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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΉΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

 
Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  

“Σπουδές στα Μαθηματικά”  
 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο Κανονισμού 

1. H λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στα Μαθηματικά» του Τµήµατος Μαθηµατικών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου διέπεται από: (α) την ισχύουσα νοµοθεσία, (β) την Ιδρυτική Υπουργική Απόφαση Β7/638/11-12-2001 (ΦΕΚ 
1777/Β/31-12-2001) (γ) την τροποποιητική υπουργική απόφαση (δ) τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου (Β1/108974, ΦΕΚ 1376/Β/25-10-2002), και (ε) τα άρθρα του παρόντος Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

2. Ο Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών τροποποιείται µε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Η ισχύουσα 
νοµοθεσία, η Ιδρυτική Υπουργική Απόφαση και ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας είναι ισχυρότερες του Κανονισµού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.   

 

Άρθρο 2  

Όργανα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3085/08, αρµόδια όργανα για τη λειτουργία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε 
επίπεδο Τµήµατος είναι: (α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης είναι αρµόδια για την 
κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων σχετικά µε το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τον ορισμό των μελών των εξεταστικών 
επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, την συγκρότηση των επιτροπών επιλογής η 
εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις. 
(β) Η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον κατά περίπτωση απαραίτητο αριθµό µελών ∆.Ε.Π. του τµήµατος από 
αυτά που έχουν αναλάβει µεταπτυχιακό έργο και τα οποία ορίζονται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Η Συντονιστική 
Επιτροπή είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και το συντονισµό λειτουργίας του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3685/08 συνίσταται θέση ∆ιευθυντή του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Διευθυντής   
είναι µέλος ∆.Ε.Π. από τις δύο ανώτερες βαθµίδες (Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τµήµατος Μαθηµατικών και 
ορίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Ο Διευθυντής εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 
του Τµήµατος κάθε θέµα που αφορά την αποτελεσµατική εφαρµογή του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών.   

 
Άρθρο 3 

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές  

1. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών θεωρούνται: (α) όσοι έχουν 
εγγραφεί στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στις «Σπουδές στα 
Μαθηματικά», (β) όσοι έχουν εγγραφεί στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος 
Ειδίκευσης στη «Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2013-14 και στους οποίους δεν έχει απονεμηθεί το ΜΔΕ. 

2. Όταν κάποιος Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών αναστείλει τις σπουδές του µε απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, τότε χάνει την ιδιότητα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή όσο διαρκεί η αναστολή των σπουδών 
του. Η αναστολή σπουδών δίνεται για χρονικά διαστήµατα της µορφής: (α) από 1 Σεπτεμβρίου ενός ηµερολογιακού έτους έως 31 
Αυγούστου του αµέσως επόµενου ηµερολογιακού έτους, (β) από 1 Σεπτεµβρίου ενός ηµερολογιακού έτους έως 28 ή 29 
Φεβρουαρίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους, (γ) από 1 Μαρτίου ενός ηµερολογιακού έτους έως 31 Αυγούστου του ίδιου 
ηµερολογιακού έτους. Μία αίτηση αναστολής σπουδών που εγκρίνεται κατά τη διάρκεια ενός ∆ιδακτικού Εξαµήνου µε άµεση ισχύ 
συνοδεύεται µε ακύρωση της εγγραφής στα µαθήµατα του συγκεκριµένου ∆ιδακτικού Εξαµήνου. Η µεταβολή αυτή πρέπει να 
καταγραφεί στην φοιτητική ταυτότητα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

3. Ένας Μεταπτυχιακός Φοιτητής που έχει εγγραφεί στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απονοµή Μεταπτυχιακού 
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης µπορεί να ζητήσει, συνεχόµενα ή διακεκομμένα, αναστολή των σπουδών του για συνολικό χρονικό 
διάστηµα όχι µεγαλύτερο από δώδεκα μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστηµα δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστηµα αναστολής 
φοίτησης που δίνεται: (α) για την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, και (β) για την κάλυψη µιας εγκυµοσύνης το οποίο δεν 
µπορεί να είναι, ανά περίπτωση, µεγαλύτερο από ένα ηµερολογιακό έτος. Επιπλέον, η αίτηση αναστολής φοίτησης πρέπει να 
συνυπογράφεται από τον Επιβλέποντα ή από τον ∆ιευθυντή του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος θα εισηγείται 
το αίτηµα στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.  

4. Ένας Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών που έχει εγγραφεί στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών διατηρεί την ιδιότητα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή για όσο χρονικό διάστηµα βρίσκεται εντός των προθεσμιών για την 
απόκτηση των προϋποθέσεων για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης.    
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Άρθρο 4 

Μαθήματα του ΠΜΣ 

1.  Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει 4 ομάδες μαθημάτων και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. 

Ομάδα Α 

Συναρτησιακή Ανάλυση                                                                                 

Τοπολογία                                                                                                                         

Μέτρο και Πιθανότητες                                                                                                    

Θεωρία Τελεστών                                                                                                             

Μεταπτυχιακή Άλγεβρα                                                                                                    

Μεταπτυχιακή Θεωρία Ομάδων                                                                                        

Διαφορική Γεωμετρία                                                                                                                                                                                                           

Άλγεβρες και Ομάδες Lie     

Ομάδα Β 

Δυναμικά συστήματα                                                                                                                                                                                                            

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 

Μαθηματική Φυσική 

Μαθηματικά Μοντέλα στις Φυσικές Επιστήμες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Στατιστική                                                                                                                         

Στοχαστική Μοντελοποίηση                                                                                                                    

Αριθμητικές και ασυμπτωτικές μέθοδοι επίλυσης εξισώσεων                                           

Ομάδα Γ                                                                                

Μαθηματική Λογική                                                                                                           

Διακριτά Μαθηματικά                                                                                                         

Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση     

Μαθηματικό Λογισμικό         

Ιστορία των Αρχαίων Μαθηματικών                                                                      

Ιστορία των Μαθηματικών                                                                                                  

Ομάδα Δ 

Δ1 

Θέματα  Ανάλυσης                                                                                                              

Θέματα Άλγεβρας                                                                                                               

Θέματα Γεωμετρίας                                                                                                            

Θέματα Διαφορικών Εξισώσεων                                                                                          

Θέματα Μοντελοποίησης  

Δ2                                                                                                   

Σεμινάριο Ανάλυσης                                                                                                            

Σεμινάριο Άλγεβρας                                                                                                              

Σεμινάριο Γεωμετρίας                                                                                                         

Σεμινάριο Διαφορικών Εξισώσεων                                                                                       

Σεμινάριο Μοντελοποίησης                                                                                                  

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία                                                                                                   
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Τα μαθήματα των ομάδων Α, Β και Γ έχουν 6 ECTS το καθένα. Τα μαθήματα της ομάδας Δ1 έχουν 4 ECTS και τα μαθήματα της 
ομάδας Δ2 έχουν 2 ECTS το καθένα. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει 18 ECTS. 

3.  Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα είναι εξαμηνιαίο και διδάσκεται 13 εβδομάδες. Οι ώρες διδασκαλίας είναι 3 ώρες εβδομαδιαία για τα 
μαθήματα που έχουν 6 ECTS, δύο ώρες εβδομαδιαία για τα μαθήματα που έχουν 4 ECTS και 1 ώρα εβδομαδιαία για τα μαθήματα 
που έχουν 2 ECTS. 

4.  Tα μεταπτυχιακά μαθήματα της ομάδας Δ είναι δυνατό να διδαχθούν με εντατική μορφή, δηλαδή, σε χρονικό διάστημα μικρότερο 
από 13 εβδομάδες, αλλά με τον ίδιο συνολικό αριθμό ωρών.   

5.  Τα μαθήματα μπορούν να διδάσκονται στην ελληνική η στην αγγλική γλώσσα. 

6.  Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μπορεί να 
συνταχθεί στη αγγλική γλώσσα μετά από εισήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ και απόφαση της ΓΣΕΣ. 

 

Άρθρο 5 

Προϋποθέσεις για την Απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης  

1. Το Π.Μ.Σ. “Σπουδές στα Μαθηματικά” απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις κατευθύνσεις: 

(α)  Θεωρητικά Μαθηματικά 

(β)  Εφαρμοσμένα Μαθηματικά  

2. (α)  Για την απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στη κατεύθυνση “Θεωρητικά Μαθηματικά” απαιτούνται:   

(i)    Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μεταπτυχιακά μαθήματα με συνολικό βάρος 42 ECTS. 

(ii)  Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τέσσερα (4) τουλάχιστον  μεταπτυχιακά μαθήματα της ομάδας Α. 

(iii)  Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ένα (1) τουλάχιστον  μεταπτυχιακό μάθημα της ομάδας B. 

(iv)  Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μεταπτυχιακά μαθήματα των ομάδων Α, Β και Γ με συνολικό βάρος 36 
τουλάχιστον ECTS. 

(v)  Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας  στα “Θεωρητικά Μαθηματικά”. 

 

(β) Για την απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στη κατεύθυνση “Εφαρμοσμένα  Μαθηματικά” απαιτούνται:   

(i)  Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μεταπτυχιακά μαθήματα με συνολικό βάρος 42 ECTS. 

(ii)   Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τέσσερα (4) τουλάχιστον  μεταπτυχιακά μαθήματα της ομάδας Β. 

(iii) Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ένα (1) τουλάχιστον  μεταπτυχιακό μάθημα της ομάδας Α. 

(iv)  Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μεταπτυχιακά μαθήματα των ομάδων Α, Β και Γ με συνολικό βάρος 36 
τουλάχιστον ECTS. 

(v)  Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας  στα “Εφαρμοσμένα  Μαθηματικά” 

 

3. Η διάρκεια των µεταπτυχιακών σπουδών για την απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης µαζί µε την εκπόνηση της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα (1) ηµερολογιακό έτος από τη στιγµή της πρώτης 
εγγραφής στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο πρέπει να καλύπτει πλήρως τουλάχιστον δύο (2) ∆ιδακτικά Εξάµηνα.   

4. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2(α)(i,ii,iii,iv), η 2(β)(i,ii,iii,iv) του παρόντος 
άρθρου, σχετικά µε τα µεταπτυχιακά µαθήµατα µέσα σε δύο (2) ηµερολογιακά έτη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά καλύπτουν 
πλήρως τουλάχιστον τέσσερα (4) ∆ιδακτικά Εξάµηνα και τις εξεταστικές περιόδους τους από τη στιγµή της πρώτης εγγραφής στο 
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στην περίπτωση που το χρονικό διάστηµα των δύο (2) ηµερολογιακών ετών δεν καλύπτει 
πλήρως 4 ∆ιδακτικά Εξάµηνα και τις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους τους, τότε παρατείνεται αυτοδίκαια έτσι ώστε να 
καλύπτεται πλήρως η εκπαιδευτική και εξεταστική δραστηριότητα 4 ∆ιδακτικών Εξαµήνων.   

5. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,  µέσα σε τρία (3) 
ηµερολογιακά έτη από τη στιγµή της πρώτης εγγραφής στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών.  
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Άρθρο 6  

Εγγραφές – Εξετάσεις - Βαθµολογία  

1. Ένα Μεταπτυχιακό Ακαδηµαϊκό Έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου ενός συγκεκριµένου ηµερολογιακού έτους και λήγει την 31η 
Αυγούστου του επόµενου ηµερολογιακού έτους.  

2. Κάθε Μεταπτυχιακό Ακαδηµαϊκό Έτος αποτελείται από δύο (2) ∆ιδακτικά Εξάµηνα: το Χειµερινό και το Εαρινό. Κάθε ∆ιδακτικό 
Εξάµηνο αποτελείται από 13 εβδοµάδες.     

3. Μέσα στις τρεις (3) πρώτες εβδοµάδες κάθε ∆ιδακτικού Εξαµήνου και σε προθεσµία που προσδιορίζεται σε σχετική ανακοίνωση, οι 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών εγγράφονται, µε αίτησή τους που κατατίθεται στη 
Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Μαθηµατικού Τµήµατος, στα µεταπτυχιακά µαθήµατα τα οποία σκοπεύουν να 
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν.  

4. Σε κάθε µεταπτυχιακό µάθηµα υπάρχει µία µόνο εξέταση (1η εξέταση), η οποία γίνεται µετά το τέλος του ∆ιδακτικού Εξαµήνου στο 
οποίο έχει διδαχθεί και πριν την έναρξη του επόµενου ∆ιδακτικού Εξαµήνου, και µία µόνο επανεξέταση (2η εξέταση) η οποία 
γίνεται µέσα στο µήνα Σεπτέµβριο του επόµενου Μεταπτυχιακού Ακαδηµαϊκού Έτους.  

5. Οι εξετάσεις των μαθημάτων διεξάγονται σε εξεταστικές περιόδους διάρκειας όχι μεγαλύτερης των 2 εβδομάδων. Οι ημερομηνίες 
των εξεταστικών περιόδων ορίζονται από την ΓΣΕΣ. 

6. Ο διδάσκοντας ή οι διδάσκοντες ενός µεταπτυχιακού µαθήµατος είναι υποχρεωµένοι, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών 
από την ηµέρα της εξέτασης του µαθήµατος που έχουν διδάξει, να καταθέσουν εγγράφως στη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών 
Σπουδών κατάσταση η οποία οφείλει να περιέχει το βαθµό που απονέµεται σε κάθε Μεταπτυχιακό Φοιτητή που έλαβε µέρος στην 
εξέταση.  

7. Ο βαθµός που απονέµεται σε ένα Μεταπτυχιακό Φοιτητή µετά από την εξέτασή του σε ένα µεταπτυχιακό µάθηµα είναι ένας 
κλασµατικός αριθµός, ο οποίος είναι πολλαπλάσιο του 0.5, από το µηδέν (0) έως το δέκα (10). Η επιτυχής εξέταση ισοδυναµεί µε 
την απονοµή βαθµού που είναι µεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5).    

8. Ο µεταπτυχιακός φοιτητής που έχει επιτύχει σε κάποιο µάθηµα µπορεί µε αίτησή του, η οποία κατατίθεται στη Γραµµατεία πριν 
από την εξεταστική περίοδο, να ζητήσει επανεξέταση στο µάθηµα αυτό, κατά τη διάρκεια της εν λόγω εξεταστικής περιόδου, µε 
σκοπό τη βελτίωση της βαθµολογίας του. Τελικός βαθµός είναι το µέγιστο των δύο βαθµολογιών.   

 

Άρθρο 7  

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  

1. Κάθε διδάσκων του Τμήματος προτείνει στην αρχή κάθε εξαμήνου θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών. Τα θέματα 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.   

2. Για την εκπόνηση µιας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας  απαιτείται  κοινή αίτηση  του ενδιαφερόμενου µεταπτυχιακού 
φοιτητή και ενός διδάσκοντα που επιθυµεί να τον καθοδηγήσει στην ΓΣΕΣ. Η ΓΣΕΣ εγκρίνει την αίτηση και ορίζει τον Επιβλέποντα, 
την τριμελή εξεταστική επιτροπή καθώς και την κατεύθυνση (Θεωρητικά Μαθηματικά ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά) στην οποία 
υπάγεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η Εξεταστική Επιτροπή   αποτελείται από τον Επιβλέποντα τη Μεταπτυχιακή 
∆ιατριβή, και από µέλη ∆.Ε.Π ή ∆ιδάσκοντες του Π.∆. 407/80, είναι τριµελής και δύο (2) µέλη τουλάχιστον, πρέπει να είναι 
διδάσκοντες του Τµήµατος Μαθηµατικών.  

3. Η πρόταση πρέπει να αναφέρει το θέµα της διατριβής  και κατατίθεται στην Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

4. Ένας Μεταπτυχιακός Φοιτητής µπορεί να ζητήσει την έναρξη εκπόνησης  μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας µετά το πέρας 
τουλάχιστον ενός ∆ιδακτικού Εξαµήνου από την πρώτη εγγραφή του στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών και υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει εξεταστεί επιτυχώς σε µεταπτυχιακά µαθήµατα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον δεκαοκτώ  (18) ECTS.  

5. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι µία συνθετική ή ερευνητική εργασία και εκπονείται μέσα σε χρονικό διάστημα όχι 
μικρότερο από 3 μήνες από την στιγμή της αίτησης του ενδιαφερόμενου  φοιτητή (και με την προϋπόθεση ότι εγκριθεί η αίτηση). 

6. Η  μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποστηρίζεται δηµόσια κατά την διάρκεια των εξεταστικών περιόδων των  μεταπτυχιακών 
διπλωματικών εργασιών. Οι εξεταστικές περίοδοι των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών αρχίζουν 10 ημέρες πριν  και λήγουν 
10 ημέρες μετά  τις εξεταστικές περιόδους των μαθημάτων.  

7. Η Εξεταστική Επιτροπή βαθµολογεί την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία µε την κλίµακα της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του 
Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ημερών  από την δηµόσια υποστήριξή της. Η μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία θεωρείται ότι έχει εκπονηθεί επιτυχώς όταν ο βαθµός που απονέµεται είναι µεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5) 
και ότι απορρίπτεται όταν ο βαθµός που απονέµεται είναι µικρότερος ή ίσος του τέσσερα και µισό (4.5). Η απόφαση της 
Εξεταστικής Επιτροπής κατατίθεται εγγράφως στη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών και είναι πλήρως αιτιολογηµένη όταν είναι 
απορριπτική.  

8. Όταν η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εγκριθεί από την Εξεταστική Επιτροπή, ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής που την εκπόνησε 
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει στη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών ένα (1) δακτυλογραφηµένο αντίτυπο και δύο (2) 
ηλεκτρονικά αντίγραφα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αποθηκευμένα σε προσβάσιµη µορφή σε ένα ψηφιακό δίσκο 
(CD).   
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Η Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών καταθέτει ένα δακτυλογραφημένο και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο στη Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  

9.  Στην περίπτωση απόρριψης της  μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δίνεται η δυνατότητα στον Μεταπτυχιακό Φοιτητή, µέσα 
στην προθεσµία που ορίζεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών, είτε να την υποβάλει 
ξανά βελτιωµένη σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της Εξεταστικής Επιτροπής είτε να εκπονήσει άλλη μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία. 

10.  Κάθε διδάσκων μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα το πολύ τρείς διπλωματικές εργασίες. 

  

Άρθρο 8  

Υπολογισµός Τελικού Βαθµού  

1. Ο Τελικός Βαθµός ενός Μεταπτυχιακού Φοιτητή είναι το άθροισµα του 30% του βαθµού της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, 
µε το 70% του Μέσου Όρου των βαθµών Μεταπτυχιακών Μαθηµάτων συνολικού βάρους 42 ECTS τα οποία επιλέγονται από αυτά 
στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής.  

2. (α) Για τους φοιτητές της κατεύθυνσης “Θεωρητικά Μαθηματικά”  από το σύνολο των µεταπτυχιακών µαθηµάτων στα οποία έχουν 
εξεταστεί επιτυχώς,  επιλέγονται μαθήματα συνολικού βάρους 42 ECTS  µε την υψηλότερη βαθµολογία και κάτω από τον 
περιορισµό ότι τουλάχιστον τέσσερα (4) από αυτά προέρχονται από την οµάδα Α, ένα (1) από την ομάδα Β  και τουλάχιστον έξι (6) 
απο αυτά απο τις ομάδες Α, Β και  Γ.  

(β) Για τους φοιτητές της κατεύθυνσης “Εφαρμοσμένα Μαθηματικά”  από το σύνολο των µεταπτυχιακών µαθηµάτων στα οποία 
έχουν εξεταστεί επιτυχώς, επιλέγονται μαθήματα συνολικού βάρους 42 ECTS  µε την υψηλότερη βαθµολογία και κάτω από τον 
περιορισµό ότι τουλάχιστον τέσσερα (4) από αυτά προέρχονται από την οµάδα Β, ένα (1) από την ομάδα Α  και τουλάχιστον έξι (6) 
από αυτά από τις ομάδες Α, Β και  Γ.  

3. Ο Τελικός Βαθµός δεν στρογγυλοποιείται, αναγράφεται πάνω στο έντυπο του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης  και 
περιέχεται σε κάθε βεβαίωση αναλυτικής βαθµολογίας που χορηγεί η Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών.   

  

Άρθρο 9  

Απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης  

1. Το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται από την ΓΣΕΣ.  

2. Κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών, ο οποίος έχει εγγραφεί 
στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά” και έχει κρίνει ότι έχει εκπληρώσει τις 
απαιτήσεις για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, όπως περιγράφονται στην Ιδρυτική Υπουργική Απόφαση 
ή στην Τροποποιητική Υπουργική Απόφαση και στο άρθρο 5 του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχει το δικαίωµα να 
καταθέσει αίτηση στη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών ζητώντας την απονοµή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης.  

3. Η Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι υποχρεωµένη µέσα σε µία (1) εβδοµάδα από την υποβολή της αίτησης απονοµής 
του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης να απαντήσει µετά από σχετικό έλεγχο.  

4. Στην περίπτωση πού ο αιτών Μεταπτυχιακός Φοιτητής εκπληρώνει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για την απονοµή 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, η Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδει αναλυτική κατάσταση, η οποία περιέχει: 
(α) όλα τα µαθήµατα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο αιτών µεταπτυχιακός φοιτητής συνοδευόµενα µε την αντίστοιχη 
βαθµολογία, τον κωδικό τους και το ∆ιδακτικό Εξάµηνο στο οποίο εξετάστηκαν επιτυχώς, (β) το βαθµό της  μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας και (γ) το Τελικό Βαθµό, ο οποίος υπολογίζεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 του Κανονισµού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η παραπάνω αναλυτική κατάσταση κοινοποιείται στον αιτούντα Μεταπτυχιακό Φοιτητή, στο ∆ιευθυντή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, στη Συντονιστική Επιτροπή και στον Πρόεδρο του Τµήµατος.  Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης είναι 
υποχρεωµένη, µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της αίτησης απονοµής του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, εφόσον 
ο φοιτητής εκπληρώνει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης να λάβει την 
απόφαση απονοµής και να απονείμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.   

 

Άρθρο 10  

Ανάληψη επικουρικού εκπαιδευτικού έργου  

1. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι υποχρεωµένοι, σε κάθε ∆ιδακτικό Εξάµηνο, να 
προσφέρουν επικουρικό εκπαιδευτικό έργο στο Τµήµα Μαθηµατικών. Απαλλαγή από το επικουρικό εκπαιδευτικό έργο µπορεί να 
γίνει από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης µε εισήγηση του ∆ιευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών µόνο αν συντρέχουν ισχυροί  
λόγοι.  

2. Η ανάθεση του επικουρικού εκπαιδευτικού έργου στους μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται από την Γενική Συνέλευση του Τµήµατος 
Μαθηµατικών µετά από εισήγηση της Επιτροπής Σπουδών του Μαθηµατικού Τµήµατος η οποία διαµορφώνεται σε συνεργασία µε 
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τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών και µε γνώµονα τις διδακτικές και εργαστηριακές ανάγκες 
του Τµήµατος.  

3. Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο ορίζεται να είναι: (α) η διόρθωση ή η διδασκαλία ασκήσεων σε προπτυχιακά µαθήµατα µε τη 
σύµφωνη γνώµη των διδασκόντων των µαθηµάτων αυτών, (β) η υποστήριξη του εργαστηριακού τµήµατος κάποιου προπτυχιακού 
µαθήµατος µε τη σύµφωνη γνώµη του διδάσκοντα του µαθήµατος, (γ) η συµµετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των 
ενδιάµεσων διαγωνισµάτων (προόδων) των προπτυχιακών µαθηµάτων, και (δ) η υποστήριξη της εργαστηριακής υποδοµής του 
Τµήµατος, της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφορικής.  

4. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές δεν µπορούν να αναλάβουν αυτοδύναµο διδακτικό έργο.  

5. Η ανάθεση του επικουρικού έργου στους μεταπτυχιακούς φοιτητές πρέπει να διέπεται από το πνεύµα της ισότητας και δεν µπορεί 
να ξεπερνά τις 2 ώρες ανά εβδοµάδα ∆ιδακτικού Εξαµήνου.  

  

Άρθρο 11  

Υποτροφίες και Βραβεία  

1. Οι φοιτητές του Προγράμματος μπορούν να λαμβάνουν υποτροφίες και βραβεία. 

2. Στην περίπτωση που το Μαθηµατικό Τµήµα έχει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών η βραβείων στους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποφασίζει (α) τον αριθµό και τη χρονική διάρκεια των διαθέσιµων υποτροφιών, (β) 
το χορηγούµενο ανά µήνα ποσό, (γ) την προθεσµία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόµενους για τη χορήγηση υποτροφίας 
μεταπτυχιακούς φοιτητές (δ) την διαδικασία  επιλογής των υποτρόφων. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 
κοινοποιείται σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

  

Άρθρο 12  

Εκπαιδευτικές µετακινήσεις  

1. Ένας µεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος: έχει φοιτήσει τουλάχιστον δύο (2) ∆ιδακτικά Εξάµηνα στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, µπορεί: (α) να µετακινηθεί, το πολύ για ένα εξάµηνο, σε πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού µε σκοπό την 
πραγµατοποίηση µέρους των σπουδών του υπό την προϋπόθεση ότι έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 30 ECTS, (β) να µετακινηθεί σε 
πανεπιστήµιο ή ερευνητικό κέντρο του εσωτερικού ή του εξωτερικού µε σκοπό την εκπόνηση µέρους ή και ολόκληρης της  
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας µετά από σύµφωνη γνώµη του Επιβλέποντα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας  και 
υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στα µεταπτυχιακά µαθήµατα, όπως αυτές προβλέπονται από την 
παράγραφο 2(α)(i,ii,ii,iv) η 2(β)(i,ii,iii,iv) του  άρθρου 5 του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

2. Σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις ο ενδιαφερόµενος καταθέτει στη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών αίτηση στην 
οποία πρέπει να περιγράφει το χρονοδιάγραµµα και το αναλυτικό πρόγραµµα της µετακίνησής του. Η αίτηση κρίνεται από τη 
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης µετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.  

 

Άρθρο13 

Επιβλέποντες  

1. Για κάθε Μεταπτυχιακό Φοιτητή, ο οποίος έχει εγγραφεί στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απονοµή 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, ύστερα από πρόταση της 
Συντονιστικής Επιτροπής, ως “Επιβλέπων” ένα µέλος ∆.Ε.Π. από εκείνα στα οποία έχει ανατεθεί µεταπτυχιακό έργο.  

 

Άρθρο 14 

Επιλογή νέων µεταπτυχιακών  

1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Οικονομικών Σχολών 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ,  
συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός των φοιτητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι (20). 

2. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ύστερα από πρόταση του ∆ιευθυντή του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών εγκρίνει 
το περιεχόµενο και τη δηµοσίευση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πραγµατοποίηση Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τµήµα 
Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε στόχο την απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στις “Σπουδές στα 
Μαθηματικά” στις κατευθύνσεις “Θεωρητικά Μαθηματικά” και “Εφαρμοσμένα Μαθηματικά”.  

3. Η επιλογή των νέων µεταπτυχιακών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής αποτελούµενη 
από µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος και η οποία συγκροτείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης ύστερα από 
πρόταση του ∆ιευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο πίνακας των επιτυχόντων στον οποίο καταλήγει η 
Επιτροπή Επιλογής επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.  
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4. Η διαδικασία επιλογής των εισακτέων στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε στόχο την απόκτηση Μεταπτυχιακού 
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης διέπεται από τα ακόλουθα: (α) οι υποψήφιοι που έχουν εξασφαλίσει υποτροφία του Ι.Κ.Υ. για να κάνουν 
µεταπτυχιακές σπουδές στα Μαθηµατικά γίνονται δεκτοί στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, (β) η επιλογή ανάµεσα σ’ 
αυτούς που δεν έχουν εξασφαλίσει υποτροφία του Ι.Κ.Υ. γίνεται κυρίως µε βάση τα εξής κριτήρια: (i) το γενικό βαθµό πτυχίου, (ii) τη 
βαθµολογία στα προπτυχιακά µαθήµατα που έχουν σχέση µε το πρόγραµµα µαθηµάτων του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, (iii) την επίδοση σε διπλωµατική εργασία εφόσον έχει εκπονηθεί, (iv) τις τυχόν ερευνητικές δραστηριότητες του 
υποψηφίου, (v) το αποτέλεσµα προσωπικής συνέντευξης από την επιτροπή επιλογής, και (vi) το αποτέλεσµα γραπτής εξέτασης 
πάνω σε βασικές γνώσεις των µαθηµατικών ή σε γνωστικές περιοχές σχετικές µε το αντικείµενο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.  

5. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, µετά από πρόταση της Επιτροπής Επιλογής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, µπορεί 
να απαιτήσει από υποψηφίους που είναι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μέχρι τεσσάρων (4) µαθηµάτων 
του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε ένα (1) 
ακαδηµαϊκό έτος το οποίο δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν στις προθεσµίες που προβλέπει ο Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών για την 
απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης. Η µη εκπλήρωση της απαίτησης αυτής µέσα στο προβλεπόµενο χρονικό 
διάστηµα συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του μεταπτυχιακού φοιτητή του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ένας 
απόφοιτος Τ.Ε.Ι. στον οποίο επιβάλλεται η παραπάνω απαίτηση θεωρείται µεταπτυχιακός φοιτητής του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, αλλά δεν επιτρέπεται να εγγράφεται και να εξετάζεται σε µεταπτυχιακά µαθήµατα του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.  Ο απόφοιτος Τ.Ε.Ι. στον οποίο επιβάλλεται η παραπάνω απαίτηση πρέπει να ενηµερώνει κάθε εξάµηνο 
τη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών για τα προπτυχιακά µαθήµατα τα οποία παρακολουθεί, ώστε στη συνέχεια η Γραµµατεία 
Μεταπτυχιακών Σπουδών να ενηµερώνει τους διδάσκοντες των µαθηµάτων αυτών και να φροντίζει για την έκδοση της σχετικής 
κατάστασης για την κατάθεση της βαθµολογίας µόνο στην Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

  

Άρθρο 15 

Μεταβατική ∆ιάταξη  

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις της παρ.1(α) του άρθρου 4 του Κανονισμού του ΠΜΣ 
"Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους 
με βάση τον Κανονισμό του ΠΜΣ "Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες".   

2. Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί  στο ΠΜΣ  “Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες” 
και δεν έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1(α) του άρθρου 4 του Κανονισμού του ΠΜΣ μπορούν να 
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους είτε αφού: 

(α) 

(i)   επιτύχουν σε 7 τουλάχιστον μαθήματα από τις ομάδες  Α1 και Β1 του ΠΜΣ “Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές 
Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες” και τις ομάδες Α, Β και Γ του  ΠΜΣ “Σπουδές στα Μαθηματικά”.  

(ii)  επιτύχουν σε 2 τουλάχιστον μαθήματα από την ομάδα Β1 του ΠΜΣ “Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και 
στις Σύγχρονες Τεχνολογίες” και την ομάδα Β του ΠΜΣ “ Σπουδές στα Μαθηματικά”. 

(iii)  εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.  

είτε αφού 

(β) 

(i)   επιτύχουν σε 6 τουλάχιστον μαθήματα από τις ομάδες  Α1 και Β1 του ΠΜΣ “Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές 
Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες” και τις ομάδες Α, Β και Γ του ΠΜΣ “Σπουδές στα Μαθηματικά” και συγκεντρώσουν 
επιπλέον 3 ΔΜ από μαθήματα των ομάδων Α2, Α3, Β2 και Β3  του ΠΜΣ “Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες 
και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες”.. 

(ii) επιτύχουν σε 2 τουλάχιστον μαθήματα από την ομάδα Β1 του ΠΜΣ “Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και 
στις Σύγχρονες Τεχνολογίες” και την ομάδα Β του ΠΜΣ “ Σπουδές στα Μαθηματικά”  

(iii)  εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.  

 Για τους φοιτητές που θα κάνουν χρήση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου  η ΓΣΕΣ καθορίζει ποιά μαθήματα  του ΠΜΣ “ 
Σπουδές στα Μαθηματικά” μπορούν να δηλώσουν κατόπιν αίτησης τους και εισήγησης του Διευθυντή του ΠΜΣ.  

3. Για οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα σχετικό µε το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στον 
παρόντα κανονισµό, στην Ιδρυτική Υπουργική Απόφαση, στην Τροποποιητική Υπουργική Απόφαση ή στον Εσωτερικό Κανονισµό 
Λειτουργίας, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης αποφασίζει όχι κατά περίπτωση αλλά µε ρυθµιστικό τρόπο, έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η ενσωµάτωση της απόφασής της στον κανονισµό µεταπτυχιακών σπουδών.  

 

Άρθρο 16 

Αναθεώρηση ΠΜΣ 

Η αναθεώρηση του ΠΜΣ γίνεται από την ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. Η αναθεώρηση εγκρίνεται από τη 
Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης.   


