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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
του ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΜΣ “ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ” ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κ. ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΥ

Τις δυσκολίες των βουνών τις ξεπεράσαµε.
Τώρα µας περιµένουν
οι δυσκολίες των πεδιάδων.

Μπ. Μπρεχτ

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογία της Άσκησης» µε τη συµπλή-
ρωση 12 χρόνων λειτουργίας συνεχίζει την ίδια και σταθερή πορεία µέσα στο επι-
στηµονικό γίγνεσθαι. Όλα αυτά τα χρόνια οι διδάσκοντες και οι µεταπτυχιακοί -
διδακτορικοί φοιτητές κατάφεραν να γονιµοποιήσουν τις σκέψεις τους και να γεν-
νήσουν νέες ιδέες. Με σταθερή µεθοδικότητα επιχείρησαν να απαντήσουν σε υπο-
θέσεις και διερευνητικά ερωτήµατα διεισδύοντας στα µυστήρια της Αθλητικής Επι-
στήµης και ειδικότερα σ' αυτά της Βιολογίας της Άσκησης και το πέτυχαν µε τον
καλύτερο τρόπο.

Ο ανανεωµένος οδηγός σπουδών του ΠΜΣ «Βιολογία της Άσκησης» παραδίδεται
στους νέους φοιτητές, προκειµένου να τους καθοδηγεί στην αναζήτηση της επιστη-
µονικής αλήθειας, που πρέπει να είναι ο σκοπός της δραστηριότητάς τους. Μια ανα-
ζήτηση την οποία για να την πραγµατώσουν θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και
απολύτως ειλικρινείς για τις προθέσεις τους. Να νιώθουν οι ίδιοι πως ναι µεν δεν
µπορούν να γίνουν ευτυχισµένοι µέσω της ενασχόλησης µε την επιστήµη, αλλά του-
λάχιστον να αισθάνονται πως ίσως θα ήταν λιγότερο ευτυχισµένοι χωρίς αυτή. 
Η νόηση του µεταπτυχιακού φοιτητή µπορεί να καλλιεργηθεί και να διευρυνθεί  µε
την βοήθεια των δασκάλων του και κάτω από την οργανωµένη επίβλεψη. Έτσι, ως
νέος επιστήµονας µετά από µια κοπιαστική προσπάθεια για την ολοκλήρωση των
σπουδών, είναι σίγουρο πως θα βρίσκει ανταµοιβή στην αναγνωρισιµότητα του
έργου που θα 'χει επιτελέσει. 

Οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ µε ευχαρίστηση και ζήλο συνεχίζουν να πράττουν το
καθήκον τους παίζοντας σηµαντικό ρόλο στο ραφινάρισµα της επιστηµονικής σκέ-
ψης των φοιτητών τους και διεγείροντας το δηµιουργικό τους πνεύµα, προς όφελος
της Αθλητικής Επιστήµης που υπηρετούµε στη χώρα µας. 

Αθήνα, ∆εκέµβρης 2009

Καθηγητής Κων/νος ∆. Μπουντόλος
∆ιευθυντής ΠΜΣ «Βιολογία της Άσκησης»
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1.1 ΓENIKH ΘEΩPHΣH METAΠTYXIAKΩN ΣΠOY∆ΩN 1

Oι Mεταπτυχιακές Σπουδές αποτελούν τη φυσική προέκταση και ολοκλήρωση των
Προπτυχιακών Σπουδών και αποβλέπουν στη δηµιουργία νέων ερευνητών στο
υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Oι νέοι αυτοί ερευνητές προσδοκάται να ανεβάσουν το
επίπεδο της επιστήµης στη χώρα µας κι έτσι να βοηθήσουν άµεσα και έµµεσα στην
κοινωνική, πολιτιστική και οικονοµική ανάπτυξη των επόµενων γενιών, ώστε οι
πολίτες του αύριο να είναι ευτυχέστεροι, υγιέστεροι και καλύτερα µορφωµένοι από
τους σηµερινούς. Kάθε προσπάθεια και θυσία του κοινωνικού συνόλου για προα-
γωγή Mεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να καθοδηγείται αδιάκοπα από αυτόν τον
στόχο: τη δηµιουργία καλύτερου µέλλοντος. 

H ανάγκη Mεταπτυχιακών Σπουδών υπήρχε πάντα, είναι όµως στην εποχή µας
πολύ πιο έντονη, γιατί η έκταση των επιστηµονικών γνώσεων µεγαλώνει µε ρυθµό
ταχύτατο και χρειάζεται η ειδίκευση έπειτα από την γενική µόρφωση που πρέπει
να προσφέρει ο προπτυχιακός κύκλος. Aκόµα γίνεται εντονότερη η ανάγκη της ανά-
πτυξης της έρευνας, που είναι συνυφασµένη µε τις Mεταπτυχιακές Σπουδές, ενώ
παράλληλα η απαίτηση για διεπιστηµονικές και διακλαδικές δραστηριότητες γίνεται
όλο και µεγαλύτερη, όσο προχωρεί η εξάντληση των παραδοσιακών επιστηµών.
H οργάνωση και λειτουργία Mεταπτυχιακών Σπουδών στη χώρα µας διέπεται από
το Nόµο 2083/92, ο οποίος αντικατέστησε το προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς,
που ίσχυε από το 1985 χωρίς όµως να έχει εφαρµοστεί ποτέ. Oι ανάγκες για Mετα-
πτυχιακές Σπουδές µέχρι το 1992 καλύπτονταν από τον παραδοσιακό τρόπο του
ακαδηµαϊκού διδακτορικού σύµφωνα µε το σύστηµα σπουδών που το Eλληνικό

1 Tο κείµενο αυτό στηρίχθηκε στο Nόµο Πλαίσιο για την δοµή και την λειτουργία των AEI όπως ισχύει σήµε-
ρα καθώς και α) στην Eισήγηση της Oµάδας Mελέτης Mεταπτυχιακών Σπουδών, YΠEΠΘ, Eθνικό Tυπογρα-
φείο, Aθήνα, Iούνιος 1977 και β) στην Eισήγηση της Oµάδας Eργασίας για την Aναµόρφωση των Mετα-
πτυχιακών Σπουδών, YΠEΠΘ, Aθήνα, Mάρτιος 1998 και Iούλιος 2007.

1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ



Πανεπιστήµιο υιοθέτησε µε συνέπεια, κατά τη µεταφορά του Γερµανικού µοντέλου
εκπαίδευσης, και που τέθηκε σε εφαρµογή µε το Nόµο 5343 του 1932. Στο Nόµο
αυτό καθορίζονταν οι διαδικασίες για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος.
H βασική αρχή στην παλιά αυτή νοµοθεσία καθόριζε µια φιλελεύθερη διαδικασία
σύµφωνα µε την οποία αυτός που ήθελε να αναγορευθεί διδάκτορας υπέβαλε τη
διατριβή του και η Σχολή είχε υποχρέωση να φροντίσει για την κρίση.  ∆εν υπήρχε
δηλαδή θεσµοθετηµένη διαδικασία που να προβλέπει εγγραφή του φοιτητή σε
κάποιο εξειδικευµένο πρόγραµµα, παρακολούθηση µαθηµάτων σε προχωρηµένο
επίπεδο, υποχρέωση του καθηγητή να παρακολουθεί και να επιβλέπει την έρευνα,
υποχρέωση του Πανεπιστηµίου να παρέχει τα τεχνικά µέσα που χρειάζονται για να
γίνει η έρευνα, κ.λπ.

Mε το νέο νοµοθετικό καθεστώς λειτουργούν σήµερα στο Eθνικό και Kαποδι-
στριακό Πανεπιστήµιο Aθηνών 111 προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών (~2
προγράµµατα ανά Tµήµα) τα οποία έχουν εγκριθεί βάσει των σχετικών διατάξεων
του Nόµου 2083/92. Tα περισσότερα από αυτά (54%) είναι τµηµατικά προγράµµα-
τα µε ένα σηµαντικό αριθµό προγραµµάτων (46%) να έχουν προκύψει από διατµη-
µατικές, διαπανεπιστηµιακές, διϊδρυµατικές και διακρατικές συµπράξεις. Yπολογίζε-
ται ότι ο αριθµός ενεργών µεταπτυχιακών φοιτητών και των δύο βαθµίδων του
Πανεπιστηµίου Aθηνών ανέρχεται στα 14.026 άτοµα.

Tα προγράµµατα αυτά που είναι αποτέλεσµα της σύγχρονης εξέλιξης των επι-
στηµών, αλλά και της πίεσης για ιεραρχηµένο καταµερισµό επαγγελµατικών δυνα-
τοτήτων, ακολουθούν το Aγγλοσαξωνικό πρότυπο των συστηµατικά οργανωµένων
Mεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελούν αρµονικό πλέον µέρος της Eλληνικής
Aνώτατης Παιδείας. Oι βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας τους συνοψίζο-
νται παρακάτω:

oo Tα Aνώτατα Eκπαιδευτικά Iδρύµατα (AEI) έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνω-
σης και λειτουργίας Προγραµµάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΠMΣ) τα οποία
έχουν επιστηµονική ενότητα και πληρούν προϋποθέσεις, που εγγυώνται υψηλό
επίπεδο σπουδών.

oo Tα ΠMΣ βρίσκονται µέσα στο πλαίσιο των σκοπών και στόχων των AEI, αναφέ-
ρονται σε συγγενείς ειδικότητες και αποσκοπούν στην προαγωγή της επιστηµο-
νικής γνώσης και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ανα-
πτυξιακών αναγκών της χώρας.

oo Σε κάθε τµήµα AEI, ή µε τη συνεργασία περισσότερων τµηµάτων του αυτού ή
άλλου AEI της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, µπορούν
να οργανώνονται και να λειτουργούν ΠMΣ, στα οποία γίνονται δεκτοί πτυχιού-
χοι AEI της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής.

oo Για την περαιτέρω προώθηση και ενίσχυση των ΠMΣ, τα AEI µπορούν να συνερ-
γάζονται µε αναγνωρισµένα ερευνητικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδα-
πής, τα οποία έχουν επαρκές επιστηµονικό προσωπικό και διαθέτουν την ανα-
γκαία υλικοτεχνική υποδοµή. Mεταξύ του AEI και του Eρευνητικού Iδρύµατος
καταρτίζεται πρόγραµµα συνεργασίας, στο οποίο µπορεί να ορίζεται και η µερι-
κή φοίτηση ή η πρακτική άσκηση µεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και µέρος ή
το σύνολο της απαιτούµενης ερευνητικής εργασίας.
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oo Tα ΠMΣ αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευ-
νας και οδηγούν στην απονοµή διδακτορικού διπλώµατος. H χρονική διάρκεια, η
οποία διαφοροποιείται από κλάδο σε κλάδο, ορίζεται στο οικείο πρόγραµµα και
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από έξι (6) διδακτικά εξάµηνα. Tα ΠMΣ προβλέ-
πουν υποχρεωτικώς πριν από την απονοµή του διδακτορικού διπλώµατος τη
δυνατότητα απονοµής µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης. H χρονική διάρ-
κεια για την απονοµή του διπλώµατος αυτού ορίζεται στο πρόγραµµα και δεν
µπορεί να είναι µικρότερη από τέσσερα (4) διδακτικά εξάµηνα. O κανονισµός
µεταπτυχιακών σπουδών µπορεί να προβλέπει ως απαραίτητη προϋπόθεση για
την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής την προηγούµενη λήψη του αντίστοιχου
µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης.

oo Tην ευθύνη για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία ΠMΣ την έχει το τµήµα
εκείνο του AEI, το οποίο καλύπτει το αντίστοιχο επιστηµονικό θέµα του µετα-
πτυχιακού προγράµµατος, και το οποίο ορίζει και τον αντίστοιχο αρµόδιο ή τους
συναρµόδιους τοµείς. Tο τµήµα έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται µε άλλα
τµήµατα.

Tέλος, οι Mεταπτυχιακές Σπουδές παίζουν αναµφισβήτητα ένα ξεχωριστό και
σηµαντικό ρόλο, τόσο ως ανώτατο στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και
ως συνδετικός κρίκος ανάµεσα στην ειδίκευση και την έρευνα στα Πανεπιστήµια.
Aυτό ισχύει ιδιαίτερα σήµερα, και στα πλαίσια της νέας πραγµατικότητας της Kοι-
νωνίας της γνώσης καθώς και στις διαγραφόµενες προοπτικές του σηµαντικού
ρόλου που καλείται να διαδραµατίσει η τριτοβάθµια εκπαίδευση.

1.2 ΠMΣ BIOΛOΓIA THΣ AΣKHΣHΣ 1

AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ

O Tοµέας Aθλητιατρικής και Bιολογίας της Άσκησης του Tµήµατος Eπιστήµης Φυσι-
κής Aγωγής και Aθλητισµού του Πανεπιστηµίου Aθηνών, έχει ως αντικείµενο και
κύρια αποστολή την παραγωγή και διάδοση της νέας γνώσης στο ευρύτερο επι-
στηµονικό πεδίο των προσαρµογών του ανθρώπινου οργανισµού κατά τη σωµατι-
κή άσκηση και αποβλέπει στη βελτίωση και διατήρηση της υγείας και ευρωστίας του
ανθρώπου καθώς και στη µεγιστοποίηση της απόδοσής του. Στα πλαίσια αυτά
οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραµµα Mεταπτυχιακών Σπουδών, που οδηγεί στη
χορήγηση Mεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Eιδίκευσης και ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος
στη Φυσική Aγωγή και στον Aθλητισµό µε εστίαση τη Bιολογία της Άσκησης.

1 Eγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Aθηνών (συνεδρία 3 / 7 / 1997) µετά από πρόταση - εισή-
γηση της Γενικής Συνέλευσης Eιδικής Σύνθεσης του Tµήµατος Eπιστήµης Φυσικής Aγωγής και Aθλητισµού
(συνεδρία 24 / 6 / 1997) και δηµοσιεύτηκε στο ΦEK 660 τ.B' / 1-7-1998 (ΓΣEΣ 25/9/01, 22/5/02, 5/3/05,
27/3/07).



Σκοπός του ΠMΣ είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση νέων επιστηµόνων µέσω ένος
ευρέους φάσµατος ακαδηµαϊκών επιλογών έτσι ώστε :

α. να κατανοήσουν σε βάθος τις βιολογικές προσαρµογές κατά τη µυϊκή προσπά-
θεια, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις προσαρµογές αυτές και
τους µηχανισµούς που τις διέπουν,

β. να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας γνώσης
που προέρχεται τόσο από εξειδικευµένη έρευνα στη Bιολογία της Άσκησης, όσο
και από αναζητήσεις διεπιστηµονικής και πολυεπιστηµονικής προσέγγισης,

γ. να αναπτύξουν ερευνητική  ικανότητα προβληµατικής θεωρητικού χαρακτήρα,
διατύπωσης διερευνητέων υποθέσεων, σχεδιασµού και διεξαγωγής ερευνών,
καθώς και ανάλυσης, ερµηνείας και παρουσίασης αποτελεσµάτων, και

δ. να µεταδώσουν γνώση σχετικά µε την άσκηση ως µέσο προαγωγής της υγείας,
της ευρωστίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Oι απόφοιτοι του Προγράµµατος θα στελεχώσουν µελλοντικά τα ιδρύµατα τριτοβάθ-
µιας εκπαίδευσης και θα συµβάλλουν στην αναβάθµιση του στελεχικού δυναµικού
οργανισµών, φορέων και επιχειρήσεων, που προάγουν το κοινωνικό αγαθό της σωµα-
τικής άσκησης και του αθλητισµού. Πρόσθετα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα είναι:

α. η εδραίωση της υπάρχουσας συνεργασίας µε Eυρωπαϊκά Πανεπιστήµια,
β. η ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, και
γ. η προσέλκυση ευρωπαίων φοιτητών και διδακτικού προσωπικού στο εν λόγω

Πρόγραµµα, που προβλέπει ορισµένες διδακτικές ενότητες να προσφέρονται και
στην αγγλική γλώσσα προς επίτευξη αυτού του στόχου.

MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Tο ΠMΣ απονέµει:
A. Mεταπτυχιακά ∆ιπλώµατα Eιδίκευσης στη Bιολογία της Άσκησης
B. ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισµό

KΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Στο ΠMΣ γίνονται δεκτοί:
A. Για απόκτηση M∆E:
Πτυχιούχοι όλων των Tµηµάτων Eπιστήµης Φυσικής Aγωγής και Aθλητισµού των

Πανεπιστηµίων της χώρας,
�Πτυχιούχοι Φυσικής Aγωγής της αλλοδαπής, των οποίων τα πτυχία αναγνωρί-

στηκαν ισότιµα µε τα ελληνικά,
�Πτυχιούχοι όλων των Tµηµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (µε αναγνωρισµέ-

νο τίτλο από το ∆.I.K.A.T.Σ.A. ή ∆.O.A.T.A.Π.) υπό την προϋπόθεση της παρα-
κολούθησης τριών µαθηµάτων του προπτυχιακού κύκλου σπουδών σε συνάφεια
µε το γνωστικό αντικείµενο της Bιολογίας της Άσκησης, και

�Πτυχιούχοι TEI σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 12γ του άρθρου 5
του N 2916/01, η οποία προσετέθη στο άρθρο 25 του N 1404/87, µε την προϋ-
πόθεση επιτυχούς παρακολούθησης 3 µαθηµάτων προπτυχιακού επιπέδου, τα

9
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οποία ορίζονται ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή, κατ’απόφα-
ση της ΣΕ του ΠΜΣ.

B. Για απόκτηση ∆∆:

�Kάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης ΠMΣ “Bιολογία της Άσκησης”
του Πανεπιστηµίου Aθηνών ή ισότιµων και αντίστοιχων Προγραµµάτων
Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής (µε αναγνωρισµένο τίτλο από
το ∆.I.K.A.T.Σ.A. ή ∆.O.A.T.A.Π.) διετούς φοίτησης, που έχουν εκπονήσει µετα-
πυχιακή διατριβή.

�Kάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής µονοετούς φοίτησης που έχουν εκπονήσει µεταπτυχιακή διατρι-
βή. Στην περίπτωση όµως αυτή όσοι κριθούν επιλέξιµοι, υποχρεούνται να
πληρώσουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο ΠMΣ “Bιολογία της
Άσκησης” για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

XΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

H χρονική διάρκεια για την απονοµή του Mεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Eιδίκευσης
ορίζεται σε 4 διδακτικά εξάµηνα η ελάχιστη και 6 διδακτικά εξάµηνα η µέγιστη, και
για το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα σε 6 επιπλέον διδακτικά εξάµηνα η ελάχιστη και οκτώ
8 διδακτικά εξάµηνα η µέγιστη.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 1

Για την απόκτηση του Mεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Eιδίκευσης (M∆E) κάθε υποψή-
φιος υποχρεούται να παρακολουθήσει τα 6 µαθήµατα κορµού, 1 από τα υποχρεω-
τικά µαθήµατα, 5 από τα κατ' επιλογή υποχρεωτικά µαθήµατα και να συγγράψει
διπλωµατική εργασία. Για τη λήψη του M∆E απαιτούνται συνολικά 50 διδακτικές
µονάδες (∆M) ή 120 Eυρωπαϊκές Πιστωτικές Mονάδες (ECTS) οι οποίες παρέχονται
σε 4 ακαδηµαϊκά εξάµηνα, που η διδακτική διάρκεια του καθενός είναι τουλάχιστον
13 πλήρεις εβδοµάδες. Kάθε ∆M ισοδυναµεί µε µία ώρα θεωρητικής διδασκαλίας
εβδοµαδιαίως ή δύο ώρες εργαστηριακής διδασκαλίας. Kάθε ECTS ισοδυναµεί µε 25
ώρες φόρτου εργασίας (ωε) από τη µεριά του φοιτητή.

Oι απαιτήσεις έχουν ως εξής: Mαθήµατα κορµού 18 ∆M ή 41 ECTS (1025 ωε),
υποχρεωτικά µαθήµατα 5 ∆M ή 11 ECTS (275 ωε), κατ' επιλογήν υποχρεωτικά
µαθήµατα 15 ∆M ή 38 ECTS (950 ωε) και µεταπτυχιακή ερευνητική ή συνθετική δια-
τριβή 12 ∆M ή 30 ECTS (750 ωε). H διπλωµατική εργασία εκπονείται υπό την επί-
βλεψη ενός µέλους ∆EΠ. Ως κατ' επιλογή υποχρεωτικά µαθήµατα θεωρούνται και
όσα συναφή µαθήµατα προσφέρονται από άλλα Tµήµατα του ιδίου ή άλλου Πανε-
πιστηµίου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και τα οποία δύναται να παρακολουθήσει ο
υποψήφιος µετά από έγκριση της Συντονιστικής Eπιτροπής.

1 Tροποποιήθηκε σύµφωνα µε ΦEK 1466/13.08.07.
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Mαθήµατα Kορµού ∆M ECTS
BA 500  Eρευνητική Mεθοδολογία 3 6
BA 501  Bιοστατιστική 2 7
BA 502  Tεχνολογία Έρευνας στη Bιολογία της  Άσκησης 4 9
BA 503  Θεωρία της Eπιστήµης 3 7
BA 504  Eρευνητική Mεθοδολογία II 3 6
BA 505  Bιοστατιστική II 3 6

Yποχρεωτικά Mαθήµατα
BA 510  Προχωρηµένη Eργοφυσιολογία 5 11
BA 511  Προχωρηµένη Aθλητική Bιοµηχανική 5 11
BA 512  Προχωρηµένη Aθλητιατρική 5 11
BA 513  Προχωρηµένη Aθλητική Φυσικοθεραπεία 5 11

Kατ' επιλογή Yποχρεωτικά Mαθήµατα
BA 520  Πειραµατική Eργοφυσιολογία 3 10
BA 521  Σεµινάριο Eργοφυσιολογίας 3 7
BA 522  Eιδικά Θέµατα Eργοφυσιολογίας 3 7
BA 523  Kαθοδηγούµενη Mελέτη Eργοφυσιολογίας 3 7
BA 524  Bιοχηµεία της Άσκησης και ∆ιατροφή 3 7

BA 525  Πειραµατική Aθλητική Bιοµηχανική 3 10
BA 526  Σεµινάριο Aθλητικής Bιοµηχανικής 3 7
BA 527  Eιδικά Θέµατα Aθλητικής Bιοµηχανικής 3 7
BA 528  Kαθοδηγούµενη Mελέτη Aθλητικής Bιοµηχανικής 3 7

BA 529  Πειραµατική Aθλητιατρική 3 10
BA 530  Σεµινάριο Aθλητιατρικής 3 7
BA 531  Eιδικά Θέµατα Aθλητιατρικής 3 7
BA 532  Kαθοδηγούµενη Mελέτη Aθλητιατρικής 3 7

BA 533  Πειραµατική Aθλητική Φυσικοθεραπεία 3 10
BA 534  Σεµινάριο Aθλητικής Φυσικοθεραπείας 3 7
BA 535  Eιδικά Θέµατα Aθλητικής Φυσικοθεραπείας 3 7
BA 536  Kαθοδηγούµενη Mελέτη Aθλητικής Φυσικοθεραπείας 3 7

BA 537  Zητήµατα Γενετικής και Φυσικής ∆ραστηριότητας 3 7 1

BA 538  Kλινινή Eργοµετρία και Aποκατάσταση Παθήσεων 3 7 1

BA 600  Mεταπτυχιακή ∆ιατριβή 12 30

1 ΓΣEΣ 25/9/2001.
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∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΜA 1

Για την απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος απαιτούνται:
α. κατοχή M∆E του ΠMΣ της Bιολογίας της Άσκησης ή ισοτίµου τίτλου,
β. παρακολούθηση τουλάχιστον 3 µαθηµάτων,
γ. ερευνητική δραστηριότητα σε Πανεπιστήµιο της αλλοδαπής διάρκειας του-

λάχιστον 2 µηνών,
δ. δύο τουλάχιστον πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά  περιοδι-

κά αναγνωρισµένου κύρους,
ε. προσφορά εκπαιδευτικού εργαστηριακού έργου διάρκειας τουλάχιστον ενός

ακαδηµαϊκού εξαµήνου, και
στ. συγγραφή πρωτότυπης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής.

Προϋπόθεση για την εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής είναι η επιτυχία του υπο-
ψηφίου σε εξετάσεις εφ’όλης της ύλης σε 3 γνωστικά αντικείµενα 2 τα οποία ορίζο-
νται µετά από συνεργασία του φοιτητή µε τον επιβλέποντα καθηγητή, από τα
οποία 2 θα είναι απόλυτα εξειδικευµένα και σε άµεση σχέση µε το θέµα της διδα-
κτορικής διατριβής, ενώ το τρίτο θα είναι γενικότερο για την απόκτηση σφαιρικότε-
ρης γνώσης. Aλλοδαποί φοιτητές δύνανται να συγγράψουν τη ∆ιδακτορική τους
∆ιατριβή στην Aγγλική γλώσσα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Eιδικής Σύνθε-
σης του Tµήµατος, µετά από εισήγηση της Συντονιστικής Eπιτροπής.

Tα απαιτούµενα µαθήµατα ισοδυναµούν συνολικά µε 15 δµ (5 δµ για κάθε µάθηµα)
ή 30 ECTS (10 ECTS για κάθε µάθηµα) και είναι τα εξής:

∆M ECTS
BA 610  ∆ιδακτορικό Σεµινάριο 5 10
BA 611  Eιδικά Θέµατα Bιολογίας της Άσκησης 5 10
BA 612  Kαθοδηγούµενη Eργασία 5 10

∆ιδακτορικοί φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν διδαχθεί την αντίστοιχη ύλη, υποχρεού-
νται να παρακολουθήσουν και το µάθηµα:

∆M ECTS
BA 613 Στατιστικός Σχεδιασµός και Πολυµεταβλητή Ανάλυση 3 7

H εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής (BA 800) ισοδυναµεί µε 45 δµ ή 150 ECTS.

∆M ECTS
BA 800  ∆ιδακτορική ∆ιατριβή 45 150

Για τη λήψη ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος απαιτούνται συνολικά 60 ∆M ή 180 ECTS.

1 Tροποποιήθηκε σύµφωνα µε ΦEK 1466/13.08.07.
2 ΓΣΕΣ 22/5/2002.
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KΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ - EΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ

Oι επιµέρους επιστηµονικοί κλάδοι στους οποίους θα µπορούσαν να εκπαιδευτούν
οι µεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράµµατος είναι οι εξής:

α. Αθλητιατρική
β. Aθλητική Βιοµηχανική
γ. Aθλητική Φυσικοθεραπεία
δ. Eργοφυσιολογία
ε. Eργοφυσιολογία-Mέθοδοι Έρευνας και Φυσική ∆ραστηριότητα 1

στ. Ποσοτική Ανάλυση Κινησιο-Βιολογικών Αποτελεσµάτων 2

1 ΓΣΕΣ 5/3/2005.
2 ΣΕ 2/7/2008.
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2.1 OPΓANA ΛEITOYPΓIAΣ TOY ΠMΣ

O Kανονισµός Mεταπτυχιακών Σπουδών στη Bιολογία της Άσκησης αποβλέπει:

Nα κωδικοποιήσει τις προϋποθέσεις και την αυστηρή τήρηση της εκπαιδευτικής και
ερευνητικής διαδικασίας από την εγγραφή των µεταπτυχιακών φοιτητών στο
Πρόγραµµα µέχρι και την αποπεράτωση των σπουδών τους.

Nα προσδιορίσει το δοµικό πλαίσιο µιας στενής και απρόσκοπτης συνεργασίας
µεταξύ καθηγητών και µεταπτυχιακών φοιτητών, µε απώτερο στόχο την ακαδη-
µαϊκή άµιλλα, τη µύηση στη συλλογική εργασία και την προώθηση της ερευνητι-
κής δραστηριότητας.

Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του ΠMΣ αρµόδια όργανα είναι τα εξής:

α. H Σύγκλητος Eιδικής Σύνθεσης του ΑΕΙ η οποία είναι αρµόδια για κάθε θέµα διοι-
κητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα, που σχετίζεται µε τις µεταπτυχιακές σπου-
δές, συγκροτείται από τα µέλη ∆EΠ, που µε οποιαδήποτε ιδιότητα είναι µέλη της
και τους δύο εκπροσώπους των µεταπτυχιακών φοιτητών.

β. H Eπιτροπή Mεταπτυχιακών Σπουδών είναι αρµόδια για το συντονισµό και την
εποπτεία των µεταπτυχιακών προγραµµάτων σε επίπεδο AEI. Συγκροτείται µε
πράξη του πρύτανη και απαρτίζεται από τον αντιπρύτανη Aκαδηµαϊκών Yπο-
θέσεων και Προσωπικού ως πρόεδρο και από ένα (1) µέλος ∆EΠ κάθε τµήµατος
στο οποίο λειτουργεί ΠMΣ. Tα µέλη ∆EΠ κάθε τµήµατος ορίζονται από Γενικές
Συνελεύσεις Eιδικής Σύνθεσης και ανήκουν κατά προτίµηση στα µέλη στα οποία
έχει ανατεθεί µεταπτυχιακό έργο. H θητεία των µελών είναι τριετής και µπορεί
να ανανεώνεται.

γ. H Γενική Συνέλευση Eιδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) είναι αρµόδια για την κατάρτιση και
εισήγηση προτάσεων για ΠMΣ, τον ορισµό των µελών των συµβουλευτικών επι-
τροπών, των µελών των εξεταστικών επιτροπών, την απονοµή µεταπτυχιακών
διπλωµάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψη-

2 EΣΩTEPIKOΣ KANONIΣMOΣ 
ΣΠOY∆ΩN
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φίων µεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέµα, που προβλέπε-
ται από επιµέρους διατάξεις. Aπαρτίζεται από τον πρόεδρο του τµήµατος, τα
µέλη ∆EΠ της γενικής συνέλευσης του τµήµατος και δύο (2) µεταπτυχιακούς φοι-
τητές του τµήµατος.

δ. H Συντονιστική Eπιτροπή (ΣE) του ΠMΣ, η οποία είναι αρµόδια για την παρακο-
λούθηση και το συντονισµό λειτουργίας του προγράµµατος. Aπαρτίζεται από
µέλη ∆EΠ του Tµήµατος που έχουν αναλάβει µεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη διδα-
κτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη ΓΣEΣ. 

ε. O ∆ιευθυντής Mεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται µε απόφαση της ΓΣEΣ του Tµή-
µατος διευθύνει τη ΣΕ και εισηγείται στη Συνέλευση κάθε θέµα που αφορά την
αποτελεσµατική εφαρµογή του ΠMΣ.

2.2 EΠIΛOΓH & EΓΓPAΦH ΦOITHTΩN
α. H Γενική Συνέλευση Eιδικής Σύνθεσης µε εισήγηση της Συντονιστικής Eπιτροπής

του ΠMΣ ορίζει µέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους, τον αριθµό
εισακτέων µεταπτυχιακών φοιτητών για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος, καθώς και
την Eπιτροπή Eπιλογής των Eισακτέων.

β. O ∆ιευθυντής Mεταπτυχιακών Σπουδών δηµοσιοποιεί ευρέως (π.χ. ηµερήσιος
Tύπος, διαδίκτυο, έντυπα Πανεπιστηµίου κ.α.) σε αποκλειστική προθεσµία 10
ηµερών από τη λήψη της απόφασης της ΓΣEΣ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος. Αυτή περιλαµβάνει δε τον αριθµό εισακτέων, τους πτυχιούχους που έχουν
δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις, τους επιµέρους επιστηµονικούς κλάδους
στους οποίους θα γίνει η εκπαίδευση, τα κριτήρια επιλογής, την ηµεροµηνία εξε-
τάσεων και τα παραστατικά που πρέπει να υποβληθούν από τους υποψήφιους
Mεταπτυχιακούς Φοιτητές.1

γ. Kάθε υποψήφιος µεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται να παραλάβει από τη Γραµ-
µατεία του ΠMΣ ενηµερωτικό φάκελο που περιέχει τα έντυπα αίτησης, συστατι-
κών επιστολών, συνέντευξης, καθώς και την ύλη των γραπτών εξετάσεων.1

δ. Όσον αφορά την επιλογή υποψηφίων για την απόκτηση M∆E, κατά τη διαδικασία
των εξετάσεων, το µέλος ∆EΠ που είναι υπεύθυνο για το αντίστοιχο εξεταζόµενο
γνωστικό αντικείµενο υποβάλλει στη Συντονιστική Eπιτροπή του ΠMΣ, µια ώρα
πριν τις εξετάσεις, 15 θέµατα. H Συντονιστική Eπιτροπή εξαιρεί µε κλήρωση 5
θέµατα και στη συνέχεια παρουσία των υποψηφίων φοιτητών πραγµατοποιεί κλή-
ρωση µε την οποία ορίζονται τα τελικά 5 θέµατα των εξετάσεων ανά γνωστικό
αντικείµενο. 

ε. Oι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν και στα πέντε (5) τελικά θέµατα σε
ειδικό έντυπο που παρέχεται από τη Γραµµατεία του ΠMΣ, στο οποίο ο χώρος
που αναγράφεται το όνοµα του υποψηφίου καλύπτεται µε ειδικό αδιαφανές
υλικό. Aπογορεύται η καταγραφή στο έντυπο αυτό οποιουδήποτε χαρακτηριστι-
κού που θα µπορούσε να αποκαλύψει αµέσως ή εµµέσως την ταυτότητα του
υποψηφίου.

στ. H αξιολόγηση των γραπτών για κάθε γνωστικό αντικείµενο γίνεται από 2 µέλη
∆EΠ. Αν υπάρχει διαφορά µεγαλύτερη των 3 µονάδων, το γραπτό βαθµολογείται
και από τρίτο µέλος ∆EΠ. Tα µέλη ∆EΠ είναι µέλη της Eπιτροπής Eπιλογής και
αξιολογούν γραπτά του ιδίου ή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειµένου.

1 ∆ιατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.phed.uoa.gr
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ζ. H επιλογή των εισακτέων στο ΠMΣ γίνεται από επιτροπή µελών ∆EΠ του Tµή-
µατος που συγκροτείται µε απόφαση της ΓΣEΣ. O πίνακας επιτυχόντων επικυ-
ρώνεται από τη ΓΣEΣ.

η. H εισαγωγή των υποψηφίων στο Πρόγραµµα για απόκτηση Μεταπτυχιακού
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης θα γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ
Βαθµός πτυχίου 30
Μαθήµατα ειδίκευσης 10
Πτυχιακή εργασία ή επιπλέον έτη σπουδών 5
Ανακοινώσεις ή ∆ηµοσιεύσεις 10
Κατοχή δεύτερου πτυχίου 5
Επαγγελµατική εµπερία 5
Συνέντευξη 10
Γραπτό υπόµνηµα 5
Σύνθετο διαγώνισµα 20

Προϋπόθεση αποτελεί η τεκµηρίωση: α) της επαρκούς γνώσης της Αγγλικής
γλώσσας και β) της γνώσης προγραµµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή.

θ. H γραπτή εξέταση γίνεται στο γνωστικό αντικείµενο που επιλέγει να ειδικευτεί ο
υποψήφιος µε την αίτησή του.2 Tα αντικείµενα αυτά είναι: α) Aθλητιατρική, β)
Aθλητική Bιοµηχανική, γ) Aθλητική Φυσικοθεραπεία, δ) Εργοφυσιολογία, ε) Εργο-
φυσιολογία-Μέθοδοι Έρευνας και Φυσική ∆ραστηριότητα και στ) Ποσοτική Ανά-
λυση Κινησιο-Βιολογικών Αποτελεσµάτων. Για να θεωρηθεί επιλέξιµος ένας υπο-
ψήφιος πρέπει απαραιτήτως να λάβει τη βάση (6) στο γνωστικό αντικείµενο, στο
οποίο έχει εξεταστεί. 

ι. H επαρκής γνώση της Aγγλικής γλώσσας τεκµηριώνεται µε τίτλο σπουδών από
Eκπαιδευτικό Ίδρυµα αγγλόφωνης χώρας, Πιστοποιητικό Proficiency ή Πιστοποιη-
τικό Toefl µε βαθµολογία τουλάχιστον 69 µόρια ή πιστοποιητικό IELTS µε βαθµολο-
γία τουλάχιστον 6 µόρια ή κρατικό πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας επιπέδου του-
λάχιστον CI. Oι υποψήφιοι που δεν έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία
εξετάζονται από ειδική επιτροπή που συγκροτείται από τη Συντονιστική Eπιτρο-
πή του ΠMΣ προς το σκοπό αυτό. H γραπτή εξέταση αποτελείται από 4 µέρη:
Open Cloze, Reading Comprehension, Vocabulary και Translation. H προφορική εξέ-
ταση αποτελείται από 2 µέρη: µια σύντοµη συνέντευξη και ανάγνωση, περίληψη
και σχολιασµό ενός µικρού κειµένου, µε δυνατότητα προετοιµασίας 2-3 λεπτών. Η
γνώση προγραµµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή τεκµηριώνεται µε αντίστοιχο
πιστοποιητικό (ECDL), ενώ οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν εξετάζονται από ειδι-
κή επιτροπή που συγκροτείται από την ΣΕ του ΠΜΣ, προς το σκοπό αυτό.

κ. Όσον αφορά τους υποψηφίους για απόκτηση ∆∆, η αξιολόγηση και τελική επι-
λογή γίνεται µε συνεκτίµηση των εξής κριτηρίων: α) γενικός βαθµός µαθηµάτων
µεταπτυχιακού διπλώµατος, β) ειδικός βαθµός µαθηµάτων σχετικών µε το γνω-
στικό αντικείµενο στο οποίο θα εκπονηθεί η διδακτορική διατριβή, γ) συνέντευξη-
συστατικές επιστολές, δ) µεταπυχιακή διατριβή, ε) δηµοσιεύσεις και στ) ανακοι-
νώσεις σε συνέδρια. Για την αντικειµενική επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια α,
β, γ, δ, ε και στ µοριοποιούνται σε 20%, 20%, 25%, 15%, 10% και 10% αντίστοιχα.

1,2 ΓΣΕΣ 7/4/2009



ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

α. H φοιτητική ιδιότητα αποκτάται µε την εγγραφή ενός ατόµου στο ΠMΣ. Όλοι οι
φοιτητές υποχρεούνται να είναι πλήρους φοίτησης. Για τους µεταπτυχιακούς
φοιτητές τούτο σηµαίνει εγγραφή και παρακολούθηση αριθµού µαθηµάτων τα
οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 21 ECTS. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και
ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντα καθηγητή και των Συµβούλων
Σπουδών, που ορίζεται από τη Συντονιστική Eπιτροπή, επιτρέπεται ένας φοιτη-
τής να είναι είτε µερικής φοίτησης είτε “εν αδεία” για ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο.

β. H εγγραφή του φοιτητή στο Πρόγραµµα και η δήλωση των µαθηµάτων τα οποία
θα παρακολουθήσει είναι υποχρεωτική για κάθε εξάµηνο και πρέπει να γίνει προ
της καταληκτικής ηµεροµηνίας, η οποία εµφανίζεται στο ηµερολόγιο ακαδηµαϊ-
κών δραστηριοτήτων. Παραβίαση της δεδοµένης προθεσµίας εγγραφής ισοδυνα-
µεί µε απώλεια της δυνατότητας παρακολούθησης του τρέχοντος εξαµήνου. Yπό-
χρεοι εγγραφής είναι επίσης και φοιτητές οι οποίοι είναι δικαιολογηµένα “εν
αδεία” για ένα εξάµηνο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για πολύ σοβαρούς
λόγους και µετά από αίτηση του µεταπτυχιακού φοιτητή, η Συντονιστική Eπι-
τροπή δύναται να αποφασίσει την αναστολή της εγγραφής και να παρατείνει τη
σχετική άδεια µη παρακολούθησης µαθηµάτων µέχρι και ένα (1) χρόνο.

γ. Eντός 20 ηµερών από την έναρξη των µαθηµάτων ο φοιτητής δύναται να απο-
συρθεί από την παρακολούθηση ενός µόνο µαθήµατος. H παρακολούθηση του
µαθήµατος αυτού µπορεί να αντικατασταθεί µε κάποιο άλλο µάθηµα µόνο στην
περίπτωση όπου χάνεται η ιδιότητα της πλήρους φοίτησης. Eάν ένας φοιτητής
δεν αποσυρθεί από ένα µάθηµα εντός των 20 ηµερών, τούτο θα καταγράφεται
στην κατάσταση της αναλυτικής του βαθµολογίας.

δ. Για την εγγραφή του ο φοιτητής συµπληρώνει αντίστοιχο έντυπο δήλωσης των
µαθηµάτων όπου θα παρακολουθήσει. Tο έντυπο αυτό υπογράφεται πρώτα από
τον επιβλέποντα καθηγητή και ύστερα από έναν από τους δύο Συµβούλους
Σπουδών. Eάν δεν έχει ορισθεί επιβλέπων καθηγητής, υπογράφουν και οι δύο
Σύµβουλοι Σπουδών. Aνάλογη διαδικασία ακολουθείται για να αποσυρθεί ο φοι-
τητής από την παρακολούθηση ενός µαθήµατος και να το αντικαταστήσει µε
άλλο µάθηµα. Σε αυτή την περίπτωση υπογράφουν το αντίστοιχο έντυπο οι διδά-
σκοντες καθηγητές πρώτα και ένας εκ των δύο Συµβούλων Σπουδών.

ε. Hµέρες µαθηµάτων όπου τυχαίνει να είναι αργία δύνανται να µετατίθενται από
το διδάσκοντα για διεξαγωγή σε διαφορετική ηµεροµηνία.

2.3 KAΘHKONTA ∆I∆AΣKONTΩN

Kάθε διδάσκων στο Πρόγραµµα θα πρέπει :

α. Nα εξαντλεί τις υπάρχουσες προϋποθέσεις και δυνατότητες και να βρίσκει πρόσθετες,
ώστε η κινητικότητα του Προγράµµατος να είναι συνεχής και παραγωγική.

β. Nα κατανοεί τη βασική αρχή ότι επίκεντρο ενός σύγχρονου µεταπτυχιακού προ-
γράµµατος είναι η υπό διαµόρφωση προσωπικότητα του υποψήφιου επιστήµο-
να και ο σεβασµός της χωρίς όρους και διακρίσεις.

γ. Nα προασπίζει την αξία και το κύρος της επιστηµονικής και ερευνητικής διαδικα-
σίας, οριοθετώντας µε σαφήνεια προς κάθε κατεύθυνση την ενδεδειγµένη πορεία
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κατάκτησης της επιστηµονικής γνώσης µέσα από εργώδη αναζήτηση και µελέτη.
δ. Nα προεκτείνει διαρκώς τις γνωστικές του δυνατότητες στον ευρύτερο χώρο

των συναφών επιστηµονικών πεδίων, προκειµένου να είναι σε θέση να προσφέ-
ρει σύνθετη, διεπιστηµονική, σύγχρονη γνώση.

ε. Nα είναι προσιτός, ήρεµος και συνεργάσιµος µε τους µεταπτυχιακούς φοιτητές,
και να παρέχει χωρίς διακρίσεις τις γνώσεις και τις εµπειρίες του στο βωµό της
επιτυχούς πορείας των υποψηφίων νέων επιστηµόνων στις σπουδές τους.

στ. Nα παρουσιάζει σαφές σχέδιο µαθήµατος µε οδηγίες, βιβλιογραφία και εµπλου-
τισµένο θεµατολόγιο σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, ώστε η διδακτέα ύλη να
καλύπτει επαρκώς τις επιστηµονικές απαιτήσεις του αντικειµένου.

ζ. Nα διευκολύνει τους µεταπτυχιακούς φοιτητές στην επικοινωνία τους µε όλους
τους διδάσκοντες και ει δυνατόν µε τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, για να
αποκτούν πρόσθετες πολύπλευρες εµπειρίες από επιστήµονες διαφορετικών
γνωστικών αντικειµένων.

η. Nα υποδεικνύει την αναγκαιότητα της µεθοδικής προετοιµασίας και του σχεδια-
σµού της επιστηµονικής έρευνας που απαιτεί το πρόγραµµα, µε γνώµονα την
επιτυχή έκβασή της αλλά και την προοπτική παραγωγής αποτελεσµάτων υψη-
λής στάθµης.

θ. Nα συµµετέχει ως επιβλέπων καθηγητής ενεργά στην οργάνωση της παρουσία-
σης της ερευνητικής πρότασης κάθε µεταπτυχιακού φοιτητή, µε στόχο τον έλεγ-
χο των δυνατοτήτων και προοπτικών της έρευνας και τη βελτίωση των µεθοδο-
λογικών της απαιτήσεων.

ι. Nα οργανώνει συζήτηση των αποτελεσµάτων των εξετάσεων ή εργασιών, µε
στόχο τη µεγιστοποίηση της µάθησης µέσα από τον εντοπισµό των λαθών και
την παραδειγµατική παρουσίαση εξαίρετων επιδόσεων.

κ. Nα επιτρέπει τη δυνατότητα της αυτο-αξιολόγησης και της ετερο-αξιολόγησης,
µε στόχο την καλλιέργεια της αντικειµενικότητας της κρίσης και την απόκτηση
εµπειριών συνυπευθυνότητας και αυτοκριτικής.

λ. Nα ανακοινώνει τα αποτελέσµατα εξετάσεων, εργασιών, εργαστηριακών ασκή-
σεων και άλλων αξιολογήσεων εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα διε-
ξαγωγής τους, και να επιτρέπει την πρόσβαση κάθε µεταπτυχιακού φοιτητή
στα γραπτά του µετά τη διόρθωση.

µ. Nα έχει την τελική ευθύνη της επιλογής του θέµατος έρευνας για κάθε έναν από
τους υπό επίβλεψη µεταπτυχιακούς φοιτητές του και να εξαντλεί τις δυνατότη-
τες επιτυχούς έκβασής της, ανεξάρτητα από τον υπόλοιπο φόρτο εργασίας.

ν. Nα ενηµερώνει τη Συντονιστική Eπιτροπή του ΠMΣ σε περίπτωση που για οποι-
οδήποτε λόγο αδυνατεί να αναλάβει την επίβλεψη ενός µεταπτυχιακού φοιτητή,
ώστε η επίβλεψη να ανατίθεται σε άλλον διδάσκοντα ή σε ειδική συµβουλευτική
επιτροπή.

2.4 YΠOXPEΩΣEIΣ & ∆IKAIΩMATA ΦOITHTΩN

1. AKA∆HMAΪKEΣ YΠOXPEΩΣEIΣ

Kάθε Mεταπτυχιακός Φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί και να απο-
δέχεται εν δυνάµει τις εξής βασικές προϋποθέσεις της συµµετοχής του στο Πρό-
γραµµα Mεταπτυχιακών Σπουδών :
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α. H παρουσία του στο Πρόγραµµα Mεταπτυχιακών Σπουδών είναι µια συνειδητή
επένδυση ζωής, φιλοσοφίας και αποφασιστικότητας για µέγιστη συµµετοχή
στην αµφίδροµη λειτουργία της κατάκτησης της γνώσης και της προσφοράς
στην επιστήµη.

β. H προθυµία να συνεργάζεται τόσο µε τα µέλη της τριµελούς εισηγητικής επι-
τροπής του όσο και µε κάθε άλλο διδάσκοντα ή ερευνητή του Προγράµµατος, για
θέµατα που άπτονται της ερευνητικής του επιµόρφωσης και της επιστηµονικής
του κατάρτισης.

γ. H συνεργασία του µε τον επιβλέποντα καθηγητή είναι αυτονόητη και καθοριστι-
κή για το σχεδιασµό και την υλοποίηση των ατοµικών στόχων των σπουδών και
της ερευνητικής του δραστηριοποίησης, χωρίς βέβαια αυτό να του στερεί το
αναφαίρετο δικαίωµα να έχει άποψη και να τη διατυπώνει άµεσα και δηµιουργι-
κά.

δ. H αποφασιστικότητά του για πρόοδο και ανέλιξη σε καµία περίπτωση δεν µπο-
ρεί να υποκαταστήσει το ακαδηµαϊκό ήθος, την επιστηµονική  συνέπεια και την
αντικειµενικότητα, µε την οποία θα αντιµετωπίζει κάθε εύλογη δυσκολία ή απαί-
τηση του Προγράµµατος.

ε. H πρόταση του στο Πρόγραµµα Mεταπτυχιακών Σπουδών και η συνολική ακα-
δηµαϊκή και επιστηµονική του εικόνα, πρέπει να είναι αµιγώς προσωπική κατά-
κτηση και έργο των δικών του ικανοτήτων.

στ. H συµµετοχή του στις προγραµµατισµένες ή έκτακτες δραστηριότητες του Προ-
γράµµατος, είτε αυτές οδηγούν σε προβλεπόµενη αξιολόγηση είτε είναι γενικού
επιµορφωτικού χαρακτήρα, πρέπει να είναι πρόθυµη, ανελλιπής και δηµιουργική.

2. ΠAPAKOΛOYΘHΣH MAΘHMATΩN

α. H συµµετοχή των µεταπτυχιακών φοιτητών στα µαθήµατα είναι υποχρεωτική
και αξιολογείται κατά την κρίση του διδάσκοντα.

β. Προβλήµατα σχετικά µε την παρακολούθηση των µαθηµάτων αντιµετωπίζονται
κατά περίπτωση σε 1ο βαθµό από τον διδάσκοντα και την τριµελή Συµβουλευτι-
κή Eπιτροπή και σε 2ο βαθµό από το ∆ιευθυντή Mεταπτυχιακών Σπουδών και
τη Συντονιστική Eπιτροπή του ΠMΣ.

γ. Zητήµατα υγείας ή άλλων κοινωνικών ή οικογενειακών προβληµάτων, τα οποία
δυσχεραίνουν την ανελλιπή συµµετοχή του µεταπτυχιακού φοιτητή, επιλύονται
στη Συντονιστική Eπιτροπή του ΠMΣ µετά από σχετική αίτηση του φοιτητή και
συνεννόηση µε το διδάσκοντα.

δ. Σε περίπτωση ελλιπούς παρακολούθησης σε ένα (1) µόνο µάθηµα, η Συντονι-
στική Eπιτροπή του ΠMΣ µπορεί να επιτρέψει µία (1) µόνο προσπάθεια παρα-
κολούθησής του από την αρχή ή κάλυψής του µε άλλο τρόπο, που θα αποφασί-
σει. H ελλιπής παρακολούθηση σε περισσότερα από ένα (1) µαθήµατα αντιµε-
τωπίζεται από τη Συντονιστική Eπιτροπή του ΠMΣ µε ειδικό τρόπο κατά περί-
πτωση και µπορεί να οδηγήσει σε πλήρη διαγραφή από το Πρόγραµµα.

ε. Ένα θεωρητικό µάθηµα υπολογίζεται ότι έχει διδαχθεί, εφόσον έχει πραγµατο-
ποιηθεί το 100% των προβλεπόµενων ωρών διδασκαλίας. 

στ. Kάθε µεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωµα να αλλάξει ένα µάθηµα µέσα σε
διάστηµα 20 ηµερών από την έναρξη των µαθηµάτων. Mετά την παρέλευση του
χρονικού αυτού ορίου χρειάζεται έγκριση της Συντονιστικής Eπιτροπής και
έγγραφη άδεια του ∆ιευθυντή Mεταπτυχιακών Σπουδών.
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ζ. Oι φοιτητές µετέχουν ενεργώς στις συζητήσεις, ασκήσεις και ερευνητικές δρα-
στηριότητες του Προγράµµατος.

η. Kάθε µεταπτυχιακός φοιτητής µε την εγγραφή του στο Πρόγραµµα:
i. αποδέχεται τις οδηγίες του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Προγράµµα-

τος Mεταπτυχιακών Σπουδών και αναγνωρίζει το δικαίωµα της Συντονιστικής
Eπιτροπής να αποφασίσει τη διαγραφή του σε περίπτωση οριστικής αποτυχίας.

ii. αποδέχεται χωρίς δισταγµούς τις υποχρεώσεις που καθορίζει κάθε διδάσκων για
τη διδακτική και βαθµολογική διαχείριση του µαθήµατος που διδάσκει στα πλαί-
σια του Προγράµµατος.

θ. Στην περίπτωση αυτή ο µεταπτυχιακός φοιτητής δηλώνει στον καθηγητή την
πρόθεσή του και υποβάλλει σχετική έντυπη-αίτηση στη γραµµατεία του Προ-
γράµµατος. H αίτηση πρέπει να συνοδεύεται µε σχετική αιτιολόγηση τόσο στο
διδάσκοντα καθηγητή όσο και στη γραµµατεία.

ι. H κωδικοποίηση της εικόνας προόδου στη καρτέλλα του µεταπτυχιακού φοιτητή
αφορά τις εκκρεµότητες που αναφέρονται στον Πίνακα 2.

3. AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 1

α. O τελικός βαθµός κάθε µαθήµατος προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων
των φοιτητών σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του Eσωτερικού Kανονισµού
Σπουδών και τις οδηγίες που παρέχει ο κάθε διδάσκων στην αρχή του εξαµήνου.

β. H αξιολόγηση της ακαδηµαϊκής απόδοσης των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται
µε βάση την δεκαβάθµια κλίµακα και µε ακρίβεια 1/10.

γ. Oι φοιτητές κατηγοροποιούνται µε βάση τις επιδόσεις τους σε οµάδες επιτυχό-
ντων (Eπ, P) και αποτυχόντων (Aπ, F). O ελάχιστος αποδεκτός βαθµός µαθήµα-
τος για τα µαθήµατα κορµού είναι το 6.0 και για τα υπόλοιπα µαθήµατα το 6.5.

δ. Oι επιτυχείς επιδόσεις των φοιτητών οµαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Κλιµάκωση της Βαθµολογικής Αξιολόγησης

EΠITYXONTEΣ KΛAΣH BAΘMOΣ AΞIOΛOΓHΣHΦOITHTEΣ (%)
10 9.5-10 A - A Άριστα
25 9.0-9.4 B - B Πολύ καλά
30 7.5-8.9 Γ - C Kαλά
25 7.0-7.4 ∆ - D Mέτρια
10 6.5 2-6.9 E - E Eπαρκώς

Προϋπόθεση για την αξιόπιστη αντιστοίχιση του βαθµού του µαθήµατος µε
ποσοστό επιτυχόντων είναι η ύπαρξη συγκριτικών στατιστικών δεδοµένων, τα
οποία αναφέρονται στις επιδόσεις των φοιτητών τουλάχιστον των τριών (3)
τελευταίων ετών.

ε. Oι αποτυχόντες φοιτητές κατηγοροποιούνται σε δύο οµάδες, ως ακολούθως:

KΛAΣH BAΘMOΣ AΞIOΛOΓHΣH
5.5-6.4 3 Aπορ - Fx Aνεπιτυχής εξέταση-χρειάζονται ορισµένες ακόµη βελτιώσεις
5.4≤ Aπ - F Aνεπιτυχής εξέταση-χρειάζονται ουσιώδεις επιπλέον βελτιώσεις

1 Για την πληρέστερη διαφάνεια, σωστότερη κατανόηση και συγκρισιµότητα της αξιολόγησης των επιδόσεων
των φοιτητών λήφθηκε υπόψη το Άρθρο 4 του ΦEK 1466/13.08.07.

2 Για τα µαθήµατα κορµού η κλάση αυτή κυµαίνεται από 6.0-6.9.
3 Για τα µαθήµατα κορµού η κλάση αυτή κυµαίνεται από 5.5-5.9.



στ. Φοιτητές οι οποίοι εγγράφονται να παρακολουθήσουν µάθηµα ως ακροατές
(Audit) αξιολογούνται µε βάση τις διχοτοµηµένες κατηγορίες επιτυχών (Pass) ή
αποτυχών (Fail), ήτοι δυνητικά προκύπτουν οι κατηγορίες AκρEπ, AκρAπ, ελλη-
νιστί και Audit P, Audit F, αγγλιστί αντίστοιχα.

ζ. H αξιολόγηση του φοιτητή προκύπτει από τη συνεκτίµηση της απόδοσής του σε
συγκεκριµένους τοµείς  και από τη γενική εικόνα που εµφανίζει κατά τη διάρκεια
της φοίτησής του. H γενική εικόνα διαµορφώνεται από το ενδιαφέρον, τη συµ-
µετοχή, την εργατικότητα, την επινοητικότητα, την κριτική σκέψη, την ερευνητι-
κή και επαγωγική ικανότητα, την έµπνευση, την εφευρετικότητα, κ.α.

η. H τελική βαθµολογία διαµορφώνεται σε ενιαία βαθµολογική ποσοστιαία κατανο-
µή ως εξής: Bαθµός Προόδου (20%),  Bαθµός από Eργασίες (30%), Tελική Eξέτα-
ση (50%).

θ. Σε ειδικές περιπτώσεις ο αρµόδιος διδάσκων, µπορεί να τροποποιήσει την προ-
τεινόµενη ενιαία βαθµολογική κατανοµή, ανάλογα µε τις απαιτήσεις και ιδιαιτε-
ρότητες του µαθήµατός του.

ι. Eπιτρέπεται µία (1) µόνο περίπτωση αποτυχίας σε µάθηµα και µία (1) µόνο
συµπληρωµατική επανεξέταση σε αυτό και µόνο µετά από εισήγηση του διδά-
σκοντα προς τη Συντονιστική Eπιτροπή. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας
ο φοιτητής αποχωρεί οριστικά από το µεταπτυχιακό πρόγραµµα.

κ. H αξιολόγηση και βαθµολόγηση σε κάθε µάθηµα είναι αποκλειστική αρµοδιότητα
του διδάσκοντα καθηγητή, γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα µαθήµα-
τα και αποτελεί παράγωγο της αντικειµενικής εκτίµησης της απόδοσης του
µεταπτυχιακού φοιτητή.

λ. Πρόσβαση στα αρχεία του Προγράµµατος Mεταπτυχιακών Σπουδών  έχουν
µόνο τα µέλη του ∆ιδακτικού Προσωπικού του Προγράµµατος, ενώ η έκδοση
βεβαιώσεων και πιστοποιητικών αποτελεί ευθύνη του ∆ιευθυντή και της γραµ-
µατείας του Προγράµµατος.

µ. H γραµµατεία του Προγράµµατος κρατά αρχείο αξιολογικών ιδιαιτεροτήτων, οι
οποίες οµαδοποιούνται σε επτά κατηγορίες σύµφωνα µε τον Πίνακα 2. 

Πίνακας 2. Κατηγορίες Εκκρεµοτήτων, Φοίτηση, Αξιολόγηση

M.E. Mάθηµα σε εξέλιξη Mάθηµα που δεν περατώθηκε στην προγραµµατισµένη διάρκεια, 
χωρίς ευθύνη του φοιτητή

E.Φ. Eλλιπής Φοίτηση O φοιτητής έχει εκκρεµότητα σε ένα µάθηµα. H εκκρεµότητα 
λύνεται µέσα στις 90 πρώτες µέρες του επόµενου εξαµήνου.

E.Φ. Eλλιπής Φοίτηση Ξεπεράστηκε το διάστηµα των 90 ηµερών και η εκκρεµότητα 
Απ. Aποτυχία υφίσταται ακόµη

Aδ. Aδικαιολόγητη O φοιητής απουσιάζει από κάποια εξέταση ή άλλη βαθµολογική 
Απ. Απουσία υποχρέωση χωρίς σοβαρό λόγο

A. Aποχώρηση O φοιτητής αποχωρεί από το µάθηµα µέσα στο επιτρεπόµενο 
χρονικό όριο

A. Aποχώρηση- O φοιτητής αποχωρεί από το µάθηµα µετά την προθεσµία µε 
Απ. Αποτυχία άδεια της Σ.E. αλλά η απόδοσή του µέχρι το σηµείο αυτό έχει 

αξιολογηθεί ως αποτυχηµένη

A.E. Aποφυγή O φοιτητής χάνει την τελική εξέταση για κάποιο σοβαρό λόγο. 
εξέτασης Aπαιτείται έγκριση συµπληρωµατικής εξέτασης
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4. ∆IKAIΩMATA METAΠTYXIAKΩN ΦOITHTΩN

α. Oι µεταπτυχιακοί φοιτητές συµµετέχουν δια των εκπροσώπων τους στα συλ-
λογικά πανεπιστηµιακά όργανα λήψης αποφάσεων και στα εκλεκτορικά σώµα-
τα ανάδειξης πανεπιστηµιακών αρχών.

β. Oι µεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται υγειονοµικής περίθαλψης και διευκολύνσε-
ων για τις µετακινήσεις τους κατ’ αναλογία προς τους προπτυχιακούς φοιτητές.

γ. Στους µεταπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες και δάνεια κατ’ ανα-
λογία προς τους προπτυχιακούς φοιτητές.

δ. Oι προϋποθέσεις χορήγησης δανείων σε µεταπτυχιακούς φοιτητές είναι:
Nα έχουν εγγραφεί σε τµήµα µεταπτυχιακών σπουδών ή να έχουν γίνει δεκτοί
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και να δοθεί προσωπική εγγύηση από
γονέα του φοιτητή ή τρίτο φερέγγυο πρόσωπο ή άλλη εξασφάλιση κατά την
κρίση των πιστωτικών οργανισµών και πιστωτικών ιδρυµάτων.

� Nα µην έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και να µην έχει χορηγηθεί
δάνειο από τον ίδιο ή από άλλον πιστωτικό οργανισµό για τον ίδιο σκοπό.

� Oι χρηµατοδοτούµενες δαπάνες είναι για δίδακτρα, βιβλία - εκπαιδευτικό υλικό
και έξοδα διαβίωσης. Tο ύψος της χρηµατοδότησης καθορίζεται σε 14.673,51
ευρώ για συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών και εξειδικεύεται ως εξής: µέχρι
5.869,40 ευρώ για µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης και το υπόλοιπο για διδα-
κτορικό δίπλωµα.

� Oι εκταµιεύσεις για τα πιο πάνω ποσά δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 2.934,70
ευρώ ανά έτος σπουδών. Eπιτρέπεται και µετά το πέρας του έτους σπουδών και
για περίοδο µέχρι έξι (6) µήνες η χρηµατοδότηση δαπανών για δίδακτρα. Tο
2.934,70 ευρώ περιλαµβάνει δανειοδότηση για την κάλυψη δαπανών για δίδακτρα,
βιβλία - εκπαιδευτικό υλικό και έξοδα διαβίωσης. Tο ύψος της χρηµατοδότησης για
κάλυψη δαπανών που αφορούν αγορά βιβλίων - εκπαιδευτικού υλικού και εξόδων
διαβίωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 1.760,82 ευρώ ανά έτος σπουδών.

� Oι εγκρίσεις και εκταµιεύσεις του δανείου προϋποθέτουν εγγραφή σε Tµήµα
Mεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµιακού Iδρύµατος και προσκόµιση στη
χρηµατοδοτούσα Tράπεζα των απαραιτήτων δικαιολογητικών (βεβαίωση εγγρα-
φής και προόδου σπουδών).

� H διάρκεια αποπληρωµής είναι 15ετής. Λεπτοµέρειες για τη χορήγηση και την
αποπληρωµή του δανείου δίνονται σε υπουργική απόφαση που έχει δηµοσιευτεί
στην Eφηµερίδα της Kυβέρνησης (τ.B' 659/31.7.1996).

2.5 ΠΛAIΣIO ∆IEΞAΓΩΓHΣ EPEYNAΣ

Για τη διεξαγωγή της έρευνας που προβλέπεται από το Πρόγραµµα Mεταπτυχια-
κών Σπουδών θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προβλεπόµενες προϋποθέσεις
και διαδικασίες.

EPEYNHTIKH ΠPOTAΣH

H ερευνητική πρόταση είναι µια προκαταρκτική εργασία του µεταπτυχιακού φοι-
τητή, η οποία υποβάλλεται στο επιβλέπον µέλος ∆EΠ, όταν πρόκειται για φοιτητή
που εκπονεί µεταπτυχιακή έρευνα και στην τριµελή συµβουλευτική επιτροπή για
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υποψήφιους διδάκτορες, µε σκοπό να αξιολογηθεί και εγκριθεί η περαιτέρω διαδι-
κασία εκπόνησης της µεταπτυχιακής και διδακτορικής διατριβής. Περιλαµβάνει τα
τρία πρώτα κεφάλαια της διατριβής (εισαγωγή, ανασκόπηση βιβλιογραφίας και
µεθοδολογία), τη βιβλιογραφία και τα παραρτήµατα.

Mε την ερευνητική πρόταση ο φοιτητής θέτει µε συγκεκριµένο και σαφή τρόπο
το ερευνητικό πρόβληµα, τη φύση και τη σπουδαιότητα της µελέτης, τη θεωρητική
βάση, την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τη µεθοδολογία εξέτασης του προβλήµατος
και τον τρόπο επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδοµένων.

H ερευνητική πρόταση υποβάλλεται αφού ο φοιτητής ολοκληρώσει την παρα-
κολούθηση 2/3 των µαθηµάτων του Προγράµµατος µε την προϋπόθεση σε αυτά να
περιλαµβάνονται τα µαθήµατα κορµού Mεθοδολογία Έρευνας και Bιοστατιστική και
το προχωρηµένο µάθηµα της κατεύθυνσής του. H προετοιµασία του φοιτητή για τη
συγγραφή της ερευνητικής πρότασης µπορεί να αρχίσει και νωρίτερα στη διάρκεια
των µεταπτυχιακών του σπουδών. H έκταση της ερευνητικής πρότασης εξαρτάται
από το θέµα και κυρίως από την έκταση του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ 1

Το Πρόγραµµα δίνει τη δυνατότητα στους µεταπτυχιακούς φοιτητές ειδίκευσης να
επιλέξουν για να εκπονήσουν είτε συνθεική είτε ερευνητική διατριβή. 

Συνθετική διατριβή
Η εκπόνηση συνθετικής διατριβής πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις,
προκειµένου να εξασφαλίζεται ισονοµία για την περάτωση των σπουδών ανάµεσα
στους φοιτητές και υψηλή ποιότητα της διατριβής: α) ο φοιτητής πρέπει να απα-
σχολείται πλήρως µε τη συγγραφή της συνθετικής διατριβής για ένα εξάµηνο (περί-
που 40 ώρες εντριβής την εβδοµάδα), β) το θέµα της διατριβής να χαρακτηρίζεται
από υψηλή πρωτοτυπία, γ) ο ελάχιστος αριθµός σελίδων της διατριβής να είναι
περίπου 80 σελίδες πλέον των παραρτηµάτων και της βιβλιογραφίας και δ) να
παρουσιάζεται δηµόσια ενώπιον Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Αν κάποιος
φοιτητής αποφασίσει να εκπονήσει συνθετική διατριβή πρέπει να καταθέσει αίτη-
ση στη Γραµµατεία του ΠΜΣ τόσο αυτός όσο και ο επιβλέπων καθηγητής προκει-
µένου να συζητηθεί στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και να εγκριθεί.

Ερευνητική διατριβή
Η ερευνητική διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη, αυτοτελής και δηµοσιεύσιµη σε
έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό τουλάχιστον της ηµεδαπής. Η συνεργασία δύο ή
περισσότερων φοιτητών για την εκπόνηση της διατριβής τους είναι θεµιτή, καθώς
αναπτύσσει την οµαδική εργασία και την αλληλεπίδραση. Σε περίπτωση όµως ερευ-
νητικής συνεργασίας οφείλει ο κάθε φοιτητής να έχει διαφορετικές επιστηµονικές
υποθέσεις και να συλέγει και να επεξεργάζεται δεδοµένα σε ατοµικό επίπεδο.
Ακόµα, πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως επάρκεια και πληρότητα µεταβλητών.

METAΠTYXIAKH EPEYNA

α. Για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί το Πρόγραµµα Mετα-
πτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στην απονοµή µεταπτυχιακού διπλώµατος
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ειδίκευσης, ορίζεται από τη ΓΣEΣ, ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Eπι-
τροπής του ΠMΣ, ένα µέλος ∆EΠ, ως επιβλέπον από αυτά που τους έχει ανα-
τεθεί µεταπτυχιακό έργο. H Συντονιστική Eπιτροπή και το επιβλέπον µέλος ∆EΠ
έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπου-
δών του µεταπτυχιακού φοιτητή.

β. O σχεδιασµός της µεταπτυχιακής έρευνας κάθε µεταπτυχιακού φοιτητή γίνεται
µε ευθύνη και πρωτοβουλία του επιβλέποντος καθηγητή µε τρόπο, ώστε ο εντο-
πισµός του ειδικού γνωστικού πεδίου έρευνας να έχει προσδιοριστεί το αργότε-
ρο µέχρι το τέλος του β' εξαµήνου σπουδών.

γ. Tα απαραίτητα στάδια προσέγγισης της διαδικασίας αυτής είναι τα ακόλουθα :

Bιβλιογραφική ανασκόπηση 1ου βαθµού σε ένα ευρύ πεδίο γνωστικής ύλης.
Eντοπισµός βιβλιογραφικών περιοχών µε ενδιαφέρουσες ερευνητικές ελλείψεις.
Bιβλιογραφική ανασκόπηση 2ου βαθµού σε ένα εξειδικευµένο πεδίο γνωστι-
κού περιεχοµένου.
Άτυπη παρουσίαση στον επιβλέποντα καθηγητή των κύριων τάσεων της ειδι-
κής αυτής βιβλιογραφίας.
Eντοπισµός 2-3 αξιόλογων ερευνητικών προβληµάτων, που θα αποτελέσουν
τη βάση της διατριβής.
Συγγραφή της ερευνητικής πρότασης, η οποία θα πρέπει να περιέχει τα
κεφάλαια : Eισαγωγή, Bιβλιογραφία, Mέθοδος.
Yποβολή στη Γραµµατεία του ΠMΣ ενός (1) αντιτύπου της ολοκληρωµένης
ερευνητικής πρότασής του, περίληψης αυτής, εντύπου µε υπογραφές των
µελών της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής ότι παρέλαβαν την πρότα-
ση και σύντοµου βιογραφικού. H δηµόσια υποστήριξη της πρότασης ορίζεται
από τον επιβλέποντα καθηγητή 10 ηµέρες µετά την υποβολή της µε αντί-
στοιχο έντυπο. H Γραµµατεία υποχρεούται να ανακοινώσει το γεγονός και να
δώσει ευρεία δηµοσιότητα στην Πανεπιστηµιακή κοινότητα κυκλοφορώντας
έντυπο που να περιλαµβάνει την περίληψη της διατριβής και το βιογραφικό
σηµείωµα του υποψηφίου.
Παρουσίαση της Eρευνητικής Πρότασης ενώπιον τριµελούς Eπιτροπής, που
αποτελείται από τον επιβλέποντα και (2) δύο µέλη ∆EΠ του ιδίου ή συγγενέ-
στερου αντικειµένου, που ορίζει η ΓΣEΣ µετά από απόφαση της Συντονιστι-
κής Eπιτροπής.
H διάρκειά της δεν υπερβαίνει τα 60 λεπτά. Eιδικότερα, 20 λεπτά διαρκεί η
παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης από τον φοιτητή, 30 λεπτά η κριτική
συζήτηση από τα µέλη της Συµβουλευτικής Eπιτροπής και 10 λεπτά η αξιο-
λόγηση της πρότασης (κεκλεισµένων των θυρών) από τα µέλη της Συµβου-
λευτικής Eπιτροπής.
H ερευνητική πρόταση γίνεται αποδεκτή (µε τροποποιήσεις ή χωρίς),
συντάσσεται πρακτικό και ο φοιτητής συνεχίζει την έρευνα.
Σε αντίθετη περίπτωση η Συντονιστική Eπιτροπή µετά από εισήγηση της τρι-
µελούς επιτροπής αποφασίζει την επανέναρξη της διαδικασίας.

δ. Για την απονοµή Mεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Eιδίκευσης απαιτείται η επιτυχής
εξέταση στα προβλεπόµενα από το οικείο Πρόγραµµα µαθήµατα, σε συνδυασµό
µε τη συµµετοχή του µεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και
ερευνητικών δραστηριοτήτων που έχουν ειδικά οριστεί γι’ αυτόν, καθώς επίσης
και µε την επιτυχή υποστήριξη της µεταπτυχιακής διατριβής. 
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ε. O υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει στη Γραµµατεία του ΠMΣ ένα (1) αντί-
τυπο της ολοκληρωµένης διατριβής του, περίληψη αυτής, έντυπο µε υπογραφές
των µελών της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής ότι παρέλαβαν τη διατριβή και
σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα. H δηµόσια υποστήριξη της διατριβής ορίζεται
από τον επιβλέποντα καθηγητή 30 ηµέρες µετά την υποβολή της µε αντίστοιχο
έντυπο. H Γραµµατεία υποχρεούται να ανακοινώσει το γεγονός και να δώσει
ευρεία δηµοσιότητα στην Πανεπιστηµιακή κοινότητα κυκλοφορώντας έντυπο
που να περιλαµβάνει την περίληψη της διατριβής και το βιογραφικό σηµείωµα
του υποψηφίου.

στ. H τελική αξιολόγηση και κρίση της µεταπτυχιακής διατριβής γίνεται από Eξετα-
στική Eπιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τρία (3) µέλη ∆EΠ, που ορίζονται από
τη ΓΣEΣ ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Eπιτροπής του ΠMΣ.

ζ. O υποψήφιος αναπτύσσει τη µέθοδο και τα αποτελέσµατα της έρευνάς του
δηµόσια ενώπιον της τρι-µελούς Eξεταστικής Eπιτροπής η οποία στη συνέχεια
κρίνει την πρωτοτυπία του θέµατος, την εγκυρότητα της µεθοδολογικής προ-
σέγγισης και το σχεδιασµό της έρευνας. Για την έγκριση απαιτείται η σύµφωνη
γνώµη δύο (2) τουλάχιστον µελών της Eξεταστικής Eπιτροπής και συντάσσεται
πρακτικό.

η. H διάρκειά της δεν υπερβαίνει τα 75 λεπτά. Eιδικότερα, 30 λεπτά διαρκεί η
παρουσίαση της διατριβής από τον φοιτητή, 30 λεπτά η κριτική συζήτηση από
τα µέλη της Συµβουλευτικής Eπιτροπής και 15 λεπτά  η αξιολόγηση της πρότα-
σης (κεκλεισµένων των θυρών) από τα µέλη της Συµβουλευτικής Eπιτροπής.

θ. H διαδικασία κατάθεσης αντιγράφων της µεταπτυχιακής διατριβής στη Γραµµα-
τεία του Tµήµατος ορίζεται ως εξής: κατατίθονται 2 αντίγραφα (1 έντυπο
βιβλιοδετηµένο και 1 σε ηλεκτρονική µορφή) µαζί µε τη βεβαίωση του βιβλιοθη-
κονόµου ότι παρέλαβε ένα βιβλιοδετηµένο αντίγραφο, σηµείωµα του επιβλέπο-
ντα ότι έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και αίτηση απόκτησης Μεταπτυχια-
κού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης.

∆I∆AKTOPIKH EPEYNA 

α. Oι φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις µεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευ-
σης ή είναι κάτοχοι αναγνωρισµένων ισότιµων και ισοδύναµων τίτλων µεταπτυ-
χιακών σπουδών, µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα πλαίσια του
παρόντος Προγράµµατος. Στην περίπτωση αυτή αφού παρακολουθήσουν επιτυ-
χώς τα 3 προβλεπόµενα µαθήµατα του Προγράµµατος και επιτύχουν στις εξετά-
σεις εφ’όλης της ύλης 1, ανακηρύσσονται επίσηµα Yποψήφιοι ∆ιδάκτορες και τους
παρέχεται σχετικό πιστοποιητικό. H διαδικασία εξετάσεων εφ’ όλης της ύλης, είναι
η ακόλουθη: α) οι υποψήφιοι διδάκτορες εξετάζονται εφ’όλης της ύλης σε 3 γνω-
στικά αντικείµενα, τα οποία ορίζονται µετά από συνεργασία του φοιτητή µε τον
επιβλέποντα καθηγητή, από τα οποία τα δύο θα είναι απόλυτα εξειδικευµένα και
σε άµεση σχέση µε το θέµα της διδακτορικής τους διατριβής, ενώ το τρίτο θα είναι
γενικότερο για την απόκτηση σφαιρικότερης γνώσης, β) ορίζεται από τη Συντονι-
στική Eπιτροπή τριµελής εξεταστική επιτροπή για κάθε φοιτητή µετά από πρό-
ταση του επιβλέποντος καθηγητή, γ) οι υποψήφιοι διδάκτορες δίνουν εξετάσεις
στα 3 γνωστικά αντικείµενα µία φορά µε δικαίωµα επενεξέτασης σε ένα µόνο γνω-

1 ΓΣEΣ 22/5/2002.



στικό αντικείµενο σε περίπτωση αποτυχίας. Aν ο φοιτητής αποτύχει σε δύο γνω-
στικά αντικείµενα τότε δεν έχει το δικαίωµα να συνεχίσει τις σπουδές του για την
απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος, δ) οι υποψήφιοι διδάκτορες εξετάζονται
προφορικά, εφόσον επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις και στα τρία γνωστικά
αντικείµενα, από την ίδια τριµελή εξεταστική επιτροπή. Tα γραπτά και το αντί-
στοιχο πρακτικό κατατίθενται στη γραµµατεία του Προγράµµατος µαζί µε το
βαθµό που προέκυψε από την γραπτή και προφορική εξέταση του υποψηφίου.

β. Για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή-υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη ΓΣEΣ,
ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Eπιτροπής, τριµελής συµβουλευτική
επιτροπή, η οποία είναι αρµόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψη-
φίου. H συµβουλευτική επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα, που είναι
µέλος ∆EΠ του Tµήµατος και ανήκει στη βαθµίδα του καθηγητή ή του αναπλη-
ρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή και δύο άλλα µέλη ∆EΠ, από τα οποία
µπορεί το ένα να είναι λέκτορας του Tµήµατος, εφόσον είναι µόνιµος ή έχει του-
λάχιστον τριετή θητεία, ή ερευνητής αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου ή
ιδρύµατος.

γ. H διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισµό του θέµατος και την ορι-
στικοποίηση της ερευνητικής πρότασης είναι η ίδια µε αυτή για τη µεταπτυχια-
κή έρευνα. Στην περίπτωση αυτή η τριµελής Eπιτροπή είναι η συµβουλευτική
επιτροπή.

δ. Eιδικά για το ∆ιδακτορικό επίπεδο σπουδών, συνιστάται σε επιβλέποντες καθη-
γητές και φοιτητές να σχεδιάζουν ερευνητικά προγράµµατα που να συνδυάζουν
παρεµφερή γνωστικά πεδία, όπως γίνεται διεθνώς µε τη σύνθετη έρευνα. 

ε. Σε περιπτώσεις σύνθετων ερευνητικών σχεδιασµών είναι αυτονόητη η συνεργα-
σία µεταξύ εργαστηρίων και σπουδαστηρίων, σε θέµατα µετρήσεων και τεχνι-
κών διαδικασιών.

στ. O φοιτητής υποβάλει στη Γραµµατεία ένα (1) αντίτυπο της ολοκληρωµένης
ερευνητικής του πρότασης, περίληψη αυτής, έντυπο µε υπογραφές των µελών
της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής ότι παρέλαβαν την πρόταση και
σύντοµο βιογραφικό. H δηµόσια υποστήριξη της ερευνητικής πρότασης ορίζεται
από τον επιβλέποντα καθηγητή 10 ηµέρες µετά την υποβολή της µε αντίστοιχο
έντυπο. H Γραµµατεία υποχρεούται να ανακοινώσει το γεγονός και να δώσει
ευρεία δηµοσιότητα στην Πανεπιστηµιακή κοινότητα κυκλοφορώντας έντυπο
που να περιλαµβάνει την περίληψη της πρότασης και το βιογραφικό σηµείωµα
του υποψηφίου.

ζ. H τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα µετά την
ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, σύµφωνα µε το πρόγραµµα και τον κανονι-
σµό µεταπτυχιακών σπουδών, γίνεται από εξεταστική επιτροπή η οποία απαρ-
τίζεται από επτά (7) µέλη ∆EΠ. Στην εξεταστική επιτροπή συµµετέχουν τα τρία
(3) µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής, εφόσον έχουν την ιδιότητα του µέλους
∆EΠ και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) ή κατά περίπτωση πέντε (5) ορίζονται από τη
ΓΣEΣ, ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Eπιτροπής του ΠMΣ. Tα τρία (3)
τουλάχιστον από τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στη βαθµίδα του
καθηγητή.

η. Tα µέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστηµονική
ειδικότητα µε αυτή την οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη διατριβή του και µπορούν
ορισµένα από αυτά να προέρχονται από άλλο Tµήµα του ίδιου ή άλλου AEI.

θ. O υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει στη Γραµµατεία του ΠMΣ ένα (1) αντί-
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τυπο της ολοκληρωµένης διατριβής του, περίληψη αυτής, έντυπο µε υπογραφές
των µελών της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής ότι παρέλαβαν τη διατριβή
και σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα. H δηµόσια υποστήριξη της διατριβής ορίζε-
ται από τον επιβλέποντα καθηγητή 30 ηµέρες µετά την υποβολή της µε αντί-
στοιχο έντυπο. H Γραµµατεία υποχρεούται να ανακοινώσει το γεγονός και να
δώσει ευρεία δηµοσιότητα στην Πανεπιστηµιακή κοινότητα κυκλοφορώντας
έντυπο που να περιλαµβάνει την περίληψη της διατριβής και το βιογραφικό
σηµείωµα του υποψηφίου.

ι. O υποψήφιος υπερασπίζεται τη διατριβή του δηµόσια ενώπιον της εξεταστικής
επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το αν
αποτελεί συµβολή στην εξέλιξη και στην πρόοδο της επιστήµης. Tα µέλη της εξε-
ταστικής επιτροπής ψηφίζουν υπέρ ή κατά της έγκρισης της διατριβής, αιτιολο-
γώντας ειδικά την ψήφο τους. Για την έγκριση διδακτορικής διατριβής απαιτείται
η σύµφωνη γνώµη πέντε (5) τουλάχιστον µελών της εξεταστικής επιτροπής και
συντάσσεται πρακτικό.

κ. H αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη ΓΣEΣ µετά από εισή-
γηση της Συντονιστικής Eπιτροπής, στην οποία πρέπει να γίνεται ρητή αναφο-
ρά στην εκπλήρωση των εξής υποχρεώσεων του υποψήφιου διδάκτορα:

Kατάθεση στη Γραµµατεία δύο αντιγράφων της διατριβής (1 έντυπο βιβλιοδε-
τηµένο και 1 σε ηλεκτρονική µορφή). Προς τούτο συνυποβάλλεται αφενός
σηµείωµα του επιβλέποντα καθηγητή ότι έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις
που αποφάσισε η εξεταστική επιτροπή και αφετέρου βεβαίωση του βιβλιοθη-
κονόµου για την κατάθεση ενός βιβλιοδετηµένου αντιτύπου στη βιβλιοθήκη
του Tµήµατος.
∆ηµοσίευση δύο τουλάχιστον πρωτοτύπων εργασιών σε διεθνή επιστηµονικά
περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους. Προς τούτο αρκεί επιστολή αποδοχής του
εκδότη.
Eρευνητική δραστηριότητα σε πανεπιστήµιο της αλλοδαπής διάρκειας τουλά-
χιστον 2 µηνών, που βεβαιώνεται από τον συνεπιβλέποντα καθηγητή του
ξένου ιδρύµατος.
Προσφορά εκπαιδευτικού εργαστηριακού έργου διάρκειας τουλάχιστον ενός
ακαδηµαϊκού εξαµήνου που βεβαιώνεται από τον ∆ιευθυντή του αντίστοιχου
εργαστηρίου. O συνολικός αριθµός φοιτητο-ωρών του εκπαιδευτικού αυτού
έργου καθορίζεται σε 50 ώρες.
Παρακολούθηση 3 µαθηµάτων.
Επιτυχής εξέταση εφ’όλης της ύλης σε 3 γνωστικά αντικείµενα.

∆IΚΑΙΩΜΑΤΑ ∆ΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΩΝ1

H χρησιµοποίηση δοκιµαζοµένων σε οποιαδήποτε έρευνα προϋποθέτει την ακριβή
τήρηση αρχών και κανόνων και γίνεται µέσα σε ένα πλαίσιο σεβασµού της προσω-
πικότητας του ατόµου. Aδυναµία τήρησης των κανόνων που διατυπώνεται παρα-
κάτω αποτελεί σοβαρό δεοντολογικό παράπτωµα.

Όποιος δοκιµαζόµενος ή ασθενής εκτίθεται σε πιθανό σωµατικό, ψυχολογικό ή
κοινωνικό τραυµατισµό/ένταση πρέπει να ενηµερώνεται και να δίνει εγγράφως τη

1 Bλέπε Kινησιολογία, ∆ικαιώµατα δοκιµαζοµένων, 1:132, 1996.



συγκατάθεσή του πριν τη συµµετοχή του σε κάποιο ερευνητικό πρόγραµµα. Ως
συγκατάθεση δοκιµαζόµενου ορίζεται η εθελούσια συναίνεση ενός ατόµου ή του
νοµικά εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του να ασκεί ελεύθερα τη βούλησή του
χωρίς ανάρµοστο δέλεαρ ή οποιαδήποτε βία, παραπλάνηση, δόλο, πίεση ή άλλη
µορφή εξαναγκασµού.H Συντονιστική Eπιτροπή του ΠMΣ απαιτεί να γίνονται όλες
οι κατάλληλες ενέργειες, ώστε να επιτυγχάνεται η ενηµέρωση και συγκατάθεση
όλων των δοκιµαζόµενων που χρησιµοποιούνται από τους ερευνητές/φοιτητές για
τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράµµατος. Στις περισσότερες περιπτώσεις η
συγκατάθεση θα πρέπει να λαµβάνεται αφού ο δοκιµαζόµενος διαβάσει ένα έντυπο
µε τίτλο “συγκατάθεση µετά από ενηµέρωση” το οποίο παρέχει όλες τις συναφείς
πληροφορίες, που αφορούν την έρευνα ή το Πρόγραµµα, µε την επισύναψη της
υπογραφής του που δείχνει ότι το έντυπο διαβάστηκε και δόθηκε η συγκατάθεση
για τη συµµετοχή κάτω από τις συνθήκες που περιγράφονται σε αυτό. Tο έντυπο
θα πρέπει να είναι διατυπωµένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται εύκολα κατα-
νοητό από τους δοκιµαζόµενους και σε µια γλώσσα την οποία οι δοκιµαζόµενοι
κατανοούν ευχερώς. Aπαιτείται από τους ερευνητές/φοιτητές να µελετήσουν τα
ακόλουθα ώστε να τα συµπεριλάβουν στο έντυπο συγκατάθεσης ως απαραίτητα
στοιχεία ενηµέρωσης για τη συγκεκριµένη έρευνα:

α. Γενική περιγραφή του υπόβαθρου και των στόχων της έρευνας.
β. Eπαρκή επεξήγηση των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν και των σκοπών

τους, αναγνώριση οποιωνδήποτε πειραµατικών διαδικασιών και περιγραφή
όλων των πιθανών κινδύνων που ενυπάρχουν σε αυτές τις διαδικασίες.

γ. Σαφής περιγραφή πραγµατικών ωφελειών που τυχόν θα προκύψουν από τη
συµµετοχή των δοκιµαζόµενων στις ερευνητικές διαδικασίες ή εκ των αποτελε-
σµάτων της όλης ερευνητικής προσπάθειας.

δ. Πρόσκληση για αποσαφήνιση αποριών και απάντηση ερωτήσεων σε οποιεσδή-
ποτε απορίες του δοκιµαζόµενου όσον αφορά τις διαδικασίες ή άλλες πλευρές
της έρευνας.

ε. Σαφής δέσµευση ότι ο δοκιµαζόµενος είναι ελεύθερος να αποσύρει τη συγκατά-
θεσή του και να διακόψει τη συµµετοχή του στην έρευνα ή τη δραστηριότητα
οποιαδήποτε στιγµή, χωρίς καµία προκατάληψη από τη µεριά των ερευνη-
τών/φοιτητών.

στ. Σαφής δέσµευση ότι σε περίπτωση συνέντευξης ή ερωτηµατολογίου ο δοκιµα-
ζόµενος δικαιούται να αρνηθεί να απαντήσει σε κάποια ειδική ερώτηση.

ζ. Σαφής δέσµευση ότι οι υπηρεσίες ή η ασφάλεια που εµπεριέχονται στο γενικό
πλαίσιο της έρευνας δε θα αυξηθούν ούτε θα µειωθούν µε βάση την απόφαση
του δοκιµαζόµενου να συµµετάσχει εθελοντικά ή µη στην έρευνα.

η. Mια εξήγηση των µέτρων που θα ληφθούν από τη µεριά του ερευνητή, ώστε να
διασφαλιστούν αφενός το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων και αφετέρου
οι πληροφορίες, που προκύπτουν από τη συµµετοχή και τις επιδόσεις του δοκι-
µαζόµενου.

Aν οι δοκιµαζόµενοι αναγνωρίζονται από το όνοµα στο ερευνητικό χειρόγραφο προς
δηµοσίευση ή συζήτηση τότε θα πρέπει να λαµβάνεται άδεια από τους ίδιους, ή στο
έντυπο της συγκατάθεσης ή γραπτά σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία. Θα πρέπει να
γνωστοποιείται στο δοκιµαζόµενο από το έντυπο της συγκατάθεσης η οποιαδήπο-
τε συµµετοχή του σε βιντεοταινίες ή φωτογράφησή του καθώς και το ποιός θα έχει
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την εποπτεία τέτοιων βιντεοταινιών ή φωτογραφιών, ποιός θα έχει πρόσβαση στις
ταινίες ή στις φωτογραφίες, πώς αυτές οι ταινίες ή φωτογραφίες πρόκειται να χρη-
σιµοποιηθούν και τι θα απογίνουν οι ταινίες και οι φωτογραφίες όταν ολοκληρωθεί
η έρευνα. Tο έντυπο της συγκατάθεσης δεν πρέπει να περιέχει καµία γλωσσική
ένδειξη που θα συντελούσε στην απαλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη παραίτηση νοµι-
κών δικαιωµάτων αποδεσµεύοντας κάποιον ερευνητή/φοιτητή, ή κάποιο ίδρυµα
από την ευθύνη. Στο κάτω µέρος του εντύπου θα πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για
την υπογραφή του δοκιµαζόµενου (ή ενός νοµικά εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου
του) και την ηµεροµηνία. Γενικά, ενδείκνυται να προηγείται µια δήλωση η οποία θα
διασφαλίζει την προϋπόθεση ότι ο δοκιµαζόµενος ή ο αντιπρόσωπός του έχουν δια-
βάσει και κατανοήσει το έντυπο συγκατάθεσης. Σε περίπτωση ανηλίκων, θα πρέπει
να υπογράφουν ο ένας ή και οι δύο γονείς ή οι έχοντες τη νόµιµη κηδεµονία τους. Για
ανήλικους επαρκούς ωριµότητας θα πρέπει να υπογράφουν ο δοκιµαζόµενος και οι
γονείς.

H Συντονιστική Eπιτροπή αποδέχεται τη δήλωση του Helsinki της Παγκόσµιας
Iατρικής Eταιρίας όσον αφορά τη διεξαγωγή κλινικής έρευνας. Όταν η έρευνα περι-
λαµβάνει τη χρησιµοποίηση ασθενών, οι γιατροί/φοιτητές θα πρέπει να συµµορφώ-
νονται µε τις αρχές που τίθενται σε αυτή τη διακήρυξη. ∆εν είναι απαραίτητο ο
ερευνητής να περιγράφει στο υποβαλλόµενο χειρόγραφο για κρίση τις συγκεκριµέ-
νες ενέργειες που έκανε για να διεκπεραιώσει τη διαδικασία υπογραφής του έντυ-
που συγκατάθεσης, ή να διασφαλίσει το απόρρητο των αποτελεσµάτων ή να προ-
στατέψει τα ατοµικά δικαιώµατα των συµµετεχόντων δοκιµαζόµενων. Eίναι αρκετή
η µαρτυρία του ερευνητή ότι “αποκτήθηκε το έντυπο συγκατάθεσης από το δοκι-
µαζόµενο κατόπιν ενηµέρωσής του” ή η χρησιµοποίηση κάποιας παρόµοιας διατύ-
πωσης. Eίναι κατανοητό από τη Συντονιστική Eπιτροπή του ΠMΣ ότι µια τέτοια
δήλωση εγγυάται τη συµµόρφωση του ερευνητή/φοιτητή µε τις οδηγίες που εκτέ-
θηκαν παραπάνω. H τήρηση των παραπάνω αρχών και κανόνων είναι αποκλειστι-
κή υπευθυνότητα του επιβλέποντα καθηγητή, του διδάσκοντα πειραµατικό µάθηµα
και του φοιτητή ο οποίος διεξάγει πείραµα. Aδυναµία τήρησης των κανόνων αυτών
αποτελεί σοβαρό δεοντολογικό παράπτωµα.

2.6 AΠONOMH METAΠTYXIAKΩN TITΛΩN

Η ΓΣΕΣ εγκρίνει και απονέµει τους Μεταπτυχιακούς Τίτλους Ειδίκευσης και αναγο-
ρεύει Υποψηφίους ∆ιδάκτορες. Aπονέµεται επίσης πάπυρος του Μεταπτυχιακού
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης και του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος  σε ειδική Τελετή που
οργανώνεται κατά το µήνα Σεπτέµβριο στο Αµφιθέατρο «Ε.Παυλίνη» του Τµήµατος,
προσκεκληµένων του Πρυτανικών αρχών, παρισταµένου του Προέδρου του Τµήµα-
τος, των µελών του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και φοιτητών. Στο τελε-
τουργικό περιλαµβάνεται πολιτιστικό πρόγραµµα και επιστηµονική διάλεξη, που
γίνεται από επιφανή Έλληνα ή ξένο οµιλητή, τον οποίο ορίζει η Γενική Συνέλευση
του Τµήµατος.

ANAΓOPEYΣH EΠITIMOY ∆I∆AKTOPA

H Γενική Συνέλευση του Tµήµατος, µε απόφαση των 3/4 των παρόντων µελών της
που διατυπώνεται σε Ψήφισµα, απονέµει τον τίτλο του Eπιτίµου ∆ιδάκτορα σε εξέ-
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χουσες επιστηµονικές προσωπικότητες. H αναγόρευση του Eπιτίµου ∆ιδάκτορα
γίνεται στη Mεγάλη Aίθουσα Tελετών του Πανεπιστηµίου Aθηνών παρισταµένου
του Πρυτάνεως, του Προέδρου και των µελών ∆EΠ του Tµήµατος. Tο εθιµοτυπικό
περιλαµβάνει τα εξής: Προσφώνηση του Πρυτάνεως, προσφώνηση του Προέδρου
του Tµήµατος, παρουσίαση του έργου του τιµωµένου από µέλος ∆EΠ του Tµήµατος,
ανάγνωση από τον Πρόεδρο του Tµήµατος των κειµένων του Ψηφίσµατος, της Aνα-
γόρευσης και του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος, περιένδυση του τιµωµένου µε την
τήβεννο του Tµήµατος και οµιλία του τιµωµένου.

2.7 ΛEITOYPΓIA EPΓAΣTHPIΩN KAI BIBΛIOΘHKHΣ

EPΓAΣTHPIA

Για την υλοποίηση του Προγράµµατος χρησιµοποιούνται από το ∆ιδακτικό Eρευνη-
τικό Προσωπικό και τους φοιτητές τα εξής εργαστήρια: Aθλητιατρικής, Aθλητικής
Bιοµηχανικής, Aθλητικής Φυσικοθεραπείας και Eργοφυσιολογίας, η λειτουργία των
οποίων διέπεται από τις εξής γενικές αρχές:

α. H χρήση των εργαστηρίων γίνεται κατόπιν έγκρισης από τον αρµόδιο ∆ιευθυντή.
β. Yπάρχει συντονισµός και συνεργασία εργαστηρίων και διδασκόντων.
γ. H χρήση του εργαστηριακού χώρου για διδακτικούς σκοπούς έχει προτεραιότητα.
δ. Tης διδασκαλίας έπεται  η χρήση των εργαστηρίων για έρευνα.
ε. H χρήση ενός εργαστηρίου για έρευνα από ένα µέλος ∆EΠ ή από ένα µεταπτυ-

χιακό φοιτητή γίνεται σε ισότιµη βάση ακολουθώντας το βιβλίο κρατήσεων του
εργαστηρίου για έρευνα.

στ. Oι µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν πρόσβαση σε όλα τα παραπάνω εργαστήρια.
ζ. Για να χρησιµοποιήσουν οι µεταπτυχιακοί φοιτητές τα όργανα ενός εργαστηρίου

πρέπει να σέβονται τους κανόνες λειτουργίας του και να είναι εξοικειωµένοι µε
αυτά.

BIBΛIOΘHKH

H βιβλιοθήκη του Tµήµατος στηρίζει τη λειτουργία του Προγράµµατος Mεταπτυ-
χιακών Σπουδών και παρέχει άρτια εξυπηρέτηση στους µεταπτυχιακούς φοιτητές.
Προς το σκοπό αυτό είναι συνδροµητής στα κυριότερα διεθνή περιοδικά αθλητικής
επιστήµης και προµηθεύεται για τις ανάγκες του Προγράµµατος ελληνικά και ξενό-
γλωσσα επιστηµονικά βιβλία και µονογραφίες. Eπιπλέον παρέχει τις ακόλουθες
υπηρεσίες:

α. Σύνδεση µε το διεθνές διαδίκτυο (INTERNET), µέσω του οποίου γίνεται πρόσβα-
ση σε βάσεις πληροφοριών σε όλο τον κόσµο. ∆ίνεται δε η δυνατότητα άµεσης
παραγγελίας on-line φωτοαντιγράφων άρθρων περιοδικών από τις Eλληνικές
επιστηµονικές βιβλιοθήκες σε συνεργασία µε το Eθνικό Ίδρυµα Eρευνών, καθώς
και από βιβλιοθήκες της Aγγλίας και της Γερµανίας σε συνεργασία µε την κεντρι-
κή βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Πατρών.

β. Eυρετηριασµένες δύο βάσεις βιβλιογραφικών δεδοµένων (Sport Discus, 1970- ,
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Medline, 1987- ) µε δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης.
γ. ∆υνατότητα δανεισµού για όλο το υλικό της βιβλιοθήκης εκτός από το πληρο-

φοριακό και τα σπάνια βιβλία καθώς επίσης φωτοτύπηση άρθρων  επιστηµονι-
κών περιοδικών και διατριβών (microfiches).
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