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Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 2019.
Αριθμ. Πρωτ.:

ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο: «Δίκτυα και Πολυπλοκότητα» μεταξύ των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών της Σχολής
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Μαθηματικών, Βιολογίας και Γεωλογίας της Σχολής
Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
( Συνεδρίαση με αριθμό 2958)
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως
του άρθρου 45 παρ. 1 (ΦΕΚ 114 Α΄).
2.
Τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό: α) 216772/Ζ1/8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-122017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης
βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ
3387/τ.Β΄/10-8-2018): «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ».
3.
Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό : α)
203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄
114), β) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114)
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα» και
γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) για
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών.
4.
Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.
Tην απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
(συνεδρίαση με αριθμό 68/22-3-2018).
6.
Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων Μαθηματικών (συνεδρίαση με αριθμό
483/25-04-2018), Βιολογίας (συνεδρίαση με αριθμό 518/20-04-2018) και Γεωλογίας (συνεδρίαση με αριθμό 509/30-03-2018) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
7.
Την απόφαση της Συγκλήτου με αριθμό 31425/27-7-2018 (ΦΕΚ 4462/τ.Β΄/8-10-2018)
ίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο: «Δίκτυα και Πολυπλοκότητα» μεταξύ των Τμημάτων Οικονομικών
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Μαθηματικών, Βιολογίας και
Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
8.
Τη με αριθμό 108075/Ζ1/3-7-2016 (ΦΕΚ 432/Υ.Ο.Δ.Δ./5-7-2019 διόρθωση σφάλματος
ΦΕΚ 809/τ.ΥΟΔΔ/03-10-2019) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
για την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θητεία
τριών (3) ετών, από 01-9-2019 έως 31-8-2022.
9.
Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη ποσού 5.000,00 € ανά
έτος στον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
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Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε τον Κανονισμό του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο: «Δίκτυα και Πολυπλοκότητα» μεταξύ των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών της Σχολής
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Μαθηματικών, Βιολογίας και Γεωλογίας της Σχολής
Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΠΜΣ) των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών, Βιολογίας, Γεωλογίας και Μαθηματικών της Σχόλης Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ
με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ» εξειδικεύει τη διάρθρωση και την οργάνωση του
ΔΠΜΣ στο πλαίσιο του Ν. 4485/2018 όπως αυτός ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο του Προγράμματος
Σκοπός του Προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης
και η ανάπτυξη της έρευνας στην Ανάλυση και Μοντελοποίηση Πολύπλοκων Συστημάτων σε
σχέση με εφαρμογές στη Βιολογία Συστημάτων, τα Οικο-Γεωλογικά Συστήματα και Δίκτυα, τα
Οικονομικά και Κοινωνικά Δίκτυα, τη διερευνητική προσομοίωση σε πραγματικά προβλήματα
της σύγχρονης κοινωνίας, καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων υψηλής
κατάρτισης, ικανών να συμβάλουν στην εκπαιδευτική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση:
•
να εργαστούν ως αναλυτές-σύμβουλοι σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς, όπου
εμπλέκονται πολύπλοκα συστήματα και δίκτυα είτε μεγάλος όγκος δεδομένων,
•
να έχουν στρατηγικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, αφού η γνώση και οι δεξιότητές τους δεν τους εγκλωβίζουν σε ένα περιορισμένο τομέα,
•
να συνεχίσουν ως ερευνητές συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων μαθηματικών
εργαλείων και λογισμικών ανάλυσης και μοντελοποίησης πολύπλοκων συστημάτων και δικτύων,
•
να συνεχίσουν ως ερευνητές είτε στελέχη οργανισμών σε εξειδικευμένους επιστημονικούς τομείς, όπως στη βιολογία συστημάτων (Systems Biology), την ΟικοΓεωλογία (Analysis of Geological and Meteorological data, Ecological Urban and
Rural Networks, policy analysis), τη Συστημική Ιατρική (Systems Medicine), τη
νευροφυσιολογία (Connectomics), την κοινωνιολογία (Quantitative Sociology, Social Networks), την οικονομία (Network Economy, Value Networks, Supply Networks, Transportation Networks, Innovation Networks), τη διοίκηση (Complex
Systems Management), τα δίκτυα γνώσης (Οντολογίες, Semantic Web, Trust
Networks, Agent Dynamics, Network Games), τα δίκτυα Η/Υ και επικοινωνιών.
•
να εργαστούν ως εκπαιδευτές στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, όπου εμπλέκονται πολύπλοκα συστήματα και δίκτυα είτε μεγάλος όγκος δεδομένων συμβάλλοντας στην ανάλυση και διαχείριση δεδομένων μέσω λογισμικών και στη λήψη
αποφάσεων, βελτιώνοντας ουσιαστικά τη μεταφορά γνώσης και τη διαλειτουργικότητα,
•
να εργαστούν στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Πέραν των όσων αναφέρθηκαν η δημιουργία μιας νέας γενιάς πτυχιούχων με υψηλό επίπεδο πολύπλευρων επιστημονικών γνώσεων που θα είναι να θέση να επιλύουν προβλήματα και ζητήματα άγνωστα στις μέρες μας κρίνεται ιδιαίτερα απαραίτητη. Οι γενιές αυτές των
αποφοίτων θα έχουν τις δεξιότητες χρήσεις των πολύπλοκων ηλεκτρονικών υπολογιστικών
συστημάτων τρίτης και τέταρτης γενιάς. Θα είναι σε θέση να παρέχουν βέλτιστες εκτιμήσεις και
προβλέψεις, συνεπώς θα συνιστούν ένα αξιόμαχο στελεχιακό δυναμικό συμβούλων, για
ζητήματα όχι μόνο στο επίπεδο μιας μέσης επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και για ένα
επιχειρηματικό μακρόκοσμο, ακόμα και εθνικού επιπέδου. Με άλλα λόγια θα συνιστούν ένα
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δυναμικό για τις ανάγκες ενός μεγάκοσμου που εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον, φυσικό και
τεχνητό, που κατά βάση αδυνατεί να αφομοιώνει τα ταχέως εξελισσόμενα τεχνολογικά
επιτεύγματα. Πρόκειται για ένα επιστημονικό δυναμικό που θα είναι σε θέση να επιλύει
ζητήματα πρόβλεψης μακροκοινωνικών – οικονομικών ζητημάτων ακόμα και σε εθνικό
επίπεδο, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο των κλιματικών αλλαγών και των δυνατοτήτων της
χώρας, πώς θα πρέπει να κινηθεί η εθνική οικονομία στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και
σε σχέση με τις παράλληλα αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου. Εξάλλου οι εφαρμογές
των μοντέλων των προσχεδιασμένων συμπεριφορών σε πληθυσμιακό επίπεδο εδώ και μερικά
χρόνια συνιστούν κύριους μοχλούς διαχείρισης των κοινωνικών δομών.
Κύριο χαρακτηριστικό του Προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα όσον αφορά
τους διδάσκοντες, τα μαθησιακά αντικείμενα και η τοποθέτηση και στρατηγική ανάλυση
των προβλημάτων.
Άρθρο 3
Διοίκηση του ΔΠΜΣ
Αρμόδια Όργανα διοίκησης του ΔΠΜΣ είναι:
1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ., και ασκεί όσες
αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
2. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) που προβλέπεται στο άρθρο 31 του Ν.
4485/17 και συγκροτείται από 2 (δύο) μέλη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, 1
(ένα) μέλος του Τμήματος Μαθηματικών, 1 (ένα) μέλος του Τμήματος Βιολογίας και 1
(ένα) μέλος του Τμήματος Γεωλογίας, τα οποία εκλέγονται για διετή θητεία από τις Συνελεύσεις των οικείων Τμημάτων. Η αριθμητική κατανομή των μελών της ΕΔΕ αναθεωρείται ανά θητεία. Η Ε.Δ.Ε. έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 του Ν.
4485/2017, ιδιαίτερα δε τις ακόλουθες:
α) ορίζει τα μέλη της Σ.Ε.
β) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ.
γ) συγκροτεί τις επιτροπές επιλογής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών
δ) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το
Δ.Μ.Σ.
3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη
Δ.Ε.Π., οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε. και
αποτελείται από τον Διευθυντή του ΔΠΜΣ, και έναν καθηγητή από το κάθε συμμετέχον
Τμήμα, για διετή θητεία και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της
λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.
4. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ, ο οποίος είναι μέλος της ΣΕ και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Ο Διευθυντής
δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο. Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8 Ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από την ΕΔΕ
και από επιμέρους άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
5. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου
και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην παράγραφο 5 του Ν. 4485/2017.
Τη διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ έχει αναλάβει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
(επισπεύδον).
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Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Tμημάτων Πανεπιστημιακών Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Θετικών
Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Περιβαλλοντικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων
συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και
ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών συναφούς αντικειμένου ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80)
Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του ΑΠΘ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 και των παρ. 1 και 2 του παρόντος
άρθρου, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος στο Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 5
Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών
1. Κάθε ακαδημαϊκό έτος με απόφαση της ΕΔΕ δημοσιεύεται επίσημη προκήρυξη των
(20) θέσεων και καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις υποψηφιότητας.
2. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜΣ.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων
του εξωτερικού.
γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και
επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
ε) Υπόμνημα μέχρι 1000 λέξεις στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα
του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να σπουδάσει στο ΔΠΜΣ.
στ) Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών.
ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε
εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία
συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
η) Δύο Συστατικές Επιστολές.
θ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

1.

2.

Άρθρο 6
Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από ειδική Επιτροπή Επιλογής (ΕΕ) από μέλη ΔΕΠ
των συνεργαζόμενων Τμημάτων, η οποία συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΕ. Ο πίνακας
επιτυχόντων επικυρώνεται από την ΕΔΕ.
Η επιλογή των υποψηφίων για εγγραφή γίνεται με βάση τον βαθμό που προκύπτει ως
άθροισμα των παρακάτω κριτηρίων:
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α/α
1

Κριτήριο
Συντελεστής
Βαθμός του πτυχίου
25%
Μέσος όρος των βαθμών στα προπτυχιακά μαθήματα που
2
σχετίζονται με το ΔΠΜΣ και τα οποία προσδιορίζονται από
45%
την εκάστοτε επιτροπή επιλογής υποψηφίων.
Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε
3
εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών
5%
που βαθμολογείται με άριστα το 10
Ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία που βαθμολογείται με
4
5%
άριστα το 10
Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας στην ιατρική που αξιολογείται με άριστα το 10. Στην
5
αξιολόγηση αυτή η εκάστοτε επιτροπή επιλογής υποψη5%
φίων λαμβάνει υπόψη την εγγύτητα του τίτλου με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ.
6
Προφορική συνέντευξη βαθμολογείται με άριστα το 10
15%
Μετά την μοριοδότηση καταρτίζεται κατάλογος επιτυχόντων ο οποίος επικυρώνεται από την ΕΔΕ.
Άρθρο 7
Διδάσκοντες
1. Οι Διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ ορίζονται από την ΕΔΕ και μπορεί να είναι:
•
Μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Βιολογίας, Γεωλογίας, Μαθηματικών, ή άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
•
Ομότιμοι Καθηγητές/τριες ή αφυπηρετήσαντες Καθηγητές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
•
Επισκέπτες καθηγητές ή ειδικοί επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
•
Ερευνητές αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή ερευνητική ή
συγγραφική δραστηριότητα
•
Μέλη Ε.Π. των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
•
Επιστημονικοί Συνεργάτες των Τμημάτων Μαθηματικών, Βιολογίας, Γεωλογίας
και Οικονομικών, οι οποίοι κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές
με το μάθημα που συμμετέχουν.
2. Οι Διδάσκοντες λαμβάνουν, για το έργο που παρέχουν, βεβαίωση από τον Διευθυντή
του Δ.Π.Μ.Σ. κατόπιν σχετικής Αίτησης τους.
3. Η διδασκαλία εκάστου μαθήματος συντονίζεται από έναν Υπεύθυνο εκ των Διδασκόντων. Ο Υπεύθυνος είναι Μέλος ΔΕΠ των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Βιολογίας,
Γεωλογίας, Μαθηματικών.
Άρθρο 8
Φοίτηση
1. Κατά την διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν και να
εξεταστούν επιτυχώς στα έξι (6) μαθήματα και να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν τη
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία τους.
2. Η συνολική χρονική διάρκεια των σπουδών είναι 4 (τέσσερα) εξάμηνα. Οι φοιτητές
οφείλουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς όλες τις Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους, εντός των
τεσσάρων εξαμήνων ήτοι ως την 31η Σεπτεμβρίου του μεθεπόμενου έτους από το έτος της
αρχικής Εγγραφής. Άλλως, χάνουν την δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους και
στερούνται την ιδιότητα του φοιτητή του ΔΠΜΣ.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης κατόπιν πλήρους τεκμηρίωσης, είναι δυνατόν να
χορηγείται, με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ, άδεια αναστολής ή παράτασης της φοίτησης
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για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Ο χρόνος αναστολής
φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν υπολογίζεται στη διετή φοίτηση.
4. Η παρουσία στα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Φοιτητές που απουσιάζουν πέραν του
25% των ωρών Διδασκαλίας ενός Μαθήματος, για οιονδήποτε λόγο, δεν δύνανται να
συμμετάσχουν στην Εξέταση του Μαθήματος.
Άρθρο 9
Μαθήματα
Ενδεικτικά, τα προσφερόμενα μαθήματα είναι:
ΩΡΕΣ

ΜΟΝΑΔΕ
Σ
ECTS

Δ1 Θεωρία Δικτύων και Δυναμικά Συστήματα

39

10

Δ2 Στατιστική Ανάλυση Δικτύων
Δ3 Δίκτυα Γνώσης και Σημασιολογικός Ιστός

39
39
Σύνολο
ECTS

10
10

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
Σύνολο
ECTS

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

α/α ΜΑΘΗΜΑ
1ο Εξάμηνο

Δ4
Δ5
Δ6
Δ7
Δ8
Δ9
Δ10
Δ11
Δ12
Δ13

2ο Εξάμηνο
(επιλογή 3 μαθημάτων από τα παρακάτω)
Θεωρία Πληροφορίας, Εντροπία και Πολυπλοκότητα
Δίκτυα Ζωής και Γεω-οικολογικά Συστήματα
Κοινωνικο-οικονομικά Δίκτυα
Ανάλυση και Διαχείριση Οικονομικής Κρίσης
Ανάλυση Ακραίων Φυσικών Φαινομένων
Επικινδυνότητα και Διαχείριση Κρίσεων
Ειδικά Θέματα Δικτύων Ζωής
Ειδικά Θέματα Δικτύων Γνώσης και Σημασιολογικού Ιστού
Ειδικά Θέματα Κοινωνικο-οικονομικών Δικτύων
Κβαντική Πληροφορία και Επεξεργασία
3ο Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Σύνολο ECTS ΔΠΜΣ

30

30
30
90

Τα τρία πρώτα μαθήματα (Δ1, Δ2, Δ3) διδάσκονται στο α΄ εξάμηνο και είναι υποχρεωτικά καθότι αποτελούν τη μαθηματική και υπολογιστική βάση των πολύπλοκων συστημάτων και δικτύων. Από τα υπόλοιπα μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο β΄ εξάμηνο, οι
φοιτητές επιλέγουν τρία, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τα μελλοντικά σχέδιά τους. Οι
φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα που επιλέγουν στην Γραμματεία εντός της 3ης διδακτικής εβδομάδας του β΄ Εξαμήνου.
Όσοι επιλέξουν το Μάθημα Δ7, υποχρεωτικά επιλέγουν και το Μάθημα Δ6.
Όσοι επιλέξουν το Μάθημα Δ8, υποχρεωτικά επιλέγουν και το Μάθημα Δ5.
Όσοι επιλέξουν το Μάθημα Δ9, υποχρεωτικά επιλέγουν και το Μάθημα Δ5.
Όσοι επιλέξουν το Μάθημα Δ10, υποχρεωτικά επιλέγουν και το Μάθημα Δ5.
Όσοι επιλέξουν το Μάθημα Δ11, υποχρεωτικά επιλέγουν και το Μάθημα Δ4.
Όσοι επιλέξουν το Μάθημα Δ12, υποχρεωτικά επιλέγουν και το Μάθημα Δ6.
Όσοι επιλέξουν το Μάθημα Δ13, υποχρεωτικά επιλέγουν και το Μάθημα Δ4.
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η συγκέντρωση
ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η
εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στα ελληνικά. Η ΜΔΕ μπορεί να
εκπονηθεί και στα αγγλικά ύστερα από απόφαση της ΕΔΕ.
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Άρθρο 10
Βαθμολόγηση Μαθημάτων
Η βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από μηδέν έως το δέκα, με ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου, ως εξής:
8,5 έως 10
Άριστα
6,5 έως 8,4
Λίαν Καλώς
6 έως 6,4
Καλώς
0 έως 5,9
Μη Προβιβάσιμος βαθμός
Εάν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος, έχει τη δυνατότητα να
επαναλάβει το μάθημα κατά το επόμενο εξάμηνο στο οποίο έχει προγραμματιστεί να διδαχθεί.
Στην εξέταση αυτή ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται να ζητήσει να μην εξεταστεί από τον
διδάσκοντα, αλλά από τριμελή επιτροπή άλλων μελών ΔΕΠ του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου, που ορίζεται από την ΕΔΕ. Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει σε
αυτή τη μόνη επανεξέταση ή δεν εμφανιστεί ή δεν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(π.χ. για λόγους υγείας), διαγράφεται από το πρόγραμμα με απόφαση της ΕΔΕ.
Άρθρο 11
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία μπορεί να είναι πρωτότυπη είτε συνθετικού χαρακτήρα.
1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 6 μαθημάτων κάθε φοιτητής επιλέγει ένα από τα
θέματα που προσφέρονται ή προτείνει κάποιο δικό του σε συνεννόηση με κάποιον Εισηγητή
που προτείνεται ως Επιβλέπων. Μόλις το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
οριστικοποιηθεί, ο Εισηγητής συμπληρώνει και καταθέτει στην Γραμματεία το Έντυπο ΜΔΕ
Ορισμός Θέματος και ΕΕ F5 για την της Διπλωματική Εργασία του φοιτητού.
2. Η ΕΔΕ μεριμνά ώστε να δίδονται θέματα σ' όλους τους φοιτητές που δικαιούνται. Ο
Επιβλέπων και η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή ορίζονται από την ΣΕ. Ο Επιβλέπων είναι
μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή άλλος Επιστήμων, όπως ορίζεται από το ισχύον Νομικό Πλαίσιο.
Τα δύο (2) άλλα μέλη έχουν επιστημονική ειδικότητα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του
ΔΠΜΣ. και μπορούν να είναι Διδάσκοντες/ουσες του Δ.Π.Μ.Σ. ή Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελληνικού ή της αλλοδαπής ή Ερευνητές/τριες των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄,
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή άλλος Επιστήμων, όπως ορίζεται από το ισχύον Νομικό
Πλαίσιο.
3. Η Σ.Ε. και ο Επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της
πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή
4. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα
με το ΣΧΕΔΙΟ Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας F6. Η συγγραφή στην Αγγλική γλώσσα
είναι εφικτή, σύμφωνα με το LAYOUT Διπλωματικής Εργασίας F6, κατόπιν υποβολής
σχετικού Αιτήματος στο Έντυπο ΔΕ Ορισμός Θέματος και ΕΕ F5 και εγκρίσεως από την
Ε.Δ.Ε.
5. Η Εργασία κατατίθεται σε Έντυπη μορφή καθώς και σε Ψηφιακή μορφή (CD που φέρει ετικέτα με το όνομα του φοιτητή, τον τίτλο της Εργασίας και τα σχετικά περί copyright). Η
ψηφιακή μορφή της Εργασίας αποτελείται από ένα και μόνο αρχείο Adobe Acrobat (pdf).
6. Κάθε φοιτητής καταθέτει από ένα αντίτυπο της ολοκληρωμένης Διπλωματικής Εργασίας στα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την δημόσια
παρουσίαση.
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7. Πριν την εξέταση της Διπλωματικής εργασίας ο/η φοιτητής/φοιτήτρια καταθέτει Βεβαίωση ότι δεν έχει εκκρεμότητες με τις Βιβλιοθήκες του ΑΠΘ. Η Βεβαίωση χορηγείται από μια εκ
των Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ.
8. Ο/Η φοιτητής,-ρια παρουσιάζει δημόσια τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, που
εκπόνησε ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Αν την ημέρα που ορίζεται η
παρουσίαση, δεν παρίστανται όλα τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, τότε η παρουσίαση
γίνεται, με παρόντα τουλάχιστον δύο μέλη της. Η παρουσίαση της Εργασίας διαρκεί περίπου
20 (είκοσι) λεπτά της ώρας και ακολουθούν ερωτήσεις. Μετά την προφορική παρουσίαση και
την έγκρισή της Εργασίας, ο φοιτητής ενσωματώνει τυχόν σχόλια και διορθώσεις που η
Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή έκρινε απαραίτητες.
9. Μετά την επιτυχή εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας, συντάσσεται το Πρακτικό Εξέτασης F7 και το Βαθμολόγιο F8 από την τριμελή Εξεταστική Επιτροπή.
10. Ο Επιβλέπων καταθέτει το Πρακτικό Εξέτασης, το Βαθμολόγιο και την Βεβαίωση Βιβλιοθηκών (Άρθρο 10.7) στην Γραμματεία.
11. Αλλαγή του θέματος είτε μελών της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (εκτός του Επιβλέποντος), γίνεται με έγγραφο του Επιβλέποντος (Έντυπο ΔΕ Ορισμός Θέματος και ΕΕ
F5). Οι αλλαγές εγκρίνονται με απόφαση της ΕΔΕ, ύστερα από πρόταση της Σ.Ε.
12. Αλλαγή του Επιβλέποντος είτε μελών της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είτε του
θέματος, γίνεται με έγγραφο του νέου Εισηγητή (Έντυπο ΔΕ Ορισμός Θέματος και ΕΕ F5). Στο
Έγγραφο αυτό επισυνάπτεται έγγραφο του νυν Επιβλέποντος, όπου δηλώνει ότι παραιτείται
από την Επίβλεψη της εν λόγω Διπλωματικής Εργασίας. Οι αλλαγές εγκρίνονται με απόφαση
της ΕΔΕ, ύστερα από πρόταση της Σ.Ε.
Άρθρο 12
Λογοκλοπή / Παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία
1.
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία καθώς και κάθε εργασία που κατατίθεται
στο πλαίσιο των μαθημάτων πρέπει να αποτελεί προσωπικό έργο του φοιτητή που την
υποβάλλει. Η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα.
2.
Λογοκλοπή θεωρείται ιδίως η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή έργου άλλου,
αυτούσιου ή κατά παράφραση, δημοσιευμένου ή μη, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, χωρίς
ακριβή και σαφή αναφορά στην πηγή. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη
και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να
θεωρηθει λογοκλοπη. Επίσης, μορφή λογοκλοπής θεωρείται και η κατάθεση εργασίας από
φοιτητή, την οποία έχει συγγράψει εξ ολοκλήρου ένα άλλο πρόσωπο, με ή χωρίς αμοιβή.
3.
Σε περιπτώσεις διαπιστωμένης λογοκλοπής, η Συνέλευση του Τμήματος, μετά
από αιτιολογημένη εισήγηση της ΣΕ, μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του μεταπτυχιακού
φοιτητή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η λογοκλοπή μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού
διπλώματος, ο τίτλος που έχει απονεμηθεί μπορεί να ανακαλείται με ειδικά αιτιολογημένη
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
4.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που θα καταληφθεί να αντιγράφει σε γραπτή εξέταση
για πρώτη φορά, θα αποκλείεται από την εξέταση του αντίστοιχου μαθήματος και θα πρέπει να
παρακολουθήσει εκ νέου το μάθημα την επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί. Στην περίπτωση
αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως η διάρκεια φοίτησης και ο χρόνος αυτός αφαιρείται από το
χρόνο παράτασης που προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού. Η δεύτερη φορά
που θα καταληφθεί να αντιγράφει στη διάρκεια των σπουδών του επιφέρει την οριστική
διαγραφή του από το ΠΜΣ, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
5.
Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει επίσης τη διαγραφή του μεταπτυχιακού
φοιτητή από το ΠΜΣ, όταν αυτός:
α) έχει υπερβεί τον μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού,
β) έχει αποτύχει στην επαναληπτική εξέταση που προβλέπεται στον Κανονισμό.
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Άρθρο 13
Βαθμολόγηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Ο βαθμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υπολογίζεται ως εξής:
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Βαθμός
Συνθετική Βιβλιογραφική Επισκόπηση
έως και Οκτώ (8)
Συνθετική Βιβλιογραφική Επισκόπηση με επεξεργασμένα Παραδείγματα ή Εέως και Εννέα (9)
φαρμογές που δεν υπάρχουν στη βιβλιογραφία και η οποία έχει σταλεί για Δημοσίευση σε Συνέδριο Εθνικό όπως τα Συνέδρια της Ελληνικής Μαθηματικής
Εταιρείας ή του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου ή της Γεωλογικής Εταιρείας
ή της Μετεωρολογικής Εταιρείας ή άλλα ισοδύναμα Συνέδρια Βιοϊατρικής, Οικονομικών ή άλλων επιστημών
Πρωτότυπη Εργασία που έχει σταλεί για Δημοσίευση σε έγκριτο διεθνές πε- έως και Δέκα (10)
ριοδικό
Άρθρο 14
Βαθμός του Δ.Μ.Σ.
Για τον υπολογισμό του βαθμού του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος του α΄ και β΄ εξαμήνου καθώς και της
διπλωματικής εργασίας του γ ́ και δ΄ εξαμήνου με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων.
Το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με τον αριθμό πιστωτικών μονάδων που
απαιτούνται για τη λήψη του Διπλώματος. Ο βαθμός του διπλώματος μεταπτυχιακών
σπουδών υπολογίζεται με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Η κλίμακα κατανομής των
βαθμών για τον χαρακτηρισμό του τίτλου σπουδών είναι: άριστα (8,50 – 10,00), Λίαν Καλώς
(6,50 – 8,49) και Καλώς (6,00 – 6,49).
Στο δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών επισυνάπτεται παράρτημα διπλώματος, ως προς
το οποίο ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 15 του Ν. 3374/2005 και της ΥΑ Φ5/89656/Β3/13-82007 (ΦΕΚ Β΄ 1466).
Άρθρο 15
Ολοκλήρωση Σπουδών
Με τη βαθμολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας από την τριμελή Εξεταστική Επιτροπή,
ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο ΔΠΜΣ. Η ημερομηνία της
επιτυχούς Παρουσίασης θεωρείται ως ημερομηνία λήψης του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
Άρθρο 16
Απονομή τίτλου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Προϋποθέσεις για την απονομή του ΜΔΕ είναι:
1. Η κατάθεση αντιτύπου της Διπλωματικής Εργασίας, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή,
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, καθώς και στις Βιβλιοθήκες των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Βιολογίας, Γεωλογίας, Μαθηματικών του ΑΠΘ.
2. Η παράδοση στην Γραμματεία της ακαδημαϊκής ταυτότητας και του βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης (εφόσον είχε ζητηθεί και χορηγηθεί).
Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται σε ένα από τα Π.Μ.Σ. του οικείου Τμήματος.
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΑΠΘ. Στο Δίπλωμα αναγράφεται το Τμήμα Γεωλογίας
που οργανώνει το Π.Μ.Σ., και το έμβλημα του Ιδρύματος, η χρονολογία περάτωσης των
σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος
του Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα.
Στον απόφοιτο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν
την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του Προγράμματος
Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 του Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466
τ.Β΄)], το οποίο είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την
φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των
σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο
σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα.
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Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ.
Άρθρο 17
Οδηγός Σπουδών
Κάθε χρόνο δημοσιεύεται και αναρτάται Οδηγός Σπουδών του ΔΠΜΣ στην ιστοσελίδα
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με υπερσύνδεση στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Τμημάτων, καθώς και στον Ιστοχώρο του ΔΠΜΣ-ΔΠ. Ο Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει,
ιδίως, το πρόγραμμα μαθημάτων, τα ονόματα των διδασκόντων/ουσών, τα δικαιώματα
(κοινωνικές παροχές, υποτροφίες, δάνεια, διδακτικά βιβλία, βοηθήματα κ.λπ.) των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, τις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, καθώς και
πληροφορίες για τη λειτουργία των σπουδαστηρίων, των εργαστηρίων και των βιβλιοθηκών
των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
Άρθρο 18
Κόστος Λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει με βάση τις υφιστάμενες δυνατότητες του ΑΠΘ σε Διδακτικό προσωπικό και υποδομές. Η βασική λειτουργία του Προγράμματος δεν απαιτεί δαπάνες, καθώς θα λειτουργεί στις υπάρχουσες υποδομές και με
προσωπικό κυρίως του Τμήματος Οικονομικών Επιστημων και των συνεργαζόμενων
Τμημάτων. Πρόσθετοι πόροι από το ΑΠΘ η άλλες πηγές θα διασφαλίσουν τη δυνατότητα
πρόσκλησης επιστημόνων από την ημεδαπή η αλλοδαπή για τον εμπλουτισμό της προσφερόμενης διδασκαλίας. Σε περίπτωση που υπάρξουν πρόσθετοι πόροι, ένα ποσοστό 10% από
το ποσό που θα απομείνει μετά τις σχετικές κρατήσεις, θα δοθεί στο Τμήμα Οικονομικών
Επιστημων ως ανταπόδοση για την υποστήριξη της λειτουργίας του ΔΠΜΣ. Χορηγίες για
υποτροφίες φοιτητών δεν θεωρούνται πρόσθετοι πόροι. Τέλη φοίτησης δεν απαιτούνται, εκτός
εάν το Υπουργείο ή ο Οργανισμός του ΑΠΘ, ορίσει διαφορετικά.

Άρθρο 19
Μεταβατικές Διατάξεις
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τα ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, έναρξη
λειτουργίας του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του (4462/τΒ’/8-10-2018). Οποιοδήποτε
θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον οικείο
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της ΕΔΕ και της
Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη,

Νοεμβρίου 2019

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου
Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής
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