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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε)

Κανονισμός Σπουδών
του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Περιβαλλοντική Βιολογία
Ο κανονισμός λειτουργίας του Διϊδριματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) –
Περιβαλλοντική Βιολογία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης περιλαμβάνει τα παρακάτω 7
άρθρα:

Άρθρο 1: Γενικές Πληροφορίες
Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ελληνικό
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Κρήτης (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) οργανώνουν και λειτουργούν το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Περιβαλλοντική Βιολογία. Οι μεταπτυχιακές σπουδές οργανώνονται
σύμφωνα με το Ν. 4485/2017 Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/04.08.2017 και διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τις
ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει σκοπό α) να προάγει τη γνώση και την έρευνα στους τομείς αιχμής, που περιλαμβάνονται στο
ευρύτερο φάσμα των Θαλάσσιων, Παράκτιων και Χερσαίων Βιολογικών Πόρων, της Εφαρμοσμένης Οικολογίας,
της Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, της Αλιείας, των Υδατοκαλλιεργειών, της Εξελικτικής Βιολογίας, της
Βιοποικιλότητας και της Μαθηματικής Βιολογίας και β) να δημιουργεί στελέχη με άρτια εκπαίδευση και ευρεία
γνώση του επιστημονικού πεδίου. Επιπρόσθετα, το Δ.Π.Μ.Σ. έχει διαμορφώσει μια σειρά από προϋποθέσεις που
εξασφαλίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (Μ.Φ.), όπως: ερευνητικά
προγράμματα και συνεργασία με ερευνητικούς φορείς στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο, πρόσβαση σε υψηλής
ποιότητας ερευνητική-εργαστηριακή υποδομή του Τμήματος και των συνεργαζόμενων φορέων, εξειδίκευση και
ευρύτητα, και διαρκής επιδίωξη της αριστείας.

Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης και προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ.
Τα διοικητικά όργανα που είναι υπεύθυνα για τις μεταπτυχιακές σπουδές καθορίζονται από το άρθρο 31 του Ν.
4485/2017 και είναι η Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή, η Συντονιστική Επιτροπή και ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ..
1) Η Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Επ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, άρθρο 31, παρ. 4 ασκεί
τις αρμοδιότητες της Γενικής συνέλευσης του Τμήματος και, συγκεκριμένα είναι αρμόδια για την κατάρτιση του
Προγράμματος Σπουδών, τη συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης των υποψηφίων Μ.Φ., τον ορισμό των
μελών των εξεταστικών επιτροπών, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, την έγκριση των διδασκόντων του
Δ.Π.Μ.Σ. και κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.
Η Ε.Δ.Επ. είναι εννεαμελής (9μελής) και κατ΄ αναλογία με τον τρέχοντα αριθμό μελών Δ.Ε.Π. και ερευνητών που
συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. (ο αριθμός αυτός μπορεί να μεταβάλλεται) συγκροτείται από: τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π.
του Τμήματος Βιολογίας, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, και τρεις (3) ερευνητές που
υποδεικνύονται από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, για διετή θητεία, καθώς και δυο εκπροσώπους των
φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ., που εκλέγονται από τους φοιτητές του οικείου μεταπτυχιακού προγράμματος, για ετήσια
θητεία.
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Η Ε.Δ.Επ. εκλέγει με απλή πλειοψηφία τον Πρόεδρό της ο οποίος ανήκει στην βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή
Καθηγητή και προέρχεται από το Τμήμα Βιολογίας που έχει και τη διοικητική στήριξη του προγράμματος. Πρόεδρος
της Ε.Δ.Επ. μπορεί να είναι ο Διευθυντής του Προγράμματος και της Συντονιστικής Επιτροπής.
Η Ε.Δ.Επ. συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Βιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη της. Η
Επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως ακόμα και αν οι φοιτητές δεν εκλέξουν εκπροσώπους τους.
2) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελείται από πέντε (5) μέλη και απαρτίζεται από τέσσερα (4)
μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας (τα δύο μέλη είναι ο Διευθυντής του Προγράμματος και ο Αναπληρωτής
Διευθυντής) και έναν ερευνητή του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., που εκλέγονται από την Ε.Δ.Επ..
Η Σ.Ε. είναι αρμόδια να παρακολουθεί και να συντονίζει τη λειτουργία του προγράμματος, να προτείνει τους
επιβλέποντες και τις τριμελείς εξεταστικές επιτροπές για τις μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες των φοιτητών
του Π.Μ.Σ., καθώς και να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από τις διατάξεις του ν.4485/2017 και τον
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.
Η Σ.Ε. συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Βιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Συντονιστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3)
μέλη της. Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής είναι ταυτόχρονα Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
3) Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε., ανήκει στην βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή,
προέρχεται από το Τμήμα Βιολογίας, που έχει τη διοικητική στήριξη του Προγράμματος, έχει συναφές γνωστικό
αντικείμενο με αυτό του Προγράμματος, εκλέγεται από την Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Επ.) του
Προγράμματος και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Διευθυντής
του Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στην Ε.Δ.Επ., καθώς και στα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων για κάθε θέμα που αφορά
στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος και δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2)
συνεχόμενες θητείες. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής, ανήκει στην βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή
και προέρχεται από το Τμήμα Βιολογίας, αναπληρώνει τον Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε
λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραιτηθεί ή εκλείψει μέχρι τη συμπλήρωση του υπολοίπου της
θητείας. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζεται επίσης από την Ε.Δ.Επ. με διετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί.
O Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. (και σε περίπτωση κωλύματος ο Αναπληρωτής του) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συγκαλεί την Ε.Δ.Επ και τη Σ.Ε., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών τους, β)
εισηγείται στην Ε.Δ.Επ για τα θέματα της αρμοδιότητάς της για τα οποία δεν απαιτείται εισήγηση από άλλο
όργανο, γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Ε.Δ.Επ και της Σ.Ε., δ) κατ' εξουσιοδότηση της Σ.Ε. ή της
Ε.Δ.Επ συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων, ε) έχει την ευθύνη για την
καταγραφή των πρακτικών, στ) μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Σ.Ε. έχει την ευθύνη για τον ετήσιο οικονομικό
απολογισμό του προγράμματος, ζ) κατά τη λήξη της θητείας του, έχει την ευθύνη για τον αναλυτικό απολογισμό
ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Δ.Π.Μ.Σ.
Προσωπικό. Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και
συνεργαζόμενοι Ερευνητές του ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ε. που έχουν συναφείς με το Δ.Π.Μ.Σ. ειδικότητες. Ο τρέχων αριθμός
μελών του προγράμματος είναι 9 μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας και 7 Ερευνητές του ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ε.. Νέα μέλη
από τ ο συνεργαζόμενο Τμήμα/ Ίδρυμα ορίζονται μετά από πρόταση δύο μελών του προγράμματος και την
έγκριση της Ε.Δ.Επ.. Προϋπόθεση για συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι το νέο μέλος να έχει ερευνητική δραστηριότητα
στο Ηράκλειο.
Μέλη του Δ.Π.Μ.Σ. που δεν συμμετείχαν σε καμία δραστηριότητα του Προγράμματος (διαλέξεις, επίβλεψη
φοιτητών, αξιολόγηση φοιτητών, επιλογή υποψηφίων, συμμετοχή στην Ετήσια Συνάντηση Μεταπτυχιακής
Έρευνας, κλπ) για μια τριετία διαγράφονται αυτομάτως από το Πρόγραμμα.
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Οι διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται, σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), από μέλη Δ.Ε.Π. ή
αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας και ερευνητές του ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ε., μέλη του προγράμματος. Με
γνώμονα την ποιότητα, τη συνάφεια, τη συμπληρωματικότητα και τις ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ., συμμετέχουν ειδικοί
επιστήμονες από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Πανεπιστήμιο Κρήτης, ερευνητές από το ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ε.,
καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων, Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών Ινστιτούτων της ημεδαπής και αλλοδαπής,
συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σε ποσοστό μικρότερο του 20% των διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017 Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/04.08.2017.

Άρθρο 3: Τίτλοι Σπουδών
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Περιβαλλοντική Βιολογία» (Master's
Degree, MSc in Environmental Biology) στο οποίο θα αναγράφονται το Τμήμα Βιολογίας - Σχολής Θετικών και
Τεχνολογικών Επιστημών σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το όνομα και επώνυμο του
Μ.Φ. και η ημερομηνία απονομής. Το Δίπλωμα υπογράφεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον
Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας και τον Γραμματέα του Τμήματος Βιολογίας. Ο τύπος του Διπλώματος οφείλει να
είναι σύμφωνος με τα κανονιστικά κείμενα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το Δ.Μ.Σ. απονέμεται σε επίσημη τελετή
που οργανώνει το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Άρθρο 4: Διάρκεια Σπουδών
Oι μεταπτυχιακές σπουδές αρχίζουν κατά κανόνα την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. H ακριβής ημερομηνία
καθορίζεται από την Ε.Δ.Επ.. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών αυτών ορίων, ο Μ.Φ. χάνει όλα τα δικαιώματα και
τις χορηγίες που απορρέουν από τη φοιτητική του ιδιότητα και η Σ.Ε. εξετάζει τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν, μετά από δικαιολογημένη αίτηση του Μ.Φ. και σχετική απόφαση της
Σ.Ε., να γίνεται «προσωρινή αναστολή των σπουδών», η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα
εξάμηνα (σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017, άρθρο 33, παρ. 3) και δεν προσμετράται στα παραπάνω αναφερόμενα
χρονικά όρια. Οποιαδήποτε αίτηση για διακοπή σπουδών πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την πρώτη
ημέρα έναρξης του εξαμήνου, όπως αυτή ορίζεται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 5: Κανονισμός και Πρόγραμμα Σπουδών
α) Πρόγραμμα και αξιολόγηση σπουδών για Δίπλωμα Μεταπτυχιακό Σπουδών
1. Οι Μ.Φ. είναι υποχρεωμένοι να συγκεντρώσουν συνολικά 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), 30 ανά εξάμηνο. Ο
Μ.Φ. θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και του απονέμεται Δ.Μ.Σ. εφ' όσον παρακολούθησε
επιτυχώς τα μεταπτυχιακά μαθήματα, που αντιστοιχούν στον ελάχιστο αριθμό προβλεπόμενων πιστωτικών
μονάδων (ECTS), και ολοκλήρωσε ένα πλήρες έτος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το πρώτο έτος
μεταπτυχιακών σπουδών θεωρείται δοκιμαστικό. H αξιολόγηση της απόδοσης στα μαθήματα (βλ. παρακάτω),
καθώς και η συνολική εκτίμηση της απόδοσης του Μ.Φ., αποτελούν βασικά κριτήρια για την ανανέωση της
αποδοχής του στο Π.Μ.Σ. μετά την πάροδο των δύο εξαμήνων. Η ανανέωση της αποδοχής γίνεται από τη Σ.Ε.
2. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, οι Μ.Φ. είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν επιτυχώς μαθήματα
που αντιστοιχούν συνολικά σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδας (ECTS) (βλ. Πρόγραμμα Μαθημάτων).
Οι παρουσίες στα μαθήματα είναι υποχρεωτικές. Αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι Μ.Φ. μπορούν να χάσουν μέχρι
και το 1/5 των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος. Σε αντίθετη περίπτωση δεν εξετάζονται στο μάθημα. Για να
θεωρηθεί η παρακολούθηση των μαθημάτων επιτυχής, είναι αναγκαίο ο μέσος όρος της βαθμολογίας να είναι
τουλάχιστον 7/10. Υπάρχει η δυνατότητα επανεξέτασης σε δύο (2) μαθήματα, το ανώτερο μέσα σε διάστημα δύο
μηνών από την έναρξη της διπλωματικής εργασίας, μετά από αίτηση του Μ.Φ. στην Σ.Ε..
Το περιεχόμενο και η διάρκεια των μαθημάτων μπορεί να εκσυγχρονίζεται και να αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο
από την Ε.Δ.Επ.. Το περιεχόμενο και ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος καθορίζεται από τον εκάστοτε
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διδάσκοντα, με τη σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε. και την έγκριση της Ε.Δ.Επ. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να
γίνεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα η οποία καθορίζεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα.
Τα μαθήματα και οι διδάσκοντες αξιολογούνται από τους Μ.Φ. μετά το τέλος του κάθε μαθήματος ως προς το
περιεχόμενο, την αποτελεσματικότητα και τον βαθμό επίτευξης των στόχων του, μέσω ειδικού ερωτηματολογίου.
3. Πριν το πέρας του πρώτου εξαμήνου πραγματοποιούνται τα Σεμινάρια Γνωριμίας. Πρόκειται για διαλέξειςπαρουσιάσεις των ερευνητικών τομέων του Προγράμματος, που αποσκοπούν στην ενημέρωση των φοιτητών για
τις παρεχόμενες ερευνητικές δυνατότητες και το σωστότερο σχεδιασμό του υπόλοιπου των σπουδών τους. Οι
παρακολουθήσεις των Σεμιναρίων Γνωριμίας είναι υποχρεωτικές.
4. Kατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου εξαμήνου ο/η Μ.Φ. εκπονεί Διπλωματική Εργασία σε Εργαστήριο της
επιλογής του. Η Σ.Ε. μετά από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της
διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος Επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας,
ορίζει τον Επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα
από τα μέλη της οποίας είναι και ο Επιβλέπων. Ο Επιβλέπων πρέπει να είναι μέλος του Προγράμματος και δεν
μπορεί να έχει περισσότερους από 2 Μ.Φ. από κάθε έτος εισακτέων στο εργαστήριό του.
H συγγραφή της Διατριβής γίνεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα. Η
μεταπτυχιακή εργασία πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη στη γλώσσα συγγραφής (300-500 λέξεις) και εκτενή
περίληψη στην άλλη γλώσσα (ενδεικτικά, γύρω στις 1500 λέξεις).
Ο υποψήφιος παραδίδει το κείμενο της εργασίας στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής το αργότερο 15 ημέρες πριν
από την ημερομηνία της εξέτασης. Η αξιολόγηση γίνεται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή μετά από δημόσια
παρουσίαση της Διατριβής. Η αξιολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί εξέταση τόσο του περιεχομένου
όσο και της παρουσίασης της εργασίας. Για να θεωρηθεί η εξέταση επιτυχής θα πρέπει να αξιολογηθεί με
τουλάχιστον 7/10. Αν η εξέταση είναι επιτυχής, ο υποψήφιος καταθέτει σε ηλεκτρονική μορφή το τελικό κείμενο
της εργασίας στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας και στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης και έντυπο
αντίγραφο της Διατριβής, υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα, στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης και
στη Βιβλιοθήκη του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.. Οι μεταπτυχιακές εργασίες καταχωρούνται στη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Κρήτης και αναρτώνται στον ιστότοπο του Τμήματος. Διαφορετικά θεωρείται ότι ο Μ.Φ. δεν έχει
ακόμη περατώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές. Τα κύρια αποτελέσματα της μεταπτυχιακής εργασίας
παρουσιάζονται σε μορφή poster και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΜΣ στο Τμήμα Βιολογίας και
στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

5. O Μ.Φ. θεωρείται ότι περάτωσε τις σπουδές του και του απονέμεται το Δ.Μ.Σ., εφ' όσον συμπλήρωσε τρία (3)
εξάμηνα σπουδών, περάτωσε επιτυχώς τα μαθήματα (με μέσο όρο, σταθμισμένο με βάση τις πιστωτικές μονάδες
κάθε μαθήματος, βαθμολογίας τουλάχιστον 7/10) και συνέγραψε Διατριβή με το ερευνητικό του έργο. Ο τελικός
βαθμός του Δ.Μ.Σ. υπολογίζεται ως μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων και της Διατριβής.
6. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνεται και η Ετήσια Συνάντηση Μεταπτυχιακής Έρευνας (Ε.Σ.Μ.Ε.). Σκοπός
της συνάντησης είναι:





η προαγωγή της επιστημονικής πρακτικής
η εκπαίδευση των Μ.Φ. στην παρουσίαση επιστημονικών εργασιών (παρουσίαση αποτελεσμάτων
έρευνας στα πλαίσια Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών)
η ενημέρωση των μελών του Δ.Π.Μ.Σ. και των Μ.Φ. για την διεξαγόμενη έρευνα
η αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ. ως προς το περιεχόμενο, την αποτελεσματικότητα και τον βαθμό επίτευξης των
στόχων του.

Η συμμετοχή των Μ.Φ. στην Ε.Σ.Μ.Ε. είναι υποχρεωτική.

β) Πρόγραμμα σπουδών
Σελίδα 4 από 7

Το Πρόγραμμα εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS),
σύμφωνα με το ν.3374/2005. Οι πιστωτικές μονάδες εκφράζουν τον φόρτο εργασίας που απαιτείται για την
ολοκλήρωση των στόχων ενός ακαδημαϊκού προγράμματος από κάθε φοιτητή.
To πρότυπο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS

ECTS

Χερσαία και Θαλάσσια
Οικοσυστήματα
Βιοποικιλότητα, Εξέλιξη και
Προσαρμογές
Ανάλυση Βιολογικών Δεδομένων

12

Βιβλιογραφική Έρευνα

15

4

Εκπόνηση Ερευνητικού
Σχεδίου

15

5

ΣΥΝΟΛΟ

30

Υδατοκαλλιέργειες και Αλιευτική
Βιολογία
Εργαστηριακές
Ασκήσεις
και
Δεξιότητες

4

ΣΥΝΟΛΟ

30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

5

Εκπόνηση, συγγραφή και
παρουσίαση
Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

γ) Κανονισμός εξετάσεων, αξιολόγηση, βαθμολόγηση
Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στα μαθήματα γίνεται με εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές) ή/και με
εκπόνηση εργασίας με ανάθεση ύλης. Η εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής γίνεται από
τριμελή Εξεταστική επιτροπή, η οποία ορίζεται από τη Σ.Ε. και εγκρίνεται από την Ε.Δ.Επ. σύμφωνα με το Ν.
4485/2017.
δ) Επικουρικό Εκπαιδευτικό Έργο
Oι Μ.Φ. έχουν την υποχρέωση να παρέχουν επικουρικό εκπαιδευτικό έργο που τους ανατίθεται από το Τμήμα
στα πλαίσια της διεξαγωγής μαθημάτων και εργαστηρίων, επίβλεψης εξετάσεων, και όλων των εκπαιδευτικών
διαδικασιών. Οι επικουρίες εκπαιδευτικού έργου είναι υποχρεωτικές στο δεύτερο και τρίτο εξάμηνο του Π.Μ.Σ.,
κατά τα οποία ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος στο Π.Μ.Σ.. Οι κυρώσεις σε περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης
των καθηκόντων της Επικουρίας αποφασίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
ε) Κανόνες Δεοντολογίας
Οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου. Κάθε
αντιδεοντολογική συμπεριφορά των μεταπτυχιακών φοιτητών εξετάζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος που
καθορίζει και τις ανάλογες κυρώσεις.

Άρθρο 6: Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή τελειόφοιτοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
ή ισότιμου πτυχίου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα Βιολογίας, Χημείας, Περιβάλλοντος και
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συναφών Επιστημών, καθώς και απόφοιτοι Ιατρικών, Φαρμακευτικών, Κτηνιατρικών και Γεωπονικών Σχολών
και Τμημάτων.
α) Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος
H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Προκήρυξη) για συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. αναρτάται το
Φεβρουάριο/Μάρτιο κάθε έτους στο διαδίκτυο (www.biology.uoc.gr). Στην προκήρυξη αναφέρονται: α) Ο
τίτλος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος που προκηρύσσεται, β) τα δικαιολογητικά που πρέπει να
υποβληθούν, γ) η διεύθυνση και οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και η ημερομηνία αξιολόγησης
των υποψηφίων, καθώς και δ) οι διευθύνσεις Διαδικτύου του Δ.Π.Μ.Σ. και του Τμήματος Βιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Υπόδειγμα προκήρυξης και αντίγραφα των εντύπων, που οφείλουν να συμπληρώσουν
οι υποψήφιοι, παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογίας.
β) Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων
Η αξιολόγηση για την αποδοχή Μ.Φ. στο Δ.Π.Μ.Σ.-ΠΒ γίνεται αρχικά από την Ε.Δ.Επ. η οποία ελέγχει την
επιλεξιμότητα των υποψηφίων, και στη συνέχεια από την Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Α.) η οποία είναι
εννεαμελής (9μελής) και συγκροτείται από: 1) τρία (3) μέλη του Προγράμματος από το Τμήμα Βιολογίας και
τέσσερα (4) μέλη του Προγράμματος από το ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ε., επιλεγόμενα κατ' έτος με κλήρωση που διενεργείται
από την Ε.Δ.Επ. και 2) τον Διευθυντή Σπουδών του Προγράμματος και τον Aναπληρωτή του. Kατά τη διάρκεια
των συνεντεύξεων υποψηφίων Μ.Φ., οι διδάσκοντες του Προγράμματος μπορούν να είναι παρόντες χωρίς
δικαίωμα να υποβάλλουν ερωτήσεις.
Για την τελική επιλογή των Μ.Φ. συνεκτιμώνται: α) τα προσόντα, όπως αυτά προκύπτουν από τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά (βαθμός πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους, επίδοση σε
προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος, η επίδοση σε τυχόν
διπλωματική εργασία, συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια), β) η επίδοσή τους κατά
τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης, και γ) η άρτια γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: α) στη
διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου, β) στην αξιολόγηση άλλων
χαρακτηριστικών του υποψηφίου, και γ) στον προσδιορισμό πιθανών ελλείψεων, που θα επέβαλαν
παρακολούθηση συμπληρωματικών προπτυχιακών μαθημάτων κλπ. Πραγματοποιείται αρχικά από δύο ή τρία
μέλη της Ε.Α. του Δ.Π.Μ.Σ.-ΠΒ, και στη συνέχεια από την ολομέλεια της Ε.Α. του Δ.Π.Μ.Σ.. Προς τούτο,
συγκροτούνται από την Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. και επικυρώνονται από την Ε.Δ.Επ., διαφορετικές ή επικαλυπτόμενες
ομάδες εξεταστών για το σύνολο των υποψηφίων. Υποψήφιοι από χώρες με σύστημα GRE, που αδυνατούν να
παραστούν στις συνεντεύξεις, υποχρεούνται να υποβάλουν, επί πλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
αποτελέσματα εξετάσεων GRE στις Βιολογικές Επιστήμες. Η απόφαση για τον αριθμό των εισακτέων Μ.Φ. και
τη σειρά επιτυχίας τους λαμβάνεται από την Ε.Α. του Δ.Π.Μ.Σ.-ΠΒ και επικυρώνεται από την Ε.Δ.Επ.. Ο αριθμός
εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές. Ο ακριβής αριθμός φοιτητών καθορίζεται
ετησίως από την Ε.Δ.Επ..
Οι Μ.Φ. που γίνονται αποδεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι πλήρους και αποκλειστικής φοίτησης. Προϋπόθεση για
οριστική εγγραφή των υποψηφίων στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι η κατάθεση αναγνωρισμένου πτυχίου ή βεβαίωσης
περάτωσης σπουδών μέχρι την 15η Οκτωβρίου του ιδίου ακαδημαϊκού έτους.

Άρθρο 7: Δυνατότητες Χρηματοδότησης
Το Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Βιολογία» δεν έχει δίδακτρα. Οι Μ.Φ. δικαιούνται όλων των παροχών των
προπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτές καθορίζονται από το Ν. 4485/2017, πλην του δικαιώματος παροχής
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Υπάρχει δε δυνατότητα παροχών ανάλογα με συγκεκριμένα κριτήρια που
θεσπίζονται από τη Σύγκλητο και κατ΄ εξουσιοδότηση Υπουργικών Αποφάσεων, ειδικά για σίτιση και στέγαση.
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Οι δαπάνες για την εκτέλεση της διεξαγόμενης έρευνας στα πλαίσια της Μεταπτυχιακής Διατριβής καλύπτονται
από τον τακτικό προϋπολογισμό και από ανταγωνιστικά προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογίας που διεκδικούν
και υλοποιούν τα μέλη Δ.Ε.Π. και οι Ερευνητές που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ..
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διατριβής, οι Μ.Φ. δύνανται να χρηματοδοτούνται από τη
συμμετοχή τους σε προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογίας. Επίσης, το Δ.Π.Μ.Σ.-ΠΒ ενθαρρύνει τους/τις Μ.Φ.,
που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, να επιτύχουν εξωτερική χρηματοδότηση από διάφορα
Ιδρύματα (πχ. Ι.Κ.Υ.).
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