ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ
ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ
Άξζξν 1
Γεληθέο Γηαηάμεηο
Ο Καλνληζκόο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ
πνπδώλ (Π.Μ..) ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ εμεηδηθεχεη θαη ζπκπιεξψλεη ηηο
δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (209748/Ε1/ΦΔΚ η.2 3604 31/12/2014) γηα ηελ
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Π.Μ.. ζην Σκήκα Μαζεκαηηθψλ θαη ηνπ Νόκνπ 3685 ηνπ
2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Δγθξίλεηαη απφ ηε ύγθιεην Δηδηθήο ύλζεζεο
(.Δ..) ηνπ ΔΚΠΑ θαη κπνξεί λα αλαζεσξείηαη κία θνξά θάζε αθαδεκατθφ έηνο, κεηά
απφ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο ύλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ Σκήκαηνο
Μαζεκαηηθψλ. Ο παξψλ θαλνληζκφο ηζρχεη απφ 1/9/2016. Σπρφλ αιιαγέο, ηζρχνπλ θάζε
θνξά απφ ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο.
Άξζξν 2
Όξγαλα ηνπ Σκήκαηνο ηνπ Π.Μ..
Σα φξγαλα ηνπ Σκήκαηνο ηνπ Π.Μ.. είλαη:
(α) Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο ύλζεζεο (Γ..Δ..) : Ζ Γ..Δ.., ε ζχλζεζε
ηεο νπνίαο νξίδεηαη ζην Ν. 3685 / ΦΔΚ 148 / 16-7-2008.
(β) πληνληζηηθή Δπηηξνπή (.Δ.) : Ζ .Δ. ηνπ Π.Μ.. νξίδεηαη απφ ηε Γ..Δ..,
είλαη δεθακειήο θαη απνηειείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. θαη 9 κέιε, εθ
ησλ νπνίσλ 2 ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο Σνκείο ηεο Άιγεβξαο-Γεσκεηξίαο, ηεο
Μαζεκαηηθήο Αλάιπζεο, ηεο ηαηηζηηθήο θαη Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο, 1
κέινο απφ ηνλ Σνκέα ηεο Γηδαθηηθήο. Δπηπιένλ, ζηε .Δ. ζπκκεηέρεη 1
εθπξφζσπνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (ηαθηηθφ ή αλαπιεξσκαηηθφ
κέινο) κε δηθαίσκα ςήθνπ. Σεο .Δ. πξνεδξεχεη ν Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.., ν
νπνίνο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 2δ ηνπ Ν. 3685/ΦΔΚ 148 / 16-7-2008
θαη έρεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζην ίδην άξζξν αξκνδηφηεηεο.
(γ) Δπηηξνπέο Παξαθνινύζεζεο (Δ.Π.) : Γηα ην Π.Μ.. ζηελ θαηεχζπλζε ησλ
Μαζεκαηηθψλ (Θεσξεηηθψλ Μαζεκαηηθψλ) νξίδεηαη ηεηξακειήο Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο (E.Π.) (2 κέιε απφ ηνλ Σνκέα Άιγεβξαο-Γεσκεηξίαο θαη 2
κέιε απφ ηνλ Σνκέα Μαζεκαηηθήο Αλάιπζεο). Γηα ην Π.Μ.. ζηηο
θαηεπζχλζεηο ηαηηζηηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, Δθαξκνζκέλα
Μαζεκαηηθά, νξίδνληαη ηξηκειείο Δπηηξνπέο Παξαθνινχζεζεο (Δ.Π.) κε κέιε
απφ ηνπο Σνκείο ηαηηζηηθήο θαη Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο, Μαζεκαηηθήο
Αλάιπζεο αληίζηνηρα. Οη Δ.Π. νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο .Δ. κεηά απφ
πξφηαζε ησλ Σνκέσλ. Οη παξαπάλσ επηηξνπέο ζπληνλίδνπλ θαη
παξαθνινπζνχλ ηηο ζπνπδέο ζε επηκέξνπο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα αληίζηνηρα
πξνγξάκκαηα. Έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο θάζε Δ.Π. πξέπεη λα είλαη κέινο ηεο
.Δ.
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Άξζξν 3
Πξνθήξπμε ζέζεσλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ
Κάζε αθαδεκατθφ έηνο, κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. θαη κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο
.Δ., πξνθεξχζζεηαη έλαο αξηζκφο ζέζεσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα θάζε
θαηεχζπλζε. Ζ πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ γίλεηαη ην Μάτν. Ζ επηινγή γίλεηαη ζε 2 ζηάδηα.
ην πξψην ζηάδην γίλεηαη ε επηινγή ζχκθσλα κφλν κε ηα θξηηήξηα ηεο Γέζκεο Α, ε
νπνία θαη νινθιεξψλεηαη έσο ην ηέινο Ηνπιίνπ. ην ζηάδην απηφ δηακνξθψλεηαη έλαο
θαηάινγνο θνηηεηψλ πνπ πξνηείλνληαη λα γίλνπλ δεθηνί ζην Π.Μ.., έλαο δεχηεξνο
θαηάινγνο πνπ πεξηέρεη ππνςεθίνπο πνπ παξαπέκπνληαη ζε εμεηάζεηο ζχκθσλα κε ηα
θξηηήξηα ηεο Γέζκεο Β θαη έλαο ηξίηνο θαηάινγνο πνπ πεξηέρεη ηηο πεξηπηψζεηο θνηηεηψλ
ησλ νπνίσλ ε ηειηθή αμηνιφγεζε ζα γίλεη ην επηέκβξην, ζπλεθηηκψληαο ηελ απφδνζε
ησλ ππνςεθίσλ κε ηα θξηηήξηα ηεο Γέζκεο Β θαη πηζαλά λέα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ
απφ ηα απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ. ην δεχηεξν ζηάδην γίλεηαη
ε επηινγή ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο Γέζκεο Β θαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο
Γέζκεο Α γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηξίηνπ θαηαιφγνπ ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ.
Τπνςήθηνη κπνξνχλ λα είλαη νη πηπρηνχρνη ζρνιψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο
ππνπξγηθήο απφθαζεο (209748/Ε1/ΦΔΚ η.2 3604 31/12/2014), θαζψο θαη ηειεηφθνηηνη
ησλ ηδίσλ ζρνιψλ, νη νπνίνη κε ην πέξαο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
θαη ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ επηεκβξίνπ, αλακέλνπλ λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο
απαηηήζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο.
Άξζξν 4
Δπηηξνπή Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ
Με εηζήγεζε ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. νξίδεηαη θαη΄ έηνο απφ ηελ Γ..Δ.. Δπηηξνπή
Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ (Δ.Δ.Μ.Φ.), ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία κέιε
γηα θάζε θαηεχζπλζε.
Ζ Δ.Δ.Μ.Φ. αλαιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη
ηνπο θαηαηάζζεη θαηά ζεηξά επηηπρίαο. Ζ ηειηθή επηινγή γίλεηαη απφ ηελ Γ..Δ.., κεηά
απφ θνηλή γξαπηή εηζήγεζε ηεο Δ.Δ.Μ.Φ. θαη ηεο .Δ. ηνπ Π.Μ.. ηε δηαδηθαζία
επηινγήο θαινχληαη φια ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ρσξίο
δηθαίσκα ςήθνπ.
Άξζξν 5
Κξηηήξηα Δπηινγήο
(α) Τπάξρνπλ δχν δέζκεο θξηηεξίσλ επηινγήο:
ΓΔΜΖ Α: Βαζκνινγία ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα, βαζκφο πηπρίνπ, ζπλέληεπμε, μέλε
γιψζζα, ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.
ΓΔΜΖ Β: Δπίδνζε ζε εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη κε ηελ θξνληίδα ηεο Δ.Δ.Μ.Φ.,
βαζκφο πηπρίνπ, ζπλέληεπμε, μέλε γιψζζα, ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.
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Οη αληίζηνηρεο Δ.Δ.Μ.Φ. θάζε θαηεχζπλζεο, απνθαζίδνπλ θάζε θνξά, γηα ηελ θαηαλνκή
ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζα γίλνπλ δεθηνί ζην Π.Μ.. κε βάζε ηα θξηηήξηα ησλ
Γεζκψλ Α ή Β.
(β) Ζ Δ.Δ.Μ.Φ. θαη ε .Δ. κπνξνχλ λα εηζεγεζνχλ κηθξφηεξν αξηζκφ εηζαθηέσλ απφ ηνλ
αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί.
(γ) Σα επηκέξνπο θξηηήξηα ησλ Γεζκψλ Α θαη Β εμεηδηθεχνληαη σο εμήο:
ΓΔΜΖ Α
(i) Πξνπηπρηαθά Μαζήκαηα: Αζξνίδεηαη ε βαζκνινγία θάζε ππνςεθίνπ ζε έληεθα
πξνπηπρηαθά καζήκαηα. Σα καζήκαηα θαηά θαηεχζπλζε είλαη ηα αθφινπζα:
ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ
Απεηξνζηηθφο Η
Απεηξνζηηθφο ΗΗ
Απεηξνζηηθφο ΗΗΗ
Γξακκηθή Άιγεβξα Η
Γξακκηθή Άιγεβξα ΗΗ

Πξαγκαηηθή Αλάιπζε
Βαζηθή Άιγεβξα
Μηγαδηθή Αλάιπζε
Πηζαλφηεηεο Η
Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο Η
Γηαθνξηθή Γεσκεηξία Κακππιψλ & Δπηθαλεηψλ
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ

Απεηξνζηηθφο Η
Απεηξνζηηθφο ΗΗ
Απεηξνζηηθφο ΗΗΗ
Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο Η

Πξαγκαηηθή Αλάιπζε
Γξακκηθή Άιγεβξα Η
Γξακκηθή Άιγεβξα ΗΗ
Πηζαλφηεηεο Η

Πιεξνθνξηθή Η
Αξηζκεηηθή Αλάιπζε Η
Μεξηθέο Γηαθνξηθέο Δμηζώζεηο, ή
Μέζνδνη Δθαξκνζκ. Μαζεκαηηθώλ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ
Έληεθα (11) καζήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζηηο επφκελεο πεξηνρέο κε ηνπιάρηζηνλ έλα
κάζεκα απφ θάζε πεξηνρή.
Απεηξνζηηθφο Λνγηζκφο, Γξακκηθή Άιγεβξα, Πηζαλφηεηεο, ηαηηζηηθή, Δπηρεηξεζηαθή
Έξεπλα, Πιεξνθνξηθή-Αξηζκεηηθή Αλάιπζε.
εκείσζε: (1) Η Δ.Δ.Μ.Φ. έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξαπέκπεη ππνςεθίνπο ζηηο εμεηάζεηο
ηεο Γέζκεο Β.
(2) Γηα θνηηεηέο άιισλ Τκεκάησλ, ε Δ.Δ.Μ.Φ. κπνξεί λα αληηζηνηρεί ηα παξαπάλσ
πξνπηπρηαθά καζήκαηα ζε καζήκαηα κε δηαθνξεηηθνύο ηίηινπο, εθ΄ όζνλ ην πεξηερόκελό
ηνπο ζε κεγάιν βαζκό είλαη ην ίδην. Σηελ πεξίπησζε πνπ ζε έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκό
καζεκάησλ δελ βξίζθνληαη αληίζηνηρα καζήκαηα, ε Δ.Δ.Μ.Φ. κπνξεί λα δεηήζεη από ηνλ
ππνςήθην λα ιάβεη κέξνο ζε αληίζηνηρεο πξνπηπρηαθέο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνύληαη ζην
Τκήκα. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα δεηεζεί από ηνλ ππνςήθην λα ιάβεη κέξνο ζηηο εμεηάζεηο
ηεο Γέζκεο Β.
(ii) Βαζκφο πηπρίνπ: Ο βαζκφο πηπρίνπ πνιιαπιαζηάδεηαη επί δχν (2).
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(iii) πλέληεπμε: Ζ ζπλέληεπμε πεξηιακβάλεη θαη εξσηήζεηο καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ.
Ζ Δ.Δ.Μ.Φ. έρεη δηθαίσκα λα παξαπέκπεη ηνπο ππνςεθίνπο ζε εμέηαζε, ή εμεηάζεηο, ηεο
Γέζκεο Β πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη ηειηθή θξίζε. ηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ, φπσο
κεηαπηπρηαθνί ηίηινη, δεκνζηεχζεηο, δηπισκαηηθή εξγαζία, ζπζηαηηθέο επηζηνιέο,
απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ φπσο GRE, θιπ., ζπλεθηηκψληαη καδί κε ηελ ζπλέληεπμε ζε
θιίκαθα 0-40 κνλάδσλ.
(iv) Ξέλε γιψζζα: Όινη νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα γλσξίδνπλ επαξθψο Αγγιηθά. Ο
έιεγρνο επάξθεηαο ζηα Αγγιηθά γίλεηαη κε κία γξαπηή εμέηαζε, πνπ ζπλίζηαηαη ζηε
κεηάθξαζε ελφο καζεκαηηθνχ θεηκέλνπ θαη δηεμάγεηαη απφ ηελ Δ.Δ.Μ.Φ. Ζ Δ.Δ.Μ.Φ.
κπνξεί λα εμαηξέζεη απφ απηήλ ηελ εμέηαζε ππνςεθίνπο πνπ δηαζέηνπλ αλαγλσξηζκέλα
δηπιψκαηα, ηα νπνία πηζηνπνηνχλ ηελ επαξθή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.
Οη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα πνπ έρεη σο εμήο:
άζξνηζκα βαζκψλ 11 καζεκάησλ + 2×βαζκφο πηπρίνπ + κνλάδεο ζπλέληεπμεο.
ΓΔΜΖ Β
(i) Δμεηάζεηο: Οη ππνςήθηνη πνπ επηιέγνπλ, ή παξαπέκπνληαη ζηε Γέζκε Β
πξνζέξρνληαη ζε εμεηάζεηο πνπ δηελεξγεί ε Δ.Δ.Μ.Φ. ζηηο ελφηεηεο:
 Άιγεβξα (θαηεχζπλζε Θεσξεηηθά Μαζεκαηηθά)
 Αλάιπζε (θαηεχζπλζε Θεσξεηηθά Μαζεκαηηθά)
 Πηζαλφηεηεο θαη ηαηηζηηθή (θαηεχζπλζε ηαηηζηηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα)
 Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο θαη Αξηζκεηηθή Αλάιπζε (θαηεχζπλζε Δθαξκνζκέλα
Μαζεκαηηθά)
Κάζε ππνςήθηνο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο επηιέγεη δχν απφ ηηο παξαπάλσ ελφηεηεο, εθ
ησλ νπνίσλ ε κία ζα είλαη ηεο θαηεχζπλζήο ηνπ, ζηηο νπνίεο νθείιεη λα εμεηαζζεί
επηηπρψο. Ζ εμέηαζε ζε θάζε ελφηεηα είλαη ηξίσξε θαη ε εμεηαζηέα χιε πεξηιακβάλεη ηα
βαζηθά ζέκαηα ηεο χιεο ησλ αθφινπζσλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ:
Άιγεβξα: Γξακκηθή Άιγεβξα Ι, ΙΙ. Δπηπιένλ, κφλν γηα ηνπο ππνςήθηνπο ηεο
Καηεχζπλζεο Θεσξεηηθψλ Μαζεκαηηθψλ: Βαζηθή Άιγεβξα.
Αλάιπζε: Απεηξνζηηθόο Λνγηζκόο Ι, ΙΙ. Δπηπιένλ, κφλν γηα ηνπο ππνςήθηνπο ηεο
Καηεχζπλζεο Θεσξεηηθψλ Μαζεκαηηθψλ: Πξαγκαηηθή Αλάιπζε.
Πηζαλφηεηεο θαη ηαηηζηηθή: Πηζαλόηεηεο Ι, Σηαηηζηηθή Ι.
Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο & Αξηζκεηηθή Αλάιπζε: Γηαθνξηθέο Δμηζώζεηο Ι, Αξηζκεηηθή
Αλάιπζε Ι. Δπηπιένλ, κφλν γηα ηνπο ππνςήθηνπο ηεο Καηεχζπλζεο Δθαξκνζκέλσλ
Μαζεκαηηθψλ : Απεηξνζηηθόο Λνγηζκόο ΙΙΙ (νιφθιεξε ε χιε ηνπ καζήκαηνο) θαη ζηνηρεία
Πξαγκαηηθήο Αλάιπζεο (κεηξηθνί ρψξνη, ρψξνη κε λφξκα, αλνηθηά θαη θιεηζηά ζχλνια,
ζπλέρεηα, πιεξφηεηα, ζπκπάγεηα).
(ii) πλέληεπμε: Οη ππνςήθηνη θαινχληαη ζε ζπλέληεπμε θαηά ην πξψην ζηάδην επηινγήο
καδί κε ηνπο ππνςεθίνπο ηεο Γέζκεο Α (βι. άξζξν 5 παξαπάλσ).
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(iii) Ξέλε γιψζζα: Πξβι. Γέζκε Α, (iv).
Οη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην άζξνηζκα:
11×κέζν φξν ησλ βαζκψλ ησλ εμεηάζεσλ ζηηο δχν ελφηεηεο + 2×βαζκφ πηπρίνπ +
κνλάδεο ζπλέληεπμεο.
(iv) Πηπρηνχρνη πνπ εμαζθαιίδνπλ ππνηξνθία ηνπ Η.Κ.Τ., ή άιισλ θνξέσλ, κπνξεί λα
γίλνπλ δεθηνί σο κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζε πξφγξακκα ζπλαθέο κε ηελ εξεπλεηηθή
θαηεχζπλζε ζηελ νπνία έρεη εγθξηζεί ε ππνηξνθία ηνπο, έπεηηα απφ ζπλέληεπμε θαη κεηά
απφ απφθαζε ηεο Γ..Δ.. βάζεη εηζήγεζεο ηεο .Δ.
Άξζξν 6
Δλεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ππνδνρήο Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ
Γηα ηνπο λένπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο νξγαλψλνληαη ζηελ αξρή θάζε αθαδεκατθήο
ρξνληάο, αλά θαηεχζπλζε, ελεκεξσηηθέο-ζπκβνπιεπηηθέο ζπλαληήζεηο κε επζχλε ηεο
αληίζηνηρεο Δ.Π. Οη Δ.Π. ζα ιεηηνπξγνχλ θαη σο αθαδεκατθνί ζχκβνπινη γηα ηνπο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο.
Άξζξν 7
Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ απόθηεζε Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο
Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 6 ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο (209748/Ε1/ΦΔΚ η.2 3604
31/12/2014).
(α) ρεηηθά κε ηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο ζεκεία.
Κάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο νθείιεη λα ζπγγξάςεη δηπισκαηηθή εξγαζία ζε ζέκα
ζπλαθέο κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο θαηεχζπλζήο ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κεηά ην
ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ησλ ζπνπδψλ ηνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε έλα κέινο ΓΔΠ
ηνπ Σκήκαηφο Μαζεκαηηθψλ, πξνθεηκέλνπ ην κέινο απηφ λα είλαη ν επηβιέπσλ
θαζεγεηήο ηεο δηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο. Ο επηβιέπσλ πξνηείλεη ζηελ αληίζηνηρε
Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Π.Μ.. ηα δχν άιια κέιε, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, θαζψο θαη ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σα ηξία κέιε ηεο
επηηξνπήο απνηεινχλ ηελ Σξηκειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή. Ο θνηηεηήο επεμεξγάδεηαη ην
ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο θαη ηελ παξνπζηάδεη, ζε δεκφζηα δηάιεμε, ελψπηνλ
ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία γξάθεηαη ζηελ Διιεληθή
γιψζζα (κε εθηελή πεξίιεςε ζηελ Αγγιηθή), ή ζηελ Αγγιηθή (κε εθηελή πεξίιεςε ζηελ
Διιεληθή). Με γξαπηή βεβαίσζε ηεο Σξηκεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ν θνηηεηήο
ζεσξείηαη φηη έρεη νινθιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
(β) Πεξαηηέξσ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μ.Γ.Δ. είλαη:
i) ε θαηάζεζε ηεο εξγαζίαο ζηε γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηε βηβιηνζήθε ηεο
ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή (cd)
ii) ε βεβαίσζε απφ ηε Βηβιηνζήθε πξνο ηε Γξακκαηεία Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ φηη ν
κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο έρεη επηζηξέςεη φια ηα βηβιία πνπ ηπρφλ έρεη δαλεηζηεί ζηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ
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iii) ε βεβαίσζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δπηηεξήζεσλ φηη ν θνηηεηήο
αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο επηηεξήζεηο ησλ εμεηάζεσλ, ε νπνία ζα
πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε ηνπ θνηηεηή γηα ην νξηζκφ ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο
επηηξνπήο γηα ηε δηπισκαηηθή εξγαζία.
(γ) Κάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο νθείιεη λα νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε ηέζζεξα
(4) δηδαθηηθά εμάκελα. Ζ Γ..Δ.., κεηά απφ αίηεζε ηνπ θνηηεηή θαη εηζήγεζε ηεο .Δ.,
κπνξεί λα παξαηείλεη ηηο ζπνπδέο ελφο θνηηεηή γηα 2 δηδαθηηθά εμάκελα, εθφζνλ έρεη
εμεηαζηεί επηηπρψο ζε 5 ηνπιάρηζηνλ κεηαπηπρηαθά καζήκαηα. Γηα ζνβαξνχο ιφγνπο, ε
Γ..Δ.., κεηά απφ λέα αίηεζε ηνπ θνηηεηή θαη εηζήγεζε ηεο .Δ. κπνξεί λα επεθηείλεη
ηελ παξάηαζε γηα 2 ην πνιχ επηπιένλ δηδαθηηθά εμάκελα, εθφζνλ έρεη εμεηαζηεί
επηηπρψο ζε 7 ηνπιάρηζηνλ κεηαπηπρηαθά καζήκαηα. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν θνηηεηήο
δηαγξάθεηαη απφ ην κεηξψν κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.
(δ) Ζ Γ..Δ.. κπνξεί λα εγθξίλεη ηελ πξνζσξηλή αλαζηνιή ησλ ζπνπδψλ ελφο
κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή, κεηά απφ αίηεζή ηνπ θαη εηζήγεζε ηεο .Δ, γηα ην πνιχ 2
δηδαθηηθά εμάκελα.
Άξζξν 8
Λεηηνπξγία Μεηαπηπρηαθώλ Μαζεκάησλ
(α) Ο ειάρηζηνο αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα λα πξνζθεξζεί
έλα κεηαπηπρηαθφ κάζεκα επηινγήο είλαη 3. Αλ ν αξηζκφο θνηηεηψλ ζην ηέινο ηεο ηξίηεο
εβδνκάδαο ησλ καζεκάησλ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 3, ν δηδάζθσλ νθείιεη λα ελεκεξψζεη
ηνλ Σνκέα πνπ έρεη ηελ επζχλε ηεο αλάζεζεο ηνπ καζήκαηνο θαη ηνλ Σνκέα ζηνλ νπνίν
αλήθεη.
(β) ε θάζε κεηαπηπρηαθφ κάζεκα, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηεο αληίζηνηρεο Δ.Π. θαη
ηνπ δηδάζθνληα, κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη λα ιακβάλνπλ
κέξνο ζηηο εμεηάζεηο. Ο βαζκφο ηνπο δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ην πηπρίν, αιιά κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνζφλ γηα Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ή θαη λα αλαγλσξηζζεί ζε
θάπνην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα κειινληηθά.
Άξζξν 9
Αλαγλσξίζεηο Μεηαπηπρηαθώλ Μαζεκάησλ θαη
πκπιήξσζε Διιείςεσλ Πξνπηπρηαθνύ Δπηπέδνπ
(α) Ζ αλαγλψξηζε κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ, πνπ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο έρνπλ
ελδερνκέλσο παξαθνινπζήζεη επηηπρψο πξν ηεο εγγξαθήο ηνπο, γίλεηαη κεηά απφ αίηεζή
ηνπο θαη εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηε .Δ. Ο αξηζκφο ησλ καζεκάησλ πνπ ζα
αλαγλσξίδνληαη δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα 4. Σν πνιχ έλα απφ απηά κπνξεί λα έρεη
πξνζκεηξεζεί γηα ηελ απφθηεζε άιινπ ΜΓΔ.
(β) Φνηηεηέο, νη νπνίνη έρνπλ γίλεη δεθηνί ζην Π.Μ.. θαη γηα ηνπο νπνίνπο
δηαπηζηψλνληαη ειιείςεηο πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ, κπνξεί λα ππνρξεσζνχλ λα
παξαθνινπζήζνπλ ή θαη λα εμεηαζηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα πξνπηπρηαθά καζήκαηα κεηά
απφ εηζήγεζε ηεο .Δ.
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Άξζξν 10
Δπηινγή κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ από άιια ΠΜ
Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο κπνξνχλ λα επηιέγνπλ κεηαπηπρηαθά καζήκαηα απφ άιια
ΠΜ, αληηθαζηζηψληαο κέρξη δχν (2) καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπο κε
κεηαπηπρηαθά καζήκαηα κε νπζηαζηηθφ καζεκαηηθφ πεξηερφκελν, πνπ ζα
παξαθνινπζήζνπλ επηηπρψο ζε άιια ΠΜ. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ ζε άιια
ΠΜ, κε ζθνπφ ηε κειινληηθή αλαγλψξηζε ηεο ηζνδπλακίαο ηνπο, απαηηείηαη
πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Δ.Π. ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ θνηηεηή θαη ε δήισζή ηνπο ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζηηο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίεο. Ζ αλαγλψξηζε γίλεηαη απφ ηε
.Δ.
Άξζξν 11
Άιιεο ππνρξεώζεηο ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ
(α) Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ππνρξενχληαη (άξζξν 6 ζη ηνπ Νφκνπ 3685 ηνπ 2008) λα
πξνζθέξνπλ νιηγφσξε επηθνπξηθή εξγαζία ζην Σκήκα (δηδαζθαιία αζθήζεσλ, επίβιεςε
εξγαζηεξίσλ θαη εμεηάζεσλ θιπ.). Σν αθξηβέο είδνο θαη ν ρξφλνο απαζρφιεζεο
θαζνξίδνληαη απφ ηε .Δ. θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ Γ..Δ..
(β) Οη αθξηβείο ππνρξεψζεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ επηηήξεζε
εμεηάζεσλ θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε ηήξεζεο απηψλ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο.
Άξζξν 12
Πξόγξακκα καζεκάησλ
(α) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο, νη Δ.Π. ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο αληίζηνηρνπο Σνκείο ππνβάιινπλ πξνο ηελ .Δ. ηελ εηζήγεζή ηνπο
γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ (θαηάινγν καζεκάησλ) ηεο νηθείαο θαηεχζπλζεο γηα ην
επφκελν αθαδεκατθφ έηνο κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία.
1. Οη Δ.Π. αθνχ δεηήζνπλ πξνηάζεηο απφ κέιε ΓΔΠ γηα ηα κεηαπηπρηαθά
καζήκαηα ηνπ επφκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, πξνηείλνπλ ζηε .Δ. ηνλ
θαηάινγν καζεκάησλ.
2. Ζ .Δ. δηακνξθψλεη ηνλ θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ καζεκάησλ θαη ηνλ
δηαβηβάδεη εγθαίξσο ζηνπο Σνκείο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αλαζέζεηο απφ απηφλ.
ηε ζπλέρεηα νη πξνηάζεηο ησλ Σνκέσλ ππνβάιινληαη ζηε Γ..Δ.. ηνπ
Σκήκαηνο ε νπνία απνθαζίδεη ηειηθά.
(β) ε πεξίπησζε πνπ έλα κάζεκα δηδάζθεηαη ζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα επζχλεο
άιινπ ή άιισλ ηνκέσλ, ε αληίζηνηρε αλάζεζε γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο ελ
ιφγσ Tνκείο.
(γ) ε αηηηνινγεκέλεο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο γηα ηελ έληαμε λέσλ κεηαπηπρηαθψλ
καζεκάησλ ζα πξέπεη νη Σνκείο λα ππνβάινπλ ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο ζηε πληνληζηηθή
Δπηηξνπή ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ εθάζηνηε εμακήλνπ.
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Άξζξν 13
Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή
(α) Ζ Γ..Δ. νξίδεη ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ (.Δ.Γ.),
αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο νπνίαο είλαη φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπφλεζε
Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζην Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. Ζ .Δ.Γ.. εηζεγείηαη ηηο πξνηάζεηο
ζηελ Γ..Δ..
Ζ .Δ.Γ.. είλαη δεθακειήο θαη απνηειείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ΠΜ θαη 9 κέιε, εθ
ησλ νπνίσλ 2 ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο Σνκείο ηεο Άιγεβξαο-Γεσκεηξίαο, ηεο Μαζεκαηηθήο
Αλάιπζεο, ηεο ηαηηζηηθήο θαη Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο, 1 κέινο απφ ηνλ Σνκέα ηεο
Γηδαθηηθήο. Δπηπιένλ ζηε .Δ.Γ.. ζπκκεηέρεη 1 εθπξφζσπνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ (ηαθηηθφ ή αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) κε δηθαίσκα ςήθνπ. Σεο .Δ.Γ..
πξνεδξεχεη ν Γηεπζπληήο ΠΜ.
(β) Κάζε ππνςήθηνο πνπ επηζπκεί λα εθπνλήζεη δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζην Σκήκα
Μαζεκαηηθψλ πξέπεη λα αλαθεξπρζεί Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο (Τ.Γ.). Οη πξνυπνζέζεηο
γηα ηελ αλαθήξπμή ηνπ ζε Τ.Γ. είλαη νη αθφινπζεο:
(i) Να ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηε Γξακκαηεία.
(ii) Να θαηαζέζεη ελππφγξαθε δήισζε κέινπο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο κε ηελ νπνία ην
κέινο ΓΔΠ λα απνδέρεηαη λα επηβιέςεη ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ αηηνχληνο,
εθφζνλ απηφο θαηαζηεί ΤΓ.
(iii) Να θαηέρεη Μ.Γ.Δ. (άξζξν 9, παξάγξαθνο 1β, Νφκνο 3685 ηνπ 2008).
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πνπ θξίλνληαη απφ ηε .Δ.Γ.., κπνξνχλ λα γίλνληαη
δεθηνί ππνςήθηνη πνπ δελ θαηέρνπλ Μ.Γ.Δ. (θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 9,
παξάγξ. 1β θαη 3γ, Νφκνο 3685 ηνπ 2008). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν αηηψλ ζα
πξέπεη λα θαηέρεη πηπρίν ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο (αλαγλσξηζκέλν
απφ ην ΓΟΑΣΑΠ). Ζ .Δ ζα θαιεί ηνλ ππνςήθην ζε ζπλέληεπμε κε δπλαηφηεηα
παξαπνκπήο ηνπ ζε γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εμεηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί
ε γεληθφηεξε καζεκαηηθή θαηάξηηζή ηνπ. Ζ .Δ. γηα ηελ απφθαζή ηεο ζα
ζπλεθηηκά ηε ζπλάθεηα θαη ην βαζκφ ηνπ πηπρίνπ, ηελ ελδερφκελε
παξαθνινχζεζε κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ ή εμεηδηθεπκέλσλ ζεκηλαξίσλ, ηπρφλ
δεκνζηεχζεηο θιπ. Αμηνινγψληαο ηα αθαδεκατθά πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ, ε
επηηξνπή κπνξεί: α) λα επηηξέςεη ζηνλ ππνςήθην λα ιάβεη κέξνο ζηηο Γεληθέο
Δμεηάζεηο Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ θαη’ εμαίξεζε, β) λα ζέζεη σο πξνυπφζεζε
ηελ παξαθνινχζεζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ ή γ) λα
απνξξίςεη ηελ αίηεζή ηνπ.
(iv) Να εμεηαζζεί επηηπρψο ζηηο Γεληθέο Δμεηάζεηο Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ
(Γ.Δ.Τ.Γ.), ζε κία απφ ηηο θαησηέξσ επηζηεκνληθέο πεξηνρέο:





Άιγεβξα
Αλάιπζε
Γεσκεηξία
Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ
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Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά
Ηζηνξία θαη Φηινζνθία ησλ Μαζεκαηηθψλ
Λνγηθή θαη Αιγφξηζκνη
Πηζαλφηεηεο-ηνραζηηθέο Αλειίμεηο θαη Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα
Πηζαλφηεηεο θαη ηαηηζηηθή

Οη Γ.Δ.Τ.Γ. δηεμάγνληαη δχν θνξέο ην ρξφλν, Μάην θαη Ννέκβξην. Δίλαη γξαπηέο θαη αλ ε
επηηξνπή πνπ ηηο δηελεξγεί θξίλεη, θαη πξνθνξηθέο. Πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηξηκειή
επηηξνπή θαηά επηζηεκνληθή πεξηνρή, ε νπνία πξνηείλεηαη απφ ηε .Δ.Γ.. θαη νξίδεηαη
απφ ηε Γ..Δ.. θαη έρεη ζεηεία ελφο έηνπο. Ζ εμεηαζηέα χιε γηα θάζε πεξηνρή ησλ
Γ.Δ.Τ.Γ. πξνηείλεηαη απφ ηε .Δ.Γ.. θαη απνθαζίδεηαη απφ ηε Γ..Δ.. Ζ εμεηαζηέα χιε
αλαθνηλψλεηαη ηνλ Ηνχιην θάζε έηνπο, γηα ην επφκελν έηνο. Κάζε θνηηεηήο κπνξεί λα
πάξεη κέξνο ζηηο Γ.Δ.Τ.Γ. ην πνιχ δχν θνξέο.
(γ) Με εηζήγεζε ηεο .Δ.Γ.., ε Γ..Δ.. αλαθεξχζζεη ηνπο ππνςεθίνπο δηδάθηνξεο.
(δ) Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο πξνηείλεη ζηελ .Δ.Γ.., ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
ηνπ λφκνπ, ηα άιια δχν κέιε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, θαζψο θαη ην
ζέκα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Ζ Γ..Δ.. νξίδεη ηελ Σξηκειή πκβνπιεπηηθή
Δπηηξνπή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο .Δ.Γ..
(ε) Οη Τ.Γ. κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ..Δ.. κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη, λα παξαθνινπζνχλ
θαη ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο καζεκάησλ ηνπ Π.Μ.. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ
ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ πξνζκεηξάηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ειάρηζηνπ απαηηνχκελνπ
αξηζκνχ θνηηεηψλ γηα λα πξνζθεξζεί ην κάζεκα.
(ζη) Ζ ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τ.Γ. ππνβάιιεη ζηε
.Δ.Γ.. έθζεζε πξνφδνπ ζην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο, κε ηελ πξψηε έθζεζε λα
θαηαηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ επφκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο απφ ηνλ νξηζκφ ηεο. Δθφζνλ ε
πξφνδνο θξηζεί ηθαλνπνηεηηθή απφ ηε .Δ.Γ.., ν Τ.Γ. κπνξεί λα ζπλερίζεη ζην επφκελν
έηνο θνίηεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξφνδνο ηνπ Τ.Γ. δελ θξηζεί ηθαλνπνηεηηθή, ε
.Δ.Γ.. νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ Τ.Γ. γξαπηψο. Ο Τ.Γ. ζα κπνξεί λα ζπλερίζεη ζην
επφκελν έηνο θνίηεζεο κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη ζε ελδερφκελε δεχηεξε έθζεζε κε
ηθαλνπνηεηηθήο πξνφδνπ, θαηά ηα επφκελα δχν ρξφληα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ε
ζπλνιηθή πξφνδνο ζα θξίλεηαη αξλεηηθή θαη ε .Δ.Γ.. ζα εηζεγείηαη ζηελ Γ..Δ.. ηε
δηαγξαθή ηνπ Τ.Γ. Ζ έθζεζε ηεο εηήζηαο πξνφδνπ ηνπ Τ.Γ. ζα θαηαρσξείηαη ζηνλ
αηνκηθφ θάθειφ ηνπ. εκεηψλεηαη φηη ε κε θαηάζεζε εηήζηαο έθζεζεο πξνφδνπ
ηζνδπλακεί κε αξλεηηθή έθζεζε.
(δ) Ο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ζπγγξάθεη δηαηξηβή, ε νπνία γξάθεηαη ζηελ Διιεληθή
γιψζζα (κε εθηελή πεξίιεςε ζηελ Αγγιηθή), ή ζηελ Αγγιηθή (κε εθηελή πεξίιεςε ζηελ
Διιεληθή). Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη θξίζε ηεο δηαηξηβήο, γίλεηαη απφ επηακειή
εμεηαζηηθή επηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ. Ζ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ηίηινπ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο γίλεηαη κε ηελ
θαηάζεζε ηεο αίηεζεο νξηζκνχ ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Ζ εμεηαζηηθή
επηηξνπή νξίδεηαη απφ ηε Γ..Δ.. κεηά απφ εηζήγεζε ηεο .Δ.Γ.. Γηα ην ζθνπφ απηφ
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θαηαηίζεληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηα εμήο ζηνηρεία: (i) Ζ δηδαθηνξηθή
δηαηξηβή ηνπ ππνςεθίνπ, ζε ειεθηξνληθή κνξθή. (ii) Δηζήγεζε ηεο ηξηκεινχο
ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ .Δ.Γ.. ε νπνία ζα πεξηέρεη ζχληνκε
πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαηξηβήο. (iii) Aπφδεημε απνδνρήο γηα δεκνζίεπζε
κηαο ηνπιάρηζηνλ εξγαζίαο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα κε απνηειέζκαηα ηεο
δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο ζε Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ Πεξηνδηθφ κε θξηηέο, ή ζε
Πξαθηηθά Γηεζλνχο πλεδξίνπ κε θξηηέο ζε έλαλ απφ ηνπο θιάδνπο ηεο Μαζεκαηηθήο
Δπηζηήκεο. Ο ππνςήθηνο αλαπηχζζεη ηε δηαηξηβή ηνπ δεκφζηα ελψπηνλ ηεο επηακεινχο
εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα θξίλεη ην πξσηφηππν ηεο δηαηξηβήο θαη ην
αλ απνηειεί ζπκβνιή ζηελ επηζηήκε.
(ε) Οη Τ.Γ. ππνρξενχληαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο
Μαζεκαηηθψλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 1δ, Νφκνο 3685 ηνπ 2008). Οη αθξηβείο
ππνρξεψζεηο ηνπο θαζνξίδνληαη θαη’ αλαινγία κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 7 θαη 11
ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Δηδηθφηεξα, ε αίηεζε γηα ην ζρεκαηηζκφ επηακεινχο
εμεηαζηηθήο επηηξνπήο (θαηά ηελ παξάγξαθν (δ) ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ) πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο
Δπηηεξήζεσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ.
Άξζξν 14
Βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο καζεκάησλ ππνινγηζηηθώλ καζεκαηηθώλ
Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο νπνηαζδήπνηε ησλ ηξηψλ θαηεπζχλζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ
ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο ηξία ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα απφ ηνλ θαηάινγν
καζεκάησλ πνπ αθνινπζεί θαη ηα νπνία πξνζθέξνληαη απφ ην ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο
Μαζεκαηηθψλ, ιακβάλνπλ «Βεβαίσζε Παξαθνινχζεζεο Μαζεκάησλ Τπνινγηζηηθψλ
Μαζεκαηηθψλ», κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη θαηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο ζα έρνπλ
ζπλνιηθά ζπκπιεξψζεη 140 Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS), δειαδή δχν καζήκαηα
επηπιένλ ηνπ θαλνληθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (βι. ζρεηηθψο άξζξν 6 ηεο ΤΑ
209748/Ε1/ΦΔΚ η. 2 3604 31/12/2014)).
Καηάινγνο καζεκάησλ ηνπ ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα
επηιεγνχλ γηα ηε Βεβαίσζε Παξαθνινχζεζεο Μαζεκάησλ Τπνινγηζηηθψλ
Μαζεκαηηθψλ:
- ΘΔΜ 16 Μαζεκαηηθή Λνγηθή, ΘΔΜ 17 Θεσξία πλφισλ, ΘΔΜ 18 Θεσξία
Γξαθεκάησλ, ΘΔΜ 28 Θεσξία Αλαδξνκήο, ΘΔΜ 29 πλδπαζηηθή Θεσξία
- ΔΦΜ 3 Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά Η, ΔΦΜ 4 Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη γηα Μεξηθέο
Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο, ΔΦΜ 5 Δθαξκνζκέλε Γξακκηθή Άιγεβξα, ΔΦΜ 11
Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά ΗΗ, ΔΦΜ 18 Τπνινγηζηηθή Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία, ΔΦΜ
19 Θεσξία Γξαθεκάησλ
- ΔΔ 16 Τπνινγηζηηθή ηαηηζηηθή, ΔΔ 24 Γξακκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο, ΔΔ 25
Αθέξαηνο πξνγξακκαηηζκφο - πλδπαζηηθή Βειηηζηνπνίεζε, ΔΔ 26 Γπλακηθφο
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Πξνγξακκαηηζκφο, ΔΔ 27 Με Γξακκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο, ΔΔ 30 Τπνινγηζηηθέο
Μέζνδνη ζηελ Δπηρεηξεζηαθή ΄Δξεπλα
- θάπνηα απφ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα Δηδηθψλ Θεκάησλ ηνπ ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο
Μαζεκαηηθψλ (θαζνξίδνληαη θάζε ρξφλν κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. κεηά απφ εηζήγεζε
ηεο .Δ.).
Άξζξν 15
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
(α) Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ ζα αθνινπζνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παιαηνχ ΠΓ θαλνληζκνχ ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζήο
ηνπο, κπνξνχλ λα δειψλνπλ καζήκαηα ηα νπνία δελ ππήξραλ ζην παιαηφ πξφγξακκα
ζπνπδψλ. Ζ αληηζηνίρηζε ησλ καζεκάησλ απηψλ κε καζήκαηα ηνπ παιαηνχ θαηαιφγνπ
ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ θαλνληζκνχ ζπνπδψλ ζα γίλεηαη απφ ηε
πληνληζηηθή Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε αίηεζή ηνπο πνπ ζα γίλεηαη πξηλ ηε
δήισζε ησλ καζεκάησλ.
(β) Καηαξγείηαη ε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 13/5/2014 γηα ηελ
ππνρξεσηηθή νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ηίηινπ ηεο δηαηξηβήο ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο πξηλ ηνλ
νξηζκφ ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο.
(γ) Γηα νπνηαδήπνηε ζέκα πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ησλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ – ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ πνπ ελεγξάθεζαλ ζην πξφγξακκα
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο γηα πξψηε θνξά πξηλ ην αθαδεκατθφ έηνο 20142015, αξκφδηα λα απνθαζίζεη είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο
θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ .
Άξζξν 16
Γηα νπνηνδήπνηε άιιν δήηεκα, ζρεηηθφ κε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, γηα ην νπνίν δελ
ππάξρεη πξφβιεςε ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ή ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε, ή ζην Νφκν
3685 ηνπ 2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, αξκφδηα γηα λα απνθαζίζεη είλαη ε
Γ..Δ.. κεηά απφ εηζήγεζε ηεο .Δ., ή ηεο .Δ.Γ..
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