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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1701/24778
Έγκριση του Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με
τίτλο «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική».
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 ειδικότερα 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 Θρησκευμάτων «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα».
3. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2.3.2018/
τ.Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις».
4. Την παρ. 3ε, του άρθρου 9, του ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (ΦΕΚ 148/167-2008, 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 Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πατρών (συνεδρίαση 15/29.5.2018).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πατρών (συνεδρίαση 138/20.7.2018).
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
ομόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση του Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο
«Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική¨, ως ακολούθως:

Αρ. Φύλλου 3836

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο ολοκληρώνεται 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
ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την
ικανοποίηση 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 επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του
πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων, καθώς
και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται
το κάθε Τμήμα.
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 μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο
των κατευθύνσεών του, με παράλληλη διατήρηση των
βαθμών ελευθερίας και των δυνατοτήτων καινοτομίας
τους, που προκύπτουν εξαιτίας ιδιαιτεροτήτων κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρο 1. Εισαγωγή
Άρθρο 2. Σκοπός
Άρθρο 3. Όργανα και Μέλη του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 4. Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Άρθρο 5. Εγγραφές-Δηλώσεις μαθημάτων/ασκήσεωνΚατεύθυνση
Άρθρο 6. Εκπαιδευτική Δομή του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 7. Διπλωματική εργασία
Άρθρο 8. Λοιπές υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών
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Άρθρο 9. Απονομή και βαθμός Δ.Μ.Σ.
Άρθρο 10. Λογοκλοπή
Άρθρο 11. Φοιτητικές Παροχές
Άρθρο 12. Θέματα του Παραρτήματος Διπλώματος
Άρθρο 13. Διοικητική Υποστήριξη – Υλικοτεχνική
Υποδομή
Άρθρο 14. Αξιολόγηση
Άρθρο 15. Μεταβατικές ρυθμίσεις
Άρθρο 16. Συντμήσεις
Άρθρο 17. Παραρτήματα
Άρθρο 1. EΙΣΑΓΩΓΗ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ιδρύθηκε με
την υπ’ αριθμ. 810/12738 απόφαση (ΦΕΚ 1607/09.05.2018
τ. Β’) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συνεδρ. 134/20.04.2018)
και τη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής αρ. συνεδρ.
13/12.04.2018). Διέπεται από τις διατάξεις τoυ νόμου
4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του
Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές
καθώς και του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 2. ΣΚΟΠΟΣ
Το ΠΜΣ στις «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική» «Advanced Studies in Physics» οδηγεί αποκλειστικά στην
απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)
στις ακόλουθες δύο (2) ειδικεύσεις:
1. Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική
(Theoretical, Computational Physics, Astrophysics).
2. Φυσική και Τεχνολογία Υλικών - Φωτονική (Materials
Physics and Technology -Photonics).
Σκοπός του Προγράμματος είναι:
α. η εκπαίδευση σε προχωρημένα εξειδικευμένα και
μοντέρνα θέματα Θεωρητικής, Υπολογιστικής Φυσικής
και Αστροφυσικής, Φυσικής και Τεχνολογίας Υλικών
και Φωτονικής με έμφαση 1) στη θεωρητική φυσική και
στη μαθηματική μοντελοποίηση προβλημάτων, στην
υπολογιστική φυσική και σε μεθόδους προσομοίωσης
φαινομένων και διεργασιών, στην Αστροφυσική, 2) στα
καινοτόμα υλικά και διατάξεις και 3) στην φυσική των
λέιζερ και στην φυσική των αλληλεπιδράσεων ακτινοβολίας-ύλης, ως επίσης στην εξοικείωση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, στην προώθηση της επιστημονικής
αριστείας και έρευνας, στην καλλιέργεια και ανάπτυξη
ηγετικών δυνατοτήτων,
β. η διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και
εφαρμοσμένης γνώσης στα επί μέρους αντικείμενα του
ΠΜΣ,
γ. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν
διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές περιοχές,
δ. η δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και αναβαθμισμένες δεξιότητες στα σύγχρονα επί
μέρους αντικείμενα του ΠΜΣ, ικανών να αντιμετωπίσουν
τις προκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος,
ε. ο εφοδιασμός των φοιτητών με γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν
να εργαστούν ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις
αυξημένης ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα ή ακόμα στην
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κεντρική κυβέρνηση και στην περιφερειακή και τοπική
αυτοδιοίκηση.
(Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ παρέχονται στην ιστοσελίδα: http://www.
physics.upatras.gr)
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 Πανεπιστημίου 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, διοικητικού, 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 δύο (2) εκπροσώπους μεταπτυχιακών
φοιτητών του Τμήματος.
Η Συνέλευση έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες, καθώς
και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους
διατάξεις:
• Εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης ΠΜΣ.
• Εκλέγει για διετή θητεία τη Συντονιστική Επιτροπή
του ΠΜΣ «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική».
• Επιλέγει τους εισακτέους ΜΦ μετά από προκήρυξη
η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής http://
physics.upatras.gr
Κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των
μεταπτυχιακών μαθημάτων
Καλεί από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες σύμφωνα με το άρθρο
36, παράγραφος 5 του ν. 4485/2017
γ) Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται
από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, τα οποία εκλέγονται από τη Σ.Τ. και έχει
την ακόλουθη σύνθεση: αποτελείται από τον Διευθυντή
του Π.Μ.Σ., τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και
από τρείς διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.
Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος και ειδικότερα:
• Φροντίζει για την προβολή του Π.Μ.Σ. και την προσέλκυση υποψηφίων
• Προτείνει στη Συνέλευση την προκήρυξη του Π.Μ.Σ.
και τον αριθμό των υποψηφίων Μ.Φ.
• Εισηγείται στη Συνέλευση τη σύνθεση των Ε.Α.Υ.
• Ενημερώνει τη Συνέλευση για τη σειρά αξιολόγησης
των υποψηφίων Μ.Φ.
• Εισηγείται στη Συνέλευση τον Ε.Κ. και τα μέλη της
Τ.Ε.Ε. για κάθε Μ.Φ., μετά από πρόταση των Ε.Κ.
• Επεξεργάζεται το πρόγραμμα μαθημάτων, εισηγείται τους συντονιστές των μαθημάτων και επιβλέπει την
εφαρμογή του προγράμματος.
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• Ενημερώνει τη Συνέλευση για τα θέματα του Π.Μ.Σ.
• Προτείνει στη Συνέλευση την κατανομή κονδυλίων
του Π.Μ.Σ.,
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν αμοιβών των Μ.Φ.
για διδακτικά καθήκοντα (επικουρικό έργο). Προβαίνει
σε ενέργειες προσέλκυσης κονδυλίων για το Π.Μ.Σ.. Είναι υπεύθυνη για την αποδοχή δωρεών προς το Π.Μ.Σ.
και την έκδοση σχετικών αποδείξεων στα πλαίσια των
γενικών σχετικών κανόνων του Π.Π. και σε συνεργασία
με τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Π.Π.
δ) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ): αποτελείται 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
Συντονιστικής Επιτροπής και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του με απόφαση της Συνέλευσης για διετή θητεία. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στη Συνέλευση
κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή
του ΠΜΣ και ειδικότερα ασκεί τα κατωτέρω καθήκοντα :
• Έχει την ευθύνη σύνταξης αναλυτικού απολογισμού
του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ.
• Εισηγείται στη Συνέλευση όλα τα θέματα που άπτονται του Π.Μ.Σ. μεταφέροντας τις αποφάσεις της Σ.Ε.
• Έχει την ευθύνη για την απρόσκοπτη λειτουργία του
Π.Μ.Σ.
• Φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων της Σ.Ε.
• Ο Δ.Σ.Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Π.Μ.Σ., τους οποίους
υποβάλλει στη Σ.Τ., την παρακολούθηση της εκτέλεσης
του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.
• Ο Δ.Σ.Π.Μ.Σ. εισηγείται γενικότερα στα αρμόδια όργανα για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική
λειτουργία του προγράμματος.
Έχει την ευθύνη σύνταξης αναλυτικού απολογισμού
του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ στις
Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική.
στ) Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών έχει την
εποπτεία και τον γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών, σε επίπεδο Ιδρύματος.
3.2. Τη διδασκαλία του ΠΜΣ μπορούν να αναλαμβάνουν οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017.
Στα μέλη ΕΔΙΠ, τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία
μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών
και επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών, υπό την
εποπτεία των καθηγητών της σχολής.
Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται
μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος
εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.
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Άρθρο 4.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
4.1 Για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών διενεργείται προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του
Προγράμματος και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής κάθε ακαδημαϊκό έτος με καταληκτική
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών το
αργότερο εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία της προκήρυξης. Η δημοσίευση
της προκήρυξης γίνεται στον ημερήσιο τύπο, κατά τα
προβλεπόμενα από το Νόμο, από το Πανεπιστήμιο Πατρών με ευθύνη του Τμήματος Φυσικής, ενώ το σχετικό
κόστος βαρύνει το ΠΜΣ. Η προκήρυξη αναρτάται και
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής http://www.
physics.upatras.gr.
Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται κάθε έτος και για κάθε ειδίκευση Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των Υποψηφίων.
Η επιλογή ολοκληρώνεται μέχρι 1 Οκτωβρίου κάθε
έτους.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι τα
ακόλουθα:
• Αίτηση με οποία ο υποψήφιος εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για μία μόνο από τις ως άνω ειδικεύσεις (σε
έντυπο που βρίσκεται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση).
• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
• Έκθεσης ενδιαφέροντος σε σχέση με την ειδίκευση.
• Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών.
• Αναγνώριση βασικού τίτλου σπουδών από τον
ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ όσον αυτός έχει απονεμηθεί από ίδρυμα
της αλλοδαπής
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
• Επίσημο τίτλο γνώσης μιας ξένης γλώσσας (εφόσον
υπάρχει).
• Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (Για υποψήφιους εκτός του Τμήματος Φυσικής).
• Αντίγραφα πιθανών ερευνητικών εργασιών.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο portal:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/
zups pg adm#
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής κατά τις
εργάσιμες ώρες στα τηλ. 2610-996098 και 2610-996077
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση secrphysics@upatras.gr.
4.2 Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων
ανά Ειδίκευση:
3α. Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική. Στην ειδίκευση γίνονται κατ’ αρχήν δεκτοί απόφοιτοι
των Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών και Γεωλογίας,
καθώς και άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών,
Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλων, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής.
3β. Φυσική και Τεχνολογία Υλικών - Φωτονική. Στην
ειδίκευση γίνονται κατ’ αρχήν δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης των Υλικών, καθώς
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και Τμημάτων Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Χημικών
Μηχανικών καθώς και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής.
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των
ως άνω αναφερομένων Τμημάτων υπό την προϋπόθεση
ότι, εφόσον επιλεγούν, θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση
Περάτωσης των Σπουδών τους πριν την ημερομηνία
συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα
των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του
πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν την
ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη
λήξη των εγγραφών.
Α) Ο αριθμός των φοιτητών που γίνονται δεκτοί κατ’
έτος στην Ειδίκευση Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική
και Αστροφυσική δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από
δέκα (10).
Β) Ο αριθμός των φοιτητών που γίνονται δεκτοί κατ’
έτος στην Ειδίκευση Φυσική και Τεχνολογία Υλικών - Φωτονική δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από είκοσι (20).
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής 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, εφόσον το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν
στο Τμήμα Φυσικής, είναι συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα.
4.3 Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καταρτίζει
πίνακα αξιολογικής σειράς των επιτυχόντων, ο οποίος
(με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής)
επικυρώνεται από την Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη
τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:
1. Το βαθμό πτυχίου/διπλώματος.
2. Την επίδοση του υποψηφίου στα σχετικά με την Ειδίκευση προπτυχιακά μαθήματα που έχει διδαχτεί.
3. Τη χρονική διάρκεια απόκτησης του βασικού του
πτυχίου.
4. Τη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή/και πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό
αντικείμενο του ΠΜΣ.
5. Συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των
συστατικών επιστολών).
6. Άλλα προσόντα
Η βαθμολογία προέρχεται από τον βαθμό πτυχίου, ο
οποίος για κάθε έτος καθυστέρησης (μετά τον 5ο χρόνο
για τους φυσικούς) μειώνεται κατά 5%, αυξάνεται κατά
10% σε περίπτωση διπλωματικής εργασίας σχετικής με
το μεταπτυχιακό, και αυξάνεται επίσης κατά 10% (το
πολύ) σε περίπτωση εργασιών σε περιοδικά και συνέδρια (κρίνει σχετικά η επιτροπή). Επίσης, στον τελικό
βαθμό προστίθεται και ο βαθμός της συνέντευξης, το
μέγιστο του οποίου δεν μπορεί να ξεπερνάει το 5 (1/3
της συνολικής βαθμολογίας).
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται, όταν το κρίνει απαραίτητο, να ορίσει στον υποψήφιο μεταπτυχιακό φοιτητή, εφόσον επιλεγεί, την παρακολούθηση και εξέταση,
κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών, δύο (2) Προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος.
Άρθρο 5.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ –
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
5.1 Η εγγραφή των εισακτέων ΜΦ γίνεται έως τις 30
Οκτωβρίου κάθε έτους σε προθεσμίες που ορίζονται από
τη Συνέλευση του Τμήματος.
Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, είναι εφικτή η εγγραφή εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, με απόφαση της Συνέλευσης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση
του ενδιαφερομένου.
5.2 Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να ανανεώνουν την εγγραφή
τους ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο όπως αυτό καθορίζεται από τη Σύγκλητο
του Πανεπιστημίου Πατρών.
5.3 Παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής αναστολής
των σπουδών, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα
εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη
διάρκεια κανονικής φοίτησης.
5.4 Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις
(ενδεικτικά: ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας) να
χορηγείται παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του
Τμήματος.
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 Oι όροι φοίτησης που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ γίνονται αποδεκτοί από κάθε
υποψήφιο με την εγγραφή του. Ο υποψήφιος, πριν εγγραφεί, λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού.
Άρθρο 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΜΣ
6.1 Διάρκεια και διάρθρωση Σπουδών – Διδακτικό
ημερολόγιο
Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας, ως ο νόμος ορίζει.
Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής διάρκειας
φοίτησης. Ως εκ τούτου, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης
στο ΠΜΣ ανέρχεται στα έξι (6) εξάμηνα.
H διδασκαλία και οι εξετάσεις του πρώτου και του
δευτέρου ακαδημαϊκού εξαμήνου πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
όπως αυτό εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών.
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Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων/ασκήσεων και εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται και ανακοινώνεται
από τη Συντονιστική Επιτροπή, τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από την έναρξη του εξαμήνου.
6.2 Μαθήματα
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90).
Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Για τη λήψη του ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και
να εξεταστούν επιτυχώς: σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα για την ειδίκευση
«Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική»), καθώς και στα μαθήματα επιλογής που προβλέπονται κατά
περίπτωση σε κάθε εξάμηνο προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός πιστωτικών μονάδων και να
εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική Εργασία στο Β’ και Γ΄ εξάμηνο.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:
Ειδίκευση: «Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική»
Α. Εξάμηνο
Κωδικός

Μάθημα

TCA 11

Κβαντομηχανική Ι

9

TCA 12

Ηλεκτροδυναμική

7

Επιλογή από τον κατάλογο μαθημάτων επιλογής της ειδίκευσης εφόσον επιλεγεί στο Β΄ εξάμηνο η
«Στατιστική Φυσική», ειδάλλως επιλέγεται υποχρεωτικά η «Μηχανική»

7

Επιλογή από τον κατάλογο μαθημάτων επιλογής της ειδίκευσης
ECTS Εξαμήνου: 30

ECTS

7

Β. Εξάμηνο
Κωδικός

Μάθημα

TCA 21

Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής

7

TCA 22

Παρουσίαση Βιβλιογραφίας

2

TCA 23

Ερευνητική Μεθοδολογία (Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

14

Επιλογή από τον κατάλογο μαθημάτων επιλογής της ειδίκευσης εφόσον επιλεγεί στο Α’
εξάμηνο η “Μηχανική”, ειδάλλως επιλέγεται υποχρεωτικά η“Στατιστική Φυσική”
ECTS Εξαμήνου: 30

ECTS

7

Γ. Εξάμηνο
Κωδικός

Μάθημα

ECTS

Επιλογή από τον κατάλογο μαθημάτων επιλογής της ειδίκευσης

7

Επιλογή από τον κατάλογο μαθημάτων επιλογής της ειδίκευσης

7

TCA 31
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
ECTS Εξαμήνου: 30
Σύνολο ECTS: 90

16

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (σε παρένθεση το εξάμηνο διδασκαλίας)
Κωδικός

Μάθημα

ECTS

TCA 13

Μηχανική (Α’)

7

TCA 14

Κβαντομηχανική ΙΙ (A’ ή Γ’)

7

TCA 15

Κβαντική Θεωρία Πεδίου (Α’ ή Γ’)

7

TCA 16

Θεωρία Ομάδων και Εφαρμογές στην Φυσική (Α’ ή Γ’)

7

TCA 17

Γενική Θεωρία Σχετικότητας (A’ ή Γ’)

7

TCA 24

Στοιχειώδη Σωμάτια και Αστροσωματιδιακή Φυσική (Β’)

7

TCA 25

Στατιστική Φυσική (Β’)

7

TCA 26

Τεχνικές Προσομοίωσης Φυσικών Συστημάτων (Β’)

7

TCA 27

Θεωρία και Εφαρμογές της Κβαντικής Πληροφορίας (Β’)

7

TCA 28

Υπολογιστική Αστροφυσική (Β’)

7
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TCA 18

Ειδικά Θέματα Κοσμολογίας (Α’ ή Γ’)

7

TCA 19

Ειδικά Θέματα Αστροφυσικής (Α’)

7

TCA 32

Αστροφυσική ΙΙΙ (Γ’)

7

TCA 29

Φυσική Αστέρων (Β’)

7

TCA 33

Στοχαστικά Μαθηματικά και Εφαρμογές (Γ’)

7

TCA 34

Ειδικά Θέματα Μηχανικής των Ρευστών (Α’ ή Γ’)

7

Ειδίκευση: «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών - Φωτονική»
Α’ Εξάμηνο
Κωδικός

Μάθημα

MAP 101

Κβαντική Φυσική

10

MAP 102

Ηλεκτρομαγνητισμός

10

MAP 103
Τεχνικές Χαρακτηρισμού Υλικών
ECTS Εξαμήνου: 30

ECTS

10

Β’ Εξάμηνο
Κωδικός

Μάθημα

ECTS

MAP 201

Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

9

Επιλογή από τον κατάλογο μαθημάτων επιλογής της ειδίκευσης

7

Επιλογή από τον κατάλογο μαθημάτων επιλογής της ειδίκευσης

7

Επιλογή από τον κατάλογο μαθημάτων επιλογής της ειδίκευσης
ECTS Εξαμήνου: 30

7

Γ’ Εξάμηνο
Κωδικός

Μάθημα

MAP 301

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Επιλογή από τον κατάλογο μαθημάτων επιλογής της ειδίκευσης
ECTS Εξαμήνου: 30
ΣΥΝΟΛΟ ECTS : 90

ECTS
23
7

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (σε παρένθεση το εξάμηνο διδασκαλίας)
Κωδικός

Μάθημα

ECTS

MAP 202

Φυσική και Τεχνολογία Υλικών και Διατάξεων Στερεάς Κατάστασης (Β)

7

MAP203

Υλικά και Διατάξεις για Ενεργειακές Εφαρμογές (Β)

7

MAP 204

Φασματοσκοπίες Λέιζερ (Β)

7

MAP 205

Κβαντική Οπτική (Β)

7

MAP 206

Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής (Β)

7

MAP 302

Φυσική και Τεχνολογία Υλικών και Διατάξεων Μαλακής Συμπυκνωμένης Ύλης (Γ)

7

MAP 303
Ειδικά θέματα Οπτικής (Γ)
7
Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.
Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα και η συγγραφή της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας γίνεται, στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.
6.3 Παρακολούθηση μαθημάτων
α) H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων και των ασκήσεων (εργαστηριακών, κ.λπ.) είναι υποχρεωτική.
β) Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικώς σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρακολούθησης των
μαθημάτων και συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών στις προβλεπόμενες υπό του προγράμματος ασκήσεις,
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είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν απουσίες, ο μέγιστος
αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/6 των
μαθημάτων ή των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν.
γ) Τα μαθήματα-εργαστήρια 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.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται να εξεταστεί στα
μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν την έναρξη του
χειμερινού εξαμήνου. Η εξεταστική περίοδος ορίζεται
στις δύο (2) εβδομάδες. Η παραπάνω εξέταση είναι επαναληπτική των μαθημάτων των αντίστοιχων εξαμήνων.
Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα, ή μη προσέλευσης στην εξέταση του μαθήματος, ή υπέρβασης του
ορίου απουσιών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την παρακολούθησή του. Σε
περίπτωση δεύτερης αποτυχίας σε μάθημα, στην οποία
δεν προσμετράται η τυχόν αποτυχία σε εξέταση μαθήματος κατά την επαναληπτική εξέταση πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, ο μεταπτυχιακός φοιτητής
διαγράφεται από το Πρόγραμμα.
Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στο τελευταίο μάθημα, με το οποίο ο φοιτητής ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στο ΠΜΣ, 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 εξαιρείται ο
υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.
Για κάθε Μεταπτυχιακό Φοιτητή ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής
ως επιβλέπων καθηγητής (ΕΚ) από τους διδάσκοντες της
Ειδίκευσης. Η Συντονιστική Επιτροπή και ο Επιβλέπων
Καθηγητής έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και
του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.
Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα ορίζεται σε επτά (7).
Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας, ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή, 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 καθώς και
αφυπυρετήσαντα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017.
Η έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να ληφθεί και με τη σύμφωνη γνώμη μόνο των δύο μελών της
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, τα οποία και βαθμολογούν.
Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας, ο φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί για
μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε
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αργότερα από έξι, από την προηγούμενη εξέταση. Σε
περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται
από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος.
Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών, απαιτείται προαγωγικός βαθμός σε όλα τα
μεταπτυχιακά μαθήματα και στη Διπλωματική Εργασία.
Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν επιτευχθεί μέσα στην
προβλεπόμενη προθεσμία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής
δικαιούται απλού πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων, όπου έλαβε προαγωγικό βαθμό
και αποχωρεί.
Άρθρο 7. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Για την εκπόνηση και συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας, ισχύουν οι όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης
διπλωματικών εργασιών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής υποβάλλει αίτηση
προς την Συντονιστική Επιτροπή στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της Διπλωματικής Εργασίας,
ο προτεινόμενος επιβλέπων και περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. Η Συνέλευση ορίζει τον Επιβλέποντα
Καθηγητή και συγκροτεί την Τριμελή Συμβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα
από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Για να
εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην Ελληνική ή κατόπιν αιτήματος του
Επιβλέποντα Καθηγητή στην Αγγλική γλώσσα.
Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται
υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.
Μετά την παρουσίαση, καταρτίζεται πρακτικό εξέτασης το οποίο υπογράφεται από την Τριμελή Εξεταστική
Επιτροπή. Ο Επιβλέπων Καθηγητής αφού καταχωρήσει
τη βαθμολογία στην Ηλεκτρονική Γραμματεία, υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα (πρακτικό εξέτασης και αντίγραφο ηλεκτρονικού βαθμολογίου) στη Γραμματεία
του Τμήματος.
Άρθρο 8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στα Εργαστήρια του Τμήματος ως μέρος της εκπαίδευσής τους.
Υποχρεούνται επίσης να συνδράμουν στη λειτουργία
του Τμήματος συμμετέχοντας στις επιτηρήσεις κατά τις
εξεταστικές περιόδους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει
και να παρακολουθήσει επιτυχώς, τον 1ο χρόνο φοίτησης τους, το σεμινάριο «Υγιεινή και Ασφάλεια», το οποίο
παρέχεται από ειδική επιτροπή καθορισμένη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών, σε μη καθορισμένες
ημερομηνίες.
Άρθρο 9. ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΔΜΣ
9.1 Προϋποθέσεις Απονομής ΔΜΣ
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές
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του και λαμβάνει το πτυχίο/δίπλωμα μεταπτυχιακών
σπουδών, όταν εκπληρώσει όλες τις, υπό του Προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας για
τις Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών,
προβλεπόμενες υποχρεώσεις.
9.2 Υπολογισμός βαθμού ΔΜΣ
Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του ΠΜΣ και της Διπλωματικής Εργασίας (η
στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της Διπλωματικής Εργασίας) και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον
ακόλουθο τρόπο:
Ο βαθμός κάθε μαθήματος και της Διπλωματικής
Εργασίας, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο βαθμό
πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον αριθμό πιστωτικών μονάδων
που απαιτούνται για τη λήψη του ΔΜΣ.
Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών του
Μεταπτυχιακού Φοιτητή. Στα απονεμόμενα Διπλώματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών 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 Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
9.3 Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής προκειμένου για τη λήψη
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών υποβάλει στη
Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής του στην επικείμενη Τελετή
Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων.
2. Βεβαίωση - απόδειξη από τη Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος ότι έχει καταθέσει ηλεκτρονικά στο
αποθετήριο του Πανεπιστημίου (Νημερτής) αντίγραφο
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής του Εργασίας στη διεύθυνση www.nemertes.lis.upatras.gr.
3. Βεβαίωση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος
ότι δεν οφείλει βιβλία.
4. Βεβαίωση βιβλιοθήκης Τμήματος Φυσικής ότι δεν
οφείλει βιβλία.
5. Βεβαίωση φοιτητικής μέριμνας Πανεπιστημίου Πατρών ότι δεν έχει εκκρεμότητες με την σίτισή και την
στέγασή του από την φοιτητική εστία. Σε περίπτωση που
δεν είχε σίτιση ή στέγαση καταθέτει υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/86 στην οποία το αναφέρει.
6. Καταθέτει ένα απλό έντυπο αντίγραφο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής του Εργασίας στην Γραμματεία
του Τμήματος.
H απονομή των ΔΜΣ γίνεται τουλάχιστον δύο φορές
κατ’ έτος, ενιαία για όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα,
σε ειδική δημόσια τελετή.
Κατά το, μέχρι της απονομής του διπλώματος, χρονικό διάστημα, χορηγείται, από τη Γραμματεία του ΠΜΣ,
πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών στο οποίο
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αναφέρεται η ημερομηνία περάτωσης σπουδών και η
ημερομηνία απονομής του τίτλου από τη Συνέλευση
του Τμήματος.
Άρθρο 10. ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ
Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής
δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις
θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της
λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεως περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/η
φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο
των μαθήματων ή την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.
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 οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/
της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διαγραφή του/της. Στις παραπάνω
περιπτώσεις, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της, αφού προηγουμένως του
δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή γραπτώς,
τις απόψεις του επί του θέματος.
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 παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.
11.1 Γενικά
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη 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 προβλέπονται τέλη φοίτησης για τη λειτουργία
του ΠΜΣ.
11.3 Διοικητική Υποστήριξη
Το έργο της γραμματειακής υποστήριξης του ΠΜΣ
Εξειδίκευσης και Διδακτορικού Διπλώματος ανατίθεται
στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής όπου τηρείται
αρχείο Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος.
Άρθρο 12. ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (άρθρο 15 του ν. 3374/2005)
Το ΔΜΣ συνοδεύεται από παράρτημα διπλώματος
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιέχει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά
με τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος
σπουδών, τα προσόντα και την εξειδίκευση που απέκτησε ο πτυχιούχος και τη βαθμολογία του σύμφωνα
με το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS).
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Άρθρο 13.
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 οριοθετείται 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,
Η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον
Ε.Λ.Κ.Ε και τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
Άρθρο 14. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά τα οριζόμενα από τη
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου
Πατρών.
Άρθρο 15. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. κατά
την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, καθώς και οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως τη
δημοσίευση του ν. 4485/2017, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως
την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, διατάξεις (άρθρο
85 παρ. 2 του ν. 4485/2017).
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονισμό, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
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Άρθρο 16. 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
Άρθρο 17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφιότητας Π.Μ.Σ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Οδηγίες συγγραφής Μ.Δ.Ε.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης διπλωματικών
εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών
διατριβών στο Πανεπιστήμιο Πατρών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απονομή του τίτλου του Δ.Μ.Σ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
Πρότυποι Τίτλοι Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφιότητας
Π.Μ.Σ.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
• Αίτηση με οποία ο υποψήφιος εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για μία μόνο από τις ως άνω ειδικεύσεις (σε
έντυπο που βρίσκεται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση).
• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
• Έκθεσης ενδιαφέροντος σε σχέση με την ειδίκευση.
• Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών.
• Αναγνώριση βασικού τίτλου σπουδών από τον
ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ όσον αυτός έχει απονεμηθεί από ίδρυμα
της αλλοδαπής
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
• Επίσημο τίτλο γνώσης μιας ξένης γλώσσας (εφόσον
υπάρχει).
• Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (Για υποψήφιους εκτός του Τμήματος Φυσικής).
• Αντίγραφα πιθανών ερευνητικών εργασιών.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο portal:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/
zups pg adm#
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής κατά τις
εργάσιμες ώρες στα τηλ. 2610-996098 και 2610-996077
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση secrphysics@upatras.gr.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Οδηγίες συγγραφής Μ.Δ.Ε.
Η Μ.Δ.Ε. τυπώνεται σε χαρτί Α4, σε διπλή όψη (μπρος πίσω) και οι σελίδες θερμοκολλούνται.
1. Εξώφυλλο
Ακολουθείται συγκεκριμένο πρότυπο (επισυνάπτεται).
2. Κύριο Μέρος - Διάρθρωση
Πρόλογος
Περιεχόμενα
Κατάλογος Πινάκων (προαιρετικά)
Κατάλογος Σχημάτων (προαιρετικά) Περίληψη στην
Ελληνική Περίληψη στην Αγγλική Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 2
Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία (είτε ανά κεφάλαιο είτε στο τέλος)
Παραρτήματα
• Ως γραμματοσειρά του κειμένου προτείνεται η
Calibri, 11pt.
• Απόσταση μεταξύ γραμμών ίση με 1.15.
• Να υπάρχει διάστημα μετά το τέλος κάθε παραγράφου.
• Κάθε σχήμα να αριθμείται και να έχει κεφαλίδα αμέσως μετά.
• Κάθε Πίνακας να αριθμείται και να έχει κεφαλίδα
αμέσως πριν.
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• Συνηθίζεται η γραμματοσειρά της λεζάντας να είναι
ίδια με την γραμματοσειρά του κειμένου αλλά μία μονάδα μικρότερη. Προτείνεται τo διάστημα μεταξύ των
γραμμών στη λεζάντα να είναι μονό (single). Το εκάστοτε
πρόθεμα της επεξηγηματικής λεζάντας (δηλ. η λέξη Πίνακας, Σχήμα, Εικόνα κ.λπ.) και ο αριθμός που προκύπτει
από την αρίθμηση τους γράφονται με πεζά, έντονα (bold)
γράμματα.
• Οι λεζάντες να έχουν επαρκείς επεξηγήσεις ώστε να
αποδίδουν πλήρως την περιγραφή του σχήματος ή τα
στοιχεία του πίνακα, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξει
κάποιος στο κείμενο.
• Οι εξισώσεις να γράφονται αναλυτικά με την ίδια
γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στο κείμενο, αφήνοντας κενό διάστημα πάνω και κάτω. Η αρίθμησή τους
είναι υποχρεωτική, χρησιμοποιώντας παρενθέσεις στη
δεξιά πλευρά του κειμένου.
3. Βιβλιογραφία (references)
Μια παραπομπή (reference) χρειάζεται όταν:
- Παραθέτουμε επακριβώς λόγια κάποιου άλλου ατόμου (λέξη προς λέξη). Δεν έχει σημασία εάν αυτό είναι
φράση, πρόταση ή παράγραφος. Είναι απαραίτητο να
υπάρχει παραπομπή της πηγής.
- Παραφράζουμε ή συνοψίζουμε. Πρέπει πάντα να
παραπέμπουμε σε ιδέες ή στοιχεία που αντλούμε από
άλλους συγγραφείς ακόμη και εάν τις έχουμε αλλάξει
ή τροποποιήσει (ως προς τη διατύπωση ή/και το περιεχόμενό τους).
- Χρησιμοποιούμε στατιστικά στοιχεία.
- Χρησιμοποιούμε διαγράμματα, πίνακες, ή παραρτήματα. Παραπέμπουμε πάντα στην πηγή των στοιχείων
αυτών εκτός και εάν αυτά προκύπτουν εξ’ ολοκλήρου
από τη δική μας έρευνα.
- Χρησιμοποιούμε αμφιλεγόμενα στοιχεία, απόψεις,
γεγονότα ή στοιχεία που αμφισβητούνται. Εντούτοις, δεν
χρειάζεται να παραπέμπουμε σε πληροφορίες γενικής
φύσης ή γεγονότα που είναι κοινή γνώση, π.χ. η περίοδος
διάρκειας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου δεν χρειάζεται
παραπομπές.
Τα παραπάνω ισχύουν για βιβλία, άρθρα και ηλεκτρονικές πηγές.
Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των
βιβλιογραφικών παραπομπών που υπάρχουν στο κείμενο (συγγραφείς, τίτλος περιοδικού, τίτλος εργασίας ή
βιβλίου, εκδότης, τόπος και έτος έκδοσης). Οι βιβλιογραφικές αναφορές μέσα στο κείμενο δηλώνονται με αριθμούς μέσα σε αγκύλη π.χ. [1], [1, 3-5, 7] και εμφανίζονται
στην βιβλιογραφία κατά αύξουσα σειρά.
Οι βιβλιογραφικές αναφορές, στο «κεφάλαιο βιβλιογραφία», θα γράφονται όπως στα παρακάτω παραδείγματα.
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ȴɻʅʉʍʀɸʐʍɻ ʍɸ ʋɸʌɿʉɷɿʃʊ

[1] S. Subramanian, M. Azizoglu, and A. K. Somani, "All optical networks with sparse
wavelength conversion," Journal of Materials Science, 4, 544-557 (1996).
x

Ȳɿɴʄʀʉ

[2] T. Brown, Practical Neural Network Recipes in C++ (Academic, New York, 1993).
x

Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ ʍɸ ɴɿɴʄʀʉ

[3] B. L. Shoop, A. H. Sayles, and D. M. Litynski, "New devices for optoelectronics: smart
pixels," in Handbook of Fiber Optic Data Communications, C. DeCusatis, D. Clement, E.
Maass, and R. Lasky, eds. (Academic, San Diego, Calif., 1997), pp. 705-758.
x

ȴɻʅʉʍʀɸʐʍɻ ʍʏʉʆ Los Alamos E-print Server

[4] C. Gerry, "Remarks on the use of group theory in quantum optics," LANL E-print, condmatt/0205125.
x

ȴɻʅʉʍʀɸʐʍɻ ʍɸ ʋʌɲʃʏɿʃɳ ʍʐʆɸɷʌʀʘʆ

[5] R. E. Kalman,"Algebraic aspects of the generalized inverse of a rectangular matrix," in
Proceedings of Advanced Seminar on Genralized Inverse and Applications, M. Z. Nashed, ed.
(Academic, San Diego, Calif., 1976), pp. 111-124.
x

ȱʌɽʌʉ ɷɸʃʏʊ ʋʌʉʎ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ

[6] D. Piao, Q. Zhu, N. K. Dutta, S. Yan, and L. L. Otis, "Cancelation of coherent artifacts in
optical coherence tomography imaging," Appl. Opt. (to be published, 2004).
4. Υποσημειώσεις
Εκτός από τις παραπομπές, στις πανεπιστημιακές και ακαδημαϊκές εργασίες συχνά παρατίθενται επεξηγηματικές
υποσημειώσεις (footnotes ή endnotes) που σκοπό έχουν να εξηγήσουν εκτενέστερα κάτι που λέγεται μέσα στο
κείμενο με τρόπο παρενθετικό και αποφορτίζοντας το κυρίως κείμενο από την πληροφορία αυτή. Οι υποσημειώσεις
αυτές δεν είναι καλό να είναι μακροσκελείς (όχι πάνω από 10 σειρές) και γράφονται πάντα σε μικρότερο μέγεθος
γραμμάτων από ότι τα γράμματα του κυρίως κειμένου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης
διπλωματικών εργασιών,
μεταπτυχιακών εργασιών και
διδακτορικών διατριβών
στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου, στην υπ΄
αριθ. 65/30.7.2015 έκτακτη συνεδρίασή της ισχύουν τα
ακόλουθα για τους όρους συγγραφής και δημοσιοποίησης διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών
και διδακτορικών διατριβών στο Πανεπιστήμιο Πατρών
1. Κάθε τόμος με το κείμενο της εργασίας φέρει ευδιάκριτα στο πίσω μέρος της
σελίδας τίτλου του τα ακόλουθα:
Πανεπιστήμιο Πατρών, [Τμήμα]
[Όνομα Συγγραφέα]
© [έτος] – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος
2. Ο/Η Προπτυχιακός Φοιτητής (ΠΦ), Μεταπτυχιακός
Φοιτητής (ΜΦ) ή Υποψήφιος Διδάκτορας (ΥΔ) -μέσα από
τη σχετική φόρμα κατάθεσης της εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής- εκχωρεί στο Πανεπιστήμιο
Πατρών και στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
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 ΠΦ, ΜΦ ή ΥΔ που εκπονεί τη διπλωματική, μεταπτυχιακή εργασία του ή τη διδακτορική διατριβή του
σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, θεωρείται ότι έχει
λάβει γνώση και αποδέχεται τα ακόλουθα:
• Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο,
παραχθέν από τον/ην ίδιο/α, και δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων καθ’ οιονδήποτε τρόπο,
• Εάν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει παραχθεί από τον/ην ίδιο/α, αυτό πρέπει να είναι ευδιάκριτο 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,
γραφημάτων κ.λπ.., έχει λάβει τη χωρίς περιορισμούς
άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για
την συμπερίληψη και επακόλουθη δημοσίευση του υλικού αυτού.
• O/Η ΠΦ, ΜΦ ή ΥΔ φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της
δίκαιης χρήσης του υλικού που χρησιμοποίησε και τίθεται αποκλειστικός υπεύθυνος των πιθανών συνεπειών
της χρήσης αυτής. Αναγνωρίζει δε ότι το Πανεπιστήμιο
Πατρών δεν φέρει, ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη
που τυχόν προκύψει από πλημμελή εκκαθάριση πνευματικών δικαιωμάτων.
• Η σύνταξη, κατάθεση και διάθεση της εργασίας δεν
κωλύεται από οποιαδήποτε παραχώρηση των πνευματικών 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 δι-
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άθεσης του περιεχομένου της διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής σύμφωνα
με τα μέσα που το ίδιο επιλέγει.
• Για τους παραπάνω λόγους κατά την
υποβολήτης
διπλωματικής ή μεταπτυχιακής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής ο/η ΠΦ/ΜΦ/ΥΔ υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση στην οποία δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και
γνωρίζει τις συνέπειες του νόμου και των οριζομένων
στους Κανονισμούς Σπουδών του ΠΜΣ και του Τμήματος και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του
Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και ότι η εργασία που
καταθέτει με θέμα «……..» έχει εκπονηθεί με δική του
ευθύνη τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζονται
στις ισχύουσες διατάξεις και στον παρόντα Κανονισμό.
4. Οι εργασίες δημοσιεύονται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών. Η Συντονιστική Επιτροπή ενός ΜΠΣ ή η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει, μετά από επαρκώς
τεκμηριωμένη αίτηση του Επιβλέποντος καθηγητή και
του/της ΠΦ/ΜΦ/ΥΔ, την προσωρινή εξαίρεση της δημοσιοποίησης της εργασίας/διατριβής 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.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΝΗΜΕΡΤΗ
Η κατάθεση της εργασίας στις δομές της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ), σύμφωνα με
τον Εσωτερικό Κανονισμό της Βιβλιοθήκης και Κέντρου
Πληροφόρησης (Συνεδρίαση Συγκλήτου 382/20.04.05,
αναθεώρηση 59/04.06.15), είναι υποχρεωτική για τους
Μεταπτυχιακούς φοιτητές ή Υποψήφιους Διδάκτορες
του Πανεπιστημίου Πατρών σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ
για τους Υποψήφιους Διδάκτορες και σε έντυπη. Με την
κατάθεση της εργασίας η ΒΚΠ χορηγεί τις απαραίτητες
βεβαιώσεις για τις Γραμματείες των Τμημάτων τους.
Η Σύγκλητος, στην υπ΄ αριθμ. 65/30.7.2015 έκτακτη
συνεδρίασή της, ενέκρινε ομόφωνα και τα ακόλουθα:
• Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τμημάτων και τους
Διευθυντές Σπουδών των Π.Μ.Σ. και αξιοποιώντας το
πλέγμα των συναφών υπηρεσιών της, εντός του πρώτου
τριμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους να ενημερώνουν
τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για τις ορθές πρακτικές
χρήσης επιστημονικού υλικού, για την κατοχύρωση των
πνευματικών τους δικαιωμάτων, καθώς και την αποτροπή φαινομένων λογοκλοπής.
• Οι πάσης φύσεως Μονάδες του Πανεπιστημίου μπορούν να συνεργάζονται με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο
Πληροφόρησης για την αποθήκευση των πρωτογενών
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ερευνητικών δεδομένων και να βρίσκουν τη βέλτιστη
πρακτική πρόσβασης σε αυτά κατά περίπτωση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την απονομή του
τίτλου του Δ.Μ.Σ.
Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής προκειμένου για τη λήψη
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών υποβάλει στη
Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:
7. Αίτηση συμμετοχής του στην επικείμενη Τελετή
Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων.
8. Βεβαίωση - απόδειξη από τη Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος ότι έχει καταθέσει ηλεκτρονικά στο
αποθετήριο του Πανεπιστημίου (Νημερτής) αντίγραφο
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής του Εργασίας στη διεύθυνση www.nemertes.lis.upatras.gr.
9. Βεβαίωση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος
ότι δεν οφείλει βιβλία.
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10. Βεβαίωση βιβλιοθήκης Τμήματος Φυσικής ότι δεν
οφείλει βιβλία.
11. Βεβαίωση φοιτητικής μέριμνας Πανεπιστημίου
Πατρών ότι δεν έχει εκκρεμότητες με την σίτισή και την
στέγασή του από την φοιτητική εστία. Σε περίπτωση που
δεν είχε σίτιση ή στέγαση καταθέτει υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 στην οποία το αναφέρει.
12. Καταθέτει ένα απλό έντυπο αντίγραφο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής του Εργασίας στην Γραμματεία
του Τμήματος.
H απονομή των ΔΜΣ γίνεται τουλάχιστον δύο φορές
κατ’ έτος, ενιαία για όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα,
σε ειδική δημόσια τελετή.
Κατά το, μέχρι της απονομής του διπλώματος, χρονικό διάστημα, χορηγείται, από τη Γραμματεία του ΠΜΣ,
πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία περάτωσης σπουδών και η
ημερομηνία απονομής του τίτλου από τη Συνέλευση
του Τμήματος.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ 5
Ʌʌʊʏʐʋʉɿ Ɉʀʏʄʉɿ ȴɿʋʄʘʅɳʏʘʆ ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʙʆ ɇʋʉʐɷʙʆ ȵɿɷʀʃɸʐʍɻʎ
ƂƒƊƉƍƐƓ ƍƈƔƒƙƐƕ

ƆƌƌƈƎƊƋƈ ƅƈƍƐƋƒƂƔƊƂ

ƅƊƑƌƙƍƂƔƐƕƗƙƎ: 000

(ƌƐƄƐƔƕƑƐƓ ƑƂƎƆƑƊƓƔƈƍƊƐƕ)

ƑƂƎƆƑƊƓƔƈƍƊƐ ƑƂƔƒƙƎ
ȭȱȪȦȢ ȣȠȮȤȥȳȨ ȠȫȤȭȮȢȧȳȨ
ƔƍƈƍƂ ƖƕƓƊƋƈƓ
ƍƆƔƂƑƔƕƗƊƂƋƐ ƑƒƐƄƒƂƍƍƂ ƓƑƐƕƅƙƎ
ƑƒƐƗƙƒƈƍƆƎƆƓ ƓƑƐƕƅƆƓ ƓƔƈ ƖƕƓƋƈ
ƓƔƈƎ ƆƊƅƊƋƆƕƓƈ
………………………………………………………….
O/Ȣ ………(ɍɋɍɊȽɒɂɎɣɋɓɊɍ ɔɍɇɒɄɒɛ)…ȮȪȯ …(ɎȽɒɏɣɋɓɊɍ ɔɍɇɒɄɒɛ)…..
ƅƊƑƌƙƍƂƔƐƕƗƐƓ/ƑƔƕƗƊƐƕƗƐƓ ƔƐƕ ƔƍƈƍƂƔƐƓ …(ƴƬƞƬơ ơưƯƶƯƟƴƧƳƧƲ)..
ƔƐƕ ……(ươƭƥưƩƳƴƞƬƩƯ ơưƯƶƯƟƴƧƳƧƲ)…..
ƆƏ/ƆƋ ……(ƴƼưƯƲ ƪơƴơƣƹƣƞƲ ƶƯƩƴƧƴƞ).. ƐƒƍƙƍƆƎƐƓ/ƈ
ƓƑƐƕƅƂƓƆ
ƔƐ(N)/Ɣƈ(Ǝ) …………………………….
ƓƔƐ ƑƂƎƆƑƊƓƔƈƍƊƐ ƑƂƔƒƙƎ
ƋƂƊ ƍƆƔƂ ƔƈƎ ƆƑƊƔƕƗƈ ƐƌƐƋƌƈƒƙƓƈ ƔƙƎ ƑƒƐƃƌƆƑƐƍƆƎƙƎ
ƕƑƐƗƒƆƙƓƆƙƎ
ƔƐƕ/ƔƈƓ ƂƑƐƎƆƍƆƔƂƊ Ɛ ƃƂƉƍƐƓ
…………………….
ƆƄƋƒƊƉƈƋƆ ƓƔƐƕƓ ƅƊƑƌƙƍƂƔƐƕƗƐƕƓ ƔƐƕ ƑƒƐƄƒƂƍƍƂƔƐƓ
ƍƆƔƂƑƔƕƗƊƂƋƙƎ ƓƑƐƕƅƙƎ
ƓƔƊƓ…(ƧƬƥƱƯƬƧƭƟơ ƪơƴƜƨƥƳƧƲ ƴƥƫƥƵƴơƟơƲ ƢơƨƬƯƫƯƣƟơƲ)
ƈ ƂƑƐƎƐƍƈ ƆƑƊƋƕƒƙƉƈƋƆ ƓƔƊƓ …(ƧƬƥƱƯƬƧƭƟơ ƓƵƭƝƫƥƵƳƧ ƳƴƧƭ ƯưƯƟơ
ƥƣƪƱƟƨƧƪƥ Ƨ ơưƯƭƯƬƞ ƴƯƵ ƍƅƆ)

ȅ/Ǿ ȆȇȊȉǹȃǿȈ

ȅ/Ǿ ȆȇȅǼǻȇȅȈ ȉȅȊ ȉȂǾȂǹȉȅȈ

ȅ/Ǿ īȇǹȂȂǹȉǼǹȈ ȉȅȊ
ȉȂǾȂǹȉȅȈ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 25 Ιουλίου 2018
Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02038360609180016*

