«ΠΜ ΣΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΜΕΩ ΕΡΕΤΝΑ»
(MSc by Research in Electrical & Electronics Engineering)

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΚΟΠΟ-ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ-ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ
1. Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (ΠΜ) προςφζρει μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτισ Θλεκτρικζσ και
Θλεκτρονικζσ Επιςτιμεσ μζςω Ζρευνασ (MSc by Research in Electrical & Electronics Engineering).
2. Σο παρόν ΠΜ ζχει ςκοπό να δϊςει ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ τθ δυνατότθτα να εμβακφνουν ςε
ζνα ςυγκεκριμζνο πεδίο τθσ επιςτθμονικισ περιοχισ του Θλεκτρολόγου και Θλεκτρονικοφ Μθχανικοφ και
να εμπλακοφν άμεςα και ενεργά ςτθν εκπόνθςθ πρωτότυπθσ ζρευνασ ςτο πεδίο αυτό, υπό τθν επίβλεψθ
και κακοδιγθςθ μζλουσ ΔΕΠ, ενιςχφοντασ ζτςι το ερευνθτικό προφίλ και τθν πρωτότυπθ ερευνθτικι
παραγωγι του Σμιματοσ. Θ ερευνθτικι κατεφκυνςθ του ΠΜ ςυνδζεται ουςιαςτικά αλλά και
διαδικαςτικά με τα κεςμοκετθμζνα Εργαςτιρια εντόσ του Σμιματοσ. Σα Εργαςτιρια προκθρφςςουν
κζςεισ υποψθφίων, ςυμμετζχουν ςτθν επιλογι των υποψθφίων, προςφζρουν τα μακιματα εμβάκυνςθσ
και παράλλθλα αποτελοφν το χϊρο φιλοξενίασ, κακοδιγθςθσ και υποςτιριξθσ των πρϊτων ερευνθτικϊν
βθμάτων των νζων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, οι οποίοι εντάςςονται εξ αρχισ ςτισ ερευνθτικζσ ομάδεσ
των Εργαςτθρίων και λειτουργοφν ωσ οργανικά μζλθ τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν.
Επιπλζον ςκοπόσ του ΠΜ είναι να καλλιεργιςει το ζδαφοσ και να προετοιμάςει υποψιφιουσ
διδάκτορεσ ελαχιςτοποιϊντασ το «ρίςκο» τθσ εγκατάλειψθσ τθσ διαδικαςίασ από τθν πλευρά των
μελλοντικϊν υποψθφίων διδακτόρων. Μζςω του προγράμματοσ, οι φοιτθτζσ που προςβλζπουν ςτθν
εκπόνθςθ ζρευνασ και ενδεχομζνωσ ςε ςυνζχιςθ των ςπουδϊν τουσ μζχρι το διδακτορικό, κα
αποκτιςουν βιωματικι εμπειρία τθσ διαδικαςίασ, κα μετριςουν τισ δυνάμεισ τουσ και κα αποφαςίςουν
ϊριμα και τεκμθριωμζνα αν κα εμπλακοφν ςε ζνα πιο μακροχρόνιο project, όπωσ είναι θ εκπόνθςθ
διδακτορικισ διατριβισ.
Οι ανωτζρω ςκοποί κακορίηουν και τα βαςικά χαρακτθριςτικά του ΠΜ, που είναι ο μικρόσ αρικμόσ
προςφερόμενων κζςεων, θ αυςτθρι επιλογι των υποψθφίων, θ λειτουργία ςε κακεςτϊσ πλιρουσ
φοίτθςθσ χωρίσ χρζωςθ τελϊν φοίτθςθσ, και θ απαίτθςθ για δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων τθσ
ζρευνάσ τουσ.
3. Ολοκλθρϊνοντασ το ΠΜ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ:








να εμβακφνουν ςε εξειδικευμζνα πεδία του γνωςτικοφ αντικειμζνου του Θλεκτρολόγου &
Θλεκτρονικοφ Μθχανικοφ, ϊςτε να αντιλαμβάνονται, να περιγράφουν και να κατθγοριοποιοφν τισ
κεωρθτικζσ γνϊςεισ, τα μοντζλα αναπαράςταςθσ τθσ γνϊςθσ, τισ μεκόδουσ και τα εργαλεία
εφαρμογισ των υπαρχουςϊν λφςεων αλλά και αντιμετϊπιςθσ των προκλιςεων και ανοικτϊν
ερευνθτικϊν ερωτθμάτων ςτα πεδία αυτά,
να αναλφουν προβλιματα, να ςυνκζτουν λφςεισ και να αξιολογοφν ςυγκριτικά εναλλακτικζσ
προςεγγίςεισ ςε εξειδικευμζνα πεδία του γνωςτικοφ αντικειμζνου του Θλεκτρολόγου &
Θλεκτρονικοφ Μθχανικοφ,
να ςχεδιάηουν και να υλοποιοφν, αρχικά με επίβλεψθ και προοδευτικά με ςχετικι αυτονομία,
ερευνθτικά πλάνα με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ ερευνθτικζσ μεκόδουσ και πρωτόκολλα, για να ελζγξουν
ερευνθτικζσ υποκζςεισ και να τεκμθριϊςουν τθν αποδοχι ι απόρριψθ κζςεων ι υποκζςεων, τόςο
κεωρθτικϊσ όςο και επιβεβαιωτικϊσ-πειραματικϊσ,
να ςυνεργάηονται με άλλουσ ομότιμουσ ειδικοφσ επιςτιμονεσ ςε διακεματικά πεδία εφαρμογϊν των
εξειδικευμζνων γνϊςεϊν τουσ, με ςτόχο τθν ανάπτυξθ νζασ γνϊςθσ αλλά και καινοτομίασ,
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να περιγράφουν και να παρουςιάηουν με ςωςτό, ακριβι και πλιρθ τρόπο τθν εργαςία τουσ και τα
αποτελζςματά τθσ, ςε ατομικό ι ομαδικό πλαίςιο και με προφορικό, κειμενικό ι άλλο εποπτικό
τρόπο ι μζςον,
 να ζχουν αναπτφξει και να επιδεικνφουν ζμπρακτα τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ ωσ προσ τθν θκικι και
τουσ κανόνεσ τθσ Ζρευνασ, ωσ προσ τισ ατομικζσ, κοινωνικζσ, οικονομικζσ και περιβαλλοντικζσ
διαςτάςεισ και ςυνζπειεσ των αποτελεςμάτων τθσ, και να διακρίνουν τα ανοικτά ερωτιματα και
προκλιςεισ που αυτά ςυνεπάγονται,
 να αναπτφςςουν τα ερευνθτικά τουσ ενδιαφζροντα ϊςτε να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςτον τρίτο
κφκλο των διδακτορικϊν ςπουδϊν, ςε εξειδικευμζνα πεδία εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου του
Θλεκτρολόγου & Θλεκτρονικοφ Μθχανικοφ.
4. Σο ΠΜ οδθγεί ςτθν απονομι «Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςτισ Θλεκτρικζσ και Θλεκτρονικζσ
Επιςτιμεσ μζςω Ζρευνασ» μετά τθν πλιρθ και επιτυχι ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν με βάςθ το
πρόγραμμα ςπουδϊν.
Ο τίτλοσ απονζμεται από το Σμιμα Θλεκτρολόγων & Θλεκτρονικϊν Μθχανικϊν τθσ χολισ Μθχανικϊν
του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ. Ο ακριβισ τφποσ, μορφι και εμφάνιςθ του τίτλου κακορίηονται με
απόφαςθ τθσ χολισ Μθχανικϊν για όλα τα ΠΜ των Σμθμάτων τθσ.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΠΜ
Αρμόδια όργανα για τθ λειτουργία του ΠΜ ςφμφωνα με το νόμο 4485/2017 είναι ςε επίπεδο Ιδρφματοσ:
 θ φγκλητοσ (Διοικοφςα Επιτροπι Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ) και
 θ Επιτροπή Μεταπτυχιακών πουδών,
και ςε επίπεδο Σμιματοσ:
1. Η υνζλευςη Σμήματοσ:
α) Ειςθγείται ςτθ φγκλθτο δια τθσ Επιτροπισ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν του Ιδρφματοσ για τθν
αναγκαιότθτα ίδρυςθσ ΠΜ,
β) Ορίηει τα μζλθ τθσ Ε,
γ) Κατανζμει το διδακτικό ζργο μεταξφ των διδαςκόντων του ΠΜ,
δ) υγκροτεί επιτροπζσ επιλογισ ι εξζταςθσ των υποψθφίων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν,
ε) Διαπιςτϊνει τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ φοίτθςθσ προκειμζνου να απονεμθκεί το ΔΜ,
ςτ) Αςκεί κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ περί τα ΠΜ
εκνικισ νομοκεςίασ.
2. Η υντονιςτική Επιτροπή (Ε):
Απαρτίηεται από πζντε (5) μζλθ ΔΕΠ του Σμιματοσ που ζχουν αναλάβει μεταπτυχιακό ζργο και
εκλζγονται από τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ για διετι κθτεία. Σα μζλθ τθσ Ε δεν δικαιοφνται
επιπλζον αμοιβι ι αποηθμίωςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν επιτροπι. Πρόεδροσ τθσ Ε είναι ο
Διευκυντισ του ΠΜ, ο οποίοσ ορίηεται από τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ μεταξφ των μελϊν τθσ Ε. Θ
κθτεία του Προζδρου τθσ Ε μπορεί να ανανεωκεί μία φορά.
Θ .Ε. είναι αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ και το ςυντονιςμό τθσ λειτουργίασ του προγράμματοσ
και
- Ειςθγείται ςτθν υνζλευςθ Σμιματοσ τθν κατανομι του διδακτικοφ ζργου μεταξφ των
διδαςκόντων του ΠΜ.
- Ορίηει τον επιβλζποντα και τα μζλθ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ εξζταςθσ των μεταπτυχιακϊν
διπλωματικϊν εργαςιϊν. Ο οριςμόσ επικυρϊνεται από τθ υνζλευςθ Σμιματοσ.
- Εξετάηει φοιτθτικά κζματα όπωσ αιτιςεισ αναςτολισ φοίτθςθσ, παράταςθσ ςπουδϊν,
αναγνϊριςθσ μακθμάτων από προθγοφμενθ μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ, αντικατάςταςθσ
μακθμάτων του παρόντοσ Προγράμματοσ με μακιματα άλλων Μεταπτυχιακϊν Προγραμμάτων,
και ειςθγείται ςχετικά ςτθν υνζλευςθ Σμιματοσ.
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3. Ο Διευθυντήσ του ΠΜ και ο Αναπληρωτήσ του:
Είναι μζλοσ ΔΕΠ πρϊτθσ βακμίδασ ι τθσ βακμίδασ του αναπλθρωτι, του ιδίου ι ςυναφοφσ
γνωςτικοφ αντικειμζνου με το γνωςτικό αντικείμενο του ΠΜ. Επιπλζον, είναι μζλοσ και Πρόεδροσ
τθσ Ε. Ορίηεται μαηί με τον Αναπλθρωτι του, με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ Σμιματοσ, για διετι
κθτεία.
Ο Διευκυντισ του ΠΜ αςκεί τα κακικοντα που προβλζπει θ περί τα ΠΜ νομοκεςία και ο παρϊν
Κανονιςμόσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν. Ειςθγείται ςτα αρμόδια όργανα του Σμιματοσ και του
Ιδρφματοσ για κάκε κζμα που αφορά τθν αποτελεςματικι λειτουργία του ΠΜ. Ο Διευκυντισ δεν
μπορεί να ζχει περιςςότερεσ από δφο (2) ςυνεχόμενεσ κθτείεσ και δεν δικαιοφται επιπλζον αμοιβι
για το διοικθτικό του ζργο ωσ Διευκυντι. Ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
α) υγκαλεί ςε ςυνεδρίαςθ τθν Ε.
β) Καταρτίηει τθν θμεριςια διάταξθ των ςυνεδριάςεων τθσ Ε, λαμβάνοντασ υπόψθ ειςθγιςεισ των
μελϊν και οργάνων του ΠΜ.
γ) Ορίηει εκλογζσ για τθν αναπλιρωςθ μελϊν επιτροπϊν λόγω κζνωςθσ κζςθσ.
δ) Ζχει τθν ευκφνθ ςφνταξθσ του προχπολογιςμοφ και απολογιςμοφ του ΠΜ, τουσ οποίουσ
υποβάλλει ςτθ υνζλευςθ για ζγκριςθ.
ε) Είναι υπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και για τθν ζκδοςθ
των εντολϊν πλθρωμισ των ςχετικϊν δαπανϊν.
ςτ) Κατά τθ λιξθ τθσ κθτείασ του, κακϊσ και τθσ Ε, ςυντάςςει αναλυτικό απολογιςμό του
ερευνθτικοφ και εκπαιδευτικοφ ζργου του ΠΜ, κακϊσ και των λοιπϊν δραςτθριοτιτων του, με
ςτόχο τθν αναβάκμιςθ των ςπουδϊν, τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθ
βελτιςτοποίθςθ των υφιςτάμενων υποδομϊν και τθν κοινωνικά επωφελι χριςθ των διακζςιμων
πόρων του ΠΜ. Ο απολογιςμόσ κατατίκεται ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ.
Ο Αναπλθρωτισ Διευκυντισ του ΠΜ είναι Κακθγθτισ ι Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ και εκπλθρϊνει τα
κακικοντα του Διευκυντι ςε περίπτωςθ απουςίασ του.
Σο ΠΜ υποςτθρίηεται από τθν Γραμματεία του Σμιματοσ. Θ Γραμματεία ζχει ωσ κακικον τθ γραμματειακι
υποςτιριξθ του ΠΜ, όπωσ τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ επιλογισ υποψθφίων, τθν τιρθςθ των
οικονομικϊν ςτοιχείων του ΠΜ, τθ γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ Ε, τθν καταχϊριςθ βακμολογιϊν κλπ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΑΚΣΕΩΝ
το ΠΜ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Αϋ κφκλου ςπουδϊν Σμθμάτων Πανεπιςτθμίων ι ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι
ομοταγϊν, αναγνωριςμζνων από τον ΔΟΑΣΑΠ, ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ. Οι τίτλοι ςπουδϊν που γίνονται
δεκτοί κατά προτεραιότθτα είναι των ειδικοτιτων του Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ και του Θλεκτρονικοφ
Μθχανικοφ. Επίςθσ δεκτοί γίνονται τίτλοι όλων των λοιπϊν ειδικοτιτων Μθχανικοφ ι Θετικϊν Επιςτθμϊν
(ενδεικτικά: Αυτοματιςμοφ, Τπολογιςτικϊν υςτθμάτων, Πλθροφορικισ, Επικοινωνιϊν, Επιςτθμϊν Θ/Τ και
Πλθροφορικισ, Φυςικισ, Βιοϊατρικισ Σεχνολογίασ, Μθχανολόγου, Ναυπθγοφ). Σίτλοι ςπουδϊν άλλων
ειδικοτιτων εξετάηονται κατά περίπτωςθ από τθν Επιτροπι Επιλογισ.
Γίνονται δεκτοί ωσ υπεράρικμοι υπότροφοι και μζλθ των κατθγοριϊν ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΣΕΠ ςφμφωνα με τθν
παρ. 8 του άρκρου 34 του νόμου 4485/2017.
Σο ΠΜ προκθρφςςει είκοςι πζντε (25) κζςεισ φοιτθτϊν ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ και προγραμματίηεται να
απαςχολεί ςαράντα ζναν (41) ςυνολικά διδάςκοντεσ, από τουσ οποίουσ
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το 60% κατ’ ελάχιςτον προζρχεται από μζλθ Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π., ι διδάςκοντεσ
ςφμφωνα με το ΠΔ 407/1980 (Αϋ 112) ι το άρκρο 19 του νόμου 1404/1983 (Αϋ 173) ι τθν παρ. 7 του
άρκρου 29 του νόμου 4009/2011, ι αφυπθρετιςαντα μζλθ Δ.Ε.Π. του Σμιματοσ και
 το 40% κατά μζγιςτον προζρχεται από Πανεπιςτιμια ι Ερευνθτικά Κζντρα τθσ θμεδαπισ ι τθσ
αλλοδαπισ.
Όλοι οι διδάςκοντεσ πρζπει να είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ, εκτόσ εάν το γνωςτικό τουσ
αντικείμενο είναι εξαιρετικισ και αδιαμφιςβιτθτθσ ιδιαιτερότθτασ για το οποίο δεν είναι δυνατι ι ςυνικθσ
θ εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ.
το πλαίςιο λειτουργίασ του ΠΜ θ αναλογία των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/τριϊν (ΜΦ) ανά διδάςκοντα
Σμιματοσ ςτο ΠΜ (μζλθ ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Ομότιμουσ και αφυπθρετιςαντεσ Κακθγθτζσ/τριεσ του Σμιματοσ)
είναι:
Μζγιςτοσ αρικμόσ των μεταπτυχιακϊν
φοιτθτϊν/τριϊν του ΠΜ

Αρικμόσ Διδαςκόντων
Σμιματοσ ςτο ΠΜ

Αναλογία ΜΦ του ΠΜ ανά
Διδάςκοντα

50

41

1,2

Θ αναλογία Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν (ΜΦ) ςτο ςφνολο των ΠΜ του Σμιματοσ, ανά Διδάςκοντα Σμιματοσ
είναι:
Μζγιςτοσ αρικμόσ ΜΦ ςτο ςφνολο των
ΠΜ του Σμιματοσ

Διδάςκοντεσ Σμιματοσ

Αναλογία ΜΦ ςτο ςφνολο των ΠΜ
του Σμιματοσ
ανά Διδάςκοντα Σμιματοσ

250

70

3,57

Θ αναλογία Προπτυχιακϊν φοιτθτϊν/τριϊν του Σμιματοσ ανά Διδάςκοντα Σμιματοσ είναι:
Αρικμόσ προπτυχιακϊν
φοιτθτϊν/τριϊν Σμιματοσ

Διδάςκοντεσ Σμιματοσ

Αναλογία Προπτυχιακϊν
φοιτθτϊν/τριϊν των
υνεργαηόμενων Σμθμάτων ανά
Διδάςκοντα Σμιματοσ

2.400

70

34,28

Σα ανωτζρω ςτοιχεία δίνονται κατά προςζγγιςθ και ανταποκρίνονται ςτα δεδομζνα του ζτουσ ςφνταξθσ του
παρόντοσ Κανονιςμοφ.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΡΟΠΟ ΕΙΑΓΩΓΗ
Θ επιλογι των φοιτθτϊν γίνεται ςφμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τισ προβλζψεισ του παρόντοσ
Κανονιςμοφ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν.
Κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ και εντόσ του εαρινοφ εξαμινου, με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ Σμιματοσ
δθμοςιεφεται και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ και του Ιδρφματοσ Προκιρυξθ ςυγκεκριμζνου
αρικμοφ κζςεων (25 κζςεισ) για τθν ειςαγωγι μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτο ΠΜ. Οι ςχετικζσ αιτιςεισ μαηί
με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά κατατίκενται ςτθ Γραμματεία του ΠΜ, ςε προκεςμία που ορίηεται κατά
τθν Προκιρυξθ και μπορεί να παρατακεί με απόφαςθ τθσ Ε του ΠΜ.
Προκειμζνου να ετοιμαςτεί θ ετιςια Προκιρυξθ, κάκε κεςμοκετθμζνο Εργαςτιριο που λειτουργεί εντόσ του
Σμιματοσ υποβάλλει προσ τθ υντονιςτικι Επιτροπι (Ε) του ΠΜ αρικμό Προτάςεων μεταπτυχιακισ
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ζρευνασ, κατά μζγιςτο όςεσ και τα μζλθ ΔΕΠ του Εργαςτθρίου με διδακτορικό δίπλωμα. τθν περίπτωςθ που
μζλοσ ΔΕΠ με διδακτορικό δίπλωμα δεν ζχει ενταχκεί για οποιοδιποτε λόγο ςε Εργαςτιριο, μπορεί να
υποβάλει ατομικά Πρόταςθ μεταπτυχιακισ ζρευνασ απευκείασ προσ τθν Ε. Οι Προτάςεισ μεταπτυχιακισ
ζρευνασ που προωκεί το κάκε Εργαςτιριο προσ τθ Ε ζχουν τθν ζγκριςι του και ζχουν προκφψει από
ενδεχομζνωσ μεγαλφτερο αρικμό αρχικϊν προτάςεων, μετά από εςωτερικι διαδικαςία αξιολόγθςθσ και
επιλογισ.
Θ κάκε Πρόταςθ μεταπτυχιακισ ζρευνασ αποτελείται από
(α) τίτλο και ςφντομθ περιγραφι τθσ προτεινόμενθσ ζρευνασ,
(β) προτείνον μζλοσ ΔΕΠ το οποίο και κα επιβλζψει τθν ζρευνα,
(γ) τίτλουσ δφο (2) Μακθμάτων Εμβάκυνςθσ, εντόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου του Εργαςτθρίου, τα
οποία κα πρζπει να παρακολουκιςει ςτο Α ζτοσ ςπουδϊν του ο υποψιφιοσ που κα επιλεγεί για τθ
κζςθ. Περιςςότερα Εργαςτιρια μποροφν να προτείνουν από κοινοφ ζνα ι περιςςότερα μακιματα
εμβάκυνςθσ.
Προκειμζνου να διαμορφϊςει τθν ετιςια Προκιρυξθ, θ υνζλευςθ του Σμιματοσ ορίηει Επιτροπι Επιλογισ
Τποψθφίων (ΕΕΤ), αποτελοφμενθ από τουσ Διευκυντζσ των Εργαςτθρίων που ζχουν υποβάλει Προτάςεισ
ζρευνασ ςτθν ςυγκεκριμζνθ προκιρυξθ. Θ Ε διαβιβάηει τισ Προτάςεισ ςτθν ΕΕΤ, θ οποία αποφαςίηει ποιεσ
από αυτζσ κα προκθρυχκοφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ προκιρυξθ, και μζχρι του ςυνολικοφ αρικμοφ των ςαράντα
(40) Προτάςεων.
Οι υποψιφιοι ςτισ αιτιςεισ τουσ δθλϊνουν μζχρι τρεισ (3) από τισ προκθρυχκείςεσ Προτάςεισ ζρευνασ, κατά
ςειρά προτίμθςθσ. Θ ΕΕΤ κατατάςςει όλουσ τουσ υποψθφίουσ ςε ενιαία αξιολογικι ςειρά, με βάςθ τα
κριτιρια που κζτει θ Προκιρυξθ (φάκελο και ςυνζντευξθ) και ανακθρφςςει τουσ είκοςι πζντε (25)
επιτυχόντεσ. τθ ςυνζχεια ικανοποιεί τισ αιτιςεισ προτίμθςθσ των επιτυχόντων με βάςθ τθν αξιολογικι ςειρά
και μζχρι τθν εξάντλθςθ είτε των υποψθφίων είτε των κζςεων. Τποψιφιοσ δεν εξετάηεται για Πρόταςθ που
δεν ζχει περιλάβει ςτισ τρεισ (3) προτιμιςεισ του, οπότε ενδζχεται κζςεισ να μθν καλυφκοφν, ι υποψιφιοι
με υψθλι κζςθ ςτθν αξιολογικι κατάταξθ να μθν είναι επιτυχόντεσ (αν οι Προτάςεισ για τισ οποίεσ ζχουν
δθλϊςει προτίμθςθ ανατεκοφν ςε υποψθφίουσ υψθλότερθσ κατάταξθσ).
τθν περίπτωςθ υποψθφίων με ςυγκεκριμζνθ ζλλειψθ ςτθν υποδομι τουσ, θ ΕΕΤ μπορεί να ορίςει ωσ
υποχρζωςθ για τθν αποφοίτθςθ τθν επιτυχι εξζταςθ ςε ζωσ και δφο (2) μακιματα του Προπτυχιακοφ
Προγράμματοσ πουδϊν του Σμιματοσ.

Θ διαδικαςία επιλογισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν βαςίηεται:
Α) ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ του φακζλου υποψθφιότθτασ, και
Β) ςτθ ςυνζντευξθ.
Α. Ο φάκελοσ υποψηφιότητασ περιλαμβάνει τα εξήσ δικαιολογητικά:
1. Αίτθςθ υμμετοχισ.
2. Βιογραφικό ςθμείωμα με αναλυτικό τεφχοσ εργαςιϊν (portfolio ςε ψθφιακι μορφι και πτυχιακι ι
διπλωματικι εργαςία εφόςον υπάρχει).
3. Επικυρωμζνο Αντίγραφο πτυχίου ι βεβαίωςθ περάτωςθσ ςπουδϊν και αναλυτικι βακμολογία.
4. Δθμοςιεφςεισ ςε περιοδικά ι πρακτικά ςυνεδρίων με κριτζσ, εάν υπάρχουν.
5. Αποδεικτικά επαγγελματικισ ι ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ, εάν υπάρχουν.
6. Φωτοτυπία δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ.
7. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ.
8. Κείμενο εκδιλωςθσ επιςτθμονικοφ ενδιαφζροντοσ για το ΠΜ (max 500 λζξεισ).
9. Πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ αγγλικισ γλϊςςασ, επιπζδου Β2.
Για τθν κατοχφρωςθ τθσ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ απαιτοφνται:
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Αποδεικτικά πιςτοποιθτικά γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ επιπζδου Β2 βάςει του ΦΕΚ 715/02/2017 και του Παραρτιματοσ Β’ του ΑΕΠ ι
Επιτυχία ςε γραπτι εξζταςθ αντίςτοιχου επιπζδου που οργανϊνεται με ευκφνθ του ΠΜ.

Οι φοιτθτζσ με τίτλουσ από ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ πρζπει να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό αντιςτοιχίασ
και ιςοτιμίασ από τον ΔΟΑΣΑΠ, ςφμφωνα με το άρκρο 34, παρ. 7 του νόμου 4485/2017.
Για τθν αξιολόγθςθ των φακζλων των υποψθφίων λαμβάνονται υπόψθ όλα τα δικαιολογθτικά του φακζλου
και ιδίωσ τα εξισ:
-

Βακμόσ πτυχίου ι διπλϊματοσ.
Επίδοςθ ςε Πτυχιακι ι Διπλωματικι εργαςία, όπου αυτι προβλζπεται ςτον Αϋ κφκλο ςπουδϊν.
Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ξζνθσ διεκνοφσ γλϊςςασ πζραν τθσ αγγλικισ.
Κατοχι δεφτερου πτυχίου Αϋ ι Βϋ κφκλου ςπουδϊν.
Ερευνθτικι δραςτθριότθτα.
Δθμοςιεφςεισ.
Κείμενο εκδιλωςθσ επιςτθμονικοφ ενδιαφζροντοσ.

Με βάςθ τθν κατάταξθ των υποψθφίων καταρτίηεται Πίνακασ για τθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ. Ο αρικμόσ
των υποψθφίων που κα κλθκοφν για ςυνζντευξθ δεν μπορεί να υπερβαίνει τον διπλάςιο του αρικμοφ των
ειςακτζων τθσ Προκιρυξθσ.
Β. Η διαδικαςία τησ ςυνζντευξησ
Οι ςυνεντεφξεισ πραγματοποιοφνται από Επιτροπι Επιλογισ που ορίηεται από τθν υνζλευςθ του Σμιματοσ.
τθ ςυνζντευξθ ςυνεκτιμϊνται και αξιολογοφνται:





Θ ςυνολικι ςυγκρότθςθ και επιςτθμονικι επάρκεια των υποψθφίων ςε ςχζςθ με το αντικείμενο του
ΠΜ.
Σο κίνθτρο και το ενδιαφζρον τουσ για το πρόγραμμα.
Θ ςυναφισ με το αντικείμενο δραςτθριότθτά τουσ.
Οι επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ των υποψθφίων.

Οι ςυνεντεφξεισ βακμολογοφνται ξεχωριςτά από το κάκε μζλοσ τθσ Επιτροπισ.
Γ. Κριτήρια Επιλογήσ
Σα Κριτιρια Επιλογισ που εφαρμόηει θ ΕΕΤ για τθν επιλογι των υποψθφίων προβλζπουν οπωςδιποτε να
γίνονται δεκτοί υποψιφιοι που διακζτουν:





Tίτλο βαςικϊν ςπουδϊν ελλθνικοφ ΑΕΙ ι ομοταγοφσ κατά το ΔΟΑΣΑΠ ΑΕΙ τθσ αλλοδαπισ και
ειδικότθτασ Θλεκτρολόγου / Θλεκτρονικοφ Μθχανικοφ, ι άλλθσ ειδικότθτασ Μθχανικοφ, ι Θετικϊν
Επιςτθμϊν, ι Βιολογικϊν/Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν.
Χαρακτθριςμό τουλάχιςτον «Λίαν Καλϊσ» ςτο βαςικό τίτλο ςπουδϊν τουσ.
Γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςε επίπεδο τουλάχιςτον Β2.

Οι υποψιφιοι αποκτοφν προτεραιότθτα ςτθ διαδικαςία επιλογισ εφόςον διακζτουν ιδθ τεκμθριωμζνθ



ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα ι ζργα, και ανάλογα με τθ διάρκεια αυτϊν, ι/και
ςυμμετοχι ςε δθμοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ, και ανάλογα με το κφροσ αυτϊν (I.F. ι άλλθ διεκνισ
αναγνωριςιμότθτα). Τποψιφιοι με ςυμμετοχι ςε δθμοςιεφςεισ με I.F. >= 1.0 γίνονται δεκτοί κατά
προτεραιότθτα.

Θ ερευνθτικι εργαςία είναι ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο του παρόντοσ ΠΜ μζςω Ζρευνασ. Επομζνωσ, θ
διαδικαςία επιλογισ αλλά και θ διαδικαςία και τα κριτιρια εξζταςθσ/αξιολόγθςθσ είναι αυςτθρότερα από
ό,τι ςε άλλα ΠΜ. υγκεκριμζνα, υπάρχει θ απαίτθςθ για εκπόνθςθ πρωτότυπθσ ζρευνασ, δθλαδι ζρευνασ
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που χρθςιμοποιεί πρωτογενείσ πθγζσ (επιςτθμονικζσ μετριςεισ, επίςθμεσ δθμοςιεφςεισ ι παρόμοιο υλικό) ι
αναπτφςςει νζα προςζγγιςθ ι λφςθ ςε ςχζςθ με υπάρχουςεσ ςτθ βιβλιογραφία μεκόδουσ ι λφςεισ. Θ
υποχρζωςθ αυτι τίκεται για να υποςτθρίξει το γενικό ςτόχο τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ
(MSc thesis), που είναι θ ανάπτυξθ προθγμζνων δεξιοτιτων ζρευνασ και ζκφραςθσ.

τθν τελικι βακμολογία των υποψθφίων ςυνεκτιμϊνται:
α) ο βακμόσ του φακζλου ςε ποςοςτό 50% και
β) ο βακμόσ τθσ ςυνζντευξθσ (που είναι ο μζςοσ όροσ των μελϊν τθσ Επιτροπισ) ςε ποςοςτό 50%.
Με βάςθ τθν τελικι βακμολογία, θ ΕΕΤ καταρτίηει τον Πίνακα Επιτυχόντων και τον κατακζτει προσ ζγκριςθ
ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ θ οποία επικυρϊνει τον Πίνακα Επιτυχόντων. Μετά τθν επικφρωςθ
ανακοινϊνεται και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΜ.
ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, γίνονται δεκτοί όλοι οι ιςοβακμοφντεσ με τον τελευταίο επιτυχόντα.
ε περίπτωςθ μθ εγγραφισ ενόσ ι περιςςοτζρων επιτυχόντων, κα κλθκοφν να εγγραφοφν ςτο Πρόγραμμα οι
επιλαχόντεσ, με βάςθ τθ ςειρά τουσ ςτον εγκεκριμζνο αξιολογικό πίνακα, εάν υπάρχουν.
Οι επιτυχόντεσ κα πρζπει να εγγραφοφν ςτθ Γραμματεία του ΠΜ εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν
απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ, προςκομίηοντασ ταυτόχρονα όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά εγγραφισ. Θ
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ αποτελεί και τθν ζμπρακτθ αποδοχι τθσ προςφερόμενθσ κζςθσ από τθν
πλευρά του κάκε επιτυχόντοσ υποψθφίου.
Μετά τθν επιλογι, ανακοίνωςθ των επιτυχόντων / επιλαχόντων και εγγραφι / αποδοχι τθσ κζςθσ από
αυτοφσ, ανακοινϊνεται ο οριςτικόσ κατάλογοσ των εγγεγραμμζνων φοιτθτϊν από τθ Γραμματεία του ΠΜ
προσ τθ υνζλευςθ, τθ Ε και τα Εργαςτιρια ι τα μζλθ ΔΕΠ που υπζβαλαν μεμονωμζνα Προτάςεισ ζρευνασ.
Για τον κακζνα από εγγεγραμμζνουσ:
(α) Θ Ε ορίηει τθν τριμελι επιτροπι εξζταςθσ, ςτθν οποία ςυμμετζχει υποχρεωτικά και το επιβλζπον τθν
ζρευνα μζλοσ ΔΕΠ. Ζνα τουλάχιςτον μζλοσ ΔΕΠ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ πρζπει να προζρχεται από
διαφορετικό Εργαςτιριο από εκείνο όπου εκπονείται θ ζρευνα.
(β) Σο οικείο Εργαςτιριο ανακζτει τθ διδαςκαλία των Μακθμάτων Εμβάκυνςθσ που ςυνοδεφουν τθν
πρόταςθ ζρευνασ ςε μζλθ ΔΕΠ του Εργαςτθρίου, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται οπωςδιποτε οι
επιβλζποντεσ των φοιτθτϊν. Θ διδαςκαλία είναι ςεμιναριακοφ τφπου και ο τρόποσ βακμολόγθςθσ (γραπτι
εξζταςθ ι εργαςία/project ι ςυνδυαςμόσ) ορίηεται με ευκφνθ του Εργαςτθρίου και ανακοινϊνεται ςτουσ
φοιτθτζσ πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων. Θ διδαςκαλία πραγματοποιείται χωρίσ περιοριςμό ςτον αρικμό
των παρακολουκοφντων. Οι διδάςκοντεσ δεν πιςτϊνονται ϊρεσ διδαςκαλίασ ςτο τυπικό τουσ ωράριο για
μακιματα με λιγότερουσ από τρεισ (3) εγγεγραμμζνουσ φοιτθτζσ. Περιςςότερα Εργαςτιρια μποροφν να
προςφζρουν από κοινοφ Μακιματα Εμβάκυνςθσ, κατά τθν κρίςθ τουσ.
Ανάλογα με τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ του κάκε Εργαςτθρίου και του Σμιματοσ ανά ζτοσ, ςτουσ
μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ δφναται να ανατίκεται επικουρικό εργαςτθριακό διδακτικό ζργο ςε προπτυχιακό
επίπεδο, για 10 ϊρεσ / εβδομάδα, με ςφμβαςθ που κακορίηει τθν ωριαία αμοιβι.
Σο κάκε μζλοσ ΔΕΠ με διδακτορικό αναλαμβάνει τθν επίβλεψθ ζωσ ενόσ (1) μεταπτυχιακοφ φοιτθτι του
παρόντοσ ΠΜ ανά προκιρυξθ / ςειρά ειςαγωγισ και ζωσ δφο (2) φοιτθτϊν ανά πάςα ςτιγμι.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΣΗΗ
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Α. Σπουδζσ ςε καθεςτώσ πλήρουσ φοίτηςησ
Θ χρονικι διάρκεια φοίτθςθσ ςτο ΠΜ που οδθγεί ςτθ λιψθ Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (ΔΜ)
ορίηεται ςε τρία (3) ακαδθμαϊκά εξάμθνα, ςτα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνοσ εκπόνθςθσ τθσ
μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ.
Ο ανϊτατοσ επιτρεπόμενοσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν ορίηεται ςτα πζντε (5) ακαδθμαϊκά εξάμθνα,
ζπειτα από αιτιολογθμζνθ αίτθςθ του φοιτθτι και ζγκριςθ τθσ υνζλευςθσ Σμιματοσ.
Β. Αναςτολή φοίτηςησ
Ο ΜΦ με αίτθςι του μπορεί να ηθτιςει αιτιολογθμζνα αναςτολι φοίτθςθσ. Σα εξάμθνα αναςτολισ τθσ
φοιτθτικισ ιδιότθτασ δεν προςμετροφνται ςτθν προβλεπόμενθ ανϊτατθ διάρκεια κανονικισ φοίτθςθσ. Θ
αναςτολι φοίτθςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δφο εξάμθνα ςυνολικά.
Γ. Μεταφορά ςε άλλο ΠΜΣ
Οποιαδιποτε ςτιγμι μετά το πζρασ του Α ακαδθμαϊκοφ εξαμινου, ο ΜΦ μπορεί με αίτθςι του να διακόψει
τισ ςπουδζσ του ςτο παρόν ΠΜ και να μεταφζρει τισ μονάδεσ ECTS που ζχει ςυγκεντρϊςει μζχρι εκείνθ τθ
ςτιγμι ςε οποιοδιποτε άλλο ΠΜ του Σμιματοσ, εφόςον υπάρχει εν λειτουργία, και με ςφμφωνθ γνϊμθ του
επιβλζποντοσ μζλουσ ΔΕΠ και τθσ Ε του ΠΜ. τθν περίπτωςθ αυτι ιςχφουν οι όροι λειτουργίασ και οι
υποχρεϊςεισ του ΠΜ υποδοχισ (τζλθ φοίτθςθσ, παρακολοφκθςθ, κ.α.) και χορθγείται ο τίτλοσ του ΠΜ
υποδοχισ.
Δ. Μεταφορά ςε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 1ου ζτουσ ςπουδϊν, ο ΜΦ του ΠΜ μζςω Ζρευνασ μπορεί να κατακζςει
αίτθςθ προσ το Σμιμα για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του επιβλζποντοσ
μζλουσ ΔΕΠ, αλλά χωρίσ δζςμευςθ ωσ προσ τθν επιλογι κζματοσ.
Ο Κανονιςμόσ Διδακτορικϊν πουδϊν του Σμιματοσ κακορίηει



τουσ όρουσ με τουσ οποίουσ γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότθτα οι απόφοιτου του ΠΜ μζςω Ζρευνασ
ςτισ προκθρφξεισ κζςεων υποψθφίων διδακτόρων του Σμιματοσ, κακϊσ και
τον ακριβι τρόπο που θ προθγοφμενθ ερευνθτικι τουσ εμπειρία ςτο ΠΜ μζςω ζρευνασ προςμετράται
ζναντι των τυπικϊν υποχρεϊςεων για τθν λιψθ του διδακτορικοφ διπλϊματοσ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ
Σο ΠΜ ξεκινά το χειμερινό εξάμθνο εκάςτου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Για τθν απόκτθςθ του ΔΜ απαιτοφνται
ςυνολικά ενενιντα (90) πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS.
Κάκε μάκθμα αντιςτοιχεί ςε ςυγκεκριμζνο αρικμό πιςτωτικϊν μονάδων ECTS και διδάςκεται για ζνα
ακαδθμαϊκό εξάμθνο. Κατά τθ διάρκεια των δφο πρϊτων ακαδθμαϊκϊν εξαμινων οι ΜΦ απαιτείται να
παρακολουκιςουν επιτυχϊσ τζςςερα (4) μακιματα, δφο (2) ανά ακαδθμαϊκό εξάμθνο, και ςυγκεκριμζνα:
- το Α εξάμθνο, ζνα (1) Τποχρεωτικό Μάκθμα
«Μεκοδολογία Ζρευνασ - Σεχνικι υγγραφι» και
- το Α εξάμθνο, ζνα (1) Μάκθμα Ελεφκερθσ Επιλογισ από τα προςφερόμενα είκοςι δφο (22) Μακιματα
Εμβάκυνςθσ. Θ επιλογι μακιματοσ πρζπει να προςυπογράφεται από το επιβλζπον μζλοσ ΔΕΠ.
- το Β εξάμθνο, ζνα (1) Μάκθμα Τποχρεωτικισ Επιλογισ (1 από 2)
«Επιςτιμθ, Σεχνολογία και Κοινωνία»
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«Ιςτορία τθσ Σεχνολογίασ – Σεχνολογίεσ του μζλλοντοσ και Προκλιςεισ»
- το Β εξάμθνο, ζνα (1) Μάκθμα Ελεφκερθσ Επιλογισ από τα προςφερόμενα είκοςι δφο (22) Μακιματα
Εμβάκυνςθσ. Θ επιλογι μακιματοσ πρζπει να προςυπογράφεται από το επιβλζπον μζλοσ ΔΕΠ.
Κάκε Μάκθμα Εμβάκυνςθσ διδάςκεται χωρίσ περιοριςμό αρικμοφ φοιτθτϊν που το επζλεξαν.
Οι ΜΦ πρζπει να παρακολουκοφν ανελλιπϊσ και υποχρεωτικά όλα τα μακιματα του ΠΜ που επζλεξαν,
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που προβλζπονται ςτο Πρόγραμμα πουδϊν, και να μετζχουν ενεργά ςτισ
ςυηθτιςεισ, ςτισ παρουςιάςεισ και ςτισ άλλεσ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ του Προγράμματοσ. Με απόφαςθ
τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ μποροφν να προςφερκοφν μακιματα ςε μορφι εντατικισ κεματικισ
εβδομάδασ, όχι περιςςότερα από ζνα (1) ςε κάκε ακαδθμαϊκό εξάμθνο.
Σα μακιματα αρχίηουν τθν ϊρα που αναγράφεται ςτο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Θ κακυςτζρθςθ ςτθν
προςζλευςθ, πζραν των 15’ μετά τθν προγραμματιςμζνθ ϊρα ζναρξθσ του μακιματοσ, ςυνιςτά απουςία,
αλλά παρζχεται ςτον ΜΦ το δικαίωμα τθσ παρακολοφκθςθσ του μακιματοσ. Θ υπζρβαςθ των δφο (2)
αδικαιολόγθτων απουςιϊν ςε κάκε μάκθμα ςθμαίνει αποκλειςμό από τισ εξετάςεισ του αντίςτοιχου
μακιματοσ και επανάλθψι του, ζπειτα από ςχετικι ζγκριςθ τθσ υνζλευςθσ. Θ παρουςία του κάκε ΜΦ
ελζγχεται από τουσ διδάςκοντεσ και θ ςυμμετοχι και θ επίδοςι του αξιολογείται διαρκϊσ από αυτοφσ.
Οι ΜΦ οφείλουν να ενθμερϊνονται από τισ ανακοινϊςεισ οι οποίεσ αναρτϊνται ςτον επίςθμο πίνακα
ανακοινϊςεων και ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΜ. ε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ αλλαγισ περιεχομζνου αναρτθμζνθσ
ανακοίνωςθσ, ειδοποιοφνται οι ενδιαφερόμενοι.
Με τθν ολοκλιρωςθ του ΠΜ κάκε ΜΦ: (α) κα ζχει ολοκλθρϊςει με επιτυχία τισ εξετάςεισ ςτα μακιματα
που διδάχκθκε, (β) κα ζχει ςυγγράψει ικανό αρικμό κεωρθτικϊν και ερευνθτικϊν εργαςιϊν, (γ) κα ζχει
ολοκλθρϊςει με επιτυχία τθ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία, (δ) κα ζχει ςυμμετάςχει ςε εργαςτιρια και
ομάδεσ εργαςίασ, οριςμζνεσ από τισ οποίεσ κα οδθγιςουν ςτθν παραγωγι πρωτότυπων εργαςιϊν, (ε) κα
ζχει κατακζςει, υποςτθρίξει και λάβει βακμολογία για δφο Σεχνικζσ Αναφορζσ (μία ςτο τζλοσ του Α εξαμινου
και μία ςτο τζλοσ του Β εξαμινου), (ςτ) κα ζχει δθμοςιεφςει τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ του.
Θ διδαςκαλία των μακθμάτων γίνεται διά ηϊςθσ.
Σα μακιματα διεξάγονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. ε περίπτωςθ προςκεκλθμζνων ομιλθτϊν / διδαςκόντων
από τθν αλλοδαπι, θ διδαςκαλία δφναται να γίνεται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα.

Α. Σο πρόγραμμα ςπουδϊν διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
Α εξάμηνο (30 ECTS)
1) Μεκοδολογία Ζρευνασ Σεχνικι υγγραφι (6 ECTS)

Β εξάμηνο (30 ECTS)
1) Μάκθμα Ανκρωπιςτικοφ
Περιεχομζνου (1 από 2) (6 ECTS)

2) Μάκθμα Εμβάκυνςθσ Ι (9
ECTS)

2) Μάκθμα Εμβάκυνςθσ ΙΙ (9 ECTS)

3) Εκπόνθςθ ζρευνασ και
ετοιμαςία MSc Thesis με
επίβλεψθ από μζλοσ ΔΕΠ, και
ςε ςυγκεκριμζνο αντικείμενο.
υγγραφι και παρουςίαςθ
Σεχνικήσ Αναφοράσ με τα
ενδιάμεςα αποτελζςματα.
Βακμολόγθςθ από τθν τριμελι
επιτροπι. (15 ECTS)

3) Εκπόνθςθ ζρευνασ και ετοιμαςία
MSc Thesis με επίβλεψθ από μζλοσ
ΔΕΠ, και ςε ςυγκεκριμζνο
αντικείμενο. υγγραφι και
παρουςίαςθ Σεχνικήσ Αναφοράσ με
τα ενδιάμεςα αποτελζςματα.
Βακμολόγθςθ από τθν τριμελι
επιτροπι. (15 ECTS)



Γ εξάμηνο (30 ECTS)
1. Εκπόνθςθ ζρευνασ και
ετοιμαςία MSc Thesis με
επίβλεψθ από μζλοσ ΔΕΠ,
και ςε ςυγκεκριμζνο
αντικείμενο. υγγραφι
και παρουςίαςθ MSc
Thesis. (30 ECTS)
1. Τποχρζωςθ δθμοςίευςθσ
αποτελεςμάτων ςε
περιοδικό ι πρακτικά
ςυνεδρίου (1 δθμοςίευςθ
κατ’ ελάχιςτον).

τα εξάμθνα Α και ςτο Β, ωσ Μαθήματα Εμβάθυνςησ Ι και ΙΙ ο φοιτθτισ επιλζγει με ςφμφωνθ γνϊμθ
του επιβλζποντοσ ζνα από τα προςφερόμενα μακιματα εμβάκυνςθσ. Σο ςφνολο των
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προςφερομζνων Μακθμάτων Εμβάκυνςθσ γνωςτοποιείται ςτθν Προκιρυξθ, και αποτελείται από 1-2
μακιματα που ςυνειςφζρει το κάκε Εργαςτιριο που προκθρφςςει κζςεισ ςτθν εκάςτοτε Προκιρυξθ.
το Παράρτημα Ι δίνονται ενδεικτικά οι περιγραφζσ των προςφερομζνων μακθμάτων εμβάκυνςθσ
για τθν 1θ Προκιρυξθ. Σο ςφνολο αυτϊν των μακθμάτων δφναται να τροποποιείται / εμπλουτίηεται
ςε κάκε Προκιρυξθ, με πρωτοβουλία των Εργαςτθρίων, ευκφνθ και ςυντονιςμό τθσ Ε και απόφαςθ
τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ.
τα εξάμθνα Α και Β, και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του επιβλζποντοσ μζλουσ ΔΕΠ, ο φοιτθτισ δφναται
να αντικαταςτιςει ζνα από τα Μακιματα Εμβάκυνςθσ Ι ι ΙΙ με οποιοδιποτε άλλο/άλλα από τα
προςφερόμενα μεταπτυχιακά μακιματα του Σμιματοσ ι τθσ χολισ, και με τουσ κανόνεσ
ςυμμετοχισ και βακμολόγθςθσ του αντίςτοιχου ΠΜ, ϊςτε να καλφψει τα αντίςτοιχα ECTS.
το Β εξάμθνο, ωσ Μάθημα Ανθρωπιςτικοφ Περιεχομζνου οι φοιτθτζσ επιλζγουν ζνα (1) μάκθμα
ευρφτερθσ καλλιζργειασ και ευαιςκθτοποίθςθσ, μεταξφ των:
1. Επιςτιμθ, Σεχνολογία και Κοινωνία,
2. Ιςτορία τθσ Σεχνολογίασ – Σεχνολογίεσ του Μζλλοντοσ και Προκλιςεισ
Σα μακιματα αυτά, με δεδομζνο τον «οριηόντιο» χαρακτιρα τουσ, είναι δυνατόν με απόφαςθ του
Σμιματοσ να προςφζρονται από κοινοφ και ςε άλλα ΠΜ που διοργανϊνει. το Παράρτημα ΙΙΙ
δίνονται οι περιγραφζσ των μακθμάτων.
τα εξάμθνα A και Β και προκειμζνου να ςυγκεντρϊςει τισ 15 μονάδεσ ECTS του αντίςτοιχου
εξαμινου, ο φοιτθτισ υποχρεοφται ςτο τζλοσ του εξαμινου να υποβάλει γραπτϊσ και να
παρουςιάςει προφορικϊσ Σεχνική Αναφορά (Technical Report) με τα αρχικά αποτελζςματα τθσ
ζρευνάσ του, προσ βακμολόγθςθ από τθν οικεία τριμελι εξεταςτικι επιτροπι ςτθν οποία ςυμμετζχει
και το επιβλζπον μζλοσ ΔΕΠ.
το Γ εξάμθνο, για να ςυγκεντρϊςει τισ 30 μονάδεσ ECTS του εξαμινου, ο φοιτθτισ υποχρεοφται ςτο
τζλοσ του εξαμινου να υποβάλει γραπτϊσ και να υποςτθρίξει προφορικϊσ τθν Μεταπτυχιακή
Διπλωματική του Εργαςία (MSc thesis) με τα πλιρθ αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ του, προσ
βακμολόγθςθ από τθν οικεία τριμελι εξεταςτικι επιτροπι ςτθν οποία ςυμμετζχει και το επιβλζπον
μζλοσ ΔΕΠ. H διπλωματικι αναρτάται υποχρεωτικά ςτο ψθφιακό Ιδρυματικό Αποκετιριο. Μετά τθν
εξζταςθ, βακμολόγθςθ και ανάρτθςθ, ο φοιτθτισ κατοχυρϊνει 30 ECTS για το Γ εξάμθνο.
Για τθν απονομι του διπλϊματοσ ο φοιτθτισ πρζπει ςωρευτικά (α) να ςυγκεντρϊςει 90 ECTS με τουσ
τρόπουσ που προβλζπει το πρόγραμμα ςπουδϊν, και (β) να δθμοςιεφςει τα αποτελζςματα τθσ
ζρευνάσ του ςε μία (1) τουλάχιςτον επιςτθμονικι εργαςία. Θ δθμοςίευςθ πρζπει να ζχει ωσ
ςυγγραφείσ τον φοιτθτι και το επιβλζπον μζλοσ ΔΕΠ κατ’ ελάχιςτον, και ενδεχομζνωσ άλλουσ
ερευνθτζσ κατά τθν κρίςθ του επιβλζποντοσ. Αποδεκτζσ είναι οι δθμοςιεφςεισ ςε διεκνι
επιςτθμονικά περιοδικά ι πρακτικά επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων με κρίςθ ςτο πλιρεσ κείμενο, και με
διεκνϊσ αναγνωριςμζνο κφροσ (Scopus, Inspec, Crossref). Για τθν κατοχφρωςθ τθσ τελευταίασ αυτισ
υποχρζωςθσ και τθν αποφοίτθςθ, κατατίκεται ςτο ΠΜ είτε θ δθμοςίευςθ, αν ζχει ολοκλθρωκεί θ
διαδικαςία, είτε θ υποβλθκείςα εργαςία και θ επιςτολι αποδοχισ (acceptance letter).

Β. φντομη περιγραφή του περιεχομζνου των μαθημάτων
Δίνονται ςτα Παραρτιματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ Κανονιςμοφ.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ – ΕΞΕΣΑΕΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
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Σο εκπαιδευτικό ζργο κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ διαρκρϊνεται ςε δφο εξάμθνα ςπουδϊν, το χειμερινό και το
εαρινό, ζκαςτο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιςτον δεκατρείσ (13) εβδομάδεσ διδαςκαλίασ και δφο (2)
εβδομάδεσ εξετάςεων. Σα μακιματα του χειμερινοφ και εαρινοφ εξαμινου εξετάηονται επαναλθπτικϊσ κατά
τθν περίοδο του επτεμβρίου.
Θ παρακολοφκθςθ των μακθμάτων/εργαςτθρίων και λοιπϊν εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων είναι
υποχρεωτικι.
ε περίπτωςθ κωλφματοσ διεξαγωγισ μακιματοσ προβλζπεται θ αναπλιρωςι του. Θ θμερομθνία και θ ϊρα
αναπλιρωςθσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΜ με ευκφνθ του διδάςκοντοσ.
Θ αξιολόγθςθ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και θ επίδοςι τουσ ςτα μακιματα που υποχρεοφνται να
παρακολουκιςουν ςτο πλαίςιο του ΠΜ πραγματοποιείται ςτο τζλοσ κάκε εξαμινου με γραπτζσ ι
προφορικζσ εξετάςεισ ι με εκπόνθςθ εργαςιϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του εξαμινου. Ο ακριβισ τρόποσ
αξιολόγθςθσ ορίηεται από τον διδάςκοντα του κάκε μακιματοσ και ανακοινϊνεται με ευκφνθ του πριν τθν
ζναρξθ τθσ διδαςκαλίασ.
Θ βακμολόγθςθ γίνεται ςτθν κλίμακα 1-10, με ακρίβεια 1ου δεκαδικοφ ψθφίου. Ο ΜΦ κεωρείται ότι
ολοκλιρωςε επιτυχϊσ ζνα μάκθμα ι άλλθ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα και ότι κατοχυρϊνει τισ αντίςτοιχεσ
μονάδεσ ECTS εάν λάβει ςϋ αυτό τελικι βακμολογία τουλάχιςτον πζντε (5,0). Για τθν απονομι του ΔΜ
απαιτείται ο Μζςοσ Όροσ όλων των δραςτθριοτιτων που φζρουν μονάδεσ ECTS και βακμολογοφνται να
είναι τουλάχιςτον ζξι (6,00). Ο Μζςοσ Όροσ υπολογίηεται από τθν τελικι βακμολογία του κάκε μακιματοσ ι
άλλθσ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ που φζρει ECTS και βακμολογείται, με βάροσ τισ αντίςτοιχεσ μονάδεσ
ECTS, και με ακρίβεια 2ου δεκαδικοφ ψθφίου. Ο χαρακτθριςμόσ που ςυνοδεφει το Μζςο Όρο του ΔΜ είναι ο
ακόλουκοσ:
8,50 – 10,00: Άριςτα
6,50 – 8,49: Λίαν Καλϊσ
6,00 – 6,49: Καλϊσ
5,00 – 5,99: Ανεπαρκϊσ
0,00 – 4,99: Κακϊσ
τισ περιπτϊςεισ «Ανεπαρκοφσ» ι «Κακοφ» αποτελζςματοσ (Μζςοσ Όροσ μικρότεροσ του 6,00), ο ΜΦ δεν
λαμβάνει ΔΜ αλλά Πιςτοποιθτικό Παρακολοφκθςθσ του ΠΜ, όπου αναγράφονται τα μακιματα ι άλλεσ
εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που περάτωςε επιτυχϊσ, κακϊσ και οι μονάδεσ ECTS και θ βακμολογία
κακεμίασ.
Οι διδάςκοντεσ κατακζτουν τθ βακμολογία των μακθμάτων ςτθ Γραμματεία του ΠΜ εντόσ δφο (2)
εβδομάδων από τθ λιξθ τθσ εξεταςτικισ περιόδου. Επίςθσ με ευκφνθ του διδάςκοντοσ κατατίκενται ςτθ
Γραμματεία του ΠΜ και τα τεκμιρια με βάςθ τα οποία ζγινε θ βακμολόγθςθ (π.χ. γραπτά των φοιτθτϊν ι
εργαςίεσ ι τεχνικζσ αναφορζσ ι άλλο τεκμιριο). Θ Γραμματεία τθρεί αρχείο όλων των κατατεκειςϊν
βακμολογιϊν κακϊσ και όλων των κατατεκζντων τεκμθρίων.
Για τθν απόκτθςθ του ΔΜ κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ οφείλει να παρακολουκιςει και να εξεταςτεί
επιτυχϊσ ςτο ςφνολο των μακθμάτων που προβλζπει το πρόγραμμα ςπουδϊν του ΠΜ, να κατακζςει και να
παρουςιάςει δφο Σεχνικζσ Αναφορζσ ςτο τζλοσ του Α και Β ακαδθμαϊκοφ εξαμινου, αντίςτοιχα, και να
εκπονιςει και να υποςτθρίξει τθ Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία ςτο τζλοσ του Γ εξαμινου,
ςυγκεντρϊνοντασ ζτςι ενενιντα (90) ECTS. Επιπλζον οφείλει να δθμοςιεφςει τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ
του, κατά τα οριηόμενα ςτον παρόντα Κανονιςμό.
Εάν μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ αποτφχει ςτθν εξζταςθ μακιματοσ ι μακθμάτων, εντόσ του μζγιςτου
προβλεπόμενου διαςτιματοσ των πζντε (5) εξαμινων φοίτθςθσ, οφτωσ ϊςτε ςφμφωνα με όςα ορίηονται
ςτον Κανονιςμό Μεταπτυχιακϊν πουδϊν κεωρείται ότι δεν ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ το πρόγραμμα,
εξετάηεται, φςτερα από αίτθςι του, από τριμελι επιτροπι μελϊν ΔΕΠ του ΠΜ, τα μζλθ τθσ οποίασ ζχουν το
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ίδιο ι ςυναφζσ αντικείμενο με το εξεταηόμενο μάκθμα και ορίηονται από τθν υνζλευςθ Σμιματοσ. Από τθν
επιτροπι εξαιρείται ο υπεφκυνοσ τθσ εξζταςθσ διδάςκων (παρ. 6, άρκρο 34, νόμοσ 4485/2017).
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν του, ο ΜΦ εκπονεί υπό τθν επίβλεψθ μζλουσ ΔΕΠ ερευνθτικι εργαςία,
ςτο αντικείμενο τθσ ερευνθτικισ πρόταςθσ για τθν οποία ζγινε δεκτόσ ςε κζςθ του ΠΜ. το τζλοσ του Γ’
εξαμινου ςπουδϊν, καταγράφει και κατακζτει τθ Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία, ςτο ίδιο κζμα και με
τον ίδιο τίτλο. Θ ερευνθτικι πρόταςθ μπορεί να εκπονθκεί και ςε εταιρία ι φορζα παραγωγισ ι υπθρεςιϊν
ι Ερευνθτικό Κζντρο, με ςυνεπίβλεψθ από τισ δφο πλευρζσ.
Θ γλϊςςα ςυγγραφισ τθσ ΜΔΕ είναι θ ελλθνικι. Επιτρζπεται να γραφτεί θ ΜΔΕ ςτθν αγγλικι γλϊςςα,
εφόςον το αιτθκεί ο ΜΦ και το εγκρίνει ο επιβλζπων. ε κάκε περίπτωςθ, ο τίτλοσ, το εξϊφυλλο και
εκτεταμζνθ περίλθψθ περιλαμβάνονται και ςτισ δφο γλϊςςεσ.
Για να εγκρικεί θ ΜΔΕ, ο ΜΦ οφείλει να τθν υποςτθρίξει ενϊπιον τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ (παρ.
4, άρκρο 34, νόμοσ 4485/2017).
Θ ΜΔΕ είναι ατομικι. Οι εργαςίεσ κα πρζπει να αποτελοφνται από κείμενο περίπου 20.000 λζξεων και να
ςυνοδεφονται από παρουςίαςθ ςε ψθφιακι μορφι. ε περίπτωςθ που το κφριο αντικείμενο αναπτφςςεται
με πρωτότυπο οπτικοακουςτικό υλικό ι ψθφιακι εφαρμογι, το κείμενο τεκμθρίωςθσ είναι δυνατόν να
περιοριςτεί ςτισ 10.000 λζξεισ περίπου.
Για τθν εκπόνθςθ τθσ ΜΔΕ πρζπει να τθρθκεί με ςυνζπεια το χρονοδιάγραμμα που ζχει ςυμφωνθκεί με
τον/τθν ΕΚ.
Οι διπλωματικζσ εργαςίεσ πρζπει να παραδίδονται μζςα ςτισ προβλεπόμενεσ προκεςμίεσ. Παράταςθ δίνεται
από τθ Ε, μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, ιδίωσ για λόγουσ υγείασ.
Οι ΜΦ οφείλουν να κατακζςουν τθν ΜΔΕ ςτθ Γραμματεία του ΠΜ και να αιτθκοφν τθν εξζταςι τθσ, με τθ
ςφμφωνθ γνϊμθ (προςυπογραφι) του/τθσ ΕΚ. υγκεκριμζνα, θ ΜΔΕ κατατίκεται ςε τζςςερα (4) δεμζνα
αντίτυπα και ζνα (1) αντίγραφο ςε ψθφιακι μορφι. Θ εργαςία πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνθ με
γραμματοςειρά μεγζκουσ 12, με διάςτιχο 1,5 γραμμι, ςε ςελίδεσ μεγζκουσ Α4. το εξϊφυλλο πρζπει να
αναφζρονται το Κδρυμα, θ χολι και το Σμιμα, το όνομα του ΠΜ, το όνομα του/τθσ ΜΦ, το όνομα του/τθσ
ΕΚ, ο τίτλοσ τθσ ΜΔΕ και το ακαδθμαϊκό ζτοσ. Σο εξϊφυλλο πρζπει να περιλαμβάνεται ςτθν ελλθνικι και ςτθν
αγγλικι γλϊςςα. Θ ΜΔΕ πρζπει να ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από περίλθψθ 300‐400 λζξεων ςτα ελλθνικά
και ςτα αγγλικά, κακϊσ και από 4‐6 λζξεισ‐κλειδιά και ςτισ δφο γλϊςςεσ. Με ευκφνθ τθσ Ε διαμορφϊνεται
και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΜ ςχετικό πρότυπο (template) για τθ μορφι τθσ ΜΔΕ.
Θ ΜΔΕ εξετάηεται από τθν τριμελι εξεταςτικι επιτροπι που ορίςτθκε με τθν ανάκεςθ τθσ επίβλεψθσ, με
προφορικι δθμόςια υποςτιριξθ τθσ εργαςίασ. Ο τόποσ και ο χρόνοσ τθσ υποςτιριξθσ ανακοινϊνονται
εγκαίρωσ από τθ Γραμματεία.
Θ βακμολόγθςθ τθσ ΜΔΕ γίνεται από τθν τριμελι εξεταςτικι επιτροπι και κατατίκεται ςτθ Γραμματεία, ςε
ειδικό ζντυπο, με ευκφνθ του/τθσ ΕΚ.
Θ τριμελισ επιτροπι μπορεί να ηθτιςει διόρκωςθ τθσ ΜΔΕ ι να τθν απορρίψει. τθν πρϊτθ περίπτωςθ
ορίηεται επανεξζταςθ τθσ διορκωμζνθσ εργαςίασ, με τθν ίδια διαδικαςία όπωσ και θ αρχικι εξζταςθ. τθ
δεφτερθ περίπτωςθ, ςτον/ςτθν ΜΦ δίνεται μόνο πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ του Προγράμματοσ
πουδϊν του ΠΜ, όπου αναγράφονται όλα τα μακιματα, οι βακμοί και οι μονάδεσ ECTS ςτα οποία ζχει
επιτφχει.
Κατακζτοντασ οποιαδιποτε εργαςία (ΜΔΕ ι άλλθ εργαςία επιμζρουσ μακιματοσ), ο/θ ΜΦ πρζπει να
αναφζρεται ρθτά ςτισ πθγζσ που ζχει χρθςιμοποιιςει και να διαφοροποιεί με ειςαγωγικά τα αποςπάςματα
κειμζνου που προζρχονται από άλλεσ πθγζσ. Σα αποςπάςματα αυτά δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 20% του
ςυνολικοφ κειμζνου. Θ αντιγραφι και θ λογοκλοπι κεωροφνται ςοβαρά ακαδθμαϊκά παραπτϊματα. Με τον
όρο λογοκλοπι εννοείται:
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-

οικειοποίθςθ ι χριςθ τθσ εργαςίασ ι τμθμάτων εργαςίασ άλλων (δθμοςιευμζνθσ ι μθ) χωρίσ τθ δζουςα
αναφορά,
επανάλθψθ μζρουσ εργαςίασ, θ οποία είχε κατατεκεί από τον/τθν υποψιφιο/‐α ςτο παρελκόν ςε άλλο
πλαίςιο και είχε αξιολογθκεί, χωρίσ αυτό να προςδιορίηεται και να γνωςτοποιείται ρθτά,
παράκεςθ οποιουδιποτε υλικοφ τεκμθρίωςθσ, χωρίσ ςχετικι αναφορά ςτθν πθγι.

τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, και φςτερα από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ Ε, θ υνζλευςθ του Σμιματοσ
μπορεί να αποφαςίςει τθ διαγραφι του/τθσ ΜΦ. τθ περίπτωςθ αυτι, ςτον/ςτθν ΜΦ δίνεται Πιςτοποιθτικό
Παρακολοφκθςθσ του ΠΜ, όπου αναγράφονται όλα τα μακιματα, οι βακμοί και οι μονάδεσ ECTS ςτα οποία
ζχει επιτφχει.
Οι ΜΔΕ εφόςον εγκρικοφν από τθν τριμελι εξεταςτικι επιτροπι και βακμολογθκοφν, αναρτϊνται
υποχρεωτικά ςε ψθφιακι μορφι (α) ςτον διαδικτυακό τόπο τθσ χολισ, (άρκρο 34, παρ. 5, νόμοσ
4485/2017), ςε επίπεδο τίτλου και περίλθψθσ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα, και (β) ςτο Ιδρυματικό
Αποκετιριο Μεταπτυχιακϊν Διπλωματικϊν Εργαςιϊν και Διδακτορικϊν Διατριβϊν του Πανεπιςτθμίου
Δυτικισ Αττικισ, ςε επίπεδο πλιρουσ κειμζνου. Θ ανάρτθςθ είναι προαπαιτοφμενο για τθν αποφοίτθςθ.

ΑΡΘΡΟ 8
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
1. Οι ΜΦ ζχουν όλα τα δικαιϊματα και τισ παροχζσ που προβλζπονται για τουσ φοιτθτζσ του Αϋ κφκλου
ςπουδϊν, πλθν του δικαιϊματοσ παροχισ δωρεάν διδακτικϊν ςυγγραμμάτων. Σο Σμιμα και το Κδρυμα που
προςφζρουν το ΠΜ υποχρεοφνται να εξαςφαλίςουν ςτουσ φοιτθτζσ με αναπθρία ι/και ειδικζσ ανάγκεσ
προςβαςιμότθτα ςτα προτεινόμενα ςυγγράμματα και τθ διδαςκαλία (παρ. 3, άρκρο 34, νόμοσ 4485/2017).
2. Οι ΜΦ καλοφνται να ςυμμετζχουν και να παρακολουκοφν ςεμινάρια ερευνθτικϊν ομάδων, ςυηθτιςεισ
βιβλιογραφικισ ενθμζρωςθσ, επιςκζψεισ εργαςτθρίων, ςυνζδρια/θμερίδεσ με γνωςτικό αντικείμενο
ςυναφζσ με αυτό του ΠΜ, διαλζξεισ ι άλλεσ επιςτθμονικζσ εκδθλϊςεισ του ΠΜ κ.ά.
3. Θ υνζλευςθ του Σμιματοσ δφναται να αποφαςίςει τθ διαγραφι ΜΦ,
- Είτε αυτοδίκαια, κατόπιν αιτιςεωσ τουσ,
- Είτε μετά από ειδικά αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ Ε, εάν ςυντρζχει ζνασ από τουσ παρακάτω λόγουσ:
- υπερβοφν το ανϊτατο όριο απουςιϊν,
- ζχουν αποτφχει ςτθν εξζταςθ μακιματοσ ι μακθμάτων και δεν ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ το
πρόγραμμα,
- υπερβοφν τθ μζγιςτθ χρονικι διάρκεια φοίτθςθσ ςτο ΠΜ, όπωσ ορίηεται ςτον παρόντα Κανονιςμό
πουδϊν,
- ζχουν παραβιάςει τισ κείμενεσ διατάξεισ όςον αφορά τθν αντιμετϊπιςθ πεικαρχικϊν παραπτωμάτων
από τα αρμόδια πεικαρχικά όργανα,
- υποπζςουν ςε παράπτωμα που εμπίπτει ςτο δίκαιο περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (νόμοσ 2121/1993)
κατά τθ ςυγγραφι των προβλεπομζνων εργαςιϊν τουσ.
4. Σο ΠΜ προςφζρεται χωρίσ τζλθ φοίτθςθσ.
5. το τζλοσ κάκε εξαμινου πραγματοποιείται αξιολόγθςθ κάκε μακιματοσ ι άλλθσ εκπαιδευτικισ
δραςτθριότθτασ και κάκε διδάςκοντοσ από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ (παρ. 1, άρκρο 44, νόμοσ
4485/2017). Σα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ του κάκε διδάςκοντοσ του κοινοποιοφνται άμεςα και
εμπιςτευτικά. Σα ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ αξιολόγθςθσ, χωρίσ ονόματα ι άλλα διακριτικά ςτοιχεία,
κοινοποιοφνται ςε όλα τα μζλθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ εντόσ του επομζνου ακαδθμαϊκοφ εξαμινου.
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6. Θ κακομολόγθςθ γίνεται ςτο πλαίςιο τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ και ςε χϊρο του Σμιματοσ ι τθσ
χολισ, παρουςία του Διευκυντι του ΠΜ ι του Αναπλθρωτι του, του Προζδρου του Σμιματοσ ι του
Αναπλθρωτι του, του Κοςμιτορα τθσ χολισ ι του Αναπλθρωτι του και, κατά τισ δυνατότθτεσ, ενδεχομζνωσ
εκπροςϊπου του Πρυτάνεωσ. Οι λοιπζσ λεπτομζρειεσ τθσ τελετισ κακομολόγθςθσ κακορίηονται με απόφαςθ
τθσ χολισ Μθχανικϊν για όλα τα ΠΜ των Σμθμάτων τθσ.
7. Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (ΔΜ) δεν απονζμεται ςε ΜΦ του οποίου ο τίτλοσ ςπουδϊν πρϊτου
κφκλου από ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ δεν ζχει αναγνωριςτεί από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ
Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), ςφμφωνα με το νόμο 3328/2005 (Αϋ 80).
8. Μαηί με το ΔΜ, οι ΜΦ παραλαμβάνουν αυτομάτωσ και χωρίσ ειδικι αίτθςι τουσ Παράρτθμα Διπλϊματοσ
ςτθν ελλθνικι και ςτθν αγγλικι γλϊςςα.
9. Σο ΠΜ δφναται να ανακζςει ςε ΜΦ επικουρικό διδακτικό ζργο, ςτο πλαίςιο ιδίωσ των Εργαςτθρίων του
ΠΠ, με ςφμβαςθ και ωριαία αντιμιςκία, ζωσ και 10 ϊρεσ/εβδομάδα, ανάλογα με τισ οικονομικζσ
δυνατότθτεσ του προγράμματοσ και του Σμιματοσ. τθν περίπτωςθ αυτι θ Ε προχωρά ςε προκιρυξθ και
διαδικαςία αξιολόγθςθσ των ενδιαφερομζνων ΜΦ. Θ επιλογι, θ ανάκεςθ ζργου και θ αξιολόγθςθ του
παρεχόμενου ζργου γίνονται από τθ υνζλευςθ Σμιματοσ με ειςιγθςθ τθσ Ε.
10. Σο ΠΜ δφναται να παρζχει υποτροφίεσ αριςτείασ, ανάλογα με τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ του ΠΜ και
του Σμιματοσ κατ’ ζτοσ, ζπειτα από ειςιγθςθ τθσ Ε και απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ Σμιματοσ. Οι υποτροφίεσ
αριςτείασ δίνονται μόνο ςε ΜΦ πλιρουσ φοίτθςθσ που δεν ζχουν αιτθκεί και λάβει παρατάςεισ του χρόνου
ςπουδϊν.
11. το πλαίςιο του προγράμματοσ LLP ERASMUS, οι ΜΦ δφνανται να μεταβοφν ςε ομοταγζσ ίδρυμα ι
αναγνωριςμζνο Ερευνθτικό Κζντρο του εξωτερικοφ, μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του Α ακαδθμαϊκοφ
εξαμινου και για χρονικό διάςτθμα το πολφ ενόσ ακαδθμαϊκοφ εξαμινου. Σο ΠΜ δζχεται επίςθσ φοιτθτζσ
από αλλοδαπά ομοταγι Ιδρφματα και ΠΜ, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LLP ERASMUS.

ΑΡΘΡΟ 9
ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΜ
1. Για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ΠΜ διατίκενται οι χϊροι διδαςκαλίασ και εργαςτθρίων του Σμιματοσ
Θλεκτρολόγων και Θλεκτρονικϊν Μθχανικϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ και δίνεται πρόςβαςθ ςτισ
ζντυπεσ και θλεκτρονικζσ πθγζσ τθσ Βιβλιοκικθσ του Ιδρφματοσ. Ειδικότερα χρθςιμοποιοφνται τα παρακάτω
κεςμοκετθμζνα Εργαςτιρια του Σμιματοσ, όπωσ ζχουν αυτι τθ ςτιγμι ι όπωσ κα διαμορφωκοφν από τα
αρμόδια όργανα κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του ΠΜ:
-

Εργαςτιριο Θλεκτρικϊν Κυκλωμάτων και Μετριςεων Θλεκτρικισ Ιςχφοσ
Εργαςτιριο Τψθλϊν Σάςεων και Ενεργειακϊν υςτθμάτων
Εργαςτιριο Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων και Καταςκευϊν
Εργαςτιριο Σεχνολογιϊν Θλεκτρονικισ και Τπολογιςτϊν (Electronics and Computer Technologies Lab)
Εργαςτιριο Επικοινωνιϊν και Δικτφων (Communications and Networks Lab)
Εργαςτιριο Ευφυϊν Σεχνολογιϊν, Α.Π.Ε. και Ποιότθτοσ (Smart Technologies, R.E.S. and Quality Lab)
Εργαςτιριο Θλεκτρονικϊν Διατάξεων και Τλικϊν
Εργαςτιριο Σθλεπικοινωνιϊν και Επεξεργαςίασ ιματοσ
Εργαςτιριο Μικροςυςτθμάτων, Αιςκθτιρων, Ενςωματωμζνων Διατάξεων και Αυτοματιςμοφ
Ενεργειακϊν Εφαρμογϊν και υςτθμάτων Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ.

Οι χϊροι και ο εξοπλιςμόσ των Εργαςτθρίων αυτϊν τίκενται ςτθ διάκεςθ των ΜΦ με επίβλεψθ από το
αρμόδιο για τον κάκε χϊρο εκπαιδευτικό προςωπικό και ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Λειτουργίασ του.
2. Θ διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ του ΠΜ γίνεται από τθν Γραμματεία του Σμιματοσ.
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3. Σο ΠΜ προςφζρεται χωρίσ τζλθ φοίτθςθσ. Θ κάλυψθ του κόςτουσ λειτουργίασ του ΠΜ μπορεί να
προζρχεται από τον τακτικό Προχπολογιςμό του Σμιματοσ δια των κεςμοκετθμζνων Εργαςτθρίων του,
κακϊσ και από εναλλακτικζσ πθγζσ όπωσ:
α) δωρεζσ, παροχζσ, κλθροδοτιματα και κάκε είδουσ χορθγίεσ φορζων του δθμόςιου τομζα, όπωσ
οριοκετείται ςτθν περίπτωςθ αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του νόμου 4270/2014 (Αϋ 143), ι του ιδιωτικοφ
τομζα,
β) πόρουσ από ερευνθτικά προγράμματα,
γ) πόρουσ από προγράμματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν,
δ) κάκε άλλθ νόμιμθ πθγι.
4. Κατά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τθσ Ε, με ευκφνθ του απερχόμενου Διευκυντι, ςυντάςςεται αναλυτικόσ
απολογιςμόσ του ερευνθτικοφ και εκπαιδευτικοφ ζργου και των λοιπϊν δραςτθριοτιτων του ΠΜ, ο οποίοσ
κατατίκεται ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ (παρ. 2, άρκρο 44, νόμοσ 4485/2017). Ο εν λόγω απολογιςμόσ με
ευκφνθ τθσ Κοςμθτείασ αποςτζλλεται αμελλθτί ςτα μζλθ τθσ Επιςτθμονικισ υμβουλευτικισ Επιτροπισ (παρ.
5, άρκρο 44, νόμοσ 4485/2017).
5. Θ εςωτερικι και εξωτερικι αξιολόγθςθ του ΠΜ γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 44 του
νόμου 4485/2017.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΑΘΕΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ ΣΟ ΠΜ
Οι διδάςκοντεσ του ΠΜ προζρχονται ςε ποςοςτό 60% κατ’ ελάχιςτον από:
- μζλθ Δ.Ε.Π. του Σμιματοσ,
- μζλθ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π. του Σμιματοσ, κατόχουσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ, εκτόσ κι αν το
γνωςτικό τουσ αντικείμενο είναι εξαιρετικισ και αδιαμφιςβιτθτθσ ιδιαιτερότθτασ για το οποίο δεν είναι
δυνατι ι ςυνικθσ θ εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ,
- ομότιμουσ κακθγθτζσ (άρκρο 69, νόμοσ 4386/2016) και αφυπθρετιςαντα μζλθ Δ.Ε.Π. του Σμιματοσ,
- διδάςκοντεσ ςφμφωνα με το ΠΔ 407/1980 (Α' 112),
- επιςτιμονεσ αναγνωριςμζνου κφρουσ, κατόχουσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ, οι οποίοι μπορεί να
απαςχολοφνται ωσ ακαδθμαϊκοί υπότροφοι με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ και πράξθ του Διευκυντι για τθ
διεξαγωγι διδακτικοφ, και ερευνθτικοφ ζργου, κακοριηόμενου με τθ ςφμβαςθ που υπογράφεται μεταξφ
του ακαδθμαϊκοφ υποτρόφου και του Πρφτανθ του οικείου ΑΕΙ (παρ. 7, άρκρο 29, νόμοσ 4009/2011).
Επιπροςκζτωσ, το ΠΜ μπορεί να ανακζτει διδακτικό ζργο ςε ποςοςτό 40% κατά μζγιςτον και με
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ ςε:
- μζλθ ΔΕΠ άλλων Σμθμάτων του ίδιου ι άλλου ΑΕΙ,
- ερευνθτζσ από Ερευνθτικά Κζντρα του άρκρου 13Α, νόμοσ 4310/2014 και από τθν Ακαδθμία Ακθνϊν,
- επιςκζπτεσ καταξιωμζνουσ επιςτιμονεσ από τθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, που ζχουν κζςθ ι προςόντα
κακθγθτι ι ερευνθτι ςε ερευνθτικό κζντρο, καλλιτζχνεσ ι επιςτιμονεσ αναγνωριςμζνου κφρουσ με
εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ι ςχετικι εμπειρία ςτο γνωςτικό αντικείμενο του ΠΜ,
- επιςκζπτεσ μεταδιδακτορικοφσ ερευνθτζσ, Ζλλθνεσ ι αλλοδαποφσ νζουσ επιςτιμονεσ, κάτοχουσ
διδακτορικοφ διπλϊματοσ (παρ. 7, άρκρο 16, νόμοσ 4009/2011),
- ι να προχωριςει ςε νζεσ προςλιψεισ/ςυμβάςεισ ςφμφωνα με τα ανωτζρω (παρ. 1, 2, 5 & 6, άρκρο 36,
νόμοσ 4485/2017).
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φμφωνα με το νόμο 4521/2018, όλοι οι διδάςκοντεσ ςτο ΠΜ πρζπει να είναι κάτοχοι διδακτορικοφ
διπλϊματοσ.
Θ ανάκεςθ διδαςκαλίασ μακθμάτων, ςεμιναρίων και αςκιςεων του ΠΜ, κακϊσ και τθσ επίβλεψθσ τθσ
ζρευνασ και τθσ εκπόνθςθσ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ, γίνονται φςτερα από ειςιγθςθ τθσ
Ε και ζγκριςθ τθσ υνζλευςθσ Σμιματοσ.

Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ

Κωνςταντίνοσ Μουτηοφρθσ
Ομότιμοσ Κακθγθτισ ΕΜΠ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΜΒΑΘΤΝΗ Ι και ΙΙ

α/α

Σίτλοσ (ελληνικά)
Σίτλοσ (αγγλικά)
Εφαρμογζσ Διατάξεων
Θλεκτρονικϊν Ιςχφοσ με
ζμφαςθ ςτον Ζλεγχο και
κζματα Ποιότθτασ
Παρεχόμενθσ Ιςχφοσ

Προτείνοντα μζλη
ΔΕΠ
Ιωαννίδθσ Γεϊργιοσ
Βόκασ Γιϊργοσ
Καμινάρθσ ταφροσ

2

Σεχνολογίεσ Μετριςεων ςτα
υςτιματα Ενζργειασ και
τον Εξοπλιςμό Τψθλϊν
Σάςεων

Ψωμόπουλοσ Κων/νοσ
Μορϊνθσ Αντϊνιοσ
Μανουςάκθσ
Νικόλαοσ

3

υςτιματα Θλεκτρικισ

Λεωνιδόπουλοσ

1

φντομη περιγραφή περιεχομζνου

χόλια

Σο μεταπτυχιακό μάκθμα περιλαμβάνει τθ μελζτθ και ανάλυςθ κυκλωμάτων των
θλεκτρονικϊν ιςχφοσ τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςε:
• DC-DC και AC-DC εφαρμογζσ όπωσ: παλμοτροφοδοτικά (switched-mode power
supplies) και ςυςτιματα οδιγθςθσ DC κινθτιρων (DC motor drives),
• DC-AC εφαρμογζσ όπωσ: ςυςτιματα οδιγθςθσ AC κινθτιρων (AC motor drives),
κυκλϊματα μετατροπζων για μεταφορά ενζργειασ με DC (Converters for High
Voltage DC), αντιςτροφείσ για φωτοβολταϊκά και ανεμογεννιτριεσ (PV and
Wind Turbine inverters) κ.α.
• Ενεργά φίλτρα για τθν καταςτολι αρμονικϊν (Active filters for harmonic
suppression)
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθ μοντελοποίθςθ και εφαρμογι τεχνικϊν ελζγχου
ςτισ παραπάνω διατάξεισ-ςυςτιματα όπωσ:
• μοντελοποίθςθ με τθ βοικεια ςυναρτιςεων μεταφοράσ (transfer function
modeling),
• μοντελοποίθςθ ςτον χϊρο τθσ κατάςταςθσ (state-space modeling)
• ςυμβατικόσ ζλεγχοσ PI,
• αςαφισ ζλεγχοσ (fuzzy control),
• ζλεγχοσ H-infinity, κ.α.
Επίςθσ περιζχεται και θ ανάλυςθ κεμάτων Ποιότθτασ παρεχόμενθσ Ιςχφοσ τόςο
από πλευράσ δικτφου όςο και καταναλωτϊν (βιομθχανικϊν και κτιρίων
τριτογενοφσ τομζα):
 Διαταραχζσ θλεκτρικισ ιςχφοσ
 Σεχνικζσ μζτρθςθσ και Παρουςίαςθ μετριςεων
 Ανάλυςθ μετριςεων
 Προτάςεισ βελτίωςθσ
 Σεχνολογίεσ Μετριςεων ςτον εξοπλιςμό υψθλϊν τάςεων και τα υλικά
 Μοντελοποίθςθ πεδίων ςτισ εγκαταςτάςεισ υψθλϊν τάςεων
 Μετριςεισ ςε ενεργειακά ςυςτιματα

Θα διδαχκεί
από τα
προτείνοντα
μζλθ ΔΕΠ



Θα διδαχκεί

μονάδεσ παραγωγισ, καμπφλεσ φορτίου, ελαχιςτοποίθςθ απωλειϊν,

Θα διδαχκεί
από τα
προτείνοντα
μζλθ ΔΕΠ

Ενζργειασ και Ιςχφοσ

Γεϊργιοσ
Σςεκοφρασ Γεϊργιοσ

4

υγχρονιςμζνεσ μετριςεισ
φαςικετϊν και εφαρμογζσ
τουσ ςτα ζξυπνα δίκτυα

ινιόροσ Παναγιϊτθσ
Μανουςάκθσ
Νικόλαοσ

5

Μετρθτικζσ διατάξεισ,
οργανολογία και
διακρίβωςθ οργάνων

ινιόροσ Παναγιϊτθσ
Μανουςάκθσ
Νικόλαοσ

6

Θλεκτρικζσ Μθχανζσ –
Μεταβατικά Φαινόμενα

Καραϊςάσ Πζτροσ

7

Ευφυι Ενεργειακά
υςτιματα και το Διαδίκτυο
τθσ Ενζργειασ

Καμινάρθσ ταφροσ
Ψωμόπουλοσ Κων/νοσ
Πατρικάκθσ
Χαράλαμποσ
Παπαγζωργασ
Παναγιϊτθσ
Ιωαννίδθσ Γεϊργιοσ
Βόκασ Γεϊργιοσ

Intelligent Energy Systems
and the Energy Internet

οικονομικι λειτουργία,
μακθματικι εξομοίωςθ και προςομοίωςθ όλων των παραπάνω ςε μόνιμθ
και μεταβατικι κατάςταςθ,
 μακθματικι εξομοίωςθ και προςομοίωςθ ροισ φορτίου ςε μόνιμθ και
μεταβατικι κατάςταςθ,
 ανάλυςθ και μακθματικι εξομοίωςθ και προςομοίωςθ ςυςτιματοσ ςε
μόνιμθ και μεταβατικι κατάςταςθ,
 μακθματικι εξομοίωςθ και προςομοίωςθ όλων των μονάδων του
ςυςτιματοσ
Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ παρουςίαςθ και ανάπτυξθ εφαρμογϊν που
περιλαμβάνουν ςυγχρονιςμζνεσ μετριςεισ φαςικετϊν (synchrophasors). Οι
εφαρμογζσ αυτζσ αποςκοποφν ςτθν βελτίωςθ τθσ εποπτείασ και του ελζγχου
ενόσ ζξυπνου δικτφου και εςτιάηουν ςτθν ανάλυςθ τθσ παρατθρθςιμότθτασ του
μετρθτικοφ ςυςτιματοσ, τθ βζλτιςτθ τοποκζτθςθ μονάδων ςυγχρονιςμζνων
μετριςεων φαςικετϊν (PMUs) και τθν εκτίμθςθ κατάςταςθσ του δικτφου.
Αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ παρουςίαςθ και ανάπτυξθ διατάξεων που
επιτρζπουν τθν μζτρθςθ θλεκτρικϊν και μθ θλεκτρικϊν μεγεκϊν. Δίδεται ζμφαςθ
ςτθν οργανολογία, ςτθν μελζτθ μετρθτικϊν ςφαλμάτων ςε μόνιμθ και
μεταβατικι κατάςταςθ, αλλά και ςτισ διαδικαςίεσ διακρίβωςθσ και πιςτοποίθςθσ
οργάνων.
Γενικζσ αρχζσ ανάλυςθσ μεταςχθματιςτϊν και θλεκτρικϊν μθχανϊν
Διαμόρφωςθ μονοφαςικϊν και τριφαςικϊν μεταςχθματιςτϊν ιςχφοσ
Κορεςμόσ και αρμονικά φαινόμενα
Θλεκτρικζσ Μθχανζσ .Ρ - Δυναμικι ανάλυςθ
Θλεκτρικζσ Μθχανζσ Ε.Ρ
Μεταβατικι ςυμπεριφορά ςφγχρονων μθχανϊν
Μεταβατικά φαινόμενα κατά τθ λειτουργία των ςφγχρονων γεννθτριϊν
Μακθματικι μοντελοποίθςθ τριφαςικισ ςφγχρονθσ μθχανισ
Σο μεταπτυχιακό μάκθμα περιλαμβάνει μακιματα με τα οποία ο φοιτθτισ είναι
ςε κζςθ να εξθγιςει τθν ζννοια τθσ ενεργειακισ μετάβαςθσ που ςυμβαίνει
ςιμερα από τα παλαιάσ δομισ δίκτυα ςτο Διαδίκτυο τθσ Ενζργειασ. Θα μπορεί να
εξθγιςει πϊσ κα ενςωματωκοφν οι διάφοροι ενεργειακοί φορείσ για να
επιτευχκεί θ ελαχιςτοποίθςθ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου και κα ζχει
επίςθσ κατανοιςει τθν ανάγκθ τεχνολογιϊν επικοινωνίασ και νζων μζςων
κατανεμθμζνθσ παραγωγισ Ενζργειασ και τθσ αγοράσ Ενζργειασ. Σζλοσ, ο
φοιτθτισ κα είναι ςε κζςθ να εξθγιςει τισ περιβαλλοντικζσ, οικονομικζσ και
κοινωνικζσ επιδόςεισ των μελλοντικϊν ζξυπνων και βιϊςιμων ενεργειακϊν


από τα
προτείνοντα
μζλθ ΔΕΠ

Θα διδαχκεί
από τα
προτείνοντα
μζλθ ΔΕΠ

Θα διδαχκεί
από τα
προτείνοντα
μζλθ ΔΕΠ
Θα διδαχκεί
από τα
προτείνοντα
μζλθ ΔΕΠ

Θα διδαχκεί
από τα
προτείνοντα
μζλθ ΔΕΠ
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8

Σεχνθτι νοθμοςφνθ Μθχανικι γνϊςθσ
Artificial Intelligence Knowledge Engineering

Αγγελι Χρυςάνκθ
Παπαδόπουλοσ
Περικλισ

9

Θλεκτρικόσ και οπτικόσ
χαρακτθριςμόσ υλικϊν και
διατάξεων

Σριάντθσ Διμοσ
Μουτηοφρθσ Κων/νοσ

δικτφων.
Οι κεματικζσ ενότθτεσ περιλαμβάνουν:
 Ειςαγωγι ςτισ ζξυπνεσ Θλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ και τα Ευφυι δίκτυα.
 Βαςικζσ ζννοιεσ ςχετικά με τθν παραγωγι και κατανάλωςθ ενζργειασ, τα
χαρακτθριςτικά, τισ δυνατότθτεσ και τουσ περιοριςμοφσ των ανανεϊςιμων
πθγϊν ενζργειασ, θ κατανεμθμζνθ παραγωγι ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ
 Τποδομζσ ζξυπνου δικτφου (AMI) και ζξυπνων μετρθτϊν (smart meters),
εικονικζσ μονάδεσ παραγωγισ ενζργειασ (VPP), προκλιςεισ αςφάλειασ.
 Διαχείριςθ ηιτθςθσ και οικιακό αυτοματιςμό που χρθςιμοποιεί πανταχοφ
παροφςεσ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ..
 Αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν με ζξυπνεσ Σεχνολογίεσ
Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν.
 Οφζλθ και προκλιςεισ ενόσ ζξυπνου ενεργειακοφ ςυςτιματοσ.
 Ενςωμάτωςθ ςτο δίκτυο τθσ Κατανεμθμζνθσ Παραγωγισ
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Αιολικισ Ενζργειασ, των Φ / Β ςυςτθμάτων και
των υνδυαςμζνων τακμϊν Θερμότθτασ και Θλεκτριςμοφ) και των
Ευζλικτων Φορτίων (Αντλίεσ Θερμότθτασ, Θλεκτρικά Οχιματα, Θλεκτρικοί
Λζβθτεσ, Θλεκτρολφτεσ κλπ)
 Ζξυπνθ μζτρθςθ, απόκριςθ και διαχείριςθ ηιτθςθσ Ενζργειασ
 Ειςαγωγι ςε οικονομικά κζματα ςχετικά με τθν Ενζργεια. Virtual Power
plants και κατανεμθμζνα πρωτόκολλα block chain για τισ ςυναλλαγζσ μεταξφ
παραγωγϊν και καταναλωτϊν Ενζργειασ.
Αντιπροςωπεφςεισ και μζκοδοι (Representations and methods) / θμαςιολογικά
δίκτυα (Semantic nets and Description matching) / Κανόνεσ (Rules and rule
chaining) / Πλαίςια και κλθρονομικότθτα (Frames and inheritance) / Μάκθςθ και
αναγνϊριςθ (Learning and recognition) / Γνωςιακι επιςτιμθ (Cognitive Science) /
Νοθτικά μοντζλα (Mental models) / Αναγνϊριςθ προτφπων (Pattern recognition)
/ Χριςθ γνϊςθσ ςτθν επίλυςθ προβλιματοσ (Use of knowledge in problem
solving), Σεχνικζσ αναηιτθςθσ (Searching techniques) / Σρόποσ ςκζψθσ και
αποφάςεισ (Reasoning and decision making), Αποφάςεισ κάτω από αςάφεια
(Reasoning under uncertainty) / Απεικόνιςθ γνϊςθσ (Knowledge representation
formalisms), Περιβάλλον επικοινωνίασ ανκρϊπου-μθχανισ (Human-computer
interaction), Εργαλεία λογιςμικοφ και αρχιτεκτονικζσ (Software tools and
architectures).
Θλεκτρικι αγωγιμότθτα υλικϊν και κερμοκραςιακζσ εξαρτιςεισ. Θμιαγϊγιμεσ
διατάξεισ. Διθλεκτρικά υλικά και πόλωςθ. Μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ και
υπεραγωγιμότθτα. Θλεκτρικζσ και μθχανικζσ ιδιότθτεσ ςφνκετων υλικϊν.

Θα διδαχκεί
από τα
προτείνοντα
μζλθ ΔΕΠ

Θα διδαχκεί
από τα
προτείνοντα
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Ειδικά κζματα μετριςεων

ταφρακασ Θλίασ
Χλοφπθσ Γεϊργιοσ

11

Εκτυπωμζνα θλεκτρονικά
και εφκαμπτεσ διατάξεισ

Καλτςάσ Γρθγόριοσ
Βαλαμόντεσ
Ευάγγελοσ

Printed electronics and
flexible devices
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Ανάπτυξθ Διεπιφανειϊν
ζξυπνων αιςκθτιρων

Πάτςθσ Γεϊργιοσ
Σςακιρίδθσ Οδυςςζασ

Smart Sensor interfacing
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Αιςκθτιρεσ ακτινοβολίασ,
θλεκτρονικά ςυςτιματα
ανάγνωςισ τουσ και
εφαρμογζσ
Radiation Sensors, electronic
readout circuitry and
applications

Ηαχαριάδου Κατερίνα

Αλλθλεπιδράςεισ οπτικισ ακτινοβολίασ και φλθσ. Γραμμικι και μθ γραμμικι
διάδοςθ ακτινοβολίασ - καταςτατικζσ εξιςϊςεισ. Οπτικζσ ιδιότθτεσ μεταλλικϊν
διεπιφανειϊν. Οπτικζσ ιδιότθτεσ διθλεκτρικϊν διεπιφανειϊν. Αρχζσ λειτουργίασ
διακλαςιμετρίασ και ελλειψομετρίασ.
Διθλεκτρικζσ μετριςεισ ςτο πεδίο του χρόνου, τθσ ςυχνότθτασ και τθσ
κερμοκραςίασ. Μετριςεισ αςκενϊν μεγεκϊν. Μετριςεισ ακουςτικϊν εκπομπϊν.
Θλεκτρικόσ χαρακτθριςμόσ ςτερεϊν και υγρϊν υλικϊν. Οπτικζσ μετριςεισ.
Αυτοματοποιθμζνα ςυςτιματα μετριςεων. Θλεκτροχθμικζσ μετριςεισ
βιολογικϊν υλικϊν. Μετριςεισ θλεκτρικισ/θλεκτρομαγνθτικισ τομογραφίασ.
το ςυγκεκριμζνο μάκθμα κα παρουςιαςτοφν οι βαςικζσ τεχνολογίεσ εκτφπωςθσ
θλεκτρονικϊν διατάξεων (inkjet, roll-to-roll, gravure, offset, flexography κτλ)
κακϊσ και τα βαςικά τουσ χαρακτθριςτικά, τα οποία ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τισ
εμπλεκόμενεσ εφαρμογζσ. Θα αναφερκοφν ακόμθ τα ςχετικά υλικά των
εφκαμπτων θλεκτρονίων (δομικά ςτοιχεία και υποςτρϊματα) και οι
ιδιαιτερότθτεσ του κακενόσ. Ο φοιτθτισ κα ζλκει ςε επαφι με ςφγχρονεσ
εφαρμογζσ ςε διάφορα πεδία (Radio-frequency identification (RFID) tags,
Monitoring, Data storage, Display and visual effects, Toys, sensors & interfacing).
Θ ενςωμάτωςθ αυτϊν των διατάξεων ςε ςυςτιματα κα είναι το επόμενο ςτάδιο
του μακιματοσ όπου ο φοιτθτισ κα εςτιαςτεί ςτθν τεχνολογία ανάπτυξθσ
εφκαμπτων θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων.

μζλθ ΔΕΠ

Ο ςτόχοσ του μακιματοσ είναι να ζλκει ο φοιτθτισ ςε επαφι με το πεδίο
ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων ανάγνωςθσ και ζλεγχου
αιςκθτιρων και ευρφτερων ςυςτθμάτων μζτρθςθσ. Διάφορεσ προςεγγίςεισ κα
αναλυκοφν με χριςθ μικροελεγκτϊν, FPGAs, διακριτϊν θλεκτρονικϊν κτλ ϊςτε
να μπορεί να εκτιμθκεί θ βζλτιςτθ λφςθ για κάκε εφαρμογι. Θα αναλυκοφν
αντιπροςωπευτικά εμπορικά παραδείγματα sensors interfacing με ζμφαςθ ςτθν
διαςυνδεςιμότθτα με ευρφτερα ςυςτιματα και ςτα πρωτόκολλα υλοποίθςθσ
(I2C, SPI, TWI κτλ). Επιπρόςκετα κα μελετθκεί και θ διαςφνδεςθ ςυςτθμάτων με
Θ/Τ και θ διαμεταγωγι και επεξεργαςία των δεδομζνων μζςω LabVIEW.
Εξειδίκευςθ ςτθν λειτουργία και ςτα χαρακτθριςτικά αιςκθτιρων ανίχνευςθσ
ακτινοβολίασ και ςτισ εφαρμογζσ τουσ ςτθν βιομθχανία, ςτθν ιατρικι και
ιδιαιτζρωσ ςε μεγάλθσ κλίμακασ ανιχνευτικά ςυςτιματα που λειτουργοφν ςτον
επιταχυντι του Ευρωπαϊκοφ Κζντρου Πυρθνικϊν Ερευνϊν(CERN) ςτθ Γενεφθ. Οι
αιςκθτιρεσ που μελετϊνται περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων ανιχνευτζσ αερίου,
ςπινκθριςτζσ ,ανιχνευτζσ θμιαγωγϊν, κερμιδόμετρα, κακϊσ και τισ θλεκτρονικζσ
διατάξεισ ανάγνωςισ τουσ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτουσ αιςκθτιρεσ
ακτινοβολίασ τθσ τεχνολογίασ micromegas που κα εγκαταςτακοφν ςτο
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Θεωρία Πολφπλοκων
υςτθμάτων
Complex Systems Theory

Ποτθράκθσ τυλιανόσ
Κοντογιάννθσ Ιωάννθσ
(ΕΔΙΠ, PhD)
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Θλεκτρονικι ςχεδίαςθ
υλικοφ μικτοφ ςιματοσ
Mixed signal hardware
design

Κυριάκθσ-Μπιτηάροσ
Ευςτάκιοσ
Ποτθράκθσ τυλιανόσ

ανιχνευτικό ςφςτθμα μεγάλθσ κλίμακασ ΑΣΛΑ ςτο CERN. H ανάπτυξθ των
θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων ανάγνωςθσ των ανιχνευτϊν micromegas και θ
επεξεργαςία των ςθμάτων τουσ προκειμζνου να ελεγχκεί κατά πόςον τα
χαρακτθριςτικά τουσ πλθροφν τισ απαιτιςεισ, κα διεξαχκοφν ςτο ΕΚΕΦΕ
«Δθμόκριτοσ».
Σο μάκθμα εςτιάηει ςτθ κεωρία που αφορά τθ νζα επιςτιμθ των πολφπλοκων
ςυςτθμάτων (complex systems). υγκεκριμζνα, καλφπτονται αντικείμενα όπωσ:
Πολφπλοκα ςυςτιματα και οικουμενικότθτα (universality) των ποιοτικϊν και
ποςοτικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ (ςτατιςτικϊν και δυναμικϊν), κεωρία χάουσ –
μθ γραμμικι δυναμικι, κεωρία κρίςιμων φαινομζνων, ςτοχαςτικζσ διαδικαςίεσ
*διαδικαςίεσ Wiener, αυτό-όμοιεσ διαδικαςίεσ fractional Brownian motion (fBm),
fractional Gaussian noise (fGn), truncated Lévy flight (TLF)+, τρόποι
αυτοοργάνωςθσ ςυςτθμάτων *self-organized criticality (SOC)+, μθχανιςμοί
διαλειπτότθτασ (intermittency), τεχνθτά και φυςικά δίκτυα με ανάδραςθ,
μορφοκλαςματικότθτα (Fractality) γεωμετρικι και ςτατιςτικι, μθ-εκτατικι
ςτατιςτικι, παραδείγματα πολφπλοκων ςυςτθμάτων ςτθ φφςθ, τθν κοινωνία, τθν
οικονομία, τθ βιολογία, τα θλεκτρονικά, τισ τθλεπικοινωνίεσ, κ.λπ.
Σο μάκθμα αςχολείται με προθγμζνα κζματα που ςχετίηονται με το ςχεδιαςμό
θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων τόςο ςε επίπεδο τυπωμζνου κυκλϊματοσ (PCB),
χρθςιμοποιϊντασ διακριτά (discrete) θλεκτρονικά εξαρτιματα, όςο και ςε
επίπεδο ολοκλθρωμζνων κυκλωμάτων (ICs) με τεχνολογία VLSI κακϊσ και μικροοπτο-θλεκτρο-μθχανικϊν ςυςτθμάτων (MOEMS). Σα αντικείμενα που
καλφπτονται αφοροφν τισ δομικζσ μονάδεσ ενόσ πλιρουσ θλεκτρονικοφ
ςυςτιματοσ μικτοφ (αναλογικοφ και ψθφιακοφ) ςιματοσ με ςτόχο τθ ςχεδίαςθ
ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ και εξειδικεφονται ωσ εξισ: χεδίαςθ ψθφιακϊν
θλεκτρονικϊν υποςυςτθμάτων (βαςικά δομικά ςτοιχεία ςυνδυαςτικϊν και
ακολουκιακϊν κυκλωμάτων, αρικμθτικζσ μονάδεσ), χριςθ τθσ VHDL για τθ
μοντελοποίθςθ,
προςομοίωςθ
και
υλοποίθςθ
κυκλωμάτων
ςε
προγραμματιηόμενεσ διατάξεισ πυλϊν, πυρινεσ επεξεργαςτϊν, περιφερειακά
επεξεργαςτϊν για αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον και τον χριςτθ, ςχεδίαςθ
ψθφιακϊν ςυςτθμάτων ςε μονάδεσ προγραμματιηόμενθσ λογικισ (FPGAs ι
CPLDs), τοπολογίεσ διακριτϊν αναλογικϊν θλεκτρονικϊν, ςχεδίαςθ αναλογικϊν
ςυςτθμάτων με τθ χριςθ τελεςτικϊν ενιςχυτϊν, ςχεδίαςθ αναλογικϊν
ςυςτθμάτων ςε μονάδεσ προγραμματιηόμενθσ λογικισ (FPAAs), τεχνολογίεσ
μετατροπζων αναλογικοφ ςιματοσ ςε ψθφιακό και αντίςτροφα (ADC-DAC), και
αρχζσ ςχεδίαςθσ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων μικτοφ ςιματοσ ςε επίπεδο
τυπωμζνου κυκλϊματοσ (PCB). τα πλαίςια του μακιματοσ γίνεται πρακτικι
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Εκπαιδευτικά Δεδομζνα:
Εξόρυξθ– Αναλυτικι –
Οπτικοποίθςθ
Educational Data Mining –
Learning Analytics – Data
Visualization

Ραγκοφςθ Μαρία
Φειδάκθσ Μιχάλθσ
(ΕΔΙΠ, PhD)
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Πολυλειτουργικά Τλικά και
Φορετά υςτιματα

Βαςιλειάδθσ άββασ
Μυτιλθναίοσ
τυλιανόσ
Ραγκοφςθ Μαρία
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Μζκοδοι
Θλεκτρομαγνθτικισ
προςομοίωςθσ και
μετριςεισ ςε
μικροκυματικζσ και
χιλιοςτομετρικζσ
ςυχνότθτεσ

αββαϊδθσ τυλιανόσ
τακόπουλοσ
Νικόλαοσ
Μυτιλθναίοσ
τυλιανόσ

ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ πλιρουσ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ μικτοφ ςιματοσ, με
χριςθ δθμοφιλϊν λογιςμικϊν ςχεδίαςθσ και προςομοίωςθσ, και με χριςθ
ςφγχρονων θλεκτρονικϊν εξαρτθμάτων.
Ειςαγωγι ςτισ γενικζσ μεκόδουσ εξόρυξθσ δεδομζνων (Data Mining, DM) από
δομθμζνα (Βάςεισ Δεδομζνων) και αδόμθτα (Social Networks, Blogs, Web sites,
etc.) περιβάλλοντα, κακϊσ και ςτα ςχετικά εργαλεία λογιςμικοφ (KDD κ.α.), ςε
ςυςχζτιςθ με τισ ιδιαιτερότθτεσ του χϊρου των Δεδομζνων Μεγάλου Όγκου (Big
Data). Εξειδίκευςθ ςτα εκπαιδευτικά δεδομζνα (EDM). Μελζτθ των κυριότερων
μεκόδων Αναλυτικισ Εκπαιδευτικϊν Δεδομζνων (Learning Analytics, LA), όπωσ
Bayesian Inference, Classification, Clustering, Regression, Association Rules.
Ειςαγωγι ςτθν οπτικοποίθςθ δεδομζνων, διαςτάςεισ και αλγόρικμοι, εργαλεία
λογιςμικοφ ανοικτοφ κϊδικα (GePhi, κ.α.) Ολοκλθρωμζνεσ εφαρμογζσ από
ςυγκεκριμζνουσ εκπαιδευτικοφσ χϊρουσ.
το μάκθμα αυτό παρουςιάηονται οι ζννοιεσ των πολυλειτουργικϊν υλικϊν και
των ζξυπνων υλικϊν. Αναλφονται τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των υλικϊν αυτϊν
και παρουςιάηονται μζκοδοι χαρακτθριςμοφ και μζτρθςθσ των ιδιοτιτων τουσ.
Δίνεται ζμφαςθ ςτθν επιμζρουσ χριςθ τουσ ωσ ςτοιχείων των φορετϊν
ςυςτθμάτων.
Σα φορετά ςυςτιματα αποτελοφνται από τα εξειδικευμζνα αιςκθτιρια, τισ
μονάδεσ ςυλλογισ δεδομζνων και επικοινωνιϊν. Αναλφονται τεχνικζσ χριςθσ
αιςκθτθρίων υπό τθν προχπόκεςθ τθσ εξαςφάλιςθσ τθσ άνεςθσ του χριςτθ και
παρουςιάηονται τα πρωτόκολλα επικοινωνιϊν που εφαρμόηονται κατά
περίπτωςθ.
ε πειραματικό επίπεδο ο φοιτθτισ καλείται να υλοποιιςει ζνα φορετό ςφςτθμα
με χριςθ των τεχνολογιϊν που προαναφζρκθκαν.
Σο μάκθμα ζχει ωσ ςτόχο να διαμορφϊςει ζνα γενικό υπόβακρο γνϊςεων και
δεξιοτιτων ςχετικϊν με εφαρμογζσ ακτινοβολίασ, διάδοςθσ και ςκζδαςθσ
Θλεκτρομαγνθτικϊν (ΘΜ) κυμάτων. Περιλαμβάνει τθν κάλυψθ αναλυτικϊν και
αρικμθτικϊν τεχνικϊν για τθν επίλυςθ ΘΜ προβλθμάτων κακϊσ και τθν
εξοικείωςθ με μία ςειρά από πειραματικζσ-εργαςτθριακζσ διαδικαςίεσ που
αφοροφν τισ μετριςεισ, τθ διακρίβωςθ και τθν καταςκευι διατάξεων και
ςυςτθμάτων ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ.
Θ πρϊτθ ενότθτα καλφπτει τθν ανάλυςθ ςχετικά απλϊν διατάξεων με τθ χριςθ
αναλυτικϊν/θμιαναλυτικϊν μεκόδων είτε ςυνκετότερων διατάξεων με τθ χριςθ
αρικμθτικϊν τεχνικϊν όπωσ οι μζκοδοι των ροπϊν (MoM), των πεπεραςμζνων
ςτοιχείων (FEM), των πεπεραςμζνων διαφορϊν ςτο πεδίο του χρόνου (FDTD)
κ.α. Θ ενότθτα κα υποςτθριχκεί από τθ χριςθ CADλογιςμικϊν όπωσ το CST
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Θεωρθτικι ανάλυςθ και
πειραματικζσ μετριςεισ
πακθτικϊν και ενεργϊν
οπτικϊν/φωτονικϊν
διατάξεων

τακόπουλοσ
Νικόλαοσ
αββαΐδθσ τυλιανόσ
ίμοσ Θρακλισ
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Μθχανικι Μάκθςθ και
Τπολογιςτικι Όραςθ

Αλεξανδρίδθσ
Αλζξανδροσ
Ηϊθσ Θλίασ
Ηζρβασ Ευάγγελοσ

Machine Learning and
Computer Vision

Microwave Studioκαι το HFSS με εκπαίδευςθ ςε προβλιματα κυματοδιγθςθσ,
ακτινοβολίασ κεραιϊν, ςυντονιςμοφ μικροκυματικϊν κοιλοτιτων κ.α.
Θ δεφτερθ ενότθτα αφορά τθν χριςθ εξοπλιςμοφ ΘΜ μετριςεων ςε υψθλζσ
ςυχνότθτεσ όπωσ μετριςεισ με διανυςματικό αναλυτι δικτφων (VNA),
παλμογράφο υψθλϊν ςυχνοτιτων (High Frequency Oscilloscope),αναλυτζσ
φάςματοσ (Spectrum Analyzers), πεδιόμετρο (Field-Meter), κακϊσ και
λειτουργία και χριςθ ενιςχυτϊν υψθλισ ιςχφοσ, εξαρτθμάτων κυματοδθγϊν,
κεραιϊν κ.ο.κ. Οι μετριςεισ περιλαμβάνουν χαρακτθριςμό κεραιϊν και
εξαρτθμάτων ςε ανθχοϊκό κάλαμο, διαδικαςίεσ διακρίβωςθσ και
θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ κ.ο.κ.
Σο μάκθμα εςτιάηει ςτθν ανάλυςθ δθμοφιλϊν πακθτικϊν οπτικϊν διατάξεων
όπωσ οι οπτικζσ ίνεσ, οι επίπεδοι οπτικοί ανακλαςτιρεσ DBR, οι περιοδικζσ
οπτικζσ διατάξεισ ανακλαςτιρων ίνασ FBG, CFBG, tilted FBG, phase shifted FBG
και long period gratings (LPG). Επίςθσ κα αναλυκοφν ςφγχρονεσ ενεργζσ διατάξεισ
όπωσ οι οργανικζσ δίοδοι εκπομπισ φωτόσ OLED και οργανικά φωτοβολταϊκά
ςτοιχεία OPV, κακϊσ και πθγζσ ςφμφωνου φωτόσ όπωσ τα laser θμιαγωγοφ
(semiconductor laser) και τα laser οπτικισ ίνασ (fiber laser).
Θ ανάλυςθ εκτόσ από το αντίςτοιχο κεωρθτικό υπόβακρο περιλαμβάνει τεχνικζσ
προςομοίωςθσ πολυςτρωματικϊν οπτικϊν διατάξεων και μοντζλα ςχεδίαςθσ
περιοδικϊν οπτικϊν διατάξεων οπτικϊν ινϊν. Σεχνικζσ όπωσ θ CMT, TMM, TLM
πρόκειται να αναλυκοφν ενϊ μετριςεισ παρόμοιων οπτικϊν διατάξεων πρόκειται
να διεξαχκοφν ςτο εργαςτιριο. Για τισ δομζσ laser θ κεωρθτικι ανάλυςθ κα
ςτθριχκεί ςε αναλυτικά ι αρικμθτικά μοντζλα προςομοίωςθσ που απαρτίηονται
από εξιςϊςεισ ροισ διαφόρων μεγεκϊν (rate equations). το πειραματικό μζροσ,
ο χαρακτθριςμόσ διατάξεων laser περιλαμβάνει μετριςεισ οπτικισ ιςχφοσ,
θλεκτρικοφ και οπτικοφ φάςματοσ και χρονικι ανάλυςθ διαμορφωμζνων
ςθμάτων.
Ειςαγωγι ςτθ μθχανικι μάκθςθ. Είδθ μάκθςθσ. Μζκοδοι παλινδρόμθςθσ.
Κατθγοριοποίθςθ κατά Bayes. Νευρωνικά δίκτυα MLP. Νευρωνικά δίκτυα RBF.
Παλινδρομικά (recurrent) νευρωνικά δίκτυα. υνελικτικά (convolutional)
νευρωνικά δίκτυα. Μθχανζσ διανυςμάτων υποςτιριξθσ (support vector
machines). Μθ επιβλεπόμενθ μάκθςθ και ςυςταδοποίθςθ (clustering). Επιλογι
χαρακτθριςτικϊν, Επιςκόπθςθ ςτθν Τπολογιςτικι όραςθ. Αναςκόπθςθ των
εννοιϊν του φωτόσ και του χρϊματοσ. Φιλτράριςμα εικόνασ ςτον χϊροςυχνότθτα. Ανίχνευςθ ακμισ. Μορφολογικοί μεταςχθματιςμοί. Φίλτρα
ανίχνευςθσ υφισ/Gabor. θμεία ενδιαφζροντοσ-ανίχνευςθ γωνίασ. Σοπικά
χαρακτθριςτικά εικόνασ και ταίριαςμα χαρακτθριςτικϊν. Επιςκόπθςθ ςτθν
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υςτιματα Μαηικισ
Διαχείριςθσ Τποδομϊν
Νζφουσ

Κουλοφρασ Γρθγόριοσ
Σςιάκασ Παναγιϊτθσ

Configuration Management
Systems for Cloud
Infrastructures

22

Ειδικά κζματα επεξεργαςίασ
ςιματοσ και
τθλεπικοινωνιϊν.
Advanced Topics in Signal
Processing and
Communications

Ναςιόπουλοσ
Ακανάςιοσ
Βουδοφρθσ
Κωνςταντίνοσ
Καραμπζτςοσ
ωτιριοσ
Ηζρβασ Ευάγγελοσ
Ηϊθσ Θλίασ

αναγνϊριςθ εικόνασ, Bag of features. φγχρονεσ τεχνικζσ επεξεργαςίασ εικόνασ
βαςιςμζνεσ ςτθν αραιι κωδικοποίθςθ μζςω τθσ εκμάκθςθσ λεξικϊν (L0: K-SVD,
L1, κ.α.) και τθσ αραιισ αναπαράςταςθσ μζςω L0:OMP και L1:LASSΟ.
Σο μάκθμα εςτιάηει ςτθν λογικι των εργαλείων για αρχικι εγκατάςταςθ, ειδικι ι
ομαδικι παραμετροποίθςθ και γενικότερα διαχείριςθ και ςυντιρθςθ φάρμασ
φυςικϊν ι εικονικϊν υπολογιςτικϊν μθχανϊν (Server Orchestration). Αυτά τα
εργαλεία είναι ικανά να διαχειρίηονται χιλιάδεσ μθχανζσ, οι οποίεσ ελζγχονται
από ζνα κεντρικό ςφςτθμα διαχείριςθσ. Θα ςυγκρικοφν τα πιο δθμοφιλι
εργαλεία ανοιχτοφ και κλειςτοφ κϊδικα που είναι διακζςιμα ςτθν αγορά (Puppet,
Ansible, Chef, Salt κ.α.). Επιπλζον κα εξεταςτοφν κζματα όπωσ:
 θ γριγορθ εγκατάςταςθ νζων εξυπθρετθτϊν με χριςθ ζτοιμων
προτφπων (quick provisioning of new servers by using system templates)
 γριγορα αναπαραγόμενα περιβάλλοντα (quick replicated environments)
 θ γριγορθ αποκατάςταςθ ςυςτθμάτων μετά από κρίςιμα ςφάλματα
(quick recovery from critical error events)
 θ πολυπλοκότθτα των υποδομϊν νζφουσ (Cloud Infrastructure
Complexity)
 αναγκαιότθτα ςυςτθμάτων ελζγχου εκδόςεων λογιςμικοφ για
περιβάλλοντα εξυπθρετθτϊν (Version Control Systems for server
environments)
 μείωςθ του κόςτουσ υποδομϊν νζφουσ (cost reduction in cloud
infrastructure)
Σο περιεχόμενο του μακιματοσ είναι δυναμικό κεραπεφοντασ τισ ερευνθτικζσ
ανάγκεσ του μεταπτυχιακοφ ςτο ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο και κατά
περίπτωςθ εςτιάηει ςε ειδικι κεματολογία όπωσ ενδεικτικά:
 Προθγμζνεσ ευρυηωνικζσ διαμορφϊςεισ, αποδιαμορφϊςεισ και
διατάξεισ ενςφρματων αςφρματων και οπτικϊν επικοινωνιϊν
 τατιςτικι εκτίμθςθ και ςυμπεραςματολογία (Bayesian, MAP, ML,
Αλγόρικμοσ ΕΜ, Hidden Markov Models, Kalman φίλτρα).
 Θεωρία ουρϊν αναμονισ.
 Εξίςωςθ καναλιοφ (Γραμμικι, μθ γραμμικι, προςαρμοςτικι).
 Φίλτρα υπερδειγματολθψίασ – υποδειγματολθψίασ.
 Διανυςματικι διαμόρφωςθ χϊρου για εφαρμογζσ μεγάλθσ ιςχφοσ.
 Μετριςεισ και ςφγχρονθ οργανολογία τθλεπικοινωνιακϊν ςυςτθμάτων,
προτφπων και υψθλϊν ςυχνοτιτων.
 Θόρυβοσ και παραμόρφωςθ ςε ςυςτιματα RF/μικροκυμάτων:
- ειδικά κζματα RF (π.χ., πακθτικά και ενεργά μικροκυματικά και
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χιλιοςτομετρικά ςτοιχεία, χιλιοςτομετρικζσ/μικροταινιακζσ και
άλλεσ
επίπεδεσ
κεραίεσ),
διάδοςθ
χιλιοςτομετρικϊν
θλεκτρομαγνθτικϊν κυμάτων κτλ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΟΡΙΖΟΝΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ – ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ»
α/α

Σίτλοσ (ελληνικά)
Σίτλοσ (αγγλικά)

Προτείνοντα
μζλη ΔΕΠ

φντομη περιγραφή περιεχομζνου

χόλια

1

Μεκοδολογία Ζρευνασ –
Σεχνικι υγγραφι
Research Methodology –
Technical Writing

Βόκασ Γεϊργιοσ
Ποτθράκθσ
τυλιανόσ
Πατρικάκθσ
Χαράλαμποσ
Φαμζλθσ Ιωάννθσ

(α) Ειςαγωγι ςτθν ορολογία τθσ ζρευνασ, βαςικι και εφαρμοςμζνθ ζρευνα,
κζματα ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ ερευνθτικϊν δράςεων, παραγωγισ
υποςτθρικτικοφ – επεξθγθματικοφ υλικοφ και διάχυςθσ/δθμοςίευςθσ των
αποτελεςμάτων. Θκικι τθσ ζρευνασ, πνευματικά δικαιϊματα και αποφυγι
λογοκλοπισ. Διεκνζσ πλαίςιο δθμοςίευςθσ αποτελεςμάτων (περιοδικά, ςυνζδρια,
θμερίδεσ), κφροσ και εμβζλεια των πθγϊν και μζςων δθμοςίευςθσ, τρόποι
πρόςβαςθσ (ςυνδρομθτικόσ, ανοικτόσ) ςε δθμοςιεφςεισ, κζματα αξιολόγθςθσ
δθμοςιεφςεων και διαχείριςθσ εκδόςεων. Μζκοδοι βιβλιογραφικισ ζρευνασ με
ςφγχρονα διαδικτυακά εργαλεία. Μθχανιςμοί αναηιτθςθσ και αποδελτίωςθσ
πλθροφορίασ. Συποποιθμζνεσ μζκοδοι παρουςίαςθσ τθσ βιβλιογραφίασ και των
αναφορϊν ςε άρκρα (π.χ. Chicago, Harvard, APA, κ.α.).
(β) Μζκοδοι ποιοτικισ και ποςοτικισ ζρευνασ. Ζρευνα πεδίου, ζρευνα δράςθσ,
μελζτθ περίπτωςθσ. Βαςικζσ ζννοιεσ πλθκυςμοφ, δείγματοσ, δειγματολθψίασ,
ακρίβειασ, αμερολθψίασ, αξιοπιςτίασ. τατιςτικι επεξεργαςία ποςοτικϊν ςτοιχείων
με χριςθ εργαλείων λογιςμικοφ.
(γ) υγγραφι τεχνικϊν κειμζνων (αναφορϊν, άρκρων, περιλιψεων,
παρουςιάςεων). Δομι, περιεχόμενο, μορφοποίθςθ, ορολογία, γλϊςςα, ζκφραςθ.
Εξάςκθςθ με παραδείγματα από το γνωςτικό αντικείμενο του Σμιματοσ. Εργαλεία
λογιςμικοφ για ςυγγραφι δθμοςιεφςεων, μακθματικϊν τφπων, πινάκων κλπ. (π.χ.
Latex). Μθχανιςμοί ςυνεργαςίασ, ςχολιαςμοφ και διορκϊςεων (collaborative
editing, versioning and commenting).
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
α/α

Σίτλοσ (ελληνικά)
Σίτλοσ (αγγλικά)

Προτείνοντα
μζλη ΔΕΠ

φντομη περιγραφή περιεχομζνου

χόλια

1

Επιςτιμθ, Σεχνολογία και
Κοινωνία
Science, Technology and
Society

Σφμπασ
Αριςτοτζλθσ (ΕΚΠΑ)
Βαςιλειάδθσ
άββασ
Φωτόπουλοσ
Παναγιϊτθσ
Ψωμόπουλοσ
Κων/νοσ
Βουδοφρθσ
Κων/νοσ
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2

Ιςτορία τθσ Σεχνολογίασ –

Σφμπασ

Μάκθμα ειςαγωγισ ςτο διεπιςτθμονικό πεδίο Επιςτιμθ, Σεχνολογία, Κοινωνία,
γνωςτό και ωσ πουδζσ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ (Science, Technology, Society or
Science and Technology Studies – STS).
Σο πεδίο αυτό αξιοποιεί ςυμβολζσ από ζνα εφροσ προςεγγίςεων από τθν Ιςτορία,
Κοινωνιολογία, Φιλοςοφία και Ανκρωπολογία τθσ Επιςτιμθσ και τθσ Σεχνολογίασ,
τθν Επιςτθμονικι και Σεχνολογικι Πολιτικι, τθν Ερευνθτικι Πολιτικι, τθν Πολιτικι
για τθν Ζρευνα και τθν Ανάπτυξθ, τθν Βιομθχανικι Πολιτικι, τα Οικονομικά τθσ
Σεχνολογίασ, κακϊσ και αρκετά διεπιςτθμονικά πεδία: πουδζσ Φφλου,
Περιβαλλοντικζσ πουδζσ, πουδζσ Καινοτομίασ, πουδζσ Δικαίου, πουδζσ
Διακυβζρνθςθσ, πουδζσ Διακινδφνευςθσ, πουδζσ Αναπθρίασ. Θα δοκεί ιδιαίτερθ
ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ του διεπιςτθμονικοφ αυτοφ πεδίου για τθν κατανόθςθ
ηθτθμάτων που ςχετίηονται με τισ μεγάλεσ προκλιςεισ τθσ εποχισ μασ: καταςτροφι
τθσ φφςθσ, εικονοποίθςθ τθσ πραγματικότθτασ, παρζμβαςθ ςτθ φφςθ μζςω
βιοεπιςτθμϊν / βιοτεχνολογίασ.
Επιμζρουσ κεφάλαια που καλφπτονται ςτο μάκθμα:
(α) Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα (Μελζτθ του ανταγωνιςτικοφ
περιβάλλοντοσ, τρατθγικι των επιχειριςεων και ςτρατθγικι καινοτομίασ,
Καινοτομία και ο κφκλοσ ηωισ των προϊόντων, Κουλτοφρα και καινοτομία,
Συπολογίεσ θγεςίασ και καινοτομία, Θεωρίεσ πολυπλοκότθτασ ςχεδιαςμόσ και
καινοτομία, υςτεμικι ςκζψθ, Διεκνισ ανταγωνιςμόσ και καινοτομία, Ειςαγωγι
νζου προϊόντοσ, Σφποι και μορφζσ χρθματοδότθςθσ μιασ νζασ επιχείρθςθσ,
Δεξιότθτεσ και τρόποσ ςκζψθσ του επιχειρθματία).
(β) Πράςινθ Ανάπτυξθ, Ανακφκλωςθ & Κυκλικι Οικονομία (Αρχζσ αειφορίασ,
πράςινθ ανάπτυξθ, βιομθχανικι οικολογία, ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ υλικϊν και
ενζργειασ, κυκλικι οικονομία, θλεκτρικά και θλεκτρονικά απόβλθτα (WEEE),
περιβαλλοντικι προςταςία, ευρωπαϊκοί και διεκνείσ κανονιςμοί (RoHS, WEEE),
ςυμμόρφωςθ και προοπτικζσ ςε διεκνζσ και εκνικό επίπεδο.
(γ) Δίκαιο, Οικονομία και Θκικι ςτθν επιλογι εναλλακτικϊν ζργων Θλεκτρολόγου
Μθχανικοφ.
Μάκθμα ειςαγωγισ ςτθν ιςτορία τθσ τεχνολογίασ, εςτιαςμζνο ςτουσ αιϊνεσ τθσ
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Σεχνολογίεσ του μζλλοντοσ
και Προκλιςεισ
History of Technology –
Future Technologies and
Challenges

Αριςτοτζλθσ (ΕΚΠΑ)
Βαςιλειάδθσ
άββασ
Σριάντθσ Διμοσ
Ναςιόπουλοσ
Ακανάςιοσ

νεωτερικότθτασ, το οποία όμωσ περιλαμβάνει και ςφγκριςθ με άλλεσ περιόδουσ
(ειδικά τθν ελλθνικι και ελλθνιςτικι αρχαιότθτα). Καλφπτει ειςαγωγικά το
Αναγεννθςιακό ‘Θζατρο των Μθχανϊν’, τον πειραματιςμό με τισ ατμομθχανζσ κατά
τον Διαφωτιςμό, τθν ειςαγωγι τθσ ζννοιασ ‘τεχνολογία’ με τθν εδραίωςθ τθσ
Βιομθχανικισ Επανάςταςθσ (ατμόσ), τθν διευρυμζνθ αναπαραγωγι του προτφπου
τθσ ατμομθχανισ μζςω τθσ θλεκτρογεννιτριασ και του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι,
παράλλθλα με τθν επιμικυνςθ και ςφνδεςθ των κυκλωμάτων ατομικϊν μθχανϊν
ςε δίκτυα, ςτο πλαίςιο αυτοφ που περιγράφεται ςυχνά ωσ Δεφτερθ (Θλεκτριςμόσ)
και Σρίτθ (Πλθροφορία) τεχνολογικι επανάςταςθ.
Σο μάκθμα καλφπτει αναλυτικά τθν ιςτορία των μθχανικϊν, με ζμφαςθ ςτθν
ιςτορία των Θλεκτρολόγων και Θλεκτρονικϊν μθχανικϊν. Θα μελετθκεί θ ιςτορία
τθσ διαμόρφωςθσ των αντικειμζνων, των εννοιϊν και των πρακτικϊν των
Θλεκτρολόγων και Θλεκτρονικϊν μθχανικϊν, θ ιςτορία των εκπαιδευτικϊν,
επιςτθμονικϊν, επαγγελματικϊν (επιμελθτιρια) και άλλων (κράτοσ, επιχειριςεισ)
κεςμϊν με τουσ οποίουσ ςυνδζκθκαν, κακϊσ και θ ιςτορία των ηθτθμάτων και των
ιδεολογιϊν που τουσ απαςχόλθςαν, ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο.
Σζλοσ το μάκθμα καλφπτει τισ αναδυόμενεσ τεχνολογίεσ που κεωρείται ότι κα
επικρατιςουν ςτο άμεςο μζλλον, όπωσ νανοτεχνολογία, βιολογικοί υπολογιςτζσ,
αεροδιαςτθμικι τεχνολογία, εικονικι παρουςία, κ.α., και τισ προκλιςεισ για τθν
κοινωνία και το άτομο που φζρνουν μαηί τουσ.
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