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Άπθπο 1: Ανηικείμενο Κανονιζμού
Τν Τκήκα Κεραληθψλ Σρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη Σπζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ νξγαλψλεη θαη
ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2007-2008 Πξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ (Π.Κ.Σ.) κε ηίηιν
«Οιηζηηθά Δλαιιαθηηθά Θεξαπεπηηθά Σπζηήκαηα - Θιαζηθή Οκνηνπαζεηηθή», ην νπνίν δηέπεηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ησλ αξ. 10-12 ηνπ λ.2083/1992 ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ηελ
Ηδξπηηθή Υπνπξγηθή Απφθαζε (Η.Υ.Α.) Αξηζ. 58999/Β7/03 (Φ.Δ.Θ. 1023/Β/2003), ηελ ηξνπνπνηεηηθή
Υπνπξγηθή Απφθαζε (Η.Υ.Α.) Αξηζ. 128633/Β7/05 (Φ.Δ.Θ. 1943/Β/2005), ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ
Ιεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο Δηδηθήο Σχλζεζεο ηνπ
Τκήκαηνο Κεραληθψλ Σρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη Σπζηεκάησλ, ηεο Σπγθιήηνπ Δηδηθήο Σχλζεζεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ηα άξζξα ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ Κεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο
ΚΣΠΣ.
Ο Θαλνληζκφο Κεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο ΚΣΠΣ ηξνπνπνηείηαη απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε Δηδηθήο
Σχλζεζεο (Γ.Σ.Δ.Σ.) ηνπ Τκήκαηνο θαη επηθπξψλεηαη απφ ηε Σχγθιεην Δηδηθήο Σχλζεζεο.
Ζ ηζρχνπζα λνµνζεζία, ε Ηδξπηηθή Υπνπξγηθή Απφθαζε, ε Τξνπνπνηεηηθή Υπνπξγηθή Απφθαζε θαη ν
Δζσηεξηθφο Θαλνληζµφο Ιεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ είλαη ηζρπξφηεξα ηνπ Θαλνληζµνχ
Κεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.

Άπθπο 2: Δπιζηημονικό Ανηικείμενο και Σκοπόρ ηος Π.Μ.Σ.
Αληηθείκελν ηνπ ΠΚΣ είλαη ε δεκηνπξγία, νινθιήξσζε θαη κεηάδνζε ζεσξεηηθήο θαη εθαξκνζκέλεο γλψζεο
ζην δηεπηζηεκνληθφ πεδίν ησλ νιηζηηθψλ ελαιιαθηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εηδηθφηεξα ζην ρψξν
ηεο Θιαζηθήο Οκνηνπαζεηηθήο, θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηεο ζην ρψξν ηεο πγείαο. Τν Π.Κ.Σ.
θηινδνμεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ κε ζθνπφ:
α) Τελ κεηαπηπρηαθή εμεηδίθεπζε Ηαηξψλ θαη Οδνληηάηξσλ ε νπνία νδεγεί ζηελ απφθηεζε αληίζηνηρνπ
Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δμεηδίθεπζεο (ΚΓΔ) ζηε ζεσξία θαη εθαξκνγή νιηζηηθψλ ελαιιαθηηθψλ
ζεξαπεπηηθψλ

ζπζηεκάησλ

θαη

εηδηθφηεξα

ζην

ρψξν

ηεο

Θιαζηθήο

Οκνηνπαζεηηθήο.

β) Τελ εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζην γεληθφηεξν γλσζηηθφ ρψξν ηεο ζεσξίαο ζρεδίαζεο θαη ησλ
εθαξκνγψλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ θαη εηδηθφηεξα ζην γλσζηηθφ ρψξν ησλ νιηζηηθψλ ελαιιαθηηθψλ
ζεξαπεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο Θιαζηθήο Οκνηνπαζεηηθήο, θαζψο θαη ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή
έκκεζα κε ηε Σπζηεκηθή Θεσξία / Σπζηεκηθή Σθέςε θαη γεληθφηεξα ηε Θεσξία Πνιχπινθσλ Σπζηεκάησλ
(Απηφλνκα, Απηφ-νξγαλσηηθά / Απηνπνηεηηθά, Πξνζαξκνζηηθά Σπζηήκαηα) θαη ηε Βηνζεκεηνινγία θαη ην ξφιν
ηνπο ζηε ζεσξεηηθή δφκεζε θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο Θιαζηθήο Ο
κνηνπαζεηηθήο θαη ησλ νιηζηηθψλ ελαιιαθηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ ζπζηεκάησλ.
γ) Τελ νξγάλσζε ηεο γλψζεο ζην ρψξν ησλ νιηζηηθψλ ελαιιαθηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη
εηδηθφηεξα ηεο Θιαζηθήο Οκνηνπαζεηηθήο ζε Αθαδεκατθφ επίπεδν ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
Page 2 of 13

11-2010

1/23/2009

θαη ηηο νδεγίεο ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Υγείαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σπλέπεηα απηνχ αλακέλεηαη
λα είλαη ε ζπλεηζθνξά ζηε γεληθφηεξε αλαγλψξηζε θαη δφκεζε θαζψο θαη ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ γλσζηηθνχ
πεξηερνκέλνπ ηεο Θιαζηθήο Οκνηνπαζεηηθήο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο.
δ) Τε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ελφο ζεζκνζεηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηελ θαιχηεξε
κεηεθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ θαη εξεπλεηψλ ζε απηφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζε
ζπλεξγαζία κε Αλψηαηα Ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.

Άπθπο 3: Υλικοηεσνική Υποδομή
Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Π.Κ.Σ. ρξεζηκνπνηνχληαη νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα εξγαζηήξηα θαη ν πιηθνηερληθφο
εμνπιηζκφο ηνπ Τκήκαηνο Κεραληθψλ Σρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη Σπζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ.
Οη θνηηεηέο ηνπ Π.Κ.Σ. κπνξνχλ, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο
ηεο βηβιηνζήθεο ησλ ηδξπκάησλ.

Άπθπο 4: Όπγανα Π.Μ.Σ.
Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ Π.Κ.Σ. αξκφδηα φξγαλα είλαη:


Ζ Σχγθιεηνο Δηδηθήο Σχλζεζεο (Σ.Δ.Σ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.



Ζ Δπηηξνπή Κεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ην
ζπληνληζκφ θαη ηελ επνπηεία ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ.



Ζ Γεληθή Σπλέιεπζε Δηδηθήο Σχλζεζεο (Γ.Σ.Δ.Σ.) ηνπ Τκήκαηνο Κεραληθψλ Σρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη
Σπζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.



Ζ Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή (Σ.Δ.) ηνπ Π.Κ.Σ. πνπ απαξηίδεηαη απφ κέιε Γ.Δ.Π. Tνπ Τκήκαηνο Κεραληθψλ
Σρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη Σπζηεκάησλ. Ζ Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε
θαη ην ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάµµαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.



Ο Γηεπζπληήο Κεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ, Θαζεγεηήο ή Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο ηνπ Τκήκαηνο ν νπνίνο
πξνεδξεχεη ηεο Σ.Δ. θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Π.Κ.Σ.

Δπίζεο κε απνθάζεηο ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. νξίδνληαη, εηδηθφηεξα γηα ην κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο:


Δπηηξνπή κειψλ ΓΔΠ µε αληηθείκελν ηελ αμηνιφγεζε ησλ εηζαθηέσλ ηνπ Πξνγξάµµαηνο Κεηαπηπρηαθψλ
Σπνπδψλ.
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Οη ζπληνληζηέο ησλ καζεκάησλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ νκαιή αθαδεκατθή πνξεία ησλ επί κέξνπο
καζεκάησλ.



Ο επηβιέπσλ ηεο αθαδεκατθήο πνξείαο ηνπ θάζε θνηηεηή, ν νπνίνο είλαη κφληκν κέινο ΓΔΠ.



Ζ ηξηκειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή ηεο Κεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο ηνπο Δξγαζίαο.

Ζ Γ.Σ.Δ.Σ. κπνξεί επίζεο λα νξίζεη έλα κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ Τκήκαηνο ΚΣΠΣ σο ππεχζπλν αθαδεκατθψλ
ζεκάησλ, ν νπνίνο παξαθνινπζεί θαη επνπηεχεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ καζεκάησλ ηνπ Π.Κ.Σ.
Κέρξη ηελ απηνδχλακε ιεηηνπξγία ηνπ Τκήκαηνο, νη απνθάζεηο ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. ζα ιακβάλνληαη απφ ηε Σ.Δ.Σ. κε
εηζήγεζε ηεο Πξνζσξηλήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο.

Άπθπο 5: Μεηαπηςσιακοί Τίηλοι
Τν Π.Κ.Σ. απνλέκεη
α. Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Κ.Γ.Δ.) ζηε «Οιηζηηθά Δλαιιαθηηθά Θεξαπεπηηθά Σπζηήκαηα - Θιαζηθή
Οκνηνπαζεηηθή» (MSc in Holistic Alternative Therapeutic Systems-Classical Homeopathy),
β. Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (Γ.Γ.).

Άπθπο 6: Μεηαπηςσιακό Γίπλωμα Διδίκεςζηρ
6.1.

Γηδάζθνληεο ηνπ Π.Κ.Σ.

Σην Π.Κ.Σ. δηδάζθνπλ
α. Τα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Τκήκαηνο ΚΣΠΣ ή άιισλ Τκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ Α.Δ.Η., απνρσξήζαληεο ιφγσ
νξίνπ ειηθίαο θαζεγεηέο, επηζθέπηεο θαζεγεηέο, εηδηθνί επηζηήκνλεο ή δηδάζθνληεο βάζεη ηνπ π.δ. 407/1980.
β. Δξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, νη νπνίνη είλαη
θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη έρνπλ επαξθή επηζηεκνληθή ζπγγξαθηθή ή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα.
γ. Δπηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ή ζρεηηθή εκπεηξία
ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Κ.Σ.
Έλαο απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ καζήκαηνο, εθ’ φζνλ είλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, νξίδεηαη σο
ζπληνληζηήο ηνπ καζήκαηνο.
6.2.

Αξηζκφο Δηζαθηέσλ
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Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ζην Π.Κ.Σ. νξίδεηαη θαη’ αλψηεξν φξην ζε ηξηάληα πέληε (35) άηνκα αλά
αθαδεκατθφ έηνο.
6.3.

Γηαδηθαζία θαη φξνη επηινγήο ησλ εηζαθηέσλ

Σην Π.Κ.Σ. γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο
αιινδαπήο. Θάζε έηνο δεκνζηνπνηείηαη πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ε νπνία νξίδεη ηε πξνζεζκία
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ. Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
-

Αίηεζε

-

Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.

-

Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν Πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο (κε επίζεκε αλαγλψξηζε φπνπ απαηηείηαη). Σε πεξίπησζε
πνπ επίθεηηαη ε ιήςε πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα ην πξνζθνκίζνπλ πξηλ ιήμεη ε
πξνζεζκία ησλ εγγξαθψλ.

-

Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο.

-

Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο (ή δηαβαηεξίνπ).

-

Τέζζεξηο (4) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο ηχπνπ ηαπηφηεηαο.

-

Πηζηνπνηεηηθφ γλψζεο αγγιηθήο γιψζζαο. Τα πηζηνπνηεηηθά κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ νπνηνλδήπνηε
αλαγλσξηζκέλν ειιεληθφ ή μέλν θνξέα. Γηα ηνπο αιινδαπνχο ππνςεθίνπο απαηηείηαη, επηπιένλ, επίζεκε
βεβαίσζε ειιελνκάζεηαο. Αλ ν ππνςήθηνο δελ δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε βεβαίσζε ππνβάιιεηαη ζε
ζρεηηθή εμέηαζε.

-

Αληίηππα ηπρφλ δεκνζηεπκάησλ.
Τπρφλ ζπζηαηηθέο Δπηζηνιέο απφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ Διιεληθψλ ή ηζφηηκσλ μέλσλ Αλψηαησλ
Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ή απφ εξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο ή ηεο
αιινδαπήο .

-

Τέινο, νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ, ζχκθσλα κε ηελ γλψκε ηνπο, ζα
ζπλέβαιιε ψζηε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο λα ζρεκαηίζεη πιεξέζηεξε άπνςε γηα ην επηζηεκνληθφ θαη
εξεπλεηηθφ πξνθίι ησλ ππνςεθίσλ.
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Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα Κ.Γ.Δ. γίλεηαη ζε δχν θάζεηο:
(α) Σηελ πξψηε θάζε (πξνεπηινγή) ζα αμηνινγεζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη (βι.
παξαπάλσ). Γηα ηελ πξνεπηινγή, ζα ζπλεθηηκεζνχλ: ν γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ, ε αλαιπηηθή βαζκνινγία ζηα
πξνπηπρηαθά καζήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηνπ ΠΚΣ, ν βαζκφο ηεο πηπρηαθήο ή
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (φπνπ πξνβιέπεηαη), νη ηπρφλ εξεπλεηηθέο, κειεηεηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη δεκνζηεχζεηο θιπ, θαζψο θαη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ειιεληθά,
ή ηζφηηκα μέλα, Ηδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ή απφ εξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ
ηεο ρψξαο ή ηεο αιινδαπήο.
(β) Σηε δεχηεξε θάζε νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ επηιερζεί απφ ηελ πξψηε θάζε ζα θιεζνχλ ζε ζπλέληεπμε,
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο Δηζαθηέσλ ηνπ Π.Κ.Σ. ε νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. Ζ επηηξνπή
αμηνινγεί επίζεο ην βαζκφ γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, θαζψο θαη ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ζε πεξίπησζε
αιινδαπνχ ππνςεθίνπ.
Ζ Δπηηξνπή Δπηινγήο Δηζαθηέσλ εηζεγείηαη ηελ απφθαζή ηεο ζηελ Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο ζηελ νπνία
θαζνξίδνληαη νη εηζαθηένη θαη νη επηιαρφληεο, θαηά ζεηξά αμηνιφγεζεο. Ακέζσο κεηά, αλαθνηλψλνληαη ηα
απνηειέζκαηα.
Ζ θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγγξαθήο πξνυπνζέηεη θαηάζεζε πξνθαηαβνιήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην 30%
ησλ δηδάθηξσλ ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ην Τκήκα. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην Τκήκα έρεη ην
δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ζηελ εγγξαθή ησλ ηπρφλ επηιαρφλησλ.
6.4. Δγγξαθέο
Οη εγγξαθέο ησλ θνηηεηψλ πνπ γίλνληαη δεθηνί ζην πξφγξακκα, πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πξνθαζνξηζκέλε
εκεξνκελία ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο γξακκαηείαο. Ζ εγγξαθή γίλεηαη κε ηελ θαηάζεζε ζηε Γξακκαηεία
ηνπ πξνγξάκκαηνο φισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηνπο
ππνςήθηνπο θαη ηα νπνία νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ.
Ζ εγγξαθή θαη ε εμφθιεζε ησλ δηδάθηξσλ πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζηηο ηξεηο πξψηεο εβδνκάδεο καζεκάησλ
θάζε εμακήλνπ θαη χζηεξα απφ ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο γξακκαηείαο. Αλ θάπνηνο Κεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο
ηνπ Πξνγξάµµαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ δελ εγγξαθεί κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε πξνζεζµία ζηα
µεηαπηπρηαθά καζήκαηα ελφο δηδαθηηθνχ εμαµήλνπ, ηφηε ράλεη ηε δπλαηφηεηα ζπµµεηνρήο θαη εμέηαζεο ζην
ζχλνιν ησλ µεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθαδεκατθνχ έηνπο.
Οη θνηηεηέο πνπ θσιχνληαη λα ηαθηνπνηήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ
εγθαίξσο ην Τκήκα θαη λα αηηηνινγήζνπλ ην αίηεκά ηνπο ην νπνίν θξίλεη ε Π.Γ.Σ. ηνπ ηκήκαηνο. Τα δίδαθηξα
δελ επηζηξέθνληαη ζε θακία πεξίπησζε.
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Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ Απφθηεζε Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο

Γηα ηελ απνλνκή ηνπ Κ.Γ.Δ. απαηηνχληαη:
α.

Ζ παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε 15 (δεθαπέληε) καζήκαηα. Ζ εμέηαζε κπνξεί λα γίλεηαη
κε εθπφλεζε εξγαζηψλ, γξαπηέο εμεηάζεηο ή ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ.

β.

Πξαγκαηνπνίεζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζε Ηαηξεία κειψλ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Οκνηνπαζεηηθήο
Ηαηξηθήο, ε νπνία βεβαηψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Δηαηξείαο.

γ.

Ζ εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζην δ’ εμάκελν ζπνπδψλ.

Ζκεξνκελία πεξάησζεο ηνπ ΠΚΣ ζεσξείηαη ε εκεξνκελία θαηάζεζεο ζηε Γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο ηνπ
πξαθηηθνχ εμέηαζεο θαη βαζκνιφγεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ εκεξνκελία απηή
αλαγξάθεηαη θαη ζηνλ ηίηιν ζπνπδψλ.

6.6.

Φξνληθή Γηάξθεηα Σπνπδψλ

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (Κ.Γ.Δ.) νξίδεηαη ζε
ηνπιάρηζηνλ 2 έηε, δειαδή ζε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) εμάκελα. Θαηά ηα ηξία (3) πξψηα εμάκελα, νη
θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα, ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Παλεπηζηεκηαθή
Κνλάδα ηεο Σχξνπ. Θαηά ην ηέηαξην εμάκελν εθηφο απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζε επηιεγκέλα ηαηξεία
θιαζζηθήο νκνηνπαζεηηθήο νη θνηηεηέο αζρνινχληαη θαη κε ηελ εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο.
Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ δε κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ πέληε (5) εμακήλσλ. Οη θνηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη
λα θαηαζέζνπλ ηε δηπισκαηηθή ηνπ εξγαζία πξνο θξίζε θαη λα έρνπλ επηηχρεη ζε φια ηα καζήκαηα ην
αξγφηεξν κέρξη ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ παξακεζεπνκέλνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο απφ ην έηνο πξψηεο
εγγξαθήο, δηαθνξεηηθά δηαγξάθνληαη απφ ην ΠΚΣ. Γηα ηελ εγγξαθή ζην πέκπην εμάκελν δελ απαηηείηαη
πιεξσκή δηδάθηξσλ.
Δηδηθά νη θνηηεηέο κε έηνο πξψηεο εγγξαθήο ην 2007 θαη ην 2008, είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέζνπλ ηε
δηπισκαηηθή ηνπο εξγαζία πξνο θξίζε θαη λα έρνπλ επηηχρεη ζε φια ηα καζήκαηα ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 31
Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη 30 Σεπηεκβξίνπ 2011 αληίζηνηρα. Γηα θνηηεηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πνπ έρνπλ ιάβεη
αλαζηνιή ζπνπδψλ, ην φξην είλαη 31 Καξηίνπ 2012 θαη 30 Σεπηεκβξίνπ 2012 αληηζηνίρσο (εθφζνλ ε αλαβνιή
ήηαλ εηήζηα) ή 30 Σεπηεκβξίνπ 2011 θαη 31 Καξηίνπ 2012 αληηζηνίρσο (αλ ε αλαβνιή ήηαλ εμακεληαία).
Οη θνηηεηέο έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ αλαζηνιή ησλ ζπνπδψλ ηνπο κέρξη θαη 12 κήλεο. Ζ απφθαζε
ιακβάλεηαη απφ ηε Γ.Σ.Δ.Σ. Ζ αλαζηνιή αθνξά έλα ή δχν δηδαθηηθά εμάκελα. Ζ αίηεζε αλαζηνιήο ζπνπδψλ
αθνξά επφκελα εμάκελα ή ην ηξέρνλ εμάκελν, ζηε ηειεπηαία δε πεξίπησζε ηζρχεη απφ ηελ αξρή ηνπ
ηξέρνληνο εμακήλνπ θαη ζπλνδεχεηαη µε αθχξσζε ηεο εγγξαθήο ζηα καζήκαηα ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ
δηδαθηηθνχ εμαµήλνπ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο ζπνπδψλ αλαζηέιεηαη θαη ε θνηηεηηθή ηδηφηεηα.
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Πξφγξακκα Καζεκάησλ Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο

Τα καζήκαηα, ε δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή απαζρφιεζε, νη πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη θάζε είδνπο εθπαηδεπηηθέο
θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο, νξίδνληαη σο
εμήο :
Τν Π.Κ.Σ. ππνδηαηξείηαη ζε ηξία (3) δηδαθηηθά εμάκελα θαη έλα (1) εμάκελν ζην νπνίν εθπνλείηαη ε
κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ε πξαθηηθή άζθεζε. Θάζε εμάκελν καζεκάησλ πεξηιακβάλεη θαη’
ειάρηζην δεθαηξείο (13) πιήξεηο εθπαηδεπηηθέο εβδνκάδεο αλά κάζεκα. Τα ηξία πξψηα εμάκελα
πεξηιακβάλνπλ πέληε (5) ππνρξεσηηθά καζήκαηα έθαζην. Ζ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ καζεκάησλ είλαη
ππνρξεσηηθή θαη επηηξέπνληαη κέρξη 2 απνπζίεο ζην θάζε κάζεκα. Σηελ πεξίπησζε πνπ νη θνηηεηέο ππεξβνχλ
ην φξην ησλ απνπζηψλ απηνκάησο ράλνπλ ην δηθαίσκα λα εμεηαζηνχλ ζην αληίζηνηρν κάζεκα ζην ηξέρνλ
εμάκελν.
Αλαιπηηθφηεξα ην Πξφγξακκα Καζεκάησλ ηνπ Π.Κ.Σ. έρεη σο εμήο :
Α’ Δξάμηνο
 Δηζαγσγή ζηε Σπζηεκηθή Θεσξία / Σπζηεκηθή Σθέςε 3ζ (3ΓΚ, 6 ECTS)
 Θεσξία ηεο Οκνηνπαζεηηθήο Η 2ζ 3ε (3ΓΚ, 6 ECTS)
 Σρεδίαζε Πιεξνθνξίαο - Ηζηνξηθφ 2ζ 3ε (3ΓΚ, 6 ECTS)
 Φαξκαθνινγία 3ζ (3ΓΚ, 6 ECTS)
 Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο 3ε (3ΓΚ, 6 ECTS)
Β΄ Δξάμηνο

Θεσξία Πνιχπινθσλ Σπζηεκάησλ (Απηφλνκα Σπζηήκαηα / Βηνζεκεηνινγία) 3ζ (3ΓΚ, 6 ECTS)

Θεσξία ηεο Οκνηνπαζεηηθήο ΗΗ 2ζ 3ε (3ΓΚ, 6 ECTS)

Σρεδίαζε Πιεξνθνξίαο - Ηζηνξηθφ Η 2ζ 3ε (3ΓΚ, 6 ECTS)

Φαξκαθνινγία ΗΗ 3ζ (3ΓΚ, 6 ECTS)

Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα - Δθαξκνγέο 3ε (3ΓΚ, 6 ECTS)
Γ΄ εξάμηνο

Σηνηρεία Θνηλσληνινγίαο / Θεσξίεο Δπηθνηλσλίαο 3ζ (3ΓΚ, 6 ECTS)

Φαξκαθνινγία ΗΗΗ 3ζ (3ΓΚ, 6 ECTS)

Σρεδίαζε Πιεξνθνξίαο - Ηζηνξηθφ ΗΗ 2ζ 3ε (3ΓΚ, 6 ECTS)

Θιηληθή Άζθεζε Οκνηνπαζεηηθήο - Παξνπζίαζε Εσληαλψλ Πεξηζηαηηθψλ 5ε (3ΓΚ, 6 ECTS)

Κεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο 2ζ (2ΓΚ, 4 ECTS)
Γ΄ εξάμηνο
 Κεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (15 ΓΚ, 30 ECTS)
 Δθπφλεζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο (4 ΓΚ, 8 ECTS)
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Σηελ αξρή θάζε εμακήλνπ νη ζπληνληζηέο ζπληάζζνπλ θαη θνηλνπνηνχλ ζηε γξακκαηεία θαη ζηνπο θνηηεηέο
έλα πιεξνθνξηαθφ θείκελν (syllabus) πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκά ηνπο,
φπσο: Ολφκαηα δηδαζθφλησλ θαη ζπληνληζηή, ζέζε ησλ γξαθείσλ ηνπο, ψξεο ππνδνρήο ησλ θνηηεηψλ, χιε
ηνπ καζήκαηνο, βηβιηνγξαθία, δηαδηθαζία εμέηαζεο θαη βαζκνιφγεζεο.
Τν πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε πξφηαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ., θαη απφθαζε ηεο
Σπγθιήηνπ Δηδηθήο Σχλζεζεο (Σ.Δ.Σ).
6.8.

Δμεηάζεηο - Βαζκνινγία

Υπάξρνπλ ηξεηο εμεηαζηηθέο πεξίνδνη ησλ νπνίσλ νη εκεξνκελίεο νξίδνληαη κε απφθαζε Σπγθιήηνπ ζηελ
αξρή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο.
Σε θάζε κεηαπηπρηαθφ κάζεκα ππάξρεη κία κφλν ηειηθή εμέηαζε ε νπνία γίλεηαη κεηά ην ηέινο ηνπ Γηδαθηηθνχ
Δμακήλνπ ζην νπνίν έρεη δηδαρζεί θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ Γηδαθηηθνχ Δμακήλνπ, ελψ ζε πεξίπησζε
απνηπρίαο ππάξρεη κία κφλν επαλεμέηαζε ζηελ επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή ηνπ Σεπηεκβξίνπ. Οη εκεξνκελίεο
δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ νξίδνληαη κε απφθαζε Σπγθιήηνπ ζηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο. Γηα λα
εγγξαθεί ν θνηηεηήο ζην β’ εμάκελν απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα έρεη εμεηαζζεί επηηπρψο ζε ηξία (3)
ηνπιάρηζην καζήκαηα ηνπ α’ εμακήλνπ, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ν θνηηεηήο δηαγξάθεηαη. Θαηά ην
δεχηεξν έηνο θνίηεζεο νη θνηηεηέο εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηα καζήκαηα ζηα νπνία έρνπλ απνηχρεη
θαηά ην πξψην έηνο ζπνπδψλ. Σηελ πεξίπησζε απηή ε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ δελ είλαη
ππνρξεσηηθή, αιιά ε παξάδνζε εξγαζηψλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα αθνινπζεί ηνπο ίδηνπο θαλφλεο κε
ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο. Σηελ πεξίπησζε πνπ νη θνηηεηέο εγγξάθνληαη ζηα καζήκαηα ζηα νπνία έρνπλ
απνηχρεη ιφγσ απνπζηψλ, ε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή.
Ο βαζκφο, πνπ απνλέκεηαη ζε έλα θνηηεηή κεηά απφ ηελ εμέηαζή ηνπ ζε έλα κάζεκα, είλαη έλαο θιαζκαηηθφο
αξηζκφο ν νπνίνο είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 0.5, απφ ην κεδέλ (0) έσο θαη ην δέθα (10). Ζ επηηπρήο εμέηαζε
ηζνδπλακεί κε ηελ απνλνκή βαζκνχ πνπ είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ πέληε (5).
Ζ βαζκνινγία θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία απφ ηνλ ππεχζπλν ζπληνληζηή ηνπ καζήκαηνο, κέζα ζε πξνζεζκία
δεθαπέληε (15) εµεξψλ απφ ηελ εµέξα ηεο εμέηαζεο ηνπ µαζήµαηνο, εγγξάθσο θαη ζε κνξθή θαηάζηαζεο
ηελ νπνία έρεη δψζεη ε γξακκαηεία θαη ε νπνία πεξηέρεη ην βαζµφ πνπ απνλέµεηαη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ θάζε
Κεηαπηπρηαθνχ Φνηηεηή πνπ έιαβε κέξνο ζηελ εμέηαζε. Ζ θαηάζηαζε πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλε απφ ην
ζπληνληζηή ηνπ καζήκαηνο.
Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο πνπ έρεη επηηχρεη ζε θάπνην κάζεκα κπνξεί µε αίηεζή ηνπ, ε νπνία θαηαηίζεηαη
ζηε Γξαµµαηεία, λα δεηήζεη κία κφλν επαλεμέηαζε ζην κάζεκα απηφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλαιεπηηθήο
εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ Σεπηεκβξίνπ, ηνπ ηδίνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, µε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο
βαζκνινγίαο ηνπ. Τειηθφο βαζκφο είλαη ε κεγαιχηεξε εθ ησλ δχν βαζκνινγηψλ.
6.9

Κεηαπηπρηαθή ∆ηπισµαηηθή Δξγαζία
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Σηηο αξρέο ηνπ Γ΄ εμακήλνπ –θαη ζε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη απφ ηε γξακκαηεία ηνπ
πξνγξάκκαηνο θάζε ρξφλν- ν θνηηεηήο αλαιακβάλεη ηελ εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ο
θνηηεηήο καδί κε έλα δηδάθνληα ηνπ Π.Κ.Σ. ν νπνίνο επηζπκεί λα ηνλ θαζνδεγήζεη ζηελ εθπφλεζε
δηπισκαηηθή εξγαζίαο, θαηαζέηνπλ ζηε Γ.Σ.Δ.Σ., εηζήγεζε ζε κνξθή εληχπνπ, ην νπνίν έρεη ζηαιεί απφ ηε
γξακκαηεία πξνο φινπο ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, κε ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σηε ζπλέρεηα
ε Γ.Σ.Δ.Σ. εγθξίλεη ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ελψ παξάιιεια νξίδνληαη θαη ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο
εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Σηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή ζπκκεηέρεη ν επηβιέπσλ ηεο αθαδεκατθήο πνξείαο ηνπ
θνηηεηή, ν νπνίνο δελ ηαπηίδεηαη απαξαίηεηα κε ηνλ επηβιέπνληα ηε δηπισκαηηθή εξγαζία.
Όηαλ νινθιεξσζεί ε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ν επηβιέπσλ κε ην θνηηεηή θξίλνπλ φηη είλαη
έηνηκε γηα εμέηαζε ηφηε, ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαηαζέηεη ζηε γξακκαηεία έληππν (ην νπνίν έρεη
απνζηαιεί απφ ηε γξακκαηεία ζε φινπο ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο) πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ηίηιν ηεο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ηα νλφκαηα ηνπ επηβιέπνληα θαη ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θαη ηνλ αθξηβή ρξφλν θαη
ρψξν ηεο παξνπζίαζεο. Ταπηφρξνλα παξαδίδεη απφ έλα (1) αληίηππν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηε
γξακκαηεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζε θάζε κέινο ηε εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ζε έληππε θαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή, ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εκεξνινγηαθέο κέξεο πξηλ ηελ παξνπζίαζε απηήο. Ζ γξακκαηεία
ηνπ ηκήκαηνο αλαθνηλψλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπιάρηζην πέληε (5) εξγάζηκεο κέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο. Ζ
παξνπζίαζε είλαη δεκφζηα. Ζ απφθαζε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θαηαηίζεηαη εγγξάθσο ζηε γξαµµαηεία
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ελψ είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε φηαλ είλαη απνξξηπηηθή.
Σηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή,
είηε λα ηελ ππνβάιεη μαλά βειηησκέλε ζχκθσλα µε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο εληφο
εμακήλνπ, είηε λα εθπνλήζεη άιιε κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία εληφο 2 εμακήλσλ, νπφηε δίλεηαη θαη
παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο θνίηεζεο θαηά έλα εμάκελν πέξαλ ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ησλ πέληε εμακήλσλ. Σε
πεξίπησζε έγθξηζεο, ν θνηηεηήο νθείιεη λα θαηαζέζεη έλα αληίηππν ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζηε
Γξακκαηεία, θαη δχν αληίηππα ζηε βηβιηνζήθε. Τν Τκήκα έρεη δηθαίσκα λα αλαξηήζεη ηε δηπισκαηηθή εξγαζία
ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Τκήκαηνο. Ο θνηηεηήο δηαηεξεί ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα αιιά θαη ηελ επζχλε γηα ην
πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο.
Ζ γιψζζα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κπνξεί λα είλαη ε ειιεληθή ή αγγιηθή. Σηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηεο
αγγιηθήο γιψζζαο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη εθηεηακέλε ζχλνςε, ίζε κε ην 10% ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ, ζηα
ειιεληθά. Σηελ πεξίπησζε αλάγθεο ρξήζεο άιιεο γιψζζαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνθαζίδεη ε Δμεηαζηηθή
Δπηηξνπή.
6.10
Πιζηωηικέρ και Γιδακηικέρ Μονάδερ
Τα ηξία πξψηα εμάκελα πεξηιακβάλνπλ πέληε (5) καζήκαηα ην θαζέλα. Όια ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ηξεηο
(3) ψξεο ηελ εβδνκάδα, θαη ην θαζέλα ηνπο αληηζηνηρεί ζε ηξεηο (3) δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη έμε (6) πηζησηηθέο
κνλάδεο ζύμθωνα με ηο ππόηςπο ECTS, εθηφο απφ ην κάζεκα Κεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο πνπ αληηζηνηρεί
ζε δχν (2) δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη ηέζζεξηο (4) πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS). Ζ κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή
εξγαζία δηαξθεί έλα εμάκελν, θαη αληηζηνηρεί ζε δεθαπέληε δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη ηξηάληα (30) πηζησηηθέο
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κνλάδεο (ECTS). Ζ Δθπφλεζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο δηαξθεί έλα εμάκελν θαη αληηζηνηρεί ζε ηέζζεξηο (4)
δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη νθηψ (8) πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS).
Όια ηα καζήκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ ΚΓΔ, αλάινγα µε ηηο δηδαθηηθέο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην κάζεκα.
[Βαζκφο ΚΓΔ = Άζξνηζκα (Βαζκνχ καζήκαηνο x ECTS) / Άζξνηζκα ησλ ECTS].
Ζ Δθπφλεζεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο είλαη ππνρξεσηηθή, ζα πξέπεη λα είλαη επηηπρήο, ρσξίο βαζκφ, θαη άξα ρσξίο
ζπλππνινγηζκφ ζηνλ ηειηθφ βαζκφ ΚΓΔ.
6.11

Υπνηξνθίεο θαη Βξαβεία

Κεηά ην πέξαο ηεο ηειηθήο εμέηαζεο ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ, ην Τκήκα δχλαηαη λα ρνξεγεί
ππνηξνθίεο ζηνπο ηξεηο πξψηνπο θνηηεηέο κε βάζε ηελ θαηάηαμε κέζνπ φξνπ βαζκνινγίαο, σο εμήο: 1νο 
1500€, 2νο  1000€, 3νο  500€. Σε πεξηπηψζεηο ηζνβαζκίαο, ε Γ.Σ.Δ.Σ. απνθαζίδεη γηα ηε δηακέξηζε ηνπ
ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ ππνηξνθηψλ. Οη ππνηξνθίεο εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ., ζην ηέινο θάζε
εμακήλνπ. Δπίζεο ε Γ.Σ.Δ.Σ. δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ παξνρή βξαβείσλ χςνπο 200 Δπξψ ζε θνηηεηέο πνπ
έρνπλ δηαθξηζεί κε θάπνηα επίδνζή ηνπο ή κε ηε πξνζθνξά ηνπο ζην ΠΚΣ.

6.12

Δθπξφζσπνη Φνηηεηψλ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα

Ο ζχιινγνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Τκήκαηνο νξίδεη εθπξνζψπνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα
ζπιινγηθά Παλεπηζηεκηαθά φξγαλα, φπσο νξίδεη ην ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην. Δπί πιένλ, νξίδνληαη δχν
εθπξφζσπνη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζην Σπκβνχιην Σπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο.

Άπθπο 7: Γιδακηοπικό Γίπλωμα
7.1

Υπνβνιή ππνςεθηφηεηαο

Σην ΠΚΣ ηνπ ηκήκαηνο γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο νη θάηνρνη Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο
Δηδίθεπζεο (Κ. Γ. Δ.). Ο ηίηινο κπνξεί λα πξνέξρεηαη θαη απφ ίδξπκα ηεο αιινδαπήο, νπφηε απαηηείηαη
επίζεκε αλαγλψξηζε. Πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκίσλ κπνξεί λα γίλνπλ δεθηνί θαη ρσξίο Κ.Γ.Δ., αλ έρνπλ επηηχρεη
ηδηαίηεξε δηάθξηζε ζηηο ζπνπδέο ηνπ θαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ.
Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεζε (πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Π.Κ.Σ. ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ
ζηε δηεχζπλζε: http://www.aegean.gr )
2. Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ Σεκείσκα,
3. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν Πηπρίνπ θαη Κεηαπηπρηαθνχ Τίηινπ Σπνπδψλ,
4. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ,
5. Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο,
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4 Φσηνγξαθίεο,

7. Απνδεηθηηθφ Αγγιηθήο Γιψζζαο,
8. Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεχζεηο, Γηαθξίζεηο (εάλ ππάξρνπλ),
9. Απνδεηθηηθά Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο (εάλ ππάξρνπλ).
10. Πξφηαζε έθηαζεο ην πνιχ πέληε (5) ζειίδσλ, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ πξνηεηλφκελν
επηβιέπνληα θαζεγεηή, ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθεηαη ην επηζηεκνληθφ ζέκα, κε ην νπνίν
πξνηίζεηαη λα αζρνιεζεί ν ππνςήθηνο.
7.2

Δθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο

Ζ εθπφλεζε ηεο ∆ηδαθηνξηθήο ∆ηαηξηβήο αξρίδεη µε ηνλ νξηζκφ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε Δηδηθήο Σχλζεζεο,
Δπηβιέπνληα Θαζεγεηή θαη δχν (2) κέιε ΓΔΠ πνπ απνηεινχλ ηελ Τξηκειή Σπµβνπιεπηηθή Δπηηξνπή. Κε ηνλ
νξηζκφ ηεο Τξηκεινχο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ
Υπνςεθίνπ ∆ηδάθηνξα. Ο Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο ζε ζπλεξγαζία µε ηνλ ππνςήθην θαζνξίδεη ην ζέκα ηεο
∆ηδαθηνξηθήο ∆ηαηξηβήο. Ο Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο θνηλνπνηεί ην ζέκα ηεο ∆ηδαθηνξηθήο ∆ηαηξηβήο ζηε
Γξαµµαηεία Mεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζε δηάζηεκα ην πνιχ δχν µελψλ απφ ηελ εµεξνµελία επηθχξσζήο ηεο
απφ ηελ Γ.Σ.Δ.Σ.. Ζ Γ.Σ.Δ.Σ. νξίδεη επίζεο ηε γιψζζα ζπγγξαθήο ηεο δηαηξηβήο. Δπίζεο, κπνξεί λα νξίζεη θαηά
πεξίπησζε ηελ παξάιιειε παξαθνινχζεζε θαη επηηπρή πεξάησζε καζεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ην Τκήκα.
Ζ ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ππνβάιιεη ζηε Γ.Σ.Δ.Σ. έθζεζε πξνφδνπ ζην ηέινο θάζε ρξφλνπ απφ ηνλ
νξηζκφ ηεο, γηα ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα ηνλ νπνίν επηβιέπεη.
Δίλαη επηηξεπηή ε αιιαγή ηνπ ζέκαηνο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, εθφζνλ ππάξρνπλ ζνβαξνί ιφγνη, φπσο
είλαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Ζ αιιαγή ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηε
Γ.Σ.Δ.Σ.
Ο ρξφλνο εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ έμη (6) εμακήλσλ νχηε λα ππεξβαίλεη ηα
δψδεθα (12) εμάκελα.

7.3

Υπνζηήξημε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο

Ο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ππνβάιιεη ηε δηαηξηβή ηνπ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο ζε 8 αληίηππα, ζε έληππε
θαη ςεθηαθή κνξθή, ηνπιάρηζηνλ 20 εκέξεο πξηλ ηελ ππνζηήξημή ηεο. Ζ γξακκαηεία θνηλνπνηεί ακέζσο ηε
δηαηξηβή ζηελ επηακειή εμεηαζηηθή επηηξνπή πνπ πξνβιεπεη ν λφκνο θαη νξίδεη εκεξνκελία δεκφζηαο
ππνζηήξημεο ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο. Ζ δηαδηθαζία ππνζηήξημεο, ε βαζκνινγία θαη ε ηειεηή θαζνκνιφγεζεο
νξίδνληαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
7.4

Φνηηεηηθή κέξηκλα
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Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο πνπ δελ έρνπλ πγεηνλνκηθή θάιπςε δηθαηνχληαη
πγεηνλνκηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, φπσο ηζρχεη θαη γηα ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο.

Άπθπο 8: Μεηαβαηική Γιάηαξη
Γηα νπνηνδήπνηε άιιν δήηεκα ζρεηηθφ κε ην Π.Κ.Σ. γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πξφβιεςε ζηνλ παξφληα
θαλνληζκφ ή ζηελ Η.Υ.Α. πξνηείλεη ε Π.Γ.Σ. θαη επηθπξψλεη ε Σ.Δ.Σ. φρη θαηά πεξίπησζε αιιά κε ξπζκηζηηθφ
ηξφπν, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ελζσκάησζε ηεο απφθαζήο ηεο ζηνλ θαλνληζκφ ησλ κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ.
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