τμήματος
αποφαίνεται επί της αίτησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Σ.Ε.. Το χρονικό διάστημα
αναστολής δεν προσμετράται στη χρονική διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής.
Ο χρόνος υποχρεωτικής στράτευσης και η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία άδεια
μητρότητας και ανατροφής, θεωρούνται αυτοδίκαια χρόνος αναστολής σπουδών πέραν του
προαναφερθέντος χρόνου αναστολής.
Υποψήφιος διδάκτορας, ο οποίος δεν αποκτά το Διδακτορικό Δίπλωμα εντός των
προθεσμιών, όπως αυτές περιγράφονται στον Κανονισμό, διαγράφεται από το Πρόγραμμα
Διδακτορικών Σπουδών με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η απόφαση διαγραφής
κοινοποιείται υποχρεωτικά και αμελητί στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και στον
υποψήφιο διδάκτορα.
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ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Φυσικής με Ειδικεύσεις στη
Θεωρητική και στην Πειραματική
Φυσική

Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Ιωάννης Δεληγιαννάκης,
Καθηγητής

Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και
Περιβάλλον

Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Χατζηαναστασίου
Νικόλαος,
Αναπληρωτής Καθηγητής

Πληροφορίες: Ευγενία Νάκου
Τηλ.: 26510-7491
Φαξ: 26510-7008
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramphys@uoi.gr
Ιστοσελίδα:
Αριθμός εισακτέων φοιτητών: 20 http://www.physics.uoi.gr/el/node/53

Πληροφορίες: Ευγενία Νάκου
Τηλ.: 26510-7491
Φαξ: 26510-7008
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramphys@uoi.gr
Ιστοσελίδα:
Αριθμός εισακτέων φοιτητών: 5 http://www.physics.uoi.gr/el/node/54
Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες

Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Χριστοφιλάκης
Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής

Πληροφορίες: Ευγενία Νάκου
Τηλ.: 26510-7491
Φαξ: 26510-7008
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramphys@uoi.gr
Iστοσελίδα:
Αριθμός εισακτέων φοιτητών: 7 http://www.physics.uoi.gr/el/node/55
ΔΠΜΣ Χημεία και Τεχνολογία των
Υλικών

Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ.:
Πληροφορίες:
Η διοικητική υποστήριξη παρέχεται από το
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πληροφορίες: Ευγενία Νάκου
Τηλ.: 26510-7491
Φαξ: 26510-7008
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramphys@uoi.gr
Iστοσελίδα:
http://www.physics.uoi.gr/el/node/225
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ»
ΦΕΚ Ίδρυσης: 252/7-4-1994, ΦΕΚ Τροποποίησης: 466/20-6-1996, ΦΕΚ Αντικατάστασης:
43/22-1-2003, ΦΕΚ Αντικατάστασης: 2062/29-7-2014, ΦΕΚ Επανίδρυσης 1759/Β/17-52018.
Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Δεληγιαννάκης Ιωάννης, Καθηγητής (Διευθυντής)
Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Φουντάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Δέδες Αθανάσιος, Καθηγητής
Νίντος Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Αναπληρωτής Διευθυντής)
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι:
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(∆.Μ.Σ.) ως «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσική με Ειδίκευση στη Θεωρητική
Φυσική» ή «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσική με Ειδίκευση στην Πειραματική
Φυσική»
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ.
Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών: Είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών
φοιτητών.
Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών μία φορά το χρόνο, με προθεσμία
υποβολής αιτήσεων εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία
επιλογής ολοκληρώνεται στα τέλη Οκτωβρίου.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Στις εξετάσεις μπορούν να λάβουν μέρος πτυχιούχοι των
Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών,
Πληροφορικής, Επιστήμης των Υλικών και Βιολογίας), και συναφών Τμημάτων
Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού
αντικειμένου.
Αίτηση Υποψηφιότητας - Δικαιολογητικά: Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, Αντίγραφο
Πτυχίου, Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας, κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε
κατά τη γνώμη των υποψηφίων να βοηθήσει στην επιλογή (π.χ. διπλωματική εργασία,
ερευνητική εμπειρία, δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, κ.λπ., βεβαίωση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου
απαιτείται), πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης γλώσσας επιπέδου Γ1/C1 (όπου απαιτείται).
Εξετάσεις - Μαθήματα και Εξεταστέα Ύλη:
Γραπτές Εξετάσεις σε Θέματα Γενικής και Σύγχρονης Φυσικής
Γραπτές Εξετάσεις σε μια ξένη γλώσσα (Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική).
Προσωπική συνέντευξη υποψηφίων.
Κριτήρια Επιλογής:
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των κριτηρίων που
ακολουθούν:
• Βαθμός στις γραπτές εξετάσεις στα παραπάνω μαθήματα και τη συνέντευξη.
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• Απόφοιτοι με εξαιρετική επίδοση στο βαθμό πτυχίου - όπως αυτή καθορίζεται στην
προκήρυξη - καθώς και κάτοχοι Δ.Μ.Σ. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το ανωτέρω
Π.Μ.Σ. απαλλάσσονται από τις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις στη Γενική Φυσική.
• Απόφοιτοι Πανεπιστημίων του εξωτερικού γίνονται δεκτοί με βάση τις επιδόσεις τους (α)
στον πρώτο κύκλο σπουδών και (β) σε διεθνή τεστ καθώς και στη βάση συστατικών
επιστολών. Οι τελευταίοι υποχρεούνται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της Σ.Ε.. Το
απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας για την κατηγορία αυτή των υποψηφίων είναι το
Γ1/C1 («πολύ καλή γνώση»). Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η αναγνώριση
του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
Αριθμός Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται στο ανώτατο όριο των είκοσι (20) ανά
ακαδημαϊκό έτος.
Χρονική διάρκεια Σπουδών:
Η διάρκεια φοίτησης είναι κατ’ ελάχιστο τρία (3) εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο
χρόνος που απαιτείται για την υποβολή και κρίση της διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος
επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα. Σε ειδικές
περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη έκθεση του/της μεταπτυχιακού/κής
φοιτητή/τριας και σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε. προς τη Συνέλευση του Τμήματος παρέχεται η
δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2
συνεχόμενα εξάμηνα.
Γλώσσα του προγράμματος: Η διδασκαλία, οι εργασίες, οι εξετάσεις και η συγγραφή της
Διπλωματικής Εργασίας στο Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνονται στην ελληνική ή και την αγγλική
γλώσσα.
Λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση, η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα του
προγράμματος καθώς και η συγγραφή διπλωματικής εργασίας η οποία παρουσιάζεται
δημόσια και αξιολογείται.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ. Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα
καλυφθεί από (α) τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (β) τον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, (γ) δωρεές, παροχές,
κληροδοτήματα και κάθε είδους φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, (δ) τον Ειδικό
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (ε) ερευνητικούς
φορείς, (στ) ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλών διεθνών
οργανισμών, και (ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι δυνατόν να ενισχυθούν οικονομικά με υποτροφίες του
Τμήματος Φυσικής (εφόσον οι πόροι του προγράμματος το επιτρέπουν) ή άλλων Ιδρυμάτων
ή υποτροφίες ερευνητικών προγραμμάτων.
Πρόγραμμα Σπουδών και Διδάσκοντες
Το σύνολο των απαιτούμενων ECTS για τη απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι 90. Τα μαθήματα, η
διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζονται ως
ακολούθως:
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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Ώρες/
Εβδομάδα

Διδάσκοντες

Κβαντική Μηχανική (Υ)

10

5

Α. Δέδες

Πειραματική Φυσική (Υ)

10

5

Γ. Φλούδας, Ι.
Δεληγιαννάκης,
Α. Δούβαλης, Σ.
Καζιάννης, Α. Νίντος,
Σ. Πατσουράκος

Στατιστική Φυσική (Υ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ECTS

10

5

Π. Καντή

30

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
B’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Ώρες/
Εβδομάδα

Κλασική Ηλεκτροδυναμική (Υ)

9

5

Μάθημα επιλογής α’

7

4

Μάθημα επιλογής β’

7

4

Μάθημα επιλογής γ’

7

4

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ECTS

Διδάσκοντες
Ι. Φλωράκης

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Τα μαθήματα επιλογής επιλέγονται από τον κάτωθι κατάλογο ανά κατεύθυνση:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ECTS

Ώρες/
Εβδομάδα

Διδάσκοντες

Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής

7

4

Γ. Λεοντάρης

Βαρύτητα, Κοσμολογία

7

4

Π. Καντή

Φυσική Πλάσματος

7

4

Γ. Θρουμουλόπουλος

Αστροφυσική

7

4

Α. Νίντος

Υπολογιστικές Μέθοδοι Φυσικής

7

4

Γ. Λεοντάρης

Κβαντική Θεωρία Πεδίου

7

4

Κ. Ταμβάκης
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Φυσική Υψηλών Ενεργειών

7

4

Κ. Φουντάς

Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

7

4

Γ. Ευαγγελάκης

Ατομική και Μοριακή Φυσική

7

4

Κ. Κοσμίδης, Σ. Κοέν

Πυρηνική Φυσική

7

4

Ν. Πατρώνης,
Ν. Νικολής

Στατιστική ανάλυση
δεδομένων (C++)

πειραματικών

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

7

4

ECTS

Ώρες/
Εβδομάδα

Π. Κόκκας, Κ. Φουντάς

Διδάσκοντες

Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής

7

4

Γ. Λεοντάρης

Επιστήμη των Υλικών

7

4

Α. Δούβαλης

Φυσική στη Νανοκλίμακα

7

4

Ι. Δεληγιαννάκης

Αστροφυσική

7

4

Α. Νίντος

Κβαντική Οπτική και Laser

7

4

Δ. Σοφικίτης

Κβαντική Θεωρία Πεδίου

7

4

Κ. Ταμβάκης

Φυσική Υψηλών Ενεργειών

7

4

Κ. Φουντάς

Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

7

4

Γ. Ευαγγελάκης

Ατομική και Μοριακή Φυσική

7

4

Κ. Κοσμίδης, Σ, Κοέν

Πυρηνική Φυσική

7

4

Ν. Πατρώνης, Ν.
Νικολής

7

4

Βιοφυσική

7

4

Π. Παπαδόπουλος

Μαγνητισμός

7

4

Μ. Τσελεπή

Στατιστική ανάλυση
δεδομένων (C++)

πειραματικών

Π. Κόκκας, Κ. Φουντάς
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
ΦΕΚ Ίδρυσης: 614/8-8-1994, ΦΕΚ Τροποποίησης: 1635/20-8-1999, ΦΕΚ Τροποποίησης:
42/22-1-2003, ΦΕΚ Τροποποίησης: 2381/14-12-2007, ΦΕΚ Αντικατάστασης: 2064/29-72014, ΦΕΚ Επανίδρυσης 1884/Β/24-5-2018.
Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Νικόλαος Χατζηαναστασίου, Αναπληρωτής Καθηγητής (Διευθυντής)
Παύλος Κασσωμένος, Καθηγητής (Αναπληρωτής Διευθυντής)
Αριστείδης Μπαρτζώκας, Καθηγητής
Χρήστος Λώλης, Επίκ. Καθηγητής
Νικόλαος Μπάκας, Επίκ. Καθηγητής
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ.
Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών: Πέντε (5) θέσεις μεταπτυχιακών
φοιτητών.
Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών μια φορά το χρόνο, με προθεσμία
υποβολής αιτήσεων περίπου στο τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου. Η
διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται στα τέλη Οκτωβρίου.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των
Σχολών
Θετικών
Επιστημών,
Περιβαλλοντικών
Επιστημών,
Πολυτεχνικών,
Γεωπονοδασολογικών και Στρατιωτικών Σχολών των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων μπορεί
να γίνουν δεκτοί μετά από απόφαση της Σ.Ε..
Αίτηση Υποψηφιότητας - Δικαιολογητικά:
• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
• Αντίγραφο πτυχίου.
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
• Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
Εξετάσεις - Μαθήματα και Εξεταστέα Ύλη:
• Γραπτές εξετάσεις σε θέματα Γενικής Φυσικής.
• Γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα σε θέματα ορολογίας σχετικής με το αντικείμενο
του Π.Μ.Σ..
• Προφορική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον των μελών της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
Κριτήρια Επιλογής:
Για τον υπολογισμό του βαθμού εισαγωγής λαμβάνονται υπόψιν: ο βαθμός στην εξέταση
στη Γενική Φυσική (40%), ο βαθμός πτυχίου (25%), ο αριθμός των συναφών με το Π.Μ.Σ.
μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των
προπτυχιακών τους σπουδών (20%) και η προφορική συνέντευξη των υποψηφίων (15%).
Πτυχιούχοι Φυσικοί με εξαιρετική επίδοση στο βαθμό πτυχίου - όπως αυτή καθορίζεται στην
προκήρυξη - καθώς και κάτοχοι Δ.Μ.Σ. στη Φυσική ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο μετά
από απόφαση της Σ.Ε., γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα άνευ εξετάσεων στη Γενική
Φυσική και με την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης στην αγγλική γλώσσα και παρουσίας
στην προφορική συνέντευξη.
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Αριθμός Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών: H εισαγωγή των μεταπτυχιακών
φοιτητών πραγματοποιείται με προκήρυξη συγκεκριμένου αριθμού θέσεων (έως 10) από τη
Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ..
Χρονική διάρκεια Σπουδών: O ελάχιστος και ο μέγιστος χρόνος για την απόκτηση Δ.Μ.Σ.
ορίζεται σε τρία (3) και έξι (6) εξάμηνα αντίστοιχα. Σε ειδικές περιπτώσεις παρέχεται,
κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του/της Μ.Φ., δυνατότητα αναστολής φοίτησης έως δύο
(2) εξάμηνα συνολικά για σοβαρούς λόγους (π.χ. υγείας, στράτευσης, υπηρεσιακούς).
Λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών : Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση, η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα του
προγράμματος καθώς και η συγγραφή διπλωματικής εργασίας η οποία παρουσιάζεται
δημόσια και αξιολογείται.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ.. Οι διαθέσιμοι πόροι του Π.Μ.Σ. κατανέμονται
ανάλογα με τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για κάλυψη αγορών
εξοπλισμού, αναλωσίμων, για δαπάνες μετακίνησης εξωτερικών διδασκόντων, για
μετακινήσεις για παρακολούθηση συνεδρίων και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και
για υποτροφίες των Μ.Φ..
Σε περίπτωση ύπαρξης διαθέσιμων κονδυλίων για υποτροφίες μεταπτυχιακών φοιτητών, η
πρόσκληση είναι ανοιχτή και για την επιλογή λαμβάνονται υπόψιν οι επιδόσεις του/της
μεταπτυχιακού/μεταπτυχιακής φοιτητή/φοιτήτριας.
Πρόγραμμα Σπουδών και Διδάσκοντες
Το σύνολο των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων ECTS για τη απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι
90. Tα μαθήματα είναι εξαμηνιαία. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και τα αντίστοιχα
ECTS εκάστου μαθήματος, καθώς και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες για
την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζονται ως ακολούθως:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Διδάσκοντες

Μετεωρολογία

7

Χ. Λώλης

Κλιματολογία

7

Ν. Χατζηαναστασίου

Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος

8

Π. Κασσωμένος

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ECTS

Διδάσκοντες

Ωκεανογραφία

4

Αρ. Μπαρτζώκας

Μικρομετεωρολογία

4

Ν. Μπάκας

Ο άνθρωπος και το Περιβάλλον του

4

Π. Κασσωμένος

Περιβαλλοντική Χημεία

4

Π. Κασσωμένος

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Φυσική της Ατμόσφαιρας

ECTS
9

Διδάσκοντες
Ν. Χατζηαναστασίου
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Δυναμική Μετεωρολογία

9

Αρ. Μπαρτζώκας

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ECTS

Διδάσκοντες

Εφαρμοσμένη Στατιστική

4

Αρ. Μπαρτζώκας

Μέθοδοι Τηλεπισκόπησης

4

Στ. Κολιός

Συνοπτική Μετεωρολογία

4

Χ. Λώλης

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

4

Κ. Καββαδίας

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

4

Π. Κασσωμένος

Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι τετράωρα και τα κατ’ επιλογή τρίωρα.
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία

ECTS
30
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»
ΦΕΚ Ίδρυσης: 749/27-8-1996, ΦΕΚ Αντικατάστασης: 43/22-1-2003, ΦΕΚ Αντικατάστασης:
2062/29-7-2014, ΦΕΚ Επανίδρυσης 1729/Β/18-5-2018.
Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Βασίλειος Χριστοφιλάκης, Επίκουρος Καθηγητής (Διευθυντής)
Νικόλαος Μάνθος, Καθηγητής
Κωνσταντίνος Φουντάς, Καθηγητής
Ευάγγελος Ευαγγέλου, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιωάννης Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής (Αναπληρωτής Διευθυντής)
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ.
Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
Δέκα (10) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις μεταπτυχιακών
φοιτητών μια φορά το χρόνο, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων περίπου στο τέλος του
πρώτου δεκαπενθήμερου του Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται στα τέλη
Οκτωβρίου.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Φυσικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών
Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ και
Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και άλλων συναφών
ειδικοτήτων, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
καθώς πτυχιούχοι τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Αίτηση Υποψηφιότητας - Δικαιολογητικά:
Οι υποψήφιοι για ένταξη στο ΠΜΣ – ΣΗΤ του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων πρέπει, εμπρόθεσμα να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του
Τμήματος. H αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εκάστοτε ζητούμενα δικαιολογητικά
(π.χ. Βιογραφικό, Τίτλους σπουδών, Αναλυτική Βαθμολογία, πρόσθετα στοιχεία κλπ.)
Εξετάσεις - Μαθήματα και Εξεταστέα Ύλη:
• Γραπτές εξετάσεις στην Αγγλική Γλώσσα (κυρίως σε ορολογία ηλεκτρονικών).
• Γραπτές εξετάσεις σε Στοιχεία Ηλεκτρονικών.
• Γραπτές εξετάσεις στη Βασική Θεωρία Ηλεκτρομαγνητισμού.
• Προσωπική συνέντευξη
Κριτήρια Επιλογής:
H επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά από συνέντευξη ή και εξετάσεις (προφορικές ή/και
γραπτές) σε μαθήματα που καθορίζονται και ανακοινώνονται στην προκήρυξη, μετά από
εισήγηση της ΣE. Oι υποψήφιοι εξετάζονται επιπλέον γραπτά στη δυνατότητα ανάγνωσηςκατανόησης της αντίστοιχης ορολογίας στην Αγγλική Γλώσσα. Τις εξετάσεις διοργανώνει
Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία προτείνεται από την ΣΕ και εγκρίνεται από την ΓΣ. Για την
επιλογή των υποψηφίων λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η επιτυχής παρακολούθηση συναφών
προπτυχιακών μαθημάτων. H τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται με απόφαση της ΓΣ
του Τμήματος Φυσικής μετά από εισήγηση της ΣΕ.
Μετά από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΓΣ του Τμήματος Φυσικής είναι δυνατόν να
επιλεγούν άνευ εξετάσεων μετά από αίτησή τους:
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α) Αριστούχοι απόφοιτοι των Τμημάτων του άρθρου 4 της αριθμ. 14292 απόφασης (ΦΕΚ
1729/Β/17-5-2018) που περάτωσαν το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών σε εύλογο χρονικό
διάστημα.
β) Κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών από AEI της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου
τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών της αλλοδαπής σε συγγενή γνωστικά αντικείμενα.
Αριθμός Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
Κυμαίνεται μεταξύ πέντε (5) και δέκα (10).
Χρονική διάρκεια Σπουδών:
O ελάχιστος και ο μέγιστος χρόνος για την απόκτηση ΔΜΣ, ορίζεται σε 3 και 6 εξάμηνα
αντίστοιχα. Στο ΠΜΣ-ΣΗΤ παρέχεται δυνατότητα αναστολής φοίτησης μέχρι 2 εξάμηνα για
λόγους στράτευσης, υγείας ή υπηρεσιακούς.
Λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση
μαθημάτων και η διεξαγωγή ερευνητικού έργου με στόχο τη συγγραφή μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας η οποία παρουσιάζεται και αξιολογείται.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ. Οι διαθέσιμοι πόροι στο ΠΜΣ κατανέμονται
ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών για κάλυψη αγορών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και
συναφών αντικειμένων, για συμπλήρωση του εξοπλισμού και για υποτροφίες των φοιτητών.
Σε περίπτωση ύπαρξης διαθέσιμων κονδυλίων για υποτροφίες μεταπτυχιακών φοιτητών, η
πρόσκληση είναι ανοιχτή και λαμβάνονται υπ΄όψη στην επιλογή οι επιδόσεις του
μεταπτυχιακού φοιτητή, και η οικονομική του επιφάνεια (δική του και της οικογένειάς του).
Πρόγραμμα Σπουδών και Διδάσκοντες
Το πρόγραμμα ΜΔΕ αντιστοιχεί σε 90 μονάδες πιστωτικές μονάδες ECTS.
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ώρες/

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εβδομάδα

ECTS

Διδάκοντες

Φυσική Ηλεκτρονικών διατάξεων

3

5

Ε. Ευαγγέλου

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

5

8

Κ. Φουντάς
Ι. Ευαγγέλου,

Μικροεπεξεργαστές-μικροελεγκτέςΕργαστήριο

6

Μικροηλεκτρονική – Σχεδίαση με VHDL –
Εργαστήρια

6

9

20

30

8

Κ. Φουντάς,
Ε. Μπλέτσας

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ – ECTS

Ν. Μάνθος,
Ι. Παπαδόπουλος

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ώρες/

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εβδομάδα

57

ECTS

Διδάκοντες

58
Αναλογικά Ηλεκτρονικά

3

5

Γ. Τσιατούχας
Ε. Ευαγγέλου,

Ηλεκτρονική Σχεδίαση –Εργαστήρια

Αρχές Τηλεπικοινωνιών
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ – ECTS

7

9

Ν. Μάνθος,
Ε. Μπλέτσας
Β. Χριστοφιλάκης,

5

8

Ν. Μήτρου

5

8

Β. Χριστοφιλάκης

20

30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία

ECTS
30
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ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΔΠΜΣ «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών» του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
του Τμήματος Φυσικής και του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η
διοικητική υποστήριξη παρέχεται από το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής λειτουργεί από τα τέλη της
δεκαετίας του 80 με πρότυπο τα αντίστοιχα προγράμματα του εξωτερικού. Ειδικότερα, είχε
καθιερωθεί κύκλος μεταπτυχιακών μαθημάτων δύο εξαμήνων και γραπτές Εισαγωγικές
Εξετάσεις. Την δεκαετία του 90 το Πρόγραμμα τροποποιήθηκε ώστε να συνδεθεί και να
αποτελεί συνέχεια των αντίστοιχων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μετά την
εφαρμογή του νέου νόμου 4485/2017, το πρόγραμμα λειτουργεί με βάση τον Κανονισμό
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 832/2018).
Διδακτορικοί Τίτλοι
Το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών απονέμει διδακτορικό τίτλο με δυνατότητα
εξειδίκευσης: (α) στη Φυσική, (β) στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Φυσική Περιβάλλοντος,
και (γ) στις Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες.
Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δύναται
να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων δύο φορές κάθε έτος και ειδικότερα πριν
την έναρξη του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου διδασκαλίας. Στην προκήρυξη
αποτυπώνονται τα ερευνητικά πεδία στα οποία προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής και τα μέλη ΔΕΠ τα οποία τα έχουν εισηγηθεί. Η προκήρυξη στην
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, αναρτάται υποχρεωτικώς στον δικτυακό τόπο του Τμήματος
και του Πανεπιστημίου.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Φυσική ή συναφούς με τη Φυσική
αντικειμένου από Ιδρύματα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων (Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π. (σύμφωνα με το
ν. 3328/2005 (Α' 80)) ως ισότιμα της αλλοδαπής. Ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει σχετική
αίτηση σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από τις αντίστοιχες προκηρύξεις του Τμήματος.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση και η επιλογή των
υποψηφίων προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α').
Σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος
Δ.Μ.Σ.. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν μόνο μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι είναι
ενταγμένοι σε ένα από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχουν ολοκληρώσει με
επιτυχία τον κύκλο μαθημάτων μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και η επίδοση τους είναι
αρίστη. Η αίτηση υποψηφιότητας αυτών υποβάλλεται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που
ορίζεται στην τρέχουσα προκήρυξη του Τμήματος και δεν προσμετράται στο συνολικό
αριθμό θέσεων της προκήρυξης.
Αίτηση Υποψηφιότητας - Δικαιολογητικά
Η αίτηση του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύεται από:
• Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
• Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής.
• Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής.
• Δήλωση του υποψηφίου για τον προτεινόμενο ως Επιβλέποντα Καθηγητή της
διδακτορικής διατριβής
• Αντίγραφο του Δ.Μ.Σ.
• Αναλυτική βαθμολογία (προπτυχιακών μαθημάτων).
• Αναλυτική βαθμολογία (μεταπτυχιακών μαθημάτων, βαθμός Δ.Μ. Σ.).
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• Συστατικές Επιστολές (τουλάχιστον δύο).
• Δήλωση του υποψηφίου με επιλογή του ερευνητικού πεδίου στο οποίο επιθυμεί να
εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή του. Η επιλογή αυτή μπορεί να είναι από τα ερευνητικά
πεδία τα οποία περιγράφονται στην προκήρυξη. Στην περίπτωση που η επιλογή δεν
εμπεριέχεται στα περιγραφόμενα στην προκήρυξη, οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην
κατάθεση αναλυτικής περιγραφής του αντικειμένου έρευνας (τουλάχιστον 500 λέξεις).
• Και οτιδήποτε άλλο απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη.
Επιλογή υποψηφίων διδακτόρων
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται στη βάση των επιδόσεων αυτών στις προπτυχιακές και
μεταπτυχιακές σπουδές, της συνέντευξης (η οποία δύναται να γίνεται και μέσω
τηλεδιάσκεψης), των συστατικών επιστολών που καταθέτουν καθώς και των
επιστημονικών εργασιών ή άλλου ερευνητικού έργου που έχουν εκπονήσει.
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία
(3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής. Ως μέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής ορίζονται
τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής. Σε ειδικές περιπτώσεις ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται
κατόπιν αιτήσεώς του προς τη Συνέλευση του Τμήματος να ζητήσει χρονική παράταση έως
και ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος για την ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής.
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ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Πρόεδρος:
Αναπληρωτής Προέδρου:
Γραμματέας:
Γραμματεία:
Τηλ. Επικοινωνίας :
Φαξ:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Ιστοσελίδα:

Λουλούδη Μαρία, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας
Γαρούφης Αχιλλέας, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Τουτουνζόγλου Ξανθή
Μπίτου Άρτεμις, Σκαργιώτη Δήμητρα
(26510) 07225, 07473
(26510) 07006
gramchem@uoi.gr
https://chem.uoi.gr/

Γενικά - Στόχος του Τμήματος
Το Τμήμα Χημείας αποτελεί μια βασική λειτουργική μονάδα που καλύπτει το γνωστικό
αντικείμενο της χημικής επιστήμης.
Δομή του Τμήματος - Τομείς
Σύμφωνα με το άρθρο του ν. 1268/82 και μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων (ΦΕΚ 149/6-4-1983), το Τμήμα Χημείας διαιρείται σε
τέσσερις (4) Τομείς:
Α. Τομέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας.
Β. Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας.
Γ. Τομέας Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων.
Δ. Τομέας Φυσικοχημείας.
Εργαστήρια
Τομέας Α: Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας.
Τομέας Β: Εργαστήριο Οργανικής Χημείας, Εργαστήριο Βιοχημείας.
Τομέας Γ: Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας, Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων, Εργαστήριο
Ιστορίας και Επιστημολογίας της Χημείας.
Τομέας Δ: Εργαστήριο Φυσικοχημείας.
Καθηγητές και Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος
Τομέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
Καθηγητές: Βλεσσίδης Αθανάσιος, Γαρούφης Αχιλλέας, Λουλούδη Μαρία, Πλακατούρας
Ιωάννης, Προδρομίδης Μάμαντος, Σταλίκας Κωνσταντίνος, Τσίπης Αθανάσιος, Χατζηκακού
Σωτήριος
Αναπληρωτές Καθηγητές: Γκιώκας Δημοσθένης, Μαλανδρίνος Γεράσιμος, Μάνος Εμμανουήλ,
Σακκάς Βασίλειος
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό: Βαρτζούμα Χρυσούλα, Διαμάντη Αικατερίνη, Πιπερίδη
Χριστίνα, Τσιατούρας Βασίλειος, Τσιαφούλης Κωνσταντίνος, Φλώρου Αγγελική
Ειδικό Τεχνικό-Εργαστηριακό Προσωπικό: Φιαμέγκος Ιωάννης (ειδική άδεια)
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Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας
Καθηγητές: Λέκκα Μαρία-Ελένη, Σκομπρίδης Κωνσταντίνος Τσελέπης Αλέξανδρος, Τσίκαρης
Βασίλειος, Χατζηαράπογλου Λάζαρος
Αναπληρωτές Καθηγητές: Κούκκου Άννα-Ειρήνη, Σίσκος Μιχαήλ, Τζάκος Ανδρέας
Επίκουροι Καθηγητές: Δούλιας Πασχάλης-Θωμάς
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό: Γκορέζη Μαριάννα, Κρικοριάν Δημήτρης, Μούσης
Βασίλειος, Πανταζή Δέσποινα, Τέλλης Κωνσταντίνος
Τομέας Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων
Καθηγητές: Αλμπάνης Τριαντάφυλλος, Κωνσταντίνου Ιωάννης, Pούσσης Ιωάννης, Σαββαΐδης
Ιωάννης
Αναπληρωτές Καθηγητές: Μπόκαρης Ευθύμιος, Παπαγεωργίου Γεώργιος, Σκάλκος
Δημήτριος, Χελά Δήμητρα
Επίκουροι Καθηγητές: Μπαδέκα Αναστασία
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό: Μπότη Βασιλική, Τσούτση Χαρούλα
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) Μπράφας Γεώργιος
Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.): Καλλιμάνης Αριστείδης
Τομέας Φυσικοχημείας
Καθηγητές: Βλάχος Κων/νος
Αναπληρωτές Καθηγητές, Μελισσάς Βασίλειος, Τάσης Δημήτριος
Επίκουροι Καθηγητές: Καλαμπούνιας Άγγελος
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό: Ντόκορου Βασιλική (ειδική άδεια), Ταμπάκη
Αφροδίτη, Νούλη Ευγενία.
Προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Χημείας
Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Χημείας έχουν ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια
φοίτησης οκτώ (8) εξαμήνων. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Χημείας οδηγεί σ' ένα
ενιαίο πτυχίο, του Χημικού. Ο κάθε ένας Τομέας του Τμήματος Χημείας συντονίζει τη
διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε
συγκεκριμένο πεδίο της Επιστήμης της Χημείας.
Επαγγελματικές προοπτικές
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Χημείας μπορούν να εργαστούν: • Στη χημική βιομηχανία
(τροφίμων, ποτών, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, πλαστικών, υφάνσιμων υλών,
εντομοκτόνων, υλικών συσκευασίας, καλλυντικών, φαρμάκων, χρωμάτων). • Σε μονάδες
διυλιστηρίων και επεξεργασίας πετρελαίου. • Στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ). • Ως
καθηγητές στην εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και σε υπηρεσίες εκπαιδευτικού
σχεδιασμού (Υπ.Ε.Π.Ο., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κ.ά.). • Ως ερευνητές σε Πανεπιστήμια,
ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα. • Στο δημόσιο τομέα σε Υπουργεία όπως το ΥΠΕΧΩΔΕ, το
Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και σε Νομαρχίες. • Στον κλάδο
της υγείας σε κρατικά ή ιδιωτικά κέντρα, σε εργαστήρια νοσοκομείων και κλινικών. • Σε
μονάδες βιολογικού καθαρισμού. • Σε υδατοκαλλιέργειες και σε ιχθυογεννητικούς σταθμούς.
• Ως οινολόγοι σε οινολογικά εργαστήρια. • Σε ιδιωτικά εργαστήρια ως υπεύθυνοι ποιοτικού
ελέγχου και ανάπτυξης νέων προϊόντων. • Σε εταιρείες/οργανισμούς που ασχολούνται με το
περιβάλλον. • Στον τομέα χρονολόγησης, ταυτοποίησης και συντήρησης αρχαιοτήτων και
έργων τέχνης (Υπουργείο Πολιτισμού). • Σε νομικές υπηρεσίες ασχολούμενες με την
καταχώρηση και τη διακίνηση πνευματικής ιδιοκτησίας (δικηγορικά γραφεία, Ο.Β.Ι., γραφεία
διακίνησης). • Σε γραφεία μελετών στον ιδιωτικό τομέα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στο Τμήμα Χημείας λειτουργούν τα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
για τα οποία το Τμήμα έχει τη διοικητική ευθύνη-υποστήριξη:
Α’
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Χημείας με τίτλο: «Χημεία», ΦΕΚ
87/τ.Β'/10-2-1994 (Ίδρυση), ΦΕΚ 1723/τ.Β'/17-5-2018 (Επανίδρυση), ΦΕΚ
4457/τ.Β'/9-10-2020 (Τροποποίηση)
Β’

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Χημείας,
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Γεωπονίας του Πανεπιστημίου με τίτλο:
«Περιβάλλον και Αγροδιατροφή», ΦΕΚ 554/τ.Β΄/8-5-2003 (Ίδρυση),
ΦΕΚ1966/τ.Β΄/1-6-2018 (Επανίδρυση), ΦΕΚ 4721 /τ. Β´/26-10-2020
(Τροποποίηση)

Γ’

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και
το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο: «Ιατρική Χημεία»
(αναμόρφωση του παλαιότερου ΔΠΜΣ «Βιοανόργανη Χημεία»), ΦΕΚ 673/τ.Β'/3-71998 (Ίδρυση), ΦΕΚ 1850/τ.Β'/23-5-2018 (Επανίδρυση), ΦΕΚ 4380/τ.Β'/29-11-2019
(Τροποποίηση)

Δ’

Διατμηματικό Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τα Τμήματα Χημείας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και
Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο: «Ανόργανη Βιολογική Χημεία», ΦΕΚ 3514/τ.Β΄/111-2016 (Ίδρυση), ΦΕΚ 2612/τ.Β΄/5-7-2018 (Επανίδρυση)

Το Τμήμα συμμετέχει και στα ακόλουθα δυο Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών
ΣΤ’ «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών» (Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και Τμήμα
Χημείας). Πληροφορίες στην γραμματεία του τμήματος ΤΜΕΥ (τηλ 26510 07148) και στην
ιστοσελίδα http://www.materials.uoi.gr/0,02,02,01,01,01.php
Ζ’ «Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία» (Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Βιολογικών
Εφαρμογών και Τεχνολογιών και Τμήμα Χημείας, Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών του
Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.-Β.Ε.) του Ιδρύματος
Τεχνολογίας
και
Έρευνας
(Ι.Τ.Ε.)).
Πληροφορίες
στην
ιστοσελίδα
http://www.med.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=
172&lang=el
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί
από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) σύμφωνα
τον ν. 4485/2017.
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι η Επιστήμη της Χημείας τόσο
στη βασική έρευνα όσο και σε εφαρμοσμένες κατευθύνσεις. Σκοπός του προγράμματος είναι
η κατάρτιση και εκπαίδευση νέων επιστημόνων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ώστε να
παράγουν τεκμηριωμένα πρωτότυπα ερευνητικά αποτελέσματα που συμβάλλουν στην
προαγωγή της επιστήμης.
Διδακτορικοί Τίτλοι
Το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών απονέμει τον ακαδημαϊκό τίτλο: «Δίπλωμα
Διδακτορικών Σπουδών στη Χημεία»

Το Τμήμα συμμετέχει και στο ακόλουθο Διακρατικό Πρόγραμμα Διδακτορικών
Σπουδών
Διακρατικό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών των Τμημάτων Χημείας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Basilicata (Ιταλίας).

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής της Μ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών
από την ημερομηνία απόφασης αποδοχής και έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος και
πάντως όχι μεγαλύτερη από 36 μήνες.
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οδηγός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

67

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Αγγελίδης Χαράλαμπος,
Καθηγητής Γενικής Βιολογίας

• Γενετική-Κυτταρογενετική--Γενετική
Επιδημιολογία

Πληροφορίες: Βεζυράκη Πατρώνα,
Καθηγήτρια Φυσιολογίας
Τηλ.: 26510-07575
Φαξ: 26510-07850
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: bbsmaster@cc.uoi.gr
Ιστοσελίδα:
http://www.med.uoi.gr/index.php?option=co
m_content&view=article&id=34&Itemid=171&
lang=el

• Βλαστικά Κύτταρα- Γονιδιακή –
Κυτταρική θεραπεία (Αναγεννητική
Ιατρική)
• Εφηρμοσμένη Βιοϊατρική (Κλινική
Χημεία, Μικροβιολογία, Φαρμακολογία)
Αριθμός φοιτητών: 40
Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων

Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ.:
Χριστοδούλου Δημήτριος,
Καθηγητής Γαστρεντερολογίας
Πληροφορίες:
Τηλ.: 26510-07838
Ιστοσελίδα: http://nursing-msc.med.uoi.gr

Αριθμός φοιτητών: 20
Μοριακή –Κυτταρική Βιολογία και
Βιοτεχνολογία

Διευθυντής Δ.Δ.Π.Μ.Σ.:
Ευστάθιος Φριλίγγος,
Καθηγητής Βιολογικής Χημείας
Πληροφορίες:
Τηλ.:26510-07814, 07521
Φαξ: 26510-07868
Ιστοσελίδα:
http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/postgr
aduate_gr.htm

Αριθμός φοιτητών: 10
Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική
(Διοικητική υποστήριξη παρέχεται από το
Τμήμα Ιατρικής του ΕΚΠΑ)

Διευθυντής Δ.Δ.Π.Μ.Σ.: Γεωργίου Ευάγγελος,
Καθηγητής
Πληροφορίες:
-Γραμματεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της
Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
Νεαπόλεως & Πατρ. Γρηγορίου, Αγία
Παρασκευή, τηλ.: 210 6506702,
adalles@eeae.gr
-Γραμματεία του Εργ. Ιατρικής Φυσικής της
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Μικράς Ασίας 75,
Αθήνα, τηλ. 210 7462370.
-Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
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Αριθμός φοιτητών:
Ανάλογα με την εκάστοτε προκήρυξη
Πρόγραμμα Εκπόνησης Διδακτορικής
Διατριβής

τηλ. 2310 999223 & 2310 999233.
-Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τηλ.
25510 30547, iseimen@med.duth.gr
-Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τηλ. 26510 07597
& 26510 07779 jkalef@cc.uoi.gr
-Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του
Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ. 2810 392569
Ιστοσελίδα: http://medphys.med.uoa.gr/
Πληροφορίες: Σακκελαρίδη Αφροδίτη
Τηλ.: 26510-07521,
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: medgram@cc.uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.med.uoi.gr/

Το Τμήμα Ιατρικής έχει 3 ενεργά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
• Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών
• Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων
• Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»
Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠMΣ) «Βασικές Βιοϊατρικές
Επιστήμες (ΒΒΕ)»,
ΦΕΚ.
3333/τ.Β'/11-12-2014 (Ίδρυση), ΦΕΚ 1916/τ.Β'/30-5-2018 (Επανίδρυση), με τη συμμετοχή
οκτώ (8) εργαστηρίων του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας.
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), Οι σπουδές
είναι πλήρους φοίτησης, διάρκειας τριών (3) διδακτικών εξαμήνων και αντιστοιχούν σε 90
πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο χώρο των βασικών
βιοϊατρικών σπουδών και η προετοιμασία επιστημόνων για άριστη σταδιοδρομία στους
τομείς της.
Tο ΠMΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ, Master) στον τομέα των
βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών με 3 διαφορετικές κατευθύνσεις.
• Γενετική-Κυτταρογενετική--Γενετική Επιδημιολογία
• Βλαστικά Κύτταρα- Γονιδιακή –Κυτταρική θεραπεία (Αναγεννητική Ιατρική)
• Εφηρμοσμένη Βιοϊατρική (Κλινική Χημεία, Μικροβιολογία, Φαρμακολογία)
Διευθυντής του Π.Μ.Σ.:
Αγγελίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής
Δεν υπάρχουν δίδακτρα, οι σπουδές είναι εντατικές, πλήρους απασχόλησης και διαρκούν 3
εξάμηνα
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι (εφόσον καταστούν πτυχιούχοι μέχρι
και την ημερομηνία εγγραφής τους στο ΠΜΣ ΒΒΕ) των Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας,
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής
Βιολογίας και Γενετικής, Χημείας, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Περιβάλλοντος,
Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Κοινωνιολογίας, Μαθηματικών,
Οικονομικών, Πληροφορικής, Φυσικής, και Ψυχολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και
ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς
γνωστικού αντικειμένου.
Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμούνται:
1. Συνέντευξη, με συντελεστή βαρύτητας 40%,
2. Γενικός βαθμός πτυχίου, με συντελεστή βαρύτητας 20%,
3. Άλλα στοιχεία του βιογραφικού (ερευνητική εμπειρία, προϋπηρεσίες, συνάφεια
προπτυχιακών σπουδών, βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με
τα μαθήματα του ΠΜΣ, επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο
προπτυχιακό επίπεδο), με συντελεστή βαρύτητας 20%
4. Γνώση της αγγλικής γλώσσας, με συντελεστή βαρύτητας 15%.
5. Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, με συντελεστή βαρύτητας 5%
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ ΒΒΕ (δίδεται από την Γραμματεία του
τμήματος Ιατρικής).
2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση του Τμήματος στο οποίο φοιτούν ότι αναμένεται η
αποφοίτησή τους μέχρι τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Για τους πτυχιούχους
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3.
4.
5.

6.
7.

πανεπιστημίων του εξωτερικού απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας και
αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις
σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές
επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικών (με τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
αγγλόφωνης χώρας, ή με πιστοποιητικό από τον ΑΣΕΠ επιπέδου τουλάχιστον Β2). Οι
υποψήφιοι που δεν έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τη γνώση
της αγγλικής ή ελληνικής γλώσσας εξετάζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ).
Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από καθηγητές του Τμήματος αποφοίτησης.
Υποχρεωτική ταξινόμηση κατά σειρά επιλογής των 3 κατευθύνσεων του προγράμματος.
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ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»
Το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνδιοργανώνουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων, ΦΕΚ 855/τ.Β'/30-6-2003 (Ίδρυση), ΦΕΚ 1840/τ.Β'/22-52018 (Επανίδρυση), που στόχο έχει τον εφοδιασμό των αποφοίτων με τις απαραίτητες
γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών υγείας και στην
πρακτική εφαρμογή καινοτόμων μηχανισμών φροντίδας σε άτομα που έχουν ανάγκη για
φροντίδα, καθώς και στην υποστήριξη των φροντιστών και των οικογενειών τους. Το ΔΠΜΣ
Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων προφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές να εξελίξουν τη
νοσηλευτική γνώση τους και να αναπτύξουν την επιστημονική νοσηλευτική σκέψη τους για
την παροχή καινοτόμων λύσεων και τη διαχείριση πολύπλοκων απαιτήσεων που σχετίζονται
με ζητήματα φροντίδας υγείας στον παθολογικό τομέα. Επιπλέον, το ΠΜΣ Νοσηλευτική
Φροντίδα Ενηλίκων έχει στόχο τον εφοδιασμό των απόφοιτων με δεξιότητες κριτικής
σκέψης, εφαρμογής αποδείξεων στην πράξη, και σύνθεσης ιδεών και θεωριών για τη λήψη
ορθολογικών αποφάσεων στην παροχή φροντίδας και για την εφαρμογή επιστημονικής
κρίσης στη νοσηλευτική τους δράση.
Το ΔΠΜΣ Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων προετοιμάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να
παρέχουν αποτελεσματική, δραστική, ασφαλή, προχωρημένη και καινοτόμα φροντίδα σε μια
ποικιλία από περιβάλλοντα σε άτομα με πολλαπλές και διαφορετικές ανάγκες και
εξαρτήσεις. Το ΠΜΣ Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων εστιάζει στη φροντίδα οξέων
προβλημάτων υγείας, στην υποστήριξη ατόμων που έχουν έλλειμμα αυτό-φροντίδας, και στη
φροντίδα και διαχείριση ατόμων με μακροχρόνια υγειονομικά ζητήματα. Απώτερος στόχος
του ΠΜΣ Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων είναι η υποστήριξη των μεταπτυχιακών
φοιτητών να εξελίξουν τις δεξιότητες αξιολόγησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, να
αναπτύξουν αναστοχαστική συλλογιστική και πρακτική, να αποκτήσουν δυνατότητες
εφαρμογής ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό-επαγγελματικό χώρο τους και
να αναπτύξουν γνώσεις σχεδιασμού και διεξαγωγής έρευνας στο χώρο της νοσηλευτικής.
To Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νοσηλευτική
Φροντίδα Ενηλίκων» απονέμει:
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Χριστοδούλου Δημήτριος, Καθηγητής Γαστρεντερολογίας
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ.:
Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
Η ΕΔΕ καθορίζει κάθε Μάιο με απόφαση την προκήρυξη για την επιλογή των μεταπτυχιακών
φοιτητών.
Προϋποθέσεις συμμετοχής - αίτηση υποψηφιότητας – δικαιολογητικά – εξετάσεις κριτήρια επιλογής:
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι μετά από επιλογή πτυχιούχοι των Τμημάτων
Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
εφόσον προσκομίσουν αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Κατ’ εξαίρεση
γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. των οποίων συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική
και ερευνητική εμπειρία στη Νοσηλευτική.:
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Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
• Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας
• Βιογραφικό Σημείωμα
• Αντίγραφο πτυχίου
• Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
• Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας (Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσα σε
τουλάχιστον επίπεδο Β2)
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται πρωτίστως με την αξιολόγηση της
επιστημονικής και ακαδημαϊκής τους δραστηριότητας, όπως αυτό αποδεικνύεται από
• Πτυχίο Νοσηλευτικής
• το βαθμό του πτυχίου
• τη συμμετοχή και ολοκλήρωση δια βίου εκπαίδευσης προγραμμάτων
• τη δημοσίευση σε συναφή επιστημονικά περιοδικά
• την παρουσίαση (ομιλίες και poster) σε Εθνικά και Διεθνή συναφή επιστημονικά
συνέδρια
• τη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες.
• Επίσης, θα συνεκτιμάται η καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδου B2), η
συναφής επαγγελματική δραστηριότητα, η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και η
συνέντευξη
Αριθμός Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε είκοσι (20)
φοιτητές. Την ευθύνη για τον ακριβή αριθμό των φοιτητών έχει η ΕΔΕ.
Χρονική Διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης ορίζεται σε
τέσσερα (4) εξάμηνα.
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ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ -ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΜΟΡΙΑΚΗ-ΚΥΤΤΑΡΙΚΉ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που
υποστηρίζεται από το Τμήμα Ιατρικής σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών
και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας και το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών
Επιστημών και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.) του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ΦΕΚ 942/τ.Β'/2-9-1998 (Ίδρυση), ΦΕΚ 1808/τ.Β'/215-2018 (Επανίδρυση).
• Απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία
και Βιοτεχνολογία.
• Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι 3 εξάμηνα (90 ECTS).
• Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης
στην περιοχή της Μοριακής-Κυτταρικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Σκοπός του
προγράμματος είναι η προετοιμασία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων για
σταδιοδρομία στη βιολογική/βιοϊατρική και βιοτεχνολογική έρευνα, εκπαίδευση, δημόσιες
υπηρεσίες ή στον παραγωγικό τομέα. Συγχρόνως στοχεύσει στην περαιτέρω προαγωγή
και ανάπτυξη της έρευνας και συνεισφέρει στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών,
ερευνητικών, κοινωνικών. πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών.
Διευθυντής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.:
Ευστάθιος Φριλίγγος, Καθηγητής
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.:
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) φοιτητές ανά έτος.
Προϋποθέσεις συμμετοχής - αίτηση υποψηφιότητας – δικαιολογητικά – εξετάσεις κριτήρια επιλογής:
Στο ΔΠMΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΕΙ Ιατρικής, Βιοχημείας,
Βιοτεχνολογίας, Βιολογίας, Κυτταρικής Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Φαρμακευτικής,
Γεωπονίας, Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής Κτηνιατρικής, Χημείας και
Γενετικής ή άλλων τμημάτων συναφών ειδικοτήτων καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς
γνωστικού αντικείμενου. Για τους πτυχιούχους ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
απαιτείται αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση υποψηφιότητας.
• Αντίγραφο πτυχίου.
• Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (οι
απόφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικού).
• Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών.
• Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
• Δύο (2) συστατικές επιστολές.
• Αποδεικτικά στοιχεία τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας.
• Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη
αξιολόγησή τους.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση τα εξής κριτήρια:
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Συνέντευξη, με συντελεστή βαρύτητας 40%.
Γενικός βαθμός πτυχίου, με συντελεστή βαρύτητας 20%.
Ειδικότερα στοιχεία του βιογραφικού με συντελεστή βαρύτητας 20%.
Γνώση της αγγλικής γλώσσας, με συντελεστή βαρύτητας 20%.
Τις προφορικές συνεντεύξεις-εξετάσεις διενεργεί η Συντονιστική Επιτροπή του
Προγράμματος.

Αριθμός Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ' ανώτατο
όριο σε δέκα (10).
Χρονική Διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
είναι τρία διδακτικά εξάμηνα και ο μέγιστος χρόνος φοίτησης 6 εξάμηνα από την ημερομηνία
εγγραφής.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί σύμφωνα και με τις διατάξεις
του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/ τ. Α΄/4-8-2017) Πρόγραμμα Εκπόνησης Διδακτορικής
Διατριβής και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του
Τμήματος: https://med.uoi.gr/
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ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Διϊδρυματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο
«Περιβάλλον και Αγροδιατροφή»
(Διοικητική υποστήριξη παρέχεται από
το Τμήμα Χημείας του Π.Ι.)

Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Αλμπάνης Τριαντάφυλλος,
Καθηγητής

Διϊδρυματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο
«Μοριακή – Κυτταρική Βιολογία και
Βιοτεχνολογία»
(Διοικητική υποστήριξη παρέχεται από
το Τμήμα Ιατρικής του Π.Ι.)

Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Ευστάθιος Φριλίγγος,
Καθηγητής

Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Ιατρική
Χημεία»
(Διοικητική υποστήριξη παρέχεται από
το Τμήμα Χημείας του Π.Ι.)

Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Τσελέπης Αλέξανδρος,
Καθηγητής

Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο
«Επιστήμες του Περιβάλλοντος και
Εκπαίδευση για την Αειφορία»

Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Πλακίτση Αικατερίνη,
Καθηγήτρια

Πρόγραμμα Εκπόνησης
Διδακτορικής Διατριβής

Πληροφορίες: Υφαντή Άννα
Τηλ.: 26510-07265, Φαξ: 26510-07064
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: grambet@cc.uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.bat.uoi.gr/

Πληροφορίες:
Τηλ.: 26510-07177, 07225
Φαξ: 26510-07006
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: agroeco@cc.uoi.gr,
gramchem@uoi.gr
Αριθμός εισακτέων φοιτητών: Ιστοσελίδα: http://www.chem.uoi.gr/

Πληροφορίες:
Τηλ.:26510-07814, 07521
Ιστοσελίδα:
http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/postgra
Αριθμός φοιτητών: duate_gr.htm

Πληροφορίες:
Τηλ.: 26510-07194
Φαξ: 26510-07006
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramchem@uoi.gr
Ιστοσελίδα:
Αριθμός εισακτέων φοιτητών: http://medchem.ac.uoi.gr/index.php?lang=el

Πληροφορίες:
Τηλ.: 26510 07189, 07188, 07468, 09069
Φαξ: 26510 07020
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramptn@cc.uoi.gr
Ιστοσελίδα:http://ecedu.uoi.gr/index.php/studi
es/postgraduate
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Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
συμμετέχει σε τέσσερα (4) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης, ως
ακολούθως:
1. Διϊδρυματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μοριακή – Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία»
των Τμημάτων Ιατρικής, Β.Ε.Τ. και Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και του
Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ι.Τ.Ε. – εποπτεύον Τμήμα:
Ιατρικής
2. Διϊδρυματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή» των Τμημάτων Χημείας,
Β.Ε.Τ. του Π.Ι. και του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας
Γεωπονίας Τεχνολογίας Διατροφής και Τροφίμων του ΤΕΙ Ηπείρου – εποπτεύον Τμήμα:
Χημείας
3. Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία» των Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής και Β.Ε.Τ. του
Π.Ι. – εποπτεύον Τμήμα: Χημείας
4. Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για
την Αειφορία» των Τμημάτων ΠΤΝ, Χημείας, Φυσικής, Β.Ε.Τ., Ιατρικής, Οικονομικών
Επιστημών και ΠΤΔΕ του Π.Ι – εποπτεύον Τμήμα ΠΤΝ
Για περισσότερες πληροφορίες για τα ΠΜΣ, παρακαλείσθε να μεταβείτε στις
ιστοσελίδες των Τμημάτων υπό την εποπτεία των οποίων λειτουργεί το καθένα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) προσφέρει δωρεάν τρίτο κύκλο
σπουδών, ήτοι τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο ευρύ αντικείμενο της
Βιολογίας και των εφαρμογών της. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας (ΥΔ) πραγματοποιεί
πρωτότυπη βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα υψηλής ποιότητας σε ένα συγκεκριμένο
γνωστικό πεδίο, αναπτύσσει την ικανότητα βαθιάς κατανόησης και σύνθεσης, εξελίσσει και
προάγει την επιστήμη, και εν τέλει μπορεί να υποστηρίξει δημόσια τα ερευνητικά του
ευρήματα στο γνωστικό του πεδίο. Ο διδακτορικός τίτλος είναι ο ανώτατος ακαδημαϊκός
τίτλος που πιστοποιεί τα ως άνω και απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να εποπτεύουν την εκπόνηση
διδακτορικών διατριβών, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά τους πεδία και το Τμήμα
να απονέμει διδακτορικό τίτλο.
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΒΕΤ έχουν οι
υποψήφιοι οι οποίοι:
Α. Είναι πτυχιούχοι Τμημάτων ή Σχολών Α.Ε.Ι πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης
συμπεριλαμβάνοντας και τις περιπτώσεις του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Νόμου 4485/2017.
ή
Β. Είναι πτυχιούχοι Τμημάτων ή Σχολών Α.Ε.Ι τετραετούς φοίτησης και επιπλέον είναι
κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).
Επιπλέον, σε εξαιρετικές περιπτώσεις δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
Γ. Οι πτυχιούχοι Τμημάτων ή Σχολών Α.Ε.Ι τετραετούς φοίτησης που: (α) έχουν βαθμό
πτυχίου Άριστα (≥ 8.5), και (β) έχουν εκπονήσει πτυχιακή εργασία με βαθμό Άριστα (≥
8.5).
ή
Δ. Οι πτυχιούχοι Τμημάτων ή Σχολών Α.Ε.Ι τετραετούς φοίτησης, όταν : (α) έχουν συναφές
δημοσιευμένο ερευνητικό έργο με το προτεινόμενο αντικείμενο της διδακτορικής
διατριβής, ή (β) έχουν σχετική εκτενή επαγγελματική εμπειρία στο προτεινόμενο
αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, ή (γ) είναι υπότροφοι του IKY ή άλλων
Οργανισμών και Ιδρυμάτων στους οποίους έχει χορηγηθεί υποτροφία κατόπιν εξετάσεων
ή αξιολόγησης.
Όλα τα ως άνω ισχύουν και για ακαδημαϊκούς τίτλους της αλλοδαπής, αναγνωρισμένους ως
ισότιμους από το ΔΟΑΤΑΠ.
Υπογραμμίζεται πως η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να επιβάλλει την υποχρεωτική
εξέταση σε μαθήματα συναφή με το θεματικό πεδίο της διδακτορικής διατριβής, έπειτα από
πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή.
2. Κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα προσόντα, τα οποία εκφράζονται ως
σειρά κριτηρίων που θα συνεκτιμηθούν για την επιλογή τους ή μη ως ΥΔ στο Τμήμα ΒΕΤ. Η
λίστα των κριτηρίων που προτείνονται να λαμβάνονται υπ’ όψη από την ΕΜΣ, τον
επιβλέποντα καθηγητή και τη Συνέλευση του Τμήματος ορίζεται ως εξής:
Κριτήριο ακαδημαϊκής επίδοσης
(i)
Γενικός βαθμός πτυχίου
(ii) Γενικός βαθμός διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών
(iii) Επίδοση στην προπτυχιακή ή/και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
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Συνάφεια με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής
(iv) Της προπτυχιακής ή/και μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
(v) Του μεταπτυχιακού διπλώματος ή/και του πτυχίου
(vi) Του ερευνητικού έργου και της επαγγελματικής δραστηριότητας
Πρόταση διδακτορικού
(vii) Ερευνητική ιδέα και παρουσίασή της στην πρόταση εκπόνησης της διδακτορικής
διατριβής.
Άλλα προσόντα και δεξιότητες
(viii) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας και γνώση άλλων γλωσσών, οι οποίες σχετίζονται με την
προτεινόμενη έρευνα.
(ix) Τυχόν ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου. Αυτό
αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε
επιστημονικά συνέδρια, συμμετοχή σε έργα και ερευνητικά προγράμματα, συναφείς
επαγγελματικές θέσεις και συναφές ευρύτερο συγγραφικό έργο και δραστηριότητες.
(x) Περιεχόμενο των συστατικών επιστολών
(xi) Υποτροφίες και διακρίσεις
(xii) Άλλες δεξιότητες ανάλογα με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, όπως αυτές
αναγράφονται στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Συνέντευξη
Αξιολόγηση του Υ.Δ. με βάση τα προβλεπόμενα στο χωρίο 3.3.
Είναι δε δυνατή η προκήρυξη ή η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής από τον εκάστοτε επιβλέποντα καθηγητή, ή από το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. Σε αυτήν την
περίπτωση, οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης
υποψηφιοτήτων και επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων, καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις
αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών, μνημονεύονται
ρητά στις σχετικές προκηρύξεις και προσκλήσεις.3
3. Υποβολή αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού
έτους στη Γραμματεία του Τμήματος ΒΕΤ αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία και συμπληρώνεται στην Ελληνική
γλώσσα (ή στην Αγγλική γλώσσα για τους αλλοδαπούς αιτούντες). Η αίτηση θα πρέπει να
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής, την
προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής (Ελληνική ή Αγγλική), και τον
προτεινόμενο επιβλέποντα, ο οποίος θα πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ΒΕΤ, α’
βαθμίδας, ή αναπληρωτής καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής4.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής :
1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών ημεδαπής ή τίτλους σπουδών της αλλοδαπής με βεβαίωση
ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ (εάν απαιτείται)
2. Αναλυτική βαθμολογία για τους ως άνω τίτλους σπουδών
3. Πιστοποίηση γλωσσομάθειας (τίτλοι Αγγλικής ή και άλλων γλωσσών)
4. Πιστοποίηση τυχόν υποτροφιών και διακρίσεων
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3

Άρθρο 42 του Νόμου 4485/2017

4

Άρθρο 39, Παρ. 1 του Νόμου 4485/2017
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6. Σύντομο προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής
7. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές
8. Πιστοποίηση συναφούς με τη διδακτορική διατριβή ερευνητικού έργου ή/και
επαγγελματικής εμπειρίας (αποδεικτικά επαγγελματικής και/ή ερευνητικής εμπειρίας,
εφόσον υπάρχουν).
Η αίτηση υποβάλλεται εντύπως στη Γραμματεία και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται
κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Διαδικασία επιλογής
1. Ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου των αιτούντων πραγματοποιείται από τη
Γραμματεία του Τμήματος.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει την πενταμελή επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών,
συμπεριλαμβανομένων των διδακτορικών διατριβών (ΕΜΣ) με ετήσια θητεία,
αντιπροσωπεύοντας τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του ΒΕΤ. Η επιτροπή
συνεδριάζει τακτικά και τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο (Οκτώβριος, Φεβρουάριος,
Ιούνιος).
3. Η ΕΜΣ, μαζί με τον προτεινόμενο επιβλέποντα, εξετάζει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων
και τους καλεί σε συνέντευξη, όπου μεταξύ άλλων διαπιστώνεται: (α) η κατάρτισή τους,
(β) η ικανότητα επικοινωνίας και παρουσίασης των επιστημονικών τους στόχων, και (γ)
η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η συνέντευξη είναι δυνατόν να
πραγματοποιηθεί και με τηλεδιάσκεψη.
4. Στην επόμενη Συνέλευση του Τμήματος λαμβάνουν χώρα τα εξής: (α) Η ΕΜΣ εισηγείται
τεκμηριωμένα την αποδοχή ή μη της αίτησης του κάθε ενδιαφερόμενου, (β) Ο
προτεινόμενος επιβλέπων εισηγείται επίσης επ’ αυτού, (γ) Ο προτεινόμενος επιβλέπων
προτείνει μαθήματα συναφή με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, εφόσον
απαιτείται, σύμφωνα με το εδάφιο 3.1.
5. Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμά τα ως άνω και λαμβάνει την τελική απόφαση για
την αποδοχή του αιτούντος ως ΥΔ του Τμήματος ΒΕΤ, ορίζει τον επιβλέποντα καθηγητή,
εγκρίνει τη γλώσσα εκπόνησης της διατριβής (Ελληνικά ή Αγγλικά) και τα μαθήματα που
θα πρέπει να παρακολουθήσει, εφόσον απαιτείται.
6. Ο κάθε επιβλέπων καθηγητής στο τμήμα ΒΕΤ μπορεί να επιβλέπει έως 6 Υποψήφιους
Διδάκτορες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων της συνεπίβλεψης διδακτορικών
διατριβών, ως προς το χωρίο 8.
5. Διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής. Ο μέγιστο χρόνος περάτωσης της διδακτορικής διατριβής στο
ΒΕΤ είναι πέντε (5) έτη από τον ορισμό της ΣΕ.
Ο ΥΔ δύναται να ζητήσει παράταση της διάρκειας της διδακτορικής διατριβής του, ύστερα
από αιτιολογημένη αίτηση που υποβάλλει στη Γραμματεία. Η αίτηση διαβιβάζεται στη
Συνέλευση του Τμήματος, η οποία και αποφασίζει σχετικά, ύστερα από εισήγηση του
επιβλέποντα καθηγητή.

Οδηγός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

81

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Πρόεδρος :
Αναπληρωτής Πρόεδρος:
Γραμματέας:
Γραμματεία:
Επικοινωνία:
Φαξ:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Ιστοσελίδα:

Ζιάβρα Ναυσικά, Καθηγήτρια
Τόκη Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κοτρώτσιου Χρυσούλα
Δεμιρτζόγλου Δανάη
26510 – 50712, 50715
26510-50732
logotherapy@uoi.gr
https://slt.uoi.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Τμήμα Λογοθεραπείας δε λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το
διανυόμενο ακαδημαϊκό έτος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
Στο Τμήμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Διδακτορικών
Σπουδών (Π.Δ.Σ.) το οποίο δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 4724/Τ.Β΄/19.12.2019.
Στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/ τ. Α΄/48-2017) αποτυπώνονται η δομή, οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών
Σπουδών (Π.Δ.Σ.) του Τμήματος και οι προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτό. Επιπλέον,
καθορίζονται οι διαδικασίες εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και απόκτησης
Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).
Αντικείμενο του Π.Δ.Σ. είναι η προαγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας με τη χρήση
και αξιοποίηση της βιβλιογραφίας και των διεθνών προτύπων και οδηγεί στην απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής
έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου στην εξέλιξη της γνώσης στον
αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο. Στο Τμήμα Λογοθεραπείας εκπονούνται διδακτορικές
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σπουδές στα αντικείμενα που αυτό θεραπεύει και οι οποίες πρέπει να πληρούν
προϋποθέσεις υψηλού επιστημονικού επιπέδου και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της
σύγχρονης Λογοπαθολογίας και της κοινωνίας.
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) του Τμήματος οδηγεί στην εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής και απονέμει «Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) του Τμήματος
Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

Α. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, έχουν:
1. Έλληνες ή αλλοδαποί κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
ή αναγνωρισμένου αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.
2. Πρόσφατα απόφοιτοι Π.Μ.Σ. για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία τους, αλλά έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο
μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και έχουν υποστηρίξει δημόσια και
επιτυχώς τη μεταπτυχιακή τους διατριβή, εφόσον προβλέπεται. Οι εν λόγω υποψήφιοι
υποβάλλουν, επιπρόσθετα, βεβαίωση του υπευθύνου του Π.Μ.Σ για τα παραπάνω και
υποχρεούνται να υποβάλλουν τους οριστικούς τίτλους σπουδών εντός εξαμήνου.
3. Πτυχιούχοι ιατρικής, οδοντιατρικής καθώς και κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν.4485/17, γίνονται αιτιολογημένα
δεκτοί με απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος ως υποψήφιοι διδάκτορες και ας μην είναι
κάτοχοι Π.Μ.Σ.
Β. Κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα κατάλληλα προσόντα, τα οποία εκφράζονται ως
σειρά κριτηρίων που θα συνεκτιμηθούν για την επιλογή τους ή μη ως Υποψήφιοι Διδάκτορες
στο Τμήμα Λογοθεραπείας. Η λίστα των κριτηρίων που προτείνονται και λαμβάνονται υπ’
όψη είναι τα ακόλουθα:

➢ Η ακαδημαϊκή επίδοση στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές

➢ Συνάφεια με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής (της προπτυχιακής ή/και
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, του μεταπτυχιακού διπλώματος ή/και του πτυχίου,
του ερευνητικού έργου και της επαγγελματικής δραστηριότητας)
➢ Αναλυτικό υπόμνημα υποψηφίου
➢ Λοιπά προσόντα και δεξιότητες
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Γ. Εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων
Το Τμήμα Λογοθεραπείας δύναται να προκηρύσσει θέσεις διδακτορικών φοιτητών στην
αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Για το χειμερινό εξάμηνο, η προθεσμία υποβολής
αιτήσεων είναι μέχρι το τέλος μηνός Σεπτεμβρίου και για το εαρινό εξάμηνο, η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι το τέλος μηνός Φεβρουαρίου. Οι επιστημονικές περιοχές, ο
αριθμός των θέσεων ανά περιοχή και οι τυχόν ειδικές απαιτήσεις καθώς και τα μέλη ΔΕΠ
που έχουν εισηγηθεί, καθορίζονται στην προκήρυξη. Η προκήρυξη αναρτάται υποχρεωτικά
στον ιστότοπο του τμήματος.
Επιπλέον το Τμήμα μπορεί να δεχθεί και ενδιάμεσα, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού
εξαμήνου αίτηση ενδιαφέροντος μετά από εισήγηση μέλους ΔΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
•
Αίτηση υποψηφιότητας για το Π.Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναγράφονται ο
προτεινόμενος επιβλέπων, ο προτεινόμενος τίτλος καθώς και η προτεινόμενη γλώσσα
εκπόνησης (Ελληνικά ή Αγγλικά) της διδακτορικής διατριβής.
•
Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών.
•
Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων/διπλωμάτων από τον ΔΟΑΤΑΠ (για
αποφοίτους Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής).
•
Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλους τους τίτλους και τα έτη σπουδών.
•
Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
αποδεικτικό, η γνώση πιστοποιείται με εξέταση, η οποία περιλαμβάνει την μετάφραση
τεχνικού κειμένου στα Ελληνικά ή πιστοποιείται από τριμελή επιτροπή που ορίζει το Τμήμα.
•
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
•
Δύο (2) συστατικές επιστολές καθηγητών ΑΕΙ.
•
Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).
•
Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα
πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για
διδακτορικές σπουδές.
•
Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλε στην
πληρέστερη αξιολόγησή του.
Δ. Επιλογή υποψηφίων διδακτόρων – Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
H Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις
κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή
επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων, η οποία εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα
συνυποβαλλόμενα έγγραφα και η οποία αφού λάβει υπόψη τις επιδόσεις στις προπτυχιακές
και μεταπτυχιακές σπουδές, τις ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές, τη γνώμη του
προτεινόμενου επιβλέποντα και τη συνέντευξη του υποψηφίου, με το υπόμνημα
αξιολόγησης που υποβάλλει στη συνέλευση προτείνει τους λόγους για τους οποίους κάθε
υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και τον προτεινόμενο επιβλέποντα,
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εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος, αναθέτει
στον προτεινόμενο επιβλέποντα την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή σύμφωνα με το Άρθρο 39 του Ν. 4485/2017.
Μετά τον ορισμό των Τριμελών Συμβουλευτικών Επιτροπών, τα ονόματα των υποψηφίων
διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών
διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των τριμελών συμβουλευτικών
επιτροπών αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος με έγγραφο που συντάσσεται
με τη φροντίδα του υποψήφιου.
Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή έχει αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την
εκπόνηση και συγγραφή της διατριβής και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή
άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή από άλλο ΑΕΙ με το ίδιο ή συναφές
γνωστικό αντικείμενο ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και δεν είναι συγγενείς με τον
υποψήφιο διδάκτορα. Μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής είναι ο επιβλέπων της
διατριβής.
Όσοι γίνονται δεκτοί αποκτούν την ιδιότητα του Υποψηφίου Διδάκτορα. Στην εγκριτική
απόφαση ορίζεται η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής (βλέπε και Άρθρο 10
του παρόντος κανονισμού) και ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής.
Ε. Χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία
(3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής. Ως μέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωσης της Διδακτορικής Διατριβής ορίζονται
τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα χρονικά αυτά όρια
αποφαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από πρόταση της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής.
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Επιστήμες της Αγωγής
• Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός
• Εκπαίδευση και Κοινωνία: Θεωρίες και
Πρακτικές
• Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική
•

Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Ανδρέας Μπρούζος
Καθηγητής

Πληροφορίες: Παπαγιάννη Αποστολία
Τηλ.: 26510-07454
Φαξ: 26510-07023
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
gramptde@uoi.gr
Ιστοσελίδα:
http://ptde.uoi.gr/
Αριθμός εισακτέων φοιτητών: 30

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
•

Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Σπυρίδων-Γεώργιος
Σούλης Αναπληρωτής Καθηγητής

Πληροφορίες: Παπαγιάννη Αποστολία
Τηλ.: 26510-07454
Φαξ: 26510-07023
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
Αριθμός εισακτέων φοιτητών: 12 gramptde@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://ptde.uoi.gr/
Διδακτική και Τεχνολογίες Μάθησης των
Φυσικών Επιστημών
•

Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Κωνσταντίνος
Κώτσης Καθηγητής
Πληροφορίες: Παπαγιάννη Αποστολία
Τηλ.: 26510-07454
Φαξ: 26510-07023
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
Αριθμός εισακτέων φοιτητών: 12 gramptde@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://ptde.uoi.gr/

Πρόγραμμα Εκπόνησης Διδακτορικής
Διατριβής
Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των
Επιστημών
(Διοικητική υποστήριξη παρέχεται από το
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας του Π.Ι.)

Πληροφορίες: Παπαγιάννη Αποστολία
Τηλ.: 26510-07187
Φαξ: 26510-07023
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
gramptde@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://ptde.uoi.gr/
Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Πέτσιος Θ.
Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Πληροφορίες: Σιούλα Παναγιώτα
Τηλ.: 26510-05862
Φαξ: 26510-05801
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: psioula@cc.uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://ppp.uoi.gr/index.php/2Αριθμός εισακτέων φοιτητών: 20 uncategorised/32-2014-12-10-13-00-11
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Οι μεταπτυχιακές σπουδές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.)
οδηγούν στην απόκτηση:
• Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής
• Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
• Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διδακτική και Τεχνολογίες Μάθησης
των Φυσικών Επιστημών
• Διδακτορικού Διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής σε συγκεκριμένη ειδίκευση
Το Τμήμα, επίσης, συμμετέχει στα:
• Διϊδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ελληνική
Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών» του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων με τη συνεργασία και του Τμήματος Φ.Κ.Σ. του Πανεπιστημίου Κρήτης.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει
και λειτουργεί από ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και για τα πέντε επόμενα ακαδημαϊκά έτη
(έως το 2023) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
“ Επιστήμες της Αγωγής ”, ΦΕΚ 159/τ.Β'/13-2-2002 (Ίδρυση), ΦΕΚ 1836/τ.Β'/22-5-2018
(Επανίδρυση), ΦΕΚ 2982/τ.Β'/19-7-2019 (Τροποποίηση) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4485/2017 (Α΄114) και τρεις ειδικεύσεις:
• Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός (ΕΓΠ)
• Εκπαίδευση και Κοινωνία: Θεωρίες και Πρακτικές (ΕΚΘΠ)
• Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική (ΕΣ)
Προϋποθέσεις συμμετοχής, αίτηση υποψηφιότητας - δικαιολογητικά, εξετάσεις κριτήρια επιλογής:
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Παιδαγωγικών
Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής, πτυχιούχοι πανεπιστημιακών
τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς
και πτυχιούχοι ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής
Επιτροπής του Π.Μ.Σ., μπορεί να υποχρεώσει τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές να
εξεταστούν επιπροσθέτως σε συγκεκριμένα μαθήματα, όταν οι βασικές σπουδές τους
υπαγορεύουν κάτι τέτοιο.
Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση, χωρίς να υποβληθούν σε εξεταστική
διαδικασία.
Αίτηση συμμετοχής – δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ καλούνται να
υποβάλουν ηλεκτρονικά, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται έγκαιρα, τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των πτυχίων τους
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Την/τις πτυχιακή/ες εργασία/ες τους (αν έχουν εκπονήσει)
4. Τις αντιπροσωπευτικότερες δημοσιεύσεις τους (αν υπάρχουν)
5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τεκμηρίωση ισοτιμίας του με το επίπεδο Γ1 του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι,
προκειμένου να εγγραφούν, να
προσκομίσουν επίσης:
1. Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων (σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής,
απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)
2. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
Επιτυχών υποψήφιος ο οποίος δεν θα προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω
δικαιολογητικά αποκλείεται και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών στη σειρά
κατάταξης.
Επιτυχών υποψήφιος, ο οποίος δεν θα προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω
δικαιολογητικά, αποκλείεται και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών στη σειρά
κατάταξης.
Για την εξεταστέα ύλη της γραπτής δοκιμασίας, την υποβολή δικαιολογητικών και για κάθε
συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία του Τμήματος και να επισκέπτονται το δικτυακό́ τόπο του Τμήματος .
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Εξετάσεις – Κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
1. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε γραπτή δοκιμασία στο γνωστικό αντικείμενο της
κατεύθυνσης που επέλεξαν.
2. Επίσης, θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση κατανόησης αγγλικού επιστημονικού
κειμένου (ανεξάρτητα από την κατοχή τίτλου γλωσσομάθειας). Απαραίτητη προϋπόθεση
επιτυχίας είναι ο/η υποψήφιος/α να συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον 60/100 στη
γραπτή δοκιμασία κατανόησης αγγλικού επιστημονικού κειμένου.
3. Επιπροσθέτως, θα εξεταστούν σε μία από τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική,
Γερμανική, εκτός αν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας (Επιπέδου Γ1 ή και
αντίστοιχο με αυτό για τις υπόλοιπες γλώσσες σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον Εσωτερικό
Κανονισμό, ή είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ξένων χωρών από Τμήματα που η επίσημη
γλώσσα διδασκαλίας τους συμπίπτει με κάποια από τις προαναφερόμενες γλώσσες ή είναι
πτυχιούχοι Ξένων Φιλολογιών ελληνικών Πανεπιστημίων, οπότε και απαλλάσσονται της
συγκεκριμένης εξέτασης). Η γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα προηγείται και η επιτυχία σε
αυτή θεωρείται ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην εξέταση του
γνωστικού αντικειμένου που θα ακολουθήσει.
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και
Εξέτασης. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο των υποψηφίων και ύστερα από τον
σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα τυπικά κριτήρια και καλεί σε γραπτή
εξέταση, προφορική παρουσίαση και συνέντευξη όσους έχουν προ-επιλεγεί.
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας θα γνωστοποιηθούν οι ακριβείς
ημερομηνίες των γραπτών δοκιμασιών (στην ξένη γλώσσα και το γνωστικό αντικείμενο), οι
οποίες θα πραγματοποιηθούν το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου).
Πρόγραμμα Σπουδών: Το Πρόγραμμα Σπουδών αναπτύσσεται ως εξής:
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Π.Μ.Σ. 'ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ'
Ειδίκευση: Ελληνική Γλώσσα & Πολιτισμός [ΕΓΠ]
Α΄Εξάμηνο
Ειδίκευση Μαθήματα
ΕCTS
Επιστήμες της Aγωγής
Υ 5
Υ 5
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
Υ 10
Γραπτός και Προφορικός Λόγος-Το Δημοτικό Τραγούδι
ΕΓΠ Ελληνική Μυθολογία, και Παραμύθια: Αξίες, ιδεολογικές προσεγγίσεις και συγκριτικές μελέτες από την αρχαιότητα
Ε ως10σήμερα
Ε 10 Επιλέγεται ένα (1) από τα τρία (3)
Οι Αρχαίες Ελληνικές Προφορικές Αφηγήσεις και η Επιβίωσή τους στην Ευρώπη
Ε 10
Κοινωνικά Ζητήματα στην Παιδική Λογοτεχνία
Σύνολο ECTS Εξαμήνου
Β΄Εξάμηνο
Ειδίκευση Μαθήματα
ΕCTS
Διδακτική μεθοδολογία της ελληνικής γλώσσας και γλωσσικές τέχνες-Δημιουργική γραφή
Υ 10
Υ 10
Διγλωσσία , μετανάστευση και μέθοδοι γλωσσικής εκμάθησης των Ελληνικών ως ξένης γλώσσας
Η μουσική ως γλώσσα προσωπικής έκφρασης, διαπαιδαγώγησης και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων Ε 10
ΕΓΠ
Ελληνικά Περιοδικά και η Συμβολή τους στη Γλώσσα και την Πνευματική Ζωή των Ελλήνων
Ε 10 Επιλέγεται ένα (1) από τα τρία (3)
Ε 10
Ελληνικές Παροιμίες και η συμβολή τους στην ελληνική πολιτιστική κληρονομιά
Σύνολο ECTS Εξαμήνου
Γ΄Εξάμηνο
Ειδίκευση Μαθήματα
ΕCTS
Ε 5
Φιλαναγνωσία
Ε 5 Επιλέγεται ένα (1) από τα τρία (3)
Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών
Ε 5
Η αναπηρία στην παιδική λογοτεχνία
Ε 5
Γλώσσα και Επικοινωνία : Ψυχολογικές προσεγγίσεις
ΕΓΠ
Ε 5 Επιλέγεται ένα (1) από τα τρία (3)
Πολιτισμός και θρησκειολογία
Ε 5
Η Ετερότητα στην Παιδική Λογοτεχνία
Υ 20
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σύνολο ECTS Εξαμήνου

ΕCTS
5
5
10
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Π.Μ.Σ. 'ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ'
Ειδίκευση: Εκπαίδευση και Κοινωνία: Θεωρίες και Πρακτικές [ΕΚΘΠ]
Α΄Εξάμηνο
Ειδίκευση

Μαθήματα
Επιστήμες της Αγωγής
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
ΕΚΘΠ
Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών
Συγκρουσιακά ζητήματα στην ιστορική εκπαίδευση
Σύνολο ECTS Εξαμήνου

Υ/Ε
Υ
Υ
Υ
Υ

ΕCTS
5
5
10
10

ΕCTS
5
5
10
10
30

Β΄Εξάμηνο
Ειδίκευση

Μαθήματα
Μορφές κοινωνικής ανισότητας στην εκπαίδευση
Διαφορετικότητα και διαπολιτισμική επικοινωνία στη σχολική τάξη
ΕΚΘΠ
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
Σύνολο ECTS Εξαμήνου

Υ
Υ
Ε
Ε

10
10
5
5

ΕCTS
10
10
5
5
30

Γ΄Εξάμηνο
Ειδίκευση

Μαθήματα
Πρακτική Άσκηση: Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών
ΕΚΘΠ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σύνολο ECTS Εξαμήνου
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ B’ Eαρινού Εξαμήνου
Επιστημολογία της Εκπαίδευσης
Σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα και ανθρώπινα δικαιώματα
Ετερότητα και Κοινωνική Ανάπτυξη
Εκπαίδευση και Κοινωνικός Αποκλεισμός
Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης
Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
Πολιτισμική ανάλυση και εκπαίδευση
Ιστορική κουλτούρα: Διδακτική της Ιστορίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα
Οπτικοακουστικές Αναπαραστάσεις και Ιστορία
Τοπική ιστορία και εκπαίδευση
Εκπαιδευτική Πολιτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική Ηγεσία
Οικονομική κρίση και εκπαίδευση
Φύλο, πολιτισμός και κοινωνία
Φιλοσοφία για/με παιδιά
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Χρονική διάρκεια απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη
λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα, στα
οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης, κρίσης και αξιολόγησης της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

93
καθορίζεται σε 6 εξάμηνα. Δύναται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να χορηγείται
παράταση σπουδών μέχρι και τρεις (3) μήνες, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Σ.Ε. και
απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ.
Όργανα του ΠΜΣ
Αρμόδια όργανα για την εν γένει λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο Διευθυντής του Προγράμματος (Δ.Π.)
Μεταπτυχιακών Σπουδών και οι Συντονιστές των ειδικεύσεων. Η Γ.Σ.Ε.Σ. η Σ.Ε. και ο
Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχουν τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο ν.
4485/2017.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στην «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», ΦΕΚ 1807/τ.Β'/21-5-2018 (Ίδρυση),
ΦΕΚ 2983/τ.Β'/19-7-2019 (Τροποποίηση) και η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4)
εξάμηνα. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτές/οί πτυχιούχοι
Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής, πτυχιούχοι
Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ. Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. γίνονται δεκτοί καθ’
υπέρβαση, χωρίς να υποβληθούν σε εξεταστική διαδικασία.
Αίτηση συμμετοχής – δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ καλούνται να
υποβάλουν ηλεκτρονικά, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται έγκαιρα την αίτηση
υποψηφιότητάς τους.
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι, προκειμένου να εγγραφούν, να
προσκομίσουν επίσης:
1.
Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων (σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής,
απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)
2. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
Επιτυχών υποψήφιος, ο οποίος δεν θα προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω
δικαιολογητικά, αποκλείεται και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών στη σειρά
κατάταξης.
Για την εξεταστέα ύλη της γραπτής δοκιμασίας, την υποβολή δικαιολογητικών και για κάθε
συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία του Τμήματος και να επισκέπτονται το δικτυακό́ τόπο του Τμήματος .
Διαδικασία επιλογής
Οι υποψήφιες/οι θα εξεταστούν σε γραπτή δοκιμασία σχετική με την Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση (για την εξεταστέα ύλη και βιβλιογραφία βλ. παράρτημα).
Επίσης, θα εξεταστούν σε μία από τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, εκτός
αν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας Επιπέδου C1 και άνω ή και αντίστοιχο
με αυτό για τις υπόλοιπες γλώσσες σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον Εσωτερικό
Κανονισμό, ή είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ξένων χωρών από Τμήματα που η επίσημη
γλώσσα διδασκαλίας τους συμπίπτει με κάποια από τις προαναφερόμενες γλώσσες ή είναι
πτυχιούχοι Ξένων Φιλολογιών ελληνικών Πανεπιστημίων, οπότε και απαλλάσσονται της
συγκεκριμένης εξέτασης. Η γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα προηγείται και η επιτυχία σε
αυτή θεωρείται ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην εξέταση του
γνωστικού αντικειμένου που θα ακολουθήσει.
Τέλος, οι επιτυχούσες/όντες στη γραπτή δοκιμασία θα κληθούν να προσέλθουν σε
συνέντευξη.
Για την τελική κατάταξη των υποψηφίων, θα ληφθούν υπόψη ειδικά κριτήρια, όπως: ο
βαθμός πτυχίου, ο βαθμός της γραπτής δοκιμασίας, ο βαθμός της συνέντευξης, η
πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση,
οι δημοσιεύσεις της/ου υποψήφιας/ου σε έγκριτα περιοδικά και ο βαθμός της πτυχιακής
εργασίας (αν υπάρχει), κ.ά. Ο συντελεστής βαρύτητας καθενός από τα παραπάνω κριτήρια
αναφέρεται, αναλυτικά, στο Παράρτημα.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα γνωστοποιηθούν οι
ακριβείς ημερομηνίες των γραπτών δοκιμασιών (στην ξένη γλώσσα και το γνωστικό
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αντικείμενο), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το πρώτο ή δεύτερο δεκαήμερο του
Οκτωβρίου.
Πρόγραμμα Σπουδών
Το ενδεικτικό Πρόγραμμα
διαμορφώνεται ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Επιλογής ή
Επιλογής ή
Επιλογής ή
Επιλογής
Σύνολο ECTS
Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα
Πρακτική Άσκηση Ι (σε
Σχολικές Μονάδες
Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης ή σε Τμήμα
ένταξης ή σε Τμήμα
Παράλληλης Στήριξης ή
σε Δομές Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης)
Υποχρεωτικό
Επιλογής ή
Επιλογής ή
Επιλογής ή
Επιλογής ή
Επιλογής
Σύνολο ECTS

Μαθημάτων

στο

Μεταπτυχιακό

Δίπλωμα

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα
Υποχρεωτικό
Επιλογής ή
Επιλογής ή
Επιλογής ή
Επιλογής ή
Επιλογής
Σύνολο ECTS

ECTS
10
10
10
10
10
10
30

Δ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα
Πρακτική Άσκηση ΙΙ (σε
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή σε Τμήμα ένταξης ή σε Τμήμα Παράλληλης Στήριξης ή σε
Δομές Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης)
Διπλωματική Εργασία

ECTS
10

10
10
10
10
10
10
30

Σύνολο ECTS

Ειδίκευσης

ECTS
10
10
10
10
10
10
30

ECTS
10

20

30

Κατάλογος παρεχόμενων γνωστικών αντικειμένων (Μαθήματα)
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Ερευνητικός Σχεδιασμός - Μεθοδολογία Έρευνας στην Ειδική Εκπαίδευση
Ι
Ειδική Αγωγή
Μαθησιακές Δυσκολίες
Εφαρμογέ ς των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη
Σχολική & Κοινωνική Ένταξη των Μαθητών με Αναπηρία/ ή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
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Πιστωτικές
μονάδες ECTS
10
10
10
10

96
Μαθήματα Επιλογής
Ερευνητικός Σχεδιασμός - Μεθοδολογία στην Ειδική Εκπαίδευση ΙΙ
Γλωσσική Ανάπτυξη και Διαταραχές
Παιδαγωγική της Συμπερίληψης
Ψυχοδιαγνωστικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση
Οι ΤΠΕ στην Ειδική Εκπαίδευση
Διδακτικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση
Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών στην
Ειδική Εκπαίδευση
Διαχείριση και αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών κατά τη
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών
Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας στην Ειδική Εκπαίδευση
Διαχείριση και αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών κατά τη
διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας.
Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στην Ειδική Εκπαίδευση
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση
Φιλοσοφικές προσεγγίσεις της Αναπηρίας
Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας
Η Μουσικοθεραπεία στην Ειδική Εκπαίδευση
Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο «Σχολείο για Όλους»
Εφαρμοσμένη θετική ψυχολογία στην Eιδική Εκπαίδευση
Λογοθεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση
Εργοθεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση
Το θέατρο ως διδακτική μέθοδος στα άτομα με αναπηρία/ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες – Εναλλακτικές Μέθοδοι εκπαίδευσης ατόμων
με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Πρακτικές Ασκήσεις– Διπλωματική Εργασία
Πρακτική Άσκηση Ι (Υποχρεωτική)
Πρακτική Άσκηση ΙΙ (Υποχρεωτική)
Διπλωματική Εργασία (Υποχρεωτική)

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

10
10
20

Χρονική διάρκεια απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για
την εκπόνηση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης και της διπλωματικής εργασίας).
Όργανα του ΠΜΣ
Αρμόδια όργανα για την εν γένει λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» είναι η Συνέλευση, η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο Διευθυντής του Προγράμματος (Δ.Π.)
Μεταπτυχιακών Σπουδών και ο Συντονιστής του Π.Μ.Σ. Η Συνέλευση του Τμήματος, η Σ.Ε.
και ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο ν. 4485/2017.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ΦΕΚ 2436/τ.Β'/26-6-2018 (Ίδρυση),
ΦΕΚ 3001/τ.Β'/22-7-2019 (Τροποποίηση), απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στην «Διδακτική και τεχνολογίες μάθησης των Φυσικών Επιστημών» και η διάρκεια
σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται
δεκτές/οί πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής
Αγωγής, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών,
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ.
Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση, χωρίς να υποβληθούν σε εξεταστική
διαδικασία.
Αίτηση συμμετοχής – δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενες/οι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ καλούνται να
υποβάλουν ηλεκτρονικά, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται έγκαιρα, τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
6. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των πτυχίων τους
7. Βιογραφικό Σημείωμα
8. Την πτυχιακή εργασία τους (αν έχουν εκπονήσει)
9. Τις δημοσιεύσεις τους (αν υπάρχουν)
Οι επιτυχούσες/όντες υποψήφιοι είναι υποχρεωμένες/οι, προκειμένου να εγγραφούν, να
προσκομίσουν επίσης:
1.
Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων (σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής,
απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)
2. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
Επιτυχούσα/ών υποψήφια/ος, ο οποίος δεν θα προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω
δικαιολογητικά, αποκλείεται και τη θέση του καταλαμβάνει η/ο πρώτη/ος επιλαχούσα/ών
στη σειρά κατάταξης.
Για την εξεταστέα ύλη της γραπτής δοκιμασίας, την υποβολή δικαιολογητικών και για
κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία του Τμήματος και να επισκέπτονται το δικτυακό́ τόπο του Τμήματος .
Διαδικασία επιλογής
Οι υποψήφιες/οι θα εξεταστούν σε γραπτή δοκιμασία σχετική με την Φυσική και Διδακτική
της Φυσικής (για εξεταστέα ύλη και βιβλιογραφία βλ. παράρτημα).
Επίσης, θα εξεταστούν σε μία από τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική,
Γερμανική, εκτός αν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας (Επιπέδου Β1 και άνω
ή και αντίστοιχο με αυτό για τις υπόλοιπες γλώσσες σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον
Εσωτερικό Κανονισμό, ή είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ξένων χωρών από Τμήματα που η
επίσημη γλώσσα διδασκαλίας τους συμπίπτει με κάποια από τις προαναφερόμενες γλώσσες
ή είναι πτυχιούχοι Ξένων Φιλολογιών ελληνικών Πανεπιστημίων, οπότε και απαλλάσσονται
της συγκεκριμένης εξέτασης. Η γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα προηγείται και η επιτυχία
σε αυτή θεωρείται ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην εξέταση του
γνωστικού αντικειμένου που θα ακολουθήσει.
Τέλος, οι επιτυχούσες/όντες στη γραπτή δοκιμασία θα κληθούν να προσέλθουν σε
συνέντευξη.

97

98
Για την τελική κατάταξη των υποψηφίων, θα ληφθούν τα κριτήρια, όπως
αναφέρεται, αναλυτικά, στο Παράρτημα.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα γνωστοποιηθούν
οι ακριβείς ημερομηνίες των γραπτών δοκιμασιών (στην ξένη γλώσσα και το γνωστικό
αντικείμενο), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το πρώτο ή δεύτερο δεκαήμερο του
Οκτωβρίου.
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ
ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120). Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα
γίνεται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα.
Το ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
διαμορφώνεται ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Σύνολο ECTS

ECTS
10
10
10
30

Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Σύνολο ECTS

ECTS
10
10
10
30

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Σύνολο ECTS

ECTS
10
10
10
30

Δ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα
Διπλωματική Εργασία

ECTS
30

Σύνολο ECTS

30

Ο Κατάλογος των παρεχόμενων γνωστικών αντικειμένων (Μαθήματα) είναι ο εξής:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδακτική Φυσικών Επιστημών
Στατιστική ανάλυση δεδομένων και σχεδιασμός έρευνας στις
Φυσικές Επιστήμες
Εκπαιδευτική Έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες
Πειράματα για τη διδασκαλία εννοιών των Φυσικών Επιστημών
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση
στις Φυσικές Επιστήμες
Περιβαλλοντικά ζητήματα και διδακτικές μέθοδοι
Σύγχρονες Τάσεις και Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία των
Φυσικών Επιστημών
Τεχνολογική παιδαγωγική γνώση στις Φυσικές Επιστήμες
Μοντελοποίηση και προσομοιώσεις στην εκπαίδευση στις
Φυσικές Επιστήμες
Διπλωματική Εργασία

Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή

Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
30

του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)
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ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα
Όργανα του ΠΜΣ
Αρμόδια όργανα για την εν γένει λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι
η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο Διευθυντής του Προγράμματος (Δ.Π.)
Μεταπτυχιακών Σπουδών και οι Συντονιστές των Ειδικεύσεων. Η Γ.Σ.Ε.Σ. η Σ.Ε. και ο
Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχουν τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Ν.
4485/2017.

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»
Βλ. Τμήμα Φιλοσοφίας
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει α) ο κάτοχος
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.)
της ημεδαπής ή παλαιότερου τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ή
αναγνωρισμένου ως ισότιμου με τα παραπάνω διπλώματος της αλλοδαπής, ή Ενιαίου Τίτλου
Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (integrated master) 90 Πιστωτικών Μονάδων ECTS, και
β) ο απόφοιτος Α.Ε.Ι. τουλάχιστον πενταετούς κύκλου σπουδών 300 Πιστωτικών Μονάδων
ECTS. Η Τριμελής Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών μπορεί ανά κατηγορία αιτήσεων μπορεί,
εάν το κρίνει απαραίτητο, να προτείνει την παρακολούθηση ενός αριθμού μαθημάτων (έως
6) κατά περίπτωση, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η έναρξη Διδακτορικής Διατριβής σε
κάποιον υποψήφιο. Ο χρόνος παρακολούθησης των υποχρεωτικών μαθημάτων δεν
υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση του διδακτορικού.
Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής απαιτείται η αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής ή
της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1 του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας.
2. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία
(3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς συμβουλευτικής
Επιτροπής.
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής:
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην
Προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία

Διευθύντρια Π.Μ.Σ.:
Καλδρυμίδου Μαρία, Καθηγήτρια

Πληροφορίες: Μπέζα Ευθαλία
Τηλ.: 26510-07189
Φαξ: 26510-07020
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: gramptn@uoi.gr
Αριθμός εισακτέων φοιτητών: 45 Ιστοσελίδα: http://ecedu.uoi.gr
Διευθύντρια Δ.Π.Μ.Σ.:
Πλακίτση Αικατερίνη, Καθηγήτρια

• «Επιστήμες του Περιβάλλοντος
και Εκπαίδευση για την Αειφορία»

Πληροφορίες: Μπέζα Ευθαλία
Τηλ.: 26510-07189
Φαξ: 26510-07020
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: gramptn@uoi.gr
Αριθμός εισακτέων φοιτητών: 20 Ιστοσελίδα: http://ecedu.uoi.gr
Προσχολική Εκπαίδευση
• Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση
Προγραμμάτων Προσχολικής και
Πρωτοσχολικής Εκπαίδευσης
• Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην
Προσχολική και Πρωτοσχολική
Εκπαίδευση
• Γλωσσικός Γραμματισμός και
Πολυγραμματισμοί στην Προσχολική
Εκπαίδευση
• Ψυχολογία στην Εκπαίδευση και Ειδική
Αγωγή
• Κοινωνία, Ετερότητα και Προσχολική
Εκπαίδευση
• Τέχνη και Εκπαίδευση
• Σημαντική σημείωση:
Δεν προκηρύσσονται νέες θέσεις
μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ.
Προσχολική Εκπαίδευση
Αριθμός εισακτέων φοιτητών: 40
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Διευθύντρια Π.Μ.Σ.:
Καλδρυμίδου Μαρία, Καθηγήτρια
Πληροφορίες: Μπέζα Ευθαλία
Τηλ.: 26510-07189
Φαξ: 26510-07020
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
gramptn@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://ecedu.uoi.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και
λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ΦΕΚ 2100/τ.Β'/31-7-2014 (Ίδρυση) και
ΦΕΚ 1722/τ.Β΄/17-5-2018 (Επανίδρυση), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με
τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις
στην Προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία» και απονέμει:
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής εξειδικεύσεις:
• Διδακτική των Επιστημών: Διδακτική διαχείριση της τάξης, εργαλεία ΤΠΕ, σχεδιασμός και
αξιολόγηση προγραμμάτων και περιβαλλόντων μάθησης υπό το πρίσμα γνωστικών και
κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων
• Λόγος, Τέχνες και Ετερότητα στην Εκπαίδευση
• Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση
Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.:
Καλδρυμίδου Μαρία, Καθηγήτρια
Συντονιστική Eπιτροπή του Π.Μ.Σ.:
Καλδρυμίδου Μαρία, Καθηγήτρια
Σακελλαρίου Μαρία, Καθηγήτρια
Γιώτσα Άρτεμις, Καθηγήτρια
Στεργίου Αμαρυλλίς, Αναπλ. Καθηγήτρια
Τσιτσανούδη Νικολέττα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ.:
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Συνέλευση του
Τμήματος προκηρύσσει θέσεις με ανοιχτή διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ.
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Αγωγής, πτυχιούχοι άλλων
Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. 5 της ημεδαπής και
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχει
αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α' 80).
3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και
μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται στο Τμήμα, το οποίο είναι συναφές με
τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

5 Α.Ε.Ι.: Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.
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Αίτηση υποψηφιότητας – Δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του
Τμήματος είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, περιλαμβάνουν:
Προαπαιτούμενα:
1. Επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση, σε επίπεδο6 που
ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Μοριοδοτούμενα:
1. Γραπτή εξέταση
2. Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος
3. Επίδοση στην Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία
4. Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ
5. Μεταπτυχιακός τίτλος (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Μάστερ)
6. Διδακτορικό
7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (κατά προτεραιότητα
στην αγγλική) και πρακτικά συνεδρίων(κατά προτεραιότητα διεθνών).
8. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή.
Συνεκτιμώμενα:
1. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.
2. Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας.
3. Συστατικές επιστολές7.
4. Επιπλέον πρόσθετα κριτήρια, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
όπως:
-Επαγγελματική Εμπειρία (διάρκεια και είδος).
-Άλλη Ερευνητική Εμπειρία.
Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα της
Συνέλευσης του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.. Η επιλογή των μεταπτυχιακών
φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1.Γραπτή εξέταση κατανόησης ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου
(εάν δεν πιστοποιείται επάρκεια με σχετικό τίτλο σπουδών)
1.Γραπτή εξέταση
2. Συνέντευξη
3. Γενικός βαθμός βασικού πτυχίου (από 5.00- 6.49 «καλώς»: 1 μόριο, από
6.50- 8.49 «λίαν καλώς»: 3 μόρια, από 8.50- 10.00 «άριστα»: 5 μόρια)
4. Πτυχιακή (διπλωματική) εργασία
5. Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ
6. Μεταπτυχιακός τίτλος (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Μάστερ)

Αριθμ. Μορίων
Προαπαιτούμενο
50 (μέγιστο)
10 (μέγιστο)
10 (μέγιστο)
10
4
4

6 Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό
του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης
Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και
ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα
οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο
ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική
φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή
μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
7Ο αριθμός και το είδος των συστατικών επιστολών (από μέλη ΔΕΠ, εργοδότες) καθορίζεται με απόφαση της
Συνέλευσης
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7. Διδακτορικό
8.Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (κατά
προτεραιότητα στην αγγλική) και πρακτικά συνεδρίων(κατά
προτεραιότητα διεθνών).
Μέγιστο Σύνολο Μορίων

6
6 (μέγιστο)
100

Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας είναι: η επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας (κατοχή
πιστοποιητικού επιπέδου πολύ καλής γνώσης/C1) ή η επιτυχής γραπτή εξέτασή της και η
συγκέντρωση τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μορίων στη γραπτή εξέταση.
Χρονική διάρκεια απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
Η χρονική διάρκεια για την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται
σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους σαράντα πέντε (45)
μεταπτυχιακούς φοιτητές.

I.
II.

III.
IV.

Διδακτικό Προσωπικό
Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ., μπορούν να αναλαμβάνουν:
Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.
Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής.
Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 (Α΄ 112) του οικείου Τμήματος ή το άρθρο 19
του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011.
Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, μετά από απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος για την ανάθεση διδασκαλίας που θα πρέπει να περιέχει
τεκμηριωμένη αιτιολόγηση των αναγκών και αφού συνυπολογιστούν οι εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας των εν ενεργεία μελών Δ.Ε.Π.
Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί
το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αναθέσει
διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη Δ.Ε.Π.
άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014 (Α΄
258).
Επιπλέον η Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του
Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες που
έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36.
Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων.
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ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ»
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και
λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΦΕΚ 1757/17-05-2018, Β΄), Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ), σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής και το
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τίτλο
«Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία» και απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Επιστήμες του Περιβάλλοντος και
Εκπαίδευση για την Αειφορία»
Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ.:
Πλακίτση Αικατερίνη, Καθηγήτρια
Επταμελής Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.):
Πλακίτση Αικατερίνη, Καθηγήτρια
Κούτρας Βασίλειος, Καθηγητής
Παγγέ Πολυξένη, Καθηγήτρια
Μπατιστάτου Άννα, Καθηγήτρια
Σύρρου Μαρίκα, Καθηγήτρια
Λεονάρδος Ιωάννης, Καθηγητής
Κατή Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ.:
Πλακίτση Αικατερίνη, Καθηγήτρια
Σύρρου Μαρίκα, Καθηγήτρια
Μπατιστάτου Άννα, Καθηγήτρια
Κατή Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Λεονάρδος Ιωάννης, Καθηγητής
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ.:
Τα Τμήματα σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. προκηρύσσουν θέσεις με ανοιχτή
διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή πτυχιούχων στο
Δ.Π.Μ.Σ.
Προϋποθέσεις συμμετοχής - Κατηγορίες Πτυχιούχων
Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
• Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. 8της ημεδαπής και
• Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχει
αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
• Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και
μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που
υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο
οικείο Ίδρυμα.

8 Α.Ε.Ι.: Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.
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Αίτηση υποψηφιότητας – Δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του
οικείου Τμήματος είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, περιλαμβάνουν:
1. Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος
2. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.
3. Επίδοση στη Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο
σπουδών.
4. Επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση, σε επίπεδο9 που
ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
5. Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας.
6. Συστατικές επιστολές10.
7. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή.
8. Επιπλέον πρόσθετα κριτήρια, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
όπως:
• Επαγγελματική Εμπειρία (διάρκεια και είδος).
• Ερευνητική Εμπειρία.
• Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα.
Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα της
Ε.Δ.Ε. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των
εξής κριτηρίων:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΜΟΡΙΩΝ
1. Γραπτή εξέταση κατανόησης ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου
20 (μέγιστο)
2. Προφορική εξέταση – Παρουσίαση
20 (μέγιστο)
3. Συνέντευξη
20 (μέγιστο)
4. Γενικός βαθμός βασικού πτυχίου (από 5.00- 6.49 «καλώς»: 1 μόριο, από
10 (μέγιστο)
6.50- 8.49 «λίαν καλώς»: 3 μόρια, από 8.50- 10.00 «άριστα»: 5 μόρια)
5. Πτυχιακή (διπλωματική) εργασία
10
6. Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.
4
7. Μεταπτυχιακός τίτλος (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Μάστερ)
4
8. Διδακτορικό
6
9.Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (κατά
προτεραιότητα
στην αγγλική) και
πρακτικά
συνεδρίων(κατά 6 (μέγιστο)
προτεραιότητα διεθνών).
Μέγιστο Σύνολο Μορίων
100

9 Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό

του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης
Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και
ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα
οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο
ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική
φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή
μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
10Ο αριθμός και το είδος των συστατικών επιστολών (από μέλη ΔΕΠ, εργοδότες) καθορίζεται με απόφαση της ΕΔΕ.
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Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο/η υποψήφιος/α να συγκεντρώσει συνολικά
τουλάχιστον τριάντα μόρια (30) μόρια στη γραπτή εξέταση κατανόησης ξενόγλωσσου
επιστημονικού κειμένου και στην προφορική εξέταση – παρουσίαση.
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση της Ε.Δ.Ε. γίνεται από αρμόδια
Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν αναλάβει
μεταπτυχιακό έργο.
Χρονική διάρκεια απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους είκοσι (20)
μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Διδακτικό Προσωπικό
Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Δ.Π.Μ.Σ., μπορούν να αναλαμβάνουν:
• Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.
• Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης
ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής.
• Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του οικείου Τμήματος.
• Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα11μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος.
Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί
το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αναθέσει
διδακτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη ΔΕΠ
άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014 (Α΄
258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
Επιπλέον η Ε.Δ.Ε. με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.,
μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου
κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36.

11 (άρθρο 16 παρ. 8 του Ν.4009/2011, όπως ισχύει, και άρθρο 45 παρ.1κ του 4485/2017 ): οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις
συμμετοχής αφυπηρετησάντων μελών ΔΕΠ, μπορούν να προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μετά από
απόφαση του Τμήματος (π.χ. απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος για την ανάθεση διδασκαλίας που θα πρέπει να περιέχει
τεκμηριωμένη αιτιολόγηση των αναγκών του οικείου Τμήματος, αφού συνυπολογιστούν οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας των εν ενεργεία
μελών ΔΕΠ του Τμήματος).
Οι συνταξιούχοι καθηγητές που απασχολούνται στα προγράμματα του προηγούμενου εδαφίου αμείβονται μόνο από ίδιους πόρους του
ιδρύματος (άρθρο 16 παρ. 8 του Ν.4009/2011).
Βλέπε και άρθρο 69 Ν.4386/2016 όπου γίνεται αναφορά σε ομότιμους για διδασκαλία χωρίς αμοιβή.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί από το
Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 (ΦΕΚ 2100/31-07-2014, Β΄) και μέχρι την αποφοίτηση των
ήδη φοιτούντων μεταπτυχιακών φοιτητών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ) με τίτλο «Προσχολική Εκπαίδευση» και απονέμει:
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής εξειδικεύσεις:
• Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Προσχολικής και Πρωτοσχολικής
Εκπαίδευσης (Σ)
• Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην
Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση (Θ)
• Γλωσσικός Γραμματισμός και Πολυγραμματισμοί στην Προσχολική Εκπαίδευση (Γ)
• Ψυχολογία στην Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή (Ψ)
• Κοινωνία, Ετερότητα και Προσχολική Εκπαίδευση (Κ)
• Τέχνη και Εκπαίδευση (Τ)
Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.:
Καλδρυμίδου Μαρία, Καθηγήτρια
Συντονιστική Eπιτροπή του Π.Μ.Σ.:
Καλδρυμίδου Μαρία, Καθηγήτρια
Τσιτσανούδη Νικολέττα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Σακελλαρίου Μαρία, Καθηγήτρια
Στεργίου Αμαρυλλίς, Επίκουρη Καθηγήτρια
Γιώτσα Άρτεμις, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ.:
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών προκηρύσσει θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών μία
φορά κάθε έτος.
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Αγωγής, πτυχιούχοι άλλων
Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος γίνονται δεκτοί:
Α. Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τμημάτων της ημεδαπής που θεραπεύουν την Προσχολική Εκπαίδευση ή
πτυχιούχοι Τμημάτων ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής υπό τον όρο ότι έχει αναγνωριστεί ο
τίτλος σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).
Β. Πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημιακών Τμημάτων, το πτυχίο των οποίων έχει σχέση με τα
γνωστικά αντικείμενα – ειδικεύσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και πτυχιούχοι
Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με την προϋπόθεση του άρθρου 16 του Ν. 2327/95. Στην
περίπτωση αυτή, οι ανωτέρω πτυχιούχοι, εφόσον, έχουν επιτύχει στις εισαγωγικές εξετάσεις
και μετά από αιτιολόγηση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) ως προς τη
συνάφεια και επάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, καλούνται να παρακολουθήσουν
και να εξεταστούν σε έναν επιπλέον οργανωμένο κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων, για να
καλύψουν τα κενά των προπτυχιακών τους σπουδών.
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Αίτηση υποψηφιότητας – Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ καλούνται να
υποβάλουν, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται έγκαιρα, τα παρακάτω δικαιολογητικά στη
Γραμματεία του Τμήματος:
• Αίτηση υποψηφιότητας
• Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων
• Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών μαθημάτων
• Βιογραφικό σημείωμα
• Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλλε στη διαμόρφωση
πληρέστερης άποψης για τους ίδιους (π.χ. διπλωματική εργασία, δημοσιεύσεις, κ.λπ.).
Για την εξεταστέα ύλη της γραπτής δοκιμασίας, την υποβολή δικαιολογητικών και για κάθε
συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία του Τμήματος και να επισκέπτονται το δικτυακό τόπο του Τμήματος http://
ecedu.uoi.gr
Εξετάσεις – Κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν σε γραπτή δοκιμασία στα παρακάτω αντικείμενα:
• Στο γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης που έχουν επιλέξει.
• Σε μία από τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική.
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας (σύμφωνα
με τις προβλέψεις του ΑΣΕΠ) ή είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων ξένων χωρών
των οποίων η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας συμπίπτει με κάποια από τις προαναφερόμενες,
απαλλάσσονται της συγκεκριμένης εξέτασης. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να
εξετασθούν στην ελληνική γλώσσα ή να προσκομίσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της
ελληνικής.
Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα θεωρείται ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των
υποψηφίων στις εξετάσεις των γνωστικών αντικειμένων, οι οποίες ακολουθούν χρονικά.
Επίσης, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν και σε προφορική συνέντευξη.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των εξής
κριτηρίων (άριστα 100 μονάδες):
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Γενικός βαθμός πτυχίου
Βαθμός στη γραπτή εξέταση στο αντικείμενο ειδίκευσης
Επίδοση στη διπλωματική εργασία
Ερευνητικές εργασίες και δημοσιεύσεις
Προφορική συνέντευξη
Βαθμός δεύτερου πτυχίου
Πτυχίο δεύτερης Ξένης Γλώσσας
Σύνολο:

ΑΡΙΣΤΑ
20
60
4
2
10
2
2
100

Χρονική διάρκεια απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε
τέσσερα (4) εξάμηνα.
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους σαράντα (40)
μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Προσωπικό
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Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και μέλη ΔΕΠ του ιδίου Πανεπιστημίου
ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθ. 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).
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ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων δύναται να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων δύο (2) φορές κάθε έτος
και ειδικότερα κατά την έναρξη του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου διδασκαλίας. Στην
προκήρυξη αποτυπώνονται τα ερευνητικά πεδία στα οποία προσφέρεται η δυνατότητα
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και τα μέλη ΔΕΠ τα οποία τα έχουν εισηγηθεί. Η
προκήρυξη στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, αναρτάται υποχρεωτικώς στον δικτυακό
τόπο του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.
Επιπλέον, το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών δέχεται δια της γραμματείας, σε
οποιαδήποτε χρονική περίοδο, αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Σε κάθε
αίτηση αποτυπώνεται το ερευνητικό πεδίο στο οποίο αιτείται η δυνατότητα εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής και τα μέλη ΔΕΠ τα οποία προτείνονται. Η Συνέλευση του Τμήματος,
στην αρχή του εαρινού εξαμήνου, ορίζει τριμελείς επιτροπές από μέλη ΔΕΠ με συναφές
γνωστικό αντικείμενο προς το αιτούμενο ερευνητικό πεδίο της διατριβής. Οι επιτροπές
εξετάζουν τις αιτήσεις και υποβάλλουν σχετική εισηγητική έκθεση/πρόταση προς τη
Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει τελικά για την εκπόνηση της διατριβής. Η
διαδικασία λειτουργίας των επιτροπών και υποβολής εισηγητικών εκθέσεων/προτάσεων
γίνεται δύο (2) φορές κάθε έτος και ειδικότερα πριν την έναρξη του χειμερινού και του
εαρινού εξαμήνου διδασκαλίας.
Ειδικότερα, η αίτηση του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύεται από:
• Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
• Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής.
• Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (2.500 - 3.000 λέξεις).
• Δήλωση του υποψηφίου για τον προτεινόμενο ως Επιβλέποντα Καθηγητή της
διδακτορικής διατριβής
• Αντίγραφο του Δ.Μ.Σ. ή Βεβαίωση περάτωσης μεταπτυχιακών σπουδών.
• Αναλυτική βαθμολογία (προπτυχιακών μαθημάτων).
• Αναλυτική βαθμολογία (μεταπτυχιακών μαθημάτων, βαθμός Δ.Μ.Σ.).
• Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή και έντυπη μορφή.
• Συστατικές Επιστολές (τουλάχιστον δύο).
• Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας έπειτα από προκήρυξη, υποβάλλεται δήλωση
του υποψηφίου με επιλογή του ερευνητικού πεδίου στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη
διδακτορική διατριβή του. Η επιλογή αυτή μπορεί να είναι από τα ερευνητικά πεδία τα οποία
περιγράφονται στην προκήρυξη. Στην περίπτωση που η επιλογή δεν εμπεριέχεται στα
περιγραφόμενα στην προκήρυξη, οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην κατάθεση αναλυτικής
περιγραφής του αντικειμένου έρευνας (τουλάχιστον 500 λέξεις) και ο,τιδήποτε άλλο
απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη.
Οι γλώσσες υποβολής του προτεινόμενου τίτλου και του προσχεδίου της διατριβής δύνανται
να είναι η Ελληνική ή και η Αγγλική γλώσσα.
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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΜΣ: «Οικονομική
Πολιτική»

Ανάλυση

και Διευθυντής ΠΜΣ: Θεόδωρος Σίμος –
Καθηγητής Α΄ βαθμίδας
Πληροφορίες: Κανδρέλης Αλέξανδρος,
Τσαπάρη Ολυμπία, Ροδοπούλου Ευσεβία
Τηλ.: 26510-07477, 7498, 7499
Φαξ: 26510-07009
Μέγιστος Αριθμός φοιτητών: 25 Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramecon@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.econ.uoi.gr/

Πρόγραμμα Εκπόνησης Διδακτορικής Πληροφορίες: Κανδρέλης Αλέξανδρος,
Διατριβής στην Οικονομική Επιστήμη Τσαπάρη Ολυμπία, Ροδοπούλου Σέβη
Τηλ.: 26510-07478, 7499
Φαξ: 26510-07009
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramecon@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.econ.uoi.gr/
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απονέμει Δίπλωμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική»,
ΦΕΚ.1022/τ.Β΄24.07.2003
(Ίδρυση),
ΦΕΚ.1866/τ.Β΄/24.05.2018
(επανίδρυση),
ΦΕΚ.3560/τ.Β΄/28.08.2020 (τροποποίηση) καθώς επίσης και Διδακτορικό Δίπλωμα στην
Οικονομική Επιστήμη.
(i) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
«Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική»
(ii) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)
«Οικονομική Επιστήμη»
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»
Διευθυντής του Π.Μ.Σ.:
Θεόδωρος Σίμος, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.:
Νικόλαος Σωφρονίδης, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας
Νικόλαος Μπένος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Δημήτριος Παναγιώτου, Επίκουρος Καθηγητής
Αχιλλέας Βασιλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ.:
Το Π.Μ.Σ. στην «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων
οικονομικής κατεύθυνσης ή ομοειδών τμημάτων, καθώς επίσης και σε πτυχιούχους
τμημάτων θετικών επιστημών και πολυτεχνικών σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής. Επίσης απευθύνεται και σε πτυχιούχους των
τμημάτων Τ.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης. Οι φοιτητές που προέρχονται από τμήματα μη
οικονομικής κατεύθυνσης δεν μπορούν να ξεπερνούν το 1/4 του προβλεπόμενου αριθμού
των εισαχθέντων φοιτητών. Για τυχόν αλλαγή της σύνθεσης μεταξύ πτυχιούχων
οικονομικών και μη οικονομικών τμημάτων αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος μετά από
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού.
Βασικός στόχος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα οικονομικά και στις ποσοτικές
μεθόδους ώστε οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. να μπορούν να ενταχθούν στο διδακτορικό
πρόγραμμα και να ασχοληθούν με την έρευνα και με θέματα που άπτονται της οικονομικής
ανάλυσης.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποχρεούνται να καταθέσουν
στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο να φαίνεται και ο βαθμός πτυχίου ή ο
μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έως την
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης
3. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2
4. Πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς φοιτητές (πτυχίο από
ελληνικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας)
5. Δύο συστατικές επιστολές
Ο τρόπος επιλογής υποψηφίων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα καθορίζεται επ’ ακριβώς κάθε
χρόνο από τη Συνέλευση του Τμήματος η οποία με τη σειρά της αναθέτει στη Συντονιστική
Επιτροπή την ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας εισαγωγής των υποψηφίων στο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους.
• Κατά την 1η περίοδο (Μάρτιος – Μάιος) μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν
περάσει επιτυχώς τουλάχιστον το 80% των μαθημάτων που απαιτούνται για την
απόκτηση του πτυχίου. Με βάση αυτά τα μαθήματα υπολογίζεται ο μέσος όρος
βαθμολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη αυτών των υποψηφίων στο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα, εφόσον επιλεχθούν, είναι η ολοκλήρωση των προπτυχιακών
σπουδών τους έως το Σεπτέμβριο του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους. Σε αντίθετη
περίπτωση αποκλείονται από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
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• Η 2η περίοδος επιλογής υποψηφίων αφορά αποκλειστικά πτυχιούχους και λαμβάνει χώρα
το Σεπτέμβριο και μόνο για τον αριθμό των θέσεων που δεν έχουν καλυφθεί κατά την 1η
περίοδο.
Η επιλογή γίνεται ως ακολούθως:
Για τους πτυχιούχους τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης και ομοειδών τμημάτων, και
εφόσον διαθέτουν επαρκή γνώση στη μικροοικονομική και μακροοικονομική (δηλαδή έχουν
διδαχθεί τουλάχιστον δύο μαθήματα μικροοικονομικής και δύο μαθήματα
μακροοικονομικής) και στις ποσοτικές μεθόδους (τουλάχιστον από ένα μάθημα σε
μαθηματικά, στατιστική και οικονομετρία ή από ένα τουλάχιστον μάθημα σε μαθηματικά και
δύο μαθήματα σε στατιστική ή από ένα τουλάχιστον μάθημα σε μαθηματικά και δύο
μαθήματα σε οικονομετρία), η κατάταξη εισαγωγής τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Βαθμός πτυχίου (τουλάχιστον 6): Βαρύτητα - 25%. Για αυτούς που επιλέγονται το
Μάρτιο λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των επιτυχόντων μαθημάτων κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους
2. Μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων μακροοικονομικής (τουλάχιστον δύο μαθήματα):
Βαρύτητα – 15%
3. Μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων μικροοικονομικής (τουλάχιστον δύο μαθήματα):
Βαρύτητα – 15%
4. Μέσος όρος βαθμολογίας ποσοτικών μαθημάτων (τουλάχιστον από ένα μάθημα σε
μαθηματικά, στατιστική και οικονομετρία ή από ένα τουλάχιστον μάθημα σε μαθηματικά
και δύο μαθήματα σε στατιστική ή από ένα τουλάχιστον μάθημα σε μαθηματικά και δύο
μαθήματα σε οικονομετρία): Βαρύτητα - 15%
5. Συνέντευξη (με άριστα το 10): Βαρύτητα - 30%
Οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν βαθμολογία κάτω από 7,00/10,00 με βάση τα
παραπάνω κριτήρια, μπορεί να παραπεμφθούν, ανάλογα με την κρίση της επιτροπής
επιλογής, σε γραπτές εξετάσεις σε ένα ή σε περισσότερα από τα μαθήματα
Μικροοικονομικής, Μακροοικονομικής και Ποσοτικών Μεθόδων (με επακριβώς
προσδιορισμένη ύλη από την επιτροπή). Οι υποψήφιοι που παραπέμπονται σε εξετάσεις
πρέπει να επιτύχουν βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5) σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα
προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα, μετά από την κατάταξή τους.
Στην τελική κρίση της επιτροπής επιλογής συνυπολογίζονται και οι συστατικές επιστολές.
Όσοι υποψήφιοι είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης ή
ομοειδών Τμημάτων και δεν διαθέτουν επαρκή γνώση σε ένα ή και σε περισσότερα από τα
προαναφερθέντα μαθήματα είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν σε γραπτές εξετάσεις στα εν
λόγω μαθήματα (με επακριβώς προσδιορισμένη ύλη από την επιτροπή)
Η επιλογή για τους πτυχιούχους τμημάτων θετικής και πολυτεχνικής κατεύθυνσης, καθώς
και Τ.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης η κατάταξη εισαγωγής τους στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
6. Βαθμός πτυχίου (τουλάχιστον 6): Βαρύτητα - 25%. Για αυτούς που επιλέγονται το
Μάρτιο λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των επιτυχόντων μαθημάτων κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους
7. Μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων μακροοικονομικής (τουλάχιστον δύο μαθήματα):
Βαρύτητα – 15%
8. Μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων μικροοικονομικής (τουλάχιστον δύο μαθήματα):
Βαρύτητα – 15%
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9. Μέσος όρος βαθμολογίας ποσοτικών μαθημάτων (τουλάχιστον από ένα μάθημα σε
μαθηματικά, στατιστική και οικονομετρία ή από ένα τουλάχιστον μάθημα σε μαθηματικά
και δύο μαθήματα σε στατιστική ή από ένα τουλάχιστον μάθημα σε μαθηματικά και δύο
μαθήματα σε οικονομετρία): Βαρύτητα - 15%
10. Συνέντευξη (με άριστα το 10): Βαρύτητα - 30%
Στην τελική κρίση της επιτροπής επιλογής συνυπολογίζονται και οι συστατικές επιστολές.
Οι υποψήφιοι τμημάτων θετικής και πολυτεχνικής κατεύθυνσης, καθώς και Τ.Ε.Ι.
οικονομικής κατεύθυνσης που δεν διαθέτουν επαρκή γνώση σε ένα ή και σε περισσότερα
από τα προαναφερθέντα μαθήματα είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν σε γραπτές
εξετάσεις στα εν λόγω μαθήματα (με επακριβώς προσδιορισμένη ύλη από την επιτροπή).
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 1ου και 2ου εξαμήνου. Κατά τη
διάρκεια του 1ου εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν οκτώ (8)
υποχρεωτικά μαθήματα κορμού. Κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται
να παρακολουθήσουν έξι (6) μαθήματα επιλογής από ένα σύνολο προσφερόμενων
μαθημάτων επιλογής. Το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής καθορίζεται
κάθε χρόνο από τη Συνέλευση του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου εκπονείται
η υποχρεωτική διπλωματική εργασία.
Αριθμός Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
Πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής περιόδου, και ειδικότερα πριν την προκήρυξη των θέσεων
για την ένταξη στο Π.Μ.Σ., καθορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ο αριθμός των
μεταπτυχιακών φοιτητών. Η Γραμματεία του Τμήματος ειδοποιεί τους επιλεγέντες
υποψηφίους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι σε εύλογο χρονικό διάστημα, που προσδιορίζεται
από τη Συντονιστική Επιτροπή, να απαντήσουν γραπτώς αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή
τους στο Π.Μ.Σ.
Χρονική Διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Η διάρκεια σπουδών που απαιτείται για τη χορήγηση του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3)
εξάμηνα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»
Υποψήφιοι Διδάκτορες:
Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων δυο φορές το χρόνο, τον Ιανουάριο
και τον Ιούνιο.
Προϋποθέσεις εγγραφής
Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου
της αλλοδαπής.
2. Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από
τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου & αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 στα γνωστικά αντικείμενα
του Τμήματος ή σε συγγενή αντικείμενα.
3. Γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2.
4. Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή το προβλεπόμενο από το νόμο πιστοποιητικό
ελληνομάθειας (μόνο για τους αλλοδαπούς υποψήφιους διδάκτορες).
Με απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος είναι δυνατό να καθορίζονται πρόσθετες
υποχρεώσεις παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων ή και εξετάσεων σε ευρύτερες
θεματικές περιοχές για τους υποψήφιους που είναι ήδη κάτοχοι συναφούς Δ.Μ.Σ. πριν
ενταχθούν στο διδακτορικό πρόγραμμα ή και κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής
διατριβής.
Με απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος συστήνεται η τριμελής επιτροπής του
υποψήφιου διδάκτορα και εγκρίνεται και το θέμα της υπό εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής. Σχετικά με την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψηφίου
διδάκτορα ισχύουν αυτά που αναφέρονται στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.
Για την εισαγωγή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει αίτηση
στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία περιλαμβάνει:
1. Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας, προτεινόμενος τίτλος,
προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (Αγγλικά ή Ελληνικά) και προτεινόμενος επιβλέπων.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Συνοπτική πρόταση του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής
4. Επίσημα αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος.
5. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.
6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας
7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ.
Ο φάκελος υποψηφιότητας ελέγχεται από τη Σ.Ε. του μεταπτυχιακού ως προς την
πληρότητα των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων
διαβιβάζονται στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία τους κατηγοριοποιεί με βάση τη
συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου και ορίζει μια τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία
αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα
συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει
στη Συνέλευση του Τμήματος εισήγηση που αναφέρει τους λόγους για τους οποίος ο
υποψήφιος πρέπει να γίνει ή να μη γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων. Η
Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη
συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την
αίτηση του υποψηφίου.
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Ο ελάχιστος χρόνος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και την απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής.
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ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
«Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών»

Διευθυντής ΠΜΣ:
Γκανάς Ιωάννης,
Καθηγητής
Πληροφορίες:
Λελοβίτη Χριστίνα
τηλ. 2682050621
email: logixrim@uoi.gr
Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
http://accfin.teiep.gr/master

Αριθμός φοιτητών: έως είκοσι πέντε (25)
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών:
Σε γνωστικά αντικείμενα, όπως Οικονομική
Ανάλυση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική,
Χρηματοοικονομική, Ποσοτικές Μέθοδοι στα
Οικονομικά

Πληροφορίες:
Πάσχου Δήμητρα
τηλ. 2682050550
email: logixrim@uoi.gr
Ιστοσελίδα ΔΣ:
http://accfin.teiep.gr/didaktorikesspoydes

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) στη “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών”, καθώς και Πρόγραμμα
Διδακτορικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), ΦΕΚ
840/τ.Β΄/14-5-2015
(Ίδρυση),
ΦΕΚ
2926/τ.Β’/
20-7-2018
(Επανίδρυση)
ΦΕΚ 3067/τ.B'/31-07-2019 (Αναμόρφωση), ΦΕΚ 4457/τ.Β'/9-10-2020 (Τροποποίηση)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»
Διευθυντής του Π.Μ.Σ.:
Γκανάς Ιωάννης, Καθηγητής
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.:
Ναξάκης Χαρίλαος, Καθηγητής
Σωτηρόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής
Καραμάνης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γαλανού Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Στόχος του Προγράμματος και Διαδικασία Εισαγωγής Φοιτητών
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς
πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους βασικούς τομείς της Διοίκησης, Λογιστικής
και της Χρηματοοικονομικής. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της
γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στη διοικητική επιστήμη παρέχοντας τη δυνατότητα
στους αποφοίτους του να καλύψουν ανάγκες της αγοράς εργασίας αναπτύσσοντας
κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες σχετικές με την οργάνωση και λειτουργία των
διοικητικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των
οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Πριν την έναρξη της εκάστοτε ακαδημαϊκής περιόδου, και ειδικότερα πριν την προκήρυξη
των θέσεων για την ένταξη στο Π.Μ.Σ., καθορίζεται από τη Σ.Ε. ο αριθμός των
μεταπτυχιακών φοιτητών στη βάση της εξέτασης των κατατιθέμενων δικαιολογητικών από
τους υποψήφιους. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών είναι είκοσι πέντε (25). Η
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ειδοποιεί τους επιλεγέντες υποψηφίους, οι οποίοι είναι
υποχρεωμένοι σε εύλογο χρονικό διάστημα, που προσδιορίζεται από τη Σ.Ε., να απαντήσουν
γραπτώς εάν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Π.Μ.Σ..
Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι κατά προτεραιότητα Τμημάτων
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης και
συναφών Τμημάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η επιλογή των μεταπτυχιακών
φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4485/2017.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποχρεούνται να καταθέσουν
στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα κάτωθι δικαιολογητικά:
• Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης
• Βιογραφικό σημείωμα με δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
• Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
• Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες
• Αποδεικτικά επαγγελματικής/εργασιακής εμπειρίας
• Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
Ο τρόπος επιλογής υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. καθορίζεται επ’ ακριβώς κάθε χρόνο από τη Σ.Ε., η
οποία έχει την ευθύνη εισαγωγής των υποψηφίων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Η
διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ολοκληρώνεται από την Σ.Ε. πριν την έναρξη του
προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως:
• Ο βαθμός πτυχίου
• Η επίδοση στα συναφή προς το ΔΜΣ προπτυχιακά μαθήματα
• Οι συστατικές επιστολές
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• Η επαγγελματική προϋπηρεσία/εργασιακή εμπειρία
• Η σχετική ερευνητική δραστηριότητα
• Η προσωπική συνέντευξη
Ο κατάλογος επιτυχόντων επικυρώνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να
παρακολουθήσουν δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα. Επιπλέον, οι φοιτητές υποχρεούνται
να εκπονήσουν διπλωματική εργασία. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά
ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες εκ των οποίων οι 60 πιστωτικές μονάδες προκύπτουν
από την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των 10 μαθημάτων και οι υπόλοιπες 30
πιστωτικές μονάδες προκύπτουν από την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα μαθημάτων διαρθρώνεται ως εξής:
Α΄ εξάμηνο
Μάθημα
1. Οικονομική Ανάλυση
2. Στρατηγική Επιχειρήσεων & Οργανισμών
3. Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Λήψη Επιχειρηματικών
Αποφάσεων
4. Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική
5. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Σύνολο
Β’ εξάμηνο
Μάθημα
1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αποτιμητική
Επιχειρήσεων
2. Ανθρώπινοι Πόροι & Εργασιακές Σχέσεις
3. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα &
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
4. Διοίκηση Μάρκετινγκ
5. Ειδικά Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων &
Οργανισμών
Σύνολο
Γ’ εξάμηνο
Μάθημα
Διπλωματική Εργασία
Σύνολο

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

Χρονική Διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Η χρονική διάρκεια που απαιτείται για τη χορήγηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
Τέλη φοίτησης:
Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται χωρίς τέλη φοίτησης.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Προϋποθέσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι υποψήφιοι που
διαθέτουν τα παρακάτω κατ’ ελάχιστον τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ΑΕΙ της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένου ΑΕΙ
ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/17 (Α΄ 114).
γ) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μετά από απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα θεματικά πεδία έρευνας που
εντάσσονται στα γνωστικά / ερευνητικά πεδία που θεραπεύονται στο Τμήμα, τα
Επιβλέποντα Μέλη ΔΕΠ ανά ερευνητικό πεδίο και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Επιπλέον,
η πρόσκληση περιγράφει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις, όρους,
προθεσμίες και διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψήφιων
διδακτόρων, καθώς και τις πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά
όρια ολοκλήρωσης των διατριβών. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη
Γραμματεία του Τμήματος.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής όπου αναγράφονται:
• προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
• προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής (η οποία μπορεί να είναι
Ελληνική ή Αγγλική)
• προτεινόμενο επιβλέπων μέλος ΔΕΠ της διδακτορικής διατριβής
2. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (ερευνητική πρόταση)
3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
5. Αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του
εξωτερικού)
6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων των προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών σπουδών
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ
8. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (για υποψηφίους που δεν είναι
απόφοιτοι αγγλόφωνων ιδρυμάτων)
9. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
10. Προαιρετικά οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δύναται να συνδράμει στην ουσιαστική
αξιολόγηση της αίτησης, όπως επιστημονικές δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά συμμετοχής σε
ερευνητικά προγράμματα.
Χρονική διάρκεια Διδακτορικών Σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3)
πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής (παρ. 1, άρ.40, Ν.4485/2017).
Η μέγιστη διάρκεια για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ορίζεται σε έξι (6) πλήρη
ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής,
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με δυνατότητα παράτασης της με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος έως και ένα (1)
ημερολογιακό έτος, μετά από σχετική εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
Οι Υποψήφιοι μπορούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Διδακτορικό Πρόγραμμα να
ζητήσουν με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή τους την αναστολή της ανωτέρω περιόδου έως
και 2 έτη συνολικά. Ο χρόνος της αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην
προβλεπόμενη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Κατά τη
διάρκεια της αναστολής φοίτησης οι υποψήφιοι δεν επωφελούνται των δικαιωμάτων και
των παροχών που προβλέπονται για τους υποψήφιους διδάκτορες.
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ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
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ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

•
•

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και
Επιστημών της Τέχνης, της Σχολής Καλών
Τεχνών
- Εικαστικές Τέχνες
- Επιμέλεια Εκθέσεων
Αριθμός εισακτέων φοιτητών:
Ανάλογα με την εκάστοτε προκήρυξη

Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Ξενοφών
Μπήτσικας, Καθηγητής
Πληροφορίες: Κωστή Ειρήνη
Τηλ.: 26510-7117
Φαξ: 26510-7065
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: deanfinearts@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.arts.uoi.gr

Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (όπως μετονομάστηκε το Τμήμα
Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης με το άρθρο 63 του ν. 4386/2016) της Σχολής
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό
έτος 2006-2007 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Το τρέχον Π.Μ.Σ. εγκρίθηκε
με την Υπουργική Απόφαση 159937/Β7/6-10-14, ΦΕΚ 2731/Β/13-10-2014, επανιδρύθηκε
με το ΦΕΚ 1795 / Β΄/ 21-5-2018 και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 4438/τ.Β΄/03.12.2019 και
απονέμει:
(i) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στις εξής εξειδικεύσεις:
• Εικαστικές Τέχνες
• Επιμέλεια Εκθέσεων: Θεωρητικές και Πρακτικές Προσεγγίσεις
(ii) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Διευθυντής του Π.Μ.Σ.:
Ξενοφών Μπήτσικας, Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής του Π.Μ.Σ.:
Χρήστος Χαρίσης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.:
Χρήστος Χαρίσης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικόλαος Αρτέμης, Επίκουρος Καθηγητής
Κωνσταντίνος Μπασάνος, Επίκουρος Καθηγητής
Εμμανουήλ Κατσάρης, Επίκουρος Καθηγητής
Γραμματέας του Π.Μ.Σ.:
Ειρήνη Κωστή
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ.:
Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
Η πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών σε κάθε Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται με προκήρυξη
συγκεκριμένου αριθμού θέσεων από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της
αρμόδιας Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (ΤΕΤΕΤ). Μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του
Π.Μ.Σ είναι δυνατή η προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών εκτάκτως, αν τούτο
κριθεί σκόπιμο από τη Συνέλευση του Τμήματος. Με μέριμνα του Προέδρου του Τμήματος, η
Γραμματεία του Τμήματος αναλαμβάνει τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης νέων θέσεων
μεταπτυχιακών φοιτητών κατά τον προσφορότερο τρόπο.
Προϋποθέσεις συμμετοχής - αίτηση υποψηφιότητας – δικαιολογητικά – εξετάσεις κριτήρια επιλογής:
Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα κλπ.)
συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή κατόχων αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της
αλλοδαπής κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 34 του Ν. 4485/2017 και τον Εσωτερικό
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και
τελειόφοιτοι των ιδίων Τμημάτων, οι οποίοι με το πέρας του ακαδημαϊκού έτους,
συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, θα έχουν ολοκληρώσει
επιτυχώς τις σπουδές τους. Ύστερα από απόφαση της Σ.Ε. μπορεί κατ’ εξαίρεση να γίνονται
δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων. Δεκτοί γίνονται επίσης μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 34 του ν. 4485/2017 (ήτοι, να είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής).
Η διαδικασία επιλογής των εισακτέων φοιτητών γίνεται υπό την ευθύνη της Σ.Ε. με γραπτές
εξετάσεις και προφορική συνέντευξη. Λεπτομέρειες σχετικές με τη διαδικασία των
εξετάσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και
Επιστημών της Τέχνης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα εκδηλώνεται το ενδιαφέρον για συγκεκριμένο
κλάδο, καθώς επίσης θα αναφέρεται και η ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί
ο υποψήφιος.
• Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
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• Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο
χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού).
• Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
• Δύο συστατικές επιστολές.
• Αποδεικτικό γνώσης μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής).
Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου επιπέδου Proficiency για την Αγγλική, Sorbonne για τη
Γαλλική, Oberstufe για τη Γερμανική και Diploma Superiore για την Ιταλική,
απαλλάσσονται της εξέτασης. Όταν δεν υπάρχει αποδεικτικό, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε
ξενόγλωσσο κείμενο συναφές προς τις ειδικεύσεις του Προγράμματος.
• Φωτοτυπία ταυτότητας .
• Portfolio (σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή), για τους υποψηφίους της κατεύθυνσης των
Εικαστικών Τεχνών.
• Κείμενο θεωρητικής υποστήριξης του συνολικού έργου τους (έως 3 σελίδες), για τους
υποψηφίους της κατεύθυνσης των Εικαστικών Τεχνών.
• Αποδεικτικά στοιχεία τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας, για τους υποψηφίους της
κατεύθυνσης της Επιμέλειας Εκθέσεων.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών γίνεται με
αξιολόγηση του φακέλου (portfolio), του κειμένου θεωρητικής υποστήριξης του έργου, της
προφορικής συνέντευξης και με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: τον γενικό βαθμό του
πτυχίου, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του
Π.Μ.Σ., την επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό
επίπεδο και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. Ποσοστιαία, με άριστα
τις 100 μονάδες, βαθμολογούνται με 60 μονάδες το portfolio, με 20 μονάδες ο βαθμός
πτυχίου και με 20 μονάδες η συνέντευξη με συνεκτίμηση και των λοιπών κριτηρίων.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην κατεύθυνση Επιμέλεια Εκθέσεων γίνεται με
γραπτή εξέταση στα προβλεπόμενα μαθήματα, αξιολόγηση προφορικής συνέντευξης και με
συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου, τη βαθμολογία στα
προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., την επίδοση στη
διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, και την τυχόν
ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. Ποσοστιαία, με άριστα τις 100 μονάδες,
βαθμολογούνται με 60 μονάδες η γραπτή εξέταση, με 20 μονάδες ο βαθμός πτυχίου και με 20
μονάδες η συνέντευξη με συνεκτίμηση και των λοιπών κριτηρίων.
Τις προφορικές συνεντεύξεις-εξετάσεις διενεργεί εξεταστική επιτροπή, η οποία ορίζεται από
την Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
Υπότροφοι, κατόπιν εξετάσεων του ΙΚΥ ή άλλων φορέων, γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. μετά
από συνέντευξη, με εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η
ειδίκευση θα είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο χορηγήθηκε η
υποτροφία.
Αριθμός Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε συνεδρία
της Συνέλευσης του Τμήματος κατά τον μήνα Μάιο κάθε έτους.
Χρονική Διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Ο ελάχιστος και ο μέγιστος χρόνος, εντός του οποίου πρέπει να ολοκληρωθεί το ερευνητικό
έργο για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ορίζεται σε τέσσερα (4) και
έξι (6) διδακτικά εξάμηνα, αντίστοιχα.
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ:
Αιτήσεις υποψηφιότητας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής εξετάζονται από τη Σ.Ε.
κάθε Οκτώβριο (ημερομηνία κατάθεσης αίτησης 30/9 εκάστου έτους) και Φεβρουάριο
(ημερομηνία κατάθεσης αίτησης 31/1 εκάστου έτους), η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό
σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, τεκμηριωμένη πρόταση για την έρευνα που
προτίθεται να αναλάβει ο υποψήφιος και φάκελο με τυχόν δημοσιεύσεις ή άλλα στοιχεία
που θεωρεί ότι ενισχύουν την αίτησή τους.
Ως υποψήφιοι διδάκτορες είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί, μετά από αίτηση τους προς τη
Συνέλευση του Τμήματος και εισήγηση της αρμόδιας Σ.Ε., κάτοχοι Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης του ΤΕΤΕΤ και άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή κάτοχοι
αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής.
Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση
της Σ.Ε., τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του
υποψηφίου, στην οποία μετέχουν ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος της βαθμίδας
του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, ως επιβλέπων, και άλλα δύο
μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου
Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας
καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές
των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή
εξωτερικού. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική
ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του.
Ο υποψήφιος διδάκτορας εκτελεί, υπό την επίβλεψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, έρευνα
η οποία οδηγεί στη συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής.
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από τρία πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής. Ο μέγιστος χρόνος σε κάθε περίπτωση ορίζεται σε δώδεκα
εξάμηνα.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών

Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ.: Δημήτριος Γουρνής,
Καθηγητής
Πληροφορίες: Χαρά Ηλία
Τηλ.: 26510-07148
Φαξ: 26510-07034

Αριθμός εισακτέων φοιτητών: 20

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpmsmaterials@uoi.gr
Ιστοσελίδα:
http://www.materials.uoi.gr/0,02,02,01,01.php

Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών

Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Νικόλαος Ζαφειρόπουλος,
Καθηγητής
Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Κόκκαλη
Τηλέφωνο: 26510-07202
Φαξ: 26510-07034

Αριθμός εισακτέων φοιτητών: 30

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
pmsmaterials@uoi.gr
Ιστοσελίδα:
http://www.materials.uoi.gr/0,02,02,01,02.php

Πρόγραμμα Εκπόνησης
Διδακτορικής Διατριβής

Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Κόκκαλη
Τηλέφωνο: 26510-07202
Φαξ: 26510-07034
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kkokali@uoi.gr
Ιστοσελίδα:
http://www.materials.uoi.gr
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ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών το Τμήμα Χημείας και το τμήμα Φυσικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, αναμορφωμένο
το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χημεία και
Τεχνολογία των Υλικών», ΦΕΚ 1570/τ.Β΄/20-10-2004 (Ίδρυση), ΦΕΚ 1949 / τ.Β΄/1-6-2018
(Επανίδρυση) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τη διοικητική υποστήριξη του
προγράμματος και την απονομή διπλώματος αναλαμβάνει το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης
Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να συνάπτει
συμφωνίες συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς ή άλλους οργανισμούς για την υλοποίηση
των στόχων του, έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Σκοπός
Tο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Χημείας και Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ως
αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη Χημεία και Τεχνολογία
των Υλικών, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν επιστημονικό
υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία στο σύγχρονο αυτό τεχνολογικό τομέα αιχμής και πιο
συγκεκριμένα στους τρόπους σύνθεσης, χαρακτηρισμού και σύγχρονων εφαρμογών των
υλικών, όπως καταλυτών, ηλεκτρικών, μαγνητικών, οπτικών, αγώγιμων, κεραμικών
πολυμερών και λοιπών υλικών. Βασικοί σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: Η παροχή υψηλού
επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, η παροχή γνώσεων και τεχνογνωσίας στις σύγχρονες
εξελίξεις στον τομέα των πάσης φύσεως υλικών και των εφαρμογών τους, η μελέτη του
τρόπου σύνθεσης, χαρακτηρισμού και ιδιοτήτων των μοντέρνων υλικών, η προετοιμασία για
σπουδές διδακτορικού επιπέδου μετά την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες
στον τομέα των υλικών που θα τους παρέχει επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο
και ακαδημαϊκό τομέα, η επάνδρωση ερευνητικών κέντρων με έμπειρο επιστημονικό
προσωπικό, ικανό να βελτιώσει ή και να συμβάλλει στην ανακάλυψη και χρήση νέων
βελτιωμένων υλικών και με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την τεχνολογική και οικονομική
ανάπτυξη της χώρας.
Το πρόγραμμα συνήθως αρχίζει κάθε Οκτώβριο με την εισαγωγή μέχρι είκοσι (20)
μεταπτυχιακών φοιτητών κατ’ ανώτατο όριο. Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η
υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα και εργαστηριακά
μαθήματα με συνολικό φόρτο 90 πιστωτικών μονάδων ECTS, με τις εξής προϋποθέσεις: α)
πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο β) τέσσερα υποχρεωτικά θεωρητικά
και εργαστηριακά μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο συμπεριλαμβανομένης της Διπλωματικής
Μεταπτυχιακής Εργασίας-Ι. Τα μαθήματα και τα εργαστηριακά μαθήματα πιστώνονται
έκαστο με έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS ενώ η Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία-Ι με
δώδεκα πιστωτικές μονάδες (12 ECTS). γ) Η εκπόνηση της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής
Εργασίας-ΙΙ και η επιτυχής εξέταση του φοιτητή σε αυτή πιστώνεται με είκοσι (30)
πιστωτικές μονάδες ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για
την απονομή του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε εξήντα (90).
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Διδασκόμενα μαθήματα και εργαστήρια:
Α΄ Εξάμηνο
Προσφερόμενα μαθήματα

1. Δομή των Υλικών-Φυσική και Χημεία Στερεάς
κατάστασης
2. Προχωρημένη Χημεία σύνθεσης υλικώνΔιεργασίες ανόργανων στερεών
3. Τεχνικές χαρακτηρισμού Υλικών-Αναλυτικές
Τεχνικές
4. Προηγμένα Υλικά –Τεχνολογία Υλικών σε
Μικρο και Νανοδιαστάσεις
5. Καταλυτικά και Μοριακά Υλικά-Διεργασίες
ΣΥΝΟΛΟ

Εβδομάδες/ώρες
ανά εβδομάδα
13/3
13/3
13/3
13/3
13/3

ECTS ανά
μάθημα
6
6
6
6
6
30

Β΄ Εξάμηνο
Προσφερόμενα μαθήματα

6. Εργαστήριο Εισαγωγής στην Έρευνα της

Χημείας και Τεχνολογίας των Υλικών
7. Ιδιότητες Υλικών - Εργαστηριακές ασκήσεις
8. Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών-Αναλυτικές
Τεχνικές –ΙΙ (Εργαστηριακές Ασκήσεις)
9. Διπλωματική Μεταπτυχιακή (Δ.Μ.Ε.)-Ι
ΣΥΝΟΛΟ

Εβδομάδες/ώρες
ανά εβδομάδα
13/3
13/3

ECTS ανά
μάθημα
6
6
6

13/12

12
30

Εβδομάδες/ώρες
ανά εβδομάδα
13/30

ECTS ανά
μάθημα
30
30

Γ΄ Εξάμηνο
Προσφερόμενα μαθήματα

10. Διπλωματική Μεταπτυχιακή (Δ.Μ.Ε.)-ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋποθέσεις συμμετοχής - αίτηση υποψηφιότητας - δικαιολογητικά - εξετάσεις κριτήρια επιλογής:

Στο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών των
Τμημάτων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Χημείας, Φυσικής, Χημικών Μηχανικών,
καθώς και άλλων συναφούς γνωστικού αντικειμένου τμημάτων, εφαρμοσμένων
επιστημονικών κλάδων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Όργανα διοίκησης ΔΠΜΣ:
• Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.:
Γουρνής Δημήτριος, Καθηγητής ΤΜΕΥ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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• Συντονιστική Eπιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. :
1. Γουρνής Δημήτριος, Καθηγητής ΤΜΕΥ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
2. Αυγερόπουλος Απόστολος, Καθηγητής ΤΜΕΥ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
3. Δεληγιαννάκης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
4. Μάνος Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
5. Αγαθόπουλος Συμεών, Καθηγητής ΤΜΕΥ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
• Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.):
1. Αυγερόπουλος Απόστολος, Καθηγητής ΤΜΕΥ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
2. Γουρνής Δημήτριος, Καθηγητής ΤΜΕΥ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
3. Καρακασίδης Μιχαήλ, Καθηγητής ΤΜΕΥ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
4. Δεληγιαννάκης Ιωάννης, Καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
5. Αγαθόπουλος Συμεών, Καθηγητής ΤΜΕΥ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
6. Λουλούδη Μαρία, Καθηγήτρια Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
7. Πλακατούρας Ιωάννης, Καθηγητής Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
αποτελείται από μέλη ΔΕΠ των οικείων Τμημάτων, ασκεί τις αρμοδιότητες που έχει η Γ.Σ.Ε.Σ.
σε μονοτμηματικά μεταπτυχιακά.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
Στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, λειτουργεί επίσης από το Ακαδημαϊκό 2014-2015 (ΦΕΚ ίδρυσης
2121/τΒ΄/01.08.2014), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Προηγμένα Υλικά» το οποίο επανιδρύεται το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (ΦΕΚ
επανίδρυσης 1837/τΒ΄/22.05.2018), με νέο τίτλο «Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών» και
λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με αναμορφωμένο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών». Ο τίτλος θα
μεταφράζεται στην αγγλική γλώσσα ως Master of Science (MSc) in Technologies of Advanced
Materials. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης
Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης
μεταπτυχιακού επιπέδου στις Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του
προγράμματος να αποκτήσουν επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία στο
σύγχρονο αυτό τεχνολογικό τομέα αιχμής και πιο συγκεκριμένα στη χημεία και τις
διεργασίες, στη φυσική και την υπολογιστική επιστήμη, και στην μηχανική και τις ευφυείς
τεχνολογίες προηγμένων υλικών, όπως νανοσύνθετα, νανοδομημένα, βιοϋλικά, βιοϊατρικά
υλικά, υπερ-εντροπικά κράμματα, κ.λπ.
Βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι: Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, η
παροχή γνώσεων και τεχνογνωσίας στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των πάσης φύσεως
υλικών και των εφαρμογών τους, η μελέτη του τρόπου σύνθεσης, χαρακτηρισμού και
ιδιοτήτων των μοντέρνων υλικών, η προ-ετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου
μετά την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), η εκπαίδευση
επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των προηγμένων
υλικών που θα τους παρέχει επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό
τομέα, η επάνδρωση ερευνητικών κέντρων με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, ικανό να
βελτιώσει ή και να συμβάλλει στην ανακάλυψη και χρήση νέων βελτιωμένων υλικών και με
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Πολυτεχνικών Σχολών και
Πολυτεχνείων, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στις «Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών», στις εξής κατευθύνσεις:
1. Χημεία και Διεργασίες Προηγμένων Υλικών
2. Φυσική και Υπολογιστική Επιστήμη Προηγμένων Υλικών
3. Μηχανική και Ευφυείς Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών
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Η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων ορίζονται η δεύτερη εβδομάδα του μηνός Οκτωβρίου με
την εισαγωγή μέχρι τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών κατ’ ανώτατο όριο και η λήξη
των μαθημάτων η τελευταία ημέρα του Μαΐου. Οι εξετάσεις ξεκινούν την 2η εβδομάδα του
Ιουνίου, διαρκούν 3 εβδομάδες και αποπερατώνονται στο τέλος Ιουνίου.
Περίγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ:

Το λεπτομερές πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο
Προσφερόμενα μαθήματα

Εβδομάδες/ώρες ανά εβδομάδα

1. Μηχανική και Σχεδιασμός
Προηγμένων Υλικών
2. Σύνθεση, Διεργασίες και
Κατεργασίες Προηγμένων Υλικών
3. Ατομική Ηλεκτρονιακή Δομή και
Ιδιότητες Προηγμένων Υλικών
ΣΥΝΟΛΟ

13/2 θεωρία + 3 εργαστηριακές
ασκήσεις
13/2 θεωρία + 3 εργαστηριακές
ασκήσεις
13/2 θεωρία + 3 εργαστηριακές
ασκήσεις

ECTS ανά
μάθημα
10
10
10
30

Β΄ Εξάμηνο
Προσφερόμενα μαθήματα
κατεύθυνσης (κατ' επιλογήν δύο)
Κατεύθυνση 1: Χημεία και
Διεργασίες Προηγμένων Υλικών
Σύνθεση, Ιδιότητες και
Εφαρμογές Προηγμένων
Πολυμερικών Υλικών
Σύνθεση, Ιδιότητες και
Εφαρμογές Προηγμένων
Μεταλλικών Υλικών
Σύνθεση, Ιδιότητες και
Εφαρμογές Προηγμένων

Εβδομάδες/ώρες ανά εβδομάδα

ECTS ανά
μάθημα

13/3

5

13/3

5

13/3

5
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Κεραμικών Υλικών
Κατεύθυνση 2: Φυσική και
Υπολογιστική Επιστήμη
Προηγμένων Υλικών
Ανάπτυξη, Δομή και Ιδιότητες
Οπτοηλεκτρονικών και
Μαγνητικών Υλικών και
Διατάξεων
Προχωρημένες Υπολογιστικές
Τεχνικές Επιστήμης Υλικών
Κατεύθυνση 3: Μηχανική και
Ευφυείς Τεχνολογίες Προηγμένων
Υλικών
Προηγμένα Σύνθετα:
Ανθεκτικότητα και Μη
Καταστροφικοί Έλεγχοι
Μοντελοποίηση σε πολλαπλές
κλίμακες
Βιοϊατρική Τεχνολογία και
Μηχανική Βιολογικών Ιστών
Διπλωματική Μεταπτυχιακή
Εργασία (Δ.Μ.Ε.)
ΣΥΝΟΛΟ

13/3

5

13/3

5

13/3

5

13/3

5

13/3

5

13/20

20
30

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό
μέσο όρο των μαθημάτων του ΠΜΣ και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η
στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της ΜΔΕ) και
υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο: Οι βαθμοί
κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (όπου προβλέπεται),
πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα
των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για
τη λήψη του ΔΜΣ βαθμός Δ.Μ.Σ. = άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος χ
αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος) + (βαθμός μεταπτυχιακή.
Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπει τη χορήγηση 2 υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης. Οι υποτροφίες
δίνονται με βάση ακαδημαϊκά αντικειμενικά κριτήρια (αφορούν φοιτητές κανονικής
φοίτησης, μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου, κ.λπ.) ή προσφορά υπηρεσιών
και εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΠΜΣ. Οι όροι χορήγησης, οι
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος.
Όργανα του Π.Μ.Σ.:
• Φορέας κάθε Π.Μ.Σ. είναι η Συνέλευση του Τμήματος με επικεφαλής τον Διευθυντή του
Π.Μ.Σ.
• Καθοδηγητικό και συντονιστικό όργανο είναι η πενταμελής Συντονιστική Επιτροπή
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.) η οποία απαρτίζεται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. (που
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αποτελεί μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος), τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Π.Μ.Σ. (που αποτελεί
μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος) και τρία μέλη Δ.Ε.Π. (ένα για κάθε κατεύθυνση).
• Ανώτατο εγκριτικό όργανο είναι η Σύγκλητος του Ιδρύματος.
Διευθυντής του Π.Μ.Σ.:
Νικόλαος Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής ΤΜΕΥ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Συντονιστική Επιτροπή
κατευθύνσεων.

του

ΠΜΣ

(ΣΕΜΣ)

&

Υπεύθυνοι

επιστημονικών

1. Ελευθέριος Λοιδωρίκης, Καθηγητής ΤΜΕΥ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αναπληρωτής
Δ/ντης του Π.Μ.Σ.
2. Αλέξανδρος Καράντζαλης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΕΥ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπεύθυνος της κατεύθυνσης 1
3. Χριστίνα Λέκκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΜΕΥ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Υπεύθυνη
της κατεύθυνσης 2
4. Νεκταρία -Μαριάνθη Μπάρκουλα, Καθηγήτρια ΤΜΕΥ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Υπεύθυνη της κατεύθυνσης 3
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΕΥ
Στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών είναι δυνατή η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
(ΔΔ). Οι υποψήφιοι Διδάκτορες γίνονται δεκτοί από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Ο σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), είναι η διεξαγωγή αυτοδύναμης, πρωτότυπης
και συγκροτημένης επιστημονικής έρευνας η οποία προάγει την Επιστήμη και Τεχνολογία
των Υλικών. Οι σπουδές που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος διδάκτορας (Υ.Δ.) στοχεύουν
στην εις βάθος γνώση της επιστημονικής περιοχής της Δ.Δ. και τη γενικότερη γνώση σχετική
με την ερευνητική μεθοδολογία και τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας
των υλικών. Η απόδοση του τίτλου του διδάκτορα στον Υ.Δ. δεν αφορά μόνο στην
ολοκλήρωση του θέματος της διδακτορικής του Δ.Δ..
Τυπικές προϋποθέσεις εγγραφής Δ.Δ.
1α. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Δ.Δ. έχει α) ο κάτοχος Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή παλαιότερου τίτλου Μ.Δ.Ε.
(ελάχιστο μονοετούς), ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής, ή ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), και β) ο
απόφοιτος Α.Ε.Ι. τουλάχιστον πενταετούς κύκλου προπτυχιακών σπουδών. Η τριμελής
επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών που συστήνεται με βάση το άρθρο 38 του νόμου 4485
(ΦΕΚ 4/8/2017 αρ. Φύλλου 114) μπορεί, εάν το κρίνει απαραίτητο, να προτείνει έναν
αριθμό μαθημάτων (έως 6) κατά περίπτωση.
Η τριμελής επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται στην πρώτη Συνέλευση του Τ.Μ.Ε.Υ.
κάθε ακαδημαϊκού έτους και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε τομέα.
1β. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν εμπίπτει σε καμία από τις κατηγορίες της παραγράφου
1α, είναι δυνατό να γίνει δεκτός ως Υ.Δ. εάν είναι απόφοιτος τετραετούς φοίτησης και με
βαθμό πτυχίου Λίαν Καλώς. Στην περίπτωση αυτή, ως Υ.Δ. είναι υποχρεωμένος να
παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε έξι (6) σχετικά μαθήματα με τη Δ.Δ., από τα
μεταπτυχιακά προγράμματα του Τ.Μ.Ε.Υ.. Τα μαθήματα αυτά τα προτείνει η τριμελής
επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών που θα συσταθεί για τη συγκεκριμένη κατηγορία
αιτήσεων με βάση το άρθρο 38 του νόμου 4485 (ΦΕΚ 4/8/2017 αρ. Φύλλου 114).
Καθήκοντα του Υ..Δ.
Ο Υ.Δ., εντός δύο (2) μηνών από την συμπλήρωση ενός (1) ημερολογιακού έτους,
παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα (έκθεση
προόδου) ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Δ.Δ..
Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα ή την
τριμελή επιτροπή, καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του Υ.Δ..
Ο Επιβλέπων με βάση την αξιολόγηση του υπομνήματος και της παρουσίασης του Υ.Δ.,
εισηγείται εγγράφως επί του υπομνήματος για την έγκριση ή όχι της έκθεσης προόδου του
Υ.Δ. και παρουσιάζει συνοπτικά την πρόοδο του υποψηφίου στη Συνέλευση του Τ.Μ.Ε.Υ. Αν
δεν υπάρχει θετική εισήγηση, ο Υ.Δ. υποχρεούται να υποβάλει νέο υπόμνημα εντός ενός
έτους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Αρνητική
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εισήγηση για 2η φορά συνεπάγεται διακοπή της Δ.Δ. και διαγραφή του Υ.Δ. από τα μητρώα
του Τ.Μ.Ε.Υ. μετά από απόφαση της Συνέλευση σου Τ.Μ.Ε.Υ. Κάθε αναλυτικό υπόμνημα του
Υ.Δ, πρέπει να έχει χρονική διαφορά τουλάχιστον 12 μηνών από το επόμενο.
Χρονική διάρκεια εκπόνησης της Δ.Δ.
Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι Υ.Δ. έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη
ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που
προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών. Μέχρι και πέντε (5) έτη
μετά την ολοκλήρωση της Δ.Δ., διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
Το ανώτατο χρονικό όριο εκπόνησης Δ.Δ. μέχρι και τη χορήγηση άδειας συγγραφής δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα οχτώ (8) πλήρη ημερολογιακά έτη και κατά περίπτωση μπορεί
να δίνεται παράταση έως δύο (2) ημερολογιακά έτη, με απόφαση της Συνέλευση σου
Τ.Μ.Ε.Υ. μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της συμβουλευτικής επιτροπής. Μετά την πάροδο
των οχτώ (8) ετών, σε περίπτωση μη αίτησης παράτασης ή την πάροδο και του χρόνου
παράτασης εφόσον αυτή έχει δοθεί, επέρχεται αυτόματα η απώλεια της ιδιότητας του/της
Υ.Δ. και η αφαίρεση του θέματος της Δ.Δ..
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

•
•

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.)
με τίτλο «Μηχανική Δεδομένων και
Υπολογιστικών Συστημάτων»
και εξειδικεύσεις:
«Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων»
«Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα»

Διευθυντής Π.Μ.Σ.:

Παρσόπουλος Κωνσταντίνος,
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Γεωργιάδης Λουκάς, Αναπληρωτής
Καθηγητής

Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Παναγιώτα,
Βαμβέτσου Ζωή-Βαλεντίνα
Αριθμός εισακτέων φοιτητών: 40 Τηλ.: 26510-07458, 07213
Φαξ: 26510-07021
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramcse@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.cse.uoi.gr
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Παναγιώτα,
Βαμβέτσου Ζωή-Βαλεντίνα
Τηλ.: 26510-07458, 07213
Φαξ: 26510-07021
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: gramcse@uoi.gr
Αριθμός εισακτέων φοιτητών: 30 Ιστοσελίδα: http://www.cse.uoi.gr

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ΦΕΚ 628/τ.Β΄/23-6-1998 (Ίδρυση), ΦΕΚ 1862/τ.Β΄/24-52018 (Επανίδρυση)
(i) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Μηχανική Δεδομένων και
Υπολογιστικών Συστημάτων" και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στις εξής εξειδικεύσεις στην Πληροφορική:
• Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων
• Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα
(ii) Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών και απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Διευθυντής του Π.Μ.Σ. :
Παρσόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Γεωργιάδης Λουκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
Συντονιστικής Επιτροπή του Π.Μ.Σ.:
-Ζάρρας Απόστολος, Αναπληρωτής Καθηγητής,
-Ευθυμίου Αριστείδης Επίκουρος Καθηγητής και
- Κόντης Λυσίμαχος – Παύλος, Καθηγητής
Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών δύο φορές ανά ακαδημαϊκό έτος, με
προθεσμίες υποβολής αιτήσεων τις αρχές Μαΐου και Νοεμβρίου κάθε έτους. Η διαδικασία
επιλογής ολοκληρώνεται ως τα μέσα Μαΐου και Νοεμβρίου, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα
ανακοινώνονται έως το τέλος Μαΐου και Νοεμβρίου, αντίστοιχα.
Προϋποθέσεις συμμετοχής - αίτηση υποψηφιότητας – δικαιολογητικά- εξετάσεις κριτήρια επιλογής:
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών,
πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστήμης και
Τεχνολογίας, καθώς και Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των
αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Θετικής
Κατεύθυνσης ισότιμων προς τα Πανεπιστήμια, καθώς και Τμημάτων Μηχανικών
Πληροφορικής ΤΕ, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ.
Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των παραπάνω τμημάτων, οι οποίοι, εφόσον
γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ. μόνο αν ολοκληρώσουν τις σπουδές
τους τον Σεπτέμβριο ή Φεβρουάριο, αντίστοιχα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (για τους διπλωματούχους ή πτυχιούχους).
Τελειόφοιτοι μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, αλλά γίνονται δεκτοί
μόνον εφόσον αποκτήσουν το δίπλωμα ή το πτυχίο τους στην εξεταστική περίοδο του
Σεπτεμβρίου ή Φεβρουαρίου, αντίστοιχα.
3. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για αποφοίτους Α.Ε.Ι.
του εξωτερικού).
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών.
5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (Καλή Γνώση).
Όταν δεν υπάρχει αποδεικτικό, η γνώση πιστοποιείται με εξέταση, η οποία συνίσταται σε
μετάφραση τεχνικού κειμένου στα Ελληνικά.
6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
7. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές.
8. Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας (αν υπάρχει).
9. Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία να
αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές
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σπουδές.
10. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη
αξιολόγησή τους.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις στην
επιστήμη των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Αν αυτό δεν συνάγεται από την αναλυτική
βαθμολογία τους, μπορεί να απαιτηθεί κατά περίπτωση η επιτυχής παρακολούθηση μέχρι
και πέντε (5) μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των ακόλουθων
κριτηρίων:
• Γενική εικόνα και κατάρτιση του υποψηφίου σε βασικούς τομείς της επιστήμης των
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, η οποία αξιολογείται σε συνέντευξη στην οποία
καλούνται όλοι οι υποψήφιοι.
• Γενικός βαθμός πτυχίου ή διπλώματος.
• Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Π.Μ.Σ. και επίδοση στη διπλωματική
εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.
• Συστατικές επιστολές για τον υποψήφιο.
• Ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (εφόσον υπάρχει).
• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται
από τα δικαιολογητικά που κατέθεσε.
Υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. κατά
προτεραιότητα εφόσον πληρούν τα τυπικά προσόντα.
Διπλωματούχοι Τμημάτων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ή
συναφούς αντικειμένου) ή πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής (ή Επιστήμης
Υπολογιστών) με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον οκτώ και μισό (8,5) γίνονται δεκτοί κατά
προτεραιότητα στο Π.Μ.Σ., εφόσον πληρούν τα τυπικά προσόντα.
Οι υποψήφιοι καλούνται από το Τμήμα σε προφορική συνέντευξη-εξέταση που διενεργείται
από πενταμελή εξεταστική επιτροπή.
Αριθμός Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται στο ανώτατο όριο των σαράντα (40) ανά
ακαδημαϊκό έτος.
Χρονική Διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Η ελάχιστη διάρκεια κανονικής φοίτησης για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3)
διδακτικά εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια κανονικής φοίτησης είναι πέντε (5) διδακτικά
εξάμηνα, χωρίς δυνατότητα επιπλέον χρονικής παράτασης. Ο μέγιστος χρόνος αυξάνεται
κατά ένα (1) εξάμηνο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που υποχρεούνται να
παρακολουθήσουν μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
και κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης, παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των
σπουδών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) εξάμηνα. Ο χρόνος αναστολής σπουδών
δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Στο Π.Μ.Σ. δεν
παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων:
Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις διδακτορικών φοιτητών στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού
εξαμήνου. Η προκήρυξη είναι ανοικτή για όλο το εξάμηνο. Συγκεκριμένα, κατά το χειμερινό
εξάμηνο, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, και, κατά το
εαρινό εξάμηνο είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου.
Εισαγωγή Φοιτητών στο Π.Δ.Σ.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
α) Όσοι είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου,
όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 46 του Νόμου 4485/2017, όπως ισχύει, από το Τμήμα ή άλλο
συναφές Τμήμα.
β) Όσοι είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) από το Τμήμα ή έχουν
εκπληρώσει τη Γενική Υποχρέωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος.
γ) Οι κάτοχοι συναφούς Δ.Μ.Σ. από άλλο τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως
ισότιμου της αλλοδαπής.
δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απόφοιτος Α.Ε.Ι., μη κάτοχος διπλωμάτων των παραπάνω
κατηγοριών, μπορεί να υποβάλει αίτηση και να γίνει δεκτός εφόσον διαθέτει αποδεδειγμένη
ικανότητα διεξαγωγής έρευνας στην επιστήμη του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας για το Π.Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναγράφονται ο
προτεινόμενος επιβλέπων, ο προτεινόμενος τίτλος καθώς και η προτεινόμενη γλώσσα
εκπόνησης (Ελληνικά ή Αγγλικά) της διδακτορικής διατριβής.
2. Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών.
3. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων/διπλωμάτων από τον ΔΟΑΤΑΠ (για
αποφοίτους Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής).
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλους τους τίτλους και τα έτη σπουδών.
5. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
αποδεικτικό, η γνώση πιστοποιείται με εξέταση, η οποία περιλαμβάνει την μετάφραση
τεχνικού κειμένου στα Ελληνικά.
6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
7. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές (επιπλέον του προτεινόμενου επιβλέποντα).
8. Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).
9. Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα
πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για
διδακτορικές σπουδές.
10. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλε στην πληρέστερη
αξιολόγησή του.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ικανοποιητική επίδοση σε προφορική συνέντευξη που
διεξάγεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Στη
συνέντευξη αυτή ελέγχεται, μεταξύ άλλων, η επάρκεια των προσόντων και η ωριμότητα του
υποψηφίου, ώστε να προχωρήσει σε έναρξη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Η επιτροπή
δύναται να εισηγηθεί την υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση με βαθμό
τουλάχιστον έξι (6) σε ένα (1) έως τέσσερα (4) μαθήματα τα οποία κρίνει ότι είναι
απαραίτητο να παρακολουθήσει ο υποψήφιος εντός των τριών (3) πρώτων εξαμήνων από
την εισαγωγή του στο Π.Δ.Σ..
Η επιλογή υποψηφίων διδακτόρων γίνεται με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:
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• Γενική εικόνα και κατάρτιση του υποψηφίου σε βασικούς τομείς της επιστήμης του
•
•
•
•

Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, όπως αυτή αξιολογείται στη συνέντευξη.
Γενικός βαθμός των τίτλων σπουδών.
Συστατικές επιστολές του υποψηφίου.
Ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (εφόσον υπάρχει).
Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται
από τα δικαιολογητικά που κατέθεσε.

Αριθμός Εισακτέων:
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Δ.Σ. ορίζεται στο ανώτατο όριο των τριάντα (30) ανά
ακαδημαϊκό έτος.
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ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ)
με τίτλο ‹‹Πληροφορικής και Δικτύων››
και ειδικεύσεις :
• Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών
• Μηχανικών Δικτύων

Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Στύλιος Χρυσόστομος , Καθηγητής
Πληροφορίες: Ευαγγελία Χρήστου
Τηλ.:
2681 050350, 50499, 50341
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: grampt@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://pms.dit.uoi.gr/

Αριθμός φοιτητών: 30
Πρόγραμμα εκπόνησης Διδακτορικής
Διατριβής

Αριθμός φοιτητών: 25

Διευθυντής Διδακτορικού (Δ.Π.Μ.Σ.):
Αγγέλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Πληροφορίες: Ευαγγελία Χρήστου
Προϊσταμένη Γραμματείας
Τηλ.: 26810 50499
echristou@uoi.gr

Tο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το
χειμερινό εξάμηνο:
I. το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορικής και
Δικτύων» και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) με τίτλο
«Πληροφορικής και Δικτύων» (ΜSc – Master of Science in Informatics and
Networks).
II. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών και απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ)
στην «Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες».
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Πληροφορικής και Δικτύων»
Διευθυντής του Π.Μ.Σ.:
Στύλιος Χρυσόστομος ,Καθηγητής
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί συνέχεια του Π.Μ.Σ. με
τίτλο «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» με ειδικεύσεις: «Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» και «Μηχανικών Δικτύων». το οποίο λειτούργησε από το
Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 έως και το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 στο Τμήμα
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου,
ΦΕΚ 840/τ. Β΄/14-05-2015 (Ίδρυση), ΦΕΚ 2926/τ.Β’/20-07-2018 (Επανίδρυση)
ΦΕΚ 3090/τ.Β΄/01-08-2019 (Τροποποίηση), ΦΕΚ 4457/τ.B’/9-10-2020 (Τροποποίηση).
Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη Επιστήμη της
Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου
μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες και
δεξιότητες εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και
Δικτύων στον επαγγελματικό τους τομέα και να καταστούν ανταγωνιστικότεροι σε αυτόν.
Διάρκεια σπουδών -μεταπτυχιακά μαθήματα και πιστωτικές μονάδες
Το Π.Μ.Σ. έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης εκ των
οποίων δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας μαθημάτων (με τη δυνατότητα τμήμα των
διαλέξεων να υλοποιείται εξ’ αποστάσεως) και το τρίτο εξάμηνο στο οποίο εκπονείται η
διπλωματική εργασία. Η χρονική διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των
τεσσάρων (4) εξαμήνων.
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει (άπαξ) άδεια αναστολής της
παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας . Η άδεια δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας του ημερολογιακού έτους. Το χρονικό διάστημα που
αντιστοιχεί στην αναστολή φοίτησης δεν προσμετράται στη διάρκεια φοίτησης.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. και την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς
σε δέκα (10) συνολικά μεταπτυχιακά μαθήματα.
Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει φόρτο εργασίας που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές
μονάδες (ECTS) . Έτσι στη λήξη του Π.Μ.Σ. ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει
συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Δίδακτρα
Δεν υπάρχουν δίδακτρα, οι σπουδές είναι εντατικές, πλήρους απασχόλησης και διαρκούν 3
εξάμηνα.
Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εισακτέων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής,
Μηχανικών Πληροφορικής T.E., Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και
Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, πτυχιούχοι Φυσικής, Μαθηματικών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, οι
οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων
της αλλοδαπής.
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Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την
προκήρυξη του Π.Μ.Σ. και συνοπτικά περιλαμβάνουν:
1. Συναφές πτυχίο
2. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε τουλάχιστον επίπεδο Β2
3. Γενικός βαθμός πτυχίου
4. Ερευνητική εμπειρία
5. Συγγραφική εμπειρία
6. Εμπειρία παρουσίασης σε επιστημονικά συνέδρια
7. Εργασιακή εμπειρία .Συστατικές Επιστολές
8. Προσωπική συνέντευξη (συμπληρωματικά)
9. Για τους αλλοδαπούς φοιτητές η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται
με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στα Ελληνικά του ΥΠΕΠΘ ή άλλων φορέων
αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV).
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση του οικείου Τμήματος που να πιστοποιεί ότι για την
λήψη του πτυχίου απομένει περιορισμένος αριθμός μαθημάτων (μέχρι 2 ή 3
εξαμηνιαία μαθήματα) [στη δεύτερη περίπτωση, εάν ο υποψήφιος επιλεγεί για
φοίτηση στο Π.Μ.Σ., θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές και να
έχει λάβει το πτυχίο του πριν την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ.].
4. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (σε
περίπτωση αποφοίτων Τμημάτων ΑΕΙ του εξωτερικού).
5. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2.
6. Υποστηρικτικό υπόμνημα: οι υποψήφιοι χρειάζεται να ετοιμάσουν και να υποβάλλουν
υποστηρικτικό υπόμνημα που θα αναφέρουν με λεπτομέρεια τους λόγους για τους
οποίους αιτούνται να συμμετάσχουν στο Π.Μ.Σ. και πως θα τους είναι χρήσιμο το
Π.Μ.Σ. στην επιστημονική και επαγγελματική τους πορεία.
7. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα επιτρέψει την πληρέστερη
αξιολόγησή του.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά από αξιολόγηση του φακέλου
υποψηφιότητας ή /και διεξαγωγή συνέντευξης. Συγκεκριμένα, όλες οι αιτήσεις
υποψηφίων υφίστανται μια αρχική αξιολόγηση για το αν οι υποψήφιοι έχουν όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προσδιορίζονται από τις πληροφορίες της
αίτησης. Μόνο αιτήσεις που διαθέτουν πληρότητα στοιχείων και δικαιολογητικών θα
συνεχίσουν για περαιτέρω αξιολόγηση. Ελλιπείς αιτήσεις θα απορρίπτονται, δίχως
περαιτέρω ενημέρωση των υποψηφίων, καθώς και οι αιτήσεις των οποίων οι
υποψήφιοι δεν πληρούν τα κριτήρια εισόδου στο Π.Μ.Σ.
Οι πλήρεις αιτήσεις θα αξιολογούνται περαιτέρω με βάση Α) Ακαδημαϊκά /
ερευνητικά κριτήρια, Β) Επαγγελματικά και Γ) Συνέντευξη.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες»
Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων :
Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις διδακτορικών φοιτητών στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού
εξαμήνου. Η προκήρυξη είναι ανοικτή για όλο το εξάμηνο. Συγκεκριμένα, κατά το χειμερινό
εξάμηνο, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και, κατά το
εαρινό εξάμηνο, είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
1. Έλληνες ή αλλοδαποί κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
ή αναγνωρισμένου αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του Άρθρου 46 του ν. 4485/2017, στην Πληροφορική ή
στις Τηλεπικοινωνίες ή σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.
2. Πρόσφατα απόφοιτοι Π.Μ.Σ. για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία τους, αλλά έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο
μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και έχουν υποστηρίξει δημόσια και
επιτυχώς τη μεταπτυχιακή τους διατριβή, εφόσον προβλέπεται. Οι εν λόγω υποψήφιοι
υποβάλλουν, επιπρόσθετα, βεβαίωση του Επιβλέποντα Καθηγητή για τα παραπάνω και
υποχρεούνται να υποβάλλουν τους οριστικούς τίτλους σπουδών εντός εξαμήνου.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απόφοιτος Α.Ε.Ι., μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. υπό την προϋπόθεση
εξεχουσών επιδόσεών του, ύστερα από πρόταση της Ε.Δ.Σ. και κατόπιν αιτιολογημένης
απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος (Άρθρο 38 του ν. 4485/2017).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση υποψηφιότητας για το Π.Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναγράφονται ο προτεινόμενος
επιβλέπων, ο προτεινόμενος τίτλος καθώς και η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (Ελληνικά
ή Αγγλικά) της διδακτορικής διατριβής.
• Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών.
• Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων/διπλωμάτων από τον ΔΟΑΤΑΠ (για
αποφοίτους Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής).
• Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλους τους τίτλους και τα έτη σπουδών.
• Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
αποδεικτικό, η γνώση πιστοποιείται με εξέταση, η οποία περιλαμβάνει την μετάφραση
τεχνικού κειμένου στα Ελληνικά.
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
• Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές (επιπλέον του προτεινόμενου επιβλέποντα).
• Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).
• Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα
πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για
διδακτορικές σπουδές.
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• Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλε στην πληρέστερη
αξιολόγηση του.
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ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
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ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο
«Περιβάλλον και Αγροδιατροφή»
(Διοικητική υποστήριξη παρέχεται από
το Τμήμα Χημείας του Π.Ι.)

Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Αλμπάνης Τριαντάφυλλος,
Καθηγητής

Διϊδρυματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο
«Υδατοκαλλιέργειες Παθολογικά
Προβλήματα εκτρεφόμενων Υδρόβιων
Οργανισμών»
(Διοικητική υποστήριξη παρέχεται από
το Τμήμα Κτηνιατρικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Αθανασοπούλου Φωτεινή – Καθηγήτρια Τμήμα
Κτηνιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πληροφορίες:
Τμήμα Χημείας Τηλ.: 26510-07177, 07225
Φαξ: 26510-07006
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: agroeco@cc.uoi.gr,
gramchem@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.chem.uoi.gr/
Τμήμα Γεωπονίας: Τσούμπα Ευαγγελία
Τηλ.: 26810-50230, 50200
Φαξ: 26810-50240
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: deagri@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.agro.uoi.gr

Πληροφορίες:
Τμήμα Κτηνιατρικής:
Τηλ.: 24410-66000
Ιστοσελίδα: http://www.vet.uth.gr/
Τμήμα Γεωπονίας: Τσούμπα Ευαγγελία
Τηλ.: 26810-50230, 50200
Φαξ: 26810-50240
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: deagri@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.agro.uoi.gr

Πρόγραμμα Εκπόνησης
Διδακτορικής Διατριβής

Πληροφορίες:
Τμήμα Γεωπονίας: Τσούμπα Ευαγγελία
Τηλ.: 26810-50230, 50200
Φαξ: 26810-50240
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: deagri@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.agro.uoi.gr

Οδηγός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

153

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμμετέχει σε δύο
(2) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), ως ακολούθως:
1. Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Περιβάλλον & Αγροδιατροφή».
Σύμπραξη του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το Τμήμα Γεωπονίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (χρόνος έναρξης 2003, ΦΕΚ Επανίδρυσης 1916/1-6-2018, τΒ’),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ.4721/26.10.2020 (η επανίδρυση θα ισχύει από το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022)
2. Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Προγράμμα Σπουδών με τίτλο: «Υδατοκαλλιέργειες
Παθολογικά Προβλήματα εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών»
Σύμπραξη του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το Τμήμα Γεωπονίας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (χρόνος έναρξης 2020, ΦΕΚ. Επανίδρυσης 5009/31-122019/Τεύχος Β΄).
Για περισσότερες πληροφορίες για τα ΠΜΣ, παρακαλείσθε να μεταβείτε στις
ιστοσελίδες των Τμημάτων υπό την εποπτεία των οποίων λειτουργεί το καθένα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) του Τμήματος Γεωπονίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ως αντικείμενο το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της
Γεωπονίας και τα συγγενή γνωστικά πεδία. Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση
Διδακτόρων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της
επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της και να στελεχώσουν ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά κέντρα.
Εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων στο Π.Δ.Σ.
Το Τμήμα Γεωπονίας δύναται να προκηρύσσει θέσεις διδακτορικών φοιτητών στην
αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου ή έτους. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα
ορίζεται με δημοσίευση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι επιστημονικές περιοχές, ο αριθμός των θέσεων ανά
περιοχή και οι τυχόν ειδικές απαιτήσεις καθώς και τα μέλη ΔΕΠ που έχουν εισηγηθεί,
καθορίζονται στην προκήρυξη. Η προκήρυξη αναρτάται υποχρεωτικά στον ιστότοπο του
Τμήματος.
Επιπλέον το Τμήμα μπορεί να δεχθεί και ενδιάμεσα, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού
εξαμήνου αίτηση ενδιαφέροντος μετά από εισήγηση μέλους ΔΕΠ.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
1. Έλληνες ή αλλοδαποί κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, σε συναφείς
επιστημονικές περιοχές.
2. Πρόσφατα απόφοιτοι Π.Μ.Σ. για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Δίπλωμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία τους, αλλά έχουν ολοκληρώσει
με επιτυχία τον κύκλο μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και
έχουν υποστηρίξει δημόσια και επιτυχώς τη μεταπτυχιακή τους διατριβή, εφόσον
προβλέπεται. Οι εν λόγω υποψήφιοι/ες υποβάλλουν, επιπρόσθετα, βεβαίωση του
υπευθύνου του Π.Μ.Σ. για τα παραπάνω και υποχρεούνται να υποβάλλουν τους
οριστικούς τίτλους σπουδών εντός εξαμήνου.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη
κάτοχοι Π.Μ.Σ. υπό την προϋπόθεση ότι είναι Πτυχιούχοι ΑΕΙ της Ελλάδας ή
αναγνωρισμένου ισότιμου πτυχίου της Αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να
εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή σε γνωστικό αντικείμενο για το οποίο δεν
λειτουργεί πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Γεωπονίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχουν τουλάχιστον μία δημοσίευση σε έγκριτο
επιστημονικό περιοδικό και πληρούν τα σχετικά κριτήρια για τα οποία, ανά
περίπτωση, αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος ή είναι Πτυχιούχοι ΑΕΙ συναφών
γνωστικών αντικειμένων, κατά την κρίση της Ε.Δ.Σ., οι οποίοι/ες επιθυμούν να
εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή και έχουν πραγματοποιήσει μετεκπαίδευση και
έχουν πλούσιο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο υπό την προϋπόθεση εξεχουσών
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επιδόσεών τους, ύστερα από πρόταση της Ε.Δ.Σ. και κατόπιν αιτιολογημένης
απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος (Άρθρο 38 του Ν.4485/2017).
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση υποψηφιότητας για το Π.Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναγράφονται ο
προτεινόμενος επιβλέπων, ο προτεινόμενος τίτλος, καθώς και η προτεινόμενη
γλώσσα της διδακτορικής διατριβής, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής.
• Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (σύντομη ανασκόπηση της υπάρχουσας γνώσης
και τεκμηρίωση της πρωτοτυπίας της προτεινόμενης έρευνας και της συμβολής της
στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης).
• Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών.
• Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων/διπλωμάτων από τον ΔΟΑΤΑΠ (για
αποφοίτους Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής).
• Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλους τους τίτλους και τα έτη σπουδών.
• Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης Γ1/C1 (σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά γλωσσικά
επίπεδα
(https://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-languagelevels-cefr) της Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας, που να αποδεικνύεται με: Κρατικό
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ή με αναγνωρισμένο πιστοποιητικό αντίστοιχου
επιπέδου πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων στην Ελλάδα φορέων πιστοποίησης
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ΑΣΕΠ για επίπεδο γλωσσομάθειας Γ1. Δεν
απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν για πτυχιούχους
αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα
μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
• Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές (ή από εργοδότη αν αφορά
προϋπηρεσία σε ερευνητικό πρόγραμμα ή εργασία σε πιστοποιημένα εργαστήρια).
• Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).
• Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα
πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α ενδιαφέρεται
για διδακτορικές σπουδές.
• Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του/της υποψηφίου/ας θα συνέβαλε στην
πληρέστερη αξιολόγησή του/της.
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ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΪΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΗΛΙΚΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
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ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΪΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Πρόγραμμα Διδακτορικών
Σπουδών του Τμήματος Αγωγής &
Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική
Ηλικία

Διευθυντής Ε.Δ.Σ.: Μάντζιου Στρατούλα,
Καθηγήτρια

Πληροφορίες: Γραμματεία Tμήματος
Τηλ.: 26510-050714 – 50735
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: ecec@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://eylc.uoi.gr/

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Στο Τμήμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Διδακτορικών
Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με το σχετικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (Αποφ. Αριθμ.
12121, Τ.Β’ 651/28.02.2019) και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017).
Αντικείμενο του Π.Δ.Σ είναι τόσο η βασική έρευνα όσο και οι εφαρμογές της στην Αγωγή και
Φροντίδα Βρεφών και Νηπίων από τη γέννησή τους μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών. Η
ηλικία αυτή είναι η πιο κρίσιμη διότι θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ομαλή
ψυχοσωματική εξέλιξη του παιδιού.
Σκοπός του Π.Δ.Σ είναι η προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας,
η κατάρτιση και η εκπαίδευση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, νέων επιστημόνων ώστε να
παράγουν τεκμηριωμένα, πρωτότυπα ερευνητικά αποτελέσματα και να αποκτήσουν τη
δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης.
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών οδηγεί στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και
απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στις ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Στις απαραίτητες
προϋποθέσεις εισαγωγής συμπεριλαμβάνονται η κατοχή Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, σε
συναφείς επιστημονικές περιοχές και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
1. Έλληνες ή αλλοδαποί κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
ή αναγνωρισμένου αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, σε συναφείς επιστημονικές
περιοχές.
2. Πρόσφατα απόφοιτοι Π.Μ.Σ. για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία τους, αλλά έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον
κύκλο μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και έχουν υποστηρίξει
δημόσια και επιτυχώς τη μεταπτυχιακή τους διατριβή, εφόσον προβλέπεται. Οι εν λόγω
υποψήφιοι υποβάλλουν, επιπρόσθετα, βεβαίωση του υπευθύνου του Π.Μ.Σ για τα
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παραπάνω και υποχρεούνται να υποβάλλουν τους οριστικούς τίτλους σπουδών εντός
εξαμήνου.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απόφοιτος Α.Ε.Ι., μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. υπό την προϋπόθεση
εξεχουσών επιδόσεών του, ύστερα από πρόταση της Ε.Δ.Σ. και κατόπιν αιτιολογημένης
απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος (άρθρο 38 του ν. 4485/2017). Οι περιπτώσεις
αυτές αφορούν πτυχιούχους υπερτετραετούς φοίτησης
Προκήρυξη θέσεων υποψήφιων Διδακτόρων – Υποβολή αίτησης
Το Τμήμα δύναται να προκηρύσσει θέσεις διδακτορικών φοιτητών στην αρχή κάθε
ακαδημαϊκού εξαμήνου. Για το χειμερινό εξάμηνο, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι
μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου και για το εαρινό εξάμηνο είναι μέχρι το τέλος του
μηνός Ιουνίου. Οι επιστημονικές περιοχές, ο αριθμός των θέσεων ανά περιοχή και οι τυχόν
ειδικές απαιτήσεις και η προθεσμία υποβολής καθορίζονται στην προκήρυξη.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
• Αίτηση υποψηφιότητας για το Π.Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναγράφονται ο
προτεινόμενος επιβλέπων, ο προτεινόμενος τίτλος καθώς και η προτεινόμενη
γλώσσα εκπόνησης (ελληνικά ή αγγλικά) της διδακτορικής διατριβής.
• Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών.
• Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων/διπλωμάτων από τον ΔΟΑΤΑΠ (για
αποφοίτους Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής).
• Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλους τους τίτλους και τα έτη σπουδών.
• Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
αποδεικτικό, η γνώση πιστοποιείται με εξέταση, η οποία περιλαμβάνει την
μετάφραση τεχνικού κειμένου στα ελληνικά ή πιστοποιείται από τριμελή επιτροπή
που ορίζει το Τμήμα.
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
• Δύο (2) συστατικές επιστολές καθηγητών Α.Ε.Ι.
• Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).
• Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα
πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για
διδακτορικές σπουδές.
• Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλε στην πληρέστερη
αξιολόγησή του.
Διαδικασία επιλογής
• Ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου των αιτούντων πραγματοποιείται από τη
Γραμματεία του Τμήματος.
• Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις
κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία
τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ανά κατηγορία
αιτήσεων.
• Κάθε τριμελής επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα
έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη, όπου μεταξύ άλλων
διαπιστώνεται (α) η κατάρτισή τους, (β) η ικανότητα επικοινωνίας και παρουσίασης
των επιστημονικών τους στόχους, και (γ) η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
• Κατόπιν, υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο
αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να
γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί
από τον υποψήφιο.
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• Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις επιδόσεις στις προπτυχιακές και
μεταπτυχιακές σπουδές, τις ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές, τη γνώμη του
προτεινόμενου επιβλέποντος, και συνεκτιμώντας το υπόμνημα της Ε.Δ.Σ. εγκρίνει ή
απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Σε περίπτωση θετικής
γνώμης, η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα την
επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή
σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4485/2017.
• Όσοι γίνονται δεκτοί αποκτούν την ιδιότητα του Υποψήφιου Διδάκτορα. Στην
εγκριτική απόφαση ορίζεται η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής και ο
τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής. Η σχετική απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Τμήματος.
Χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία
(3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής. Ως μέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωσης της Διδακτορικής Διατριβής ορίζονται
τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Σε ειδικές περιπτώσεις ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται, κατόπιν αιτήσεώς του προς τη
Συνέλευση του Τμήματος, να ζητήσει αναστολή σπουδών για συνεχόμενες ή μη χρονικές
περιόδους που αθροιζόμενες δεν ξεπερνούν το ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος. Η αίτηση
διαβιβάζεται στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία και αποφασίζει σχετικά, ύστερα από
εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή.
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ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόγραμμα Εκπόνησης Διδακτορικής
Διατριβής

Πληροφορίες: Μαρία Κολτσίδα
Τηλ.: 26510-07422
Φαξ: 26510-07096
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
grampsych@uoi.gr
Ιστοσελίδα: https://psychology.uoi.gr

Πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος στην Ψυχολογία με τη δυνατότητα προκήρυξης
και σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι υποψήφιοι/ες
που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις
• Είναι κάτοχοι Βασικού Τίτλου Σπουδών και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
• Ένας τουλάχιστον από τους Τίτλους Σπουδών τους (Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα)
εμπίπτει σαφώς στο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας ή σε κλάδο αυτής ή σε πεδίο
συναφές με το ερευνητικό αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής, του οποίου η
συνάφεια με την ψυχολογική έρευνα έχει αιτιολογηθεί επαρκώς.
• Διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 κατ’ ελάχιστο.
Εφόσον ο/η υποψήφιος/α δεν διαθέτει υψηλότερο του επιπέδου Β2 τίτλο
γλωσσομάθειας ή Τίτλο Σπουδών από Αγγλόφωνο Α.Ε.Ι., οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς
σε δοκιμασία κατανόησης και γραπτής απόδοσης ακαδημαϊκού κειμένου. Η ευθύνη
διεξαγωγής των εν λόγω εξετάσεων ανήκει στο Τμήμα.
• Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του Ν.
4485/2017 και με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, γίνεται
δεκτός/ή ως υποψήφιος/α διδάκτορας και μη κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών,
εφόσον διαθέτει σημαντική ερευνητική, συγγραφική ή/και επαγγελματική εμπειρία σε
γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας που θεραπεύει το Τμήμα. (Ενδεικτικές
δραστηριότητες τεκμηρίωσης των παραπάνω αποτελούν δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή
περιοδικά, διακρίσεις, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, διεθνή συνέδρια κ.α.) Στις
περιπτώσεις αυτές, η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να ζητήσει από τον/την
υποψήφιο/α την επιτυχή παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων Προπτυχιακού ή
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της
Διδακτορικής Διατριβής. Επιπλέον, για τους/τις υποψηφίους διδάκτορες της παρούσας
παραγράφου ορίζονται ως ελάχιστο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση
διδακτορικών σπουδών τα τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
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2. Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση διδακτορικών σπουδών ορίζονται τα
τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία σύστασης της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Από την ίδια ημερομηνία, ως μέγιστη χρονική διάρκεια
εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής ορίζεται η παρέλευση πέντε (5) πλήρων
ημερολογιακών ετών.
• Δυνατότητα παράτασης των διδακτορικών σπουδών θα παρέχεται για επιπλέον δύο (2)
πλήρη ημερολογιακά έτη από το πέρας των πέντε (5) ημερολογιακών ετών μέγιστης
φοίτησης, κατόπιν επαρκούς αιτιολόγησης από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και
έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος.
• Δυνατότητα αναστολής φοίτησης του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα θα παρέχεται
κατόπιν αίτησής του/της, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι
τέσσερις (24) μήνες και δεν θα είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών. Η παραπάνω αίτηση θα
πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή τεκμηρίωση των λόγων που την επιβάλλουν και θα
εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
• Για τη δυνατότητα αναστολής φοίτησης σε υποψηφίους/ες διδάκτορες που είναι
υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, ισχύουν οι σχετικές
διατάξεις των Εσωτερικών Κανονισμών των συγκεκριμένων φορέων.
• Κατά το διάστημα αναστολής φοίτησης, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δεν διατηρεί τα
δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους/τις υποψηφίους/ες διδάκτορες.
Το χρονικό διάστημα της αναστολής φοίτησης δεν συνυπολογίζεται στον συνολικό χρόνο
εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής.
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ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
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ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Διευθυντής : Κοκκώνης Γεώργιος,
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πληροφορίες:
Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών:
Ευαγγελία Νάση
Τηλ.: 26810- 50299
Φαξ: (26810) 21235
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

musicgram@uoi.gr
Ιστοσελίδα: http://music.uoi.gr
Μεταδιδακτορικές σπουδές

Στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών εκπονείται
θεσμοθετημένη μεταδιδακτορική έρευνα σε
συνεργασία με καθηγητές του Τμήματος και
υπό την επίβλεψή τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών υποστηρίζει διδακτορικές σπουδές
(ΦΕΚ τ.Β΄ 1431/24/4/2019), όπου το γνωστικό του πεδίο προσφέρει γόνιμο έδαφος έρευνας, είτε
αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης:
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Δ.Δ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Π.Ι. έχουν
όσοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
• 1. Έλληνες ή αλλοδαποί κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένου αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, στην Μουσικολογία ή σε συναφείς
επιστημονικές περιοχές.
2. Πρόσφατα απόφοιτοι ΠΜΣ για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών και εκκρεμεί η ορκωμοσία τους, αλλά έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο
μαθημάτων του ΠΜΣ μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και έχουν υποστηρίξει δημόσια και
επιτυχώς τη μεταπτυχιακή τους διατριβή, εφόσον προβλέπεται. Οι εν λόγω υποψήφιοι
υποβάλλουν, επιπρόσθετα, βεβαίωση του Επιβλέποντα Καθηγητή για τα παραπάνω και
υποχρεούνται να υποβάλλουν τους οριστικούς τίτλους σπουδών εντός εξαμήνου.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απόφοιτος ΑΕΙ, μη κάτοχος ΔΜΣ υπό την προϋπόθεση εξεχουσών
επιδόσεών του, ύστερα από πρόταση της ΕΔΣ και κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της
Συνέλευσης του Τμήματος (άρθρο 38 του ν. 4485/2017).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
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• Αίτηση υποψηφιότητας για το ΠΔΣ, στην οποία πρέπει να αναγράφονται ο προτεινόμενος
επιβλέπων, ο προτεινόμενος τίτλος καθώς και η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (ελληνικά ή
αγγλικά) της διδακτορικής διατριβής.
• Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών. • Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας
πτυχίων/διπλωμάτων από τον ΔΟΑΤΑΠ (για αποφοίτους ΑΕΙ της αλλοδαπής).
• Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλους τους τίτλους και τα έτη σπουδών.
• Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποδεικτικό,
η γνώση πιστοποιείται με εξέταση, η οποία περιλαμβάνει την μετάφραση τεχνικού κειμένου στα
ελληνικά.
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
• Ευσύνοπτη παρουσίαση μιας συγκροτημένης ερευνητικής πρότασης, με την σχετική
βιβλιογραφία.
• Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές (επιπλέον του προτεινόμενου επιβλέποντα).
• Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).
• Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα πρέπει να
αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές.
• Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλε στην πληρέστερη
αξιολόγησή του.
Χρονική διάρκεια:
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3)
πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής. Ως μέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωσης της Διδακτορικής Διατριβής ορίζονται τα έξι
(6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής. Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα χρονικά αυτά όρια αποφαίνεται η Συνέλευση
του Τμήματος, ύστερα από πρόταση της ΣΕ. Σε ειδικές περιπτώσεις ο υποψήφιος διδάκτορας
δύναται, κατόπιν αιτήσεως του προς τη Συνέλευση του Τμήματος, να ζητήσει αναστολή σπουδών
για συνεχόμενες ή μη χρονικές περιόδους που αθροιζόμενες δεν ξεπερνούν το ένα (1) πλήρες
ημερολογιακό έτος. Στην αίτησή του ο υποψήφιος πρέπει να αναγράφει τους λόγους για τους
οποίους ζητεί την αναστολή. Την αίτηση του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύει έγγραφο της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής με το οποίο εισηγείται την αποδοχή ή την απόρριψη του
αιτήματος για αναστολή σπουδών του υποψηφίου διδάκτορα. Η Συνέλευση του Τμήματος
αποφαίνεται επί της αίτησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΔΣ. Το χρονικό διάστημα
αναστολής δεν προσμετράται στη χρονική διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής. Ο
χρόνος υποχρεωτικής στράτευσης και η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία άδεια μητρότητας και
ανατροφής, θεωρούνται αυτοδίκαια χρόνος αναστολής σπουδών πέραν του προαναφερθέντος
χρόνου αναστολής. Υποψήφιος διδάκτορας, ο οποίος δεν αποκτά το Διδακτορικό Δίπλωμα εντός
των προθεσμιών, όπως αυτές περιγράφονται στις παραπάνω παραγράφους του παρόντος
άρθρου, διαγράφεται από το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος. Η απόφαση διαγραφής κοινοποιείται υποχρεωτικά και αμελλητί στην Τριμελή
Συμβουλευτική Επιτροπή και στον υποψήφιο διδάκτορα.
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων:
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις
κατηγοριοποιεί με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή
επιτροπή αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής
επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους
υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν, υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό
υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν
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πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί
από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις επιδόσεις στις
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, τις ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές, τη γνώμη του
προτεινόμενου επιβλέποντος, και συνεκτιμώντας το υπόμνημα της ΕΔΣ εγκρίνει ή απορρίπτει
αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Σε περίπτωση θετικής γνώμης, η Συνέλευση του
Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής
και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4485/2017. Όσοι
γίνονται δεκτοί αποκτούν την ιδιότητα του Υποψήφιου Διδάκτορα. Στην εγκριτική απόφαση
ορίζεται η γλώσσα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής (βλέπε και άρθρο 10 του κανονισμού
ΦΕΚ.1431/24.04.2019, τ.Β΄) και ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής. Η σχετική απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Τμήματος.
Μερική τροποποίηση του τίτλου της Διδακτορικής Διατριβής ή τυχόν αναπροσαρμογή του στα
δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα του υποψήφιου διδάκτορα επιτρέπεται ύστερα από
τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και θετική απόφαση της ΕΔΣ
και της Συνέλευσης του Τμήματος. Ριζική αλλαγή όμως του τίτλου, η οποία υποδηλώνει
μεταβολή του αντικειμένου έρευνας, σημαίνει την έναρξη νέας διαδικασίας εκπόνησης
Διδακτορικής Διατριβής και ο υποψήφιος δεν μπορεί να την ολοκληρώσει πριν την παρέλευση
της ελάχιστης χρονικής διάρκειας (βλέπε άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού) από την ημέρα που
εγκρίθηκε η αλλαγή.

Μεταδιδακτορικές σπουδές
Στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών εκπονείται θεσμοθετημένη μεταδιδακτορική έρευνα σε
συνεργασία με Καθηγητές του Τμήματος και υπό την επίβλεψή τους. Η εκπόνηση
μεταδιδακτορικής έρευνας διέπεται από τον Κανονισμό για μεταδιδακτορική έρευνα στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΦΕΚ Β΄ 1884/24.5.2018).
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