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ΠΜΣ Περιβαλλοντική Μηχανική

Ανακοίνωση για τις ισχύουσες και μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν
για την παρακολούθηση μαθημάτων στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών
Οι διατάξεις του νέου Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών εφαρμόζονται για τους
υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) που έγιναν δεκτοί το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αλλά και για
τους ΥΔ που είχαν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του Κανονισμού, με την προϋπόθεση
οτι δεν έχει οριστεί η επταμελής εξεταστική επιτροπή τους.
Όσον αφορά την παρακολούθηση μαθημάτων, σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Διδακτορικών
Σπουδών ισχύει
 Κάθε ΥΔ υποχρεούται να παρακολουθήσει συνολικά τέσσερα (4) μαθήματα
 Οι ΥΔ που είναι διπλωματούχοι μηχανικοί και έχουν λάβει δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο,
δύναται να απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακολούθησης δύο (2) μαθημάτων
μετά από αίτηση τους στην συντονιστική επιτροπή μεταπτυχιακών.
 Οι ΥΔ απόφοιτοι τετραετούς φοίτησης που δεν είναι κάτοχοι Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών υποχρεούται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον έξι (6)
μαθήματα
Για όσους ΥΔ έχει ήδη οριστεί επταμελής επιτροπή, ισχύουν οι διατάξεις του προηγούμενου
κανονισμού και οι ΥΔ οφείλουν να παρακολουθήσουν τέσσερα μαθήματα και δυο ερευνητικές
διαλέξεις
Ανακοινώσεις για τους υποψήφιους διδάκτορες της Σχολής ΜΗΠΕΡ
Θέμα 1: Ορισμός τριμελoύς Συμβουλευτική Επιτροπής
Οι υποψήφιοι διδάκτορες (ΥΔ) για τους οποίους δεν έχει οριστεί η τριμελής Συμβουλευτική
Επιτροπή των διδακτορικών σπουδών τους, οφείλουν να καταθέσουν σε συνεργασία με τον
επιβλέποντα καθηγητή τους πρόταση σύστασης της επιτροπής στην Διευθύντρια
μεταπτυχιακών σπουδών της Σχολής ΜΗΠΕΡ καθ. Ε. Ψυλλάκη προκειμένου να εξεταστούν
από την επιτροπή επιλογής και εν συνεχεία να εγκριθούν από τη Συνέλευση της Σχολής.
Η διορία κατάθεσης των προτάσεων ορίζεται η Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018
Θέμα 2: Εκθέσεις προόδου
Σύμφωνα με το νέο κανονισμό διδακτορικών σπουδών όλοι οι ΥΔ για τους οποίους δεν έχει
οριστεί η επταμελή εξεταστική επιτροπή οφείλουν μετά τον πρώτο χρόνο των σπουδών τους
και για κάθε χρόνο να υποβάλλουν την Έκθεση Προόδου τους στην τριμελή Συμβουλευτική
Επιτροπή τους το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018. Υπενθυμίζεται οτι οι Εκθέσεις
Προόδου είναι υποχρεωτικές και θα καταχωρηθούν στον ατομικό φάκελο του κάθε ΥΔ στην
Γραμματεία. Η δημόσια παρουσίαση των εκθέσεων προόδου προγραμματίζεται για το πρώτο
δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2018.
Με δεδομένο οτι είναι η πρώτη χρονιά που εφαρμόζεται η διαδικασία της Έκθεσης Προόδου
όλες οι εκθέσεις οφείλουν να περιέχουν τα κάτωθι:
 Καταγραφή των δραστηριοτήτων του ΥΔ (παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων,
ερευνητικά αποτελέσματα ή εργασίες πεδίου, συμμετοχή σε συνέδρια και άλλες
επιστημονικές εκδηλώσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις κτλ).
 Περίληψη της προόδου στην έρευνα του ΥΔ με ιδιαίτερη αναφορά στη μεθοδολογία που
ακολουθήθηκε, στις δυσκολίες που εμφανίστηκαν και στον τρόπο με τον οποίο αυτές
αντιμετωπίστηκαν.
 Περιγραφή των στόχων στην έρευνα του ΥΔ για το διάστημα μέχρι την επόμενη Έκθεση
Προόδου, με ιδιαίτερη αναφορά στη μεθοδολογία που προτείνεται για να επιτευχθούν οι
στόχοι.

