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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο Συνοπτικός Οδηγός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκδίδεται, με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών μας,
αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερομένου σχετικά με τα προσφερόμενα Προγράμματα
Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιό μας.
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 την 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 τη στελέχωση
των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ερευνητικών Κέντρων, φορέων,
οργανισμών και επιχειρήσεων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα.
Επίσης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ενθαρρύνει και παρέχει τη δυνατότητα
διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας από νέους επιστήμονες σε τομείς που
εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα των
Τμημάτων του.
Ο
Πρύτανης
Τριαντάφυλλος Α.Δ. Αλμπάνης
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TΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας περιλαμβάνει τρία (3)
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως εξής:
 Π.Μ.Σ. Κλασική Φιλολογία
 Π.Μ.Σ. Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία
 Π.Μ.Σ. Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα
Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Π.Μ.Σ. Κλασική Φιλολογία με
ειδικεύσεις:
α) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
β) Λατινική Φιλολογία
Επικοινωνία: Ιωάννα Ματσούλη
Τηλ.: 26510-07476, 05218
E-mail: gramphil@uoi.gr
Ιστοσελίδα Tμήματος:
http://philology.uoi.gr/
Π.Μ.Σ. Μεσαιωνική
Ελληνική Φιλολογία

Διευθύντρια Π.Μ.Σ.:
Ελένη Γκαστή, Αν. Καθηγήτρια
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Π.Μ.Σ.:
Ελένη Χουλιαρά-Ράιου, Καθηγήτρια
Συντονιστική Επιτροπή:
Ελένη Γκαστή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ελένη Χουλιαρά-Ράιου, Καθηγήτρια
Αθανασία Ζωγράφου, Αν. Καθηγήτρια
Φώτης Πολυμεράκης, Επίκουρος Καθηγητής
Βασίλειος Παππάς, Επίκουρος Καθηγητής

και

Νέα Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Αλέξανδρος Αλεξάκης, Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντή Π.Μ.Σ.:
Επικοινωνία: Ιωάννα Ματσούλη
Δημήτριος Καργιώτης, Καθηγητής
Τηλ.: 26510-07476, 05218
Συντονιστική Επιτροπή:
E-mail: gramphil@uoi.gr
Αλέξανδρος Αλεξάκης, Καθηγητής
Ιστοσελίδα Τμήματος :
Δημήτριος Καργιώτης, Αν. Καθηγητής
http://philology.uoi.gr/
Αθηνά Βογιατζόγλου, Αν. Καθηγήτρια
Φώτης Πολυμεράκης, Επίκουρος Καθηγητής
Δημήτριος Γεωργακόπουλος, Λέκτορας

Π.Μ.Σ. Γλωσσολογική Θεωρία και Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Δημήτριος Καργιώτης,
Καθηγητής
Έρευνα
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Π.Μ.Σ.:
Επικοινωνία: Ιωάννα Ματσούλη
Ελένη Γκαστή, Αν. Καθηγήτρια
Τηλ.: 26510-07476, 05218
Συντονιστική Επιτροπή:
E-mail: gramphil@uoi.gr
Δημήτριος Καργιώτης, Αν. Καθηγητής
Ιστοσελίδα Τμήματος:
Ελένη Γκαστή, Αν. Καθηγήτρια
http://philology.uoi.gr/
Παναγιώτης Φίλος, Επίκουρος Καθηγητής
Χαρίλαος Αυγερινός, Επίκουρος Καθηγητής
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Διδακτορικές Σπουδές
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Επικοινωνία: Κωνσταντίνος Σιάπκας
Τηλ.: 26510-07476
E-mail: gramphil@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος: http://philology.uoi.gr/

TΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Π.Μ.Σ. Κλασική Φιλολογία
Το Τμήμα Φιλολογίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κλασική Φιλολογία»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και το ΦΕΚ 2751/τ.Β'/3-7-2018
(Ίδρυση).
Σκοπός
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή και εξειδίκευση της επιστημονικής γνώσης στις
γνωστικές περιοχές που πραγματεύεται, η διεύρυνση των ικανοτήτων των νέων
επιστημόνων για γνώση και συνθετική έρευνα και η ανάπτυξη επιστημονικού και
ερευνητικού δυναμικού στον υψηλότερο δυνατό βαθμό. Αντικείμενα του Π.Μ.Σ.
είναι 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).
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) δύο ειδικεύσεων:
1) Δ.Μ.Σ. στην Κλασική Φιλολογία με ειδίκευση: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και 2)
Δ.Μ.Σ. στην Κλασική Φιλολογία με ειδίκευση: Λατινική Φιλολογία.
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια κανονικής φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Δ.Μ.Σ.
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 και δεν
υπερβαίνει τα 6 (έξι) εξάμηνα σπουδών.
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έως και το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023.
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Γλώσσα Διδασκαλίας
Είναι η Ελληνική. Σε ειδικές περιπτώσεις, με αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. του
Π.Μ.Σ. επιτρέπεται διεξαγωγή μέρους της διδασκαλίας (δύο τρίωρα μεταπτυχιακά
μαθήματα κατ’ ανώτατο όριο) σε γλώσσα διάφορη της Ελληνικής.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Το Τμήμα Φιλολογίας προκηρύσσει θέσεις μεταπτυχιακών μία φορά κάθε έτος (κατά
το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου). Η προκήρυξη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο
του Τμήματος και δημοσιεύεται στον τύπο. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη
Γραμματεία του Τμήματος στο διάστημα 5-15 Σεπτεμβρίου και οι εξετάσεις
διεξάγονται κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του Π.Μ.Σ., θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
στο ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
TΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Π.Μ.Σ. Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία
Το Τμήμα Φιλολογίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεσαιωνική και Νέα
Ελληνική Φιλολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και το ΦΕΚ
2619/τ.Β΄/5-7-2018 (Ίδρυση).
Σκοπός
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.
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η προώθηση της γνώσης και της έρευνας στο χώρο της
Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) δύο ειδικεύσεων:
1) Δ.Μ.Σ. Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας με ειδίκευση στη
Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία και 2) Δ.Μ.Σ. Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής
Φιλολογίας με ειδίκευση στη Νέα Ελληνική Φιλολογία.
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης 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.
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Ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης 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.
Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έως και το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Γλώσσα Διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Επιτρέπεται η διδασκαλία σε γλώσσα
διάφορη της Ελληνικής. Γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) είναι η Ελληνική. Μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του
επιβλέποντος καθηγητή και έγκριση από την Σ.Ε., επιτρέπεται η εκπόνηση της
Μ.Δ.Ε. σε γλώσσα διάφορη της Ελληνικής (από τις ευρέως αποδεκτές γλώσσες στην
διεθνή φιλολογική βιβλιογραφία).
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
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. Η προκήρυξη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και
δημοσιεύεται στον τύπο.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του Π.Μ.Σ., θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
στο ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
TΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Π.Μ.Σ. Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα
Το Τμήμα Φιλολογίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Γλωσσολογική Θεωρία και
Έρευνα», σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και τα ΦΕΚ: 2618/τ.Β΄/5-72018 (Ίδρυση) και 3436/τ.Β΄/11-9-2019 (Επανίδρυση).
Σκοπός
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή και εξειδίκευση της επιστημονικής γνώσης στις
γνωστικές περιοχές της Γλωσσολογίας, η διεύρυνση των ικανοτήτων των νέων
επιστημόνων για γνώση και συνθετική έρευνα και η ανάπτυξη επιστημονικού και
ερευνητικού δυναμικού στον υψηλότερο δυνατό βαθμό. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. στη
Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα είναι η προώθηση της γνώσης και της έρευνας
στο γνωστικό πεδίο της Γλωσσολογίας, το οποίο περιλαμβάνει τους εξής
τομείς/άξονες: α) Θεωρητική Γλωσσολογία, β) Εφαρμοσμένη/Διακλαδική
Γλωσσολογία, γ) Ιστορική Γλωσσολογία. Δεδομένων των σύγχρονων
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διεπιστημονικών προσεγγίσεων στη γλώσσα, οι τρεις αυτοί άξονες επικοινωνούν
μεταξύ τους, καθώς και με άλλους τομείς του επιστητού.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ενιαίας ειδίκευσης.
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια κανονικής φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Δ.Μ.Σ.
στη Γλωσσολογία, ορίζεται 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 και
δεν υπερβαίνει τα 6 (έξι) εξάμηνα σπουδών.
Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έως το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Είναι η ελληνική. Σε ειδικές περιπτώσεις, με αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. και
έγκριση του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι., επιτρέπεται η διδασκαλία και η
εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. και σε γλώσσα διάφορη της Ελληνικής.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
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. Η προκήρυξη αναρτάται
στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και δημοσιεύεται στον τύπο.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του Π.Μ.Σ., θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
στο ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
TΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Διδακτορικές Σπουδές
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας περιλαμβάνει την εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και του
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 787/τ.Β΄/7-3-2018).
Σκοπός
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 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,
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της Συγκριτικής Φιλολογίας και της Γλωσσολογίας, οδηγεί δε στην απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο απονέμεται από το Π.Ι.
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.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την
οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα
πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας
των Διδακτορικών Σπουδών.

TΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Οι διδάκτορες του Τμήματος Φιλολογίας 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.). 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
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας περιλαμβάνει τρία
(3) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως εξής:
 Π.Μ.Σ. Βυζαντινές Σπουδές
 Π.Μ.Σ. Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία
 Π.Μ.Σ. Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία
Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Π.Μ.Σ. Βυζαντινές Σπουδές με
ειδικεύσεις:
α) Βυζαντινή Ιστορία
β) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη

Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Χρήστος Σταυράκος, Καθηγητής

Επικοινωνία:
Τηλ.: 26510-07441, 07231
Ε-mail: gramisar@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
http://histarch.uoi.gr/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=89&Itemid=501&la
ng=el

Συντονιστική Επιτροπή:
Χρήστος Σταυράκος, Καθηγητής
Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Καθηγητής
Απόστολος Μαντάς, Επίκ. Καθηγητής
Ευστρατία Συγκέλλου, Επίκ. Καθηγήτρια
Αντρέα Μπαμπουίν, Λέκτορας

Π.Μ.Σ. Νεότερος και Σύγχρονος
Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία,
Ανθρωπολογία με ειδικεύσεις:
α) Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
β) Λαογραφία και Ανθρωπολογία

Διευθύντρια Π.Μ.Σ.:
Μαριλένα Παπαχριστοφόρου, Αν. Καθηγήτρια

Επικοινωνία:
Τηλ.: 26510-05161
E-mail: ofaturu@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος: http://pms.histarch.uoi.gr/

Συντονιστική Επιτροπή:
Μαριλένα Παπαχριστοφόρου, Αν. Καθηγήτρια
Άννα Μαχαιρά, Αν. Καθηγήτρια
Βασίλειος Νιτσιάκος, Καθηγητής
Λήδα Παπαστεφανάκη, Αν. Καθηγήτρια
Λάμπρος Φλιτούρης, Επίκ. Καθηγητής

Π.Μ.Σ. Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και
Αρχαιολογία με ειδικεύσεις:
α) Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή
Ιστορία
β) Προϊστορική Αρχαιολογία
γ) Κλασική Αρχαιολογία

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

Επικοινωνία:
Τηλ.: 26510-07180
E-mail: gramisar@uoi.gr

Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Π.Μ.Σ.:
Άννα Μαχαιρά, Αν. Καθηγήτρια

Συντονιστική Επιτροπή:
Αικατερίνη Λιάμπη, Καθηγήτρια
Ιωάννης Τζαμτζής, Καθηγητής
Ανδρέας Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής
Κλεοπάτρα Καθάριου, Επίκ. Καθηγήτρια
Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου, Επίκ. Καθηγήτρια
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Ιστοσελίδα Τμήματος:
http://histarch.uoi.gr/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=115&Itemid=621
Διδακτορικές Σπουδές
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Επικοινωνία:
Τηλ.: 26510-07231, 7232, 7180
E-mail: gramisar@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
http://hist-arch.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=671

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Π.Μ.Σ. Βυζαντινές Σπουδές
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βυζαντινές
Σπουδές», σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και τα ΦΕΚ: 482/τ.Β'/ 24-61996 (Ίδρυση) και 1796/τ.Β'/21-5-2018 (Επανίδρυση).
Σκοπός
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.
Στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας μέσω της
διαμόρφωσης ειδικών επιστημόνων σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του
Βυζαντινού Πολιτισμού, του φαινομένου Βυζάντιο γενικότερα αλλά και των μορφών
επιβίωσης του Βυζαντινού Πολιτισμού και κατά τη μεταβυζαντινή και οθωμανική
περίοδο.
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Βυζαντινές Σπουδές», 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, κατόπιν εξετάσεων,
πτυχιούχους συστηματικές και ειδικές σπουδές, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).
Το Π.Μ.Σ. εξειδικεύεται στις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Βυζαντινή Ιστορία και β)
Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης
και την ανάπτυξη της έρευνας μέσω της διαμόρφωσης ειδικών επιστημόνων σε
επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Βυζαντινού Πολιτισμού, του φαινομένου
Βυζάντιο γενικότερα αλλά και των μορφών επιβίωσης του Βυζαντινού Πολιτισμού
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και κατά την μεταβυζαντινή και οθωμανική περίοδο. Ως εκ τούτων, το Πρόγραμμα
επιδιώκει την πολυδιάστατη εξέταση ποικίλων φαινομένων του βυζαντινού κόσμου,
μέσα από μια διαχρονική προσέγγιση, από την πρώιμη βυζαντινή περίοδο έως τα
μεταβυζαντινά χρόνια, με διεπιστημονική αντίληψη.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απονομή Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με ειδικεύσεις: α) Βυζαντινής Ιστορίας και β)
Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης.
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
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.
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί έπειτα από την επανίδρυσή του, από το ακαδημαϊκό έτος 20182019 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με προκήρυξη
συγκεκριμένου αριθμού θέσεων. 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. Η προκήρυξη αναρτάται στον
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και δημοσιεύεται στον τύπο.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Προκήρυξη θέσεων
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.
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Π.Μ.Σ. Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νεότερος
και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία», σύμφωνα με τις
διατάξεις του N. 4485/2017 και τα ΦΕΚ: 926/τ.Β΄/21-6-2004 (Ίδρυση), 3520/τ.Β΄/2912-2014 (Αναμόρφωση), 1731/τ.Β'/17-5-2018 (Επανίδρυση) και 3372/τ.Β'/28-7-2021
(Τροποποίηση).
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Σκοπός
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος συνοψίζονται ως εξής:
 Προαγωγή της γνώσης και ανάπτυξη της έρευνας μέσω της διαμόρφωσης
ειδικών επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα: α) της Νεότερης και
Σύγχρονης Ιστορίας και β) της Λαογραφίας και Ανθρωπολογίας, με την
παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου.
 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.
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η πολυδιάστατη εξέταση του νεότερου και σύγχρονου
κόσμου με διεπιστημονική αντίληψη και μεθοδολογία, από τους επιστημονικούς
κλάδους της Ιστορίας, της Λαογραφίας και της Ανθρωπολογίας.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής δύο (2) ειδικεύσεις: α) Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας
και β) Λαογραφίας και Ανθρωπολογίας.
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία
αντιστοιχούν συνολικά σε εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.). Το
πρόγραμμα αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο. Στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η
διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις προσαύξησης του χρόνου φοίτησης, μερικής
φοίτησης, αναστολής και παράτασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα συνεχίσει τη λειτουργία του, έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Το Πρόγραμμα υπόκειται σε αξιολόγηση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με
δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του και μετά την πάροδο της πενταετίας από
την επανίδρυσή του (ακαδημαϊκό έτος 2018-2019).
Γλώσσα Διδασκαλίας
Γλώσσα διεξαγωγής του Π.Μ.Σ., όπως και εξέτασης των σεμιναρίων/μαθημάτων,
είναι η κοινή νέα Ελληνική.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται με προκήρυξη
συγκεκριμένου αριθμού θέσεων. Η απόφαση για την προκήρυξη νέων θέσεων
μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνεται σε συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος
κατά το μήνα Μάιο κάθε έτους. Μαζί με την απόφαση για την προκήρυξη ορίζεται
και η σύνθεση των εξεταστικών επιτροπών και εγκρίνεται η ύλη των εξετάσεωνενδεικτική βιβλιογραφία. Εν συνεχεία, η προκήρυξη και η ενδεικτική βιβλιογραφία
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για τις εξετάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και δημοσιεύεται στον
τύπο (μία φορά κατ’ έτος). Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κατά την πρώτη
εβδομάδα του Οκτωβρίου κάθε έτους.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του Π.Μ.Σ., θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
στα ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Π.Μ.Σ. Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αρχαίος
Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και
τα ΦΕΚ: 2127/τ.Β'/11-7-2016 (Ίδρυση) και 1800/τ.Β'/21-5-2018 (Επανίδρυση).
Σκοπός
Οι βασικοί άξονες του Π.Μ.Σ. συνοψίζονται ως εξής:
 Υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακές Σπουδές.
 Εξειδικευμένη και εις βάθος κατάρτιση στους ως άνω επιστημονικούς
κλάδους και στις σύγχρονες εξελίξεις των αρχαιογνωστικών σπουδών.
 Προώθηση νέων τεχνολογιών στην έρευνα και μελέτη των αρχαιογνωστικών
επιστημών.
 Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επαγγελματική
αποκατάσταση στον ακαδημαϊκό, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 Επαρκής κατάρτιση, η οποία θα οδηγεί περαιτέρω σε σπουδές επιπέδου
διδακτορικής διατριβής.
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας,
μέσω της διαμόρφωσης ειδικών επιστημόνων, στα γνωστικά αντικείμενα της Αρχαίας
Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας, Προϊστορικής Αρχαιολογίας και Κλασικής
Αρχαιολογίας. Ως εκ τούτων, το Πρόγραμμα επιδιώκει την πολυδιάστατη εξέταση
ποικίλων φαινομένων του αρχαίου κόσμου, μέσα από μια διαχρονική προσέγγιση,
από τους Προϊστορικούς χρόνους έως την Ύστερη Αρχαιότητα, με διεπιστημονική
αντίληψη.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις ειδικεύσεις:
α) Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας
β) Προϊστορικής Αρχαιολογίας
γ) Κλασικής Αρχαιολογίας
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η επιτυχής περάτωση του κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να ολοκληρωθεί,
το αργότερο, εντός τεσσάρων Ακαδημαϊκών εξαμήνων από την εγγραφή του φοιτητή
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στο Π.Μ.Σ. προσαυξημένο κατά ένα εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου
εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.
Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί έπειτα από την επανίδρυσή του, από το ακαδημαϊκό έτος 20182019 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται με προκήρυξη
συγκεκριμένου αριθμού θέσεων. Η απόφαση για την προκήρυξη νέων θέσεων
λαμβάνεται σε συνεδρία της Συνέλευσης του τμήματος κατά το μήνα Μάιο κάθε
έτους. Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του
Οκτωβρίου. Η προκήρυξη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και
δημοσιεύεται στον τύπο.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του Π.Μ.Σ., θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
στα ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Διδακτορικές Σπουδές
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), σύμφωνα με τις
διατάξεις του N. 4485/2017 και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ
1246/τ.Β΄/5-4-2018).
Σκοπός
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.
Χρονική διάρκεια:
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι
τουλάχιστον έξι (6) εξάμηνα από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την
οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα
18

πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας
των Διδακτορικών Σπουδών.
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TΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας περιλαμβάνει δύο (2)
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως εξής:
 Δ.Π.Μ.Σ. Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών (Επισπεύδον το
Τμήμα Φιλοσοφίας του Π.Ι.)
 Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής
Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Δ.Π.Μ.Σ. Ελληνική Φιλοσοφία Φιλοσοφία των Επιστημών

Διευθύντρια Δ.Π.Μ.Σ.:
Κωνσταντίνος Ράντης, Αν. Καθηγητής

Επικοινωνία: Παναγιώτα Σιούλα
Τηλ.: 26510-05862
E-mail: psioula@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
https://philosophy.uoi.gr/

Συντονιστική Eπιτροπή Δ.Π.Μ.Σ.:
Κωνσταντίνος Ράντης, Αν. Καθηγητής
Γκόλφω Μαγγίνη, Καθηγήτρια
Μαρία Πουρνάρη, Αν. Καθηγήτρια
Aθανάσιος Σακελλαρίδης, Επ. Καθηγητής
Κων/νος Σαργέντης, Αν. Καθηγητής

Διευθύντρια Π.Μ.Σ.: Λουτσιάνα
Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής με
Μπενινκάζα, Καθηγήτρια
ειδικεύσεις:
α)
Εκπαίδευση,
Γλώσσα
και
Ετερότητες
Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
β) Εκπαίδευση και Πολιτική:
Ζάγκος Χρήστος, Επ. Καθηγητής
Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις
Συντονιστική Επιτροπή:
Επικοινωνία:
Ανθούλα
Λέκκου, Λουτσιάνα Μπενινκάζα, Καθηγήτρια
Γούσια Μαριάννα
Χρήστος Ζάγκος, Επ.Καθηγητής
Τηλ.: 26510-07185, 26510-07186
Θεοχάρης Αθανασιάδης, Καθηγητής
Ε-mail: grampedp@uoi.gr
Ιορδάνης Μαρκουλάτος, Αν. Καθηγητής
Ιστοσελίδα Τμήματος:
Κων/νος Γκαραβέλας, Επ. Καθηγητής
https://philosophy.uoi.gr/
Διδακτορικές Σπουδές
Ιστοσελίδα Τμήματος:
https://philosophy.uoi.gr/

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Δ.Π.Μ.Σ. Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών
Το Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και με το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
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της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί από
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών», σύμφωνα
με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και τα ΦΕΚ: 738/τ.Β΄/17-7-1998 (Ίδρυση) και
1756/τ.Β΄/17-5-2018 (Επανίδρυση).
Σκοπός
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση πτυχιούχων όσον αφορά τα γνωστικά
αντικείμενα του Προγράμματος, ώστε να εξασφαλίζεται με την εξειδίκευση των
μεταπτυχιακών φοιτητών η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και συναφώς η
ικανοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου.
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι κατευθύνσεις της Ελληνικής φιλοσοφίας και της
Φιλοσοφίας των Επιστημών. Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η Φιλοσοφία όπως αυτή
εκπροσωπείται από τους επιμέρους κλάδους της ιστορικά και συστηματικά,
θεωρητικά και πρακτικά.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελληνική Φιλοσοφία
- Φιλοσοφία των Επιστημών.
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τέσσερα διδακτικά εξάμηνα και ο μέγιστος χρόνος φοίτησης
έξι (6) διδακτικά εξάμηνα.
Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι την αλλαγή του νομικού πλαισίου για τις
μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, η οποία θα καταστήσει αναγκαία την άμεση
τροποποίηση του, αλλά και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την
αξιολόγηση και ανανέωση των Π.Μ.Σ.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και εκπόνησης της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.
Εισαγωγή 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. Η
προκήρυξη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και δημοσιεύεται στον
τύπο.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ., θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος
και στα ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
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Διδακτορικές σπουδές στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. Ελληνική Φιλοσοφία Φιλοσοφία των Επιστημών
Στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των
Επιστημών» λειτουργεί πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.), σύμφωνα με τις
διατάξεις του N. 4485/2017 και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών {ΦΕΚ
1756/τ.Β΄/17-5-2018 και 4360/τ.Β΄/5-10-2020 (τροποποίηση)}.
Σκοπός
Σκοπός του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, που οδηγεί στην απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος στη Φιλοσοφία, είναι η προαγωγή της γνώσης και της
πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και συναφώς η σύνδεση με την έρευνα αιχμής
του οικείου γνωστικού πεδίου. Το Διδακτορικό Δίπλωμα, που αποτελεί ακαδημαϊκό
τίτλο, πιστοποιεί αφενός την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας,
αφετέρου την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης
και της γνώσης στον αντίστοιχο κλάδο.
Χρονική διάρκεια: Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’
ελάχιστο σε τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη και ο μέγιστος χρόνος ορίζεται στα έξι
(6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία συγκρότησης της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής και τον ορισμό του θέματος της διατριβής. Ο παραπάνω
χρόνος δύναται να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος, μετά από αίτηση του
υποψηφίου, θετική εισήγηση του επιβλέποντος και τεκμηριωμένη απόφαση της
Συνέλευσης της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την
οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα
πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας
των Διδακτορικών Σπουδών.

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής
Το Τμήμα Φιλοσοφίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και τα ΦΕΚ: 314/τ.Β΄/15-3-2002
(Ίδρυση),
1698/τ.Β΄/16-5-2018
(Επανίδρυση)
και
3206/τ.Β΄/22-7-2021
(Τροποποίηση).
Σκοπός
Σκοπός του είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων στο χώρο των Επιστημών
της Αγωγής, με στόχο την προώθηση της γνώσης στους επί μέρους κλάδους της
παιδαγωγικής επιστήμης, την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, την καλλιέργεια
της κριτικής επιστημονικής σκέψης και την κατάρτιση εξειδικευμένων στελεχών της
εκπαίδευσης.
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Αντικείμενο του Προγράμματος είναι οι Επιστήμες της Αγωγής, όπως αυτές
εκπροσωπούνται από τους επί μέρους κλάδους της Παιδαγωγικής, τόσο στον
θεωρητικό τομέα, όσο και στον τομέα των εφαρμογών.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της
Αγωγής στις εξής δύο (2) ειδικεύσεις:
α) Εκπαίδευση, Γλώσσα και Ετερότητες και
β) Εκπαίδευση και Πολιτική: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις.
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος
εκπόνησης, κρίσης και αξιολόγησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα συνεχίσει τη λειτουργία του, έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας
είναι η ελληνική. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας στη
διδασκαλία μαθημάτων, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (ύστερα από
εισήγηση της Σ.Ε.) και στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, ύστερα από
απόφαση της Σ.Ε.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Κάθε δύο έτη, σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Σ.Ε. και μέχρι τα τέλη Ιουνίου
προκηρύσσονται μέχρι 20 θέσεις με ανοιχτή διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ., όπου θα ορίζεται και ο
αριθμός των εισακτέων ανά ειδίκευση. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος και δημοσιεύεται στον τύπο.
Οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται γραπτώς σε δύο γνωστικά αντικείμενα: (α) Εισαγωγή
στην Παιδαγωγική και (β) Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Στο ίδιο διάστημα με την
προκήρυξη των θέσεων, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, ανακοινώνεται
η ενδεικτική βιβλιογραφία για τις εξετάσεις, που διεξάγονται το τελευταίο δεκαήμερο
του Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται με προφορική συνέντευξη,
η οποία πραγματοποιείται το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του Π.Μ.Σ., θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
στα ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
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ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Διδακτορικές Σπουδές
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), σύμφωνα με τις
διατάξεις του N. 4485/2017 και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών {ΦΕΚ
1115/τ.Β΄/27-3-2018 και ΦΕΚ 3497/τ.Β΄/24-8-2020 (τροποποίηση}.
Σκοπός
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας αποσκοπεί στην
προαγωγή και εξειδίκευση της επιστημονικής γνώσης, καθώς και την ενίσχυση της
πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.
Χρονική διάρκεια: Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης υπολογίζεται από την ημέρα
ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής μέχρι την ημέρα υποστήριξης της
διδακτορικής διατριβής. Ο χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί
να είναι μικρότερος από τρία (3) ημερολογιακά έτη και μεγαλύτερος από έξι (6)
ημερολογιακά έτη, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος έχει κάνει χρήση
μίας περιόδου αναστολής ή/και παράτασης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την
οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα
πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας
των Διδακτορικών Σπουδών.
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ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
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TΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών περιλαμβάνει Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στους κλάδους της Μαθηματικής Επιστήμης.
Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στους κλάδους της Μαθηματικής
Επιστήμης με ειδικεύσεις:
α) Μαθηματικά (Ανάλυση – Άλγεβρα –
Γεωμετρία)
β) Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
γ) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και
Πληροφορική
Επικοινωνία: Κων/νος Γιολδάσης
Τηλ.: 26510-07428
E-mail: grammath@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
http://www.math.uoi.gr

Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Θεόδωρος Χωρίκης, Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Ιωάννης Πουρναράς, Αναπληρωτής
Καθηγητής
Συντονιστική Επιτροπή:
Θεόδωρος Χωρίκης, Καθηγητής
Ιωάννης Πουρναράς, Αναπληρωτής
Καθηγητής,
Ανδρέας Σάββας-Χαλιλάϊ, Επίκουρος
Καθηγητής
Κωνσταντίνα Σκούρη, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια
Χάρης Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής
Καθηγητής

Διδακτορικές Σπουδές
Επικοινωνία: Κων/νος Γιολδάσης
Τηλ.: 26510-07428
E-mail: grammath@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος :
http://www.math.uoi.gr
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TΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους κλάδους της Μαθηματικής
Επιστήμης
Το Τμήμα Μαθηματικών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 20182019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στους κλάδους της Μαθηματικής Επιστήμης», σύμφωνα με
τις διατάξεις του N. 4485/2017 και το ΦΕΚ 1727/τ.Β'/17-5-2018 (Επανίδρυση).
Σκοπός
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.
Το Π.Μ.Σ. προωθεί τη γνώση και την εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της
Μαθηματικής Επιστήμης όπως αυτές αναπτύσσονται και εξελίσσονται στη σύγχρονη
εποχή, με τους διαφόρους κλάδους και τις επιμέρους ειδικεύσεις τους.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις ακόλουθες ειδικεύσεις:
1. Μαθηματικά (Ανάλυση – Άλγεβρα – Γεωμετρία)
2. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
3. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Το πρόγραμμα παρέχεται για πλήρη και μερική φοίτηση. Η χρονική διάρκεια για την
απονομή των 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 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.
Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με πενταετή διάρκεια και
δυνατότητα επέκτασης και τροποποίησης κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του
Τμήματος.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Η διδασκαλία, οι εργασίες, οι εξετάσεις και η διατριβή κατά τη διάρκεια φοίτησης
στο Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Κάθε ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, μετά από σχετική
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και πρόταση των Τομέων, προκηρύσσεται η
πλήρωση ενός αριθμού θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε ειδίκευση, ο
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οποίος συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό σαράντα (40), χωρίς την
υποχρέωση να πληρωθούν όλες οι θέσεις. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Τμήματος και δημοσιεύεται στον τύπο.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του Π.Μ.Σ., θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
στo ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Διδακτορικές Σπουδές
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών περιλαμβάνει την εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και του
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 1013/τ.Β΄/21-03-2018).
Σκοπός
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και
της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, στην κατάρτιση και 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.
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 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.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την
οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα
πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας
των Διδακτορικών Σπουδών.
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TΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Τμήματος Φυσικής περιλαμβάνει τέσσερα (4)
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως εξής:
 Π.Μ.Σ. Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική
Φυσική
 Π.Μ.Σ. Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον
 Π.Μ.Σ. Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες
 Δ.Π.Μ.Σ. Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών (επισπεύδον το Τμήμα
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Π.Ι.)
Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Π.Μ.Σ. Φυσικής με Ειδικεύσεις στη
Θεωρητική και στην Πειραματική
Φυσική
Επικοινωνία: Ευγενία Νάκου
Τηλ.: 26510-07491
E-mail: gramphys@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
http://www.physics.uoi.gr

Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Ιωάννης Δεληγιαννάκης, Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Αλέξανδρος Νίντος, Καθηγητής
Συντονιστική Επιτροπή:
Δεληγιαννάκης Ιωάννης, Καθηγητής
Κοσμίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Φουντάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Δέδες Αθανάσιος, Καθηγητής
Νίντος Αλέξανδρος, Καθηγητής

Π.Μ.Σ. Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και
Περιβάλλον

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

Επικοινωνία: Ευγενία Νάκου
Τηλ.: 26510-07491
E-mail: gramphys@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
http://www.physics.uoi.gr

Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Παύλος Κασσωμένος, Καθηγητής
Συντονιστική Επιτροπή:
Νικόλαος Χατζηαναστασίου, Καθηγητής
Παύλος Κασσωμένος, Καθηγητής
Αριστείδης Μπαρτζώκας, Καθηγητής
Χρήστος Λώλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικόλαος Μπάκας, Επίκουρος Καθηγητής
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Π.Μ.Σ. Σύγχρονες Ηλεκτρονικές
Τεχνολογίες
Επικοινωνία: Ευγενία Νάκου
Τηλ.: 26510-07491
E-mail: gramphys@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
http://www.physics.uoi.gr

Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Βασίλειος Χριστοφιλάκης, Επίκουρος
Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Ιωάννης Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής
Καθηγητής
Συντονιστική Επιτροπή:
Νικόλαος Μάνθος, Καθηγητής
Κωνσταντίνος Φουντάς, Καθηγητής
Ευάγγελος Ευαγγέλου, Αναπληρωτής
Καθηγητής
Ιωάννης Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής
Καθηγητής
Βασίλειος Χριστοφιλάκης, Επίκουρος
Καθηγητής

Δ.Π.Μ.Σ. Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών
Ιστοσελίδα επισπεύδοντος Tμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών:
http://www.materials.uoi.gr
Διδακτορικές Σπουδές
Επικοινωνία: Ευγενία Νάκου
Τηλ.: 26510-07491
E-mail: gramphys@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
http://www.physics.uoi.gr

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική
και στην Πειραματική Φυσική
Το Τμήμα Φυσικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής με Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην
Πειραματική Φυσική», σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και το ΦΕΚ
1759/τ.Β'/17-5-2018 (Επανίδρυση).
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Σκοπός
Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι διττός: 1) Η κατάρτιση επιστημόνων σε μεταπτυχιακό
επίπεδο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ώστε να έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης
και αυτόνομης προαγωγής της επιστημονικής έρευνας. 2) Η εξειδίκευση επιστημόνων
σε βασικούς και εφαρμοσμένους τομείς αιχμής ώστε να παραμένουν παραγωγικοί σε
ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας.
Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής με
Ειδικεύσεις στη Θεωρητική και στην Πειραματική Φυσική» είναι η Επιστήμη της
Φυσικής (βασική και εφαρμοσμένη).
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Φυσική με τις
εξής ειδικεύσεις: 1. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσική με Ειδίκευση στη
Θεωρητική Φυσική 2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φυσική με Ειδίκευση
στην Πειραματική Φυσική.
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
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.
Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με πενταετή διάρκεια.
Εφόσον στο τέλος της πενταετίας η αξιολόγηση του προγράμματος από την εξαμελή
Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή είναι θετική συνεχίζει για μία ακόμη
πενταετία.
Γλώσσα Διδασκαλίας
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.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται μετά από εξετάσεις στη βασική
Φυσική κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Η διαδικασία επιλογής
διενεργείται υπό την ευθύνη της συντονιστικής επιτροπής του Π.Μ.Σ. και
περιλαμβάνει τα εξής: Α. Γραπτές εξετάσεις σε θέματα Γενικής και Σύγχρονης
Φυσικής Β. Γραπτές εξετάσεις σε μια ξένη γλώσσα (Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική)
Τις γραπτές εξετάσεις διοργανώνει επιτροπή εξετάσεων από μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή της Σ.Ε. Επί πλέον, οι υποψήφιοι
υποχρεούνται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της Σ.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι
υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής - σε ημερομηνίες που
ανακοινώνονται στην προκήρυξη - αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις. Η προκήρυξη
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και δημοσιεύεται στον τύπο.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
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Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του Π.Μ.Σ., θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
στο ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
TΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Π.Μ.Σ. Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον
Το Τμήμα Φυσικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες
και Περιβάλλον», σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και το ΦΕΚ
1884/τ.Β'/24-5-2018 (Επανίδρυση).
Σκοπός
Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία αποφοίτων με γνώσεις υψηλού επιπέδου, οι
οποίοι θα γνωρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στα αντικείμενα των Ατμοσφαιρικών
Επιστημών και του Περιβάλλοντος και θα διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να
παράγουν πρωτότυπη έρευνα στα ανωτέρω αντικείμενα και να συμμετέχουν στην
επίλυση προβλημάτων και την αντιμετώπιση σχετικών θεμάτων. Οι απόφοιτοι του
Π.Μ.Σ. θα είναι καταρτισμένοι θεωρητικά και πρακτικά σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα και σε θέση να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις απαιτήσεις της μελλοντικής
τους απασχόλησης σε τομείς που σχετίζονται με τις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το
Περιβάλλον.
Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και η παροχή
εξειδικευμένων γνώσεων στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον σε
πτυχιούχους Τμημάτων συναφών ειδικοτήτων, αποφοίτων Ελληνικών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
ή κατόχων αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής καθώς η
κατάρτιση και εκπαίδευση επιστημόνων σε μεταπτυχιακό επίπεδο σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα και η εξειδίκευση τους σε ερευνητικά αντικείμενα συναφή με τον
τίτλο του Π.Μ.Σ., με σκοπό την απόκτηση ικανότητας ανεξάρτητης και αυτόνομης
επιστημονικής έρευνας
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον.
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
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).
Το Π.Μ.Σ. δεν παρέχει τη δυνατότητα μερικής φοίτησης.
Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023, ήτοι για 5 έτη από την επανίδρυσή του.
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Γλώσσα Διδασκαλίας
Η διδασκαλία, οι εργασίες, οι εξετάσεις και η διατριβή στο Δ.Μ.Σ. μπορούν να
γίνονται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται μετά από εξετάσεις που
διενεργούνται υπό την ευθύνη της Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και
περιλαμβάνουν: 1. Γραπτές εξετάσεις σε θέματα Γενικής Φυσικής. 2. Γραπτές
εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα σε θέματα ορολογίας σχετικής με το αντικείμενο του
Π.Μ.Σ. 3. Προφορική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον των μελών της Σ.Ε. του
Π.Μ.Σ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής - σε
ημερομηνίες που ανακοινώνονται στην προκήρυξη - αίτηση συμμετοχής στις
εξετάσεις. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και δημοσιεύεται
στον τύπο.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του Π.Μ.Σ., θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
στο ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Π.Μ.Σ. Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες
Το Τμήμα Φυσικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές
Τεχνολογίες», σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και το ΦΕΚ 1729/τ.Β'/1705-2018 (Επανίδρυση).
Σκοπός
Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση πτυχιούχων Τμημάτων συναφών
ειδικοτήτων έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή ερευνητικών
και αναπτυξιακών διαδικασιών, καθώς και στην υποστήριξη της παραγωγής σε
τεχνολογικά θέματα στους κλάδους των Σύγχρονων Ηλεκτρονικών Τεχνολογιών. Το
Π.Μ.Σ. προάγει ιδιαίτερα την διεπιστημονικότητα με την ενασχόληση με
ηλεκτρονικά σε κλάδους αιχμής (π.χ. Βιοϊατρική, περιβάλλον, τηλεπικοινωνίες) που
απαιτούν καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοηθώντας όχι μόνο στην έρευνα
αλλά και την παραγωγή και την απασχόληση.
Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και εξειδίκευση σε
σύγχρονες ηλεκτρονικές τεχνολογίες πτυχιούχων Τμημάτων συναφών ειδικοτήτων.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες.

33

Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
O ελάχιστος και ο μέγιστος χρόνος για την απόκτηση Δ.Μ.Σ., ορίζεται σε 3 και 6
εξάμηνα αντίστοιχα. Στο Π.Μ.Σ. παρέχεται δυνατότητα αναστολής φοίτησης μέχρι 2
εξάμηνα για λόγους στράτευσης, υγείας ή υπηρεσιακούς.
Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023, ήτοι για 5 έτη από την επανίδρυσή του.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. γίνονται στην Ελληνική ή/και
την Αγγλική γλώσσα. Η διπλωματική εργασία πέραν της Ελληνικής, δύναται να
συγγραφεί στην Αγγλική.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η 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 Συντονιστικής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι εξετάζονται επιπλέον
γραπτά στη δυνατότητα ανάγνωσης-κατανόησης της αντίστοιχης ορολογίας στην
αγγλική γλώσσα. Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η
επιτυχής παρακολούθηση συναφών προπτυχιακών μαθημάτων. Για την εισαγωγή
μεταπτυχιακών φοιτητών συντάσσεται προκήρυξη, η οποία αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος και δημοσιεύεται στον τύπο.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του Π.Μ.Σ., θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
στο ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Δ.Π.Μ.Σ. Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών
Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών» των Τμημάτων
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (επισπεύδον Τμήμα), Φυσικής και Χημείας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η διοικητική υποστήριξη παρέχεται από το Τμήμα
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.
Για πληροφορίες για το Π.Μ.Σ., παρακαλείσθε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του
επισπεύδοντος Τμήματος το οποίο έχει τη διοικητική υποστήριξη.
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Διδακτορικές Σπουδές
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Φυσικής περιλαμβάνει την εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και του
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 832/τ.Β΄/09-03-2018).
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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.
Σκοπός
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποσκοπεί στην κατάρτιση και στην
εκπαίδευση νέων επιστημόνων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ώστε να παράγουν
τεκμηριωμένα πρωτότυπα ερευνητικά αποτελέσματα και να αποκτήσουν τη
δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης.
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 ολοκλήρωση 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. Η συνολική
χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν δύναται να
υπερβαίνει τα επτά (7) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την
οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα
πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας
των Διδακτορικών Σπουδών.
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TΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Τμήματος Χημείας περιλαμβάνει έξι (6) Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως εξής:
 Π.Μ.Σ. Χημεία
 Δ.Π.Μ.Σ. Περιβάλλον και Αγροδιατροφή (επισπεύδον το Τμήμα Χημείας του
Π.Ι.)
 Δ.Π.Μ.Σ. Ιατρική Χημεία (επισπεύδον το Τμήμα Χημείας του Π.Ι.)
 Δ.Π.Μ.Σ. Ανόργανη Βιολογική Χημεία (επισπεύδον το Τμήμα Χημείας του
Π.Ι.)
 Δ.Π.Μ.Σ. Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών (επισπεύδον το Τμήμα
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Π.Ι.)
 Δ.Π.Μ.Σ. Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία (επισπεύδον το
Τμήμα Ιατρικής του Π.Ι.)
Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Π.Μ.Σ. Χημεία με ειδικεύσεις:
α) Αναλυτική Χημεία, Χημεία και
Τεχνολογία Περιβάλλοντος και
Τροφίμων
β) Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία
Υλικών-Επιστημολογία
γ) Συνθετική Χημεία, ΒιοχημείαΒιοδραστικές Ενώσεις
Επικοινωνία:
Τηλ.: 26510-07225, 08388
E-mail: gramchem@uoi.gr,
mkordono@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
https://chem.uoi.gr/
Δ.Π.Μ.Σ. Περιβάλλον και
Αγροδιατροφή
Επικοινωνία: Τζιάσιος Χαράλαμπος
Τηλ.: 26510-07177
E-mail: gramchem@uoi.gr,
agroeco@uoi.gr,
Ιστοσελίδα Τμήματος:
https://chem.uoi.gr/

Συντονιστής Π.Μ.Σ.: Αχιλλέας Γαρούφης,
Καθηγητής
Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ.: :
Αχιλλέας Γαρούφης, Καθηγητής
Δημοσθένης Γκιώκας, Αναπλ. Καθηγητής
Άγγελος Καλαμπούνιας, Αναπλ. Καθηγητής
Πασχάλης-Θωμάς Δούλιας, Επίκουρος
Καθηγητής

Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ.: Τριαντάφυλλος
Αλμπάνης, Καθηγητής του Τμήματος
Χημείας
Αναπληρωτής Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ.:
Ιωάννης Κωνσταντίνου, Αναπληρωτής
Καθηγητής του Τμήματος Χημείας
Συντονιστική Επιτροπή Δ.Π.Μ.Σ :
Τριαντάφυλλος Αλμπάνης
Ιωάννης Κωνσταντίνου
Δήμητρα Χελά
Αμαλία-Σοφία Αφένδρα

Χαράλαμπος Καρυπίδης
Μαρία-Ελένη Λέκκα
Κοσμάς Ναθαναηλίδης
Καραγιάννη Ήρα
Κωνσταντίνος Σταλίκας
Αλέξανδρος Κανταρτζής
Ιωάννης Λεονάρδος
Δ.Π.Μ.Σ. Ιατρική Χημεία
Επικοινωνία: 26510-08365
Τηλ.: 26510-07225, 07473
E-mail: gramchem@uoi.gr
medchem@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
https://chem.uoi.gr/
http://medchem.ac.uoi.gr

Δ.Π.Μ.Σ. Ανόργανη Βιολογική Χημεία
Επικοινωνία:
Τηλ.: 26510-07225, 07473, 08374, 08362
E-mail: gramchem@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
https://chem.uoi.gr/
Ιστοσελίδα Προγράμματος
http://bic.chem.uoi.gr/

Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ.: Αλέξανδρος
Τσελέπης, Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ.:
Βασίλειος Τσιμιχόδημος, Καθηγητής
Συντονιστική Επιτροπή:
Τσελέπης Αλέξανδρος, Καθηγητής
Ανδρέας Τζάκος, Αναπλ. Καθηγητής
Αγγελική Μαγκλάρα, Επ. Καθηγήτρια
Χαράλαμπος Σταμάτης, Καθηγητής
Μιχαέλα Φίλιου, Επ. Καθηγήτρια
Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ.: Σωτήρης
Χατζηκακού, Καθηγητής (Παν. Ιωαννίνων)
Αναπληρωτής Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ.:
Γεώργιος Ψωμάς, Αναπλ. Καθηγητής
(ΑΠΘ)
Συντονιστική Επιτροπή:
Σωτήρης Χατζηκακού, Καθηγητής (Παν.
Ιωαννίνων)
Γεώργιος Ψωμάς, Αναπλ. Καθηγητής
(ΑΠΘ)
Χριστιάνα Μητσοπούλου, Καθηγήτρια
(ΕΚΠΑ)
Σπυρίδων Περλεπές, Καθηγητής (Παν.
Πατρών)
Αθανάσιος Κουτσολέλος, Καθηγητής (Παν.
Κρήτης)
Αναστάσιος Τασιόπουλος, Καθηγητής
(Παν. Κύπρου)

Δ.Π.Μ.Σ. Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών
Ιστοσελίδα επισπεύδοντος Tμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών:
http://www.materials.uoi.gr
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Δ.Π.Μ.Σ. Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία
Ιστοσελίδα επισπεύδοντος Τμήματος Ιατρικής: http://med.uoi.gr
Διδακτορικές Σπουδές

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών

Επικοινωνία: Ξανθή Τουτουντζόγλου
Τηλ.: 2651007277
E-mail: didaktoreschem@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
https://chem.uoi.gr/

Συντονιστής: Ιωάννης Πλακατούρας
Μέλη: Κωνσταντίνος Βλάχος
Κωνσταντίνος Σταλίκας
Δήμητρα Χελά

TΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Π.Μ.Σ. Χημεία
Το Τμήμα Χημείας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χημεία», σύμφωνα με τις
διατάξεις του N. 4485/2017 και τα ΦΕΚ: 1723/τ.Β'/17-05-2018 (Επανίδρυση) και
4457/τ.Β'/09-10-2020 (Τροποποίηση).
Σκοπός-Αντικείμενο
Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση και η εξειδίκευση Επιστημόνων Χημικών υψηλού
μεταπτυχιακού επιπέδου που θα συμβάλλουν στην προαγωγή της χημικής επιστήμης και
της ταχέως αναπτυσσόμενης τεχνολογίας. Επίσης, η κατάρτιση ικανών στελεχών για
στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, των Ερευνητικών Ινστιτούτων και της
Βιομηχανίας για την ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στις εξής ειδικεύσεις:
1. Αναλυτική Χημεία, Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος και Τροφίμων
2. Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Υλικών-Επιστημολογία
3. Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία-Βιοδραστικές Ενώσεις
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια στο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα φοίτησης. Ο
μέγιστος χρόνος φοίτησης είναι τρία (3) έτη από την ημερομηνία εγγραφής (μη
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου κατά τον οποίον ο ΜΦ έχει, πιθανόν, αναστείλει ή
παρατείνει τη φοίτηση του μετά από έγκριση της ΣΕΜΣ).
Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2022-2023, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
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Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. στις επιμέρους κατευθύνσεις γίνεται μετά από προκήρυξη δύο (2)
φορές ετησίως, ήτοι μέχρι τέλος Αυγούστου και Ιανουαρίου. Η προκήρυξη αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Τμήματος και δημοσιεύεται στον τύπο.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του Π.Μ.Σ., θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στα
ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
TΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Δ.Π.Μ.Σ. Περιβάλλον και Αγροδιατροφή
Το Τμήμα Χημείας με το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και το Τμήμα
Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Περιβάλλον και Αγροδιατροφή», σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και τα
ΦΕΚ: 1966/τ.Β'/01-06-2018 (Επανίδρυση), 4721/τ.Β´/26-10-2020 και 5842/ τ.Β'/31-122020 (Τροποποίηση).
Σκοπός
Το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην κατάρτιση
επιστημόνων ερευνητών στα διεπιστημονικά πεδία των επιστημών του περιβάλλοντος και
της αγροδιατροφής. Οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό
επιστημονικό υπόβαθρο, θα έχουν εμπεδώσει την ερευνητική σκέψη και τις τεχνικές
δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά
και ερευνητικά πεδία που συνδέονται γενικότερα με την εκπαίδευση, την έρευνα και την
εφαρμογή στη ζωική και φυτική παραγωγή, την ποιότητα και την ασφάλεια των
παραγόμενων προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος.
Το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η έρευνα και η εφαρμογή στη ζωική και φυτική
παραγωγή, η ποιότητα και η ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων και η προστασία του
περιβάλλοντος.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή».

Δίπλωμα

Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Διατμηματικό Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται στα
τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης
των σπουδών καθορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα.
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Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2022-2023, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σχετικά με την ανανέωση των Π.Μ.Σ.,
ύστερα από αξιολόγηση.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Οι διαλέξεις προσφέρονται στην Ελληνική Γλώσσα ή/και την Αγγλική (προβλέπονται
προσκλήσεις αλλόγλωσσων επισκεπτών καθηγητών ή/και η συμμετοχή αλλόγλωσσων
μεταπτυχιακών φοιτητών).
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Το Τμήμα σε ημερομηνίες που ορίζονται από την ΕΔΕ προκηρύσσει θέσεις με ανοιχτή
διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή πτυχιούχων στα
Π.Μ.Σ.
Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, κατηγορίες πτυχιούχων και
αριθμός εισακτέων, τρόπος εισαγωγής, κριτήρια επιλογής, κ.λπ., οι προθεσμίες υποβολής
αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Η πρόσκληση αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος και δημοσιεύεται στον τύπο.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ., θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
στα ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.
TΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Δ.Π.Μ.Σ. Ιατρική Χημεία
Το Τμήμα Χημείας με το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και
Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική
Χημεία», σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και τα ΦΕΚ: 1850/τ.Β'/23-05-2018
(Επανίδρυση), 4380/τ.Β'/29-11-2019 (Τροποποίηση) και 5009/τ.Β'/13-11-2020
(Τροποποίηση).
Σκοπός
Το Δ.Π.Μ.Σ. βασίζεται στη στενή συνεργασία των βασικών με τις κλινικές επιστήμες,
γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στη βασική γνώση και την κλινική πράξη και αποσκοπεί
στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης σε επιστημονικά πεδία της
Χημείας και της Βιολογίας που σχετίζονται με την Ιατρική επιστήμη. Επίσης, αποσκοπεί
στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στα
συγκεκριμένα επιστημονικά.
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ
Το Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία» βασίζεται στη στενή συνεργασία των βασικών με τις
κλινικές επιστήμες, γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στη βασική γνώση και την κλινική
πράξη και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης σε
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επιστημονικά πεδία της Χημείας και της Βιολογίας που σχετίζονται με την Ιατρική
επιστήμη. Επίσης, αποσκοπεί στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού
επιστημονικού δυναμικού στα συγκεκριμένα Επιστημονικά πεδία.
Ειδικότερα, με τη σύμπραξη των Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής και Βιολογικών
Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επιδιώκεται:
1. Η αξιοποίηση του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού των τριών Τμημάτων που
εξειδικεύεται στη διεπιστημονική γνωστική περιοχή του Δ.Π.Μ.Σ.
2. Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Τμημάτων και των Σχολών που
συμπράττουν καθώς και των Ερευνητικών Ινστιτούτων και Εργαστηρίων που
συνεργάζονται με τα εν λόγω Τμήματα.
3. Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση γνωστικών περιοχών βασικών επιστημών και
κλινικών ειδικοτήτων με στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση νέων επιστημόνων,
πτυχιούχων βασικών επιστημονικών κλάδων, Ιατρικής, καθώς και λοιπών κλάδων
επαγγελματιών υγείας, σε κλινικο-εργαστηριακό επίπεδο, με απώτερο στόχο τη
χρησιμοποίησή τους σε αναπτυξιακούς χώρους της Εθνικής Οικονομίας, όπως είναι η
στελέχωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Υγείας (πχ Εργαστήρια
και Κλινικές Νοσοκομείων, Διαγνωστικά κέντρα, κλπ), Πανεπιστήμια, Ερευνητικά
κέντρα, Φαρμακευτική και Χημική Βιομηχανία, κλπ.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Ιατρική Χημεία.

απονέμει

Δίπλωμα

Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Διατμηματικό Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο
χρόνος που απαιτείται για την υποβολή και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας. Η ανώτατη επιτρεπτή χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των σπουδών
καθορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα.
Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 με
πενταετή διάρκεια, έως το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Εφόσον στο τέλος της πενταετίας
η αξιολόγηση του προγράμματος από την εξαμελή Επιστημονική Συμβουλευτική
Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) είναι θετική, συνεχίζει για μία ακόμη πενταετία.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Η διδασκαλία, οι εργασίες, οι εξετάσεις, η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας γίνονται στην ελληνική γλώσσα, μπορεί όμως σε ειδικές
περιπτώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών να χρησιμοποιηθεί η αγγλική γλώσσα.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του
Δ.Π.Μ.Σ. ορίζει τον Ιούνιο κάθε ακαδημαϊκού έτους τον αριθμό των εισακτέων για το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Το ανώτατο όριο του αριθμού εισακτέων είναι 20. Ο
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. ανακοινώνει στον ημερήσιο τύπο και καταχωρεί στην
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αυτή
περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων, τα δικαιολογητικά που πρέπει
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να υποβληθούν και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. (Η τελευταία θα πρέπει
να εκτείνεται χρονικά με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει σε προπτυχιακούς φοιτητές που
αποφοιτούν τις περιόδους Ιουνίου-Σεπτεμβρίου να υποβάλλουν υποψηφιότητα).
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ., θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
στα ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.
TΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Δ.Π.Μ.Σ. Ανόργανη Βιολογική Χημεία
Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τα Τμήματα Χημείας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του
Πανεπιστημίου Κύπρου, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανόργανη
Βιολογική Χημεία», σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και το ΦΕΚ
2312/τ.Β'/05-07-2018 (Επανίδρυση).
Σκοπός
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση ειδικών επιστημονικών στελεχών στη Ανόργανη
Βιολογική Χημεία (Χημικών-Βιοχημικών-Βιολόγων) υψηλού επιπέδου (θεωρητικού και
τεχνολογικού) που θα μπορούν να συμβάλλουν μέσω της έρευνας στους κλάδους της
Ανόργανης Βιολογικής Χημεία.
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. «Ανόργανη Βιολογική Χημεία» είναι η ανάπτυξη
μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας υψηλής στάθμης στο πεδίο αιχμής της Ανόργανης
Βιολογικής Χημείας.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Ανόργανη
Βιολογική Χημεία.
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και πέντε
(5) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Φοιτητές μερικής φοίτησης
δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε διάστημα μικρότερο των παραπάνω
προβλεπόμενων ακαδημαϊκών εξαμήνων πέντε (5). Η φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. για την
απόκτηση ΔΜΣ έχει μέγιστη διάρκεια τρία (3) ημερολογιακά έτη.
Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά ή Αγγλικά.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών συντάσσεται προκήρυξη, η οποία αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος
http://bic.chem.uoi.gr/ και δημοσιεύεται στον τύπο.
Η προκήρυξη κάθε χρόνο πραγματοποιείται μέσα Ιουνίου και διαρκεί μέχρι αρχές
Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις
των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών
πραγματοποιούνται μια εβδομάδα μετα την λήξη της προκήρυξης και τα αποτελέσματα
των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος
μέσα Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα αρχίζουνε την πρώτη Τρίτη του Οκτωβρίου. Το
ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων και των εξετάσεων του χειμερινού και εαρινού
εξαμήνου αναρτώνται μέσα Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα του προγράμματος.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ., θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
του Προγράμματος (http://bic.chem.uoi.gr/ (και στα ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του
Δ.Π.Μ.Σ. (http://bic.chem.uoi.gr/kanleitourgia.html).

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Δ.Π.Μ.Σ. Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Χημεία και Τεχνολογία
των Υλικών» των Τμημάτων: Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (επισπεύδον Τμήμα),
Φυσικής και Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η διοικητική υποστήριξη παρέχεται
από το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.
Για πληροφορίες παρακαλείσθε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του επισπεύδοντος
Τμήματος το οποίο έχει τη διοικητική υποστήριξη.

TΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Δ.Π.Μ.Σ. Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΜοριακήΚυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία» των Τμημάτων: Ιατρικής (επισπεύδον Τμήμα),
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
του Τμήματος Βιοϊατρικών Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και
Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.-Β.Ε.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.). Η
διοικητική υποστήριξη παρέχεται από το Τμήμα Ιατρικής.
Για πληροφορίες παρακαλείσθε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του επισπεύδοντος
Τμήματος το οποίο έχει τη διοικητική υποστήριξη.
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TΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Διδακτορικές Σπουδές
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Χημείας περιλαμβάνει την εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και του
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 1045/τ.Β΄/22-03-2018).
Σκοπός
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποσκοπεί στην κατάρτιση και εκπαίδευση νέων
επιστημόνων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ώστε να παράγουν τεκμηριωμένα
πρωτότυπα ερευνητικά αποτελέσματα που συμβάλλουν στην προαγωγή της επιστήμης.
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 αναστολή
σπουδών για συνεχόμενες ή μη χρονικές περιόδους που αθροιζόμενες δεν ξεπερνούν το
ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση
και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα πρέπει να ανατρέξετε
στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας των Διδακτορικών
Σπουδών.
TΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Το Τμήμα Χημείας όπως και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ενθαρρύνει και παρέχει τη
δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) από νέους επιστήμονες σε
τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα του
Τμήματος Χημείας. Ως Μεταδιδακτορική Έρευνα (Μ.Ε.) χαρακτηρίζεται αυτή που
εκπονείται από κάτοχους διδακτορικού διπλώματος.
Βασικοί στόχοι της εκπόνησης Μ.Ε. στο Τμήμα Χημείας είναι οι ακόλουθοι:
• Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/τριών σε
νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν τις ερευνητικές ομάδες του Τμήματος
και του Πανεπιστημίου.
• Η υποστήριξη νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης,
της έρευνας και των εφαρμογών της.
• Η ανάπτυξη έρευνας αιχμής σε νέους τομείς που συνδυάζονται με την προηγούμενη
ερευνητική δραστηριότητα του Μεταδιδάκτορα.
• Η ποιοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας.
• Η διάχυση των αποτελεσμάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας.
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• Η ανάδειξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως Ιδρύματος υποστήριξης των νέων
επιστημόνων για τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής και καινοτόμων εφαρμογών.
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
Χημείας και πάντως όχι μεγαλύτερη από 36 μήνες.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας
και στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
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ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Τμήματος Ιατρικής περιλαμβάνει 6 (έξι) Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), ως εξής:
 Π.Μ.Σ. Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες
 Δ.Π.Μ.Σ. Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων (επισπεύδον το Τμήμα Ιατρικής του
Π.Ι.)
 Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία (επισπεύδον το
Τμήμα Ιατρικής του Π.Ι.)
 Δ.Π.Μ.Σ. Ιατρική Χημεία (επισπεύδον το Τμήμα Xημείας του Π.Ι.)
 Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία
(επισπεύδον το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Π.Ι.)
 Δ.Π.Μ.Σ. Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική (επισπεύδον το Τμήμα Ιατρικής του
ΕΚΠΑ)
Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Π.Μ.Σ. Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες
με κατευθύνσεις:
α) Γενετική-Κυτταρογενετική - Γενετική
Επιδημιολογία
β) Βλαστικά Κύτταρα - Γονιδιακή Κυτταρική θεραπεία (Αναγεννητική
Ιατρική)
γ) Εφηρμοσμένη Βιοϊατρική (Κλινική
Χημεία, Μικροβιολογία, Φαρμακολογία)

Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Πατρώνα Βεζυράκη, Καθηγήτρια
Συντονιστική Επιτροπή:
Πατρώνα Βεζυράκη, Καθηγήτρια
Μαρίκα Σύρρου, Καθηγήτρια
Περικλής Παππάς, Καθηγητής
Κωνσταντίνα Γκαρτζονίκα, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια
Παναγιώτης Κούκλης, Επίκουρος Καθηγητής

Επικοινωνία: Πατρώνα Βεζυράκη,
Καθηγήτρια Φυσιολογίας
Τηλ.: 26510-07575, 07521
E-mail: bbsmaster@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος: http://med.uoi.gr
Δ.Π.Μ.Σ. Νοσηλευτική Φροντίδα
Ενηλίκων

Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ.:
Δημήτριος Χριστοδούλου, Καθηγητής
Γαστρεντερολογίας του Τμήματος Ιατρικής

Επικοινωνία: Στέφανος Μαντζούκας,
Αναπληρωτής Καθηγητής Νοσηλευτικής
Τηλ.: 26510-50787, 07521
E-mail: mscadultnursing@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος: http://med.uoi.gr

Αναπληρωτής Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ.:
Στέφανος Μαντζούκας, Αναπληρωτής
Καθηγητής Tμ. Νοσηλευτικής

Ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.:

Συντονιστική Επιτροπή:
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https://msc-adultnursing.med.uoi.gr/

Δημήτριος
Χριστοδούλου,
Καθηγητής
(Τμήμα Ιατρικής)
Στέφανος
Μαντζούκας,
Αναπληρωτής
Καθηγητής (Τμήμα Νοσηλευτικής)
Κωνσταντίνος Κατσάνος, Αναπληρωτής
Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
Βασίλειος Κουλούρας, Καθηγητής
Μαίρη
Γκούβα,
Καθηγήτρια
(Τμήμα
Νοσηλευτικής)

Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Μοριακή-Κυτταρική
Βιολογία και Βιοτεχνολογία

Διευθυντής Δ.Δ.Π.Μ.Σ.:
Ευστάθιος Φριλίγγος, Καθηγητής Βιολογικής
Χημείας του Τμήματος Ιατρικής

Επικοινωνία: Ευστάθιος Φριλίγγος,
Καθηγητής Βιολογικής Χημείας
Τηλ.:26510-07715, 07521
E-mail: efriligo@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος: http://med.uoi.gr
Ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.:
http://msc-mcbb.ac.uoi.gr

Αναπληρωτής Διευθυντής Δ.Δ.Π.Μ.Σ.:
Θωμαΐς Παπαμαρκάκη, Καθηγήτρια
Συντονιστική Επιτροπή:
Ευστάθιος Φριλίγγος, Καθηγητής (Τμήμα
Ιατρικής)
Θωμαΐς Παπαμαρκάκη, Καθηγήτρια (Τμήμα
Ιατρικής)
Άννα Γούσια, Καθηγήτρια (Τμήμα Ιατρικής)
Αμαλία-Σοφία Αφένδρα, Επ. Καθηγήτρια
(Τμήμα
Βιολογικών
Εφαρμογών
και
Τεχνολογιών)
Άννα-Ειρήνη
Κούκκου,
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια (Τμήμα Χημείας)

Δ.Π.Μ.Σ. Ιατρική Χημεία
Ιστοσελίδα επισπεύδοντος Τμήματος Χημείας: https://chem.uoi.gr
Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία
Ιστοσελίδα επισπεύδοντος Τμήματος (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών):
https://ecedu.uoi.gr/
Δ.Π.Μ.Σ. Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική
Ιστοσελίδα επισπεύδοντος Τμήματος (Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ): https://school.med.uoa.gr/
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Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα διδακτορικών διατριβών
και μεταπτυχιακών σπουδών
1. Διδακτορικές Σπουδές
Επικοινωνία: Ιωάννα Ντούβλη
Τηλ.: 26510-07924
E-mail: medgram@uoi.gr, intouvli@uoi.gr
2. Μεταπτυχιακές Σπουδές
Επικοινωνία: Αικατερίνη Λαγού
Τηλ.: 26510 07521
E-mail: medgram@uoi.gr, klagou@uoi.gr

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.M.Σ. Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες
Το Τμήμα Ιατρικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και το ΦΕΚ 1916/τ.Β'/30-05-2018
(Επανίδρυση).
Σκοπός
Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στον χώρο των βασικών
βιοϊατρικών σπουδών και η προετοιμασία επιστημόνων για άριστη σταδιοδρομία στους
τομείς της. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Βιοϊατρική.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Βασικές
Βιοϊατρικές Επιστήμες με τις εξής κατευθύνσεις:
1. Γενετική - Κυτταρογενετική - Γενετική Επιδημιολογία.
2. Βλαστικά κύτταρα – Γονιδιακή - Κυτταρική θεραπεία (Αναγεννητική Ιατρική).
3. Εφηρμοσμένη Βιοϊατρική (Κλινική Χημεία, Μικροβιολογία, Φαρμακολογία).
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται
σε τρία (3) εξάμηνα.
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για 2 πενταετίες, δηλαδή έως και το ακαδημαϊκό έτος 20272028, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σχετικά με την ανανέωση των Π.Μ.Σ., ύστερα
από αξιολόγηση.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Επίσης, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και η αγγλική σε περίπτωση που θα διδαχθεί μάθημα από προσκεκλημένο
καθηγητή του εξωτερικού.
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Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ., συντάσσεται προκήρυξη, η
οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Αυτή περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις
υποβολής υποψηφιοτήτων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται
στο ανώτατο όριο των σαράντα (40) ανά έτος.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής
των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και λειτουργία του
Π.Μ.Σ., υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στo ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας
του Π.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ.Π.Μ.Σ. Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων
Το Τμήμα Ιατρικής με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει
και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και το ΦΕΚ 1840/τ.Β'/22-05-2018
(Επανίδρυση).
Σκοπός
Ο στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προετοιμασία και η κατάρτιση των φοιτούντων με τις
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να εξελίξουν και να παρέχουν τεκμηριωμένη
και επιστημονική νοσηλευτική φροντίδα. Το Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρει την ευκαιρία στους
φοιτούντες να εξελίξουν τη νοσηλευτική γνώση τους και να αναπτύξουν την επιστημονική
σκέψη τους για να παρέχουν πρακτικές και καινοτόμες λύσεις, και να διαχειρίζονται
επιτυχώς πολύπλοκες καταστάσεις που σχετίζονται με ζητήματα φροντίδας υγείας.
Επιπλέον, το Δ.Π.Μ.Σ. έχει στόχο να αποκτήσουν οι φοιτούντες δεξιότητες, κριτική
σκέψη, δυνατότητες εφαρμογής τεκμηρίων στην πράξη και ικανότητες να συνθέτουν ιδέες
και θεωρίες, έτσι ώστε να λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις για την παροχή ποιοτικής,
διαφανούς και κατάλληλης φροντίδας και νοσηλευτικής δράσης.
Το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή αποτελεσματικής, δραστικής, ασφαλούς,
προχωρημένης και καινοτόμου φροντίδας σε μια ποικιλία από περιβάλλοντα σε άτομα με
πολλαπλές και διαφορετικές ανάγκες και εξαρτήσεις. Το Δ.Π.Μ.Σ. εστιάζει στην παροχή
προηγμένης νοσηλευτικής φροντίδας, ώστε να υποστηρίξει άτομα που έχουν έλλειμμα
αυτό-φροντίδας.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Νοσηλευτική
Φροντίδα Ενηλίκων.
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται
σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
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Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 (δύο 5ετίες),
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση και ανανέωση των Π.Μ.Σ.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Επίσης, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και η αγγλική σε περίπτωση που θα διδαχθεί μάθημα από προσκεκλημένο
καθηγητή του εξωτερικού.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ., συντάσσεται προκήρυξη, η
οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών
ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές. Την ευθύνη για τον ακριβή αριθμό
των φοιτητών έχει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ).
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής
των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και λειτουργία του
Δ.Π.Μ.Σ., υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. και
στο ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ (βλέπε: https://mscadultnursing.med.uoi.gr/).
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία
Το Τμήμα Ιατρικής με το Τμήμα Χημείας και το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και
Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και
Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας οργανώνει και
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και
Βιοτεχνολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και το ΦΕΚ 1808/τ.Β'/21-052018 (Επανίδρυση).
Σκοπός
Ο 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, στοχεύει στην περαιτέρω
προαγωγή της γνώσης και ανάπτυξη της έρευνας και συνεισφέρει στην ικανοποίηση των
εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της
χώρας.
Το αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μοριακή - Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία»
είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην περιοχή της ΜοριακήςΚυτταρικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Μοριακή Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία.
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
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Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και ο μέγιστος χρόνος φοίτησης 6 εξάμηνα από
την ημερομηνία εγγραφής. Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές πλήρους
φοίτησης.
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 (δύο 5ετίες από
το έτος επανίδρυσής του το 2018), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την
αξιολόγηση και ανανέωση των Π.Μ.Σ.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική και,
παρακολούθησης από αλλοδαπούς φοιτητές, ελληνική και αγγλική.

σε

περίπτωση

Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ., συντάσσεται προκήρυξη, η
οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του επισπεύδοντος Τμήματος (Τμήμα Ιατρικής) και των
συνεργαζόμενων Τμημάτων (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και Τμήμα
Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών Ινστιτούτου
Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΒΒΒΕ/Ι.Τ.Ε.)), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται
κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) φοιτητές ανά έτος.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής
των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και λειτουργία του
Δ.Δ.Π.Μ.Σ., υπάρχουν στην ιστοσελίδα του επισπεύδοντος Τμήματος (Τμήμα Ιατρικής),
στην ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και στο ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
(βλέπε: http://msc-mcbb.ac.uoi.gr).

TΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ.Π.Μ.Σ. Ιατρική Χημεία
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ιατρική
Χημεία» των Τμημάτων Χημείας (επισπεύδον Τμήμα), Ιατρικής και Βιολογικών
Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η διοικητική υποστήριξη παρέχεται από το Τμήμα Χημείας.
Για πληροφορίες για το Δ.Π.Μ.Σ., παρακαλείσθε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του
επισπεύδοντος Τμήματος.
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TΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες του
Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία» των Τμημάτων Παιδαγωγικού
Τμήματος Νηπιαγωγών (επισπεύδον Τμήμα), Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών και
Τεχνολογιών. Η διοικητική υποστήριξη παρέχεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα
Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Για πληροφορίες για το Δ.Π.Μ.Σ. παρακαλείσθε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του
επισπεύδοντος Τμήματος, το οποίο έχει τη διοικητική υποστήριξη.
TΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ.Π.Μ.Σ. Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ιατρική Φυσική
- Ακτινοφυσική» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (επισπεύδον Τμήμα), του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και των Τμημάτων Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
και του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής
Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε) και το Ε.ΚΕ.Φ.Ε «Δημόκριτος».
Η διοικητική υποστήριξη παρέχεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Για πληροφορίες για το Δ.Π.Μ.Σ., παρακαλείσθε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του
επισπεύδοντος Τμήματος, το οποίο έχει τη διοικητική υποστήριξη.
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διδακτορικές Σπουδές
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Ιατρικής περιλαμβάνει την εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σκοπός
Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Ιατρικής αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης
και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού
Διπλώματος, το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και
την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης
στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο που θεραπεύει το Τμήμα Ιατρικής.
Χρονική διάρκεια
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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Περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής
των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα υπάρχουν στην ιστοσελίδα
του Τμήματος.
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ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου σπουδών το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και
Τεχνολογιών συμμετέχει στην οργάνωση και λειτουργία τεσσάρων (4) Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως εξής:
 Δ.Π.Μ.Σ. Μοριακή – Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία (Επισπεύδον
το Τμήμα Ιατρικής του Π.Ι.)
 Δ.Π.Μ.Σ. Περιβάλλον και Αγροδιατροφή (Επισπεύδον το Τμήμα Χημείας
του Π.Ι.)
 Δ.Π.Μ.Σ. Ιατρική Χημεία (Επισπεύδον το Τμήμα Χημείας του του Π.Ι.)
 Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την
Αειφορία (Επισπεύδον το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Π.Ι.)
Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Δ.Π.Μ.Σ. Μοριακή –Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία
Ιστοσελίδα επισπεύδοντος Τμήματος Ιατρικής: http://med.uoa.gr
Δ.Π.Μ.Σ. Περιβάλλον και Αγροδιατροφή
Ιστοσελίδα επισπεύδοντος Τμήματος Χημείας: https://chem.uoi.gr/
Δ.Π.Μ.Σ. Ιατρική Χημεία
Ιστοσελίδα επισπεύδοντος Τμήματος Χημείας: https://chem.uoi.gr/
Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία
Ιστοσελίδα επισπεύδοντος Τμήματος (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών):
http://ecedu.uoi.gr
Διδακτορικές Σπουδές
Επικοινωνία: Άννα Υφαντή, Ειρήνη Κωστή
Τηλ.: 26510-07265, 07294
E-mail: grambet@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος ΒΕΤ: http://bat.uoi.gr

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
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Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
συμμετέχει στην οργάνωση και λειτουργία τεσσάρων (4) Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.), ως εξής:
1. Διϊδρυματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μοριακή – Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία»
των Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και Χημείας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τμήματος Βιοϊατρικών Ερευνών του Ινστιτούτου
Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.-Β.Ε.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας
και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.). Επισπεύδον: Τμήμα Ιατρικής του Π.Ι.
2. Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή» των Τμημάτων
Χημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και Γεωπονίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων. Επισπεύδον: Τμήμα Χημείας του Π.Ι.
3. Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία» των Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής και
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επισπεύδον:
Τμήμα Χημείας του Π.Ι.
4. Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για
την Αειφορία» των Τμημάτων Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Ιατρικής και
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επισπεύδον:
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Π.Ι.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα Δ.Π.Μ.Σ., παρακαλείσθε να μεταβείτε στις
ιστοσελίδες των Τμημάτων υπό την εποπτεία των οποίων λειτουργεί το καθένα.

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Διδακτορικές Σπουδές
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του
N. 4485/2017 και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 1045/τ.Β΄/22-03-2018).
Σκοπός
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποσκοπεί στην πραγματοποίηση πρωτότυπης
βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας υψηλής ποιότητας σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο,
στην ανάπτυξη της ικανότητα βαθιάς κατανόησης και σύνθεσης καθώς και στην εξέλιξη
και προαγωγή της επιστήμης.
Χρονική διάρκεια:
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 BET είναι πέντε (5) έτη από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής.
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Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση
και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα πρέπει να ανατρέξετε
στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας των Διδακτορικών
Σπουδών.

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Μεταδιδακτορική έρευνα
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ενθαρρύνει και παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής
Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) από νέους επιστήμονες σε τομείς που εμπίπτουν στα
ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Βιολογικών
Εφαρμογών και Τεχνολογιών. Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη
διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών μπορείτε να
ανατρέξετε στην Ιστοσελίδα του Τμήματός μας στον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής
Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΦΕΚ 1884/τ. Β΄/24-05-2018).
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.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Στο Τμήμα Λογοθεραπείας δεν λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Διδακτορικές Σπουδές
Επικοινωνία: Κοτρώτσιου Χρυσούλα
Τηλ.: 26510 50712
E-mail: logotherapy@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος: http://slt.uoi.gr

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Διδακτορικές Σπουδές
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας περιλαμβάνει την εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και του
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 4724/τ.Β΄/19-12-2019).
Σκοπός
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποσκοπεί στην προαγωγή της πρωτότυπης
επιστημονικής έρευνας με τη χρήση και αξιοποίηση της βιβλιογραφίας και των διεθνών
προτύπων και στην ουσιαστική συνεισφορά στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο
επιστημονικό κλάδο.
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 Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την
οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα πρέπει
να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας των
Διδακτορικών Σπουδών.
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ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου σπουδών το Τμήμα Νοσηλευτικής συμμετέχει στην
οργάνωση και λειτουργία ενός (1) Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως εξής:
 Δ.Π.Μ.Σ. Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων (Επισπεύδον το Τμήμα Ιατρικής
του Π.Ι.)
Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Δ.Π.Μ.Σ. Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων
Ιστοσελίδα επισπεύδοντος Τμήματος Ιατρικής: http://med.uoi.gr
Διδακτορικές Σπουδές
Επικοινωνία: Μαντζούκας Στέφανος ή Γκούβα Μαίρη
Τηλ.: 2651050787 ή 2651050762
E-mail: smantzoukas@uoi.gr ή gouva@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος : https://nursing.ioa.teiep.gr

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Δ.Π.Μ.Σ. Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων» των Τμημάτων Ιατρικής (επισπεύδον Τμήμα) και
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η διοικητική υποστήριξη παρέχεται από
το Τμήμα Ιατρικής.
Για πληροφορίες για το Δ.Π.Μ.Σ., παρακαλείσθε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα
του επισπεύδοντος Τμήματος.
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Διδακτορικές Σπουδές
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής περιλαμβάνει την εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και του
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 4812/τ.Β΄/24-12-2019).
Σκοπός
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής αποσκοπεί
αφενός στην παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και
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αφετέρου στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της
επιστήμης, της εκπαίδευσης και των εφαρμογών. Ο σκοπός των Διδακτορικών
Σπουδών εκπληρώνεται με την εκπόνηση πρωτότυπης Διδακτορικής διατριβής
σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα υπό την επίβλεψη τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής.
Χρονική διάρκεια:
Ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη
ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής
επιτροπής από τη συνέλευση του τμήματος. Ο μέγιστος χρόνος για την απόκτηση
διδακτορικού διπλώματος είναι τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη, με έναρξη την
ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής από τη συνέλευση του
τμήματος. Με αιτιολογημένη πρόταση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και
απόφαση της συνέλευσης του τμήματος μπορεί να δοθεί παράταση έως και ένα (1)
πλήρες ημερολογιακό έτος για την ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής σε
όλως εξαιρετικές περιπτώσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την
οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα πρέπει
να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας των
Διδακτορικών Σπουδών (https://nursing.ioa.teiep.gr/studies/didaktorikes/didaktorikesspoudes).
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
περιλαμβάνει τρία (3) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως εξής:




Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής
Π.Μ.Σ. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Π.Μ.Σ. Διδακτική και Τεχνολογίες Μάθησης και Φυσικών Επιστημών

Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής με
ειδικεύσεις:
 Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός
 Εκπαίδευση και Κοινωνία: Θεωρίες και
Πρακτικές
 Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική
Επικοινωνία: Μαρία Πουρνάρη
Τηλ.: 26510-05668
E-mail: mpurnari@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος: http://ptde.uoi.gr

Διευθύντρια Π.Μ.Σ.:
Μαρία Πουρνάρη, Καθηγήτρια
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Π.Μ.Σ.:
Σμαράγδα Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.:
Μαρία Πουρνάρη, Καθηγήτρια
Σμαράγδα Παπαδοποπoύλου, Καθηγήτρια
Αναστάσιος Εμβαλωτής, Καθηγητής
Σουζάννα-Μαρία Νικολάου, Αναπλ.
Καθηγήτρια

Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Π.Μ.Σ. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης, Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Επικοινωνία: Σπυρίδων Σούλης
Ελένη Μορφίδη, Επ. Καθηγήτρια
Τηλ.: 26510-05664
Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ.:
E-mail: ssoulis@uoi.gr
Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης, Καθηγητής
Ιστοσελίδα Τμήματος: http://ptde.uoi.gr Ελένη Μορφίδη, Επικ. Καθηγήτρια
Αναστάσιος Μικρόπουλος, Κ αθηγητής
Σουζάννα Νικολάου, Αν. Καθηγήτρια
Δημήτρης Μαυρίδης, Αν. Καθηγητής
Διευθυντής Π.Μ.Σ.: Κων/νος Κώτσης,
Π.Μ.Σ. Διδακτική και Τεχνολογίες Καθηγητής
Μάθησης και Φυσικών Επιστημών
Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής
Επικοινωνία: Κων/νος Κώτσης
Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ.:
Τηλ.: 26510-05785
Κων/νος Κώτσης, Καθηγητής
E-mail: kkotsis@uoi.gr
Αναστάσιος Μικρόπουλος, Καθηγητής
Ιστοσελίδα
Τμήματος:
ΠΜΣ Αναστάσιος Εμβαλωτής, Καθηγητής
Διδακτική και τεχνολογίες μάθησης Δημήτριος, Μαυρίδης, Αν Καθηγητής
Κων/νος Γαβριλάκης, Αν. Καθηγητής
των Φυσικών Επιστημών (uoi.gr)

62

Διδακτορικές Σπουδές
Επικοινωνία: Αγγελική Καπρίτσιου
Τηλ.: 26510-07402
E-mail: gramptde@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος: http://ptde.uoi.gr

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το τρέχον Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής», σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και τα
ΦΕΚ: 1836/τ.Β΄/22-5-2018 (Επανίδρυση) και 2982/τ.Β΄/19-7-2019 (Τροποποίηση).
Σκοπός
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση επιστημόνων στο χώρο των Επιστήμων της
Αγωγής, με στόχο αφενός την προαγωγή των επιμέρους κλαδών των επιστήμων αυτών
μέσα από την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και την καλλιέργεια της
επιστημονικής σκέψης γενικότερα και αφετέρου την παροχή επαγγελματικών
δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου για τη στελέχωση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και άλλων
φορέων με προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο και ικανό να ανταποκριθεί στην αποστολή
του. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι οι επιμέρους κλάδοι των Επιστήμων της Αγωγής,
καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο και το εφαρμοσμένο πεδίο τους.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδικεύσεις:
α) Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός, β) Εκπαίδευση και Κοινωνία: Θεωρίες και
Πρακτικές και γ) Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική.
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης, κρίσης και αξιολόγησης της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας.
Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει τουλάχιστον έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Οι ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ., σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Σ.Ε., προκηρύσσουν
θέσεις με ανοιχτή διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή
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πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. Στην προκήρυξη, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος και δημοσιεύεται στον τύπο, ζητούνται μαζί με την αίτηση τα αναγκαία
δικαιολογητικά, ενώ αναγράφονται τα κριτήρια της διαδικασίας επιλογής και
περιλαμβάνονται η εξεταστέα ύλη ανά ειδίκευση.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ.,
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στα Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και λειτουργίας του
Π.Μ.Σ.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Π.Μ.Σ. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση», σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και τα ΦΕΚ:
1807/τ.Β΄/21-5-2018 (Ίδρυση) και 2983/τ.Β΄/19-7-2019 (Τροποποίηση).
Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
στην Ειδική Αγωγή και ενταξιακή Εκπαίδευση, με στόχο την πληρέστερη κατάρτιση
των εκπαιδευόμενων, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων με αναπηρία/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να
σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και παράλληλα να αξιολογούν κατάλληλες εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις καθώς και να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα τεχνογνωσία
στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αποτελεί η
απόκτηση θεωρητικού και εμπειρικού υποβάθρου στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και
της ενταξιακής Εκπαίδευσης, προσφέροντας τη δυνατότητα στους διπλωματούχους να
αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν με
επιτυχία στις πολυάριθμες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία/ή ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της χώρας
μας.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση».
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται σε
τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης
των σπουδών καθορίζεται σε 6 εξάμηνα. Δύναται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να
χορηγείται παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης
Τμήματος.
Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. προβλέπεται να λειτουργήσει συνολικά πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη.
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Γλώσσα Διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η ελληνική.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Το Π.Μ.Σ. σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Συνέλευση, προκηρύσσει θέσεις με
ανοιχτή διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή
πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι
κατηγορίες πτυχιούχων και ο αριθμός εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια
επιλογής, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται. Καθορίζεται επίσης η διαδικασία, ο αριθμός και η ύλη των εξεταστέων
μαθημάτων, οι ημερομηνίες εξέτασης καθώς και ο τρόπος βαθμολόγησης. Η
προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και δημοσιεύεται στον τύπο.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του Π.Μ.Σ., θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
στα ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Π.Μ.Σ. Διδακτική και Τεχνολογίες Μάθησης και Φυσικών Επιστημών
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Διδακτική και Τεχνολογίες Μάθησης και Φυσικών Επιστημών», σύμφωνα με τις
διατάξεις του N. 4485/2017 και τα ΦΕΚ: 2436/τ.Β΄/26-6-2018 (Ίδρυση) και
3001/τ.Β΄/22-7-2019 (Τροποποίηση).
Σκοπός
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι α) η δημιουργία αποφοίτων υψηλού επιπέδου οι οποίοι θα
γνωρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στο αντικείμενο της Διδακτικής των Φυσικών
Επιστημών, και θα έχουν εμπλουτίσει τις παιδαγωγικές τους γνώσεις και δεξιότητες για
μια αποτελεσματικότερη διδασκαλία του αντικειμένου των Φυσικών Επιστημών στην
εκπαίδευση και θα διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να παράγουν
πρωτότυπη έρευνα στο ανωτέρω πεδίο και για τη στελέχωση της Εκπαίδευσης με
προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο και ικανό να ανταποκριθεί στην αποστολή του, β) να
προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει
μελλοντικά τα ΑΕΙ και θα προωθήσει την έρευνα στην επιστημονική περιοχή της
Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και γ) να συμβάλει στον περιορισμό της διαρροής
επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες. Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την
παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την
αξιοποίηση της έρευνας και των νέων τεχνολογιών, όπως οι Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, στο ίδιο πεδίο.
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Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διδακτική και
Τεχνολογίες Μάθησης των Φυσικών Επιστημών.
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των
σπουδών καθορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα.
Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. προβλέπεται να λειτουργήσει συνολικά πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η Συνέλευση του Τμήματος προκηρύσσει θέσεις με ανοιχτή διαδικασία (πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή πτυχιούχων στο ΠΜΣ. Στην πρόσκληση
αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων και ο αριθμός
εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, κ.λπ., οι προθεσμίες υποβολής
αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Επίσης καθορίζονται ο
αριθμός και η ύλη των εξεταστέων αντικειμένων, οι ημερομηνίες εξέτασης καθώς και ο
τρόπος βαθμολόγησης. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
δημοσιεύεται στον τύπο.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του ΠΜΣ, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο
ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του ΠΜΣ.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Διδακτορικές Σπουδές
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.
4485/2017 και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών {ΦΕΚ 3033/τ.B΄/26-7-2019
(Τροποποίηση)}.
Σκοπός
Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής είναι η διεξαγωγή αυτοδύναμης και πρωτότυπης
επιστημονικής έρευνας στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής. Οι σπουδές τρίτου
κύκλου που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος διδάκτορας στοχεύουν στην εμβάθυνση και
διεύρυνση της επιστημονικής περιοχής στην οποία κινείται η διδακτορική διατριβή του
και απαραιτήτως στην απόκτηση ευχέρειας χειρισμού ζητημάτων ερευνητικής
μεθοδολογίας.
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Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον
τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την
οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα πρέπει
να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας των
Διδακτορικών Σπουδών.
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών περιλαμβάνει δύο (2)
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως εξής:



Π.Μ.Σ. Επιστήμες
της Εκπαίδευσης και της Αγωγής: Διεπιστημονικές
Προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία
Π.Μ.Σ. Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία

Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Το Π.Τ.Ν. υποστηρίζει Μεταδιδακτορικές Σπουδές.
Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της
Αγωγής: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην
προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία με
ειδικεύσεις:
1. Διδακτική των Επιστημών: Διδακτική
διαχείριση της τάξης, εργαλεία ΤΠΕ, σχεδιασμός
και αξιολόγηση προγραμμάτων και
περιβαλλόντων μάθησης υπό το πρίσμα
γνωστικών και κοινωνικοπολιτισμικών
προσεγγίσεων.
2. Λόγος, Τέχνες και Ετερότητα στην
Εκπαίδευση.
3. Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση.

Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Χαρίλαος Ζάραγκας, Αν. Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Θεοχάρης Ράπτης, Αν. Καθηγητής
Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ.:
Αικατερίνη Πλακίτση, Καθηγήτρια
Βαμβακούση Ξανθή, Αν. Καθηγήτρια
Χαρίλαος Ζάραγκας, Αν. Καθηγητής
Θεοχάρης Ράπτης, Αν. Καθηγητής
Αμαρυλλίς Στεργίου, Αν. Καθηγήτρια
Γεωργία Παπαντωνίου, Αν. Καθηγήτρια

Επικοινωνία: Ευθαλία Μπέζα
Τηλ.: 26510-07189
E-mail: gramptn@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος: https://ecedu.uoi.gr/ma/
Διατμηματικό
Π.Μ.Σ.
Επιστήμες
Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για
Αειφορία, (ΠΤΝ-Ιατρική-ΒΕΤ)
Επικοινωνία: Ευθαλία Μπέζα
Τηλ.: 26510-07189
E-mail: gramptn@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
https://ecedu.uoi.gr/courses/fek-idrysis-eskanonismos/

του Διευθύντρια Δ.Π.Μ.Σ.:
την Αικατερίνη Πλακίτση,
Π.Τ.Ν.

Καθηγήτρια

Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Μαρίκα Σύρρου, Καθηγήτρια Ιατρικής
Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ.:
Αικατερίνη Πλακίτση, Καθηγήτρια,
Πρόεδρος Π.Τ.Ν.
Μαρίκα Σύρρου, Καθηγήτρια Ιατρικής
Άννα
Μπατιστάτου,
Καθηγήτρια,
Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής
Βασιλική Κατή, Αν. Καθηγήτρια Β.Ε.Τ.
Ιωάννης Λεονάρδος, Καθηγητής Β.Ε.Τ.
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Ειδική
Διατμηματική
Επιτροπή
Δ.Π.Μ.Σ.:
Αικατερίνη Πλακίτση, Καθηγήτρια,
Πρόεδρος Π.Τ.Ν.
Πολυξένη Παγγέ, Καθηγήτρια Π.Τ.Ν.,
Κοσμήτορας
Σχολής
Επιστημών
Αγωγής
Βασίλειος Κούτρας, Καθηγητής Π.Τ.Ν.
Μαρίκα
Σύρρου,
Καθηγήτρια,
Πρόεδρος Ιατρικής
Άννα
Μπατιστάτου,
Καθηγήτρια,
Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής
Βασιλική Κατή, Αν. Καθηγήτρια Β.Ε.Τ.
Ιωάννης Λεονάρδος, Καθηγητής Β.Ε.Τ.
Διδακτορικές Σπουδές
Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών:
Μαρία Καλδρυμίδου
Βασίλειος Κούτρας
Πολυξένη Παγγέ
Αικατερίνη Πλακίτση: Συντονιστής
Μαρία Σακελλαρίου
Επικοινωνία: Ευθαλία Μπέζα
Τηλ.: 26510-07189
E-mail: gramptn@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος: https://ecedu.uoi.gr/courses/phds/
Μετα-Διδακτορικές Σπουδές
https://ecedu.uoi.gr/wpcontent/uploads/2019/12/ΦΕΚ_ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ_ΕΡΕΥΝΑ.pdf
Επικοινωνία: Ευθαλία Μπέζα
Τηλ.: 26510-07189
E-mail: gramptn@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος: http://ecedu.uoi.gr

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής: Διεπιστημονικές
Προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης
και της Αγωγής: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική
ηλικία», σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και το ΦΕΚ 1722/τ.Β΄/17-5-2018
(Επανίδρυση).
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Σκοπός
Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της
έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών,
κοινωνικών, πολιτισμικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση
επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες
περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους
κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του Παιδαγωγικού
Τμήματος Νηπιαγωγών, καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων,
τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον
επιστημονικό χώρο της εκπαίδευσης και της αγωγής που θεραπεύει το Τμήμα.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Διδακτική των Επιστημών: Διδακτική διαχείριση της τάξης, εργαλεία ΤΠΕ,
σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων και περιβαλλόντων μάθησης υπό το πρίσμα
γνωστικών και κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων.
2. Λόγος, Τέχνες και Ετερότητα στην Εκπαίδευση.
3. Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση.
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
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 και κρίσης της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος
ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα.
Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για δύο πενταετίες, δηλαδή έως και το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση και
ανανέωση των Π.Μ.Σ.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
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.
Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, κατηγορίες πτυχιούχων και
αριθμός εισακτέων, τρόπος εισαγωγής, κριτήρια επιλογής, κ.λπ., οι προθεσμίες
υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Η πρόσκληση
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και δημοσιεύεται στον τύπο.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του ΠΜΣ, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο
ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του ΠΜΣ.
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής και το
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες του Περιβάλλοντος και
Εκπαίδευση για την Aειφορία», σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και το
ΦΕΚ 1757/τ.Β΄/17-5-2018 (Ίδρυση).
Σκοπός
Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της
έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών,
κοινωνικών, πολιτισμικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση
επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες
περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους
κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων
Τμημάτων καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας,
μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που
δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Επιστήμες του
Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία.
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος
εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος
επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα.
Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για δύο πενταετίες, δηλαδή έως και το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση και
ανανέωση των Π.Μ.Σ.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική ή η αγγλική.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Τα Τμήματα σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. προκηρύσσουν θέσεις με
ανοιχτή διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή
πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής,
κατηγορίες πτυχιούχων και αριθμός εισακτέων, τρόπος εισαγωγής, κριτήρια επιλογής,
κ.λπ., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και δημοσιεύεται στον τύπο.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
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Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του ΠΜΣ, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο
ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του ΠΜΣ.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Διδακτορικές Σπουδές
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών περιλαμβάνει την
εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και του
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 1246 /τ.B΄/5-4-2018).
Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα ώστε να παράγουν τεκμηριωμένα πρωτότυπα ερευνητικά αποτελέσματα
και να αποκτήσουν την ικανότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης ερευνητικής
δραστηριότητας με στόχο την προαγωγή των Επιστημών της Εκπαίδευσης και της
Αγωγής. Αντικείμενο είναι οι Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής τόσο στη
βασική όσο και στην εφαρμοσμένη Έρευνα.
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 αιτήσεως του προς τη Συνέλευση του
Τμήματος να ζητήσει χρονική παράταση έως και ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος για
την ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την
οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα πρέπει
να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας των
Διδακτορικών Σπουδών.
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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
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TΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών περιλαμβάνει το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική.
Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Π.Μ.Σ. Οικονομική Ανάλυση και
Πολιτική

Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Θεόδωρος Σίμος, Καθηγητής

Επικοινωνία:
Αλέξανδρος Κανδρέλης, Ολυμπία
Τσαπάρη, Ευσεβία Ροδοπούλου
Τηλ.: 26510-07477, 7498, 7499
Ε-mail: gramecon@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
http://www.econ.uoi.gr/

Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Νικόλαος Σωφρονίδης, Καθηγητής
Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ.:
Θεόδωρος Σίμος, Καθηγητής
Νικόλαος Σωφρονίδης, Καθηγητής
Νικόλαος Μπένος, Αν. Καθηγητής
Δημήτριος Παναγιώτου, Επ. Καθηγητής
Αχιλλέας Βασιλόπουλος, Επ. Καθηγητής

Διδακτορικές Σπουδές
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Επικοινωνία:
Αλέξανδρος Κανδρέλης, Ολυμπία Τσαπάρη, Ευσεβία Ροδοπούλου
Τηλ.: 26510-07477, 7498, 7499
Ε-mail: gramecon@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.econ.uoi.gr/

TΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Π.Μ.Σ. Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
με τίτλο «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική», σύμφωνα με τις διατάξεις του
N. 4485/2017 και τα ΦΕΚ: 1866/τ.Β΄/24-5-2018 (Επανίδρυση) και
3560/τ.Β΄/28-8-2020 (Tροποποίηση).
Σκοπός
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να
ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της
οικονομίας γενικότερα, καθώς και να συμβάλουν, μέσω της έρευνας και της
εξειδίκευσης, στην προαγωγή της οικονομικής επιστήμης. Αντικείμενο του
Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση στην Οικονομική Επιστήμη.
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Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Οικονομική
Ανάλυση και Πολιτική, χωρίς ειδικεύσεις.
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στην Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική πλήρους
φοίτησης απαιτούνται τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ στην περίπτωση μερικής
φοίτησης απαιτούνται πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε αυτόν τον χρόνο
συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση και ανανέωση των Π.Μ.Σ.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
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 τους. 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.
Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ., συντάσσεται προκήρυξη, η
οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και δημοσιεύεται στον τύπο.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του Π.Μ.Σ., θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
στα ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
TΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διδακτορικές Σπουδές
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών περιλαμβάνει την
εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017
και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 1013/τ.Β΄/21-3-2018).
Σκοπός
Ο σκοπός της εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής είναι η διεξαγωγή αυτοδύναμης,
πρωτότυπης και συγκροτημένης επιστημονικής έρευνας, η οποία προάγει την
οικονομική επιστήμη.
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Χρονική διάρκεια
Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες οφείλουν να ολοκληρώσουν τη διδακτορική διατριβή μέσα
σε πέντε (5) έτη και όχι λιγότερο από τρία (3) έτη από την ημερομηνία ορισμού της
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Οι φοιτητές που ξεπερνούν το ανώτατο χρονικό
όριο κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής, χωρίς την έγκριση του επιβλέποντα
καθηγητή, χάνουν το δικαίωμα κατάθεσης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την
οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα πρέπει
να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας των
Διδακτορικών Σπουδών.
TΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, έχοντας ως στόχο την επίτευξη της αριστείας και
της διεθνούς και υψηλής ποιότητας αναγνωρισμένης έρευνας από την ακαδημαϊκή
κοινότητα, παρέχει τη δυνατότητα μεταδιδακτορικής έρευνας σε νέους επιστήμονες.
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των έξι (6) μηνών και όχι μεγαλύτερη των τριών (3) ετών από την
ημερομηνία απόφασης αποδοχής και έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, καθώς επίσης και
γενικότερα για την οργάνωση και λειτουργία της Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.)
στο Τμήμα, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό
εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας (ΦΕΚ 1884//τ.Β΄/24-5-2018).
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TΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων και
Οργανισμών.
Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Οργανισμών
Ιωάννης Γκανάς, Καθηγητής
Επικοινωνία:
Χριστίνα Λελοβίτη
Τηλ.: 26820-50621
E-mail: accfinmaster@uoi.gr
Ιστοσελίδα:
https://master.accfin.uoi.gr/

Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Κωνσταντίνος Καραμάνης, Αν.
Καθηγητής
Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ.:
Ιωάννης Γκανάς, Καθηγητής
Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Καθηγητής
Κωνσταντίνος Καραμάνης, Αν.
Καθηγητής
Αικατερίνη Γαλανού, Αν. Καθηγήτρια
Νικόλαος Αρνής, Λέκτορας

Διδακτορικές Σπουδές
Επικοινωνία: Δήμητρα Πάσχου
Τηλ.: 2682050550
Ε-mail: gramaccfin@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
https://accfin.uoi.gr/

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών», σύμφωνα με τις διατάξεις του N.
4485/2017 και τα ΦΕΚ: 2926/τ. Β΄/20-7-2018 (Επανίδρυση), 3067/τ. Β΄/31-7-2019
(Αναμόρφωση) και 4457/τ. Β΄/9-10-2020 (Τροποποίηση).
Σκοπός
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην
οικονομική και διοικητική επιστήμη, παρέχοντας τη δυνατότητα στους αποφοίτους του
να καλύψουν ανάγκες της αγοράς εργασίας, αποκτώντας γνώσεις καις αναπτύσσοντας
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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.
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση εξειδικευμένων γνώσεων,
μεθοδολογιών και τεχνογνωσίας στους τομείς της Διοίκησης, της Λογιστικής και της
Χρηματοοικονομικής.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, χωρίς ειδικεύσεις.
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Το πρώτο (Α') και το δεύτερο (Β') εξάμηνο
περιλαμβάνει τη διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, και εξετάσεις)
εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων. Το τρίτο (Γ') περιλαμβάνει την εκπόνηση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με πενταετή διάρκεια, δηλαδή μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024. Εφόσον στο τέλος της πενταετίας η αξιολόγηση του προγράμματος είναι
θετική, θα λειτουργήσει για μία ακόμα πενταετία.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Ο τρόπος επιλογής υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. καθορίζεται επ' ακριβώς κάθε χρόνο από τη
Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία έχει την ευθύνη επιλογής των υποψηφίων στο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ολοκληρώνεται από
την Σ.Ε. τον Σεπτέμβριο, πριν την έναρξη του προγράμματος.
Για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ., συντάσσεται προκήρυξη, η
οποία δημοσιεύεται στον τύπο τον Μάιο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος
και του Προγράμματος.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του Π.Μ.Σ., θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και στα
ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Διδακτορικές Σπουδές
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις
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του N. 4485/2017 και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 588/τ.Β΄/26-22019).
Σκοπός
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και της
πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας σε θεματικές περιοχές που εμπίπτουν στα
γνωστικά/ερευνητικά πεδία που θεραπεύονται στο Τμήμα.
Χρονική διάρκεια:
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον
τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής. Η μέγιστη διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού
διπλώματος ορίζεται σε έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την
οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα πρέπει
να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας των
Δ.Σ.
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ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
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TΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της
Τέχνης περιλαμβάνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις εξής
ειδικεύσεις:
• Εικαστικές Τέχνες
• Επιμέλεια Εκθέσεων: Θεωρητικές και Πρακτικές Προσεγγίσεις
Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Π.Μ.Σ. με ειδικεύσεις:
α) Εικαστικές Τέχνες
β) Επιμέλεια Εκθέσεων: Θεωρητικές
και Πρακτικές Προσεγγίσεις
Επικοινωνία: Γεωργία Ασλάνη
Τηλ.: 26510-7183
Ε-mail:: gramarts@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος: http://arts.uoi.gr/

Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Ξενοφών Μπήτσικας, Καθηγητής
Αναπληρώτρια Διευθυντρια Π.Μ.Σ.:
Εσθήρ Σολομών, Επ. Καθηγήτρια
Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ.:
Ξενοφών Μπήτσικας, Καθηγητής
Αρετή Αδαμοπούλου, Καθηγήτρια
Εσθήρ Σολομών, Επ. Καθηγήτρια
Φωκά Αμαλία, Επ. Καθηγήτρια
Κων/νος Μπασάνος, Επ. Καθηγητής

Διδακτορικές Σπουδές
Επικοινωνία: Γεωργία Ασλάνη
Τηλ.: 26510-7183
E-mail: gramarts@uoi.gr
Ιστοσελίδα Tμήματος: http://arts.uoi.gr/

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
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),
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και τα ΦΕΚ:
1795/τ.Β΄/21-5-2018 (Επανίδρυση), 4438/τ.Β΄/3-12-2019 (Τροποποίηση) και
5265/τ.Β΄/30-11-20 (Τροποποίηση).
Σκοπός
Σκοπός των Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της Τέχνης
και των Επιστημών της Τέχνης σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας.
Αντικείμενα του Π.Μ.Σ. είναι: 1) οι Εικαστικές Τέχνες και 2) η Επιμέλεια Εκθέσεων
και οι θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις των εκθέσεων τέχνης και τεκμηρίων της
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πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αυτές αναπτύσσονται και εξελίσσονται στη σύγχρονη
εποχή. Οι κατευθύνσεις αυτές ως αντικείμενα είναι διακριτές, αντανακλούν τη δομή και
τη φυσιογνωμία του Τμήματος, αναπτύσσονται αυτόνομα σε διδακτέα ύλη και
πρακτική, με τη δυνατότητα διάδρασης μεταξύ τους.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής ειδικεύσεις:
• Εικαστικές Τέχνες
• Επιμέλεια Εκθέσεων: Θεωρητικές και Πρακτικές Προσεγγίσεις
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα,
ήτοι τρία εξάμηνα φοίτησης στο πρόγραμμα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της
μεταπτυχιακής εργασίας.
Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έως και το ακαδημαϊκό έτος
2022-2023, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με δυνατότητα ανανέωσης, ύστερα από
αξιολόγηση.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Το Τμήμα, ανά διετία, δημοσιεύει προκήρυξη (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος)
για την πλήρωση θέσεων Π.Μ.Σ., σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Συνέλευση του
Τμήματος, με ανοιχτή διαδικασία. H προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος και δημοσιεύεται στον τύπο.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του Π.Μ.Σ., θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
στα ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Διδακτορικές Σπουδές
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις
του N. 4485/2017 και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 813/τ.Β΄/7-32018).
Σκοπός
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποσκοπεί στην προαγωγή, εξειδίκευση και
θεμελίωση της επιστημονικής γνώσης σε κλάδους που σχετίζονται με την τέχνη και
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στην καλλιέργεια της εικαστικής πρακτικής, οδηγεί δε στην απόκτηση Διδακτορικού
Διπλώματος.
Χρονική διάρκεια:
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 μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της Δ.Δ.
ορίζεται στα δώδεκα (12) εξάμηνα.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την
οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα πρέπει να
ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας των
Διδακτορικών Σπουδών.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
περιλαμβάνει δύο (2) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως εξής:
 Δ.Π.Μ.Σ. Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών (επισπεύδον το Τμήμα
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Π.Ι.)
 Π.Μ.Σ. Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών
Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Δ.Π.Μ.Σ. Χημεία και Τεχνολογία των Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ.: Δημήτριος Γουρνής,
Καθηγητής
Υλικών
Επικοινωνία: Γεώργιος Κώτσης
Τηλ.: 26510-07148
E-mail: dpmsmaterials@uoi.gr
Ιστοσελίδα Tμήματος:
http://www.materials.uoi.gr

Αναπληρωτής Διευθυντής Δ.Π.Μ.Σ.:
Απόστολος Αυγερόπουλος, Καθηγητής

Π.Μ.Σ. Τεχνολογίες Προηγμένων
Υλικών

Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Νικόλαος Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής

Επικοινωνία: Κωνσταντίνα Κόκκαλη
Τηλ.: 26510-07202
E-mail: pmsmaterials@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
http://www.materials.uoi.gr

Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Ελευθέριος Λοιδωρίκης, Καθηγητής

Συντονιστική Επιτροπή:
Δημήτριος Γουρνής, Καθηγητής
Απόστολος Αυγερόπουλος, Καθηγητής
Ιωάννης Δεληγιαννάκης, Καθηγητής
Εμμανουήλ Μάνος, Επίκουρος Καθηγητής
Συμεών Αγαθόπουλος, Καθηγητής

Συντονιστική Επιτροπή:
Νικόλαος Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής
Ελευθέριος Λοιδωρίκης, Καθηγητής
Νεκταρία Μαριάνθη Μπάρκουλα,
Καθηγήτρια
Αλέξανδρος Καράντζαλης, Αναπληρωτής
Χριστίνα Λέκκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διδακτορικές Σπουδές
Επικοινωνία: Κωνσταντίνα Κόκκαλη
Τηλ.: 26510-07202
E-mail: kkokali@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
http://www.materials.uoi.gr
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Δ.Π.Μ.Σ. Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών
Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών με το Τμήμα Χημείας και το Τμήμα Φυσικής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 20182019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών», σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και
το ΦΕΚ 1949/τ.Β΄/1-6-2018 (Επανίδρυση).
Σκοπός
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.
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η 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.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Χημεία και
Τεχνολογία των Υλικών.
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις με πενταετή διάρκεια. Εφόσον στο τέλος της πενταετίας η
αξιολόγηση του προγράμματος από την εξαμελή Επιστημονική Συμβουλευτική
Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) είναι θετική, συνεχίζει για μία ακόμη πενταετία.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η Ελληνική. Η γλώσσα συγγραφής της Διπλωματικής
Εργασίας είναι η Ελληνική και δύναται να είναι και η Αγγλική μετά από εισήγηση του
επιβλέποντα και έγκριση της Ε.Δ.Ε. όπως αντίστοιχα και η γλώσσα εξέτασης της.
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Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η Ε.Δ.Ε. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ ορίζει τον Ιούνιο κάθε ακαδημαϊκού
έτους τον αριθμό εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.) για το επόμενο
ακαδημαϊκό έτος. Το ανώτατο όριο του αριθμού εισακτέων είναι 20. Ο Διευθυντής του
Δ.Π.Μ.Σ. ανακοινώνει στον ημερήσιο τύπο και καταχωρεί στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η επιλογή των Μ.Φ.
γίνεται μετά από αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και διεξαγωγή συνέντευξης
από την Επιτροπή Επιλογής Μ.Φ. Η επιλογή γίνεται τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Χημείας, Φυσικής, Χημικών Μηχανικών, καθώς και
άλλων, σχετικών, εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 4485/2017 καθώς και
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ., θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
στο ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Π.Μ.Σ. Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών
Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με νέο τίτλο
«Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών», σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και το
ΦΕΚ 1837/Β΄/22-5-2018 (Επανίδρυση).
Σκοπός
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 προετοιμασία 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.
Το Π.Μ.Σ. 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.
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Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Τεχνολογίες
Προηγμένων Υλικών.
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση και ανανέωση των Π.Μ.Σ.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική και δίνεται η δυνατότητα συγγραφής και
παρουσίασης της Διπλωματικής εργασίας και στην Αγγλική, μετά από εισήγηση της
Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Το Τμήμα με απόφαση της Συνέλευσης προκηρύσσει θέσεις με ανοιχτή διαδικασία
(πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή πτυχιούχων στα Π.Μ.Σ. το
δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιουνίου κάθε έτους και για διάρκεια 4 εβδομάδων. Η
προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και δημοσιεύεται στον τύπο.
Κατηγορίες Πτυχιούχων
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.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των εξής
κριτηρίων:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΟΡΙΩΝ

1. Γραπτή εξέταση κατανόησης αγγλικού επιστημονικού κειμένου

20.0 (μέγιστο)

2. Συνέντευξη

20.0 (μέγιστο)

3. Γενικός βαθμός βασικού πτυχίου x 4 μόρια

40.0 (μέγιστο

4. Συναφή προπτυχιακά μαθήματα και διπλωματική εργασία

10.0

5.Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά
(κατά προτεραιότητα στην αγγλική) και πρακτικά συνεδρίων
10.0 (μέγιστο)
(κατά προτεραιότητα διεθνών).
Μέγιστο Σύνολο Μορίων

100.0

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
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Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του Π.Μ.Σ., θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
στο ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Διδακτορικές Σπουδές
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών περιλαμβάνει
την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του N.
4485/2017 και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 832/τ.Β΄/09-03-2018).
Σκοπός
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποσκοπεί στην διεξαγωγή αυτοδύναμης,
πρωτότυπης και συγκροτημένης επιστημονικής έρευνας η οποία προάγει την Επιστήμη
και Τεχνολογία των Υλικών. Οι σπουδές που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος διδάκτορας
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.
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον
τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς
συμβουλευτικής για τους Υ.Δ. που είναι: α) κάτοχοι 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) απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
τουλάχιστον πενταετούς κύκλου προπτυχιακών σπουδών, και τέσσερα (4) πλήρη
ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής για τους
Υ.Δ. που είναι απόφοιτοι τετραετούς φοίτησης και με βαθμό πτυχίου Λίαν Καλώς.
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
του Τ.Μ.Ε.Υ. μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της συμβουλευτικής επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την
οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα πρέπει
να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας των
Διδακτορικών Σπουδών.
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μηχανική Δεδομένων και
Υπολογιστικών Συστημάτων”.
Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.).



Π.Μ.Σ. Μηχανική Δεδομένων και
Υπολογιστικών Συστημάτων
με ειδικεύσεις:
α) Επιστήμη και Μηχανική
Δεδομένων
β) Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα
Επικοινωνία: Παναγιώτα Αγγελοπούλου,
Ζωή-Βαλεντίνα Βαμβέτσου
Τηλ.: 26510-07458, 07213
E-mail: gramcse@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
http://www.cse.uoi.gr

Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Κωνσταντίνος Παρσόπουλος,
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Λουκάς Γεωργιάδης, Αναπληρωτής
Καθηγητής
Συντονιστική Επιτροπή:
Κωνσταντίνος Παρσόπουλος, Aν.
Καθηγητής
Λουκάς Γεωργιάδης, Αν. Καθηγητής
Αριστείδης Ευθυμίου, Επ. Καθηγητής
Απόστολος Ζάρρας, Αν. Καθηγητής,
Λυσίμαχος-Παύλος Κόντης, Καθηγητής

Διδακτορικές Σπουδές &
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Επικοινωνία: Παναγιώτα Αγγελοπούλου,
Ζωή-Βαλεντίνα Βαμβέτσου
Τηλ.: 26510-07458, 07213
E-mail: gramcse@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
http://www.cse.uoi.gr
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Π.Μ.Σ. Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων
Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανική Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017, όπως ισχύει, και τα ΦΕΚ: 1862/τ.
Β'/24.05.2018 (Επανίδρυση) και 5745/τ. Β΄/28-12-2020 (Τροποποίηση).
Σκοπός
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών με
εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες εφαρμογής
σύγχρονων τεχνολογιών Η/Υ και Πληροφορικής στον επαγγελματικό χώρο τους και
να καταστούν ανταγωνιστικότεροι σε αυτόν. Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τη
Μηχανική των Δεδομένων και τη Μηχανική των Υπολογιστικών Συστημάτων,
θέματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της επιστήμης του Μηχανικού Η/Υ και
Πληροφορικής, καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο και το τεχνολογικό μέρος της.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Μηχανική
Δεδομένων και Υπολογιστικών Συστημάτων με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων.
2. Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα.
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
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 επιτυχώς μαθήματα του προπτυχιακού
προγράμματος σπουδών του Τμήματος.
Στο Π.Μ.Σ. δεν παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης.
Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις με πενταετή διάρκεια, δηλαδή μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Εφόσον στο τέλος της πενταετίας η αξιολόγηση του προγράμματος είναι θετική, θα
λειτουργήσει για μία ακόμα πενταετία.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Είναι δυνατή η διδασκαλία
μεταπτυχιακών μαθημάτων και στην αγγλική γλώσσα. Η συγγραφή της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει είτε στην ελληνική είτε στην
αγγλική γλώσσα.
Εισαγωγή 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 προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και δημοσιεύεται στον
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Τύπο. Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται ως τα μέσα Μαΐου ή Ιουνίου και
Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου, αντίστοιχα.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα
κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την
οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ., παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος
και στα ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Διδακτορικές Σπουδές
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις
του N. 4485/2017, όπως ισχύει, και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ
4894/τ.Β΄/22-10-2021).
Σκοπός
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποσκοπεί στην κατάρτιση ερευνητών
κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της
έρευνας στη Μηχανική των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Πληροφορικής και
να στελεχώσουν τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα ερευνητικά
κέντρα.
Χρονική διάρκεια
Ο ελάχιστος χρόνος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και την απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος από κατόχους Δ.Μ.Σ. ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), είναι τουλάχιστον τρία (3)
πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής του υποψηφίου διδάκτορα. Στις ειδικές περιπτώσεις
υποψηφίων διδακτόρων που δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ή ενιαίου και αδιάσπαστου
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, ο αντίστοιχος ελάχιστος χρόνος είναι τα
τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη. Ο μέγιστος χρόνος για την εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής και την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι έξι (6)
έτη. Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί μέχρι τα οκτώ (8) έτη κατόπιν
τεκμηριωμένης αιτήσεως της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του υποψηφίου
διδάκτορα προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να
δοθεί σε υποψήφιο διδάκτορα προσωρινή αναστολή φοίτησης, μετά από αίτησή του,
μέχρι δύο (2) φορές και με συνολική διάρκεια μέχρι δώδεκα (12) μήνες.
Περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα
κριτήρια επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για
την οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα,
παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας των
Διδακτορικών Σπουδών.
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής
Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) από νέους επιστήμονες σε τομείς που εμπίπτουν
στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει. Η Μ.Ε.
διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού για τη Μεταδιδακτορική
Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΦΕΚ 1884/τ. Β΄/24-5-2018).

93

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών δεν λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Διδακτορικές Σπουδές
Επικοινωνία:
Τηλ.: 26510 07191 - 07219
E-mail: gramarch@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
http://architecture.uoi.gr/

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Διδακτορικές Σπουδές
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών περιλαμβάνει την
εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του N.
4485/2017 και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 5090/τ.Β΄/18-112020).
Σκοπός
Το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποσκοπεί στη διεξαγωγή αυτοδύναμης,
πρωτότυπης, συγκροτημένης και υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας στα
γνωστικά πεδία της Αρχιτεκτονικής, καθώς και στη διεπαφή τους με άλλες
επιστημονικές περιοχές και πεδία.
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος, από την
ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι τουλάχιστον: α)
τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη, για τους/τις υποψηφίους διδάκτορες που διαθέτουν
τα ελάχιστα τυπικά προσόντα τα οποία αναφέρονται στον Κανονισμό Διδακτορικών
Σπουδών και β) τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη για όσους/ες γίνονται δεκτοί/ες
κατ’ εξαίρεση, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος,
όπως στην περίπτωση υποψηφίων διδακτόρων που δεν είναι κάτοχοι διπλώματος
μεταπτυχιακών σπουδών ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού
επιπέδου αλλά διαθέτουν σημαντικό ερευνητικό έργο το οποίο αποδεικνύεται με έναν
ικανό αριθμό πρωτότυπων δημοσιεύσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την
οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα πρέπει
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να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας των
Διδακτορικών Σπουδών.
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ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
περιλαμβάνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφορικής και Δικτύων.
Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Π.Μ.Σ. Πληροφορικής και Δικτύων
Επικοινωνία: Ευαγγελία Χρήστου
Τηλ.: 26810 50499, 50350, 50341
E-mail: grampt@uoi.gr
Ιστοσελίδα ΠΜΣ: http://pms.dit.uoi.gr/

Διδακτορικές Σπουδές
Επικοινωνία: Ευαγγελία Χρήστου
Τηλ.: 26810 50499
E-mail: echristou@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος :
https://www.dit.uoi.gr/education.php?id=4
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Επικοινωνία: Ευαγγελία Χρήστου
Τηλ.: 26810 50499
E-mail: echristou@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος https://www.dit.uoi.gr

Διευθυντής Π.Μ.Σ.:
Χρυσόστομος Στύλιος, Καθηγητής
Συντονιστική Επιτροπή:
Χρυσόστομος Στύλιος, Καθηγητής
Χρήστος Γκόγκος Αναπληρωτής
Καθηγητής
Γρηγόριος Δουμένης, Επίκουρος
Καθηγητής
Ελευθέριος Στεργίου, Αναπληρωτής
Καθηγητής
Ιωάννης Τσούλος, Αναπληρωτής
Καθηγητής
Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών
(Ε.Δ.Σ.):
Κωνσταντίνος Αγγέλης, Καθηγητής Α΄
Βαθμίδας Πρόεδρος Ε.Δ.Σ.
Χρυσόστομος, Στύλιος Καθηγητής Α΄
Βαθμίδας
Νικόλαος Αντωνιάδης Καθηγητής Α΄
Βαθμίδας
Ιωάννης, Τσούλος, Αναπληρωτής
Καθηγητής
Αλέξανδρος Τζάλλας, Επίκουρος
Καθηγητής
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ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Μ.Σ. Πληροφορικής και Δικτύων
Tο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Π.Μ.Σ. Πληροφορικής και Δικτύων», σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017
και τα ΦΕΚ: 2926/τ.Β'/20-07-2018 (Επανίδρυση), 3090/τ.Β΄/01-08-2019
(Τροποποίηση) και 4457/τ.Β΄/09-10-2020 (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. Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη της
Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων και καλύπτει το θεωρητικό
και τεχνολογικό μέρος της.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορικής και Δικτύων» (Master of Science in
Informatics and Networks).
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Το Π.Μ.Σ. έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους
φοίτησης. Παρέχεται η δυνατότητα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από αίτηση
τους και έγκριση της από τη Συνέλευση για μερική φοίτηση χρονικής διάρκειας έξι
(6) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης. Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου
είναι υποχρεωτικά. Τα μαθήματα του δεύτερου εξαμήνου είναι κατ'επιλογή
υποχρεωτικά. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.
Μετά από αίτηση του φοιτητή η Συνέλευση μπορεί να χορηγεί άδεια προσωρινής
αναστολής σπουδών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα
ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν
προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης.
Μετά από αίτηση του φοιτητή η Συνέλευση μπορεί να επιτρέπει την παράταση του
ανώτατου χρόνου ολοκλήρωσης σπουδών για διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1)
ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Xρονική Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029 (δύο 5ετίες)
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση και την ανανέωση
των Π.Μ.Σ.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Επιτρέπεται η διδασκαλία μέρους ή
συνόλου του προγράμματος σπουδών στην Αγγλική γλώσσα, κατόπιν έγκρισης από
την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
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Αριθμός Μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς
φοιτητές.
Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά από αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας
και διεξαγωγή συνέντευξης. Για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο
Π.Μ.Σ., συντάσσεται προκήρυξη, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των υποψηφίων, καθώς επίσης και γενικότερα για την οργάνωση και
λειτουργία του Π.Μ.Σ., θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και
στα ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Διδακτορικές Σπουδές
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), σύμφωνα με τις
διατάξεις του N. 4485/2017 και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ
642/τ.Β΄/27-02-2019).
Σκοπός
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και
της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, στην κατάρτιση και στην 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.
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 Σ.Ε..
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.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την
οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα πρέπει
να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας των
Διδακτορικών Σπουδών.
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ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Οι διδάκτορες του Τμήματος ή άλλων ομόλογων Τμημάτων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής γίνονται δεκτοί στο Τμήμα για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 14287/ΤεύχοςΒ’/1884/24.05.2018. Η
Μεταδιδακτορική Έρευνα πραγματοποιείται 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 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 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 (δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια,
μονογραφίες, πατέντες, 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 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου σπουδών το Τμήμα Γεωπονίας συμμετέχει στην
οργάνωση και λειτουργία δύο (2) Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, ως εξής:
 Δ.Π.Μ.Σ. Περιβάλλον και Αγροδιατροφή (επισπεύδον το Τμήμα Χημείας
του Π.Ι.)
 Δ.Π.Μ.Σ. Υδατοκαλλιέργειες Παθολογικά Προβλήματα εκτρεφόμενων
Υδρόβιων Οργανισμών (επισπεύδον το Τμήμα Κτηνιατρικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Δ.Π.Μ.Σ. Περιβάλλον και Αγροδιατροφή
Ιστοσελίδα επισπεύδοντος Τμήματος Χημείας: https://chem.uoi.gr/
Δ.Π.Μ.Σ. Υδατοκαλλιέργειες Παθολογικά Προβλήματα εκτρεφόμενων
Υδρόβιων Οργανισμών
Ιστοσελίδα επισπεύδοντος Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας :
http://www.vet.uth.gr
Διδακτορικές Σπουδές
Επικοινωνία: Ευαγγελία Τσούμπα
Τηλ.: 26810-50230, 50200
E-mail: deagri@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
http://www.agro.uoi.gr

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Το Τμήμα Γεωπονίας συμμετέχει στην οργάνωση και λειτουργία δύο (2)
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), ως εξής:
1. Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Περιβάλλον & Αγροδιατροφή» των Τμημάτων
Χημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και Γεωπονίας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επισπεύδον: Τμήμα Χημείας.
2.

Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Υδατοκαλλιέργειες Παθολογικά Προβλήματα
εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών» των Τμημάτων Κτηνιατρικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Επισπεύδον: Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα Π.Μ.Σ., παρακαλείσθε να μεταβείτε στην
ιστοσελίδα του επισπεύδοντος Τμήματος.
102

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Διδακτορικές Σπουδές
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας περιλαμβάνει την εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.). σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και του
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 1722/τ.Β΄/16-5-2019).
Σκοπός
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και της
πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, στην κατάρτιση και στην εκπαίδευση, σύμφωνα
με τα διεθνή πρότυπα, νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της
επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών.
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 Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σε ειδικές
περιπτώσεις ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δύναται, κατόπιν αιτήσεώς του/της 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.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την
οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα πρέπει
να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας των
Διδακτορικών Σπουδών.
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ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
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ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία δεν λειτουργεί
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής
Διατριβής στις ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
Διδακτορικές Σπουδές
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Επικοινωνία:
Τηλ.: 2651050714
E-mail: ecec@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος: https://eylc.uoi.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική
Ηλικία περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), σύμφωνα με τις
διατάξεις του N.4485/2017 και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ
651/τ.Β΄/28-2-2019).
Σκοπός
Σκοπός του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 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.
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 Σ.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την
οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα πρέπει
να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας των
Διδακτορικών Σπουδών.
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ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Μεταδιδακτορική Έρευνα
(βάσει της Πρυτανικής Πράξης αριθμ. 14287/3-5-2018 (ΦΕΚ 1884/Β/24-5-2018)
Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής της Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.), βάσει της
Πρυτανικής Πράξης αριθμ. 14287/3-5-2018 (ΦΕΚ 1884/Β/24-5-2018), 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.
Σε ειδικές περιπτώσεις δύνανται οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες να αιτούνται
παρατάσεως με σχετική τεκμηρίωση.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή Μ.Ε. έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού
Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από
ιδρύματα της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης
Μεταδιδακτορικής Έρευνας.
/

106

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Στο Τμήμα Ψυχολογίας δεν λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το
τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Διδακτορικές Σπουδές
Επικοινωνία: Σιούλα Παναγιώτα
Τηλ.: 26510-07314
E-mail: grampsych@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος:
https://psychology.uoi.gr/

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας περιλαμβάνει την εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 και του
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 2930/τ.Β΄/17-7-2020).
Σκοπός
Οι διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας έχουν ως κεντρικό άξονα την
εκπαίδευση στην παραγωγή πρωτότυπης γνώσης, η οποία συμβάλλει στη διεθνή
βιβλιογραφία και προάγει την επιστήμη σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, με
αναπτυξιακό προσανατολισμό στην κοινωνία της γνώσης. Οι διδακτορικές σπουδές
έχουν μια διευρυμένη οπτική που αφορά όχι μόνο στην επιτυχή ολοκλήρωση του
συγκεκριμένου κύκλου σπουδών αλλά και στην προετοιμασία του/της υποψηφίου/ας
για ανεξάρτητη ερευνητική και επιστημονική πορεία σε χώρους που θεραπεύει η
επιστήμη της ψυχολογίας, με επίκεντρο το ακαδημαϊκό πλαίσιο.
Χρονική διάρκεια
Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των 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.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την
οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα πρέπει
να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας των
Διδακτορικών Σπουδών.
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ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών δεν λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Διδακτορικές Σπουδές
Μεταδιδακτορική έρευνα
Επικοινωνία: Ευαγγελία Νάση
Τηλ.: 26810 50300
E-mail: musicgram@uoi.gr
Ιστοσελίδα Τμήματος: http://music.uoi.gr

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Διδακτορικές Σπουδές – Μεταδιδακτορική έρευνα
Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών περιλαμβάνει την
εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017
και του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 1431/τ.Β΄/24-04-2019).
Σκοπός
Το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και της
πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, στην κατάρτιση και στην 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.
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.
Για περισσότερες πληροφορίες για την εισαγωγή, τη διαδικασία και τα κριτήρια
επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθώς επίσης και γενικότερα για την
οργάνωση και λειτουργία των Διδακτορικών Σπουδών (Δ.Σ.) στο Τμήμα, θα πρέπει
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να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον κανονισμό λειτουργίας των
Διδακτορικών Σπουδών.

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μεταδιδακτορική έρευνα
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 τη μεταδιδακτορική
έρευνα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΦΕΚ 1884/τ.Β΄/24-05-2018).
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