ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
ΠΡΩΣΟΤ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΚΤΚΛΟΤ

ΑΘΗΝΑ 2014

1

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ
ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΤ & ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΚΤΚΛΟΤ
Ακινα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΠΜΣ) του Τμιματοσ Φυςικισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν
απονζμει (Α) «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ» (Μ.Δ.Ε. – Master’s) ςε δφο κλάδουσ: τθ Βαςικι
Φυςικι και τθν Εφαρμοςμζνθ Φυςικι και (Β) Διδακτορικό Δίπλωμα Φυςικϊν Επιςτθμϊν (ΔΔΦΕ).
Συγκεκριμζνα:
1. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βαςικισ Φυςικισ», περιλαμβάνει τρεισ Κατευκφνςεισ : Το ΜΔΕ
ςτθ Φυςικι των Υλικϊν (ΦΥ) από τον Τομζα Φυςικισ Στερεάσ Κατάςταςθσ (ΦΣΚ), το ΜΔΕ ςτθν
Πυρθνικι Φυςικι και Φυςικι Στοιχειωδϊν Σωματιδίων (ΠΦΦΣΣ) από τον ομϊνυμο Τομζα και
το ΜΔΕ ςτθν Αςτροφυςικι-Αςτρονομία-Μθχανικι (ΑΑΜ) επίςθσ από τον ομϊνυμο Τομζα.
2. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εφαρμοςμζνθσ Φυςικισ» που περιλαμβάνει το ΜΔΕ Φυςικισ
Περιβάλλοντοσ από τον Τομζα Περιβάλλοντοσ – Μετεωρολογίασ και αποτελεί ςυνζχεια του
παλαιοφ Επαγγελματικοφ Ενδεικτικοφ Μετεωρολογίασ
3. Το Διδακτορικό Δίπλωμα Φυςικϊν Επιςτθμϊν που είναι ενιαίο για όλα τα επιςτθμονικά πεδία
τθσ Φυςικισ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
ΠΡΩΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ (ΜΔΕ)

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ Π.Μ..

1. Αρμόδια όργανα για τθν οργάνωςθ και λειτουργία του ΠΜΣ ςτο Τμιμα Φυςικισ είναι θ Γενικι
Συνζλευςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ (ΓΣΕΣ) του Τμιματοσ και θ Συντονιςτικι Επιτροπι (ΣΕ) του ΠMΣ. Η
ΓΣΕΣ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και ειςιγθςθ νζων προτάςεων για το ΠΜΣ, τθν ζγκριςθ τθσ
παράταςθσ ι αναςτολισ ςπουδϊν και τθν ζγκριςθ ειςαγωγισ νζων φοιτθτϊν ςτα επί μζρουσ
προγράμματα. Η ΣΕ απαρτίηεται από δφο εκπροςϊπουσ από κάκε Τομζα και ζναν εκπρόςωπο των
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Μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν (ΜΦ). Το ΠΜΣ ζχει Διευκυντι, ο οποίοσ προΐςταται τθσ ΣΕ και
εκλζγεται για μία διετία από τθ ΓΣΕΣ με διαδικαςίεσ που ορίηει θ τελευταία.
2. Η ΣΕ ορίηεται με απόφαςθ τθσ ΓΣΕΣ με διετι κθτεία, με δυνατότθτα ανανζωςθσ, και είναι αρμόδια
για τθν παρακολοφκθςθ και το ςυντονιςμό λειτουργίασ των μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων.
Εξετάηει μετά από τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Επιλογισ από κάκε ΜΔΕ και
φςτερα από απόφαςθ του αντίςτοιχου Τομζα, τθν νομιμότθτα των αιτιςεων των νζων φοιτθτϊν
ςτα ΜΔΕ, και ειςθγείται ςτθ ΓΣΕΣ τον πίνακα επιτυχόντων από κάκε ΜΔΕ, για τελικι ζγκριςθ. Ο
Διευκυντισ του ΠΜΣ ειςθγείται ςτθ ΓΣΕΣ και κάκε άλλο κζμα που αφορά ςτθν αποτελεςματικι
λειτουργία του ΠΜΣ.

ΑΡΘΡΟ 2: ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΠΜ
1. Η Γραμματεία του Τμιματοσ Φυςικισ ζχει τθ διοικθτικι ευκφνθ για τθ λειτουργία του ΠΜΣ και των
αντίςτοιχων Κατευκφνςεων.
2. Η Γραμματεία τθρεί αρχείο για κάκε μεταπτυχιακό φοιτθτι (ΜΦ) που περιζχει: α) τουσ τίτλουσ και
τα δικαιολογθτικά που προςκομίςτθκαν με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτάσ του, β) τα αντίγραφα των
πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων που του ζχουν απονεμθκεί γ) τθ λίςτα των μακθμάτων του ΠΜΣ
που ζχει επιλζξει και τθ βακμολογία αυτϊν ςτα οποία ζχει εξεταςτεί, δ) υποτροφίεσ ι βραβεία
που του ζχουν απονεμθκεί, ε) τθν περίλθψθ τθσ Διπλωματικισ εργαςίασ του ΠΜΣ, τον Τομζα που
αυτι εκπονικθκε κακϊσ και τον Επιβλζποντα κακθγθτι, και ςτ) κάκε ςχετικό ζγγραφο που
προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία. Το περιεχόμενό του είναι προςβάςιμο μόνο από τθν
Γραμματεία και τον ίδιο τον ΜΦ.
3. Σε κάκε εγγραφόμενο ΜΦ παραδίδονται, με φροντίδα τθσ Γραμματείασ, Φοιτθτικι ταυτότθτα,
Οδθγόσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν, βιβλιάριο Υγειονομικισ Περίκαλψθσ και δελτίο Φοιτθτικοφ
Ειςιτθρίου.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ το Τμιμα Φυςικισ προκθρφςςει κατά μινα Ιοφνιο το ΠΜΣ του Τμιματοσ
Φυςικισ για τθν επόμενθ Ακαδθμαϊκι χρονιά, ανακοινϊνοντασ και το μζγιςτο αρικμό κζςεων ΜΦ
για τα αντίςτοιχα ΜΔΕ. Στθν προκιρυξθ κακορίηεται και θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
αιτιςεων. Οι αιτιςεισ, μαηί με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, υποβάλλονται ςτθ Γραμματεία του
Τμιματοσ.
2. Τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν αίτθςθ ςτο ΜΔΕ είναι:
α) Ζντυπθ Αίτθςθ εγγραφισ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Φυςικισ, με
δυνατότθτα διλωςθσ, ιεραρχθμζνα, μζχρι δφο επιλογϊν από τισ Κατευκφνςεισ του ΠΜΣ Βαςικισ
ι/και τθσ Εφαρμοςμζνθσ Φυςικισ
β) Αντίγραφα πτυχίων ι βεβαίωςθ περάτωςθσ ςπουδϊν
γ) Αναλυτικι βακμολογία των μακθμάτων των προπτυχιακϊν ςπουδϊν
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δ) Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα
ε) Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ από κακθγθτζσ, οι οποίοι γνωρίηουν προςωπικά τθν ακαδθμαϊκι
πορεία του υποψθφίου ςτισ προπτυχιακζσ του ςπουδζσ
ςτ) Δφο φωτογραφίεσ
η) Πιςτοποίθςθ επαρκοφσ γνϊςθσ Αγγλικισ γλϊςςασ που διαπιςτϊνεται είτε από αντίςτοιχου
επιπζδου certificates (τουλάχιςτον ςε επίπεδο Β2) ι/και από εξζταςθ που οργανϊνει εφόςον το
επικυμεί ο αντίςτοιχοσ Τομζασ ςτο αντίςτοιχο ΜΔΕ.
3. Πτυχιοφχοι Α.Ε.Ι. τθσ αλλοδαπισ κα πρζπει με τθν αίτθςι τουσ να προςκομίηουν τθν αναγνϊριςθ
τθσ αντιςτοιχίασ ι/και ιςοτιμίασ των πτυχίων του Τμιματόσ τουσ προσ τα αντίςτοιχα θμεδαπά από
το ΔΟΑΤΑΠ ι τθν αντίςτοιχθ αίτθςθ προσ το ΔΟΑΤΑΠ, αν δεν ζχει εκδοκεί θ ςχετικι απόφαςθ
κατά τθν θμζρα τθσ εγγραφισ τουσ, άλλωσ δεν εγγράφονται. Η αναγνϊριςθ τθσ αντιςτοιχίασ ι/και
ιςοτιμίασ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί κατά τθν ζναρξθ των μακθμάτων του ΠΜΣ για να είναι
δυνατι θ εγγραφι αυτϊν των φοιτθτϊν ςτο αντίςτοιχο ΜΔΕ.
4. Η ζγκριςθ των ειςακτζων ςτο ΠΜΣ του Τμιματοσ γίνεται μετά από απόφαςθ από τθ ΓΣΕΣ. Στθν
αξιολόγθςθ των υποψθφίων, θ οποία γίνεται από Επιτροπι Επιλογισ που ςυγκροτείται από μζλθ
του αντίςτοιχου με το ςυγκεκριμζνο ΜΔΕ, Tομζα, δίδεται ιδιαίτερθ, αλλά όχι αποκλειςτικι,
ζμφαςθ ςτθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ του υποψθφίου κατά τθ διάρκεια των Προπτυχιακϊν του
ςπουδϊν. Ενδεικτικά κριτιρια αξιολόγθςθσ των υποψθφίων είναι: α) θ ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν
ςτθν προβλεπόμενθ χρονικι διάρκεια, β) οι βακμοί ςε βαςικά μακιματα Φυςικισ και
Μακθματικϊν, γ) θ ςυνάφεια των μακθμάτων επιλογισ που παρακολοφκθςε ο υποψιφιοσ προσ
το ΜΔΕ ςτο οποίο κάνει αίτθςθ κακϊσ και θ βακμολογία τουσ ςε αυτά, δ) ο βακμόσ Πτυχίου, ε) θ
επίδοςθ ςτθ Πτυχιακι του εργαςία και θ ςυνάφειά τθσ με το αντίςτοιχο ΜΔΕ, ςτ) θ γνϊμθ
Κακθγθτϊν του υποψθφίου, μζςω των ςυςτατικϊν επιςτολϊν τουσ, η) οι ςυναφείσ με τθν
ειδίκευςθ επιςτθμονικζσ ι επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ και θ) θ προςωπικι ςυνζντευξθ που
μπορεί να ηθτιςει, εφόςον το επικυμεί, θ Επιτροπι Επιλογισ.
5. Οι υποψιφιοι που γίνονται δεκτοί ςτο ΜΔΕ δεν κατατάςςονται με ςειρά επιτυχίασ. Απλϊσ
διαχωρίηονται από τθν αντίςτοιχθ Επιτροπι επιλογισ κάκε ΜΔΕ ςε αυτοφσ που γίνονται δεκτοί και
ςε αυτοφσ που δεν γίνονται δεκτοί. Η εκτίμθςθ τθσ Επιτροπισ για κάκε υποψιφιο είναι ςυνολικι
και οι υποψιφιοι που γίνονται δεκτοί προτείνονται από τουσ Τομείσ προσ τθ ΣΕ και ςτθ ςυνζχεια
εγκρίνονται από τθ ΓΣΕΣ του Τμιματοσ.
6. Η ΣΕ, μετά από ειςιγθςθ του αντίςτοιχου Τομζα, μπορεί να ηθτιςει από υποψιφιο φοιτθτι, με
βάςθ το προπτυχιακό του υπόβακρο, να παρακολουκιςει και να εξεταςτεί επιτυχϊσ ςε μακιματα
του προπτυχιακοφ κφκλου ςπουδϊν του Τμιματοσ Φυςικισ ςτθ διάρκεια του χειμερινοφ ι του
εαρινοφ εξαμινου, προκειμζνου να γίνει δεκτόσ το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ ΣΟ ΠΜ - ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ
1. Οι διδάςκοντεσ των μακθμάτων ςτο ΠΜΣ του Τμιματοσ Φυςικισ προτείνονται από τουσ
αντίςτοιχουσ Τομείσ και εγκρίνονται από τθ ΓΣΕΣ φςτερα από ειςιγθςθ τθσ ΣΕ. Μπορεί να είναι
Κακθγθτζσ (οι τρεισ βακμίδεσ), Λζκτορεσ και λοιπό εκπαιδευτικό προςωπικό με Διδακτορικό
Δίπλωμα του Τμιματοσ ι άλλων Τμθμάτων του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ι άλλου ΑΕΙ
αποχωριςαντεσ λόγω ορίου θλικίασ κακθγθτζσ, επιςκζπτεσ κακθγθτζσ, ειδικοί επιςτιμονεσ και
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Ερευνθτζσ Αϋ, Βϋι Γϋ βακμίδασ αναγνωριςμζνων Ερευνθτικϊν Ιδρυμάτων του εςωτερικοφ ι του
εξωτερικοφ, οι οποίοι επίςθσ είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ.
2. Φςτερα από πρόταςθ των αντίςτοιχων Τομζων, θ ΓΣΕΣ ορίηει ζνα μζλοσ του Τμιματοσ ωσ
Σφμβουλο Κακθγθτι για κάκε ΜΦ του ΜΔΕ, ο οποίοσ ζχει τθν ευκφνθ τθσ ανελλιποφσ
παρακολοφκθςθσ και του ελζγχου τθσ πορείασ των ςπουδϊν του ΜΦ. Ο Σφμβουλοσ Κακθγθτισ
ζχει τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊνει τθ ΣΕ για κάκε πρόβλθμα που προκφπτει ςχετικά με τθ
διάρκεια των ςπουδϊν και τθν επίδοςθ του ΜΦ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 5.
3. Ο ΜΦ και ο Σφμβουλόσ του ζχουν τακτικι επικοινωνία με πρωτοβουλία του ΜΦ, ϊςτε από κοινοφ
να επιλφουν όποια προβλιματα προκφπτουν.

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΔΩΝ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ
1. Η ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια ςπουδϊν ςτο ΠΜΣ του Τμιματοσ Φυςικισ για τθν απονομι του ΜΔΕ
Ειδίκευςθσ είναι τρία εξάμθνα. Η μζγιςτθ χρονικι διάρκεια είναι τζςςερα εξάμθνα.
2. Η παράταςθ τθσ ελάχιςτθσ διάρκειασ φοίτθςθσ του ΜΔΕ μζχρι τα 4 εξάμθνα είναι δυνατι μετά
από τεκμθριωμζνθ πρόταςθ και ςφμφωνθ γνϊμθ του Συμβοφλου και του Επιβλζποντα τθσ
Διπλωματικισ του Κακθγθτι κακϊσ και απόφαςθ του αντίςτοιχου Τομζα (όπωσ ορίηεται ςτο
άρκρο 7). Μετά από τθν παρζλευςθ του 4ου εξαμινου ο ΜΦ διαγράφεται από το ΠΜΣ του
Τμιματοσ.
3. Αναςτολι φοίτθςθσ είναι δυνατι για εξαιρετικά ςοβαροφσ λόγουσ, ζχοντασ μζγιςτθ διάρκεια ζνα
ζτοσ, κατόπιν αίτθςθσ του φοιτθτι ςτθ ΣΕ του ΠΜΣ και ςχετικι ςυηιτθςθ και απόφαςθ ςτον
αντίςτοιχο Τομζα φςτερα από ειςιγθςθ του Συμβοφλου κακθγθτι. Η αναςτολι φοίτθςθσ
εγκρίνεται από τθ ΓΣΕΣ του Τμιματοσ, ζπειτα από ειςιγθςθ τθσ ΣΕ, ςφμφωνα με τα όςα αναφζρει
ο νόμοσ.
4.

Τα μεταπτυχιακά μακιματα είναι εξαμθνιαία και κατανζμονται ςε δφο εξάμθνα. Η διάρκεια
διδαςκαλίασ κάκε εξαμινου είναι 13 εβδομάδεσ. Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ΓΣΕΣ, ςε ειδικζσ
περιπτϊςεισ, θ διάρκεια διδαςκαλίασ μπορεί να είναι 12 εβδομάδεσ κατ’ελάχιςτο.

5. Η παρακολοφκθςθ των μακθμάτων είναι υποχρεωτικι. Οι απουςίεσ δεν πρζπει να υπερβαίνουν
το 1/3 των ωρϊν διδαςκαλίασ ανά μάκθμα. Όταν οι απουςίεσ είναι περιςςότερεσ, το κζμα κα
ςυηθτείται ςτθ ΣΕ, θ οποία κα αποφαςίηει τθν αντιμετϊπιςθ του ςυγκεκριμζνου κζματοσ, φςτερα
από τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ του Συμβοφλου Κακθγθτι, ςε ςυνεργαςία και με τον διδάςκοντα του
μακιματοσ και απόφαςθ του αντίςτοιχου Τομζα και μπορεί να οδθγιςει ςε διαγραφι από το
ΜΔΕ.
6. Ο Τομζασ Φυςικισ Περιβάλλοντοσ – Μετεωρολογίασ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Προγράμματοσ
Σπουδϊν του ΜΔΕ “Φυςικισ Περιβάλλοντοσ” παρζχει:
 Υποςτθρικτικζσ ειςθγιςεισ (όπωσ Matlab) και
 Σεμινάρια ςε εξειδικευμζνα κζματα Φυςικισ Περιβάλλοντοσ (1 ϊρα)
Η παρακολοφκθςθ των παραπάνω είναι υποχρεωτικι, όμωσ αυτά δεν βακμολογοφνται οφτε
λαμβάνουν πιςτωτικζσ μονάδεσ.
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ΑΡΘΡΟ 6: ΕΞΕΣΑΕΙ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ
1. Οι εξετάςεισ γίνονται ςτο τζλοσ του εξαμινου διδαςκαλίασ, δθλαδι το Φεβρουάριο και τον Ιοφνιο
(1θ εξεταςτικι) κάκε Ακαδθμαϊκοφ ζτουσ και επαναλαμβάνονται το Σεπτζμβριο (2θ εξεταςτικι). Σε
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ ΣΕ, θ ΓΣΕΣ μπορεί να μετακζςει το χρόνο των
εξετάςεων.
2. Ο ΜΦ ζχει το δικαίωμα να εξεταςκεί ςε κάκε μάκθμα δφο (2), το πολφ, φορζσ, εκ των οποίων θ
μία φορά είναι ςτο εξάμθνο διδαςκαλίασ του μακιματοσ. Σε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ τθν 1θ
φορά ο ΜΦ μθδενίηεται ςτο αντίςτοιχο μάκθμα και ζχει το δικαίωμα να εξεταςτεί ςε αυτό μια
μόνο φορά ακόμθ. Όταν ο ΜΦ τεκμθριωμζνα δεν μπόρεςε να παραςτεί τθ μία φορά ςε ζνα
μάκθμα, λόγω προβλιματοσ υγείασ ι άλλου ςοβαροφ προβλιματοσ, τότε ζχει τθ δυνατότθτα να
εξεταςτεί από τον διδάςκοντα ςε άλλθ θμερομθνία μεν αλλά αποκλειςτικά ςτο πλαίςιο τθσ ίδιασ
εξεταςτικισ.
3. Ο ΜΦ οφείλει να ζχει εξεταςκεί επιτυχϊσ, μετά το πζρασ και τθσ εξεταςτικισ του Ιουνίου, ςε 3
από τα 6 μακιματα ςτα ΜΔΕ τθσ Βαςικισ Φυςικισ και ςε 6 από τα 11 ςτο ΜΔΕ τθσ Φυςικισ
Περιβάλλοντοσ, διαφορετικά διαγράφεται από το αντίςτοιχο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
4. Αν ο ΜΦ δεν ολοκλθρϊςει όλα τα μακιματα με το πζρασ τθσ εξεταςτικισ του Σεπτεμβρίου
διαγράφεται από το αντίςτοιχο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Η οριςτικι απόφαςθ τθσ διαγραφισ
του ΜΦ λαμβάνεται από τον αντίςτοιχο Τομζα φςτερα από ειςιγθςθ μιασ τριμελοφσ Επιτροπισ
που ορίηεται από τον Τομζα που ανικει το ΜΔΕ και περιλαμβάνει και τον Σφμβουλο του ΜΦ, θ
οποία κα εξετάηει τθ ςυνολικι εικόνα του υπό διαγραφι ΜΦ και κα διερευνά τουσ λόγουσ τθσ
αποτυχίασ του. Με βάςθ τα παραπάνω είναι δυνατόν ςε εξαιρετικζσ και μόνο περιπτϊςεισ να
δοκεί περικϊριο για να εξεταςκεί ςε ζνα και μόνο μάκθμα ςτο 3ο εξάμθνο.
5. Επιτυχισ κεωρείται θ εξζταςθ του μακιματοσ εφόςον ο βακμόσ του είναι τουλάχιςτον ζξι (6). Η
βακμολογία των μακθμάτων γίνεται ςε ακζραιεσ μονάδεσ.
6. Αν ο ΜΦ ζχει παρακολουκιςει μακιματα άλλου αναγνωριςμζνου μεταπτυχιακοφ κφκλου
ςπουδϊν και ζχει εξεταςτεί επιτυχϊσ ςε αυτά, μπορεί να απαλλαγεί από τα αντίςτοιχα μακιματα
του ΜΔΕ μετά από αίτθςι του, ςυνοδευόμενθ από επίςθμα πιςτοποιθτικά και ειςιγθςθ των
αντίςτοιχων διδαςκόντων των μακθμάτων αυτϊν, απόφαςθ του αντίςτοιχου Τομζα και ειςιγθςθ
τθσ ΣΕ. Η απαλλαγι αυτι μπορεί να γίνει το πολφ για δφο μακιματα και αποφαςίηεται από τθ
ΓΣΕΣ.
7. Μία ζωσ δφο εβδομάδεσ πριν το πζρασ τθσ διδαςκαλίασ διανζμεται κατάλλθλο ανϊνυμο
ερωτθματολόγιο ςτουσ ΜΦ, ξεχωριςτό για κάκε μάκθμα και διδάςκοντα, για τθν αξιολόγθςθ (π.χ.
επίδοςθ των διδαςκόντων, περιεχόμενο των μακθμάτων, προτάςεισ βελτίωςθσ κλπ). Η
επεξεργαςία των Ερωτθματολογίων γίνεται από τθ ΣΕ.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ
1. Ο ΜΦ μπορεί να ξεκινιςει τθ Διπλωματικι του εργαςία μετά τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων,
τον Ιοφνιο ι το Σεπτζμβριο του 1ου ζτουσ.
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2. Η Διπλωματικι εργαςία εκπονείται με τθν κακοδιγθςθ ενόσ Επιβλζποντα που ορίηει ο
αντίςτοιχοσ του ΜΔΕ Τομζασ και με το πζρασ τθσ εξετάηεται από τριμελι επιτροπι που
απαρτίηεται από τον Επιβλζποντα και άλλα δφο μζλθ, που εμπίπτουν ςτθν κατθγορία τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 4 του παρόντοσ κανονιςμοφ και με γνωςτικό αντικείμενο ςυναφζσ
με τθν επιςτθμονικι περιοχι τθσ εργαςίασ.
3. Με τθν ζναρξθ εκπόνθςθσ τθσ Διπλωματικισ εργαςίασ, ο Επιβλζπων οφείλει να γνωςτοποιιςει
τον τίτλο και να προτείνει τα άλλα δφο μζλθ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ ςτθ ΣΕ, φςτερα από
ζγκριςθ του αντίςτοιχου Τομζα.
4. Η περίοδοσ τθσ δθμόςιασ παρουςίαςθσ τθσ Διπλωματικισ εργαςίασ κακορίηεται από κάκε
Τομζα μετά το πζρασ τθσ εξεταςτικισ περιόδου του Φεβρουαρίου και Ιουνίου και θ
θμερομθνία ανακοινϊνεται τουλάχιςτον δφο εβδομάδεσ πριν τθν παρουςίαςθ και
περιλαμβάνει και ςχετικι περίλθψθ τθσ εργαςίασ.
5. Μετά τθν παρουςίαςθ, θ Εξεταςτικι Επιτροπι ςυμπλθρϊνει το πρακτικό με τον βακμό
εξζταςθσ τθσ Διπλωματικισ εργαςίασ, που το προωκεί ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ. Σε
περίπτωςθ διαφορετικισ βακμολογίασ των μελϊν τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ, θ τελικι
βακμολογία προκφπτει ωσ ο μζςοσ όροσ των επιμζρουσ βακμολογιϊν των τριϊν εξεταςτϊν, με
ςτρογγυλοποίθςθ ςε ακζραια μονάδα προσ τα πάνω.
6. Η Διπλωματικι εργαςία, διορκωμζνθ ςφμφωνα προσ τισ υποδείξεισ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ,
κατατίκεται ςε ζγγραφθ και θλεκτρονικι μορφι, ςτθ Βιβλιοκικθ τθσ Σχολισ Θετικϊν
Επιςτθμϊν, ακολουκϊντασ τισ αντίςτοιχεσ οδθγίεσ του Εκνικοφ Κζντρου Τεκμθρίωςθσ.
7. Κάκε Επιβλζπων που εμπίπτει ςτθν κατθγορία τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 του παρόντοσ
κανονιςμοφ μπορεί να αναλαμβάνει τθν επίβλεψθ το πολφ τριϊν νζων διπλωματικϊν ανά
ζτοσ.
8. Ο ΜΦ, μετά τθ λιψθ του ΜΔΕ δεςμεφεται για τθν περαιτζρω χριςθ των δεδομζνων και
αποτελεςμάτων τθσ Διπλωματικισ εργαςίασ, μόνο με τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του
Επιβλζποντα.
9. Η ΣΕ εξετάηει ειδικζσ περιπτϊςεισ ΜΦ και τουσ διευκολφνει ςε ςχζςθ με ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ
που προκφπτουν από λιψθ υποτροφίασ ι πρακτικι άςκθςθ.

ΑΡΘΡΟ 8: ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΣΗΣΕ ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΣΗΗ (ΜΦΜΦ)
1.

Ο υποψιφιοσ ςτθν αίτθςι του ςθμειϊνει αν επικυμεί να είναι Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ Μερικισ
Φοίτθςθσ (ΜΦΜΦ). Η εργαςιακι κατάςταςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του χρόνου εβδομαδιαίασ
απαςχόλθςισ του, πρζπει να τεκμθριϊνεται από επίςθμα ζγγραφα (βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ
φορζα), είτε εργάηεται ςτο δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα. Η επιλογι τουσ γίνεται με τθ ςειρά
προςόντων και εφόςον εμπίπτουν ςτο ςυνολικό αρικμό ΜΦ και ςτο ςυνολικό αρικμό ΜΦΜΦ του
εκάςτοτε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ.

2. Για τουσ ΜΦΜΦ θ μζγιςτθ διάρκεια για τθν απόκτθςθ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ
Ειδίκευςθσ (ΜΔΕ) είναι ζξι (6) εξάμθνα.
3. Στθν αρχι κάκε εξαμινου κάκε ΜΦΜΦ δθλϊνει ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ τα μακιματα που
προτίκεται να παρακολουκιςει και να εξεταςκεί.
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4. Ο ΜΦΜΦ ζχει το δικαίωμα να εξεταςκεί ςε κάκε μάκθμα το πολφ δφο φορζσ, εκ των οποίων θ
πρϊτθ ςτο αντίςτοιχο εξάμθνο διδαςκαλίασ του μακιματοσ. Σε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ τθν
1θ φορά μθδενίηεται και ζχει το δικαίωμα να δϊςει το μάκθμα μόνο μία φορά ακόμα.
5. Με το πζρασ τθσ εξεταςτικισ περιόδου του Σεπτεμβρίου του 1ου ζτουσ ο ΜΦΜΦ οφείλει να ζχει
εξεταςκεί επιτυχϊσ ςτα 3 από τα 6 μακιματα του ΜΔΕ Βαςικισ Φυςικισ και ςτα 6 από τα 11 του
ΜΔΕ Φυςικισ Περιβάλλοντοσ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ διαγράφεται.
6. Το Σεπτζμβριο του 2ου ζτουσ οφείλει να ζχει εξεταςτεί επιτυχϊσ ςε όλα τα μακιματα. Σε
διαφορετικι περίπτωςθ διαγράφεται από το αντίςτοιχο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
7. Ο ΜΦΜΦ μπορεί να ξεκινιςει τθ διπλωματικι του εργαςία μετά τθν ολοκλιρωςθ όλων των
μακθμάτων, τον Ιοφνιο ι το Σεπτζμβριο του 2ου ζτουσ.
8. Οι ΜΦΜΦ ακολουκοφν κατά τα λοιπά τισ ίδιεσ διατάξεισ με τουσ ΜΦ, όπωσ περιγράφονται ςτα
προθγοφμενα άρκρα.
9. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ των ΜΦΜΦ ανά ζτοσ προτείνεται από τθ ΓΣ κάκε Τομζα, για τα αντίςτοιχα
επιςτθμονικά πεδία, και αποφαςίηεται ςτθ ΓΣΕΣ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
ΔΕΤΣΕΡΟΤ ΚΤΚΛΟΤ (ΔΔΦΕ)
Το Τμιμα Φυςικισ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν απονζμει ζνα ενιαίο
Διδακτορικό Δίπλωμα Φυςικϊν Επιςτθμϊν (ΔΔΦΕ) ςε αποφοίτουσ από τθ Βαςικι και Εφαρμοςμζνθ
Φυςικι κακϊσ και ςε αποφοίτουσ των διατμθματικϊν ΜΔΕ Μικροθλεκτρονικισ, Ηλεκτρονικισ,
Υπολογιςτϊν, Τθλεπικοινωνιϊν και Αυτοματιςμοφ. Επίςθσ ςε υποψθφίουσ ςυναφϊν προσ τθ Φυςικι
επιςτθμονικϊν πεδίων άλλων Τμθμάτων.

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Οι προχποκζςεισ για να γίνει δεκτόσ ζνασ φοιτθτισ ςτο πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν
Δεφτερου Κφκλου του Τμιματοσ Φυςικισ είναι: α) Πτυχίο από Τμιμα Σχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν
Α.Ε.Ι. ι Πολυτεχνείων τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ θμεδαπισ και
τθσ αλλοδαπισ και β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.–Master’s) ςτισ Θετικζσ
Επιςτιμεσ.
2. Πτυχιοφχοι Α.Ε.Ι. τθσ αλλοδαπισ κα πρζπει με τθν αίτθςι τουσ να προςκομίηουν αντίγραφο
αναγνϊριςθσ του ΜΔΕ από το ΔΟΑΤΑΠ, που ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ ι να κατακζςουν
αντίγραφο τθσ αίτθςθσ προσ το ΔΟΑΤΑΠ για τθν αναγνϊριςθ αντιςτοιχίασ ι/και ιςοτιμίασ του
Τμιματόσ τουσ προσ τα αντίςτοιχα θμεδαπά. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ θμερομθνία επίςθμθσ
ζναρξθσ των διδακτορικϊν ςπουδϊν ζπεται τθσ θμερομθνίασ επικφρωςθσ από το ΔΟΑΤΑΠ.
3.

Ο υποψιφιοσ που ενδιαφζρεται για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ υποβάλλει ςχετικι
ζντυπθ αίτθςθ ςτθ Γραμματεία του αντίςτοιχου Τομζα όπου και ςυηθτείται εκτενϊσ θ
υποψθφιότθτα και ςτθ ςυνζχεια θ πρόταςι του διαβιβάηεται ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ. Σε
αυτιν περιλαμβάνονται:
α) Αίτθςθ εγγραφισ για το Δεφτερο Κφκλο Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Φυςικισ ςτθν
οποία κα πρζπει να αναφζρονται ςυνοπτικά και τα ερευνθτικά ενδιαφζροντα του υποψθφίου
κακϊσ και οι λόγοι για τουσ οποίουσ επικυμεί να εκπονιςει Διδακτορικι Διατριβι ςτο Τμιμα
Φυςικισ, μετά από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του μελλοντικοφ του Επιβλζποντα.
β) Αντίγραφο πτυχίου βαςικϊν ςπουδϊν (προπτυχιακϊν) και αντίγραφο πτυχίου ι βεβαίωςθ
περάτωςθσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν.
γ) Βιογραφικό ςθμείωμα και αναλυτικι βακμολογία των μακθμάτων που ζχει παρακολουκιςει ςε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
δ) Τουλάχιςτον δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ από μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ οι οποίεσ κα
πρζπει να αξιολογοφν τθν ακαδθμαϊκι πορεία του υποψθφίου.
ε) Πιςτοποιθτικά επαρκοφσ γνϊςθσ Αγγλικισ γλϊςςασ.
ςτ) Δφο φωτογραφίεσ
η) Ενδεχομζνωσ, άλλα πιςτοποιθτικά ςχετικά με ςυναφείσ, προσ το προτεινόμενο ερευνθτικό
αντικείμενο, επιςτθμονικζσ ι επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ.
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4. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ τίτλου (ΜΔΕ ι MSc) από άλλο
Τμιμα τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, θ Επιτροπι που ορίηει ο αντίςτοιχοσ Τομζασ καλείται να
εξετάςει τθν φλθ των μακθμάτων που ζχει παρακολουκιςει και να προτείνει ςτθ ΣΕ τθν
παρακολοφκθςθ και εξζταςθ ι όχι μακθμάτων από το αντίςτοιχο ΠΜΣ του Τμιματοσ Φυςικισ.
5. Η ΣΕ εξετάηει μετά από ειςιγθςθ του Επιβλζποντα του ΜΦ και τθν απόφαςθ του αντίςτοιχου
Τομζα, τθν ανάγκθ παρακολοφκθςθσ και εξζταςθσ μακθμάτων από υποψιφιουσ διδάκτορεσ
που είναι κάτοχοι του μεταπτυχιακοφ τίτλου του Τμιματοσ, ανάλογα με το αντικείμενο τθσ
διατριβισ. Τα μακιματα αυτά κα πρζπει να τα ολοκλθρϊςει μζςα ςτον 1ο χρόνο τθσ διατριβισ
του, άλλωσ διαγράφεται από το Δεφτερο Μεταπτυχιακό κφκλο.
6. Η ΣΕ ειςθγείται ςτθ ΓΣΕΣ τθν υποψθφιότθτα του ΥΔ μετά από ειςιγθςθ του αντίςτοιχου Τομζα
ςτθν οποία κα περιλαμβάνεται (α) θ Τριμελισ Συμβουλευτικι Επιτροπι με τον Επιβλζποντα (β)
υπογεγραμμζνο κείμενο από τον Επιβλζποντα όπου κα αναφζρεται ο προςωρινόσ τίτλοσ και το
αντικείμενο τθσ ζρευνασ. Οι αιτιςεισ εξετάηονται από τθ Συντονιςτικι Επιτροπι
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του Ακαδθμαϊκοφ ζτουσ και
προωκοφνται για τελικι απόφαςθ ςτθ ΓΣΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΣΕ ΚΑΘΗΓΗΣΕ

1. Στθν τριμελι ςυμβουλευτικι επιτροπι που προτείνεται από τον αντίςτοιχο Τομζα και εγκρίνεται
από τθ ΓΣΕΣ για τθν επίβλεψθ και κακοδιγθςθ του υποψθφίου διδάκτορα, μετζχει ζνα μζλοσ του
οικείου Τμιματοσ τθσ βακμίδασ του Κακθγθτι, Αναπλθρωτι Κακθγθτι ι Επίκουρου Κακθγθτι, ωσ
(Κφριοσ) Επιβλζπων, και άλλα δφο (2) μζλθ, τα οποία μπορεί να είναι μζλθ Δ.Ε.Π. του ιδίου ι
άλλου Τμιματοσ του ιδίου ι άλλου Πανεπιςτθμίου τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ,
αποχωριςαντεσ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ κακθγθτζσ Α.Ε.Ι., Ερευνθτζσ των βακμίδων Αϋ, Βϋ ι Γϋ
αναγνωριςμζνου Ερευνθτικοφ Κζντρου του εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ, οι οποίοι είναι κάτοχοι
διδακτορικοφ διπλϊματοσ.
2. Ο Επιβλζπων κακθγθτισ εποπτεφει και υποςτθρίηει τθν ζρευνα του υποψιφιου διδάκτορα. Στο
ζργο αυτό ςυνεπικουρείται από τα άλλα δφο μζλθ τθσ Τριμελοφσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ τα
οποία πρζπει να ζχουν τθν ίδια ι ςυναφι επιςτθμονικι ειδικότθτα με αυτι, ςτθν οποία ο
υποψιφιοσ διδάκτορασ εκπονεί τθ διατριβι του.
3. Ο ΥΔ προβαίνει ςε πλιρθ ενθμζρωςθ τθσ τριμελοφσ Επιτροπισ, με το πζρασ ενόσ θμερολογιακοφ
ζτουσ, παρουςιάηοντασ γραπτϊσ ςτθν Τριμελι Επιτροπι ζκκεςθ περί των πεπραγμζνων και τθσ
προόδου εν γζνει του ερευνθτικοφ του ζργου. Η Τριμελισ Επιτροπι ςυντάςςει ετιςια ζκκεςθ
προόδου του υποψθφίου που υπογράφεται και από τα τρία μζλθ τθσ και αφοφ ενθμερωκεί
ςχετικά ο Τομζασ, κατατίκεται ςτο φάκελλό του ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ. Αν ο ΥΔ δεν
κατακζςει για 2 ςυνεχόμενα ζτθ γραπτι ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν πρόοδο του ζργου του ςτθν
Τριμελι Επιτροπι επίβλεψισ του, ι λάβει αρνθτικι ζκκεςθ προόδου από τθν Τριμελι Επιτροπι
του, τότε παραπζμπεται το κζμα αυτό προσ τθ ΣΕ μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του αντίςτοιχου
Τομζα, και τθσ τριμελοφσ επιτροπισ του με το ερϊτθμα τθσ διαγραφισ του. Η ΣΕ εξετάηει ςυνολικά
το κζμα και ειςθγείται ανάλογα προσ τθ ΓΣΕΣ για τθν τελικι απόφαςθ.
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ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΔΩΝ

1. Η χρονικι διάρκεια για τθν απόκτθςθ του διδακτορικοφ διπλϊματοσ δεν μπορεί να είναι μικρότερθ
από τρία (3) πλιρθ θμερολογιακά ζτθ από τθν θμερομθνία οριςμοφ τθσ τριμελοφσ
ςυμβουλευτικισ επιτροπισ. Με ςχετικι απόφαςθ τθσ ΣΕ μπορεί να προβλζπεται θ παράλλθλθ
παρακολοφκθςθ και επιτυχισ περάτωςθ οργανωμζνου κφκλου μακθμάτων ι άλλεσ ςυναφείσ
δραςτθριότθτεσ.
2. Αναςτολι φοίτθςθσ είναι δυνατι, για εξαιρετικά ςοβαροφσ λόγουσ, για ζνα ζτοσ το πολφ, κατόπιν
αίτθςθσ του φοιτθτι ςτθ ΣΕ του ΠΜΣ και ςχετικι επιςτολι τθσ τριμελοφσ επιτροπισ και ειςιγθςθ
του αντίςτοιχου Τομζα. Η αναςτολι φοίτθςθσ εγκρίνεται από τθ ΓΣΕΣ του Τμιματοσ, ζπειτα από
ειςιγθςθ τθσ ΣΕ όπωσ ο νόμοσ ορίηει.
3. Η ςυγγραφι τθσ Διατριβισ γίνεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και δίνεται θ δυνατότθτα υποβολισ μιασ
εκτενοφσ περίλθψθσ ςτα αγγλικά, όταν κεωρείται απαραίτθτο από τθν τριμελι επιτροπι και τον
υποψιφιο. Η ςυγγραφι ολόκλθρθσ τθσ διατριβισ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα είναι δυνατι μετά από
κετικι ειςιγθςθ του αντίςτοιχου Τομζα, τθσ ΣΕ και μετά από ζγκριςθ τθσ ΓΣΕΣ του Τμιματοσ, μόνο
όταν υπάρχουν οι κάτωκι προχποκζςεισ που να αιτιολογοφν αυτι τθ δυνατότθτα (α) όταν ο
υποψιφιοσ προζρχεται από τθν αλλοδαπι και δε γνωρίηει τθν Ελλθνικι γλϊςςα, (β) όταν υπάρχει
υπογεγραμμζνθ διαπανεπιςτθμιακι ςυνεργαςία με Ιδρφματα του εξωτερικοφ που να προβλζπει
τθ ςυγγραφι τθσ διατριβισ ςτθν αγγλικι γλϊςςα, (γ) όταν θ Διδακτορικι Διατριβι εκπονείται ςτο
πλαίςιο ενόσ προγράμματοσ που επιβάλει, ςτθν ζναρξι τθσ, τθ ςυμμετοχι ςτθν τριμελι επιτροπι
ενόσ επιςτιμονα από τθν αλλοδαπι που δε γνωρίηει τθν ελλθνικι γλϊςςα. Στισ περιπτϊςεισ (β) και
(γ) απαιτείται επιπλζον και θ ςυγγραφι εκτενοφσ περίλθψθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, θ οποία κα
περιλαμβάνει τθ μεκοδολογία, τα αποτελζςματα και τα ςυμπεράςματα τθσ διατριβισ.

ΑΡΘΡΟ 13: ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ
1. Για τθν τελικι αξιολόγθςθ και κρίςθ τθσ διατριβισ του υποψιφιου διδάκτορα, μετά τθν
ολοκλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του, και ζπειτα από υπογεγραμμζνθ ειςιγθςθ τθσ τριμελοφσ
ςυμβουλευτικισ επιτροπισ, ορίηεται από τθ ΓΣΕΣ, φςτερα από ειςιγθςθ του οικείου Τομζα
επταμελισ εξεταςτικι επιτροπι, ςτθν οποία μετζχουν και τα τρία μζλθ τθσ τριμελοφσ
ςυμβουλευτικισ επιτροπισ.
2. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ ορίηονται ςφμφωνα με το Νόμο όπου
τουλάχιςτον δφο (2) από τα 7 κα πρζπει να ανικουν ςτο οικείο Τμιμα. Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ
επιτροπισ μπορεί να είναι μζλθ Κακθγθτζσ Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν ιδρυμάτων
τθσ αλλοδαπισ, αποχωριςαντεσ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ κακθγθτζσ Α.Ε.Ι., Ερευνθτζσ των
βακμίδων Αϋ, Βϋ ι Γϋ αναγνωριςμζνου Ερευνθτικοφ Κζντρου του εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ, οι
οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ. Όλα τα μζλθ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ
επιτροπισ πρζπει να δραςτθριοποιοφνται ςτθν ίδια ι ςυναφι επιςτθμονικι περιοχι με αυτι,
ςτθν οποία ο ΥΔ εκπόνθςε τθ διατριβι του.
3. Ο ΥΔ παρουςιάηει και υποςτθρίηει τθ διατριβι του δθμόςια, ενϊπιον τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ
επιτροπισ. Η επιτροπι κρίνει τθν πρωτοτυπία τθσ διατριβισ και το κατά πόςον αυτι προάγει τθν
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επιςτιμθ. Βαςικό κριτιριο για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ διατριβισ είναι θ δθμοςίευςθ
ςθμαντικοφ μζρουσ τθσ διατριβισ ςε τουλάχιςτον ζνα ζγκυρο διεκνζσ περιοδικό με κριτζσ.
4. Η διδακτορικι διατριβι αξιολογείται με ζναν από τουσ εξισ χαρακτθριςμοφσ: Δεκτι και Μθ Δεκτι.
5. Για τθν ζγκριςθ τθσ διδακτορικισ διατριβισ απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ τουλάχιςτον πζντε (5)
μελϊν τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ.
6. Η αναγόρευςθ του υποψθφίου ςε Διδάκτορα γίνεται από τθ ΓΣΕΣ.
7. Μετά τθν επιτυχι εξζταςθ, διορκωμζνα από τισ ενδεχόμενεσ παρατθριςεισ τθσ εξεταςτικισ
επιτροπισ αντίτυπα τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ κατατίκενται, μζςω τθσ Γραμματείασ του
Τμιματοσ, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι ςτθ Βιβλιοκικθ τθσ Σχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν και
το Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ ακολουκϊντασ τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ ςυγγραφισ που κακορίηει
θ τελευταία.

ΑΡΘΡΟ 14: ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
1.

Ο παρϊν κανονιςμόσ επικαιροποιείται μετά από ειςιγθςθ τθσ ΣΕ και ζγκριςθ από τθ ΓΣΕΣ του
Τμιματοσ Φυςικισ, ϊςτε, βζλτιςτα, να ανταποκρίνεται ςτισ εκάςτοτε ακαδθμαϊκζσ ςυνκικεσ. Η
τελικι ευκφνθ για τθν ερμθνεία και τθν ορκι εφαρμογι του κακϊσ και θ διευκζτθςθ
προβλθμάτων ςε ιδιάηουςεσ και όλωσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μθ καλυπτόμενεσ από το παρόν
κείμενο εναπόκειται ςτθ ΓΣΕΣ.
2.
Ο παρϊν κανονιςμόσ ιςχφει από το Ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-2015.
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