ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ Ο.Π.Ε.Σ.Π. ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π.
Κωδικός
M3

Μ3.089

M4.016-023
M4

Μ4.043, Μ4.044
Μ4.051, Μ4.052
ΠΜΣ που είναι σε
αναστολή
ΠΜΣ με κατευθύνσεις
M5
ΠΜΣ που δεν έχει
μαθήματα (έχει π.χ.
κύκλους σεμιναρίων)

Μ6.004
M6

Μ6.007
M6.016, M6.017

Επεξήγηση
Εννοείται η χρηματοδότηση για τα έργα (καταθέσεις σε
λογαριασμό) για το συγκεκριμένο έτος, από 1/1 έως 31/12.
Εάν το Τμήμα δεν έχει χαρακτηρίσει τα μαθήματα (Υποβάθρου,
Επιστ. Περιοχής κλπ) θα πρέπει προς το παρόν να σημειωθούν
ως διαθέσιμα (καθώς το μηδέν έχει την έννοια της απουσίας
μαθημάτων).
Ωστόσο, για την καλύτερη εικόνα του Ιδρύματος, καλό θα ήταν
το Τμήμα να προχωρήσει στη συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση
πριν από την πιστοποίηση.
περιλαμβάνονται οι φοιτητές που εισήχθησαν με κατατακτήριες
εξετάσεις σε όλα τα έτη
περιλαμβάνονται μόνο οι νεοεισαχθέντες (του πρώτου έτους)
συμπληρώνονται μηδενικά
στοιχεία ή μη διαθέσιμα, κατά περίπτωση.
προς το παρόν συμπληρώνονται είτε
αθροίσματα (π.χ. σε πλήθος μαθημάτων), είτε μέσοι όροι (π.χ.
αν διαφοροποιούνται τα δίδακτρα). Εν όψει της επανίδρυσης
των ΠΜΣ, θα αναθεωρηθούν τα πεδία.
συμπληρώνονται 0 και θα υποβάλλεται
αρχείο με παρατηρήσεις πηγαίνοντας στο μενού "Αρχεία"
αριστερά. Εκεί μπορεί να αναφέρεται η ιδιαιτερότητα αυτή,
καθώς και όποια άλλη παρατήρηση
Αν δεν υπάρχει κάποιο ΦΕΚ ή απόφαση συλλογικού οργάνου,
που να ορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία ίδρυσης, τότε αυτή
τυπικά ταυτίζεται με την ημερομηνία ίδρυσης του αντίστοιχου
Τμήματος.
Η μέση διάρκεια των διδακτορικών σπουδών είναι σε έτη.
Εάν κάποιος ΥΔ έχει κάνει μια εργασία για επιστημονικό
περιοδικό ή διεθνές συνέδριο, αλλά μέχρι να δημοσιευτεί έχει
ορκιστεί, μπορεί να προσμετρηθεί μόνο εφόσον υπάρχει
βεβαίωση δημοσίευσης (letter of acceptance).

Γενικότερες κατευθύνσεις για τα xlsx αρχεία:
1. Να μη χρησιμοποιούνται τελείες για τις εκατοντάδες, χιλιάδες κλπ σε ακέραιους
αριθμούς
2. Για δεκαδικούς αριθμούς να χρησιμοποιείται η τελεία ως υποδιαστολή και όχι το
κόμμα
3. Να μη χρησιμοποιούνται τελείες για χιλιάδες κλπ.
4. Όπου το στοιχείο είναι μη διαθέσιμο, στη στήλη Τιμή πρέπει να υπάρχει η φράση
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (με ελληνικούς χαρακτήρες).
5. Όπου το πεδίο λαμβάνει τιμή ναι/όχι, στη στήλη θα πρέπει να υπάρχουν οι λέξεις
ΝΑΙ ή ΟΧΙ (με ελληνικούς χαρακτήρες)
6. Οι ημερομηνίες θα πρέπει να έχουν την μορφή dd/mm/yyyy

