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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄

Β.1

Σκοπός
και
στόχοι
του
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄
Β.2 Τα διοικητικά όργανα του
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄
Β.3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Β.4 Κατηγορίες πτυχιούχων
Β.5 Χρονική διάρκεια των σπουδών
Γ.

ΠΜΣ
ΠΜΣ

ΚΑΙ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

∆ΑΣΙΚΩΝ

΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

∆ΑΣΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ

Γ.1
Γ.2
Γ.3.1
Γ.3.2
Γ.3.3
Γ.4
Γ.5
Γ.5.1
Γ.5.2
Γ.5.3
Γ.5.4
Γ.5.5

Προκήρυξη θέσεων για το ΠΜΣ ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄
∆ιαδικασίες και τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης για Μ∆Ε
Εγγραφή των µεταπτυχιακών φοιτητών/ φοιτητριών
Εισαγωγή υποτρόφων
∆ίδακτρα
Ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο
∆οµή και λειτουργία του ΠΜΣ ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄
Τα µεταπτυχιακά µαθήµατα του ΠΜΣ ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄
Επιλογή, εγγραφή, παρακολούθηση, εξέταση, και βαθµολογία των µεταπτυχιακών
µαθηµάτων
Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία
Βαθµός και απονοµή Μ.∆.Ε.
Τύπος πτυχίου Μ.∆.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:

Περιεχόµενα µεταπτυχιακών µαθηµάτων και διδάσκοντες
Ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο
Τύπος Μ∆Ε
Αίτηση υποψηφιότητας
Έντυπο αξιολόγησης µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας

3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ”

Α.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
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ΚΑΙ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η αποστολή του Τµήµατος είναι: α) να παρέχει εκ̟αίδευση στην επιστήµη της ∆ασολογίας και της
∆ιαχείρισης του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, β) να πραγµατοποιεί σηµαντικές, καινοτόµες
έρευνες για την αειφορική διαχείριση των δασών, των δασικών εκτάσεων και του περιβάλλοντος, για τη
βιοποικιλότητα, για τις επιδράσεις της κλιµατικής αλλαγής, για τη διατήρηση και προστασία του
περιβάλλοντος γ) να βελτιώσει τα χερσαία οικοσυστήµατα και την άγρια ζωή ̟ρος όφελος των ανθρώ̟ων
και της φύσης (απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος αριθ. 5/12-02-2014).

Β.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄

Β.1 Σκο̟ός και στόχοι του Π.Μ.Σ
Από το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018, στο Τµήµα ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, προτείνεται να λειτουργήσει Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε αντικείµενο την ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄ είναι η
µεταπτυχιακή εξειδίκευση στην αποκατάσταση των δασικών οικοσυστηµάτων, µε την ανάπτυξη και την
εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και τεχνικών.
Οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος είναι:
• Η κατανόηση των ιδιοτήτων των υποβαθµισµένων έναντι των λειτουργικών δασικών οικοσυστηµάτων, της
ανάγκης για οικολογική αποκατάσταση και των διάφορων τύπων αποκατάστασης (επίπεδο γνώσεων).
• Η ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και τεχνικών αποκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένης της
αξιοποίησης των φυσικών διεργασιών και της κλιµατικής αλλαγής (επίπεδο δεξιοτήτων).
• Η εκτίµηση της επιτυχίας των αποκαταστάσεων, για την επιλογή των κατάλληλων µεθόδων και τεχνικών
(επίπεδο στάσεων).
Β.2 Τα διοικητικά όργανα του Π.Μ.Σ. ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄
1. Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3685/2008, τα αρµόδια όργανα είναι τα εξής:
α) Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης.
β) Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος, τα µέλη ∆.Ε.Π. και δυο (2) εκπροσώπους
µεταπτυχιακών φοιτητών/ φοιτητριών. Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης είναι αρµόδια για την κατάρτιση και
εισήγηση προτάσεων, τον ορισµό των µελών των συµβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της
συντονιστικής επιτροπής, την απονοµή µεταπτυχιακών διπλωµάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή
εξέτασης των υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών/ φοιτητριών, καθώς και για κάθε άλλο θέµα που
προβλέπεται από επί µέρους διατάξεις του Ν. 3685/2008.
γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) απαρτίζεται από µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος ∆ασολογίας και
∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, τα οποία έχουν αναλάβει µεταπτυχιακό έργο ή την
επίβλεψη
διδακτορικών
διατριβών
στο
Π.Μ.Σ.
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" και τα οποία ορίζονται από τη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Η Συνέλευση
Ειδικής Σύνθεσης είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και το συντονισµό λειτουργίας του προγράµµατος.
δ) Ο ∆ιευθυντής/ ∆ιευθύντρια, ο οποίος/ η οποία ορίζεται µε απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, εισηγείται κάθε θέµα που
αφορά στην αποτελεσµατική εφαρµογή του Π.Μ.Σ. "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ".
ε) Ο Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης.
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Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. αποτελείται από τρία (3) µέλη, τα οποία είναι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.
και προέρχονται από το Τµήµα. Η Σ.Ε. ορίζεται από τη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης για διετή θητεία η
οποία µπορεί να ανανεωθεί. Ένα από τα τρία µέλη της Σ.Ε. ορίζεται από τη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ως
Επιστηµονικά Υπεύθυνος/ Υπεύθυνη του Π.Μ.Σ. Ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος/ Υπεύθυνη του Π.Μ.Σ. και τα
µέλη της Σ.Ε. πρέπει να ανήκουν στη βαθµίδα του Καθηγητή/ Καθηγήτριας ή του Αναπληρωτή Καθηγητή/
Καθηγήτριας. Ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος/ Υπεύθυνη του Π.Μ.Σ. είναι αυτοδίκαια ο ∆ιευθυντής/
∆ιευθύντρια του Π.Μ.Σ. Ο ίδιος σε συνεργασία µε τη Σ.Ε. εισηγείται στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης κάθε
θέµα που αφορά στην αποτελεσµατική λειτουργία του Π.Μ.Σ. Η θητεία του ∆ιευθυντή/ ∆ιευθύντριας του
Π.Μ.Σ. είναι διετής και µπορεί να ανανεώνεται µε σχετική απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.
Β.3 Μετα̟τυχιακοί τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέµει Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στην ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄.
Β.4 Κατηγορίες ̟τυχιούχων
Στο πρόγραµµα για την απόκτηση Μ.∆.Ε. από το Π.Μ.Σ. ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄ του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,
µπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα οι παρακάτω κατηγορίες πτυχιούχων:
• Πτυχιούχοι των Τµηµάτων ΑΕΙ Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών, Επιστηµών Υγείας και
Ζωής.
• Πτυχιούχοι των Τµηµάτων ΑΤΕΙ Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών Επιστηµών Υγείας και
Ζωής.
• Πτυχιούχοι αντίστοιχων αναγνωρισµένων Τµηµάτων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής.
Β.5 Χρονική διάρκεια των σ̟ουδών
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μ.∆.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάµηνα, ενώ η
µέγιστη ορίζεται σε πέντε (5) εξάµηνα, υπολογιζόµενα από την ηµεροµηνία εγγραφής στο Π.Μ.Σ.
΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄. Μετά την πάροδο των πέντε εξαµήνων ο
φοιτητής/η φοιτήτρια που δεν έχει καταθέσει τη µεταπτυχιακή του διπλωµατική εργασία διαγράφεται από το
Π.Μ.Σ. ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄. Κατά περίπτωση µπορεί να δοθεί
αναστολή της ιδιότητας του µεταπτυχιακού φοιτητή/της µεταπτυχιακής φοιτήτριας για ένα χρόνο, κατόπιν
αίτησης αυτού και έγκρισης της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.

Γ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ
Η απόκτηση του Μ.∆.Ε. απαιτεί την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε έναν προκαθορισµένο
αριθµό µεταπτυχιακών µαθηµάτων, που διδάσκονται στα δυο πρώτα ακαδηµαϊκά εξάµηνα (Α΄ και Β΄) του
προγράµµατος, καθώς και την εκπόνηση µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας σε θέµα που θα επιλέξει ο
φοιτητής/ η φοιτήτρια σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα καθηγητή/επιβλέπουσα καθηγήτρια. Η ανάληψη
της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας γίνεται µε δήλωση του µεταπτυχιακού φοιτητή/της µεταπτυχιακής
φοιτήτριας κατά την διάρκεια του Β΄ εξαµήνου ή και στα επόµενα εξάµηνα, εφόσον έχει επιτύχει σε τέσσερα
(4) τουλάχιστον µαθήµατα του Προγράµµατος.
Το Μ.∆.Ε. έχει κατά κύριο λόγο ερευνητικό προσανατολισµό. Συνεπώς, πέρα από την
παρακολούθηση µεταπτυχιακών µαθηµάτων, αναµένεται η ερευνητική δραστηριοποίηση των µεταπτυχιακών
φοιτητών µε τη συµµετοχή τους σε ερευνητικά προγράµµατα που συντονίζουν τα µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος,
µε τη συµµετοχή τους σε σεµινάρια και συνέδρια και µε τη συγγραφή ερευνητικών άρθρων.
Γ.1 Προκήρυξη θέσεων για το ΠΜΣ ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄
Ο ετήσιος αριθµός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι δύο (22). Κάθε έτος
η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης προβαίνει, µέσα στο διάστηµα Μαΐου - Ιουνίου, σε ανοικτή προκήρυξη στον
τύπο,
για
την
εισαγωγή
φοιτητών
στο
Π.Μ.Σ.
΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ΑΣΙΚΩΝ
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ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄. Στην προκήρυξη περιλαµβάνονται τα κριτήρια κατάταξης των υποψήφιων, καθώς
και η καταληκτική ηµεροµηνία για την κατάθεση των αιτήσεων.
Γ.2 ∆ιαδικασίες και τυ̟ικές ̟ροϋ̟οθέσεις για την υ̟οβολή αίτησης για Μ.∆.Ε.
Στο πρόγραµµα για την απόκτηση Μ.∆.Ε. από το Π.Μ.Σ. ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄ του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
µπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα οι κατηγορίες πτυχιούχων που καθορίστηκαν στη παράγραφο Β.4.
Οι Έλληνες υποψήφιοι/ υποψήφιες πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγµένα αγγλικά σε επίπεδο (µέτρια
γνώση), όπως αυτό αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π.∆.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του
Π.∆.50/2001 Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα όπως αυτό ισχύει»
(ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασµό µε το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.∆.116/2006
«Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π.∆.50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄)."Οι αλλοδαποί φοιτητές/
φοιτήτριες, για την απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας, θα πρέπει να προσκοµίσουν έγκυρο (δηλ. να έχει
αποκτηθεί την τελευταία διετία) δίπλωµα αγγλικής γλώσσας International English Language Testing System
(IELTS) ή Test of English for International Communication (TOEFL) ή δίπλωµα αγγλικής γλώσσας
(απεριόριστης διάρκειας) Test of English for International Communication (TOEIC)."
Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών/ φοιτητριών για απόκτηση Μ.∆.Ε. στο Π.Μ.Σ.
΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄ του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων γίνεται κατόπιν κατάταξής τους σύµφωνα µε τον πίνακα µοριοδότησης
(ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ VII)
Γ.3 Εγγραφές Μετα̟τυχιακών Φοιτητών
Γ.3.1 Εγγραφή των Μετα̟τυχιακών Φοιτητών
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/ φοιτήτριες, που έχουν γίνει δεκτοί στο Π.Μ.Σ. ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄ του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων, µπορούν να προχωρήσουν στην εγγραφή τους µετά από την έγκριση του σχετικού
πρακτικού της ΣΕΣ. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/ φοιτήτριες εγγράφονται στο Α΄ εξάµηνο του Π.Μ.Σ.
΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄ κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του
Οκτωβρίου.
Γ.3.2 Εισαγωγή υ̟οτρόφων
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 3685/2008, κάθε ακαδηµαϊκό έτος, επιπλέον του αριθµού
των εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας/ µία (1) υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που
πέτυχε στο σχετικό διαγωνισµό µεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειµένου του Π.Μ.Σ.
΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄ και ένας αλλοδαπός υπότροφος του
Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης ο αριθµός των υποτρόφων µπορεί να
αυξάνεται.
Γ. 3.3 ∆ίδακτρα
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/ φοιτήτριες που έχουν γίνει δεκτοί στο Π.Μ.Σ. ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄ του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων για την απόκτηση του Μ∆Ε, καταβάλλουν δίδακτρα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών
αναγκών.
Τα δίδακτρα ανέρχονται σε επτακόσια 700 Euro ανά εξάµηνο για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή/
φοιτήτρια και καταβάλλονται µόνο τα τρία εξάµηνα της κανονικής διάρκειας των σπουδών τους.
∆ίνεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας σε δύο (2) µεταπτυχιακούς φοιτητές/ φοιτήτριες ανά
ακαδηµαϊκό έτος, οι οποίοι ολοκληρώνοντας επιτυχώς τον κύκλο σπουδών τους έχουν συγκεντρώσει τον
υψηλότερο µέσο όρο µεταξύ των εισακτέων µεταπτυχιακών φοιτητών.
Οι αριστεύσαντες σε αυτή τη περίπτωση θα αµείβονται µε υποτροφία ύψους επτακοσίων (700) Euro.
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 19 του Ν. 4009/2011, η διαχείριση των εσόδων του Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του ∆ηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης. Τα έσοδα θα καλύπτουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ λειτουργικά έξοδα του προγράµµατος.
∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ, ούτε για τη διδασκαλία
των µαθηµάτων, ούτε για την επίβλεψη των µεταπτυχιακών διατριβών.
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Γ.4 Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο
Παρακάτω αναφέρονται γενικές πληροφορίες σχετικά µε τη διάρκεια και τις προθεσµίες των
εκπαιδευτικών διαδικασιών για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές. Το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα παρατίθεται
στο Παράρτηµα ΙΙ.
Α΄ εξάµηνο, Οκτώβριος – Ιανουάριος : 13 διδακτικές εβδοµάδες, δυο εβδοµάδες εξετάσεων.
Β΄ εξάµηνο, Φεβρουάριος – Ιούνιος : 13 διδακτικές εβδοµάδες, δυο εβδοµάδες εξετάσεων.
Γ΄ εξάµηνο, Οκτώβριος - Φεβρουάριος: Ανάληψη, εκπόνηση και εξέταση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής
εργασίας, µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου Γ.6.3.
Χρόνος εγγραφής στο ΠΜΣ ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄
Η εγγραφή των επιτυχόντων υποψηφίων ως µεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄ γίνεται µετά την έγκριση των αποτελεσµάτων από τη Συνέλευση
Ειδικής Σύνθεσης.
Χρόνος ανάληψης της µετα̟τυχιακής δι̟λωµατικής εργασίας. Η ανάληψη της µεταπτυχιακής
διπλωµατικής εργασίας γίνεται µε δήλωση του µεταπτυχιακού φοιτητή/ φοιτήτριας κατά την διάρκεια του Β΄
εξαµήνου ή και µετά στα επόµενα εξάµηνα.
Χρόνος εξέτασης της µετα̟τυχιακής δι̟λωµατικής εργασίας. Η εξέταση των µεταπτυχιακών διπλωµατικών
εργασιών είναι δυνατόν να γίνεται, εφόσον οι φοιτητές/ φοιτήτριες βρίσκονται στο τέλος του τρίτου εξαµήνου
σπουδών και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα µεταπτυχιακά µαθήµατα.
Γ.5 ∆οµή και λειτουργία του Π.Μ.Σ. ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄
Γ.5.1

Τα µετα̟τυχιακά µαθήµατα
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄

του

Π.Μ.Σ.

΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

∆ΑΣΙΚΩΝ

Συνολικά, στα δυο πρώτα εξάµηνα του Π.Μ.Σ. ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄ διδάσκονται οκτώ (8) υποχρεωτικά µαθήµατα, ενώ το τρίτο εξάµηνο αφιερώνεται
στην εκπόνηση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Η κατανοµή ανά εξάµηνο παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα, ενώ σύντοµες περιγραφές τους περιέχονται στο Παράρτηµα Ι. ∆εν υπάρχουν µαθήµατα
επιλογής. Η διδασκαλία και εξέταση των µαθηµάτων γίνεται ∆ΙΑ ΖΩΣΗΣ, εργάσιµες µέρες - δεν
προβλέπεται διδασκαλία ή/και εξέταση εξ αποστάσεως.
Σε περίπτωση που υπάρχουν αλλοδαποί φοιτητές/ φοιτήτριες, οι διαλέξεις και εξετάσεις των
µαθηµάτων µπορούν να γίνονται και στα αγγλικά.
Όλα τα µαθήµατα είναι εξαµηνιαία, διαρκούν δεκατρείς (13) εβδοµάδες, διδάσκονται τρεις (3) ώρες
την εβδοµάδα, αντιστοιχούν δε σε τρεις (3) διδακτικές µονάδες και επτά και µισή (7,5) πιστωτικές µονάδες
στο Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Η εκπόνηση της µεταπτυχιακής
διπλωµατικής εργασίας διαρκεί ένα (1) τουλάχιστον εξάµηνο και αντιστοιχεί σε τριάντα (30) διδακτικές
µονάδες και τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες στο Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών
Μονάδων (ECTS).
Είναι δυνατόν τα µαθήµατα, κατά την κρίση του διδάσκοντα/ διδάσκουσας, να συµπληρώνονται από
ασκήσεις και εργασίες, ατοµικές ή οµαδικές, για την καλύτερη εµπέδωσή τους. Σε κάθε περίπτωση,
εναπόκειται στην κρίση του διδάσκοντα/ διδάσκουσας να καθορίσει τις ειδικότερες απαιτήσεις της άσκησης
(ή των ασκήσεων) σε κάθε µάθηµα, ή άλλης µορφής εργασίες, που θα πρέπει να εκπονήσει ο φοιτητής /
φοιτήτρια στο πλαίσιο του µαθήµατος. Είναι δυνατόν ακόµα, σε συνεννόηση µεταξύ διδασκόντων, να δίδονται
κοινές ασκήσεις και εργασίες, που να αντιστοιχούν σε οµάδες συναφών µαθηµάτων. Τέλος, υπάρχει η
δυνατότητα να δίδονται διαλέξεις στα πλαίσια του µαθήµατος από προσκεκληµένους καθηγητές/ καθηγήτριες
ελληνικών ή ξένων Α.Ε.Ι. και άλλους ειδικούς:
Μαθήµατα Υ̟οχρεωτικά Α΄ εξαµήνου
•
•

Μαθήµατα Υ̟οχρεωτικά Β΄ εξαµήνου

1. ∆ασικά οικοσυστήµατα και ̟αράγοντες
διατάραξης και υ̟οβάθµισής τους
2. Σχεδιασµός και Παρακολούθηση Ε̟ιφανειών

•
•
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5. Έργα ̟ριν την α̟οκατάσταση
6. Α̟οκατάσταση εδαφών - αδρανών υλικών ε̟ανεγκατάσταση της βλάστησης σε έντονα
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•
•

3. Χειρισµοί δασών και ανόρθωση δασικών
οικοσυστηµάτων
4. Φυσικές καταστροφές και η διαχείρισή τους

•
•

διαταραγµένες εκτάσεις
7. Μελέτη Α̟οκατάστασης
8. Α̟οτρο̟ή υ̟οβάθµισης των φυσικών
οικοσυστηµάτων - διατήρηση των
α̟οκαταστάσεων

Γ’ εξάµηνο
Εκ̟όνηση Μετα̟τυχιακής ∆ι̟λωµατικής Εργασίας

Γ.6.3 Μετα̟τυχιακή ∆ι̟λωµατική εργασία
Η ανάληψη της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας γίνεται µε δήλωση του µεταπτυχιακού
φοιτητή/ φοιτήτριας κατά την διάρκεια του Β΄ εξαµήνου ή και µετά στα επόµενα εξάµηνα.
Το θέµα της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας καθώς και το όνοµα του επιβλέποντα καθηγητή/
καθηγήτριας δηλώνεται µε αίτηση του µεταπτυχιακού φοιτητή/ φοιτήτριας και έγγραφο επιβεβαίωσης από
τον επιβλέποντα καθηγητή/ καθηγήτρια στη Γραµµατεία κατά την διάρκεια του Β΄ Εξαµήνου ή σε επόµενο
εξάµηνο. Την επίβλεψη εκπόνησης µεταπτυχιακών διπλωµατικών εργασιών µπορούν να αναλάβουν όσοι
Καθηγητές ή Λέκτορες του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης είναι διδάσκοντες/ διδάσκουσες µε
ανάθεση διδασκαλίας µεταπτυχιακών µαθηµάτων του Π.Μ.Σ. ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄. Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν επιστήµονες που ορίζονται από το νόµο για τη
διδασκαλία σε Π.Μ.Σ. Η επιλογή των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. γίνεται µε ευθύνη της Συντονιστικής
Επιτροπής και προωθείται από το ∆ιευθυντή του Π.Μ.Σ. για έγκριση στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Η
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης επικυρώνει την κατανοµή θεµάτων ανά επιβλέποντα/ επιβλέπουσα. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την εξέταση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας αποτελεί η επιτυχής εξέταση του
µεταπτυχιακού φοιτητή/ φοιτήτριας σε όλα τα µεταπτυχιακά µαθήµατα. Η δηµόσια παρουσίαση και εξέταση
των µεταπτυχιακών διπλωµατικών εργασιών καθορίζονται από τον επιβλέποντα/ επιβλέπουσα.
Η ανακοίνωση της δηµόσιας παρουσίασης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µια εβδοµάδα πριν την
πραγµατοποίησή της.
Η
γραµµατεία του
Π.Μ.Σ. ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄ µεριµνά για την ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του Π.Μ.Σ. και την
ενηµέρωση του διδακτικού προσωπικού του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων.
Ο επιβλέπων καθηγητής/ καθηγήτρια, καθορίζει τα υπόλοιπα δυο µέλη της εξεταστικής επιτροπής,
των οποίων τα διδακτικά ή ερευνητικά ενδιαφέροντα εντάσσονται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της
µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Η σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής οριστικοποιείται από τη
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος κατόπιν σχετικής εισήγησης του επιβλέποντα. Στην επιτροπή
µπορούν να συµµετέχουν µέλη ∆.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθµίδων Α’, Β’ και Γ’, οι οποίοι είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστηµονική
ειδικότητα µε το γνωστικό αντικείµενο του προγράµµατος.. Μια (1) τουλάχιστον εβδοµάδα πριν την
καθορισµένη ηµεροµηνία παρουσίασης, ο µεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει τη µεταπτυχιακή διπλωµατική
εργασία σε ισάριθµα αντίτυπα στα µέλη της εξεταστικής επιτροπής, στην οποία περιλαµβάνεται οπωσδήποτε
περίληψη 1-2 σελίδων περίπου, στην ελληνική και στην αγγλική.
Υπάρχει η δυνατότητα συγγραφής της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας στα αγγλικά, για όλους
τους φοιτητές, µε σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντα καθηγητή/καθηγήτριας.
Η εξέταση και βαθµολόγηση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας γίνεται από την τριµελή
εξεταστική επιτροπή. Η υποστήριξη της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας είναι προφορική ενώπιον της
τριµελούς εξεταστικής επιτροπής και άλλων ενδιαφερόµενων παρατηρητών (µελών ∆.Ε.Π., µεταπτυχιακών
φοιτητών/ φοιτητριών κλπ). Τη συζήτηση ανάµεσα στα µέλη της εξεταστικής επιτροπής κατά την εξέταση της
µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας συντονίζει ο επιβλέπων καθηγητής/ καθηγήτρια. Μετά την
ολοκλήρωση της παρουσίασης, τις ερωταπαντήσεις κλπ, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει για τη
βαθµολόγηση της διπλωµατικής εργασίας, η οποία κατατίθεται εγγράφως στη Γραµµατεία του Τµήµατος σε
ειδικό έντυπο, εφόσον πληρούνται όλες οι προηγούµενες προϋποθέσεις. Η µεταπτυχιακή διπλωµατική
εργασία οφείλει να εµπεριέχει στοιχεία πρωτοτυπίας στα γνωστικά πεδία τα σχετικά µε το Π.Μ.Σ.
΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄, είτε µέσω της δηµιουργίας νέας γνώσης, είτε
µέσω της άσκησης αυτόνοµης κριτικής σκέψης, είτε τέλος µέσω συνδυασµού των παραπάνω. Για τη
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βαθµολόγηση συνεκτιµούνται αφενός η ποιότητα της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας και αφετέρου ο
βαθµός πληρότητας της παρουσίασης και υποστήριξής της. Ο βαθµός της µεταπτυχιακής διπλωµατικής
εργασίας υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των βαθµών των τριών µελών της εξεταστικής επιτροπής. Ως
ελάχιστος προβιβάσιµος βαθµός µιας µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας ορίζεται το έξι (6). Στην
αντίθεση περίπτωση, της αποτυχίας, ο µεταπτυχιακός φοιτητής/ φοιτήτρια έχει τη δυνατότητα βελτίωσης της
εργασίας του και επανάληψης της εξέτασής της µετά από αίτηση του, αφού έχει προηγηθεί σχετική
συνεννόηση µε τον επιβλέποντα καθηγητή/ καθηγήτρια. Η παρουσίαση της βελτιωµένης µεταπτυχιακής
διπλωµατικής εργασίας δεν µπορεί να γίνει σε χρονικό διάστηµα µικρότερο των δυο (2) µηνών από την
ηµεροµηνία της πρώτης εξέτασης. Αν αποτύχει και δεύτερη φορά ο µεταπτυχιακός φοιτητής/ φοιτήτρια µε
αίτηση του/της στη Γραµµατεία ζητά νέο θέµα, µε τον ίδιο ή άλλον επιβλέποντα/ επιβλέπουσα. ∆εν δίνεται
οποιαδήποτε παράταση της διάρκειας των σπουδών λόγω αλλαγής θέµατος µεταπτυχιακής διπλωµατικής
εργασίας ή επιβλέποντα.
Μέλη εξεταστικών επιτροπών κρίσης µεταπτυχιακών διπλωµατικών εργασιών από άλλα Τµήµατα
µπορούν να συµµετέχουν στη διαδικασία εξέτασης, εφόσον υπάρχει η διαθέσιµη πιστοποιηµένη υλικοτεχνική
υποδοµή, µέσω τηλεδιάσκεψης.
Μετά την παρουσίαση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας, ο φοιτητής/ φοιτήτρια
ενσωµατώνει διορθώσεις και σχόλια, που τυχόν του έχουν γίνει από τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής, και
µέσα σε διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών υποβάλει ηλεκτρονικά αντίγραφα στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. και
στα µέλη της τριµελούς επιτροπής. Επίσης δύο τυπωµένα αντίγραφα της διπλωµατικής εργασίας δίδονται
στην Γραµµατεία του Π.Μ.Σ και ένα στη βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστηµών Γεωπονίας και ∆ασολογίας.
Την ενσωµάτωση των διορθώσεων πιστοποιεί εγγράφως στη Γραµµατεία και ο επιβλέπων καθηγητής/
καθηγήτρια. Αν η µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός του Γ΄ εξαµήνου,
µπορεί να συνεχιστεί κατά τα επόµενα εξάµηνα.
Είναι δυνατόν, µε απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος, να καθορίζεται για
κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή/φοιτήτρια ένα χρηµατικό ποσόν για την κάλυψη των εξόδων εκτύπωσης και
αναπαραγωγής δυο (2) αντιτύπων της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας.
Γ.6.4 Βαθµός και Α̟ονοµή Μετα̟τυχιακού ∆ι̟λώµατος Ειδίκευσης
Για την απονοµή του Μ.∆.Ε. πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:
• παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα µεταπτυχιακά µαθήµατα. Για τη λήψη του Μ.∆.Ε. απαιτούνται
54 διδακτικές µονάδες και ενενήντα (90) πιστωτικές µονάδες στο Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)
• συγγραφή και επιτυχής εξέταση στην µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία.
Σε κάθε περίπτωση, για την απονοµή του Μ.∆.Ε. απαιτείται ο προβιβάσιµος βαθµός στα
µεταπτυχιακά µαθήµατα και στη µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία. Αν τούτο δεν επιτευχθεί εντός της
τριετίας από την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄, ο
µεταπτυχιακός φοιτητής/ φοιτήτρια παίρνει πιστοποιητικό παρακολούθησης των συγκεκριµένων µαθηµάτων
και αποχωρεί.
Ο γενικός βαθµός του Μ.∆.Ε. προκύπτει ως ο σταθµισµένος µέσος όρος των βαθµών των οκτώ (8)
µεταπτυχιακών µαθηµάτων και της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας.
Γ.6.5 Τύ̟ος Μετα̟τυχιακού ∆ι̟λώµατος Ειδίκευσης
Με ευθύνη του/της Προέδρου του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων του ∆.Π.Θ. και τη διοικητική φροντίδα της Γραµµατείας, εκδίδονται έγκαιρα τα Μ.∆.Ε. στη
µορφή που παρουσιάζεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Περιεχόµενα Μετα̟τυχιακών Μαθηµάτων
1. ∆ασικά οικοσυστήµατα και ̟αράγοντες διατάραξης και υ̟οβάθµισής τους
Το µάθηµα αυτό στοχεύει στον να παρέχει µια ορθολογική θεωρητική και πρακτική κατανόηση των
σηµαντικών διεργασιών στα δάση, και των σηµαντικότερων παραγόντων που είναι δυνατόν να τα διαταράξουν.
Αναλύονται :
• η ροή ενέργειας, οι διαδικασίες µετασχηµατισµού οργανικών και ανόργανων υλικών στα δάση
• η επίδραση του κλίµατος και της κλιµατικής αλλαγής στις διεργασίες των δασικών οικοσυστηµάτων
• η σχέση των δασών µε τον παγκόσµιο κύκλο του άνθρακα και µε το µετριασµό της παγκόσµιας
κλιµατικής αλλαγής
• η δασική βιοµάζα και βιοενέργεια, και η ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων στα δάση.
2. Σχεδιασµός και ̟αρακολούθηση ε̟ιφανειών
Αυτό το µάθηµα προσφέρει ευρεία γνώση και αναπτύσσει δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασµό και
την εφαρµογή δραστηριοτήτων αποκατάστασης, µε θεώρηση βήµα προς βήµα των διαδικασιών που
εφαρµόζονται σε ένα ευρύ φάσµα οικοσυστηµάτων, για την ανάπτυξη, υλοποίηση, παρακολούθηση και
εξευγενισµό των έργων αποκατάστασης. Το µάθηµα αυτό έχει σκοπό:
• την επιλογή κατάλληλων στατιστικών σχεδίων
• τη σωστή χρήση των ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών
• την χρήση αυτογραφικών οργάνων (θερµόµετρων, υγρόµετρων, προσπίπτουσας ακτινοβολίας κλπ)
• το χειρισµό τηλεπισκοπικών πληροφοριών (δασικά χωρικά δεδοµένα, δασικές χαρτογραφήσεις,
αλλαγές στη δασική κάλυψη, ταυτοποίηση των περιοχών προς αποκατάσταση)
• σχέδιο διαχρονικής παρακολούθησης οικοσυστηµάτων.
3. Χειρισµοί δασών και ανόρθωση δασικών οικοσυστηµάτων
Αυτό το µάθηµα αναλύει τα δασικά οικοσυστήµατα ως βάση για την επιλογή των κατάλληλων χειρισµών.
Περιγράφει τις αντιδράσεις των δασικών οικοσυστηµάτων και τους χειρισµούς που πρέπει να γίνουν απέναντι
σε διαταράξεις. Αναλύει χειρισµούς και προσεγγίσεις επεµβάσεων για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων
αποκατάστασης. Αναλύει και προτείνει χειρισµούς για:
• τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στα δάση
• την ανόρθωση υποβαθµισµένων δασών
• την προστασία, ανόρθωση των περιαστικών δασών
• τις αποκαταστάσεις στις προστατευµένες περιοχές (επανεισαγωγή αυτόχθονων ειδών, αποµάκρυνση
ξενικών ειδών)
• αναγωγή πρεµνοφυών δασών.
Ασχολείται επίσης µε:
• µελέτη της µεταβολής εδαφολογικών παραµέτρων µετά από έντονες διαταράξεις
• προβλήµατα γονιµότητας και υποβάθµισης των εδαφών
• σχέση βιοποικιλότητας στο έδαφος µε την βιοποικιλότητα στο δάσος. Λιπάνσεις.
4. Φυσικές καταστροφές και διαχείριση τους
Αυτό το µάθηµα καλύπτει τις επιπτώσεις των φυσικών διαταράξεων και καταστροφών στα δασικά
οικοσυστήµατα. Οι φυσικές διαταράξεις και καταστροφές περιλαµβάνουν τις πυρκαγιές, τις πληµµύρες,
καθώς και τις ανεµορριψίες, τις χιονορριψίες, τις ζηµιές από κατολισθήσεις, τις επιδηµίες εντόµων και
ασθενειών. Αυτό το µάθηµα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τη µελέτη των παρακάτω:
• καταγραφή και χαρτογράφηση των εκτάσεων οι οποίες επηρεάστηκαν από τις µεγάλες καταστροφές
• µέτρα πρόληψης µεγάλων καταστροφών
• πρότυπα πρόληψης και εξέλιξης φυσικών καταστροφών
• επιπτώσεις στην ροή και ποιότητα των υδάτων, καθώς και στο υδατικό ισοζύγιο (µοντέλα
βροχόπτωσης - απορροής)
• τις συνέπειες για τα ζώα ως άτοµα, πληθυσµοί και κοινότητες .

10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ”

5. Έργα ̟ριν την α̟οκατάσταση
Αυτό το µάθηµα παρέχει ανάλυση πρακτικών και προσεγγίσεων τεχνικών έργων που έχουν προκαλέσει
υποβάθµιση φυσικών οικοσυστηµάτων, πχ τεχνικές συγκοµιδής ξύλου που είναι δυνατόν να υποβαθµίζουν το
δάσος. Γίνεται επισκόπηση των έργων που πρέπει να εκτελεστούν πριν την αποκατάσταση των δασικών
οικοσυστηµάτων, πχ αποκατάσταση αχρησιµοποίητων και εγκαταλελειµµένων δασικών δρόµων, συγκοµιδή
του ξύλου µετά από πυρκαγιές κ.ά. Αυτό το µάθηµα περιλαµβάνει :
• όλες τις πτυχές του σχεδιασµού δρόµων και µεταφορών
• τη συγκοµιδή ξύλου
• Μέτρα αντιµετώπισης διαταράξεων από εργασίες στα δασικά οικοσυστήµατα
• την επίτευξη περιβαλλοντικών και οικονοµικών στόχων.
6. Α̟οκατάσταση εδαφών - αδρανών υλικών - ε̟ανεγκατάσταση της βλάστησης σε έντονα
διαταραγµένες εκτάσεις
Οι σπουδαστές σε αυτό το µάθηµα αναπτύσσουν τεχνικές για την αποκατάσταση χηµικών, φυσικών ιδιοτήτων
εδαφών - αδρανών υλικών. Μελετούν επίσης κλασικές και καινοτόµες µεθόδους επανεγκατάστασης της
βλάστησης σε περιοχές εξορύξεων και λατοµείων συµπεριλαµβανοµένων των παρακάτω:
• βιολογική αποκατάσταση, εισαγωγή µικροοργανισµών, δηµιουργία εδάφους
• βιολογικές µέθοδοι µείωσης τοξικότητας, µετάλλων, οργανικών ουσιών
• Εφαρµογές µυκορριζών
• παραγωγή φυτευτικού υλικού
• εγκατάσταση βλάστησης. Υδροσπορά και λίπανση
• φύτευση και συντήρηση (ποτίσµατα)
• µέθοδοι ελέγχου της διάβρωσης του εδάφους
• βιο-µηχανική του εδάφους (φακελώµατα, κλαδοπλέγµατα, κορµοφράγµατα, ξυλοφράκτες).
7. Μελέτη Α̟οκατάστασης
Οι σπουδαστές σε αυτό το µάθηµα αναπτύσσουν δεξιότητες για τη δηµιουργία ολοκληρωµένων σχεδίων για
την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστηµάτων. Το γενικό περίγραµµα ενός σχεδίου αποκατάστασης είναι
το ακόλουθο:
• ορισµός σαφών σκοπών και στόχων
• διεπιστηµονική αξιολόγηση της περιοχής
• εξέταση εναλλακτικών χειρισµών
• εφαρµογή των χειρισµών
• παρακολούθηση της περιοχής
• εφαρµογή χειρισµών παρακολούθησης.
8. Α̟οτρο̟ή υ̟οβάθµισης των φυσικών οικοσυστηµάτων - διατήρηση των α̟οκαταστάσεων
Αυτό το µάθηµα παρέχει ανάλυση πρακτικών και προσεγγίσεων που αναστέλλουν την υποβάθµιση φυσικών
οικοσυστηµάτων και µέτρα που πρέπει να εφαρµόζονται για να διατηρούνται οι αποκαταστάσεις.
Περιλαµβάνει:
• αποτροπή κινδύνων από πυρκαγιές, επιδηµίες εντόµων, µυκήτων κ.ά.
• ενίσχυση και διατήρησης του τοπίου
• µέτρα προστασίας για την διάτρησης των αποκαταστάσεων
• ρύθµιση βοσκής
• σχεδιασµός διαχείρισης άγριας πανίδας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ :
Ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο
Α΄ Εξάµηνο (Οκτώβριος– Ιανουάριος)
Έναρξη εγγραφών
Λήξη εγγραφών
Έναρξη µαθηµάτων
Έκδοση, από τη Γραµµατεία του Τµήµατος καταλόγων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε κάθε µάθηµα
Λήξη µαθηµάτων
Έναρξη περιόδου εξετάσεων
Λήξη περιόδου εξετάσεων
Κενή εβδοµάδα
Κατάθεση βαθµολογίας
Β΄ Εξάµηνο
Έναρξη εγγραφών
Λήξη εγγραφών
Έναρξη µαθηµάτων
Λήξη προθεσµίας για αλλαγή µαθήµατος
Έκδοση από τη Γραµµατεία καταλόγων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε κάθε µάθηµα
Λήξη µαθηµάτων
Έναρξη περιόδου εξετάσεων
Λήξη περιόδου εξετάσεων
Κατάθεση βαθµολογίας
Γ΄ Εξάµηνο
Έναρξη εγγραφών και προθεσµίας ανάληψης µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας
Λήξη εγγραφών και προθεσµίας ανάληψης µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας
Το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο διαµορφώνεται κάθε χρόνο σύµφωνα µε το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο του
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης που διαβιβάζεται µε απόφαση της Συγκλήτου.
Κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους δεν γίνονται µαθήµατα και εξετάσεις στις
ακόλουθες ηµεροµηνίες:
• την 28η Οκτωβρίου,
• την 17η Νοεµβρίου,
• τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η ∆εκεµβρίου και λήγουν την
6η Ιανουαρίου,
• την 30η Ιανουαρίου,
• την Καθαρή ∆ευτέρα
• την 25η Μαρτίου,
• τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη ∆ευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωµά,
• την Πρωτοµαγιά
• του Αγίου Πνεύµατος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : Τύ̟ος Μ∆Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
∆ΙΠΛΩΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ο/Η (ονοµατεπώνυµο) του (πατρώνυµο) από (όνοµα πόλης)
πτυχιούχος του Τµήµατος (όνοµα Τµήµατος)
µετά την επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
µε τίτλο «Αποκατάσταση ∆ασικών Οικοσυστηµάτων»
του Τµήµατος ∆ασολογίας & ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης
και την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων από το νόµο δοκιµασιών
στις (ηµεροµηνία),
κρίθηκε άξιος/α του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης,
µε το βαθµό:
«ΑΡΙΣΤΑ» εννέα (9)
Σε πίστωση των ανωτέρω
εκδίδεται το παρόν δίπλωµα
Πόλη (όνοµα πόλης) Ηµεροµηνία (ηµέρα-µήνας-έτος)
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ
(όνοµα Τµήµατος)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (όνοµα Τµήµατος)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Αίτηση Υ̟οψηφιότητας

∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Τµήµα ∆ασολογίας & ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
ΑΑΠ
ΠΟ
ΟΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗ
Η ∆∆ΑΑΣΣΙΙΚΚΩ
ΩΝ
ΝΟ
ΟΙΙΚΚΟ
ΟΣΣΥΥΣΣΤΤΗ
ΗΜ
ΜΑΑΤΤΩ
ΩΝ
Ν
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Παρακαλώ, να δεχτείτε την υ̟οψηφιότητά µου για τη συµµετοχή µου στο Πρόγραµµα
Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών στην ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄ .

θέση
φωτογραφίας

Α. Ατοµικά Στοιχεία
Επώνυµο: _____________________________________________________ Όνοµα: ______________________
Όνοµα και επώνυµο του πατέρα: _________________________________________________________________
Όνοµα και επώνυµο της µητέρας: ________________________________________________________________
Ετος γεννήσεως: ________ Τόπος γεννήσεως: _______________________________________________________
Αριθµ. Μητρώου Αρρένων ή ∆ηµοτ/γίου: ___________ Ιθαγένεια: _______________________________________
Αριθµ. δελτ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου: _____________ Ηµερ. Εκδόσεως: __________ Αρχή: __________________
∆ιεύθυνση κατοικίας: Οδός: ________________________ αρ.: ____ ΤΚ: _______ Πόλη: _______ τηλ.: __________
Β. Πανε̟ιστηµιακές Σ̟ουδές
Εκ̟αιδευτικό Ιδρυµα

∆ί̟λωµα ή Πτυχίο

Β1. Εµ̟ειρία σε Έργα Α̟οκατάστασης ∆ασικών Οικοσυστηµάτων (αν υ̟άρχει)
Τίτλος έργου
Φορέας

Γ. Ξένες Γλώσσες
Σηµειώστε τη γλώσσα ή τις
γλώσσες που γνωρίζετε

1.
2.

∆ιάρκεια α̟ασχόλησης
του υ̟οψήφιου

3.
4.

∆. Συνηµµένα
Τίτλος Σπουδών (µε αναλυτική βαθµολογία)
Αποδεικτικό ξένης γλώσσας
Βιογραφικό σηµείωµα
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 (για τους τελειόφοιτους)
Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας
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Ε. Πώς ̟ληροφορηθήκατε για το Πρόγραµµα;
Internet
Φιλικά / συγγενικά ̟ρόσω̟α
Άλλο
Η. Είστε εγγεγραµµένος/η σε άλλο Μετα̟τυχιακό Πρόγραµµα;

Ναι

Όχι

Ηµεροµηνία: ________________

Υπογραφή: _________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII : ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ

∆ηµοκρίτειο Πανε̟ιστήµιο Θράκης
Τµήµα ∆ασολογίας & ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
Πρόγραµµα Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών στην
΄΄Α̟οκατάσταση ∆ασικών Οικοσυστηµάτων΄΄

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ
Αξιολόγηση ∆ι̟λωµατικής δι̟λωµατικής εργασίας της/του :
Θέµα Μετα̟τυχιακής δι̟λωµατικής εργασίας:
Ηµεροµηνία ̟αρουσίασης :
Ελλι̟ής
0-4,9

Μέτρια
5-6,5

Καλή
6,51-8,49

Άριστη
8,5-10

Σαφήνεια ερευνητικού ερωτήµατος
Βιβλιογραφική έρευνα
Θεωρητική τεκµηρίωση
Μεθοδολογία
Εµ̟ειρικό µέρος
Συµ̟εράσµατα
Ποιότητα ̟αρουσίασης
∆οµή/Μορφή Εργασίας
Άλλο .............................
Άλλο .............................
Άλλο .............................
Συνολική αξιολόγηση µετα̟τυχιακής δι̟λωµατικής εργασίας µε βαθµό …………….....
Τα µέλη
της τριµελούς εξεταστικής ε̟ιτρο̟ής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII : ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ Μ.Π.Σ.
1. Πτυχίο
1. ΑΕΙ
2. ΑΤΕΙ

Πτυχίο
1.1. Τµήµα Α.Ε.Ι. Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστηµών
1.2. Τµήµα Α.Ε.Ι. Επιστηµών Υγείας και Ζωής
1.1. Τµήµα Α.Τ.Ε.Ι. Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστηµών
1.2. Τµήµα Α.Τ.Ε.Ι. Επιστηµών Υγείας και Ζωής

Μόρια
Βαθµός πτυχίου x 0,8
Βαθµός πτυχίου x 0,8
Βαθµός πτυχίου x 0,6
Βαθµός πτυχίου x 0,6

2. Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα
1. ΑΕΙ
2. ΑΤΕΙ

Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα
1.1. Τµήµα Α.Ε.Ι. Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστηµών
1.2. Τµήµα Α.Ε.Ι. Επιστηµών Υγείας και Ζωής
1.1. Τµήµα Α.Τ.Ε.Ι. Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστηµών
1.2. Τµήµα Α.Τ.Ε.Ι. Επιστηµών Υγείας και Ζωής

Μόρια
+ 10
+ 10
+5
+5

3. ∆ι̟λωµατική
Σχετικότητα

Μόρια

(µε την αιτούµενη κατεύθυνση)

1.
2.
4.

Σχετική
Μη σχετική

+5
0

Ε̟ί̟εδο
Κατώτερο επιπέδου Proficiency
Proficiency ή ισότιµο

Μόρια
+5
+ 10

4. Ξένη γλώσσα
1.
2.

5. Εµ̟ειρία α̟οκατάστασης δασικών οικοσυστηµάτων
1.
2.
5.

∆ιάρκεια σχετικής εργασιακής εµ̟ειρίας
1 έτος
2 έτη
≥ από 3 έτη
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Μόρια
+2
+4
+6

