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ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
τίτλος ΠΜΣ:
«Προηγμένες Τεχνολογίες Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού –
Advanced Technologies in Mechanical and Aeronautical Engineering».

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.
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Άρθρο 1. EΙΣΑΓΩΓΗ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επανιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 827/12765
απόφαση (ΦΕΚ 1626/10.5.2018 τ. Β’) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Πατρών (………………………………….) και τη Συνέλευση του Τμήματος
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, (συνεδρίαση 18 / 16‐05‐2018).
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 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο την
ειδίκευση στην περιοχή του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού και
ειδικότερα στις κατευθύνσεις:
(i) Σχεδιασμός και Παραγωγή
(ii) Ενεργειακά Συστήματα
(iii) Υπολογιστική ‐ Πειραματική Μηχανική και Προηγμένα Υλικά
καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στην θεωρητική όσο και στην πρακτική
της διάσταση.
Σκοπός του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. είναι:
α. η εκπαίδευση σε πεδία τεχνολογικής αιχμής στο αντικείμενο του Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού, η εξοικείωση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, η
προώθηση της επιστημονικής αριστείας και έρευνας, η καλλιέργεια και ανάπτυξη
ηγετικών δυνατοτήτων,
β. η διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στα επί
μέρους αντικείμενα του Π.Μ.Σ.,
γ. η διερεύνηση πραγματικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει ο τομέας της
τεχνολογίας και παραγωγής στη χώρα μας και διεθνώς και η αναπτυξιακή
προσπάθεια προώθησης της τεχνολογίας και βελτίωσης της παραγωγικής δομής
στην Ελλάδα,
δ. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε
συναφείς με το αντικείμενο του ΠΜΣ επιστημονικές περιοχές,
ε. η δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και αναβαθμισμένες
γνώσεις και δεξιότητες ανάλυσης στη σύγχρονη τεχνολογία του Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού, ικανών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του
σύγχρονου διεθνούς τεχνολογικού περιβάλλοντος,
στ.ο εφοδιασμός των φοιτητών με γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία τα
οποία θα τους επιτρέψουν να εργαστούν ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις
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αυξημένης ευθύνης στην βιομηχανική παραγωγή και σε αναπτυξιακές εταιρείες οι
οποίες έχουν ως αντικείμενο την βιώσιμη ανάπτυξη.
Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ παρέχονται στην
ιστοσελίδα:
http://www.mead.upatras.gr/lang_el/page/postgraduate/student_issues
Άρθρο 3. ΟΡΓΑΝΑ & 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:
(i)
Εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για την
αναγκαιότητα ίδρυσης ΠΜΣ
(ii) Εκλέγει για διετή θητεία τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ
(iii) Κατανέμει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των μεταπτυχιακών
μαθημάτων
(iv) 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 ΣΤ και έχει την ακόλουθη
σύνθεση:
Συντονιστής:
Μούρτζης Δημήτριος, Αναπληρωτής καθηγητής
Μέλη:
Καρακαπιλίδης Νικόλαος, Καθηγητής
Μάργαρης Διονύσιος, Καθηγητής
Φιλιππίδης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Λούτας Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής
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Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το
συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος και ειδικότερα:
(i) Εισηγείται στη Συνέλευση τη σύνθεση των ΕΑΥ και ΤΕΕ
(ii) Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη της
(iii) Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του διευθυντή του ΠΣΜΔΕ
(iv) Έχει διετή θητεία. Κατά τη διάρκεια της θητείας της μπορεί να γίνει
αντικατάσταση μέλους μετά από εισήγηση του διευθυντή της και
σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
(v) Ορίζει τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας
(vi) Αποφασίζει για το πρόγραμμα μαθημάτων, τη διαδικασία αξιολόγησης,
και τους συντονιστές των μαθημάτων
(vii) Επιλέγει τους εισακτέους ΜΦ σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, την
κατάθεση υποψηφιοτήτων και την εισήγηση της ΣΕ.
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 ΔΜΣ εισηγείται στη Συνέλευση κάθε θέμα που αφορά στην
αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΜΣ και ειδικότερα ασκεί τα κατωτέρω καθήκοντα
:
(i) Εισηγείται στη Συνέλευση όλα τα θέματα που άπτονται του ΠΜΣ
μεταφέροντας τις αποφάσεις της ΣΕ.
(ii) Έχει την ευθύνη για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΠΜΣ.
(iii) Έχει την ευθύνη σύνταξης αναλυτικού απολογισμού του ερευνητικού και
εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ
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 αναλαμβάνουν τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, τα

6

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

οποία, με βάση το δημοσιευμένο έργο τους, παραμένουν ιδιαιτέρως ενεργά στην
έρευνα και τη διδασκαλία (Πίνακας 1), ειδικότερα:
Πίνακας 1: Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών,
βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο.
Όνομα

Βαθμίδα

1.

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Ν.

Καθηγητής

2.

ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ Ν.

Καθηγητής

3.

ΔΕΝΤΣΟΡΑΣ Α.

Καθηγητής

4.

ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ Ι.

Καθηγητής

5.

ΚΑΡΑΚΑΠΙΛΙΔΗΣ Ν.

Καθηγητής

6.

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β.

Καθηγητής

7.

ΛΑΜΠΕΑΣ Γ.

Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΥΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ στις
ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΣΟΥ ΜΕ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

8.

ΜΑΡΓΑΡΗΣ Δ.

Καθηγητής

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ,
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ‐ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

9.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Σ.

Καθηγητής

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

10.

ΠΟΛΥΖΟΣ Δ.

Καθηγητής

11.

ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ Δ.

Καθηγητής

12.

ΦΑΣΟΗΣ Σ.

Καθηγητής

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΕ ‘ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΙ
ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ &
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,
ΠΡΟΒΛΕΨΗ & ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ARMA & ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ,
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΠΟ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΑΛΛΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

13.

ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ε.

Αναπλ.
Καθηγητής

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

14.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ.

Αναπλ.
Καθηγητής

15.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ.

Αναπλ.
Καθηγητής

16.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.

Αναπλ.
Καθηγητής

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟ‐ΜΑΚΡΟ‐
ΚΛΙΜΑΚΑ: ΚΥΤΤΑΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

17.

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Δ.

Αναπλ.
Καθηγήτρια

18.

ΚΑΟΥΡΗΣ Ι.

Αναπλ.
Καθηγητής

19.

ΚΟΥΤΜΟΣ Π.

Αναπλ.
Καθηγητής

20.

ΜΑΥΡΙΛΑΣ Δ.

21.

ΜΟΥΡΤΖΗΣ Δ.

Αναπλ.
Καθηγητής
Αναπλ.
Καθηγητής

22.

ΠΑΝΙΔΗΣ Θ.

Αναπλ.
Καθηγητής

23.

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Θ.

Αναπλ.
Καθηγητής

EΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΫΛΙΚΑ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ &
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. 2. ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΚΑΥΣΗΣ. ‐
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΡΟΪΚΑ ΠΕΔΙΑ
ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ (ΜΕ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΙΑ LASER
ΣΕ ΑΕΡΙΕΣ ΦΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ). ‐
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΩΝ
ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΫΛΙΚΑ ΓΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΪΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΠΛΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ
ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
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25.

ΛΟΥΤΑΣ Θ.

Αναπλ.
Καθηγητής
Επικ. Καθηγητής

26.

ΜΑΛΕΦΑΚΗ Σ.

Επικ. Καθηγήτρια

27.

ΜΕΝΟΥΝΟΥ Π.

Επικ. Καθηγήτρια

28.

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π.

Επικ. Καθηγητής

29.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π.

Επικ. Καθηγητής

30.
31.

ΤΣΕΡΠΕΣ Κ.
ΖΩΗΣ Δ.

Επικ. Καθηγητής
Λέκτορας

32.

ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ Δ.

Λέκτορας

33.

ΠΕΡΡΑΚΗΣ Κ.

Λέκτορας

34.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ι.

Επικ. Καθηγητής

35.

ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ Γ.

Λέκτορας

24.

ΧΟΝΔΡΟΣ Θ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΘOΡΥΒΟΥ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ‐ ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ &
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ‐ ΤΥΡΒΩΔΗΣ ΜΙΞΗ, ΕΙΣΡΟΗ
& ΔΙΑΧΥΣΗ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ‘ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

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 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
4.1 Για την εισαγωγή ΜΦ διενεργείται προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος) με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της ΣΤ του ΠΜΣ κάθε έτος μέχρι το
τέλος Μαΐου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών το
αργότερο εντός του επομένου Σεπτεμβρίου. Η δημοσίευση της προκήρυξης γίνεται
από το Πανεπιστήμιο Πατρών με ευθύνη του Τμήματος, ενώ το σχετικό κόστος
βαρύνει το ΠΜΣ.
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Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται
κάθε έτος η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία απαρτίζεται από τέσσερα
(4) μέλη, και ειδικότερα:
Συντονιστής:
Μούρτζης Δημήτριος, Αναπληρωτής καθηγητής
Μέλη:
Καρακαπιλίδης Νικόλαος, Καθηγητής
Μάργαρης Διονύσιος, Καθηγητής
Φιλιππίδης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Η επιλογή ολοκληρώνεται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, καθώς και
στην προκήρυξη κάθε έτους.
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 στα τηλέφωνα 2610‐969400, 969402‐4, ώρες γραφείου.
4.2 Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών,
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Αεροναυπηγών Μηχανικών,
Ναυπηγών Μηχανικών καθώς και διπλωματούχοι άλλων τμημάτων μηχανικών
πανεπιστημίων ή πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής
• Πτυχιούχοι τμημάτων σχολών θετικών επιστημών πανεπιστημίων της ημεδαπής
ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
• Πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ αντικειμένων συναφών με αυτό του Τμήματος
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν
προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο
του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία
έναρξης του προγράμματος.
Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.
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4.3 Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο στους τριάντα (30).
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του
Ν.4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και
μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του
Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου
σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
4.4 Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του
πτυχίου/διπλώματος, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά
με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου
αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, τη συνέντευξη του υποψηφίου και την
τυχούσα ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του.
4.5 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:
(i) Το βαθμό πτυχίου/διπλώματος.
(ii) Τη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή/και

πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το
γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
(iii) Συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής
συγκρότησης και των συστατικών επιστολών).
(iv) Άλλα προσόντα (π.χ. άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλων ξένων
γλωσσών, ικανότητα χρήσης Η/Υ κ.τ.λ.).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν βαθμό πτυχίου/διπλώματος μεγαλύτερο ή ίσο του έξι
και μισό (6,5).
Σε τυχόν ισοβαθμία θα ληφθούν υπόψη με σειρά προτεραίας τα κριτήρια της παραγράφου
4.5.

Άρθρο 5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΑΣΚΗΣΕΩΝ ‐ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
5.1 Η εγγραφή των εισακτέων ΜΦ κάθε έτους γίνεται έως το τέλος Οκτωβρίου σε
προθεσμίες που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων και
Αεροναυπηγών Μηχανικών. (βλ. και άρθρο 68 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
του Πανεπιστημίου Πατρών).
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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 εξάμηνο.
5.3 Αναστολή φοίτησης μπορεί να γίνει για ορισμένο χρόνο, που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μετά από
απόφαση της Σ.Ε., η οποία λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου
μεταπτυχιακού φοιτητή. Κατά την διάρκεια της αναστολής φοίτησης αίρονται όλες
οι παροχές, οι οποίες ανακτώνται κατόπιν νέας αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.
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 ή της ΕΔΕ.
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 Η δήλωση κατεύθυνσης, πραγματοποιείται κατά την αίτηση για εισαγωγή στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματός Μηχανολόγων και
Αεροναυπηγών Μηχανικών
5.7 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 δύο (2) ακαδημαϊκά
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της ΔΕ, ως ο νόμος ορίζει.

εξάμηνα,

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου της
κανονικής διάρκειας φοίτησης, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης εκάστου
Π.Μ.Σ. Ως εκ τούτου, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται στα τέσσερα
(4) εξάμηνα.
Η διδασκαλία και οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου διεξάγονται από τoν
Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο και του εαρινού εξαμήνου από αρχές Φεβρουαρίου έως
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και τον Ιούνιο. Για τις εξετάσεις ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις εξετάσεις των
προπτυχιακών φοιτητών.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων/ασκήσεων και εξετάσεων κάθε εξαμήνου
καταρτίζεται και ανακοινώνεται από τη ΣΕ τουλάχιστον ένα δεκαήμερο πριν από την
έναρξη του εξαμήνου.
(βλ. και άρθρο 70 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών).
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6.2 Μαθήματα
Ειδίκευση: Σχεδιασμός και Παραγωγή
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΚ12

Ειδικά Κεφάλαια Ρομποτικής

5

ΜΚ13

Αναγνώριση & Εκτίμηση Στοχαστικών Συστημάτων

5

ΜΚ14

Ειδικά κεφάλαια Τριβολογίας

5

Προηγμένα Θέματα στις Παραγωγικές Διεργασίες

5

Ειδικά κεφάλαια επιχειρησιακής έρευνας

5

ΜΔ12

Διοίκηση καινοτομίας και τεχνολογίας

5

ΜΔ14

Τεχνολογίες υποστήριξης συνεργασίας

5

ΜΚΕ1

Εργασία

15

ΜΚ15
ΜΔ11

ο
1

Επιλέγονται τρία (3) μαθήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο Σύνολο πιστωτικών μονάδων
εξαμήνου = (3x5+15)=30
ΜΚ21

Ειδικά κεφάλαια σχεδιασμού μηχανών

5

ΜΚ22

Σχεδιασμός Οχημάτων

5

ΜΚ23

Εφαρμογές της Τεχνητής και υπολογιστικής Νοημοσύνης στο
Σχεδιασμό

5

ΜΚ24

Προηγμένα θέματα στις Εργαλειομηχανές και τον
Αυτοματισμό

5

ΜΚ25

Προηγμένα θέματα στα Συστήματα Παραγωγής

5

ΜΔ21

Συστημική θεωρία και πρακτική

5

ΜΔ22

Ανάλυση δεδομένων

5

ΜΔ24

Ποιότητα και περιβάλλον

5

ΜΚΕ2

Εργασία (συν.)

15

o
2

Επιλέγονται τρία (3) μαθήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο Σύνολο πιστωτικών μονάδων
εξαμήνου = (3x5+15)=30
Σύνολο πιστωτικών μονάδων = 60
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Ειδίκευση: Ενεργειακά Συστήματα
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΕ11

Ανώτερη Θερμοδυναμική

5

ΜΕ12

Υπολογιστικές μέθοδοι σε ενεργειακά προβλήματα

5

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

5

ΜΕ14

Θόρυβος και προστασία του περιβάλλοντος

5

ΜΕΕ1

Εργασία

15

ΜΕ13

1ο

Επιλέγονται τρία (3) μαθήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο Σύνολο πιστωτικών
μονάδων εξαμήνου = (3x5+15)=30
ΜΕ21

Ανώτερη μηχανική των ρευστών

5

ΜΕ22

Ανώτερη υπολογιστική ρευστοδυναμική

5

Τυρβώδη ρευστοθερμικά φαινόμενα και καύση

5

ΜΕ24

Πολυφασικές ροές

5

ΜΕΕ2

Εργασία (συν.)

15

ΜΕ23

ο
2

Επιλέγονται τρία (3) μαθήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο Σύνολο πιστωτικών μονάδων
εξαμήνου = (3x5+15)=30
Σύνολο πιστωτικών μονάδων = 60

Ειδίκευση: Υπολογιστική ‐ Πειραματική Μηχανική και Προηγμένα Υλικά
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΜ11

Κεραμικά Σύνθετα Υλικά

5

ΜΜ12

Ενεργειακά Θεωρήματα στη Θεωρία της Ελαστικότητας

5

ΜΜ13

Δομική Ακεραιότητα

5

ΜΜ14

Δυναμική Κατασκευών – Ειδικά Θέματα Πεπερασμένων και
Συνοριακών Στοιχείων

5

ΜΜ16

Ιστοτεχνολογικά Bιοϋλικά

5

ΜΜ17

Προηγμένος Προγραμματισμός Η/Υ

5

ΜΜΕ1

Εργασία

15

ο
1

Επιλέγονται τρία (3) μαθήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο Σύνολο πιστωτικών μονάδων
εξαμήνου = (3x5+15)=30
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ΜΜ21

Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

5

ΜΜ22

Προηγμένες Μέθοδοι Αντοχής Υλικών και Ανάλυσης
Κατασκευών

5

ΜΜ23

Προηγμένη Μηχανική Συνθέτων Πολυστρώτων Πλακών και
Κατασκευών

5

Αναλυτικές και Πειραματικές Μέθοδοι Μη
ΜΜ24
ο
2

Καταστροφικού Ελέγχου Υλικών & Κατασκευών

5

Εμβιομηχανική ανάλυση και σχεδιασμός τεχνητών οργάνων
5

ΜΜ25
Υπολογιστική Μηχανική – Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα

5

ΜΜ26

ΜΜ27
ΜΜΕ2

Εφαρμοσμένη Γραμμική και Μη‐Γραμμική Βισκοελαστικότητα
5
Εργασία (συν.)

15

Επιλέγονται τρία (3) μαθήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο Σύνολο πιστωτικών μονάδων
εξαμήνου = (3x5+15)=30
Σύνολο πιστωτικών μονάδων = 60

Με πρόταση της ΣΤ και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνεται τροποποίηση του
προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.
Διδάσκοντες στο ΠΜΣ δύνανται να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους
1, 2, 5 και 6 του άρθρου 36 του Ν.4485/2017.
Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης σε ποσοστό μεγαλύτερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).
Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα.
6.3 Παρακολούθηση μαθημάτων
H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων και των ασκήσεων
(εργαστηριακών, κλπ) είναι υποχρεωτική.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις ασκήσεις είναι
υποχρεωτικές. Μεταπτυχιακός φοιτητής που απουσιάζει αδικαιολόγητα από
περισσότερο του 1/4 των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας και ασκήσεων δε
γίνεται δεκτός στην τελική εξέταση του μαθήματος. Τα μαθήματα – εργαστήρια
πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
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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 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, μετά από αίτηση του φοιτητή, δίνεται η
δυνατότητα επανεξέτασής του από Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία θα ορίζεται
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος
της εξέτασης διδάσκων.
Για κάθε ΜΦ ορίζεται από τη ΣΤ, μετά από πρόταση της ΣΕ, ένα μέλος ΔΕΠ ως
επιβλέπων καθηγητής (ΕΚ). Η Σ.Ε. και ο ΕΚ έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και
του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.
Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ορίζεται από τη ΣΤ, ΤΕΕ,
στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των
βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και ανήκουν
στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα με αυτή, στην οποία εκπονήθηκε η εργασία.
Η έγκριση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να ληφθεί και με τη σύμφωνη γνώμη
μόνο των δύο μελών της ΤΕΕ, τα οποία και βαθμολογούν.
Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση της ΔΕ, ο φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί
για μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε αργότερα από έξι, από την
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προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται
από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της ΣΤ. Για την απονομή του Δ.Μ.Σ., απαιτείται
προαγωγικός βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη ΔΕ. Αν η εν λόγω
προϋπόθεση δεν επιτευχθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, ο μεταπτυχιακός
φοιτητής δικαιούται απλού πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των
μαθημάτων, όπου έλαβε προαγωγικό βαθμό και αποχωρεί.
Άρθρο 7. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Για την εκπόνηση και συγγραφή της ΔΕ, ισχύουν οι όροι συγγραφής και
δημοσιοποίησης διπλωματικών εργασιών του Πανεπιστημίου Πατρών παρατίθενται
στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος.
7.1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
Η επιλογή της ΔΕ ξεκινά από τον ορισμό του ΕΚ (βλέπε άρθρο 6.4), ο οποίος θα ορίσει
το θέμα της ΔΕ.
7.2 Συγγραφή διπλωματικής εργασίας
Θέματα που αφορούν στη συγγραφή της Δ.Ε., όπως π.χ. γλώσσα, γραμματοσειρά,
οδηγίες για την περίληψη, το περιεχόμενο, τη διάρθρωση και τον τρόπο παρουσίασης
της εργασίας, ζητήματα βιβλιογραφίας, κ.λ.π., παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ του
παρόντος κανονισμού.
(βλ. και άρθρο 72 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών).

7.3 Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας
Η παρουσίαση γίνεται ενώπιον της ΤΕΕ, η οποία ορίζεται από τη ΣΤ.
Η βαθμολόγηση της ΔΕ στηρίζεται στην αξιολόγηση των πειραματικών διεργασιών
που πραγματοποιήθηκαν, των αποτελεσμάτων που λήφθηκαν, των συμπερασμάτων
που εξήχθησαν, την παρουσίαση της ΔΕ και συνολικά την επιστημονική κατάρτιση του
ΜΦ.
Μετά την παρουσίαση, συντάσσεται το βαθμολόγιο, υπογράφεται από την ΤΕΕ και
υποβάλλεται στη Γραμματεία.
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, εφόσον εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή,
αναρτάται υποχρεωτικά στο δικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.
Άρθρο 8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΦ
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να προσφέρουν επικουρικό έργο (διεξαγωγή και
υποστήριξη φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και επιτήρηση εξετάσεων)
στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του τμήματος
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Άρθρο 9. ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΔΜΣ
9.1 Προϋποθέσεις Απονομής ΔΜΣ
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και λαμβάνει το
πτυχίο/δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, όταν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις
του Προγράμματος και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας για τις
Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστημίου Πατρών, προβλεπόμενες υποχρεώσεις.
(ΔΜΣ 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 (Α’ 80)
9.2 Υπολογισμός βαθμού ΔΜΣ
Ο τελικός βαθμός του ΔΜΣ προκύπτει από τον βαθμό των μεταπτυχιακών μαθημάτων
και τον βαθμό της ΔΕ, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ως
ακολούθως:
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 (όπου προβλέπεται),
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 ΔΜΣ πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών του ΜΦ. Στα
απονεμόμενα ΔΜΣ αναγράφεται χαρακτηρισμός Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα που
αντιστοιχεί σε:
 «Άριστα» από 8,50 έως 10
 «Λίαν Καλώς» από 6,50 έως 8,49
 «Καλώς» από 5 έως 6,49
Η απονομή των τίτλων ΔΜΣ εγκρίνεται από τη ΣΤ.
9.3 Απαραίτητα δικαιολογητικά
Για την απονομή του τίτλου του ΜΔΕ είναι προϋπόθεση η κατάθεση στη Γραμματεία
των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙV.
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9.4 Τελετουργικό Απονομής ΔΜΣ
H απονομή των ΔΜΣ γίνεται τουλάχιστον δύο φορές κατ’ έτος, ενιαία για όλα τα
Μεταπτυχιακά Προγράμματα, σε ειδική δημόσια τελετή, στην οποία παρίστανται η
Πρύτανις, οι Πρόεδροι των Τμημάτων και όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που έχουν
εκπληρώσει τις προϋποθέσεις απονομής ΔΜΣ.
Κατά το, μέχρι της απονομής του πτυχίου/διπλώματος, χρονικό διάστημα, χορηγείται,
από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία αποφοίτησης.
Άρθρο 10. ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ
Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει με τον ενδεδειγμένο
τρόπο αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται
σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας
κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης –
δημοσιευμένης ή μη – χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή 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.
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. (απόφαση Συγκλήτου συνεδρίαση
115/25.4.2017, έγγραφο με αριθμό 318/11394/27.4.2017, με θέμα ‘’Επί του θέματος
της υποχρεωτικής χρήσης της εφαρμογής Ephorus’’).
Άρθρο 11. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που
προβλέπονται για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος
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.).
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11.2 Τέλη Φοίτησης δεν υπάρχουν
11.3 Φοιτητικές υποτροφίες
Ο οικείος Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να προβλέπει την χορήγηση
υποτροφιών ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες, σύμφωνα
με απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος ή της ΕΔΕ. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση
ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: αφορούν φοιτητές κανονικής
φοίτησης, μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου) 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 ή της ΕΔΕ.
Άρθρο 12. ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Το ΠΜΣ συνοδεύεται από Παράρτημα Διπλώματος στην Ελληνική και στην Αγγλική
γλώσσα το οποίο μεταξύ άλλων περιέχει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την
διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, τα προσόντα και την
εξειδίκευση που απέκτησε ο διπλωματούχος και την βαθμολογία του σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων ECTS.
Άρθρο 13. Διοικητική Υποστήριξη – Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τις ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι βασικές υποδομές του
Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
ήτοι αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά
και βασικές υποδομές του Πανεπιστήμιου Πατρών όπως ψηφιακές υπηρεσίες και
υπηρεσίες Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Παρακάτω αναλύονται οι συγκεκριμένες
υποδομές:
Αίθουσες Διδασκαλίας
Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών διαθέτει, τέσσερα
αμφιθέατρα, δύο αίθουσες διδασκαλίας ,ένα σπουδαστήριο, μία Αίθουσα
Σεμιναρίων, μία αίθουσα συνεδριάσεων. Αναλυτικότερα οι αίθουσες και η
χωρητικότητά τους είναι:
•
•
•
•

Τέσσερα (4) Αμφιθέατρα (AΠ1, ΑΠ5, ΑΠ6, ΑΜΦ‐ΒΙΒΛ), 590 θέσεις
Δύο (2) Αίθουσες Διδασκαλίας (ΧΜ7, ΧΗ7), 244 θέσεις
Ένα (1) Σπουδαστήριο, 30 θέσεις
Μία (1) Αίθουσα Σεμιναρίων (ΣΕΜ), 35 θέσεις
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• Μία (1) Αίθουσα Συνεδριάσεων, 60 θέσεις
Υπολογιστικό Κέντρο
Είναι το βασικό εργαστήριο για την εκπαίδευση των φοιτητών με χρήση Η/Υ.
Χρησιμοποιείται από τα μαθήματα Γραφικές Μέθοδοι Σχεδιασμού με Η/Υ,
Ηλεκτροτεχνία & Ηλεκτρικές Μηχανές, Προγραμματισμός Η/Υ, Πεπερασμένα Στοιχεία,
Ρομποτική, Μηχανουργική Τεχνολογία Ι & ΙΙ, Μηχανολογικό Σχέδιο Ι & ΙΙ, Μηχανική με
Προηγμένους Η/Υ ‐ Υπολογιστική Μηχανική ‐ Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα.
Το Υπολογιστικό Κέντρο λειτουργεί όλο το χρόνο και αποτελείται από δύο αίθουσες.
Η πρώτη αίθουσα χρησιμοποιείται για τα εργαστηριακά μαθήματα και τις ανάγκες
διδασκαλίας του τμήματος, ενώ η δεύτερη για την έρευνα του διδακτικού
προσωπικού, των μεταπτυχιακών φοιτητών και για την εκπόνηση των πτυχιακών και
μεταπτυχιακών εργασιών.
Ο εξοπλισμός της πρώτης αίθουσας αποτελείται από :
• 48 PC με 17" οθόνη TFT και λειτουργικό σύστημα Windows 7
• Έναν δικτυακό Laser εκτυπωτή HP για χρήση από τους φοιτητές
• Έναν Inkjet plotter A0 color HP DesignJet 450C
• 2 Video projectors σε ταυτόχρονη προβολή
• 2 οθόνες παρουσίασης 2,5 x 2,5 m
• Δυνατότητα παρουσίασης από PC της αίθουσας ή laptop
• Μικροφωνική εγκατάσταση με ασύρματο μικρόφωνο, ενισχυτή και 4 ηχεία
• 5 Κλιματιστικά
Ο εξοπλισμός της δεύτερης αίθουσας αποτελείται από :
•
•
•
•
•
•

37 PC με 17" οθόνη TFT και λειτουργικό σύστημα Windows XP Pro
Έναν δικτυακό Laser εκτυπωτή για χρήση από τους φοιτητές
2 Video projectors σε ταυτόχρονη προβολή
2 οθόνες παρουσίασης 2,5 x 2,5 m
Δυνατότητα παρουσίασης από PC της αίθουσας ή laptop
4 Κλιματιστικά

Για τις λοιπές ανάγκες του Τμήματος, το Υπολογιστικό Κέντρο διαθέτει:
•
•
•
•
•

Έναν HP Blade Server 3000c με 4 blades, τα οποία χρησιμοποιούνται ως:
License manager
Web server με τις σελίδες του τμήματος
Server για χρήση σε εκπαιδευτικές διαδικασίες
Περιβάλλον ανάπτυξης νέων διαδικασιών
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Άρθρο 14. ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ
Η χρηματοδότηση των Π.Μ.Σ. προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
β) πόρους από ερευνητικά προγράμματα
Τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να δημοσιεύουν ετησίως, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους,
απολογισμό εσόδων ‐ εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά
κατηγορία, και ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων
στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.
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Άρθρο 15. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε
διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
Άρθρο 16. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:
Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε ΠΜΣ. Κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4485/2017,
καθώς και οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2017‐
2018 σε ΠΜΣ 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.
Άρθρο 17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Δικαιολογητικά υποψηφιότητας σε ΠΜΣ Δικαιολογητικά υποψηφιότητας σε ΠΜΣ
1. Εμπρόθεσμη υποβολή αιτήσεως μέσω του συνδέσμου:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm
2. Αντίγραφο τίτλων προπτυχιακών σπουδών
3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
4. Αντίγραφο τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών
5. Αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών σπουδών
6. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας
7. Περίληψη διπλωματικής εργασίας
8. Περίληψη μεταπτυχιακής εργασίας
9. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
10. Τρεις (3) συστατικές επιστολές
11. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αριθ.)
12. Γραπτή έκθεση με περιγραφή των στόχων
13. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
14. Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες
15. Υπεύθυνη δήλωση
16. Απόφαση ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / ΔΟΑΤΑΠ για τους τίτλους της αλλοδαπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Οδηγίες συγγραφής ΔΕ (καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος)
Η ΜΔΕ τυπώνεται σε χαρτί Α4, σε διπλή όψη (μπρος‐πίσω) και οι σελίδες
θερμοκολλούνται. Για την διαμόρφωση του κειμένου της εργασίας, προτείνεται να
ακολουθούνται τα ακόλουθα:
Χρώμα εξωφύλλου: λευκό
Σελίδα: Α4 (210 x 297 mm)
Περιθώρια: 2,5 εκ. (πάνω), 2,5 εκ. (κάτω), 3 εκ. (αριστερά), 3 εκ. (δεξιά)
Διάστιχο (διάστημα γραμμών): 1,5 (line spacing)
Αρίθμηση σελίδων: υποσέλιδο, με λατινική αρίθμηση στις εισαγωγικές σελίδες (i, ii,
iii, …), με αραβικούς χαρακτήρες στο κύριο σώμα του κειμένου (1, 2, 3)
Επισημαίνεται ότι για την διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών συνιστάται η
εργασία να αποτελείται από δύο αρχεία:
•
Το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει τα εξώφυλλα (στην Ελληνική και Αγγλική), την
αφιέρωση, τον πρόλογο, τις περιλήψεις (στην Ελληνική και Αγγλική), πίνακα
συντμήσεων όρων και τέλος τα περιεχόμενα. Οι σελίδες αυτού του αρχείου
αριθμούνται με λατινικούς αριθμούς (i, ii, iii, …). Υπόδειγμα του αρχείου
διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος.
•
Το δεύτερο αρχείο αρχίζει από την Εισαγωγή της ΜΔΕ/ΔΔ και περιλαμβάνει όλο
το υπόλοιπο μέρος της. Οι σελίδες αυτού του αρχείου αριθμούνται με
αραβικούς χαρακτήρες (1, 2, 3, …).
Στοίχιση κειμένου: πλήρης
Γραμματοσειρά: Times New Roman (προαιρετικά), αλλά υποχρεωτικά στο εξώφυλλο
για λόγους ομοιομορφίας
Μέγεθος γραμματοσειράς: 12 pt
Πίνακες, Σχήματα, Εικόνες και Διαγράμματα
Οι πίνακες, τα σχήματα, οι εικόνες και τα διαγράμματα συνιστάται να υπάρχουν μέσα
στο κείμενο και να διαχωρίζονται από το υπόλοιπο κείμενο με κενό 1,5 διάστημα (line
spacing). Όλοι οι Πίνακες, τα Σχήματα κλπ. συνοδεύονται από επεξηγηματική λεζάντα
που κάνει κατανοητό το περιεχόμενό τους, χωρίς να πρέπει κάποιος να ανατρέξει στο
κείμενο για να καταλάβει τι παρουσιάζουν. Η επεξηγηματική λεζάντα προηγείται του
πίνακα, ενώ η λεζάντα των σχημάτων, εικόνων κλπ. ακολουθεί, δηλ. βρίσκεται μετά
από αυτά.
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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) και η απόσταση μεταξύ της λεζάντας και του πίνακα
ή του σχήματος να είναι 12 pt (space 12 pt). Το εκάστοτε πρόθεμα της επεξηγηματικής
λεζάντας (δηλ. η λέξη Πίνακας, Σχήμα, Εικόνα κλπ) και ο αριθμός που προκύπτει από
την αρίθμηση τους γράφονται με πεζά, έντονα (bold) γράμματα.
Ο Πίνακας σχεδιάζεται ώστε να έχει απαραίτητα τρεις (3) οριζόντιες γραμμές, δηλ. μια
άνω και μια κάτω από τις επικεφαλίδες των στηλών, που ορίζουν τη γραμμή των
επικεφαλίδων (heading row) και μια τρίτη, στην τελευταία οριζόντια γραμμή του
πίνακα. Γενικά, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος, πρέπει να αποφεύγεται η αλόγιστη
χρήση οριζόντιων και κάθετων γραμμών. Προτείνεται οι στήλες του πίνακα να έχουν
στοιχηθεί στο κέντρο.
Αν το μέγεθος ενός πίνακα ξεπερνά την μία σελίδα, επαναλαμβάνεται στην επόμενη
σελίδα η γραμμή επικεφαλίδας των στηλών (heading row).
Εξισώσεις
Οι εξισώσεις γράφονται αναλυτικά με την ίδια γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται
στο κείμενο, αφήνοντας 1,5 διάστημα κενό πάνω και κάτω. Η αρίθμησή τους είναι
υποχρεωτική, χρησιμοποιώντας παρενθέσεις στη δεξιά πλευρά του κειμένου.
Υποσημειώσεις
Σε περίπτωση που υπάρχουν υποσημειώσεις προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η ίδια
γραμματοσειρά με αυτή του κειμένου, αλλά με μέγεθος 10 pt.
Το κύριο μέρος μιας τυπικής ΜΔΕ περιλαμβάνει τα εξής μέρη:
1) Εισαγωγή
Στην εισαγωγή ενημερώνεται ο αναγνώστης για το κύριο θέμα που σχετίζεται με την
εργασία, τη μεθοδολογία προσέγγισης του αντικειμένου και επεξηγούνται μη ευρέως
γνωστοί όροι και τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν.
Η εισαγωγή περιλαμβάνει σε ξεχωριστό υποκεφάλαιο την Βιβλιογραφική
Ανασκόπηση, με την οποία ο αναγνώστης ενημερώνεται για τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στο πεδίο και καταλήγει με τους Στόχους της Εργασίας, όπου επεξηγείται ο
σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας.
2) Πειραματικό Μέρος
Στο πειραματικό μέρος περιγράφεται το πειραματικό πρωτόκολλο που
ακολουθήθηκε.
3) Αποτελέσματα και Συζήτηση (μπορεί να είναι μαζί ή χωριστά)
Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα υπό μορφή πινάκων, σχημάτων, κ.λπ.. Κατά τη
Συζήτηση τα αποτελέσματα συσχετίζονται με βιβλιογραφικά δεδομένα.
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4) Συμπεράσματα (αξιολογούνται τα αποτελέσματα, αναπτύσσονται τα
συμπεράσματα που προκύπτουν).
5) Βιβλιογραφία
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 είτε με αριθμούς μέσα σε αγκύλη π.χ. [1], [1, 3‐5, 7], είτε με την
αναγραφή του ή των συγγραφέων και του έτους δημοσίευσης εντός αγκύλης π.χ.
[Παπαδόπουλος, 2003], [Παπαδόπουλος και Σταυρόπουλος, 2008]. Αν οι συγγραφείς
είναι περισσότεροι από δύο με το όνομα του πρώτου συγγραφέα και το έτος
δημοσίευσης.
Αν οι αναφορές στο κείμενο δίνονται αριθμητικά, θα πρέπει να εμφανίζονται στην
βιβλιογραφία κατά αύξουσα σειρά, ενώ αν δίνονται ονομαστικά κατά αλφαβητική
σειρά.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε οι βιβλιογραφικές αναφορές να είναι
ομοιόμορφες και συνεπείς.
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6) Παραρτήματα
Η ύπαρξη παραρτημάτων είναι προαιρετική και αυτά ταξινομούνται μετά τη
βιβλιογραφία. Στα Παραρτήματα περιλαμβάνονται δεδομένα που δεν εμφανίστηκαν
στα Αποτελέσματα ή τη Συζήτηση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Όροι 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 Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια (ΜΦ) ‐μέσα από τη σχετική φόρμα κατάθεσης
της εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτής‐ εκχωρεί στο Πανεπιστήμιο
Πατρών και στη Βιβλιοθήκη & 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
Κάθε ΜΦ 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 κλπ., έχει λάβει τη χωρίς
περιορισμούς άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για την
συμπερίληψη και επακόλουθη δημοσίευση του υλικού αυτού.
• O/Η ΜΦ φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της 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

3.
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•

4.

σε τρίτους, π.χ. σε εκδότες μονογραφιών ή επιστημονικών περιοδικών, σε
οποιοδήποτε διάστημα, πριν ή μετά τη δημοσίευση της εργασίας, και πως ο
συγγραφέας αναγνωρίζει ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν απεμπολεί τα
δικαιώματα διάθεσης του περιεχομένου της διπλωματικής ή μεταπτυχιακής
εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τα μέσα που το ίδιο
επιλέγει.
Για τους παραπάνω λόγους κατά την υποβολή της διπλωματικής ή
μεταπτυχιακής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής ο/η ΜΦ υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και γνωρίζει τις
συνέπειες του νόμου και των οριζόμενων 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.

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 ΜΦ, 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 κλπ. 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 & Κέντρου Πληροφόρησης
(ΒΚΠ), σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Βιβλιοθήκης & 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΔΕ
Για την απονομή απαιτούνται:
1. Βεβαίωση Κατάθεσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από τη Κεντρική
Βιβλιοθήκη
2. Ένα αντίγραφο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σε CD
3. Βεβαίωση παρακολούθησης Σεμιναρίου Υγιεινής και Ασφάλειας
4. Πάσο, φοιτητική ταυτότητα, βιβλιάριο υγείας
5. Υπεύθυνη δήλωση
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