
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 17/28/9.4.2020 
   Τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 10, 13, 14, 16, 

18 και το 3ο παράρτημα της 126/56/29.03.2018 

(ΦΕΚ 2896 Β΄) απόφασης της Συγκλήτου που 

αφορά στον Κανονισμό του Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διδακτική των 

Βιοεπιστημών» του Τμήματος Μοριακής Βιολο-

γίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθ. 137509/Ζ1 πράξη του Υπουργού Παι-

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 490/Υ.Ο.Δ.Δ./
31.08.2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύ-
τανη και Αντιπρυτάνεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί-
ου Θράκης με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 01.09.2018 
έως 31.08.2022. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/Α΄/04.08.2017), η οποία τροποποιήθηκε με 
την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/
Α΄/02.03.2018) σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος κάθε Π.Μ.Σ., ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδαφ. β΄ του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/04.08.2017), σύμφωνα με τις 
οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μη-
νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, … να 
καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς 
του άρθρου 45».

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μορι-
ακής Βιολογίας και Γενετικής στην αριθμ. 6/18.03.2020 
συνεδρίασή της και το απόσπασμα πρακτικού αυτής.

6. Την 126/56/29.03.2018 απόφαση της Συγκλήτου 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2896/Β΄/
19.07.2018).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 10, 13, 14, 16, 18 
και το 3ο παράρτημα της 126/56/29-03-2018 (ΦΕΚ 2896/
Β΄) απόφασης της Συγκλήτου, ως ακολούθως:

«Άρθρο 6
Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι πρώτου κύκλου 
σπουδών στα πεδία των Βιοεπιστημών (Μοριακής Βι-
ολογίας και Γενετικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και 
Βιοχημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, 
Βιοτεχνολογίας, Φυσικής, Σπουδών στις Φυσικές Επιστή-
μες, Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών 
Επιστημών του Ε.Μ.Π. με πιστοποιητικό παρακολού-
θησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης 
Φυσικού Εφαρμογών, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας, 
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος), των Σχολών Θετικών 
Επιστημών, των Σχολών Επιστημών Αγωγής, των Σχολών 
Επιστημών Υγείας (Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, 
Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Διατροφής και Διαιτολογί-
ας και των λοιπών συναφών Τμημάτων), των Γεωπονικών 
Πανεπιστημίων, πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
που έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργα-
νισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφό-
ρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80) 
και γ) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ως 
υπεράριθμοι και μέχρι 1 ανά έτος, σύμφωνα τις διατάξεις 
του νόμου ν. 4485/2017, άρθρο 34, παρ. 1, 7 και 8.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώ-
του κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνω-
ριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 
σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή 
τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας 
κατ' έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους 
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρε-
τούν στο Τμήμα Μ.Β.Γ. και ο τίτλος σπουδών και το έργο 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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που επιτελούν στο Τμήμα είναι συναφές με το αντικεί-
μενο του Π.Μ.Σ.».

«Άρθρο 7
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

i. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το Τμήμα σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Συνέ-

λευση του Τμήματος Μ.Β.Γ. προβαίνει σε πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος, προκηρύσσοντας θέσεις με ανοιχτή 
διαδικασία για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ.

Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις ει-
σαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων και ο αριθμός ει-
σακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, 
κ.λπ., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κα-
τατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Μ.Β.Γ. είτε σε 
έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

ii. Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.
Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τρι-

μελή Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο, η οποία συγκροτείται με 
απόφαση της Συνέλευσης του ΤΜΒΓ. συλλυπητήρια.

iii. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συγκε-
κριμένα, ποσοτικά ή/και ποιοτικά, και γίνονται γνωστά 
στους/στις υποψηφίους/ες με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ.

Προϋπόθεση για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/τριών είναι:

1. Η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ, όπως ορίζεται στον πα-
ρόντα Κανονισμό

2. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο του-
λάχιστον Β1. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της αγγλικής 
γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του 
ν. 3149/2003,

β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο 
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημε-
δαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί 
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην 
αλλοδαπή.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, περιλαμβάνουν:
- Τον γενικό βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος.
- Την κατοχή δεύτερου πτυχίου.
- Τη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
- Τη διδακτική κι επαγγελματική προϋπηρεσία.
- Άλλη σχετική ερευνητική, επαγγελματική ή/και διδα-

κτική δραστηριότητα του υποψηφίου κατά προτίμηση 
σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

- Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα.
- Συνέντευξη ή/και Επιστολή Πρόθεσης Συμμετοχής 

στο Πρόγραμμα από αρμόδια Επιτροπή.
- Συστατικές επιστολές.
Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω 

κριτηρίων είναι η ακόλουθη:

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ Μέγιστος αριθμός 
μορίων

1. Βαθμός πτυχίου 
Ο αριθμός των μορίων που λαμβάνει κάθε υποψήφιος ισούται με τον βαθμό του 
πτυχίου του, υπολογισμένο σε ένα δεκαδικό ψηφίο.

10 μόρια

2. Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία 
Η διδακτική προϋπηρεσία μετράται με ένα μόριο για κάθε έναν μήνα πλήρους διδα-
κτικής απασχόλησης και μέχρι τους 20 μήνες προϋπηρεσίας. 
Η διδακτική προϋπηρεσία πρέπει να είναι συναφής με τις Βιοεπιστήμες και αποδει-
κνύεται με τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Διδακτική εμπειρία στο δημόσιο τομέα: Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Δημόσιο 
Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να αναγράφουν με σα-
φήνεια το συνολικό χρονικό διάστημα της εργασίας σε έτη/ μήνες/ μέρες απασχόλησης. 
2. Διδακτική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα: Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Ιδιωτικό 
Τομέα εφόσον πρόκειται για: 
α) Μισθωτούς, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον εργοδότη και να αναγράφουν 
με σαφήνεια το συνολικό χρονικό διάστημα της εργασίας σε έτη/ μήνες/ μέρες απα-
σχόλησης καθώς επίσης και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων για 
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 
β) Ελεύθερους Επαγγελματίες, θα πρέπει απαραίτητα να έχουν εκδοθεί από το αντί-
στοιχο Επαγγελματικό ή άλλο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό Σύλλογο και να αναγρά-
φουν με σαφήνεια το συνολικό χρονικό διάστημα της άσκησης του επαγγέλματος σε 
έτη/ μήνες/ μέρες απασχόλησης. Οι βεβαιώσεις αυτές θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη 
Δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Οικονομική Εφορία, όπου 
αναφέρεται η απόκτηση εισοδημάτων για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

15 μόρια
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Σημείωση: Δικαιολογητικά που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν γίνονται 
δεκτά ως αποδεικτικά διδακτικής προϋπηρεσίας και δεν αξιολογούνται. 

3. Άλλη επαγγελματική εμπειρία -κατά προτίμηση στις Βιοεπιστήμες- εντός κι εκτός 
Ελλάδος 
Η επαγγελματική εμπειρία εντός και εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υπο-
ψήφιος υποβάλει: 
α) Δήλωση εργοδότη, όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια το συνολικό χρονικό δι-
άστημα της εργασίας σε έτη/ μήνες/ μέρες απασχόλησης. Αν η προϋπηρεσία αυτή 
έχει αποκτηθεί εκτός Ελλάδος τα έγγραφα κατατίθενται επισήμως μεταφρασμένα. 
β) Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού Φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνω-
ρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.
Σημείωση: Δικαιολογητικά που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν γίνονται 
δεκτά ως αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας και δεν αξιολογούνται.

15 μόρια

4. Δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής 
Κάθε δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό (αναφέρεται το ISSN του περιοδικού) της 
ημεδαπής ή/και αλλοδαπής αξιολογείται με δύο και μισό (2,5) μόρια και ο μέγιστος 
αριθμός δημοσιεύσεων που συνυπολογίζονται είναι έξι (6). Ο υποψήφιος στο φάκελο 
υποψηφιότητας πρέπει να προσκομίσει: α) ολόκληρη τη δημοσίευση, β)φωτοτυπίες 
της σελίδας του περιοδικού με την επιστημονική επιτροπή, το ISSN του περιοδικού 
του εξωφύλλου, και του Πίνακα Περιεχομένων.

15 μόρια

5. Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής 
Η συμμετοχή σε κάθε προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση σε επιστημονικό συ-
νέδριο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αξιολογείται με ένα (1) μόριο και ο μέγιστος 
αριθμός ανακοινώσεων που συνυπολογίζονται είναι δέκα (10).Η προφορική ή αναρτη-
μένη ανακοίνωση βεβαιώνεται με φωτοτυπία των Πρακτικών ή του επίσημου βιβλίου 
των Περιλήψεων του Συνεδρίου.

10 μόρια

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

5 μόρια

7. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
Αποδεικνύεται όπως και η αγγλική, δηλ με: 
α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 
του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, 
β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και 
Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, 
γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδή-
ποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 
δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην 
αλλοδαπή. 
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης 
γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει 
να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπου-
δών, βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

5 μόρια

8. Συστατικές επιστολές 
Ζητούνται 2 συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, εργοδότες, συνεργαζόμενους 
επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, στελέχη της Εκπαίδευσης (Διευθυντές Σχολικών 
Μονάδων, Σχολικοί Σύμβουλοι κ.τ.λ.)

5 μόρια

9. Αξιολόγηση από τη Σ.Ε. της Συνέντευξης ή/και της Επιστολής Πρόθεσης Συμμετοχής 
στο Πρόγραμμα. Το πρότυπο της Επιστολής δίνεται από το Π.Μ.Σ. του Τ.Μ.Β.Γ. 20 μόρια

ΣΥΝΟΛΟ 100
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iv. Διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:
α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη 

κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα 

ελάχιστα τυπικά κριτήρια (πτυχίο και γνώση Αγγλικής 
γλώσσας).

γ) Καλεί σε συνέντευξη, εφόσον το κρίνει απαραί-
τητο, όσους υποψηφίους αποφασισθεί να κληθούν. Η 
συνέντευξη πραγματοποιείται από τα μέλη της οικείας 
Επιτροπής Επιλογής.

δ) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους, τους κα-
τατάσσει και προβαίνει στην τελική επιλογή.

ε) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής και επιλα-
χόντων.

στ) Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας στην τελευταία θέση 
του πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων γίνεται εισαγωγή 
όλων των ισοβαθμησάντων ως υπεράριθμων.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από 
την Συνέλευση και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων 
της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΜΒΓ.».

«Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών - Έλεγχος Γνώσεων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 75.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική 
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθή-
ματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα 
σπουδών (Α΄ και Β΄) και είναι υποχρεωτικά. Επίσης, απαι-
τείται η επιτυχής ολοκλήρωση διαδικασίας σχεδιασμού, 
υλοποίησης και αξιολόγησης Μικροδιδασκαλίας κατά τη 
θερινή περίοδο του προγράμματος των σπουδών που 
αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τις ώρες διδασκα-
λίας και τις ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες ανά μά-
θημα (ECTS ή ΠΜ) και στο σύνολο του προγράμματος. 
Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας. 
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. «Διδακτι-
κή των Βιοεπιστημών» περιλαμβάνει 35% εκπαίδευση εξ 
αποστάσεως και διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS (ΠΜ)

1 ΜΔΒ1 Παιδαγωγική 10

2 ΜΔΒ2 Διδακτική Μεθοδολογία 10

3 ΜΔΒ3 Διδακτική των Βιοεπιστημών Ι:
Από το Μόριο στο Κύτταρο 10

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΠΜ

Β΄ Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS (ΠΜ)

1 ΜΔΒ4 Εκπαίδευση Ενηλίκων 10

2 ΜΔΒ5 Διδακτική των Βιοεπιστημών ΙΙ: 
Από το Κύτταρο στο Οικοσύστημα 10

3 ΜΔΒ6 Επαγγελματικές και Διοικητικές 
Δεξιότητες των Βιοεπιστημόνων 10

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΠΜ

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS (ΠΜ)

ΜΔΒ7 Μικροδιδασκαλία 15

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15 ΠΜ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΜΣ ECTS) 75 ΠΜ

Περιγραφή των μαθημάτων
1. ΜΔΒ1 Παιδαγωγική
Ο στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση των κύ-

ριων όρων, των αρχών, των συνθηκών και των ρόλων 
που αφορούν στην Παιδαγωγική.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Οι κυριότερες ενότη-
τες του μαθήματος είναι: η οριοθέτηση του γνωστικού 
πεδίου, η βασική ορολογία και οι βασικές έννοιες, οι 
κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις και οι σύγχρονες 
θεωρίες μάθησης, οι μέθοδοι έρευνας της Παιδαγωγικής, 
η αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση, ζητήματα 
εκπαιδευτικής πολιτικής, το εκπαιδευτικό σύστημα και οι 
στόχοι του, οι λειτουργίες του σχολείου, οι συντελεστές 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το έργο, ο ρόλος και η 
προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, το θεσμικό πλαίσιο 
και οι διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα.

2. ΜΔΒ2 Διδακτική μεθοδολογία
Ο στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των με-

ταπτυχιακών φοιτητών/τριών με τις βασικές έννοιες της 
Διδακτικής και τα δομικά στοιχεία της διδασκαλίας βάσει 
και των νέων θεωρητικών τάσεων.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Εξετάζονται θέματα 
προγραμματισμού και σχεδιασμού της διδασκαλίας, 
μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας, Αναλυτικών Προ-
γραμμάτων και σχολικών εγχειριδίων με έμφαση στα 
μαθήματα βιολογίας, τρόπων οργάνωσης της μαθησια-
κής διαδικασίας στη σχολική τάξη, σχεδιασμού, χρήσης 
κι αξιολόγησης φύλλων εργασίας, εκπαιδευτικών σενα-
ρίων, ερωτήσεων και θεμάτων αξιολόγησης, διαχείρι-
σης του διδακτικού χρόνου και εναλλακτικών μορφών 
αξιολόγησης. Ειδικά παρουσιάζονται η μέθοδος project 
και η ομαδο-συνεργατική διδασκαλία (προϋποθέσεις, 
χαρακτηριστικά και στάδια υλοποίησής τους). Θα ανα-
λυθούν επίσης καινοτομίες στο πεδίο της Διδακτικής που 
αναφέρονται στη στοχοθεσία, τη διαθεματικότητα/ διε-
πιστημονικότητα, τον εποικοδομητισμό, τις σύγχρονες 
ομαδοσυνεργατικές διδακτικές προσεγγίσεις, πρακτικές 
και εφαρμογές στα Προγράμματα Σπουδών της Βιολο-
γίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. ΜΔΒ3 Διδακτική των Βιοεπιστημών Ι: Από το Μόριο 
στο Κύτταρο

Ο στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοι-
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τητών με θέματα Ειδικής Διδακτικής των Βιοεπιστημών 
στο μοριακό και στο κυτταρικό επίπεδο, καθώς επίσης 
και η επικαιροποίηση των γνώσεών τους σε σύγχρονες 
εξελίξεις στις Μοριακές Βιοεπιστήμες.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Αναλύονται θέματα που 
αφορούν τα Αναλυτικά Προγράμματα, τις δυσκολίες που 
παρουσιάζει η διδασκαλία των εννοιών της Βιολογίας 
στο μοριακό και κυτταρικό επίπεδο ενώ γίνεται εφαρ-
μογή μεθόδων που έχουν παρουσιαστεί στο μάθημα 
της Διδακτικής Μεθοδολογίας με σχετική θεματολογία. 
Τέλος, στην πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται στο 
Εργαστήριο, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση 
των δεξιοτήτων σχεδιασμού και προγραμματισμού ερ-
γαστηριακών δραστηριοτήτων για την ανακάλυψη ή/και 
εμπέδωση σχετικών θεμάτων και για την ανάπτυξη της 
επιστημονικής σκέψης και τη διαμόρφωση της στάσης 
των μαθητών απέναντι στις ταχύτατες επιστημονικές 
εξελίξεις των Μοριακών Επιστημών και στις διαρκώς 
εξελισσόμενες εφαρμογές τους στους τομείς της υγείας, 
των τροφίμων και του περιβάλλοντος.

4. ΜΔΒ4 Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους/τις με-

ταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες στα ζητήματα που αφο-
ρούν στο θεωρητικό υπόβαθρο και σε όλο το φάσμα του 
σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης μιας 
δράσης/ ενός προγράμματος εκπαίδευσης για ενηλίκους.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Το μάθημα περιλαμβάνει 
την οριοθέτηση του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
και μια σύντομη αναδρομή του θεσμού στην Ελλάδα –
φορείς και δομές υλοποίησης, την εισαγωγή στις βασικές 
έννοιες, αρχές και μεθόδους της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
στις κύριες θεωρίες μάθησης ενηλίκων με έμφαση στη 
θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, στην Ανοικτή 
και Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευση, στη χρήση ενεργητικών 
εκπαιδευτικών τεχνικών, καθώς και μεθόδων σχεδια-
σμού, οργάνωσης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών δρά-
σεων και προγραμμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

5. ΜΔΒ5 Διδακτική των Βιοεπιστημών ΙΙ: Από το Κύτ-
ταρο στο Οικοσύστημα

Ο στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοι-
τητών με θέματα Ειδικής Διδακτικής των Βιοεπιστημών 
στο επίπεδο του οργανισμού, του πληθυσμού και του 
οικοσυστήματος καθώς επίσης και η επικαιροποίηση 
των γνώσεων των φοιτητών σε σύγχρονες εξελίξεις και 
εφαρμογές στα σχετικά πεδία.

Περιεχόμενο του μαθήματος:Το μάθημα εστιάζει στη 
Διδακτική της Εξέλιξης, της Ενοποιητικής Θεωρίας των 
Βιοεπιστημών. Στο πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται 
θέματα που αφορούν τα Αναλυτικά Προγράμματα, ενώ 
γίνεται εφαρμογή μεθόδων που έχουν παρουσιαστεί στο 
μάθημα της Διδακτικής Μεθοδολογίας σε σχετική θεμα-
τολογία. Επιπλέον, στην πρακτική άσκηση που πραγμα-
τοποιείται στο πεδίο ή/και σε κήπους ή/και σε μουσείο 
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση των δεξιοτή-
των σχεδιασμού και προγραμματισμού δραστηριοτήτων 
«εκτός τάξης» για την ανακάλυψη και εμπέδωση σχετι-
κών θεμάτων και για την ανάπτυξη της επιστημονικής 
σκέψης και τη διαμόρφωση της στάσης των μαθητών 
απέναντι σε θέματα περιβάλλοντος, βιοποικιλότητας 

και εξέλιξης αλλά και σε εφαρμογές στους τομείς της 
Αγροβιολογίας, της διαχείρισης περιβάλλοντος και της 
προστασία της βιοποικιλότητας. Τέλος, στο μάθημα αυτό 
εξετάζονται και θέματα της Διδακτικής της Βιοηθικής.

6. ΜΔΒ6 Επαγγελματικές και Διοικητικές Δεξιότητες 
των Βιοεπιστημόνων

Ο στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη πρακτικών 
δεξιοτήτων που σχετίζονται με την επαγγελματική ανά-
πτυξη των Βιοεπιστημόνων στα σύγχρονα εργασιακά πε-
ριβάλλοντα και ειδικότερα, σε εκπαιδευτικά πλαίσια στο 
αντικείμενο της Διοίκησης της Εκπαίδευσης, μέσα από 
την εφαρμογή των θεωριών και των ερευνητικών ευρη-
μάτων στην οργάνωση και τη διοίκηση στην Εκπαίδευση.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Καλλιεργούνται δεξιό-
τητες κριτικής αναζήτησης, επεξεργασίας κι ανάλυσης 
επιστημονικών δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και 
της παρουσίασής τους σε επιστημονικά κι εκπαιδευτικά 
πλαίσια, κυρίως μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογι-
κών εφαρμογών, με σκοπό την χρήση τους στη διδακτική 
διαδικασία. Προσεγγίζονται, επίσης, θέματα σχετικά με 
τον ρόλο και την αυτοεικόνα του ενεργού επιστήμονα-
εκπαιδευτικού Βιοεπιστήμονα και της διαχείρισης σταδι-
οδρομίας του στο επαγγελματικό χώρο της Εκπαίδευσης, 
καθώς και η αποτελεσματική αυτοπαρουσίασή του σε 
κομβικά σημεία της σταδιοδρομίας του (βλ. σύνταξη 
βιογραφικού σημειώματος, επαγγελματική συνέντευξη). 
Στο πλαίσιο του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί/ές φοι-
τητές/τριες αποκτούν βασικές γνώσεις και δεξιότητες 
επιστημονικής τεχνογραφίας, δηλαδή τις προδιαγραφές, 
τη δομή και τον τρόπο συγγραφής των επιστημονικών 
κειμέν και προφορικής παρουσίασης ενώπιον κοινού. 
Επίσης, το μάθημα εστιάζει στην οργανωσιακή συμπερι-
φορά σε εκπαιδευτικά εργασιακά πλαίσια, στις διαπρο-
σωπικές και διομαδικές σχέσεις στο χώρο της Εκπαίδευ-
σης, στη Διοίκηση και στην οργανωσιακή κουλτούρα και 
αποτελεσματικότητα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

7. ΜΔΒ7 Μικροδιδασκαλία
Ο στόχος της Μικροδιδασκαλίας είναι να ασκηθούν οι 

μεταπτυχιακοί/έςφοιτητές/τριες μέσω μικροδιδασκαλίας 
(microteaching) σε διδακτικές δεξιότητες και να μπορέ-
σουν στη συνέχεια να τις αξιοποιήσουν με αποτελεσμα-
τικό τρόπο στην τάξη.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Αρχικά, παρουσιάζο-
νται οι προϋποθέσεις, τα βασικά στοιχεία της μικροδι-
δασκαλίας και η συμβολή της στην εκπαίδευση και στην 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια, σχεδιά-
ζονται και πραγματοποιούνται από τους/τις μεταπτυχι-
ακούς/έςφοιτητές/τριες οι προσομοιώσεις διδασκαλίας, 
δηλμικροδιδασκαλίες, μια διαδικασία που περιλαμβάνει 
την προετοιμασία, διεξαγωγή, παρατήρηση, συζήτηση 
και αξιολόγηση μιας μικροδιδασκαλίας. Οι μικροδιδα-
σκαλίες βιντεοσκοπούνται και το βίντεο δίνεται σε κάθε 
μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια, ώστε να κάνει την προσω-
πική του/της αυτοαξιολόγηση.

Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται στις 1 Οκτωβρίου 
και η λήξη των μαθημάτων στις 31 Μαΐου κάθε έτους. 
Η θερινή περίοδος ορίζεται από 1 Ιουνίου έως και 5 
Οκτωβρίου κάθε έτους.
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Στην αρχή κάθε εξαμήνου καταρτίζεται το ωρολόγιο 
πρόγραμμα του εξαμήνου.

Τα μαθήματα διενεργούνται στη διάρκεια των ημερών 
Παρασκευή, Σάββατο ή/ και Κυριακή, ακόμα κι αν πρό-
κειται για αργίες. Οι εξ αποστάσεως διαλέξεις μπορεί να 
πραγματοποιούνται οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας 
και κατά τις πρωινές ή/και απογευματινές ώρες.

Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν ή περισσότερους 
διδάσκοντες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται από την Συνέλευ-
ση ένας/μια διδάσκων/ουσα ως υπεύθυνος/η Συντονι-
στής/τρια του μαθήματος.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή ή 
προφορική εξέταση, εργασία, παρουσίαση, αναφορά 
(report) ή συνδυασμό των παραπάνω. Η ακριβής μορφή 
της αξιολόγησης καθορίζεται από τον/την διδάσκοντα/
ουσα ή τους/τις διδάσκοντες/ουσες σε σχέση και με τη 
φύση του κάθε μαθήματος.

Οι όροι αξιολόγησης σε κάθε μάθημα γνωστοποιούνται 
κατά την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος από το 
μέλος Δ.Ε.Π. - υπευθύνου Συντονιστή του μαθήματος.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: κατά τον μήνες 
Φεβρουάριο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Η έναρξη και η δι-
άρκειά τους συμπίπτουν με του προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών, όπως ορίζονται κάθε φορά από το ακαδημαϊκό 
ημερολόγιο του Δ.Π.Θ.

Ο τρόπος αξιολόγησης σε κάθε μάθημα γνωστοποι-
είται κατά την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος 
από τον συντονιστή του μαθήματος.

Για τα μαθήματα στα οποία η αξιολόγηση γίνεται με 
ασκήσεις ή/και τελική γραπτή εξέταση ισχύουν τα πα-
ρακάτω:

1) Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται 
τον Φεβρουάριο (1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η 
εξεταστική).

2) Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται 
τον Ιούνιο (1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η εξε-
ταστική).

Για τα μαθήματα στα οποία προβλέπεται κατάθεση 
εργασίας ισχύουν τα εξής:

Για μάθημα του χειμερινού εξαμήνου:
1) Το θέμα της εργασίας δίνεται από τον διδάσκοντα 

μέχρι τέλη Ιανουαρίου και η παράδοση της εργασίας γί-
νεται από τον φοιτητή έως 31 Μαρτίου (1η εξεταστική).

2) Για τη 2η εξεταστική, το θέμα δίνεται από τον διδά-
σκοντα τον Ιούνιο και η παράδοση της εργασίας γίνεται 
έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου:
1) το θέμα της εργασίας δίνεται από τον διδάσκοντα 

μέχρι τον Ιούνιο και η παράδοση γίνεται από τον φοιτητή 
έως τις 10 Σεπτεμβρίου (1η εξεταστική).

2) Για τη 2η εξεταστική, το θέμα δίνεται από τον δι-
δάσκοντα τον Ιανουάριο και η παράδοση της εργασίας 
γίνεται έως τις 31 Μαρτίου.

Μετά το πέρας της εξεταστικής οι ασκήσεις, τα γραπτά 
δοκίμια και κάθε άλλο τεκμήριο εξέτασης παραδίδονται 
από τον διδάσκοντα για φύλαξη στη Γραμματεία.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται, στο μεγαλύτερο 
μέρος τους, σε δια ζώσης συναντήσεις, και η διδασκα-
λία με μέσα εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεν ξεπερνά 

το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των εκπαιδευτικών 
ωρών, υποστηριζόμενη από ειδικές διαδικτυακές εφαρ-
μογές, ενώ η παρουσία των φοιτητών σε αυτές κατα-
γράφεται και βεβαιώνεται. Για τον σκοπό αυτό δύναται 
να προγραμματίζονται εξ αποστάσεως μαθήματα μέσω 
σύγχρονης (σε πραγματικό χρόνο) τηλε-εκπαίδευσης, 
αξιοποιώντας κυρίως τις πλατφόρμες και τα λογισμικά 
που προσφέρονται από το Δ.Π.Θ. (π.χ. e class, Synergeia, 
Skype for Business).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική 
και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος. Επιτρέ-
πονται απουσίες μέχρι του ποσοστού του 25% σε κάθε 
μάθημα. Στην περίπτωση που ο αριθμός απουσιών εί-
ναι μεγαλύτερος και οι λόγοι απουσίας είναι σοβαροί 
(εξαιρουμένων των επαγγελματικών υποχρεώσεων), τότε 
μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης μεταπτυ-
χιακού φοιτητή/τριας η περίπτωση εξετάζεται από την 
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., η οποία εγκρίνει ή όχι 
το αίτημα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των παρουσιών 
αυτών δεν επιτευχθεί, ο/η φοιτητής/τρια θεωρείται απο-
τυχών/ούσα στο μάθημα αυτό. Στην περίπτωση αυτή 
υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης του συγκεκρι-
μένου μαθήματος κατά τον επόμενο κύκλο λειτουργί-
ας του Π.Μ.Σ., χωρίς να καταβάλλει εκ νέου οικονομική 
συνεισφορά.

Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές 
ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυ-
ασμό των ανωτέρω.

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επί-
δοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από 
το μηδέν (0) ως το δέκα (10):

Άριστα από οκτώ και πενήντα (8,50) μέχρι δέκα (10), 
Λίαν καλώς από έξι και πενήντα (6,50) ως και οκτώ και 
σαράντα εννέα (8,49), Καλώς από πέντε (5) ως και έξι και 
σαράντα εννέα (6,49).

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων 
κοινοποιούνται με ευθύνη του/της υπεύθυνου/ης συντο-
νιστή/τριας του μαθήματος στους/στις μεταπτυχιακούς 
φοιτητές/τριες δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ημερομη-
νία εξέτασης ή στην περίπτωση που η αξιολόγηση γίνεται 
βάσει εργασιών, είκοσι (20) ημέρες μετά την ημερομηνία 
παράδοσης των εργασιών.

Δεν επιτρέπεται η επαναληπτική εξέταση προκειμένου 
ο φοιτητής να βελτιώσει τη βαθμολογία του.

Ο βαθμός του Π.Μ.Σ. καθορίζεται κατά 80% από τον 
μέσο όρο των βαθμών των 8 μαθημάτων του Προγράμμα-
τος και κατά 20% από τον βαθμό της Μικροδιδασκαλίας.

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. με ευθύνη της Γραμματείας κατα-
χωρείται στον ατομικό φάκελο του/της μεταπτυχιακού/
ής φοιτητή/τριας.».

«Άρθρο 13
Τέλη φοίτησης

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται 
στην καταβολή τελών φοίτησης.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το 
σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 
2.000 ευρώ.
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Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους 
και συγκεκριμένα σε δύο δόσεις: η πρώτη δόση (50%) 
καταβάλλεται κατά την εγγραφή του φοιτητή και η δεύ-
τερη πριν την έναρξη του 2ου εξαμήνου (50%) στις ημε-
ρομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογα-
ριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Δ.Π.Θ. ο οποίος 
είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν 
εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προκει-
μένου να λάβουν το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά 
προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το 
εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν 
ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό 
το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου 
διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα 
πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχε-
ται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/
τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τρι-
άντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοι-
τητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, 
επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/
ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβά-
νονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυ-
νάμει της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 
31, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, 
για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει 
ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται 
από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα Μ.Β.Γ. ύστε-
ρα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των 
φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση 
υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο 
μη επιλογής στο Π.Μ.Σ..

Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δι-
καιούνται απαλλαγή.

Η παράβαση από τα αρμόδια για την επιλογή των φοι-
τητών/τριών όργανα των διατάξεων των παραγράφων 1 
έως 3 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και των σχετικών 
προβλέψεων του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει 
την πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής από-
λυσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο π.δ. 160/2008 
(Α' 220).».

«Άρθρο 14
Υποτροφίες

Στο Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Βιοεπιστημών» είναι δυνα-
τόν να χορηγούνται βραβεία αριστείας σε τρεις μεταπτυ-
χιακούς/κές φοιτητές/τριες. Κριτήριο για την απονομή 
των βραβείων αυτών είναι η υψηλότερη βαθμολογική 
επίδοση των τριών αυτών φοιτητών/τριών.».

«Άρθρο 16
Διδακτικό Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στα Π.Μ.Σ. αναλαμ-
βάνουν:

α) Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.
β) Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 

οικείου Τμήματος, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 
εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφι-
σβήτητης ιδιαιτερότητας, για το οποίο δεν είναι δυνατή 
ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

γ) Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 ή μετα-
διδάκτορες του οικείου Τμήματος.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017: «Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται 
κατά εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη 
Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα 
μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή διδάσκοντες σύμ-
φωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112) ή το άρθρο 19 του 
ν. 1404/1983 (Α' 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του 
ν.  4009/2011. Σε περίπτωση διατμηματικού Π.Μ.Σ., του-
λάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) των διδασκόντων 
προέρχεται από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112) ή 
το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α' 173) ή την παρ. 7 του 
άρθρου 29 του ν. 4009/2011, ή αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Οι διδάσκοντες 
πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός 
αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και 
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι 
δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής».

Οι διδάσκοντες δικαιούνται αμοιβής, εφόσον οι ώρες 
που απασχολούνται ξεπερνούν τις κατά τον νόμο υπο-
χρεώσεις τους.

Η συμμετοχή σε Π.Μ.Σ. σε καμία περίπτωση δεν συνι-
στά επιχειρηματική δραστηριότητα ή άσκηση ελευθέρι-
ου επαγγέλματος κατά την έννοια της περίπτωσης θ' της 
παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και του άρθρου 
99 του ν. 4310/2014 (Α' 258)».

δ) Ομότιμοι Καθηγητές και Αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, σύμφωνα με τη διάταξη της 
παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, η οποία ορίζει: 
«Ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. 
των Α.Ε.Ι. διδάσκουν στα Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζο-
νται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 και στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και υπάγονται στις 
διατάξεις των παραγράφων 3 και 4» και τη διάταξη της 
παρ. 1κ) του άρθρου 45 του ν. 4485/2017, η οποία ανα-
φέρει ότι ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε 
Π.Μ.Σ. ορίζει μεταξύ άλλων τους ειδικότερους όρους 
και τις προϋποθέσεις συμμετοχής αφυπηρετησάντων 
μελών Δ.Ε.Π. σε Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο 6 
του άρθρου 36.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 8 του 
ν. 4009/2011 «Οι συνταξιούχοι καθηγητές που απασχο-
λούνται στα προγράμματα του προηγούμενου εδαφίου 
αμείβονται μόνο από ίδιους πόρους του ιδρύματος».

Επίσης, και σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρ-
θρου 36 του ν. 4485/2017, με αιτιολογημένη απόφασή 
της η Συνέλευση του Τμήματος, σε περίπτωση που δεν 
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επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που 
αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αποφασίσει:

- την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων 
Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή

- την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευ-
νητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευ-
νητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύμα-
τος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Επιπλέον η Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή της, 
έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., 
μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους/ες επι-
στήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή/τριας 
ή ερευνητή/τριας σε ερευνητικό κέντρο, ή επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Φροντιστηριακές και εργαστηριακές ασκήσεις στο 
πλαίσιο μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μπορούν να ανατίθε-
νται, εκτός των ανωτέρω, και σε μέλη του διδακτικού 
προσωπικού καθώς και σε υποψήφιους/ες διδάκτορες 
του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, των οι-
κείων προς το Πρόγραμμα Τμημάτων του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλων συναφών Τμημάτων 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλου Α.Ε.Ι.

Η Συνέλευση του Τμήματος ή/και η Διεύθυνση του 
Π.Μ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένες να αναθέτουν διδασκαλία 
σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ούτε τα μέλη Δ.Ε.Π. 
είναι υποχρεωμένα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα 
Π.Μ.Σ., αν καλύπτουν τις υπό του νόμου προβλεπόμενες 
υποχρεώσεις τους στα προπτυχιακά προγράμματα του 
Ιδρύματος.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μα-

θημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφα-
σίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από 
εισήγηση της Σ.Ε.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των δια-
λέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος 
εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις με-
ταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες.».

«Άρθρο 18
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική 
υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστή-
ρια, εξοπλισμός) του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και 
Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στις αίθουσες διδασκα-
λίας στην περιοχή Δραγάνας ή/και το αμφιθέατρο του 
Τμήματος στην οδό Δήμητρας 19 στην πόλη της Αλε-
ξανδρούπολης. Για τις εκπαιδευτικές–εργαστηριακές 
ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν τα Εργαστήρια 
του Τμήματος Μ.Β.Γ., τα οποία είναι σύγχρονα και πλήρως 
εξοπλισμένα με όργανα και εξοπλισμό ικανό να καλύψει 
πλήρως τις ανάγκες διεξαγωγής εργαστηριακών ασκή-
σεων και δράσεων. Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών 
Υγείας διαθέτει σύγχρονη βιβλιογραφία ικανή να καλύψει 
βιβλιογραφικές ανάγκες του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. μπορεί να υποστηρίζεται σε διοικητικό επί-
πεδο από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. , η οποία να αποτε-
λείται από δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους με εμπειρία 
και τεχνογνωσία σε θέματα διαχείρισης και υποστήριξης 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Προβλέπεται 
επιπλέον γραμματειακή και τεχνική στήριξη, που τυχόν 
θα απαιτηθεί για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ.».



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16667Τεύχος B’ 1618/28.04.2020



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ16668 Τεύχος B’ 1618/28.04.2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Κομοτηνή, 9 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   
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Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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