
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1460/22121 
  Έγκριση του Κανονισμού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθημα-

τικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πα-

νεπιστημίου Πατρών με τίτλο «ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΘΕΜΑ)».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ/4-8-2017, τ.Α’) 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδι-
κότερα τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1 EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων ‘’Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’/114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπό-
νησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα’’.

3. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2.3.2018/τ.Α’) 
‘’Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις’’.

4. Την παρ. 3ε, του άρθρου 9, του ν. 3685/2008 «Θε-
σμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (ΦΕΚ 148/
16-7-2008/τ.Α’).

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6-9-2011/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016/τ.Α’), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθη-
ματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Πατρών (συνεδρίαση 16/4.6.2018).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση 137/21.6.2018).

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
ομόφωνα αποφασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών 

με τίτλο ‘’Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 
(ΘΕΜΑ)’’, ως ακολούθως:

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της ανώτατης εκπαίδευ-
σης συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο ολοκλη-
ρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Τα Π.Μ.Σ. εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των 
Α.Ε.Ι., διέπονται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπούν:

α) στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανά-
πτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικα-
νοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, 
πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,

β) στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων 
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων 
γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέ-
ρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου 
κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων, καθώς και στην 
παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδο-
λογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον 
επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε τμήμα.

Το σχέδιο Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
συμπληρώνει τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4.8.2017): ‘’Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις’’ και έχει ως στόχο να 
συμβάλλει σε ένα είδος εναρμόνισης όλων των μετα-
πτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο 
των κατευθύνσεών του, με παράλληλη διατήρηση των 
βαθμών ελευθερίας και των δυνατοτήτων καινοτομίας 
τους, που προκύπτουν εξαιτίας ιδιαιτεροτήτων κάθε με-
ταπτυχιακού προγράμματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρο 1. Εισαγωγή
Άρθρο 2. Σκοπός
Άρθρο 3. Όργανα και Μέλη του ΠΜΣ
Άρθρο 4. Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Άρθρο 5. Εγγραφές-Δηλώσεις μαθημάτων/ασκήσεων-

Κατεύθυνση
Άρθρο 6. Εκπαιδευτική Δομή του ΠΜΣ
Άρθρο 7. Διπλωματική εργασία
Άρθρο 8. Λοιπές υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοι-

τητών
Άρθρο 9. Απονομή και βαθμός ΔΜΣ
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Άρθρο 10. Λογοκλοπή
Άρθρο 11. Φοιτητικές Παροχές
Άρθρο 12. Θέματα του Παραρτήματος Διπλώματος
Άρθρο 13. Διοικητική Υποστήριξη – Υλικοτεχνική 

Υποδομή
Άρθρο 14. Θέματα χρηματοδότησης του ΠΜΣ
Άρθρο 15. Αξιολόγηση
Άρθρο 16. Μεταβατικές ρυθμίσεις
Άρθρο 17. Συντμήσεις
Άρθρο 18. Παραρτήματα

Άρθρο 1. 
EΙΣΑΓΩΓΗ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ιδρύθη-
κε με την υπ’ αριθμ. 664/11774 απόφαση (ΦΕΚ 1620/
10-05-2018/τ.Β’) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύ-
γκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συνεδρ. 133/
30-3-2018) και τη Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματι-
κών (αρ. συνεδρ. 8/12-2-2018). Διέπεται από τις διατάξεις 
τoυ ν.4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουρ-
γίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές 
Σπουδές καθώς και του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Το ΠΜΣ «ΘΕΜΑ» έχει αντικείμενο την εμβάθυνση σε 
θέματα, που αφορούν στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα 
Μαθηματικά. Πιο συγκεκριμένα, έχει σκοπό:

(α) να εμβαθύνει στις βασικές θεματικές ενότητες των 
Μαθηματικών και των Εφαρμογών τους και να δημιουρ-
γήσει υψηλού επιπέδου σπουδές σύμφωνες με τα διε-
θνή πρότυπα, παρέχοντας την αναγκαία γνώση, ώστε οι 
απόφοιτοι του ΠΜΣ να έχουν την δυνατότητα καλύτερης 
ακαδημαϊκής εξέλιξης ή/και να συμβάλουν στην εκπαι-
δευτική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

(β) να προωθήσει την έρευνα σε σύγχρονα πεδία της 
Μαθηματικής Επιστήμης και των Εφαρμογών της

(γ) να συγκρατήσει μεγάλο μέρος του επιστημονικού 
δυναμικού, που καταφεύγει στο εξωτερικό για αντίστοι-
χες σπουδές.

Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμε-
νο του ΠΜΣ παρέχονται στην ιστοσελίδα: https://math.
upatras.gr και στον ιστότοπο του προγράμματος.

Το ΠΜΣ «ΘΕΜΑ» δεν έχει κατευθύνσεις και οδηγεί 
αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (ΔΜΣ) στα «Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα 
Μαθηματικά»

Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ και ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

3.1. Στα διοικητικά όργανα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ 
(Καθηγητές και Λέκτορες) του Πανεπιστημίου Πατρών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017 καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπι-
στημίου Πατρών. Για την οργάνωση και λειτουργία του 
ΠΜΣ, αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

α) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών είναι το 
αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητι-
κού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του ΠΜΣ.

β) Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από τον 
Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ της Συνέλευσης 
του Τμήματος και εκπροσώπους των φοιτητών του 
Τμήματος, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1γ του 
άρθρου 21 του ν. 4485/2017.

Η Συνέλευση έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες, καθώς 
και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους 
διατάξεις:
⇒ Εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μετα-

πτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης ΠΜΣ
⇒ Εκλέγει για διετή θητεία τη Συντονιστική Επιτροπή 

του ΠΜΣ «ΘΕΜΑ»
⇒ Ορίζει την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) 

των μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) στο πρόγραμμα
⇒ Επιλέγει τους εισακτέους ΜΦ μετά την εισήγηση 

της ΕΑΥ
⇒ Κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες 

των μεταπτυχιακών μαθημάτων
⇒ Καλεί από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επι-

σκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες σύμφωνα με το 
άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν. 4485/2017

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ απαρτίζεται από 
πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν ανα-
λάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών 
διατριβών, τα οποία εκλέγονται από τη ΣΤ και έχει την 
ακόλουθη σύνθεση: 2 μέλη από τον Τομέα της Εφαρμο-
σμένης Ανάλυσης, 2 μέλη από τον Τομέα των Θεωρητι-
κών Μαθηματικών και τον Διευθυντή του ΠΜΣ «ΘΕΜΑ».

Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρα-
κολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμ-
ματος και ειδικότερα:
⇒ Εισηγείται στη Συνέλευση τη σύνθεση των ΕΑΥ και 

ΤΕΕ
⇒ Ορίζει τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 6.4 του 
άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού.
⇒ Προτείνει στη Συνέλευση θέματα, που αφορούν 

στις σπουδές των ΜΦ του ΠΜΣ «ΘΕΜΑ»
⇒ Ενημερώνει την συνέλευση του Τμήματος για την 

κατάσταση των ΜΦ
⇒ Φροντίζει για την τήρηση του παρόντος Κανονι-

σμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
δ) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ): αποτε-

λείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο 
οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και τους Κοσμήτορες ως 
μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 5 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

ε) Ο Διευθυντής Σπουδών του ΠΜΣ προεδρεύει της Συ-
ντονιστικής Επιτροπής και ορίζεται μαζί με τον Αναπλη-
ρωτή του με απόφαση της Συνέλευσης για διετή θητεία. 
Ο ΔΜΣ εισηγείται στη Συνέλευση κάθε θέμα που αφορά 
στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΜΣ και ειδικότερα 
ασκεί τα κατωτέρω καθήκοντα :
⇒ Εισηγείται στη Συνέλευση τις αποφάσεις της ΣΕ και 

κάθε θέμα που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία του 
ΠΜΣ «ΘΕΜΑ»
⇒ Έχει την ευθύνη της κατάρτισης της ημερησίας διά-

ταξης και της σύγκλισης της ΣΕ, προεδρεύει σ’ αυτήν και 
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έχει την ευθύνη της υλοποίησης των αποφάσεων της ΣΤ, 
που αφορούν στη λειτουργία του ΠΜΣ
⇒ Έχει την ευθύνη σύνταξης αναλυτικού απολογισμού 

του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ τους 
οποίους υποβάλλει στην ΣΤ.

στ) Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Δι-
εθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών έχει την 
εποπτεία και τον γενικότερο συντονισμό των μεταπτυ-
χιακών σπουδών, σε επίπεδο Ιδρύματος.

3.2 Τη διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΜΣ μπορούν 
να αναλαμβάνουν οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 και ειδικότερα:

(1) Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά εξήντα 
τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του 
οικείου Τμήματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 
407/1980 (Α’/112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983(Α’/173) 
ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011. Όλοι οι 
διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού δι-
πλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι 
εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το 
οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτο-
ρικής διατριβής.

(2). Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η Συνέλευση 
του Τμήματος αξιολογεί τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδα-
κτικό προσωπικό και, εφόσον τα υφιστάμενα μέλη Δ.Ε.Π., 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. 
και οι διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980(Α’/112) 
ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’/173) ή την παρ. 7 
του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, δεν επαρκούν, με αι-
τιολογημένη απόφασή της αποφασίζει την ανάθεση 
διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του 
ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι 
ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α 
του ν. 4310/2014 (Α’ 258), συμπεριλαμβανομένων των 
ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του 
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών ή νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις 
ανωτέρω διατάξεις.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των δια-
λέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος 
εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις με-
ταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.

Άρθρο 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

4.1 Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη 
(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγηση 
της ΣΕ και απόφαση της ΣΤ του ΠΜΣ κάθε ακαδημαϊκό 
έτος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
και δικαιολογητικών το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δημοσί-
ευσης. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών με ευθύνη του Τμήματος, ενώ το 
σχετικό κόστος βαρύνει το ΠΜΣ.

Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και από-
φαση της Συνέλευσης ορίζεται κάθε έτος η Επιτροπή 
Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία απαρτίζεται από (3) 

τρία μέλη, και ειδικότερα: τον Διευθυντή του ΠΜΣ, ένα 
μέλος από τον Τομέα Εφαρμοσμένης Ανάλυσης και ένα 
μέλος από τον Τομέα Θεωρητικών Μαθηματικών.

Η επιλογή ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του Σεπτεμ-
βρίου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα 1 καθώς και στην προκήρυξη κάθε έτους.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρο-
νικά στο portal:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/
zups_pg_adm#

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται 
και με συστημένο φάκελο στην Γραμματεία του Τμή-
ματος, εντός της προθεσμίας, που αναγράφεται στην 
προκήρυξη. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν 
να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Μα-
θηματικών, secr-math@math.upatras.gr

4.2 Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή διπλωματού-
χοι ΑΕΙ Τμήματος Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μα-
θηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Πολυτε-
χνικών Σχολών της ημεδαπής και αντιστοίχων Τμημάτων 
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων Σχολών Θετικών 
Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών της αλλοδαπής. 
Υποψηφιότητα επίσης μπορούν να υποβάλλουν και 
πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι του Τμήματος Φυσικής της 
Σχολής Θετικών Επιστημών ή Τμημάτων Πολυτεχνικών 
Σχολών καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Τμημάτων. 
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των 
ανωτέρω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν 
προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους 
πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για 
επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτω-
ση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους 
προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του 
προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προ-
σκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη 
λήξη των εγγραφών.

4.3 Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά 
διδάσκοντα ορίζεται σε δύο (2). Ο αριθμός των εισακτέ-
ων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους είκοσι (20).

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μαθηματικών που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από 
αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο 
ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. «ΘΕΜΑ», που οργανώνεται από 
το Τμήμα Μαθηματικών και το οποίο είναι συναφές με 
το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που 
επιτελούν.

4.4 Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής 
κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, 
τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι 
σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, την επί-
δοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται 
στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχούσα ερευνητική ή 
επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

4.5 Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει 
πίνακα αξιολογικής σειράς των επιτυχόντων, ο οποίος 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ39272 Τεύχος Β’ 3106/31.07.2018

(με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής) 
επικυρώνεται από την Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ακόλουθα πέντε (5) διαφορετικά κριτήρια, κλιμακού-
μενης βαρύτητας, από τα οποία προκύπτει αθροιστικά η 
συνολική βαθμολογία του υποψηφίου στην αξιολογική 
κλίμακα 0-500 (μόρια). Τα κριτήρια αναλύονται περαιτέ-
ρω στη συνέχεια του παρόντος. Η βαθμολογία του υπο-
ψηφίου στο καθένα εκ των κριτηρίων αυτών, προκύπτει 
από τη τοποθέτηση των μελών της ΕΑΥ. Στην διαδικασία 
επιλογής καλούνται όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τα 
οποία μπορούν να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
Όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς αγ-
γλικά. Ο έλεγχος της επάρκειας στα αγγλικά γίνεται με μία 
γραπτή εξέταση, που συνίσταται στη μετάφραση ενός 
μαθηματικού κειμένου και διεξάγεται από την ΕΑΥ. Η 
ΕΑΥ μπορεί να εξαιρέσει από αυτήν την εξέταση υποψη-
φίους, που διαθέτουν αναγνωρισμένα διπλώματα, που 
πιστοποιούν την επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΑΣΕΠ.

• 1ο κριτήριο: Ο βαθμός του πτυχίου (Μέγιστος αριθ-
μός μορίων 250)

Ο αριθμός των μορίων υπολογίζεται πολλαπλασιάζο-
ντας τον βαθμό του πτυχίου με ένα συντελεστή ως εξής:

Βαθμός πτυχίου 5-6.49 συντελεστής 10
Βαθμός πτυχίου 6.5-7.49 συντελεστής 15
Βαθμός πτυχίου 7.5-8.49 συντελεστής 20
Βαθμός πτυχίου 8.5-10 συντελεστής 25.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υποψηφίου από ΑΣΕΙ 

που έχουν την δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας, 
ο βαθμός του πτυχίου τους πολλαπλασιάζεται επιπλέον 
με ένα συντελεστή 0.80. Επίσης, στην περίπτωση υπο-
ψηφίου ο οποίος είναι τελειόφοιτος, ο υπολογισμός του 
βαθμού πτυχίου λογίζεται από τον αριθμητικό μέσο όρο 
του συνόλου των μαθημάτων που απαιτούνται, κατά πε-
ρίπτωση, για τη λήψη του πτυχίου και ότι, στα μαθήματα 
που εκκρεμούν, τίθεται βαθμός ίσος με πέντε (5).

• 2ο κριτήριο: Χρόνος απόκτησης πτυχίου (Μέγιστος 
αριθμός μορίων 80)

Στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος, πε-
ράτωσε τις σπουδές του στον προβλεπόμενο από τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ιδρύματος προ-
έλευσης ως “ελάχιστο χρόνου σπουδών” (Ε.Χ.ΣΠ.) η βαθ-
μολογία του προσαυξάνεται κατά ογδόντα (80) μόρια. 
Για μεγαλύτερους χρόνους, η μοριοδότηση γίνεται ως 
ακολούθως:

(Ε.Χ.ΣΠ. + το πολύ 4 εξάμηνα): 80 – (2 ανά εξάμηνο)
(Ε.Χ.ΣΠ. + 4 εξάμηνα)+α εξάμηνα: (80 –8) – (5 x α)
Διευκρινίζεται εδώ ότι, αυτή η μοριοδότηση, αφορά 

και στους τελειόφοιτους υποψηφίους. Ορίζεται ως ελά-
χιστη βαθμολογία, η βαθμολογία με μηδέν (0) μόρια.

• 3ο κριτήριο: Πρόσθετα στοιχεία (Μέγιστος αριθμός 
μορίων 35)

Ειδικότερα, εάν ο υποψήφιος
• έχει επιστημονική-ερευνητική δημοσίευση σχετική 

με το αντικείμενο του ΠΜΣ, παίρνει έως 20 μόρια και 
• έχει υποτροφία προπτυχιακών σπουδών από το ΙΚΥ 

ή αναγνωρισμένου φορέα, ή βράβευση σε διαγωνισμό 
Μαθηματικών, κατά την διάρκεια των προπτυχιακών 
σπουδών του, παίρνει έως 10 μόρια

• έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτη-
τών Erasmus, παίρνει 5 μόρια

• 4ο κριτήριο: Συστατικές επιστολές (Μέγιστος αριθμός 
μορίων 45)

Η βαθμολογία του υποψηφίου με βάση αυτό το κριτή-
ριο είναι ίση με την εκτίμηση της γνώμης των δασκάλων 
ή και προϊσταμένων για το πρόσωπό του.

• 5ο κριτήριο: Συνέντευξη (Μέγιστος αριθμός μορίων 
90)

Ο βαθμός που θα λάβει ο υποψήφιος έπειτα από προ-
σωπική συνέντευξη, που θα κληθεί να δώσει ενώπιον της 
ΕAY, όπου συνεκτιμώνται μεταξύ άλλων, η προσωπικότη-
τά του και η επιστημονική του συγκρότηση-κατάρτιση.

Η ΕΑΥ κατατάσσει τους υποψηφίους με φθίνουσα 
σειρά ως προς τον συνολικό αριθμό μορίων εκάστου. 
Επιλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώνουν συ-
νολική βαθμολογία τουλάχιστον διακόσια (200) μόρια.

Στην περίπτωση, όπου περισσότεροι των είκοσι (20) 
υποψηφίων συγκεντρώσουν αριθμό μορίων μεγαλύτερο 
των διακοσίων (200), επιλέγονται οι πρώτοι είκοσι (20) 
και οι υπόλοιποι είναι επιλαχόντες.

Στην εξαιρετική περίπτωση ισοβαθμίας του τελευταίου 
εισαγόμενου στο ΠΜΣ με άλλον ή άλλους υποψηφίους, 
δεκτοί στο ΠΜΣ «ΘΕΜΑ» γίνονται όλοι οι ισοβαθμίσαντες 
ως υπεράριθμοι.

Η διαδικασία επιλογής των ΜΦ ολοκληρώνεται ύστε-
ρα από απόφαση της ΣΤ “περί εγκρίσεως εισακτέων και 
επιλαχόντων στο ΠΜΣ”, μετά από σχετική κοινή γραπτή 
εισήγηση της ΕΑΥ και της ΣΕ. Η απόφαση δημοσιοποι-
είται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Άρθρο 5
ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/
ΑΣΚΗΣΕΩΝ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

5.1 Η εγγραφή των εισακτέων ΜΦ κάθε έτους γίνεται 
με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, σε προθεσμίες 
που ανακοινώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος 
Μαθηματικών στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Κατά την αρχική εγγραφή, οι ΜΦ καταθέτουν, επιπλέον 
των δικαιολογητικών που υπέβαλαν με την αίτησή τους, 
και τα εξής:

• Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
ή διαβατηρίου.

• Πιστοποιητικό γέννησης.
• Τρείς (3) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
• Πιστοποιητικό απόδοσης ΑΜΚΑ.
Κάθε φοιτητής που εγγράφεται στο ΠΜΣ αποκτά προ-

σωπικό λογαριασμό και e-mail από το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών. Η Γραμματεία του Τμήματος επικοινωνεί με τους 
φοιτητές κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
με ηλεκτρονικές ανακοινώσεις τις οποίες αναρτά στη 
σελίδα του Τμήματος.

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι εφικτή η εγγρα-
φή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με από-
φαση της Συνέλευσης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση 
του ενδιαφερομένου.

5.2 Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή 
τους ανά εξάμηνο μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας 
https://progress.upatras.gr . Η ανανέωση γίνεται μέσα 
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στις αποκλειστικές προθεσμίες που ανακοινώνονται από 
την Γραμματεία του Τμήματος και κοινοποιούνται στους 
ΜΦ στην σελίδα του Τμήματος.

Αφού γίνει η ανανέωση εγγραφής του ΜΦ, με ανάλο-
γη διαδικασία γίνεται από τον ΜΦ η δήλωση των μα-
θημάτων τα οποία σκοπεύει να παρακολουθήσει. Κάθε 
φοιτητής οφείλει να δηλώσει τριάντα (30) ECTS μονάδες 
(αντιστοιχούν σε τρία (3) μαθήματα) στο Α’ εξάμηνο και 
τριάντα (30) μονάδες ECTS στο Β’ εξάμηνο των σπου-
δών του (αντιστοιχούν σε τρία (3) μαθήματα και στην 
διπλωματική εργασία). Μετά το Β’ εξάμηνο και μέχρι την 
προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης, ο ΜΦ μπο-
ρεί να δηλώνει ανά εξάμηνο τα μαθήματα που οφείλει.

5.3 Μετά από την παρέλευση ενός (1) τουλάχιστον εξα-
μήνου σπουδών μπορεί να δοθεί προσωρινή αναστολή 
των σπουδών ενός ΜΦ, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) 
συνεχόμενα εξάμηνα, μετά από αίτησή του και για απο-
δεδειγμένα σοβαρούς λόγους. Κατά την διάρκεια της 
αναστολής φοίτησης αίρονται όλες οι παροχές, οι οποίες 
ανακτούνται κατόπιν νέας αιτήσεως του ενδιαφερομέ-
νου. Τα εξάμηνα αναστολής δεν προσμετρούνται στην 
προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

5.4 Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
(ενδεικτικά: ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικο-
γενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας) να 
χορηγείται παράταση σπουδών, η οποία δεν υπερβαίνει 
το ήμισυ της μέγιστης διάρκειας φοίτησης του ΠΜΣ, κα-
τόπιν αιτιολογημένης απόφασης της ΣΤ.

5.5 Φοιτητής, που δεν ανανέωσε την εγγραφή του και 
δεν παρακολούθησε μαθήματα ή δεν διεξήγαγε έρευνα 
για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, χάνει τη ιδιότητα του 
μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα μητρώα 
του ΠΜΣ.

5.6 Για την απόκτηση του ΜΔE, ο ΜΦ οφείλει να πα-
ρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε έξι (6) εξα-
μηνιαία μαθήματα και στην εκπόνηση Διπλωματικής Ερ-
γασίας (Master’s Thesis). Η παρακολούθηση και εξέταση 
των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α’και Β’. 
Στο Α’εξάμηνο ο ΜΦ έχει να επιλέξει τρία (3) τετράωρα 
μαθήματα (με δέκα (10) μονάδες ECTS έκαστο) από τα 
πέντε (5) προσφερόμενα, ενώ στο Β’ εξάμηνο έχει να επι-
λέξει τρία (3) τρίωρα μαθήματα (με έξι (6) ECTS έκαστο) 
από τα έξι (6) προσφερόμενα. Στο Β’ Εξάμηνο εκπονείται 
και η Διπλωματική Εργασία (με δώδεκα (12) ECTS). Ο 
επιβλέπων της Διπλωματικής Εργασίας επιλέγεται από 
τον ΜΦ στην αρχή του Β’ εξαμήνου, και με την σύμφωνη 
γνώμη αυτού γίνεται αίτηση προς την ΣΕ. Η ΣΕ εισηγείται 
στην ΣΤ τον επιβλέποντα και η ΣΤ τον ορίζει.

5.7 Oι όροι φοίτησης που περιλαμβάνονται στον Κανονι-
σμό Σπουδών του ΠΜΣ γίνονται αποδεκτοί από κάθε υπο-
ψήφιο με την εγγραφή του. Ο υποψήφιος, πριν εγγραφεί, 
λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού του ΠΜΣ «ΘΕΜΑ».

Άρθρο 6
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

6.1 Διάρκεια και διάρθρωση Σπουδών – Διδακτικό 
ημερολόγιο

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι δύο (2) ακαδημα-
ϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπό-
νησης της ΔΕ, ως ο νόμος ορίζει.

Η ανώτατη διάρκεια ενεργούς φοίτησης δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής 
διάρκειας φοίτησης, όπως αυτή ορίζεται στην απόφα-
ση ίδρυσης εκάστου Π.Μ.Σ. Ως εκ τούτου, η ανώτατη 
διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται στα τέσσερα (4) 
εξάμηνα.

Δυνατότητα μερικής φοίτησης δεν προβλέπεται στο 
ΠΜΣ «ΘΕΜΑ».

Η διδασκαλία κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος του Α’ 
εξαμήνου, διαρκεί πενήντα δύο (52) διδακτικές ώρες οι 
οποίες γίνονται σε εβδομαδιαία βάση (13 εβδομάδες x 4 
ώρες την εβδομάδα). Η διδασκαλία κάθε μεταπτυχιακού 
μαθήματος του Β’ εξαμήνου, διαρκεί τριάντα εννέα (39) 
διδακτικές ώρες οι οποίες γίνονται σε εβδομαδιαία βάση 
(13 εβδομάδες x 3 ώρες την εβδομάδα). Η διάρκεια της 
ώρας διδασκαλίας καθορίζεται στα σαράντα πέντε (45) 
πρώτα λεπτά με δεκαπέντε (15) λεπτά διάλειμμα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τις πρω-
ινές ώρες ή/και τις απογευματινές ώρες σύμφωνα με 
το ωρολόγιο πρόγραμμα, που ανακοινώνεται από τη 
Γραμματεία του ΤΜ. Η φοίτηση μπορεί να περιλαμβάνει 
παραδόσεις, σεμινάρια, ειδικές διαλέξεις, εργαστήρια, 
ατομικές ή/και συλλογικές εργασίες (προφορικές ή/και 
γραπτές).

Η ΣΕ οφείλει να μεριμνά προκειμένου να υπάρχει όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερος συγχρονισμός, τόσο στις ημε-
ρομηνίες έναρξης και λήξης μαθημάτων, όσο και στις 
ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξεταστικών πε-
ριόδων, μεταξύ του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού 
κύκλου σπουδών, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται 
στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ιδρύματος, όπως αυτό 
αποφασίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Σύγκλητο 
του ΠΠ. Η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει ακόμα 
και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή των φοιτητών 
για το συγκεκριμένο εξάμηνο, σύμφωνα με προσωρινό 
ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων/ασκήσεων και 
εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται και ανακοινώ-
νεται από τη ΣΕ τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από 
την έναρξη του εξαμήνου.

6.2 Μαθήματα
Η κατανομή των μαθημάτων του ΠΜΣ «ΘΕΜΑ» σε κάθε 

εξάμηνο, η περιγραφή αυτών, καθώς και οι διδάσκοντες 
των μαθημάτων αναγράφονται στον οδηγό σπουδών 
του ΠΜΣ και ανακοινώνονται στον δικτυακό τόπο του 
ΠΜΣ.

Με πρόταση της ΣΤ και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί 
να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος των μαθη-
μάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

Διδάσκοντες στο ΠΜΣ δύνανται να είναι σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2, 5 και 6 του άρ-
θρου 36 του ν. 4485/2017. Ορισμένες διαλέξεις μπορεί 
να γίνονται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για 
διευκόλυνση των φοιτητών και συμμετοχή εξωτερικών 
ομιλητών χωρίς φυσική παρουσία. Σε κάθε περίπτωση, 
απαγορεύεται η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό μεγαλύτερο του τρι-
άντα πέντε τοις εκατό (35%).
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Τα μαθήματα του ΠΜΣ διδάσκονται και εξετάζονται 
στην ελληνική γλώσσα από την ελληνική ή αγγλική βι-
βλιογραφία. Με αιτιολογημένη απόφαση της ΣΤ είναι δυ-
νατή η διδασκαλία μέρους του μαθήματος στην αγγλική 
γλώσσα, στις περιπτώσεις διαλέξεων που δίνονται από 
επισκέπτες καθηγητές πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Για τη διδασκαλία ενός μαθήματος επιλογής ο αριθ-
μός των ΜΦ οι οποίοι δηλώνουν το μάθημα ορίζεται 
σε τουλάχιστον δύο (2). Σε περίπτωση που δεν ικανο-
ποιείται η ελάχιστη αυτή προϋπόθεση, το μάθημα δεν 
προσφέρεται και οι ΜΦ που το είχαν δηλώσει οφείλουν 
να προχωρήσουν στην επιλογή άλλου μαθήματος.

6.3 Παρακολούθηση μαθημάτων
H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων 

και των ασκήσεων (εργαστηριακών, κ.λπ.) είναι υποχρε-
ωτική.

Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να παίρνουν παρουσίες 
σε κάθε διάλεξη. Σε περιπτώσεις που συντρέχουν εξαιρε-
τικώς σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας πα-
ρακολούθησης των μαθημάτων και συμμετοχής των ΜΦ 
στις προβλεπόμενες υπό του προγράμματος ασκήσεις, 
είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν απουσίες, ο μέγιστος 
αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/6 των 
μαθημάτων, ή των ασκήσεων, που πραγματοποιήθηκαν.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των απουσιών σε 
κάποιο μάθημα, ο ΜΦ δεν δικαιούται να εξετασθεί σε 
αυτό και είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει το μάθημα.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών.

6.4 Βαθμολογία - Εξετάσεις – Ορισμός ΕΚ και ΤΕΕ
Η επίδοση σε κάθε μάθημα αξιολογείται από τον/ους 

διδάσκοντα/ες και βαθμολογείται με την ισχύουσα, για 
τους προπτυχιακούς φοιτητές, κλίμακα βαθμολογίας. 
Συγκεκριμένα , οι βαθμοί που δίδονται, κυμαίνονται από 
μηδέν (0) μέχρι δέκα (10) με διαβαθμίσεις της ακέραιης 
ή μισής μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το 5 και οι 
μεγαλύτεροί του.

Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα ή υπέρβασης του 
ορίου απουσιών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υπο-
χρεωμένος να επαναλάβει την παρακολούθησή του. Σε 
περίπτωση δεύτερης αποτυχίας σε μάθημα, ο μεταπτυ-
χιακός φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα.

Δεν προβλέπεται επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμ-
βρίου για τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων.

Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στο τελευταίο 
μάθημα, με το οποίο ο φοιτητής ολοκληρώνει τις υπο-
χρεώσεις του στο ΠΜΣ, μετά από αίτηση του φοιτητή, 
δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασής του από Τριμελή 
Εξεταστική Επιτροπή, η οποία θα ορίζεται με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαι-
ρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Για κάθε ΜΦ ορίζεται από τη ΣΤ, στην αρχή του Β’ 
εξαμήνου, μετά από πρόταση της ΣΕ, ένα μέλος ΔΕΠ, 
διδάσκων του ΠΜΣ «ΘΕΜΑ», ως επιβλέπων καθηγητής 
(ΕΚ) της διπλωματικής του εργασίας, μετά από αίτη-
ση του ΜΦ και την σύμφωνη γνώμη του ΕΚ. Η Σ.Ε. και 
ο ΕΚ έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του 
ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού 
φοιτητή.

Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας, ορίζεται από τη ΣΤ, ΤΕΕ, μετά από αίτηση του 
ΕΚ, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) 
άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’, 
οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και 
ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα με αυτή, στην 
οποία εκπονήθηκε η εργασία.

Η εξέταση της διπλωματικής εργασίας γίνεται μόνον 
εφ’ όσον ο ΜΦ έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα απαι-
τούμενα μαθήματα του ΠΜΣ.

Η έγκριση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να λη-
φθεί και με τη σύμφωνη γνώμη μόνο των δύο μελών 
της ΤΕΕ, ο ένας εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά ο επι-
βλέπων της διπλωματικής, τα οποία και βαθμολογούν.

Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση της ΔΕ, ο φοι-
τητής μπορεί να επανεξετασθεί για μια ακόμη φορά, όχι 
νωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε αργότερα από έξι, από 
την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης απο-
τυχίας ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα μετά 
από απόφαση της ΣΤ.

Για την απονομή του Δ.Μ.Σ., απαιτείται προαγωγικός 
βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη ΔΕ. 
Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν επιτευχθεί μέσα στην 
προβλεπόμενη προθεσμία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
δικαιούται απλού πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολού-
θησης των μαθημάτων, όπου έλαβε προαγωγικό βαθμό 
και αποχωρεί.

Άρθρο 7
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Για την εκπόνηση και συγγραφή της ΔΕ, ισχύουν οι 
όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης διπλωματικών 
εργασιών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Παράρτημα 
3 του παρόντος.

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής ΔΕ είναι υποχρεωτική 
για τους ΜΦ. Δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή της με 
κάποια άλλη «πρόσφορη» επιστημονική διαδικασία για 
οποιονδήποτε λόγο.

Η ΔΕ είναι αυστηρά ατομική, πρέπει να βρίσκεται 
θεματικά στο επιστημονικό πεδίο των θεωρητικών ή/
και εφαρμοσμένων μαθηματικών, και να αποδεικνύ-
ει προχωρημένες θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες 
εμπειρικών εφαρμογών, κριτική σκέψη, και αναλυτικές 
- συνθετικές - ερευνητικές ικανότητες. Ενδεικτικά, μια 
Διπλωματική Εργασία μπορεί να συνίσταται σε: (i) Πρω-
τότυπη ερευνητική εργασία, (ii) Λεπτομερή απόδειξη ή 
επέκταση γνωστών συμπερασμάτων, η οποία δεν υπάρ-
χει στη βιβλιογραφία, (iii) Έκθεση ενός θέματος, με τρόπο 
που να αποδεικνύει καλή γνώση και σε βάθος κατανόηση 
της σχετικής βιβλιογραφίας.

7.1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
Με την έναρξη του Β’ εξαμήνου, ο ΕΚ, ορίζει το θέμα 

της διπλωματικής εργασίας. Η έρευνα, συλλογή - επεξερ-
γασία στοιχείων και τέλος η εκπόνηση της ΔΕ διενεργεί-
ται και ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου.

7.2 Συγγραφή διπλωματικής εργασίας
Θέματα που αφορούν στη συγγραφή της Δ.Ε., όπως 

π.χ. γλώσσα, γραμματοσειρά, οδηγίες για την περίληψη, 
το περιεχόμενο, τη διάρθρωση και τον τρόπο παρου-
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σίασης της εργασίας, ζητήματα βιβλιογραφίας, κ.λ.π., 
παρατίθενται στα Παραρτήματα 2 και 3 του παρόντος 
κανονισμού.

Μια ολοκληρωμένη ΔΕ πρέπει να απηχεί την ικανότητα 
του υποψηφίου για το ΜΔΕ, να αναλάβει ανεξάρτητη 
και αυτόνομη ερευνητική πρωτοβουλία. Η ΔΕ θα πρέπει 
να δείχνει ότι ο υποψήφιος είναι ενήμερος της σχετικής 
βιβλιογραφίας. Πρέπει να είναι επιμελημένη, γραμμένη 
γλωσσικά σωστά, τηρώντας τους βασικούς κανόνες της 
γραμματικής και της σύνταξης, ενώ δεν θα πρέπει να 
περιέχει τυπογραφικά ή άλλα σφάλματα.

Η ΔΕ συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα με περίληψη 
αυτής σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η επιλογή της οποίας έχει την σύμφωνη γνώμη 
της ΣΕ, μετά από πρόταση του ΕΚ.

7.3 Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας
Η παρουσίαση γίνεται ενώπιον της ΤΕΕ, η οποία ορί-

ζεται από τη ΣΤ.
Η βαθμολόγηση της ΔΕ στηρίζεται στην αξιολόγηση 

ως προς το ερευνητικό της έργο, την επιστημονική μεθο-
δολογία απόκτησης των αποτελεσμάτων, την παρουσία-
ση βιβλιογραφικής αναδρομής και τη χρησιμότητα των 
ευρημάτων. Αξιολογείται επίσης ο τρόπος της γραπτής 
και προφορικής παρουσίασης και οι απαντήσεις του ΜΦ 
στις ερωτήσεις.

Αρχικά η ΔΕ κρίνεται ως «Αποδεκτή» ή «Μη Αποδεκτή» 
από την ΤΕΕ κατά πλειοψηφία. Εάν η Μεταπτυχιακή Δι-
πλωματική κριθεί «Μη Αποδεκτή», ο ΜΦ οφείλει να ολο-
κληρώσει την εργασία του σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της ΤΕΕ και να υποστεί δεύτερη και τελική κρίση, μέσα σε 
όχι νωρίτερα από τρεις (3) μήνες, ούτε αργότερα από έξι 
(6), από την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση νέας 
αποτυχίας, ή μη επανυποβολής της Διπλωματικής, ο ΜΦ 
διαγράφεται από το ΠΜΣ, μετά από απόφαση της ΣΤ.

Εάν και εφόσον η ΔΕ κριθεί ως «Αποδεκτή», τα μέλη της 
ΤΕΕ συμπληρώνουν και υπογράφουν (κοινό) πρακτικό 
εξέτασης, σύμφωνα με υπόδειγμα που χορηγείται από τη 
Γραμματεία και υπάρχει και στο Παράρτημα 4. Ως βαθμός 
αναγράφεται ο μέσος όρος των βαθμών των παριστάμε-
νων εξεταστών. Ο βαθμός εκφράζεται στη βαθμολογική 
κλίμακα από πέντε (5) έως δέκα (10) με διαβαθμίσεις της 
μίας ή μισής μονάδας

Για την καταχώρηση της βαθμολογίας της ΔΕ, ο επιβλέ-
πων αφού περάσει την βαθμολογία στην ηλεκτρονική 
γραμματεία, υποβάλλει το πρακτικό εξέτασης στη Γραμ-
ματεία, την επομένη εργάσιμη ημέρα της εξέτασης, μαζί 
με αντίγραφο της ανακοίνωσης παρουσίασης της ΔΕ.

Ο ΜΦ υποχρεούται σε κατάθεση , σε ηλεκτρονική μορ-
φή, της ΔΕ, με ενσωματωμένες τις τυχόν διορθώσεις που 
έχει υποδείξει η ΤΕΕ, στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΠΠ 
“Νημερτής”. Οι προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αντιτύ-
πων είναι συγκεκριμένες και μπορούν να αναζητηθούν 
στον ιστότοπο της “Νημερτής”. Με την κατάθεση της 
εργασίας η ΒΚΠ χορηγεί στον φοιτητή βεβαιώσεις για 
τη Γραμματεία, χωρίς τις οποίες είναι αδύνατη η ολο-
κλήρωση των σπουδών του και η ανακήρυξή του ως 
κατόχου ΜΔΕ.

Άρθρο 8
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΦ

Οι ΜΦ οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ «ΘΕΜΑ» είναι 
υποχρεωμένοι:

Να εγγράφονται και να κάνουν δήλωση μαθημάτων 
κάθε εξάμηνο φοίτησής τους, μέσα στις αποκλειστικές 
προθεσμίες που ανακοινώνει η Κοσμητεία της Σχολής 
Θετικών Επιστημών και που γνωστοποιούνται στους ΜΦ 
από την Γραμματεία του Τμήματος στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος.

Να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μα-
θήματα που επέλεξαν για κάθε εξάμηνο των σπουδών 
τους, υπογράφοντας στο παρουσιολόγιο.

Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμί-
ες τις απαιτούμενες ασκήσεις, εργασίες, κ.λπ. για κάθε 
μάθημα.

Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις. Να 
συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης κάθε 
μαθήματος που συμμετέχουν.

Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των συλλο-
γικών οργάνων (ΣΕ, ΣΤ του ΤΜ, Σύγκλητος ΠΠ) καθώς 
και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Να συμμετέχουν, μετά από εισήγηση των Τομέων και 
έγκριση της ΣΤ στο προπτυχιακό εκπαιδευτικό έργο του 
Τμήματος με τη μορφή υποστήριξης των μελών ΔΕΠ σε 
επικουρικό έργο, κατά τις ειδικότερες οδηγίες τους: (i) 
στην άσκηση των φοιτητών και τη διεξαγωγή φροντι-
στηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, (ii) στην επο-
πτεία των εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων, με την 
προϋπόθεση, ότι για την οποιαδήποτε προσφορά τους 
υπάρχει χρηματική αμοιβή. Μέσω της συμμετοχής αυ-
τής στις δραστηριότητες του Τμήματος, επιτυγχάνεται η 
ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής προσωπικότητας των ΜΦ 
και η προετοιμασία τους για μελλοντική σταδιοδρομία 
στο χώρο της εκπαίδευσης.

Η παροχή εκπαιδευτικού έργου από ΜΦ του ΤΜ σε 
άλλους φοιτητές του ιδίου Τμήματος, χωρίς ανάθεση από 
την Συνέλευση του Τμήματος, είναι αντιδεοντολογική.

Άρθρο 9
ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΔΜΣ

9.1 Προϋποθέσεις Απονομής ΔΜΣ
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές 

του και λαμβάνει το πτυχίο/δίπλωμα μεταπτυχιακών 
σπουδών, όταν εκπληρώσει όλες τις, υπό του Προγράμ-
ματος και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας για 
τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών, 
προβλεπόμενες υποχρεώσεις. Ειδικότερα:

Να έχει (i) συγκεντρώσει σαράντα οκτώ (48) ECTS (επι-
τυχής εξέταση των έξι (6) εξαμηνιαίων μαθημάτων) και 
(ii) συγκεντρώσει δώδεκα (12) ΕCTS (επιτυχής παρουσί-
αση – εξέταση ) από την Διπλωματική Εργασία.

(ΔΜΣ δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος 
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής 
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανι-
σμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφό-
ρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’/80)

9.2 Υπολογισμός βαθμού ΔΜΣ
Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μα-
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θημάτων του ΠΜΣ και της Διπλωματικής Εργασίας (η 
στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μα-
θημάτων και της διπλωματικής εργασίας) και υπολογί-
ζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον 
ακόλουθο τρόπο:

Ο βαθμός κάθε μαθήματος και της διπλωματικής 
εργασίας πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό 
πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινο-
μένων διαιρείται με τον αριθμό πιστωτικών μονάδων 
που απαιτούνται για τη λήψη του ΔΜΣ.

Ο βαθμός του ΔΜΣ πιστοποιεί την επιτυχή αποπε-
ράτωση των σπουδών του ΜΦ. Στα απονεμόμενα ΔΜΣ 
αναγράφεται χαρακτηρισμός Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα 
που αντιστοιχεί σε:
⇒ «Άριστα» από 8,50 έως 10
⇒ «Λίαν Καλώς» από 6,50 έως 8,49
⇒ «Καλώς» από 5 έως 6,49
Η απονομή των τίτλων ΔΜΣ εγκρίνεται από τη ΣΤ.
9.3 Απαραίτητα δικαιολογητικά
Προκειμένου να συμμετάσχουν στην τελετή οι τε-

λειόφοιτοι ΜΦ υποβάλλουν στη Γραμματεία του ΤΜ τα 
κάτωθι:

• Αίτηση συμμετοχής στην τελετή (διατίθεται στη Γραμ-
ματεία).

• Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, Βιβλιάριο Υγείας, Βεβαίωση 
Φοιτητικής Λέσχης για διακοπή σίτισης ή/και παράδοσης 
δωματίου. Μπορεί να συμπληρώνεται Υπεύθυνη Δήλω-
ση του ν. 1566/86 στο κείμενο της οποίας αναγράφεται, 
ανάλογα την περίσταση, ότι ο φοιτητής: (α) δεν έχει λάβει 
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, ή/και (β) δεν έχει λάβει Βιβλιά-
ριο Υγείας, ή/και (γ) δεν έχει ειδική ταυτότητα δωρεάν 
σίτισης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ή/και (δ) δεν δι-
αμένει στη Φοιτητική Εστία του Παν/μίου κατά το τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος, ή/και (ε) έχει απωλέσει την Ακαδημαϊ-
κή Ταυτότητα. Η Δήλωση διατίθεται από τη Γραμματεία 
του Τμήματος Μαθηματικών. Σε περίπτωση απώλειας 
της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας πρέπει να προσκομίζεται 
η σχετική δήλωση απώλειας από την Αστυνομία.

• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι τα 
προσωπικά στοιχεία που τηρούνται στη μερίδα του στο 
Τμήμα είναι σωστά και ότι έλαβε γνώση του τελικού βαθ-
μού του ΜΔΕ (διατίθεται στη Γραμματεία).

• Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι έχει λάβει 
γνώση και γνωρίζει τις συνέπειες του νόμου περί ψευ-
δούς δηλώσεως και των οριζομένων στον Κανονισμό 
Σπουδών του ΠΜΣ και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και ότι η Ερ-
γασία που καταθέτει με θέμα «…………» έχει εκπονηθεί 
με δική του ευθύνη τηρουμένων των προϋποθέσεων που 
ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις και στον παρόντα 
Κανονισμό για τα πνευματικά δικαιώματα.

• Βεβαίωση από τη ΒΚΠ ότι δεν οφείλει βιβλία (Απαλ-
λακτικό Σημείωμα).

• Βεβαίωση κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας 
στην «Νημερτή» (από τη ΒΚΠ, δες εδώ)

9.4 Τελετουργικό Απονομής ΔΜΣ
H απονομή των ΔΜΣ γίνεται τουλάχιστον δύο φορές 

κατ’ έτος, ενιαία για όλα τα Mεταπτυχιακά Προγράμμα-
τα, σε ειδική δημόσια τελετή, στην οποία παρίστανται η 

Πρύτανις, οι Πρόεδροι των Τμημάτων και όλοι οι μετα-
πτυχιακοί φοιτητές, που έχουν εκπληρώσει τις προϋπο-
θέσεις απονομής ΔΜΣ.

Kατά το, μέχρι της απονομής του πτυχίου/διπλώματος, 
χρονικό διάστημα, χορηγείται, από τη Γραμματεία του 
ΠΜΣ, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών στο 
οποίο αναφέρεται η ημερομηνία αποφοίτησης.

Άρθρο 10
ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να 
αναφέρει με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποίησε 
το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται 
σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται 
η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και 
η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης – δημοσιευμένης 
ή μη – χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιου-
δήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/
της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική ανα-
φορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος για διαγραφή του/της. Στις παραπάνω 
περιπτώσεις, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να απο-
φασίσει τη διαγραφή του/της, αφού προηγουμένως του 
δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς, 
τις απόψεις του επί του θέματος.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του προ-
βλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις 
θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της 
λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατά-
ξεως περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/η 
φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο 
των μαθήματων ή την εκπόνηση της διπλωματικής εργα-
σίας. (απόφαση Συγκλήτου συνεδρίαση 115/25.4.2017, 
έγγραφο με αριθμό 318/11394/27.4.2017, με θέμα ‘’Επί 
του θέματος της υποχρεωτικής χρήσης της εφαρμογής 
Ephorus’’).

Άρθρο 11
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του 
πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παρο-
χής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

11.1 Γενικά
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν άλλη ιατρο-

φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιού-
νται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περί-
θαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των 
σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

11.2 Τέλη Φοίτησης
Δεν απαιτούνται τέλη φοίτησης για το ΠΜΣ «ΘΕΜΑ».
11.3 Φοιτητικές υποτροφίες
Το ΠΜΣ «ΘΕΜΑ» προσφέρει τη δυνατότητα μίας (1) 

υποτροφίας σε ΜΦ που βρίσκεται στο δεύτερο εξάμηνο 
των σπουδών του, βάσει χρηματοδοτικών δυνατοτήτων 
που πιθανόν θα εξασφαλίσει. Η υποτροφία θα είναι εξα-
μηνιαία, θα δίνεται αποκλειστικά με βάση την ακαδημα-
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ϊκή επίδοση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη διάρκεια 
του πρώτου εξαμήνου των σπουδών τους, εφόσον έχουν 
περάσει όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα στην πρώτη 
εξέταση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα κατανέμεται ισο-
μερώς. Το Τμήμα Μαθηματικών είναι δυνατόν να ζητήσει 
από τον υπότροφο ΜΦ να παρέχει συγκεκριμένο έργο 
στα πλαίσια των εκπαιδευτικών αναγκών του. Η ΣΤ απο-
φασίζει για τα ανωτέρω θέματα, κατόπιν εισηγήσεως 
της ΣΕ.

Άρθρο 12
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Το ΔΜΣ συνοδεύεται από Παράτημα Διπλώματος στην 
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, το οποίο μεταξύ άλλων 
περιέχει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την διάρ-
κεια και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, τα 
προσόντα και την εξειδίκευση , που απέκτησε ο πτυχιού-
χος και την βαθμολογία του, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Μονάδων ECTS.

Άρθρο 13
Διοικητική Υποστήριξη – Υλικοτεχνική Υποδομή

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ 
και των οργάνων τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο αυ-
τού, παρέχει η Γραμματεία του ΤΜ.

Άρθρο 14
ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων,
β) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετεί-
ται στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

γ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
δ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών ή
ε) κάθε άλλη νόμιμη αιτία .

Άρθρο 15
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «ΘΕΜΑ».

Άρθρο 16
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονι-
σμό, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 17
ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΣΤ = Συνέλευση Τμήματος
ΔΕ = Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
ΔΜΣ = Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΕΑΥ = Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων
ΕΚ = Επιβλέπων Καθηγητής
ΔΜΣ = Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΜΦ = Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
ΠΜΣ = Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΣΕ = Συντονιστική Επιτροπή
ΕΔΕ = Ειδική Διατμηματική Επιτροπή
ΤΕΕ = Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή
Α.Ε.Ι. = Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Ε.Λ.Κ.Ε. = Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Ε.Ε.Π. = Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Ε.ΔΙ.Π. = Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Ε.Τ.Ε.Π. = Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
ΤΜ =Τμήμα Μαθηματικών

Άρθρο 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Δικαιολογητικά υποψηφιότητας σε 
ΠΜΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Οδηγίες συγγραφής ΔΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης 

μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στο Πανεπιστή-
μιο Πατρών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Πρακτικό εξέτασης Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: Πρότυπος τίτλος για μονοτμηματικό 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
i. Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας
ii. Βιογραφικό σημείωμα
iii. Περιγραφή σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές 

σπουδές
iv. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών από ΑΕΙ ή ΤΕΙ
v. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας βασικού 

τίτλου σπουδών
vi. Παράρτημα διπλώματος (εάν έχει χορηγηθεί)
vii. Πιστοποιητικό κατεύθυνσης βασικών σπουδών 

(εάν προβλέπεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπου-
δών του υποψηφίου).

viii. Αντίγραφο αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής 
γλώσσας

ix. Αποδεικτικά επιστημονικών δημοσιεύσεων, εάν 
υπάρχουν

x. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
xi. Εάν κατέχουν και άλλους τίτλους σπουδών, τότε θα 

πρέπει να καταθέσουν επίσης, αντίγραφα και πιστοποι-
ητικά αναλυτικής βαθμολογίας των τίτλων αυτών και 
παράρτημα διπλώματος των τίτλων (εάν υπάρχουν).

xii. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, σχετικά με την επιστή-
μη των μαθηματικών, (όπως π.χ. περίληψη πτυχιακής 
εργασίας και αντίγραφο εξωφύλλου, εάν έχεi εκπονηθεί, 
αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής εμπειρίας, εάν 
υπάρχουν, κ.λπ.) που κατά την γνώμη του υποψηφίου 
συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγησή του.

xiii. Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργα-
νισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη-
ροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005 
(Α’/80) ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της 
ισοτιμίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Οι φοιτητές πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή στη 

μορφοποίηση του κειμένου, προκειμένου η Εργασία 
τους να είναι ευανάγνωστη και εύκολα επεξεργάσιμη 
από τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Μια τυπική Εργασία 
σελιδοποιείται ως ακολούθως:
⇒ Εξώφυλλο.
⇒ Φύλλο Τίτλου.
⇒ Περίληψη και λέξεις κλειδιά
⇒ Περίληψη και λέξεις κλειδιά στην αγγλική γλώσσα
⇒ Πρόλογος (προαιρετικός), με ευχαριστίες, αφιερώ-

σεις, κ.λπ.
⇒ Περιεχόμενα.
⇒ Κείμενο (χρήση κειμενογράφου MS Word ή Latex)
(i) Εισαγωγή (προαιρετική).
(ii) Κύριο μέρος (με τα μεγαλύτερα κεφάλαια και τα 

πλέον σημαντικά υποκεφάλαια στη συνέχεια συναφών 
κεφαλίδων).
⇒ Παραπομπές
(i) Βιβλιογραφία.
(ii) Παραρτήματα (εάν υπάρχουν).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
1. Κάθε τόμος με το κείμενο της εργασίας φέρει ευδιά-

κριτα στο πίσω μέρος της σελίδας τίτλου του τα ακόλουθα:
Πανεπιστήμιο Πατρών, [Τμήμα]
[Όνομα Συγγραφέα]
© [έτος] – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος
2. Ο/Η Μεταπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια (ΜΦ), μέσα 

από τη σχετική φόρμα κατάθεσης της εργασίας στο 
Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής- εκχωρεί στο Πανε-
πιστήμιο Πατρών και στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πλη-
ροφόρησης το μη αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσής της 
μέσα από το διαδίκτυο για σκοπούς συστηματικής και 
πλήρους συλλογής της ερευνητικής παραγωγής του 
Πανεπιστημίου Πατρών, καταγραφής, διαφάνειας και 
προαγωγής της έρευνας.

3. Κάθε ΜΦ που εκπονεί την μεταπτυχιακή διπλωμα-
τική εργασία του σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, 
θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τα ακό-
λουθα:

• Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο, 
παραχθέν από τον/ην ίδιο/α, και δεν παραβιάζει δικαι-
ώματα τρίτων καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

• Εάν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει πα-
ραχθεί από τον/ην ίδιο/α, αυτό πρέπει να είναι ευδιά-
κριτο και να αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της 
εργασίας ως προϊόν εργασίας τρίτου, σημειώνοντας με 
παρομοίως σαφή τρόπο τα στοιχεία ταυτοποίησής του, 
ενώ παράλληλα βεβαιώνει πως στην περίπτωση χρήσης 

αυτούσιων γραφικών αναπαραστάσεων, εικόνων, γρα-
φημάτων κλπ., έχει λάβει τη χωρίς περιορισμούς άδεια 
του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για την 
συμπερίληψη και επακόλουθη δημοσίευση του υλικού 
αυτού.

•O/Η ΜΦ φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της δίκαι-
ης χρήσης του υλικού που χρησιμοποίησε και τίθεται 
αποκλειστικός υπεύθυνος των πιθανών συνεπειών της 
χρήσης αυτής. Αναγνωρίζει δε ότι το Πανεπιστήμιο Πα-
τρών δεν φέρει, ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη 
που τυχόν προκύψει από πλημμελή εκκαθάριση πνευ-
ματικών δικαιωμάτων.

• Η σύνταξη, κατάθεση και διάθεση της εργασίας δεν 
κωλύεται από οποιαδήποτε παραχώρηση των πνευμα-
τικών δικαιωμάτων του συγγραφέα σε τρίτους, π.χ. σε 
εκδότες μονογραφιών ή επιστημονικών περιοδικών, 
σε οποιοδήποτε διάστημα, πριν ή μετά τη δημοσίευση 
της εργασίας, και πως ο συγγραφέας αναγνωρίζει ότι 
το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν απεμπολεί τα δικαιώματα 
διάθεσης του περιεχομένου της μεταπτυχιακής διπλωμα-
τικής εργασίας σύμφωνα με τα μέσα που το ίδιο επιλέγει.

• Για τους παραπάνω λόγους κατά την υποβολή της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ο/η ΜΦ υποβάλ-
λει υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι έχει λάβει 
γνώση και γνωρίζει τις συνέπειες του νόμου και των ορι-
ζόμενων στους Κανονισμούς Μεταπτυχιακών Σπουδών 
και του Τμήματος και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και ότι η ερ-
γασία που καταθέτει με θέμα «……………………..…..» 
έχει εκπονηθεί με δική του ευθύνη τηρουμένων των προ-
ϋποθέσεων που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις και 
στον παρόντα Κανονισμό για τα πνευματικά δικαιώματα.

4. Οι εργασίες δημοσιεύονται στο Ιδρυματικό Αποθε-
τήριο το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών. Η Τριμε-
λής Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει, μετά 
από επαρκώς τεκμηριωμένη αίτηση του Επιβλέποντος 
καθηγητή και του/της ΜΦ, την προσωρινή εξαίρεση 
της δημοσιοποίησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο, για σοβαρούς 
λόγους που σχετίζονται με την περαιτέρω πρόοδο και 
εξέλιξη της ερευνητικής δραστηριότητας, εάν θίγονται 
συμφέροντα του ιδίου ή άλλων φυσικών προσώπων, 
φορέων, εταιριών κ.λπ. Η περίοδος εξαίρεσης δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους τριάντα έξι μήνες (36) μήνες, εφόσον 
δεν συντρέχουν άλλα νομικά κωλύματα. Επισημαίνεται 
ότι η κατάθεση της εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή 
παρουσίασή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και πριν την απονομή του 
τίτλου σπουδών, αλλά η διάθεσή της ρυθμίζεται από τη 
Βιβλιοθήκη ανάλογα με το σχετικό αίτημα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4  
 
 
 
 

Ε Λ ΛΗΝ Ι ΚΗ  Δ ΗΜΟΚ Ρ Α Τ Ι Α  

 

  
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΩΩΝΝ  
««ΘΘΕΕΩΩΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ    ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΣΣΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ»» 

 
 
 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 
Σήμερα, την (ημερομηνία ολογράφως), η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή, όπως 

αυτή ορίσθηκε από την Συνέλευση Τμήματος (αριθμός και ημερομηνία), αποτελούμενη 
από την/τον (όνομα επιβλέποντα και ιδιότητα), ως επιβλέποντα, την/τον (όνομα εξεταστή 
και ιδιότητα) και την/τον (όνομα εξεταστή και ιδιότητα), αφού μελέτησε και 
παρακολούθησε τη δημόσια παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας για απόκτηση 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, της/του Μεταπτυχιακής/ού Φοιτήτριας/ή κ. 
(ονοματεπώνυμο), με τίτλο: 
 

«………………………………………………» 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
 

ομόφωνα, κατόπιν συζητήσεως, να βαθμολογήσει τη Διπλωματική Εργασία της/του 
κ. (ονοματεπώνυμο) με το βαθμό: (ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικά). 

 
 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
 
 

(ονοματεπώνυμο επιβλέποντα) (ονοματεπώνυμο εξεταστή) (ονοματεπώνυμο εξεταστή) 
   

(Ιδιότητα) 
(Τμήμα ) 

(Πανεπιστήμιο ) 

(Ιδιότητα) 
(Τμήμα) 

(Πανεπιστήμιο) 

(Ιδιότητα) 
(Τμήμα) 

(Πανεπιστήμιο) 
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H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 5 Ιουλίου 2018

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ                              
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ: 000            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
(ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟ(Ν)/ΣΤΗ(Ν)/ΣΤΙΣ/ΣΤΑ  

………………………………………………………. (3)  

O/Η …(ονοματεπώνυμο φοιτητή)……ΤΟΥ …(πατρώνυμο φοιτητή)….. (4) 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ/∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ(5) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ …(τμήμα 
αποφοίτησης)……………..(6) 

ΤΟΥ …(πανεπιστήμιο αποφοίτησης)………..(7)  

ΕΞ/ΕΚ (τόπος καταγωγής)…..(8) ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ/Η(9) 

ΣΠΟΥ∆ΑΣΕ 

 ΤΟ(N)/ΤΗ(Ν) …………………………….(10) 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ 

………………(11) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΣΤΙΣ…(ημερομηνία κατάθεσης τελευταίας βαθμολογίας)…(12),  

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ …(ημερομηνία Συνέλευσης στην οποία 

εγκρίθηκε η απονομή του ΜΔΕ)………………………………….(13) 
 
 
 

Ο/Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ             Ο/Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ       
                     ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ        ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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