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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, ιδρύουν από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 το Διατομεακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Γενετική, Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή
Πολλαπλασιαστικού Υλικού" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/04-08-2017 (ΦΕΚ 114 /τ.Α’/4-8-2017).
Λαμβάνοντας υπόψη τον πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης [απόφαση …./2911-2017 Συγκλήτου, η οποία έχει εναρμονιστεί με το Ν. 4485/04-08-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017) και το Ν. 4310/08-12-2014
(ΦΕΚ 258/τ.Α’/08-12-2014)] διαμορφώνεται ο παρακάτω εσωτερικό κανονισμός του ΠΜΣ με τίτλο "Γενετική, Βελτίωση Φυτών και
Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού" στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
του ΑΠΘ.
O παρών Εσωτερικός Κανονισμός διέπει τη διάρθρωση και ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία του ΠΜΣ "Γενετική,
Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού" του Τμήματος Γεωπονίας. Τα άρθρα και οι διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 1
Αντικείμενο-Σκοπός
Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση
επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν 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 ΠΜΣ ‘Γενετική Βελτίωση και Παραγωγή
Πολλαπλασιαστικού Υλικού’ έχει ως γνωστικά αντικείμενα τη Γενετική και τη Βελτίωση των Φυτών με χρήση συμβατικών μεθόδων,
μοριακών εργαλείων και Βιοτεχνολογίας, που είναι απαραίτητα για την κατανόηση των αρχών και μεθόδων που διέπουν τη
βελτιωτική διαδικασία και παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Περιλαμβάνονται νέα αντικείμενα όπως η Γονιδιωματική και η
Φαινομική ανάλυση όπως αυτά ενσωματώνονται στη βελτιωτική διαδικασία. Το ΠΜΣ "Γενετική, Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή
Πολλαπλασιαστικού Υλικού" έχει ως στόχο την εξειδίκευση πτυχιούχων των Γεωπονικών και άλλων συναφών επιστημών, στην
Βελτίωση των φυτών μέσω της κατανόησης των αρχών και σύγχρονων μεθόδων που διέπουν τη βελτιωτική διαδικασία, και την
παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Σκοπός είναι οι απόφοιτοι του προγράμματος να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες
που απαιτούνται για την επιτυχή δραστηριοποίησή τους στον ερευνητικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τομέα της γεωργικής
φυτικής παραγωγής. Ειδικότερα, θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση ενός σύγχρονου
βελτιωτικού προγράμματος δημιουργίας νέων ποικιλιών, να κατανοούν και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την
εγγραφή νέων βελτιωμένων ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο και να εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις παραγωγής πολλαπλασιαστικού
υλικού. Επίσης θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέπει να διεξάγουν εξειδικευμένη και πρωτότυπη
έρευνα στο ευρύτερο πεδίο της Γενετικής και της Βελτίωσης των φυτών που θα οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος.
Οι στόχοι του ΠΜΣ "Γενετική, Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού" είναι οι εξής:
α) Εξειδίκευση επιστημόνων στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση ενός σύγχρονου βελτιωτικού προγράμματος με χρήση κλασσικών
και σύγχρονων μεθόδων μοριακής Γενετικής και Βιοτεχνολογίας για τη µελέτη και δημιουργία ποικιλιών φυτών µε νέες ιδιότητες
και ευρεία προσαρμοστική ικανότητα.
β) Ενίσχυση της έρευνας στα επιστημονικά αντικείμενα της Βελτίωσης των Φυτών συμπεριλαμβανομένων των κλασσικών
μεθόδων, των πρόσφατων εξελίξεων της Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας και των σύγχρονων μεθοδολογιών της
Φαινομικής και Γονιδιωματικής ανάλυσης, που θα συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας όσο και στη στήριξη του
έργου των επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο αυτό στη χώρα μας και διεθνώς.
γ) Κάλυψη των αναγκών σε επιστήμονες που είναι απαραίτητοι στη στελέχωση του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στα εν λόγω
αντικείμενα.
δ) Κάλυψη των αναγκών σε επιστήμονες για τη στελέχωση των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Διεθνών Οργανισμών.
ε) Κατάρτιση στο αντικείμενο επιστημόνων που θα προέρχονται από άλλες χώρες.
Άρθρο 2
Όργανα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
(άρθρα 31, 44 και 45 του Ν.4485/2017)
Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ "Γενετική, Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή
Πολλαπλασιαστικού Υλικού" είναι:
I. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού
χαρακτήρα του ΠΜΣ, και ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
II. Η Συνέλευση του Τμήματος, έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 του Ν. 4485/2017.
III. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ, απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει
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μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία1 και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση
και τον συντονισμό της λειτουργίας του ΠΜΣ. H Γραμματεία του ΠΜΣ διαθέτει ίδιο Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων
εγγράφων, καθώς και το αρχείο του ΠΜΣ. Κατά τις συνεδριάσεις της ΣE τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται στην
επόμενη συνεδρίαση, από όλα τα παρόντα μέλη της συνεδριάσεως που αναφέρονται. Η ΣΕ συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά
το μήνα ή όποτε κρίνεται τούτο αναγκαίο. Η ΣE θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη που
έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι αποφάσεις στη ΣE λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος
του Διευθυντού του ΠΜΣ. H ΣE του ΠΜΣ είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευσης. Tα σχετικά
έγγραφα υπογράφονται από το Διευθυντή ΠΜΣ.
IV. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος για διετή θητεία και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 της παρ. 8 Ν. 4485/2017. Δεν μπορεί να
έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο. Ο
Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8 του Ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από
τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος (άρθρο 45, παρ. 1γ).
V. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών
Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται στο άρθρο 32 στην παράγραφο 5 του Ν. 4485/2017.
VI. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (ΕΣΕ) είναι αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση του
ΠΜΣ (άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 4485/2017).
Άρθρο 3
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
(άρθρο 34 παρ. 1, 7 και 8 του Ν.4485/2017)
Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος είναι:
• Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών (Γεωπονίας και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΑΕΙ2) της ημεδαπής
• Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν
απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το ν. 3328/2005
(ΦΕΚ 80/τ.Α΄/01-04-2005).
• Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος.
Άρθρο 4
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
(άρθρα 34 και 45 του Ν.4485/2017)
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 20 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Για τη διασφάλιση της
ποιότητας όλων των κύκλων σπουδών (άρθρο 45 παρ. 1β του Ν.4485/2017) ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
ανά διδάσκοντα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τρεις (3) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Ο αριθμός των διδασκόντων
στο ΠΜΣ είναι περίπου 15, με επιπλέον συνεργαζόμενους διδάσκοντες άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή κατά τον νόμο
προβλεπόμενους, με ιδανική αναλογία μέγιστου αριθμού μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα (άρθρο 45 παρ. 1β του Ν.
4485/2017).
Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις με ανοιχτή διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή πτυχιούχων
στο ΠΜΣ. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, κατηγορίες πτυχιούχων και αριθμός εισακτέων, τρόπος
εισαγωγής, κριτήρια επιλογής, κλπ, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Η εισαγωγή στο ΠΜΣ προϋποθέτει γραπτή εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα. Η ημερομηνία εξέτασης και ο τρόπος βαθμολόγησης
καθορίζονται στην προκήρυξη. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος είτε σε
έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή από 10-07 έως 20-07.
Η Γραμματεία του ΠΜΣ, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί στην
Επιτροπή Επιλογής που απαρτίζεται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, το σύνολο των αιτήσεων με το
συνοδευτικό υλικό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διαθέτει η Γραμματεία. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:
1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, όπου εκτός των άλλων θα δηλώνουν και σε ποια επιστημονική περιοχή επιθυμούν να ασχοληθούν.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται.
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(άρθρο 44, παρ. 2): Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του
ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την
καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των
διαθέσιμων πόρων του ΠΜΣ
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3. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Μια ερευνητική πρόταση 12-15 σελίδων με θέμα σχετικό με το αντίστοιχη επιστημονική περιοχή με την οποίο ενδιαφέρεται να
ασχοληθεί ο/η υποψήφιος/α. Η γραπτή ερευνητική πρόταση, μετά την αξιολόγησή της, θα υποστηρίζεται και προφορικά ενώπιον
της Επιτροπής Επιλογής η οποία απαρτίζεται από όλους τους διδάσκοντες στο ΠΜΣ.
6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις/Αποδεικτικά Επαγγελματικής εμπειρίας.
7. Δύο συστατικές επιστολές.
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
9. Μία πρόσφατη φωτογραφία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ είναι να συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμού πτυχίου τουλάχιστον έξι (6)
με κλίμακα 1 έως 10.
Εφ' όσον το πτυχίο του υποψηφίου προέρχεται από χώρα της αλλοδαπής, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει
βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου του από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο αίτησης για χορήγηση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Για τους
πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων που υποχρεούνται μέσω του ΔΟΑΤΑΠ να εξεταστούν σε αριθμό μαθημάτων από ελληνικό
Πανεπιστήμιο, ως βαθμός πτυχίου θα λογίζεται ο ΜΟ του βαθμού πτυχίου τους από το ξένο ΑΕΙ και του μέσου όρου της
βαθμολογίας των μαθημάτων από το ελληνικό ΑΕΙ.
Στην τελευταία περίπτωση, ο υποψήφιος μπορεί να εγγραφεί στο ΠΜΣ εφόσον έχει τα σχετικά προσόντα με την υποχρέωση να
προσκομίσει τη βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου του πριν την έναρξη των μαθημάτων.
Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία επιλογής
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ "Γενετική, Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού" καθορίζεται ανά
έτος από τη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ και δεν μπορεί να
υπερβεί τους 20. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας μετά από εισήγηση της ΣΕ. Η
επιλογή των υποψηφίων βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια από τα οποία προκύπτει ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε
υποψηφίου. Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, γίνεται σε δυο φάσεις.
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν δύο φάσεις:
Η πρώτη φάση είναι προκριματική (μέγιστο 70 μόρια)
Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας ορίζονται ως ακολούθως:
• Γενικός βαθμός διπλώματος ή πτυχίου. Τα μόρια υπολογίζονται βάσει του τύπου (ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Χ 3) με μέγιστο 30 και
ελάχιστο 18.
• Ο χρόνος διάρκειας σπουδών (μέγιστο 10 μόρια). Τα αντίστοιχα μόρια είναι: 3 έτη–4 μόρια, 4έτη–6 μόρια, 5 έτη–8 μόρια, 5 έτη–
Master 10–μόρια.
• Η συνάφεια σπουδών (μέγιστο 10 μόρια): Πτυχιούχοι του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ από την προπτυχιακή κατεύθυνση Φυτικής
Παραγωγής έχουν βαθμό συνάφειας 10 μόρια και από τις υπόλοιπες 8 μόρια. Ανάλογα θα καθορίζεται και για τα άλλα
Γεωπονικά Τμήματα. Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων και ΑΤΕΙ: 7 μόρια.
• Αξιολόγηση της ερευνητικής πρότασης (20 μόρια)
• Επίπεδο γνώσεων αγγλικής γλώσσας που πιστοποιείται με εξετάσεις, ανεξάρτητα από την κατοχή πτυχίου επάρκειας, με τις
οποίες χαρακτηρίζεται ο υποψήφιος ως επιτυχών (Ε) ή αποτυχών (Α). Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις της αγγλικής
γλώσσας ο υποψήφιος απορρίπτεται.
• Επίσης προσμετρώνται για την συμπλήρωση έως 70 μορίων: Κατοχή ΜΔΕ (2 μόρια), Κατοχή 2ου Πτυχίου (2 μόρια),
δημοσιευμένες εργασίες ή παρουσιάσεις σε συνέδρια (2 μόρια), διαθέσιμη ερευνητική ή επαγγελματική πείρα του υποψηφίου,
που θα πρέπει να πιστοποιείται με σχετικές βεβαιώσεις (2 μόρια).
Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει
Προσωπική συνέντευξη και σύγχρονη προφορική υποστήριξη της γραπτής ερευνητικής πρότασης που έχει αξιολογηθεί ενώπιον
της Επιτροπής Επιλογής (30 μόρια).
Από τη συνδυασμένη βαθμολογία στην πρώτη και δεύτερη φάση καταρτίζεται πίνακας που περιλαμβάνει τους υποψηφίους οι
οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος. Σε περιπτώσεις τελικής ισοβαθμίας προβλέπεται η
εισαγωγή των ισοβαθμησάντων ως υπεράριθμων. Οι υπότροφοι του ΙΚΥ μπορούν να εισάγονται στο ΠΜΣ ως υπεράριθμοι.
Ο πίνακας επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων αφού επικυρωθεί
από την Συνέλευση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Επιλογή Αλλοδαπών Υποψηφίων.
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, με πτυχίο ΑΕΙ εξωτερικού, επιλέγονται με τα ίδια κριτήρια. Επιπλέον στα απαραίτητα δικαιολογητικά
απαιτείται η βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο αίτησης για χορήγηση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο
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υποψήφιος εφόσον επιλεγεί μπορεί να εγγραφεί στο ΠΜΣ εφόσον έχει τα σχετικά προσόντα με την υποχρέωση να προσκομίσει την
ισοτιμία του πτυχίου πριν την αποφοίτηση από το ΠΜΣ.
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι μετά την επιλογή τους οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Είναι
δυνατό, με απόφαση της Συνέλευσης να επιτραπεί σε επιλεγέντα η εγγραφή χωρίς τη βεβαίωση αυτή με την υποχρέωση να την
προσκομίσει στο τέλος των μεταπτυχιακών του σπουδών. Οι αλλοδαποί απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων επιλέγονται με
κριτήρια όμοια με εκείνα που εφαρμόζονται για τους Έλληνες απόφοιτους Ελληνικού Πανεπιστημίου.
Υπότροφοι του ΙΚΥ
Οι υπότροφοι του ΙΚΥ στην ίδια ειδίκευση εισάγονται στο ΠΜΣ χωρίς εξετάσεις ως υπεράριθμοι και μπορούν να εγγραφούν σ’
αυτό οποιαδήποτε χρονική στιγμή, από την οποία υπολογίζεται και η χρονική διάρκεια των σπουδών τους. Οι επιτυχόντες στις
εξετάσεις του ΙΚΥ στο μέσο ενός εξαμήνου θα παρακολουθούν τα μαθήματα από το επόμενο εξάμηνο. Στο διάστημα που μεσολαβεί
ασχολούνται με την ερευνητική εργασία τους.
Χρονοδιάγραμμα
Οι υποψήφιοι για εγγραφή στο ΠΜΣ "Γενετική, Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού" υποβάλλουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το διάστημα 10/07 – 20/07.
Η επιλογή και η συνέντευξη πραγματοποιούνται από 05-09 έως 10-09. Oι επιτυχόντες εγγράφονται μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου.
Η ατομική δήλωση των μαθημάτων όλων των εξαμήνων υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου. Τα
μαθήματα αρχίζουν 1η Οκτωβρίου. Τυχόν αλλαγές στις δηλώσεις επιλογής μαθημάτων, γίνονται έως 5 Οκτωβρίου. Την 6η
Οκτωβρίου η Γραμματεία ανακοινώνει τα μαθήματα που έχουν δηλωθεί από λιγότερους από δύο (2) φοιτητές και ως εκ τούτου δεν
μπορούν να διδαχθούν. Για κάθε Μεταπτυχιακό Φοιτητή ορίζεται επιβλέπων καθηγητής ο οποίος παρακολουθεί το ατομικό
πρόγραμμα των σπουδών του.
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε όλα τα μαθήματα του ατομικού προγράμματος σπουδών του κάθε υποψηφίου
και την περαίωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ο επιβλέπων καθηγητής εισηγείται τη συγκρότηση της Τριμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής προς τη ΣΕ και τη Συνέλευση του Τμήματος.
Άρθρο 5
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης
(άρθρα 33, 34 και 35 του Ν. 4485/2017)
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΕ) ορίζεται στα
τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Κάθε
εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 εβδομάδες διδασκαλίας. Εάν η διδασκαλία ενός μαθήματος διαρκέσει λιγότερο από 10
εβδομάδες, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να το παρακολουθήσουν στο
αντίστοιχο εξάμηνο της επομένης περιόδου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια κάθε εξαμήνου, είναι δυνατό να περιοριστεί σε
λιγότερο από 10 εβδομάδες διδασκαλίας, αρκεί όμως στην διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος να έχει συμπληρωθεί ο
απαιτούμενος αριθμός των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος, που ισοδυναμεί με το 12πλάσιο του προβλεπόμενου εβδομαδιαίου
αριθμού ωρών διδασκαλίας του μαθήματος.
Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών είναι πέντε (5) εξάμηνα (βλέπε υπ’ αριθμ ….. απόφαση
Συνέλευσης του Τμήματος).
ΟΡΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4485/2017 (114 Α΄) η
δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες3, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6)
εξάμηνα φοίτησης. Η μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να
ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές
περιπτώσεις4, για τις οποίες αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος.
Επίσης στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή
αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά την διάρκεια της αναστολής, ο
μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια
κανονικής φοίτησης.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις5 να χορηγείται παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της
Συνέλευσης του Τμήματος.

Θα πρέπει τα Τμήματα να καθορίσουν τους όρους και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά (π.χ. φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται 20 ώρες την εβδομάδα
κ.λπ.)
4 Ενδεικτικά: ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας.
5 Βλέπε υποσημείωση 4.
3
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ΟΡΟΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα μαθήματα ή διαγραφής6 αποφαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος μετά από
πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτασης και τους λόγους διαγραφής. Οι
φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς (με βαθμό τουλάχιστον 6.0) όλα τα μαθήματα του προγράμματός τους εντός
του εξαμήνου διδασκαλίας των. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις οι φοιτητές επανεξετάζονται για δεύτερη φορά εντός μηνός
με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ . Αν αποτύχουν εκ νέου υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το μάθημα κατά το
επόμενο εξάμηνο που θα διδαχθεί. Αυτό ισχύει για δύο το πολύ μαθήματα του προγράμματος των μεταπτυχιακών μαθημάτων τους.
Εάν αποτύχουν για δεύτερη φορά σε κάποιο μάθημα τότε διαγράφονται. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς παρακολούθησης (μεγάλος
αριθμός απουσιών) ενός μαθήματος οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το μάθημα και να εξεταστούν σε αυτό
στο επόμενο εξάμηνο κατά το οποίο θα διδάσκεται το μάθημα. Αυτό ισχύει για δύο το πολύ μαθήματα του προγράμματος των
μεταπτυχιακών μαθημάτων τους. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις σε ένα από αυτά τα μαθήματα τότε οι φοιτητές/τριες
διαγράφονται.
ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται και συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις
που προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 7. Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες έχουν όλα τα
δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του
δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το οικείο Τμήμα οφείλει να εξασφαλίζει διευκολύνσεις σε
μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες8.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων. παρακολουθήσεις διαλέξεων και υποστήριξης μεταπτυχιακών διπλωματικών
εργασιών, παρουσιάσεις εργασιών είναι υποχρεωτική.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
(άρθρα 34 και 45 του Ν. 4485/2017)
Η φοίτηση στο ΠΜΣ του Τμήματος Γεωπονίας αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 100 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ειδικότερα, ο
φόρτος εργασίας με τον οποίο επιβαρύνεται ο φοιτητής εξαρτάται από το μάθημα και φαίνεται αναλυτικά από τα ECTS στο
παρακάτω πίνακα.
ΠΜΣ " ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ "
Κωδικός
Τίτλος μαθήματος
Μαθήματος
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Βιομετρία (Υ)
Μοριακή Βελτίωση και Βιοτεχνολογία (Υ)
Ερευνητική προσέγγιση (Υ)
Φυτογενετικοί πόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό (Ε)
Εφαρμογές Κυτταρογενετικής στη Βελτίωση των φυτών (Ε)
Μάθημα από άλλο ΠΜΣ (Ε)
Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο ECTS
Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Κλασσική Βελτίωση και εφαρμοσμένα βελτιωτικά προγράμματα (Υ)
Παραγωγή, τεχνολογία, διαχείριση και εμπορία σπόρων και
πολλαπλασιαστικού υλικού (Υ)
Βιοδιαγνωστικές μέθοδοι και ολιστικές (-omics) τεχνολογίες (Ε)
Μάθημα από άλλο ΠΜΣ (Ε)
Μάθημα από άλλο ΠΜΣ (Ε)

ριο ECTS

EC
TS
8
8
7
7
7
7
30
8
8
7
7
7

Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο ECTS

3
6

30

Ενδεικτικά λόγοι διαγραφής θα μπορούσαν να αποτελέσουν: α) η μη επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού φοιτητή (η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή στην
εκπαιδευτική διαδικασία: παρακολουθήσεις, εξετάσεις), β) η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που ορίζονται από τον οικείο Κανονισμό, γ)
συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία όπως π.χ. η λογοκλοπή, και δ) αίτηση του ίδιου του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας.
7 Οι εγγραφές των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών αρχίζουν μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος στην οποία ορίζεται και η χρονική διάρκεια
των εγγραφών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή
8 Αυτές θα πρέπει να ορισθούν από τα Τμήματα αναλυτικά (π.χ. τρόπος εξέτασης, πρόσβαση στους χώρους, τα εργαστήρια διδασκαλίας, κ.λπ.).
6
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ΘΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Ελάχιστο Όριο ECTS

15
15

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Ποσοτική και πληθυσμιακή γενετική ανάλυση με χρήση μοριακών
δεδομένων (Υ)
Βελτίωση για αντοχή στις καταπονήσεις (Ε)
Βιοπληροφορική επεξεργασία δεδομένων μεγάλης κλίμακας από
φαινοτυπική και γενοτυπική ανάλυση (Ε)
Μάθημα από άλλο ΠΜΣ (Ε)

8
7
7
7

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο ECTS

15
30

Γενικό Σύνολο ECTS Ειδίκευσης

105

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αποτιμάται σε εικοσιπέντε (25) πιστωτικές μονάδες. Με τα δεδομένα αυτά, το ΠΜΣ
απεικονίζεται, σε επίπεδο πιστωτικών μονάδων, ως εξής: Α΄ εξάμηνο: 30 πιστωτικές μονάδες, Β΄ εξάμηνο: 30 πιστωτικές μονάδες,
Γ΄ εξάμηνο: 15 πιστωτικές μονάδες και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή = 25 πιστωτικές μονάδες. ΣΥΝΟΛΟ 100 πιστωτικές
μονάδες.
Η διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνεται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα, ύστερα από πρόταση της ΣΕ και
έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στο αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ περιλαμβάνονται, τα μαθήματα, το
περιεχόμενό των μαθημάτων, τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής, τα εξάμηνα σπουδών, η δυνατότητα
παρακολούθησης μαθημάτων διαφορετικής κατεύθυνσης από αυτή που έχει επιλέξει ο/η μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια, το
ωρολόγιο πρόγραμμα, οι διδακτικές ώρες, η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος (μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής)
καθώς και οι πιστωτικές μονάδες του κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) για την απόκτηση του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους καθορίζονται η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων, ο τρόπος αναπλήρωσής τους, η
διάρκεια των εξεταστικών περιόδων του ΠΜΣ, ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης, οι προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης
των μαθημάτων9 και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται για την επιτυχή ολοκλήρωση που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) είναι υποχρεωτική, ορίζεται στην αρχή του πρώτου εξάμηνου του ΠΜΣ και
πρέπει να ολοκληρωθεί για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

•

•
•

•
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Άρθρο 7
Έλεγχος Γνώσεων
(άρθρα 34 και 45 του Ν. 4485/2017)
Οι εξετάσεις των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου διεξάγονται κατά τον Φεβρουάριο (15/2 μέχρι 28/2), ενώ του εαρινού κατά
τον Ιούνιο (15/6 μέχρι 30/6). Στην περίοδο του Σεπτεμβρίου διεξάγονται εξετάσεις των μαθημάτων και των δύο (χειμερινού,
εαρινού) εξαμήνων. Η βαθμολογία των μαθημάτων θα πρέπει να κατατίθεται στη Γραμματεία εντός 20 ημερών από τη λήξη της
εξεταστικής περιόδου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζεται από τη ΣΕ, σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο των
μεταπτυχιακών φοιτητών. Η συμμετοχή κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή στις εξετάσεις κάθε μαθήματος, γίνεται, ύστερα από δήλωση
αυτού στη Γραμματεία του Τμήματος εντός της εβδομάδας που προηγείται της έναρξης των εξετάσεων.
Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω.
Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως
εξής:
Άριστα (8,5 έως 10)
Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου)
Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου).
Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του.
Η ανάθεση θέματος εκπόνησης της ΜΔΕ σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή γίνεται τον πρώτο μήνα του 1ου εξαμήνου.

(Άρθρο 34 παρ. 6) Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση του μαθήματος ή μαθημάτων, θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,
εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο
μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδασκόντων.
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• Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του
επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής10 μετά από απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.
• Σε κάθε μέλος ΔΕΠ δεν μπορεί να ανατίθενται επίβλεψη περισσότερων από τρεις διπλωματικές εργασίες ανά έτος.
• Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό
αντικείμενο του ΠΜΣ.
• Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε
ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή,
αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής. Απαραίτητη προϋπόθεση, για την υποβολή και εξέταση της
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) από την τριμελή Επιτροπή, είναι η συμπλήρωση όλων των διδακτικών μονάδων
των μαθημάτων.
• Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τρίες θα πρέπει να έχουν υποβάλει το κείμενο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ)
στον επιβλέποντα τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν την ημερομηνία υποστήριξης και το τελικό κείμενο στα μέλη της Τριμελούς
εξεταστικής Επιτροπής τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την ημερομηνία υποστήριξης.
• Οι ημερομηνίες εξέτασης των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών ορίζονται από τη ΣΕ του ΠΜΣ.
• Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Με
ευθύνη της επιτροπής αυτής γίνεται, από τον μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια, παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας, με τη μορφή διαλέξεως ενώπιον ανοικτού ακροατηρίου. Μετά την παρουσίαση της διπλωματικής
εργασίας, η επιτροπή υποβάλλει στον υποψήφιο σχετικές ερωτήσεις, προτείνει τυχόν διορθώσεις και αποφασίζει για το
αποτέλεσμα της αποδοχής ή απόρριψης της διπλωματικής, δίνοντας, ταυτόχρονα, και τη σχετική βαθμολογία.
• Κατόπιν της έγκρισής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από την Επιτροπή, η ΜΔΕ αναρτάται υποχρεωτικά στο
διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.
• Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα εκτός αν, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος., αποφασισθεί η συγγραφή στην Αγγλική γλώσσα, με συγκεκριμένες προδιαγραφές σε ότι αφορά
στον τρόπο γραφής και την εξωτερική της εμφάνιση. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να υλοποιήσει, με τη σύμφωνη
γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή, τις διορθώσεις που προτείνει η τριμελής επιτροπή. Το τελικό κείμενο υποβάλλεται, το
αργότερο σε ένα μήνα από την ημερομηνία της ανάπτυξης, με ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή.
• Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται στην κατάθεση των παρακάτω διορθωμένων ανάτυπων της διπλωματικής εργασίας:
I. Δύο (2) σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, εκ των οποίων ένα (1) για τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας και ένα (1) για
την βιβλιοθήκη του Τμήματος Γεωπονίας
II. Ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή (CD), στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ.
III. Τρία (3) σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, για την τριμελή επιτροπή εξέτασης.
• Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την παράδοση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν
και να καταθέσουν τα απαραίτητα έντυπα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΑΠΘ.
• Η έκταση, η γραμματοσειρά, ο τρόπος συγγραφής, ο αριθμός αντιτύπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που θα
κατατεθεί και οτιδήποτε άλλο σχετικό με τη δομή της καθώς και χρονοδιάγραμμα διορθώσεών της αναρτώνται στη ιστοσελίδα
του ΠΜΣ.
• Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του ΠΜΣ
και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της ΜΔΕ)
και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο:
O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (όπου προβλέπεται), πολλαπλασιάζεται με τον
αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό
πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του ΔΜΣ.
ΤΥΠΟΣ: βαθμός ΜΔΕ = [ (βαθμός κάθε μαθήματος x αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος) + (βαθμός μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας x ECTS)] / (σύνολο ECTS)
Άρθρο 8
Υποτροφίες-Βραβεία Αριστείας
(άρθρο 35 και 45 του Ν.4485/2017)
Προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες, μετά από απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: αφορούν φοιτητές
κανονικής φοίτησης, μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου, κλπ) ή προσφορά υπηρεσιών και πρέπει να εγγράφονται
στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΠΜΣ. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
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Θα πρέπει να καθορισθούν οι περιπτώσεις αντικατάστασης από τα Τμήματα (π.χ. παραίτηση, κ.λπ.)
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Άρθρο 9
Διδακτικό Προσωπικό
(άρθρα 36 και 45 του Ν. 4485/2017)
Τη διδασκαλία των μαθημάτων στα ΠΜΣ, μπορούν να αναλαμβάνουν:
I. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.
II. Μέλη της κατηγορίας ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι
εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
III. Διδάσκοντες σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 του Τμήματος.
IV. Ομότιμοι και Αφυπηρετήσαντα11 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.
Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των
κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ΑΕΙ ή να
προσκαλέσει μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258),
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.
Επιπλέον η Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ, μπορεί να
καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο,
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ από την
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36.
Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του ΠΜΣ αποφασίζεται από τη
Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της ΣΕ.
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.
Άρθρο 10
Έσοδα Προγραμμάτων-Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης
(άρθρο 37 του Ν. 4485/2017)
Τα έσοδα του ΠΜΣ προέρχονται από:
• τον προϋπολογισμό του ΑΠΘ.
• τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
• 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,
• πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
• πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Διεθνών Οργανισμών,
• μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ,
• κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4485/2017 η διαχείριση των εσόδων του ΠΜΣ γίνεται από τον ΕΛΚΕ12 και κατανέμεται
σε λειτουργικά έξοδα του προγράμματος. Επιπρόσθετα σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου τα ΑΕΙ με τα αντίστοιχα Τμήματα
που λειτουργούν ΠΜΣ οφείλουν ετησίως να δημοσιεύουν, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, απολογισμό εσόδων-εξόδων, με
αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία.
Άρθρο 11
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή
Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη παρέχεται στο ΠΜΣ από το Τμήμα. Επίσης με βάση την έκθεση του Τμήματος (άρθρο 32
παρ. 3γ του Ν. 4485/2017) οι χώροι διεξαγωγής της διδασκαλίας του ΠΜΣ ορίζονται αίθουσες του Τμήματος Γεωπονίας και ο
αναγκαίος υλικοτεχνικός εξοπλισμός (επάρκεια και ποιότητα, αναρτάται από κάθε εργαστήριο που μετέχει στο ΠΜΣ στην
ιστοσελίδα του Τμήματος) για τη λειτουργία του προγράμματος και η δυνατότητα κάλυψης αυτών.
• Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εκπροσωπεί το ΠΜΣ στη Συνέλευση του Τμήματος
• Ο Διευθυντής, δια της ΣΕ, εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος, κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του
ΠΜΣ.

(άρθρο 16 παρ. 8 του Ν.4009/2011, όπως ισχύει, και άρθρο 45 παρ.1κ του 4485/2017): Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής αφυπηρετησάντων
μελών ΔΕΠ, ακολουθούν την με αριθμ. 23271/15-06-2016 απόφαση της συγκλήτου και μετά από απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος για την ανάθεση
διδασκαλίας η οποία θα πρέπει να περιέχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση των αναγκών του οικείου Τμήματος, αφού συνυπολογιστούν οι εβδομαδιαίες ώρες
διδασκαλίας των εν ενεργεία μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Οι συνταξιούχοι καθηγητές που απασχολούνται στα προγράμματα του προηγούμενου εδαφίου αμείβονται
μόνο από ίδιους πόρους του ιδρύματος (άρθρο 16 παρ. 8 του Ν.4009/2011). Βλέπε και άρθρο 69 Ν.4386/2016 όπου γίνεται αναφορά σε ομότιμους για διδασκαλία
χωρίς αμοιβή.

11

12

Βλέπε ερμηνευτική εγκύκλιο Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό 164530/Ζ1/3-10-2017 (ΑΔΑ: 3ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4)
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• Στις συνεδριάσεις της ΣΕ δύνανται να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι εκάστοτε Διευθυντές των Τομέων και ένας
εκπρόσωπος του συνόλου των φοιτητών του ΠΜΣ.
• Η ΣΕ συγκαλείται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ, τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο.
• Η ΣΕ θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.
• Οι αποφάσεις της ΣΕ, για εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Διευθυντή του ΠΜΣ.
• Οι αποφάσεις που αναφέρονται στη λειτουργία του ΠΜΣ ή σε οποιοδήποτε άλλο θέμα, λαμβάνονται από τη Συνέλευση του
Τμήματος, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν.4485/2017, ύστερα από σχετικές εισηγήσεις της ΣΕ.
• Η ΣΕ διά μέσου του Διευθυντή του ΠΜΣ είναι υπεύθυνη για την εισήγηση των θεμάτων που αναφέρονται στο ΠΜΣ, προς τη
συνέλευση του Τμήματος. Για τη λήψη όμως των αποφάσεων υπεύθυνη είναι η Συνέλευση του Τμήματος.
• Η ΣΕ είναι, επίσης, υπεύθυνη για την υλοποίηση των αποφάσεων της Συνέλευση του Τμήματος.
• Τα σχετικά έγγραφα υπογράφονται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ.
• Η ΣΕ διαθέτει ίδιο πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
• Στις συνεδριάσεις της ΣΕ τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται στην επόμενη συνεδρίαση απ’ όλα τα παρόντα μέλη της
αναφερομένης συνεδριάσεως.
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιείται το σύνολο της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής του Εργαστηρίου Γενετικής
και Βελτίωσης των Φυτών καθώς και των Εργαστηρίων διδασκόντων από το Τμήμα γεωπονίας και επισκεπτών Καθηγητών από
άλλα Τμήματα του ΑΠΘ ή Ερευνητών από Ινστιτούτα που συμμετέχουν στο ΠΜΣ του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία είναι επαρκής για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος. Τα Εργαστήρια των
Τομέων που στεγάζονται στο κεντρικό κτίριο του Τμήματος Γεωπονίας και στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου, διαθέτουν χώρους
διδασκαλίας καθώς και τον απαραίτητο εργαστηριακό και υπολογιστικό εξοπλισμό για την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών
φοιτητών. Τα Εργαστήρια διαθέτουν σύγχρονο εξειδικευμένο αναλυτικό εξοπλισμό που πληροί όλους τους όρους ασφαλείας.
Επίσης, διαθέτουν υπαίθριες εκτάσεις καθώς και θερμοκήπια καλλιέργειας, υδροπονίας, ελκυστήρες, φρέζες, ψυχόμενους χώρους
διατήρησης νωπών προϊόντων, εξοπλισμένους χώρους προετοιμασίας ανάλυσης δειγμάτων, ανάλογους βοηθητικούς χώρους
υποστήριξης, σημαντικό αριθμό προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πλούσιες βιβλιοθήκες.
Άρθρο 12
Τελετουργικό Αποφοίτησης
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017)
Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας.
Άρθρο 13
Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017)
Ο τίτλος του ΔΜΣ είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται από το ΠΜΣ του Τμήματος Γεωπονίας.
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ Στο Δίπλωμα αναγράφονται το Τμήμα ή τα
Τμήματα ή και τα Ιδρύματα που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ, και τα τυχόν εμβλήματα των ιδρυμάτων, η χρονολογία
περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του ΔΜΣ, ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του ΠΜΣ, τα στοιχεία
του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα.
Στον απόφοιτο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς
παρακολούθησης και περάτωσης του Προγράμματος.
Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 του Ν. 3374/2005 και της
Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ. Β΄)], το οποίο είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με
την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που
χορηγούν τα Ιδρύματα13.
Άρθρο 14
Λογοκλοπή
Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει 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 παράθεση 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.

13

Βλέπε απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 2913/23-7-2015, έγγραφο με αριθμό 5288/4-11-2015 με θέμα «Εξορθολογισμός της Γραμματειακής Υποστήριξης των
Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ)
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Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας- η Συνέλευση
του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της .
Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ για
κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα
παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από
μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας14.
Άρθρο 15
Μεταβατικές ρυθμίσεις
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με
τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4485/2017.

14

Βλέπε διατάξεις Ν.5343/1932 (άρθρα 120 έως 123), ΠΔ 160/2008 (23 έως 25).
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