ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
«Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

1. Eισαγωγή
To Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Μ.Β.Γ.) του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο γνωστικό αντικείμενο της Διδακτικής των
Βιοεπιστημών. Η οργάνωση και η λειτουργία του Π.Μ.Σ. διέπεται από την τρέχουσα
νομοθεσία, και ειδικότερα:
α) την ισχύουσα νομοθεσία του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/16.08.2008 τ. Α')
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/04.09.2009, τ. Α')
β) το Ν. 3374/2005 (Φ.Ε.Κ. 189/02.08.2005, τ. Α') «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων
Παράρτημα Διπλώματος» όπως σήμερα η ανωτέρω νομοθεσία ισχύει σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 Ν. 4009/2011, του άρθρου 47 Ν. 4025/2011
και του άρθρου 34 παρ. 2 Ν. 4115/2013,
γ) την Υ.Α. Φ5/89656/Β3/2007 (Φ.Ε.Κ. 1466/13.08.2007) «Εφαρμογή του
Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων»
Οι διατάξεις του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού όπως αναλύονται παρακάτω
εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το Νομοθετικό Πλαίσιο.
2. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης και εμβάθυνσης σε γνωστικές περιοχές της Παιδαγωγικής, της
Διδακτικής Μεθοδολογίας και της εξειδικευμένης εκπαίδευσης επιστημόνων στην
ανάπτυξη και χρήση μεθόδων και τεχνικών για τη διδασκαλία των Βιοεπιστημών
στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, καθώς και σε προγράμματα
εκπαίδευσης/κατάρτισης ενηλίκων Βιοεπιστημόνων.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προετοιμασία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων για
τη σταδιοδρομία τους στην εκπαίδευση και διδασκαλία των Βιοεπιστημών, καθώς
και η μετεκπαίδευση Βιοεπιστημόνων που ήδη διαθέτουν κάποια εμπειρία στη
διδασκαλία, ώστε να μεγιστοποιήσουν τη δυναμική τους στην εκπαίδευση,
επικαιροποιώντας ταυτόχρονα τις γνώσεις τους σε πεδία αιχμής των Βιοεπιστημών.
Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και την
εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης.
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Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα γνωρίζουν τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και
διδακτικής προσέγγισης των Βιοεπιστημών σε θεωρητικό και εργαστηριακό
επίπεδο, θα εφαρμόζουν τις κατάλληλες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους και
διαδικασίες στα σύγχρονα περιβάλλοντα εκπαίδευσης και θα είναι ικανοί να
προβάλλουν τις εξελίξεις των Βιοεπιστημών σε επαγγελματικό και κοινωνικό
επίπεδο. Στην κατεύθυνση αυτή το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην ολοκληρωμένη
εκπαίδευση επιστημόνων που να δραστηριοποιούνται σε διεπιστημονικές ομάδες
και να εργάζονται είτε στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση ανηλίκων και ενηλίκων,
είτε σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις και οργανώσεις και να
σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν, ανάλογα με τον τομέα της
δραστηριότητάς τους, εκπαιδευτικές δράσεις στον επαγγελματικό και επιστημονικό
στίβο των Βιοεπιστημών.
Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του Π.Μ.Σ. είναι οι απόφοιτοί του:
Α) Να αποκτήσουν γνώσεις των σύγχρονων παιδαγωγικών και διδακτικών θεωριών,
τάσεων και προσεγγίσεων για την οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση
εκπαιδευτικών δράσεων που απευθύνονται σε ανηλίκους και ενηλίκους
Β) Να εφοδιαστούν με διδακτικές δεξιότητες, ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν και
να υλοποιήσουν μια ολοκληρωμένη διδακτική παρέμβαση στο πεδίο των
Βιοεπιστημών σε μια σχολική τάξη ή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων
Βιοεπιστημόνων
Γ) Να διαμορφώσουν στάσεις και συμπεριφορές που να συνάδουν με το ήθος και
τις απατήσεις του ρόλου του εκπαιδευτή-Βιοεπιστήμονα.
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: “Η
Διδακτική των Βιοεπιστημών” («Didactics of Biosciences»).
Η αγγλόφωνη αντιστοίχηση του τίτλου σπουδών είναι «Master of Education
(M.Ed.)».
3. Όργανα του Π.Μ.Σ.
Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής είναι τα
εξής:
3.1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Μ.Β.Γ.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. της Γενικής
Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.
3.2. Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.)
H Σ.Ε. ως ορίζει ο N.2083/1992, άρθρο 12, παρ. 1δ, είναι αρμόδια για την
οργάνωση, παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
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Η Σ.Ε. είναι πενταμελής και δικαίωμα εκλογής στην Σ.Ε. έχουν τα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος Μ.Β.Γ. Τα μέλη της Σ.Ε. επιτροπής εκλέγονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. με διετή
θητεία.
3.3 Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μ.Β.Γ και έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συγκαλεί την Σ.Ε., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις εργασίες
της,
β) εισηγείται στην Γ.Σ.Ε.Σ. για τα θέματα του Π.Μ.Σ. για τα οποία δεν απαιτείται
εισήγηση από άλλο όργανο,
γ) μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών με το Π.Μ.Σ. αποφάσεων της Γ.Σ.Ε.Σ. και
της Σ.Ε.
δ) είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του οικονομικού
απολογισμού του Προγράμματος, με τη σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε. Ο προϋπολογισμός
και ο απολογισμός εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι
επίσης υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και
την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.
4. Προκήρυξη θέσεων Π.Μ.Σ., επιλογή υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών
(Μ.Φ.) και προϋποθέσεις συμμετοχής
4.1. Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου κάθε έτους η Σ.Ε. εισηγείται στη
Γ.Σ.Ε.Σ. τον αριθμό των Μ.Φ. που δύνανται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. Ο αριθμός
αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 50 Μ.Φ.
4.2. Η προκήρυξη των θέσεων για την εισαγωγή των πτυχιούχων στον κύκλο του
Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται από το Τμήμα Μ.Β.Γ. μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους.
4.3. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Βιοχημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και
Τεχνολογιών, Βιοτεχνολογίας, Φυσικής, Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες, Σχολής
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π με πιστοποιητικό
παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού
Εφαρμογών, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές οι οποίοι έχουν περατώσει τον κύκλο
προπτυχιακών σπουδών και αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι μέχρι το τέλος
της περιόδου των εγγραφών.
4.4. Οι υποψήφιοι καταθέτουν εντός της οριζόμενης από τη Σ.Ε. προθεσμίας τα
παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:
1. Συμπληρωμένο το ειδικό Έντυπο Αίτησης υποψηφιότητας
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
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3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με πλήρη και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας,
συνοδευόμενο από 2 φωτογραφίες.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή δήλωση των ιδίων ότι αναμένεται η
αποφοίτησή τους μέχρι την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση που το
πτυχίο δεν κατατίθεται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, οι
επιτυχόντες πρέπει να το
προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους.
Εναλλακτικά, οι επιτυχόντες μπορούν κατά την εγγραφή τους να
προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του οικείου Τμήματος και το
πτυχίο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.
5. Ειδικά για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές
της αλλοδαπής απαιτείται, επιπλέον του πτυχίου τους, βεβαίωση ισοτιμίας
από το ΔΟΑΤΑΠ.
6. Παράρτημα διπλώματος ή αναλυτική βαθμολογία.
7. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο B2 ή ανώτερο). Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει το εν λόγω αποδεικτικό ο υποψήφιος εξετάζεται
προφορικά και γραπτά από Επιτροπή που ορίζεται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., ώστε να
διαπιστωθεί η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική
γλώσσα.

8. Μία συστατική επιστολή.
9. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται τεκμηριωμένη γνώση και της ελληνικής
γλώσσας.
10. Συμπληρωμένη την Επιστολή Πρόθεσης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
11. Κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει τη μοριοδότηση στα επιμέρους κριτήρια
επιλογής που έχουν τεθεί για την επιλογή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.
4.5 Κριτήρια επιλογής
Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο πρόγραμμα γίνεται μετά από
τον συνυπολογισμό εννέα (9) κριτηρίων με μέγιστο τα 100 μόρια. Τα μόρια που
δίνει κάθε κριτήριο λειτουργούν αθροιστικά, χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο/η
υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα. Τα κριτήρια είναι μετρήσιμα με
αντικειμενικό τρόπο και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων κατά περίπτωση. Οι
φάκελοι υποψηφιότητας αξιολογούνται από την Συντονιστή Επιτροπή (Σ.Ε.) του
Μεταπτυχιακού και ελέγχεται η ακρίβεια και γνησιότητα των παραστατικών.
Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. για απόκτηση
Μ.Δ.Ε. συνεκτιμώνται:
α/α
1.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Μέγιστος
αριθμός
μορίων

Μόρια
υποφηφίου

Βαθμός πτυχίου
Ο αριθμός των μορίων που λαμβάνει κάθε
υποψήφιος ισούται με τον βαθμό του πτυχίου

10 μόρια
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του, υπολογισμένο σε ένα δεκαδικό ψηφίο.
2.

Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας
Υπολογίζεται η ύπαρξη ή μη πτυχιακής εργασίας
σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

3.

5 μόρια

Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία
Η διδακτική προϋπηρεσία μετράται με ένα μόριο
για κάθε έναν μήνα πλήρους διδακτικής
απασχόλησης και μέχρι τους 20 μήνες
προϋπηρεσίας.
Η διδακτική προϋπηρεσία πρέπει να είναι
συναφής με τις Βιοεπιστήμες και αποδεικνύεται
με τα εξής δικαιολογητικά:
1. Διδακτική εμπειρία στο δημόσιο τομέα: Οι
βεβαιώσεις απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα θα
πρέπει να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το
συνολικό χρονικό διάστημα της εργασίας σε έτη/
μήνες/ μέρες απασχόλησης.
2. Διδακτική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα: Οι
βεβαιώσεις απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα
εφόσον πρόκειται για:
α) Μισθωτούς, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από
τον εργοδότη και να αναγράφουν με σαφήνεια το
συνολικό χρονικό διάστημα της εργασίας σε έτη/
μήνες/ μέρες απασχόλησης καθώς επίσης και
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων
ενσήμων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
β) Ελεύθερους Επαγγελματίες, θα πρέπει
απαραίτητα να έχουν εκδοθεί από το αντίστοιχο
Επαγγελματικό ή άλλο Επιμελητήριο ή
Επαγγελματικό Σύλλογο και να αναγράφουν με
σαφήνεια το συνολικό χρονικό διάστημα της
άσκησης του επαγγέλματος σε έτη/ μήνες/ μέρες
απασχόλησης. Οι βεβαιώσεις αυτές θα
συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Οικονομική
Εφορία, όπου αναφέρεται η απόκτηση
εισοδημάτων για το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
Σημείωση: Δικαιολογητικά που δεν εμπίπτουν στις
παραπάνω κατηγορίες δεν γίνονται δεκτά ως
αποδεικτικά διδακτικής προϋπηρεσίας και δεν
αξιολογούνται.

20 μόρια
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4.

3. Άλλη επαγγελματική εμπειρία στις
Βιοεπιστήμες εντός κι εκτός Ελλάδος
Η επαγγελματική εμπειρία εντός και εκτός
Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος
υποβάλει:
α) Δήλωση εργοδότη, όπου θα αναγράφεται με
σαφήνεια το συνολικό χρονικό διάστημα της
εργασίας σε έτη/ μήνες/ μέρες απασχόλησης. Αν η
προϋπηρεσία αυτή έχει αποκτηθεί εκτός Ελλάδος
τα έγγραφα κατατίθενται επισήμως
μεταφρασμένα.
β) Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού Φορέα ότι
η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως
συντάξιμος χρόνος.

5 μόρια

Σημείωση: Δικαιολογητικά που δεν εμπίπτουν στις
παραπάνω κατηγορίες δεν γίνονται δεκτά ως
αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας και
δεν αξιολογούνται.
5.

Δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά της ημεδαπής
ή/και αλλοδαπής
Κάθε δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό
(αναφέρεται το ISSN του περιοδικού) της
ημεδαπής ή/και αλλοδαπής αξιολογείται με δύο
(2) μόρια και ο μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων
που συνυπολογίζονται είναι πέντε (5). Ο
υποψήφιος στο φάκελο υποψηφιότητας πρέπει
να προσκομίσει: α) ολόκληρη τη δημοσίευση, β)
φωτοτυπίες της σελίδας του περιοδικού με την
επιστημονική επιτροπή, το ISSN του περιοδικού
του εξωφύλλου, και του Πίνακα Περιεχομένων.

6.

10 μόρια

Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις σε
επιστημονικά συνέδρια της ημεδαπής ή
αλλοδαπής
Η συμμετοχή σε κάθε προφορική ή αναρτημένη
ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής αξιολογείται με ένα
(1) μόριο και ο μέγιστος αριθμός ανακοινώσεων
που συνυπολογίζονται είναι πέντε (5). Η
προφορική
ή
αναρτημένη
ανακοίνωση
βεβαιώνεται με φωτοτυπία των Πρακτικών ή του
επίσημου βιβλίου των Περιλήψεων
του
Συνεδρίου.

5 μόρια
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7.

Δεύτερο πτυχίο
Το δεύτερο πτυχίο από άλλο ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου ως ισότιμου με
τα απονεμόμενα Ελληνικά, αξιολογείται με 10
μόρια. Ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει
επικυρωμένη φωτοτυπία του πτυχίου αυτού.

8.

Κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου
Η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου
ισότιμου με τα απονεμόμενα Ελληνικά,
αξιολογείται με 5 μόρια. Η κατοχή Διδακτορικού
Διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
αναγνωρισμένου ισότιμου με τα απονεμόμενα
Ελληνικά αξιολογείται με 10 μόρια. Ο υποψήφιος
πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένη φωτοτυπία
του
μεταπτυχιακού/
διδακτορικού
τίτλου
σπουδών.

9.

10 μόρια

Αξιολόγηση από τη Σ.Ε. της Επιστολής Πρόθεσης
Συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Το πρότυπο της
Επιστολής δίνεται από το Π.Μ.Σ. του Τ.Μ.Β.Γ.

ΣΥΝΟΛΟ

10 μόρια

25 μόρια
100

4.5 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Μ.Φ.) του Π.Μ.Σ. «Η Διδακτική των Βιοεπιστημών»
του Τ.Μ.Β.Γ. του Δ.Π.Θ. θεωρούνται όσοι έχουν εγγραφεί στο Π.Μ.Σ. Ένας Μ.Φ. που
έχει εγγραφεί στο Π.Μ.Σ. διατηρεί την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή για όσο
διάστημα βρίσκεται εντός των θεσμικά προβλεπόμενων χρονικών ορίων απόκτησης
των προϋποθέσεων για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.).
4.6. Διαδικασία επιλογής
4.6.1 Η Γραμματεία του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που υποβάλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ελέγχει την
εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου και
συντάσσει πίνακα υποψηφίων Μ.Φ.
4.6.2 Η Σ.Ε. ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και συντάσσει τον
τελικό πίνακα των υποψηφίων.
4.6.3 Η Σ.Ε. προχωρά στην αξιολόγηση των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων
επιλογής που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 4.4 του παρόντος και συντάσσει
έκθεση-αποτίμηση επιλογής συνοδευόμενη από πίνακα κατάταξης κατά αξιολογική
σειρά (που περιλαμβάνει Πίνακα Επιτυχόντων καθώς και Πίνακα Επιλαχόντων) τον
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οποίο και προωθεί για επικύρωση στη Γ.Σ.Ε.Σ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται
προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. τους ανωτέρω πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων για
εγγραφή και φοίτηση στο Π.Μ.Σ. Οι αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι τελεσίδικες. Οι
επιτυχόντες ειδοποιούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, το οποίο καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μ.Β.Γ.
4.6.4 Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων επικυρωμένος από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
ανακοινώνεται από το Τμήμα Μ.Β.Γ. εντός μηνός από την εκπνοή της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων. Οι επιτυχόντες ενημερώνονται προφορικώς και γραπτώς
με ηλεκτρονικό μήνυμα από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και καλούνται να
απαντήσουν γραπτώς με ηλεκτρονικό μήνυμα εντός 15 εργάσιμων ημερών ότι
πρόκειται (ή όχι) να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τον Κανονισμό
Λειτουργίας του. Επιπλέον, εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος όσοι πρόκειται
να παρακολουθήσουν, καταβάλουν το ποσό των € 900, το οποίο συμψηφίζεται στα
συνολικά δίδακτρα. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μετά την παραπάνω
προθεσμία και η μη καταβολή του ως άνω ποσού της προκαταβολής ισοδυναμεί με
άρνηση αποδοχής. Επιτυχών που δεν θα εγγράφεται μέσα στην προβλεπόμενη
προθεσμία χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός αν επικαλεσθεί τεκμηριωμένα- εξαιρετικούς λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην
περίπτωση αυτή η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακού αξιολογεί τους λόγους
που επικαλείται ο επιτυχών και το βαθμό τεκμηρίωσής τους και εισηγείται
αναλόγως στη Γ.Σ.Ε.Σ. προς επικύρωση. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία
καλεί τους αμέσως επόμενους στην σειρά αξιολόγησης, από τον σχετικό πίνακα
κατάταξης επιλαχόντων. Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα
σε 15 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση κρίνεται
από την Σ.Ε. και το αποτέλεσμα επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
4.6.5 Οι εγγραφές πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβριο ή/και Οκτώβριο κάθε έτους.
5. Έναρξη και διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών
5.1 Oι μεταπτυχιακές σπουδές αρχίζουν κατά κανόνα το χειμερινό εξάμηνο. H
ακριβής ημερομηνία ορίζεται εκάστοτε από την Γ.Σ.Ε.Σ. και ανακοινώνεται από την
Σ.Ε. Σε περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η ΣΕ μπορεί να αποφασίσει την
έναρξη του Π.Μ.Σ. στην αρχή του εαρινού εξαμήνου.
5.2 Με την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. οι Μ.Φ. παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία
το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει τις
ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων, τις ημέρες και ώρες διδασκαλίας των
μαθημάτων, τις ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων, τις περιόδους
εξετάσεων, τις αργίες, κτλ.
5.3 H διάρκεια σπουδών που οδηγούν στη λήψη Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα και
δεν υπερβαίνει τα έξι (6) εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. στράτευση,
σοβαρή ασθένεια), είναι δυνατό, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του Μ.Φ. και
σχετική εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. να μην προσμετράται τμήμα του
χρόνου στα παραπάνω αναφερόμενα χρονικά όρια.
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6. Αναστολή Φοίτησης-Οριστική Διακοπή Φοίτησης-Διαγραφή Μ.Φ.
6.1 Ο Μ.Φ. μπορεί να ζητήσει με γραπτή αίτηση, αναστολή φοίτησης μία φορά
κατά τη διάρκεια των σπουδών στο Π.Μ.Σ. Η αίτηση του Μ.Φ. εγκρίνεται από την
Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Το διάστημα αναστολής φοίτησης μπορεί να είναι ένα (1) ή δύο (2)
εξάμηνα σπουδών. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Μ.Φ. βρίσκεται σε
αναστολή της φοίτησής του με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. δεν υπολογίζεται για τη
συμπλήρωση του ανώτατου ορίου φοίτησης. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της
φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά
δικαιώματά του. Η φοιτητική ιδιότητα, αποκτάται αυτόματα μετά την λήξη της
αναστολής. Ο Μ.Φ. μετά τη λήξη της αναστολής φοίτησής του είναι υποχρεωμένος
να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα και τις εν γένει εκπαιδευτικές του
υποχρεώσεις, όπως προσδιορίζονται από τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ., τα οποία δεν
είχε ολοκληρώσει επιτυχώς πριν από την αναστολή. Οριστική διακοπή φοίτησης
μπορεί να γίνει κατόπιν υποβολής σχετικού γραπτού αιτήματος του Μ.Φ. προς το
Π.Μ.Σ. Η πράξη αυτή είναι αμετάκλητη.
6.2 Διαγραφή Μ.Φ. από το Π.Μ.Σ. μπορεί να γίνει για τους ακόλουθους λόγους: α)
λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Μ.Φ., όπως αυτές
περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό ή αποφασίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ., β) λόγω
μη καταβολής των προβλεπόμενων διδάκτρων και γ) λόγω πειθαρχικών
παραπτωμάτων του Μ.Φ., σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Η διαγραφή
γίνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής
Μεταπτυχιακού. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται εντός 15 ημερών στον
ενδιαφερόμενο Μ.Φ. και αυτός έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός μηνός από
την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης. Η ένσταση κρίνεται τελεσίδικα
από τα ανωτέρω όργανα.
6.3 Σε περίπτωση οριστικής διακοπής φοίτησης ή διαγραφής Μ.Φ., για
οποιοδήποτε λόγο, τα ήδη καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
7. Πρόγραμμα Σπουδών, μαθήματα,
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

αξιολόγηση

και

απονομή

του

7.1. Δομή του Προγράμματος Σπουδών. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Η
Διδακτική των Βιοεπιστημών» αποτελείται από 3 εξάμηνα σπουδών. Η διδασκαλία
των μαθημάτων είναι μεικτή και περιλαμβάνει:
α) διά ζώσης διδασκαλία, και β) εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής
συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά
ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), που κατανέμονται ως εξής: Τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα μαθήματα του Α' εξαμήνου, τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα μαθήματα του Β' εξαμήνου και τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.
Το γνωστικό περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. κατανέμεται σε 6 βασικά μαθήματα:
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ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πιστωτικές
Μονάδες /ECTS

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

10

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

10

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

10

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι: ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΡΙΟ
ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

10

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ: ΑΠΟ ΤΟ
ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

10

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

10

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

30

7.2 Το Πρόγραμμα υλοποιείται με διά ζώσης συμμετοχή στα έξι μαθήματα των α
και β εξαμήνων που διεξάγονται σε προκαθορισμένες συναντήσεις, όπως θα
ορίζονται από τον την Σ.Ε. στην αρχή κάθε εξαμήνου. Οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές
δράσεις γίνονται με την εξ αποστάσεως μέθοδο.
Οι διά ζώσης διδακτικές συναντήσεις είναι κατ΄ελάχιστον τρεις (3) στη διάρκεια
καθενός από τα δύο πρώτα εξάμηνα, στις οποίες η παρουσία των μεταπτυχιακών
φοιτητών είναι υποχρεωτική. Στο 3ο εξάμηνο οι εκπαιδευτικές δράσεις
υλοποιούνται με την εξ αποστάσεως μέθοδο και στο τέλος του εξαμήνου οι
φοιτητές υποστηρίζουν ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής και σε ανοιχτή διαδικασία
την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τους.
7.3 Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική και το εκπαιδευτικό
υλικό και η βιβλιογραφία είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Στο πλαίσιο της
διεθνοποίησης των σπουδών του Π.Μ.Σ. (π.χ. πρόσκληση ξένων διδασκόντων)
μέρος των μαθημάτων μπορεί να διδάσκεται και στη αγγλική γλώσσα.
7.4 Σε κάθε μάθημα ορίζεται ως συντονιστής ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος
Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής. Εναλλακτικά, ως συντονιστής μπορεί να οριστεί
και μέλος ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΔΠΘ ή και ΑΕΙ της Ελλάδας. Ο συντονιστής έχει
την ευθύνη για την οργάνωση, παρακολούθηση και το γενικότερο συντονισμό του
μαθήματος. Μετά την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος όλοι οι φοιτητές συμμετέχουν
στην αξιολόγησή του. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων λαμβάνονται υπ’όψη
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κατά την επικαιροποίηση του Προγράμματος Σπουδών του Π.Μ.Σ.
7.5 O Μ.Φ. θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και του απονέμεται
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης εφ' όσον :
α. συμπλήρωσε τα απαιτούμενα εξάμηνα σπουδών,
β. περάτωσε επιτυχώς όλα τα μαθήματα,
γ. περάτωσε επιτυχώς τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία.
Ο τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προκύπτει από το
άθροισμα του μέσου όρου της βαθμολογίας κάθε εξαμήνου διά του 3.
Στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις φοιτητικές τους
υποχρεώσεις στο Π.Μ.Σ. απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο:
«Η Διδακτική των Βιοεπιστημών». Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. έχουν επιτυχώς
συμπληρώσει 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).
Η απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης πραγματοποιείται σε ειδική
τελετή.
7.6 Η ανακατανομή, αντικατάσταση κι αλλαγή είτε του περιεχομένου ή/και των
μαθημάτων στο πρόγραμμα Σπουδών θα γίνεται με αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από
πρόταση της Σ.Ε.
8. Παρακολούθηση Προγράμματος Σπουδών – Απουσίες
8.1 Οι Μ.Φ. παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες των μαθημάτων
του Π.Μ.Σ. Η παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτικές. Η
παρακολούθηση διαπιστώνεται με ευθύνη των διδασκόντων και των συντονιστών
των μαθημάτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητές οι οποίοι έχουν
παρακολουθήσει ποσοστό μικρότερο του 80% των διδαχθεισών ωρών ενός
μαθήματος, και πάντως μεγαλύτερο του 50%, είναι δυνατόν, μετά από έγκριση της
Σ.Ε., να το αναπληρώσουν με την εκπόνηση πρόσθετης εργασίας στο συγκεκριμένο
μάθημα, υπό την εποπτεία του συντονιστή του μαθήματος ή σε περίπτωση
κωλύματος του συντονιστή, του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.
8.2 Οι Μ.Φ. οφείλουν να υποβάλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις
απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.
8.3 Οι Μ.Φ. οφείλουν να τηρούν απολύτως τις υποχρεώσεις τους ως προς τις
προβλεπόμενες και οριζόμενες ημερομηνίες (π.χ υποβολή δηλώσεων, εργασιών,
καταβολή διδάκτρων).
8.4 Οι Μ.Φ. φοιτητές εγγράφονται σε κάθε εξάμηνο σπουδών για την
παρακολούθηση των μαθημάτων και αφού έχουν καταβάλει τα προβλεπόμενα
δίδακτρα.
8.5 Προβλήματα σχετικά με την παρακολούθηση των μαθημάτων και γενικότερα τη
συμμετοχή του Μ.Φ. στο Π.Μ.Σ. αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον
Συντονιστή, τον Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη Σ.Ε.
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9. Εξετάσεις και βαθμολογία
9.1 Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
απαιτείται:
Α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα τρία (3) μαθήματα του Α'
Εξαμήνου και στα τρία (3) μαθήματα του Β’ εξαμήνου,
Β) η εκπόνηση και επιτυχής υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας,
Γ) όποια συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ.,
που ορίζει κατά περίπτωση η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
9.2 Αξιολόγηση και Βαθμολογία για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.)
Η συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την υποχρεωτική παρακολούθηση των
διαλέξεων και την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων που ορίζονται
για κάθε μάθημα και στο Πρόγραμμα Σπουδών, συνολικά.
Η αξιολόγηση στα μαθήματα διεξάγεται με εξετάσεις ή/και με πολλαπλές
εναλλακτικές και συμπληρωματικές μεθόδους αξιολόγησης, ανάλογα με τη φύση
και το περιεχόμενο του μαθήματος, ενδέχεται δε να υλοποιείται είτε διά ζώσης, είτε
με την εξ αποστάσεως μέθοδο. Ο συντονιστής κάθε μαθήματος είναι υπεύθυνος
για τις εξεταστικές διαδικασίες. Κάθε διδάσκων διορθώνει τις δικές του
ερωτήσεις/εξετάσεις/εργασίες, ο δε τελικός βαθμός εξάγεται ως μέσος όρος της
βαθμολογίας κάθε διδάσκοντος και κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τον
συντονιστή του μαθήματος.
Για την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτείται ο Μ.Φ. να έχει πετύχει τουλάχιστον τη
βαθμολογική βάση (5/10) σε κάθε μάθημα εξαμήνου και στη Μεταπτυχιακή
Εργασία Ειδίκευσης, καθώς και να έχει συμμετάσχει σε άλλες τυχόν οριζόμενες
εκπαιδευτικές ή/και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ.
Οι προθεσμίες ολοκλήρωσης και κατάθεσης όλων των αξιολογούμενων εργασιών,
δραστηριοτήτων κλπ. στα πλαίσια κάθε μαθήματος είναι δεσμευτικές. Υπέρβαση
των προθεσμιών είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από
συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Σε αντίθετη περίπτωση, η σχετική εργασία,
δραστηριότητα κλπ. μηδενίζεται.
Παραπτώματα όπως η λογοκλοπή, η αντιγραφή στις εξετάσεις ή κατά την εκπόνηση
εργασιών, συνεπάγονται διαγραφή του Μ.Φ. από το Πρόγραμμα μετά από
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ειδικότερα, κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των
μαθημάτων, τις δημοσιεύσεις ή τη συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών
Εργασιών, επιφέρει ποινή ακύρωσης της εργασίας ή και διαγραφής από το Π,Μ.Σ.
Σε περίπτωση αποτυχίας μεταπτυχιακού φοιτητή σε ένα μάθημα ή σε περίπτωση
αδυναμίας προσέλευσης του στις εξετάσεις, παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασής
του, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον συντονιστή του αντίστοιχου
μαθήματος.
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9.3 Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Μ.Δ.Ε.)
9.3.1 Οι Μ.Φ. στην έναρξη του 3ου Εξαμήνου υποχρεούνται να επιλέξουν θέμα
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η δήλωση του θέματος σε ειδικό Έντυπο
γίνεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) υποστηρίζεται μέσω της διενέργειας ειδικού για τον σκοπό αυτό
Σεμιναρίου και καθοδηγείται από τον Κύριο Επιβλέποντα Καθηγητή που
προτείνεται στη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής.
9.3.2 Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. κατά την
υποβολή των εργασιών τους και πριν την υποστήριξη της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι ο/η αποκλειστικός/ή συγγραφέας της
παρούσας Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης κατά την εκπόνηση της οποίας
ακολούθησα την πρέπουσα ακαδημαϊκή δεοντολογία αποφυγής λογοκλοπής
και κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της είναι πλήρως
αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Έχω αναφέρει τις όποιες
πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές
αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή η
εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για τη συγκεκριμένη
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία».
Υπογραφή Μ.Φ.
9.3.3 Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία είναι ερευνητική ή βιβλιογραφική
εργασία σε πεδίο εφαρμογής των Βιοεπιστημών.
9.3.4 Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση θέματος Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας σε Μ.Φ. είναι η επιτυχής αποπεράτωση των 6 μαθημάτων
του Α’ και Β’ εξαμήνου.
9.3.5 Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία επιβλέπεται από έναν Κύριο
Επιβλέποντα Καθηγητή και για τον έλεγχο της πορείας της θα μπορούσε να οριστεί
κι ένας Συνεπιβλέπων Καθηγητής. Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Τριμελής Επιτροπή,
στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή
ερευνητές των βαθμίδων Α ,́ Β ́ ή Γ ́, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή
επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.
9.3.6 Αλλαγή ή τροποποίηση του θέματος της Μ.Δ.Ε. μπορεί να γίνει μόνο σε
περίπτωση που υπάρχει αιτιολογημένη θετική εισήγηση του κύριου επιβλέποντος
και σύμφωνη γνώμη του δεύτερου επιβλέποντα. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε
αλλαγή ή τροποποίηση θα πρέπει να γίνεται εντός 2 μηνών από την έναρξη της
Μ.Δ.Ε. Στην περίπτωση αυτή, ο ελάχιστος χρόνος αρχίζει να μετράει πάλι από την
αρχή, από την ημέρα της αίτησης του ασκούμενου προς την Σ.Ε. Άλλες ειδικές
περιπτώσεις, π.χ. πρόωρος ή ανεπιτυχής τερματισμός της Μ.Δ.Ε., αλλαγή του
επιβλέποντα μετά από αίτημα του φοιτητή, κτλ συζητούνται μεταξύ του φοιτητή και
της Σ.Ε. ή της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. προς τη Γ.Σ.Ε.Σ.
9.3.7 Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ολοκληρώνεται στο τέλος του Γ΄
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Εξαμήνου. Μετά την ολοκλήρωσή της ο Μ.Φ. την καταθέτει ηλεκτρονικά και
έντυπα στην Τριμελή Επιτροπή και στη συνέχεια την υποστηρίζει δημόσια και
ενώπιων τους. Η διαδικασία υποστήριξης των Μ.Δ.Ε. πραγματοποιείται στη
διάρκεια ενός σαββατοκύριακου που ορίζεται από την Σ.Ε. Η Μεταπτυχιακή
Διπλωματική Εργασία κατατίθεται σε ειδικό σύγγραμμα. Η λογοκλοπή κατά τη
συγγραφή της συνεπάγεται διαγραφή του Μ.Φ. από το Πρόγραμμα με απόφαση
της Γ.Σ.Ε.Σ.
9.3.8 Ο επιβλέπων είναι υπεύθυνος για την κατάθεση της βαθμολογίας της Δ.Ε. Η
βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
ορίζεται από 0 μέχρι 10. Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται το 5.
9.3.9 Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία κατατίθεται σε δύο αντίτυπα, ένα από
τα οποία κατατίθεται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος, κι ένα στη Γραμματεία του
Π.Μ.Σ. η οποία τηρεί και τα αρχεία του Προγράμματος. Στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
κατατίθεται και ψηφιακός δίσκος με το ηλεκτρονικό αρχείο της εργασίας.
10. Άλλα θέματα που αφορούν τους Μ.Φ.
10.1 Mέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους, το Τμήμα Μ.Β.Γ. δύναται να ζητήσει
από τους Μ.Φ. επικουρικό-εκπαιδευτικό και κάθε είδους έργο που αφορά την
εκπαιδευτική διαδικασία.
10.2 Oι M.Φ. δικαιούνται όλες τις παροχές των προπτυχιακών φοιτητών όπως αυτές
καθορίζονται από τους νόμους 1268/82, 2083/92 και 2413/96 (κουπόνια σίτισης,
φοιτητικό εισιτήριο, μειωμένα έξοδα συμμετοχής σε ορισμένες πολιτιστικές και
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, άτοκα δάνεια και οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους). Επίσης, δικαιούνται ειδικές παροχές του
Π.Μ.Σ. (π.χ. στέγαση, συγγράμματα, σημειώσεις κτλ.) όπως θα ορίζεται από τη Σ.Ε.
σε κάθε κύκλο σπουδών.
10.3 Οι εκπρόσωποι των Μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και οι αναπληρωματικοί
τους στην Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζονται από το σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο.
11. Δίδακτρα
11.1 Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. «Η Διδακτική των Βιοεπιστημών» και την
απόκτηση Μ.Δ.Ε. προβλέπονται δίδακτρα συνολικού ύψους 2.700 Ευρώ και η
καταβολή τους πραγματοποιείται σε τρεις (3) δόσεις των 900 € κατά την έναρξη
κάθε εξαμήνου. Το ύψος των διδάκτρων μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Σ.Ε. Τα επιμέρους θέματα σχετικά με τη διαχείριση
των διδάκτρων ρυθμίζονται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τη Σ.Ε. και
εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
11.2 Η διαδικασία καταβολής και διαχείρισης των διδάκτρων για το Π.Μ.Σ. γίνεται
μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/08). Τα δίδακτρα χρησιμοποιούνται από το
Π.Μ.Σ. για τις πάσης φύσεως δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση των
Μ.Φ., τη στήριξη της σχετικής έρευνας και γενικά για την εύρυθμη λειτουργία και
συνεχή αναβάθμιση του Π.Μ.Σ. Ο τρόπος υλοποίησης των δαπανών καθορίζεται
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από τα αρμόδια όργανα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και τις κείμενες
διατάξεις.
11.3 Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται απαραίτητα στην αρχή κάθε διδακτικού
εξαμήνου και εντός δύο (2) εβδομάδων από την έναρξη των μαθημάτων κάθε
εξαμήνου. Η μη καταβολή των διδάκτρων στο οριζόμενο χρονικό διάστημα
θεωρείται άρνηση της συμμετοχής (ή συνέχισης) φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση
μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων ο φοιτητής διαγράφεται από το
Πρόγραμμα.
11.4 Δίδακτρα δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση στους Μ.Φ.
11.5 Οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν στο 25% θα αφορούν κάθε δαπάνη
επιλέξιμη κατά τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. και τους κανονισμούς του ΕΛΚΕ
εξαιρουμένων των αμοιβών- αποζημιώσεων του διδακτικού τεχνικού και
διοικητικού προσωπικού και θα είναι:
•
•
•

•
•

•
•
•

Λειτουργικά έξοδα του Τμήματος στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ.
Ανθρώπινο δυναμικό (εξωτερικοί συνεργάτες) για την αναπτυξιακή
προοπτική του Π.Μ.Σ. και του Ιδρύματος.
Συντήρηση και ανανέωση της υλικοτεχνικής υποδομής, αναβάθμιση
αιθουσών διδασκαλίας αιθουσών συνεδριάσεων και εργαστηρίων του
Τμήματος.
Καταβολή συνδρομών σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και βάσεις
δεδομένων καθώς και προμήθειες βιβλίων.
Προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση αναλωσίμων, εξοπλισμού των
εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας και αιθουσών συνεδριάσεων του
Τμήματος.
Προμήθεια και αναβάθμιση λογισμικού και αγορά τεχνογνωσίας του Π.Μ.Σ.
του Τμήματος.
Έξοδα διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων με
κύριο διοργανωτή το Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος.
Προβολή και διάχυση αποτελεσμάτων του Π.Μ.Σ.

12. Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.
Το Π.Μ.Σ. προσαρμόζεται στις διατάξεις περί αξιολόγησης, κατά τα προβλεπόμενα
του Ν. 3685/2008 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3374/2005.
13. Παράρτημα Διπλώματος
Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του νόμου 3374/2005, στο Μ.Δ.Ε. που χορηγείται
από το Π.Μ.Σ. επισυνάπτεται υποχρεωτικά Παράρτημα Διπλώματος. Το Παράρτημα
Διπλώματος εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
14. Διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ.- Επιβλέποντες
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14.1 Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν όλες οι κατηγορίες διδασκόντων, όπως
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 1 του Ν. 3685/2008.
14.2 Την ευθύνη συντονισμού των μαθημάτων και των μεταπτυχιακών
διπλωματικών εργασιών στο Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν κατά προτεραιότητα Καθηγητές
του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, καθώς και μέλη ΔΕΠ ή Ομότιμοι
Καθηγητές άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. ή άλλων Α.Ε.Ι. της Ελλάδος.

Στην διδασκαλία των μαθημάτων και την επίβλεψη των μεταπτυχιακών
διπλωματικών εργασιών μπορούν επίσης να προσκαλούνται Καθηγητές ή Λέκτορες
άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. ή άλλου Α.Ε.Ι., της Ελλάδος ή του εξωτερικού, Ομότιμοι
ή αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας Καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή
διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980 οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού
Διπλώματος και έχουν επαρκές δημοσιευμένο έργο. Επίσης, μπορούν να
προσκαλούνται επιστήμονες κι ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού
Διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική
δραστηριότητα, καθώς και επαγγελματίες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι
διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του
Π.Μ.Σ.
14.3 Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι να καθορίζουν το περιεχόμενο
του μαθήματος σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και τις
προδιαγραφές που προσδιορίζονται από τον Συντονιστή κάθε μαθήματος και την
Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., να τηρούν το πρόγραμμα για τις διαλέξεις του μαθήματος, και να
είναι διαθέσιμοι για επικοινωνία με τους φοιτητές σε συγκεκριμένες ώρες για
θέματα που άπτονται του συγκεκριμένου μαθήματος.
14.4 Οι Καθηγητές και Λέκτορες, καθώς και οι επιστήμονες που διδάσκουν στο
Π.Μ.Σ. δύνανται να αποζημιώνονται όταν παρέχουν τις υπηρεσίες τους (διδασκαλία
και επίβλεψη μεταπτυχιακών εργασιών) στο Π.Μ.Σ. Το ύψος της αποζημίωσης το
οποίο βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ., εισηγείται η
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
15. Διοικητική Υποστήριξη του Π.Μ.Σ.
15.1 Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Η Διδακτική των Βιοεπιστημών» προσλαμβάνεται προσωπικό για τη γραμματειακή
υποστήριξή του, με αμοιβή το ύψος της οποίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από
πρόταση της Σ.Ε. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. επιλαμβάνεται των διαφόρων θεμάτων
της λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος και διεκπεραιώνει τρέχοντα
θέματα που αφορούν το διδακτικό προσωπικό, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, το
πρόγραμμα σπουδών, τις επαφές με τις διάφορες υπηρεσίες και τα συνεργαζόμενα
ιδρύματα κ.α.
Η έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών αποτελεί ευθύνη του Διευθυντή του
Προγράμματος και του Γραμματέα του Τμήματος Μ.Β.Γ.
15.2 Το ΠΜΣ δύναται να προσλαμβάνει εξωτερικούς συνεργάτες. Εάν η αμοιβή τους
είναι κάτω από 5000 ευρώ η ανάθεση έργου σε αυτούς γίνεται με απόφαση της
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Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της ΣΕ. Εάν η αμοιβή τους υπερβαίνει τις 5000 ευρώ η
ανάθεση γίνεται μετά από προκήρυξη. Στην περίπτωση αυτή ως επιτροπή
αξιολόγησης ορίζεται η Σ.Ε. η οποία καταθέτει την εισήγησή της προς συζήτηση και
έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

16. Οικονομικοί πόροι και διαχείριση του Π.Μ.Σ.
16.1 Εκτός από τα δίδακτρα (11.1) πόροι του Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι δωρεές,
παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα
γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων ή πόροι από ερευνητικά προγράμματα,
κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού.
16.2 Η διαχείριση των οικονομικών πόρων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδικό
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3685/2008.
16.3 Η οικονομική διαχείριση κάθε κύκλου Π.Μ.Σ. αποτελεί ξεχωριστό
υλοποιούμενο έργο από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δ.Π.Θ. και
γίνεται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού.
16.4 Η οικονομική διαχείριση του Π.Μ.Σ. από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας του Δ.Π.Θ. γίνεται με βάση τον προϋπολογισμό ο οποίος εγκρίνεται από
την αρμόδια Γ.Σ.Ε.Σ.
16.5 Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου και είναι
αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του προγράμματος
με τη σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός εγκρίνονται
από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση
της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών πληρωμής των
σχετικών δαπανών.
16.6 Για την αποτελεσματική υλοποίηση του εγκεκριμένου από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ. και την προσαρμογή αυτού στις εκάστοτε ανάγκες, ο
Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και έχει τη δυνατότητα με τη σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε., να
αυξομειώνει και να αναδιανέμει τα προϋπολογισθέντα ποσά στην κάθε κατηγορία
δαπάνης του προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 20 %.
17. Τροποποίηση του Κανονισμού του Π.Μ.Σ.
17.1 Τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό αναφέρονται και βασίζονται στον
νόμο 3685/08, σε αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας &
Γενετικής και στον Κανονισμό Λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
17.2 Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ισχύουν μετά
την έγκρισή τους από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και τροποποιούνται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της Σ.Ε. Κάθε τροποποίηση του ισχύοντος
κανονισμού απαιτεί έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ..
17.3 Για όλες τις περιπτώσεις οι οποίες δεν προβλέπονται ρητώς από το νόμο και
τον παρόντα Κανονισμό και για τα ανακύπτοντα προβλήματα αποφασίζει η Γενική
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Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μ.Β.Γ.
18. Θέματα Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας και Πνευματικών Δικαιωμάτων
18.1 Οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας
παραπέμπεται στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. για κρίση και λήψη σχετικών αποφάσεων. Σε
περιπτώσεις παραπτώματος ιδιάζουσας βαρύτητας η Σ.Ε. εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τ.Μ.Β.Γ. προτάσεις για την αντιμετώπιση του θέματος. Ως τέτοια θεωρούνται και τα
παραπτώματα της αντιγραφής ή λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβασης των
διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από Μ.Φ. κατά τη συγγραφή εργασιών
στο πλαίσιο των μαθημάτων ή στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
18.2 Σε περίπτωση όπου Μ.Φ. εν γνώσει του δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία,
διαγράφεται από το Π.Μ.Σ., με εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
19. Μεταβατικές Διατάξεις
Οποιοδήποτε δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό του Π.Μ.Σ. θα
παραπέμπεται στην Γ.Σ.Ε.Σ. ή και στην Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Ιδρύματος,
κατά περίπτωση.
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