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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ∆ηµοκρίτειο Πανε̟ιστήµιο Θράκης
Το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης ιδρύθηκε το 1973 και είναι ένα από τα νεότερα Πανεπιστήµια της
Ελλάδας. Σήµερα µόλις 40 χρόνια µετά την ίδρυση του, περιλαµβάνει οκτώ Σχολές και δεκαοκτώ Τµήµατα και
κατατάσσεται ανάµεσα στα µεγαλύτερα Πανεπιστήµια της χώρας. ∆ιοικητική έδρα του είναι η Κοµοτηνή, ενώ οι
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του αναπτύσσονται σε τέσσερις πόλεις της Θράκης (Κοµοτηνή,
Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα).
Ο ακαδηµαϊκός στόχος του Πανεπιστηµίου είναι να χαράσσει σύγχρονες κατευθύνσεις σε επιλεγόµενα πεδία
της επιστήµης µε κριτήριο την κοινωνική χρησιµότητα της παρεχόµενης γνώσης και την αντιστοιχία της µε τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας. Κύριο χαρακτηριστικό των Τµηµάτων του είναι η ανάπτυξη νέων γνωστικών
αντικειµένων σε κατευθύνσεις, που υπαγορεύονται από την εξέλιξη της ελληνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσµιας
κοινωνίας και οικονοµίας. Η φιλοσοφία της οργάνωσής του, βασίζεται στην ανάπτυξη ενός πλέγµατος τριτοβάθµιων
σπουδών (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) και ερευνητικών δραστηριοτήτων σε µια εκτεταµένη µεθοριακή
περιοχή µε σηµαντικά προβλήµατα.
Η χωροταξική διάρθρωση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστηµίου αντικατοπτρίζει τη γεωγραφικά
αποµονωµένη περιοχή της Θράκης.
Ο κοινωνικός λοιπόν στόχος είναι να διευκολύνεται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων καθώς και να
αποθαρρύνεται η µετακίνηση του πληθυσµού, ώστε να αποφευχθεί η πληθυσµιακή συρρίκνωσή τους και η
αποστράγγιση ανθρώπινου δυναµικού ποιότητας. Όραµα του Πανεπιστηµίου είναι η αποφυγή της γεωγραφικής και
επικοινωνιακής αποµόνωσης µε χρήση σύγχρονης τεχνολογίας διακίνησης πληροφοριών, αντί αυτής των ανθρώπων
που οδηγεί σε απώλεια δραστηριοτήτων και καταρτισµένου ανθρώπινου δυναµικού. Η δικτυακή οργάνωση του
Πανεπιστηµίου λειτουργεί ως αντιστάθµισµα του γεωγραφικού κατακερµατισµού και της περιφερειακότητας της
Θράκης.
Το Τµήµα ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Το Τµήµα ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ∆ηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης λειτουργεί στην Ορεστιάδα, στο Νοµό Έβρου. Το Τµήµα θεσµοθετήθηκε το 1999 και
άρχισε να λειτουργεί το ακαδηµαϊκό έτος 1999-2000. Η δηµιουργία του εξέφρασε την, αναγνώριση της σηµασίας,
που έχει η ανάπτυξη της σύγχρονης δασολογικής και περιβαλλοντικής παιδείας στη χώρα. Η δηµιουργία του
Τµήµατος ήταν το αποτέλεσµα της ανάγκης να αναπτυχθεί η σύγχρονη δασολογική - περιβαλλοντική ακαδηµαϊκή
και ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, µια χώρα πλούσια σε δασικά οικοσυστήµατα.
Στόχος του Τµήµατος είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα προπτυχιακής και µεταπτυχιακής
παιδείας στη ∆ασολογία και στην ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, που να παρακολουθεί και να
ανταποκρίνεται τόσο στις διεθνείς εξελίξεις σ’ αυτά τα επιστηµονικά αντικείµενα όσο και στις ανάγκες και τις
ιδιαιτερότητες της µελέτης των περιβαλλοντικών προβληµάτων στην Ελλάδα. Από το 1999 το Τµήµα ∆ασολογίας
και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων αναπτύσσεται δυναµικά. ∆ιαθέτει ένα πλήρες πρόγραµµα
προπτυχιακών σπουδών, το οποίο διαρκώς προσαρµόζεται στις επιστηµονικές και επαγγελµατικές απαιτήσεις του
κλάδου. Σήµερα έχει 20 µέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (∆.Ε.Π.). Ο αριθµός των φοιτητών του
κυµαίνεται γύρω στους 350. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος απασχολούνται σε διάφορους τοµείς της ελληνικής
κοινωνίας, ενώ ένας αριθµός από αυτούς συνεχίζει τις σπουδές σε µεταπτυχιακό επίπεδο σε άλλα Α.Ε.Ι. της χώρας
καθώς και σε Πανεπιστήµια του εξωτερικού.
Το Τµήµα στεγάζεται σε νέα, σύγχρονα κτίρια σε ήσυχο περιβάλλον, το οποίο ευνοεί την απρόσκοπτη
µελέτη και την έρευνα. Τα κτίρια είναι εξοπλισµένα µε άρτιες τεχνολογικές υποδοµές και διαθέτουν άνετους χώρους
για την ανάπτυξη της διδακτικής, ερευνητικής και γενικότερης ακαδηµαϊκής δραστηριότητας του Τµήµατος.
Στο Τµήµα ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων λειτουργούν οργανωµένα
εργαστήρια για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας:
• το Εργαστήριο ∆ασοκοµίας,
• το Εργαστήριο ∆ασικής Γενετικής και Βελτίωσης ∆ασοπονικών Ειδών,
• το Εργαστήριο ∆ασικής Βοτανικής,
• το Εργαστήριο Υλωρικής,
• το Εργαστήριο Εδαφολογίας,
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• το Εργαστήριο ∆ασικών Βοσκοτόπων,
• το Εργαστήριο Θηραµατοπονίας και Ιχθυοπονίας Ορεινών Υδάτων,
• το Εργαστήριο ∆ασικής Βιοµετρίας,
• το Εργαστήριο ∆ασικής ∆ιαχειριστικής,
• το Εργαστήριο ∆ασικής Πολιτικής,
• το Εργαστήριο ∆ασικής Οικονοµικής,
• το Εργαστήριο ∆ασικής Πληροφορικής,
• το Εργαστήριο ∆ασικής Αεροφωτογραφίας και Τηλεπισκόπισης,
• το Εργαστήριο ∆ιευθέτησης Ορεινών Υδάτων
• το Εργαστήριο Μηχανικών Επιστηµών και Τοπογραφίας,
• το Σχεδιαστήριο,
• το Εργαστήριο Υλοχρηστικής,
• το Εργαστήριο ∆ασικής Τεχνολογίας,
ενώ και άλλα ερευνητικά εργαστήρια βρίσκονται σε διαµόρφωση και προβλέπεται να λειτουργήσουν στο άµεσο
µέλλον για την κάλυψη επιπλέον θεµατικών πεδίων της ∆ασολογίας και της ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων.
Τέλος, η εκπαιδευτική διαδικασία και η έρευνα στο Τµήµα ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων υποστηρίζονται σηµαντικά από το άρτια και σύγχρονα οργανωµένο Παράρτηµα της Βιβλιοθήκης
του Πανεπιστηµίου. Η συλλογή της βιβλιοθήκης στον τοµέα της ∆ασολογικής και Περιβαλλοντικής Επιστήµης είναι
σηµαντική και ανανεώνεται συνεχώς µε νέους Ελληνικούς και Ξενόγλωσσους τίτλους και πληροφοριακό υλικό σε
συµβατική ή/και ηλεκτρονική µορφή. Οι χρήστες της βιβλιοθήκης έχουν άµεση και γρήγορη πρόσβαση σε διεθνείς
βάσεις δεδοµένων. Όλα τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας έχουν δικαίωµα δανεισµού βιβλίων, σύµφωνα µε
τον κανονισµό λειτουργίας της βιβλιοθήκης.
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Β. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
΄΄ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ΄΄
Β.1 Αντικείµενο και στόχοι του Π.Μ.Σ
Από το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 στο Τµήµα ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων του ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστηµίου Θράκης προτείνεται να λειτουργήσει Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ) µε αντικείµενο την ΄΄ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ΄΄.
Αντικείµενο του Π.Μ.Σ. είναι η µεταπτυχιακή εξειδίκευση στη ∆ασολογία και την ∆ιαχείριση
Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, µε έµφαση στις εφαρµογές τους. Αντικειµενικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι
η παραγωγή επιστηµόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης ικανών να συµβάλουν στον καλύτερο σχεδιασµό και στην
ανάπτυξη και την εφαρµογή µεθόδων και τεχνικών ∆ιαχείρισης και Προστασίας του ∆ασικού Περιβάλλοντος και των
Φυσικών Πόρων, µε τη χρήση σύγχρονων µέσων για την επίλυση προβληµάτων, που καλύπτουν όλο το φάσµα των
πεδίων έρευνας της ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
Οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος είναι:
• Η προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης και έρευνας στο αντικείµενο της ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
• Η συµβατότητα των παρεχόµενων µεταπτυχιακών γνώσεων µε τις διεθνείς εξελίξεις των σχετικών επιστηµών,
ερευνητικών κατευθύνσεων και ειδικοτήτων.
• Η συµβατότητα των παρεχόµενων µεταπτυχιακών γνώσεων µε τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και τα
ιδιαίτερα προβλήµατα της.
• Η παραγωγή ερευνητικών στελεχών µε σύγχρονες ανταγωνιστικές γνώσεις στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
Η έµφαση του Π.Μ.Σ. είναι στην εφαρµογή νέων µεθόδων διαχείρισης δασικών και άλλων χερσαίων και
υδάτινων οικοσυστηµάτων. Η αειφορική διαχείριση εκτός των άλλων αναπτύσσει και αξιοποιεί τεχνολογίες
πληροφορικής για τη συλλογή, διαχείριση, ανάλυση, µοντελοποίηση και οπτικοποίηση χωρικών και χωρο-χρονικών
δεδοµένων υποστηρίζοντας, έτσι, την περιγραφή και ερµηνεία φυσικών (ακραίων και µη) φαινοµένων και τη λήψη
αποφάσεων για την επίλυσή τους.
Επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν τις σχέσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ
οικολογικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικο-οικονοµικών και άλλων παραγόντων πολύ πιο ουσιαστικά από ό,τι
συνέβαινε µέχρι τώρα µε τις παραδοσιακές µεθόδους και τεχνικές ανάλυσης.
Το ευρύ φάσµα των θεµατικών πεδίων, που καλύπτουν οι εφαρµογές της ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων περιλαµβάνει:
• Οικολογική Ανάλυση και ∆ιαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος (γη, ατµόσφαιρα, θάλασσα, βιοποικιλότητα,
οικοσυστήµατα)
• ∆ιαχείριση Φυσικών Κινδύνων και ∆ιαταράξεων (δασικές πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόµενα, σεισµοί, κ.α.)
• Μελέτη κλιµατικής αλλαγής, διαχείριση και ανάλυση κλιµατικών και µετεωρολογικών δεδοµένων
• Περιφερειακή και Χωρική Ανάπτυξη
• Περιβαλλοντική και ∆ασική Πολιτική
• Αρχιτεκτονική Τοπίου
• ∆ιαχείριση και Σχεδιασµός Φυσικών Πόρων
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα επιστηµονικής και επαγγελµατικής απασχόλησης σε µια
ποικιλία φορέων, οι οποίοι περιλαµβάνουν µεταξύ των άλλων τους ακόλουθους::
• Φορείς προαγωγής της έρευνας και παραγωγής ερευνητικών στελεχών στις επιστήµες της ∆ασολογίας της
∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
• Φορείς εκπαίδευσης.
• Υπουργεία (Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης, ∆ηµόσιας Τάξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων) και Οργανισµοί του ∆ηµοσίου µε άµεσο ή έµµεσο αντικείµενο δραστηριοποίησης την οργάνωση
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•
•
•

•
•

και διαχείριση του δασικού χώρου και του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (∆ιευθύνσεις ∆ασών,
∆ασαρχεία, ∆ήµοι, Νοµαρχίες).
Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αντικείµενο δραστηριοποίησης τη διαµόρφωση αναπτυξιακών, χωρικών
και περιβαλλοντικών πολιτικών.
Τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προγραµµατισµού και ανάπτυξης όλων των βαθµίδων της περιφερειακής
διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και τις κάθε είδους Αναπτυξιακές Εταιρίες.
Μελετητικά γραφεία του ιδιωτικού και του µη- κυβερνητικού τοµέα που εκπονούν αναπτυξιακές και
περιβαλλοντικές µελέτες (περιφερειακά αναπτυξιακά προγράµµατα και µελέτες, τοπικά αναπτυξιακά
προγράµµατα, µελέτες σκοπιµότητας, µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χαρτογραφικές µελέτες, κ.α.).
Μελετητικά γραφεία του ιδιωτικού τοµέα που εκπονούν δασικές, περιβαλλοντικές και άλλες µελέτες.
Φορείς σχετικοί µε τη διαχείριση της φύσης και τον αγροτουρισµό.

Β.2 Τα διοικητικά όργανα του Π.Μ.Σ.
1. Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. 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 οποί απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος, τα µέλη ∆.Ε.Π. και δύο (2) εκπροσώπους µεταπτυχιακών
φοιτητών. Η Σ.Ε.Σ. 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, καθώς
και για κάθε άλλο θέµα που προβλέπεται από επί µέρους διατάξεις του Ν. 3685/2008.
γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία 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 και τα οποία ορίζονται από τη Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε.Σ είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και
το συντονισµό λειτουργίας του προγράµµατος.
δ) Ο ∆ιευθυντής, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση της Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, εισηγείται κάθε θέµα που αφορά στην αποτελεσµατική εφαρµογή του Π.Μ.Σ.
ε) Ο Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης.
2. Στο πλαίσιο του συντονισµού και της εποπτείας των Π.Μ.Σ. του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης
συγκροτείται Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο ιδρύµατος και είναι αρµόδια για το
συντονισµό και την εποπτεία των µεταπτυχιακών προγραµµάτων.
Β.3 Τα εργαστήρια του Π.Μ.Σ.
• το Εργαστήριο ∆ασοκοµίας,
• το Εργαστήριο ∆ασικής Γενετικής και Βελτίωσης ∆ασοπονικών Ειδών,
• το Εργαστήριο ∆ασικής Βοτανικής,
• το Εργαστήριο Υλωρικής,
• το Εργαστήριο Εδαφολογίας,
• το Εργαστήριο ∆ασικών Βοσκοτόπων,
• το Εργαστήριο Θηραµατοπονίας και Ιχθυοπονίας Ορεινών Υδάτων,
• το Εργαστήριο ∆ασικής Βιοµετρίας,
• το Εργαστήριο ∆ασικής ∆ιαχειριστικής,
• το Εργαστήριο ∆ασικής Πολιτικής,
• το Εργαστήριο ∆ασικής Οικονοµικής,
• το Εργαστήριο ∆ασικής Πληροφορικής,
• το Εργαστήριο ∆ασικής Αεροφωτογραφίας και Τηλεπισκόπισης,
• το Εργαστήριο ∆ιευθέτησης Ορεινών Υδάτων και ∆ιαχείρισης Κινδύνων
• το Εργαστήριο Μηχανικών Επιστηµών και Τοπογραφίας,
• το Εργαστήριο Υλοχρηστικής,
• το Εργαστήριο ∆ασικής Τεχνολογίας
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Β.4 Μετα̟τυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέµει:
α) Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στην ΄΄ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ΄΄ µε τέσσερις κατευθύνσεις:
1. Αειφορική ∆ιαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών µε Ευφυή Συστήµατα και Γεωγραφικά Συστήµατα
Πληροφοριών,
2. Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωµένη Ανά̟τυξη της Υ̟αίθρου,
3. Οικολογία και Προστασία ∆ασικών Οικοσυστηµάτων και
4. Χαρτογράφηση Φυσικού Περιβάλλοντος και Μελέτες Περιβαλλοντικών Ε̟ι̟τώσεων ∆ασοτεχνικών
Έργων (ανενεργή)
Β.5 Κατηγορίες ̟τυχιούχων
Στο πρόγραµµα για την απόκτηση Μ.∆.Ε. από το Π.Μ.Σ. του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων µπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα οι παρακάτω κατηγορίες πτυχιούχων:
• Πτυχιούχοι Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ∆.Π.Θ. .
• Πτυχιούχοι Τµήµατος ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ ή αντίστοιχων τµηµάτων
άλλων Ελληνικών Α.Ε.Ι. καθώς και αντίστοιχων Τµηµάτων αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της
αλλοδαπής.
• Πτυχιούχοι Τµηµάτων Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 12γ του ν.2916/01(ΦΕΚ114Α΄),
και Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων συναφούς γνωστικού αντικειµένου.
• Πτυχιούχοι λοιπών Τµηµάτων Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, θετικής, τεχνολογικής και κοινωνικο-οικονοµικής
κατεύθυνσης, εφ’ όσον έχουν παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους µαθήµατα µε
δασολογικό ή περιβαλλοντικό περιεχόµενο, ή αντίστοιχων τµηµάτων αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων
της αλλοδαπής.
Β.6 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 ορισµού της τριµελούς την κανονική εγγραφή
στο Π.Μ.Σ. Μετά τη πάροδο των πέντε εξαµήνων ο φοιτητής που δεν έχει καταθέσει τη µεταπτυχιακή του διατριβή
διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. Κατά περίπτωση µπορεί να δοθεί αναστολή της ιδιότητας του µεταπτυχιακού φοιτητή
για ένα χρόνο, κατόπιν αίτησης αυτού και έγκρισης της Σ.Ε.Σ. .
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Γ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ
Η απόκτηση του Μ.∆.Ε. απαιτεί την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε ένα προκαθορισµένο αριθµό
µεταπτυχιακών µαθηµάτων από το σύνολο αυτών, που ορίζονται στα δύο πρώτα ακαδηµαϊκά εξάµηνα (Α΄ και Β΄)
του προγράµµατος, καθώς και την εκπόνηση µεταπτυχιακής διατριβής σε θέµα που θα επιλέξει ο φοιτητής σε
συνεργασία µε τον επιβλέποντα καθηγητή που εντάσσεται σε ένα γνωστικό αντικείµενο των µαθηµάτων 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 άρθρων,
ερευνητικών κειµένων και µονογραφιών.
Γ.1 Προκήρυξη θέσεων για το Π.Μ.Σ.
Κάθε έτος η Σ.Ε.Σ. καθορίζει τον ανώτατο αριθµό των µεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι µπορούν να
γίνουν δεκτοί ανά κατεύθυνση και προβαίνει µέσα στο διάστηµα Μαΐου-Ιουνίου σε ανοικτή προκήρυξη στον τύπο για
την εισαγωγή φοιτητών στο Π.Μ.Σ.. Στην προκήρυξη περιλαµβάνονται τα τυπικά προσόντα και οι προϋποθέσεις
εγγραφής υποψηφίων (Μ.∆.Ε.) τα τυχόν συµπληρωµατικά προσόντα και κριτήρια, 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. του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων µπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα οι κατηγορίες πτυχιούχων που
καθορίστηκαν στη παράγραφο Β.5. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τυχόν
συµπληρωµατικά κριτήρια, καθορίζονται από τη Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος.
Οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγµένα µία ξένη γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά,
ιταλικά ή ισπανικά), ενώ οι αλλοδαποί πρέπει να γνωρίζουν εκτός των παραπάνω, επαρκώς την ελληνική γλώσσα.
Η άριστη, πολύ καλή και καλή γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται µε τους εξής τρόπους: (α) µε πτυχίο
τµήµατος της οικείας γλώσσας και φιλολογίας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή πτυχίο ή δίπλωµα ξενόγλωσσου τµήµατος ή
σχολής ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής ή οποιοδήποτε αναγνωρισµένο πτυχίο ή δίπλωµα ξενόγλωσσου
ιδρύµατος της αλλοδαπής ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δυο (2) τουλάχιστον ετών σε ξενόγλωσσο
ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή άδεια επάρκειας διδασκαλίας της ξένης γλώσσας που χορηγείται από το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Τίτλοι επάρκειας ξένης γλώσσας, οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στους παραπάνω, µπορεί να γίνουν
αποδεκτοί κατά περίπτωση µετά από απόφαση της Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Όπου δεν υπάρχει αντίστοιχο πτυχίο ή πιστοποιητικό, είναι δυνατόν να
προεπιλεγούν οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια, µε την προϋπόθεση ότι θα δώσουν εκτενή
συνέντευξη σε τριµελή επιτροπή αποτελούµενη από µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων σχετικά µε τα ερευνητικά ενδιαφέροντά τους, τις σπουδές τους κλπ,
προκειµένου να διαπιστωθεί στην πράξη η επάρκειά τους στην ξένη γλώσσα.
Η επάρκεια ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους αποδεικνύεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:
• όταν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει σπουδές Β΄βάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή σε ελληνόφωνο σχολείο του
εξωτερικού
• όταν ο υποψήφιος έχει πτυχίο ελληνικής φιλολογίας/γραµµάτων από ισότιµο ΑΕΙ της αλλοδαπής
• όταν ο υποψήφιος έχει πραγµατοποιήσει πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών σε Ελληνικό
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ή όταν έχει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ελληνικό
τριτοβάθµιο ίδρυµα (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.).
• όταν ο υποψήφιος κατέχει πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από κρατικά ανεγνωρισµένο ίδρυµα
παροχής τέτοιων πιστοποιητικών σε αλλοδαπούς.
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Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα πιο πάνω κριτήρια, ή ικανοποιούνται µερικώς, είναι δυνατόν να
ζητηθεί από τον αλλοδαπό υποψήφιο να δώσει εκτενή συνέντευξη σε τριµελή επιτροπή αποτελούµενη από µέλη
∆.Ε.Π. του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων σχετικά µε τα ερευνητικά
ενδιαφέροντά του, τις σπουδές του κλπ, προκειµένου να διαπιστωθεί στην πράξη η επάρκειά του στην ελληνική
γλώσσα.
Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση Μ.∆.Ε. στο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος ∆ασολογίας και
∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων γίνεται κατόπιν αξιολόγησης τους κατά τη διάρκεια προφορικής
συνέντευξης.
Αρχικά αξιολογούνται τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι, ενώ στη συνέχεια καλούνται σε
συνέντευξη προκειµένου να διαµορφωθεί µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα του επιστηµονικού “προφίλ” κάθε
υποψήφιου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος του Π.Μ.Σ. δεν κατέχει κανέναν από τους προαναφερθέντες τίτλους
επάρκειας ξένης γλώσσας, δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην ξένη γλώσσα µε γραπτές εξετάσεις
που είναι κοινές για όλους τους υποψηφίους που εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν προσέλθει στην συνέντευξη του Π.Μ.Σ. αποκλείεται από την διαδικασία
αξιολόγησης των υποψηφίων.
Η Σ.Ε.Σ. ορίζει επιτροπή αξιολόγησης από µέλη ∆.Ε.Π., τα οποία αντιπροσωπεύουν όλο το φάσµα
θεµατικών κύκλων του Π.Μ.Σ. του Τµήµατος. Μετά την λήξη της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων, η
γραµµατεία του Προγράµµατος συλλέγει όλα τα στοιχεία, τα οποία έχουν υποβάλλει οι υποψήφιοι, τα “πινακοποιεί”
και τα κοινοποιεί στην επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων η οποία αξιολογεί σύµφωνα µε τον πίνακα µοριοδότησης
κριτηρίων αξιολόγησης υποψηφίων του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως αυτός έχει εγκριθεί από την
Σ.Ε.Σ και επισυνάπτεται στο Παράρτηµα VII του παρόντος Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας. Η εν λόγω
επιτροπή συνεκτιµά τα εξής κριτήρια:
1. Το γενικό βαθµό του ̟τυχίου
2. Το Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα
3. Τη ∆ι̟λωµατική Εργασία
4. Την Ε̟άρκεια ξένης γλώσσας (ελληνικής ή ξένης ανάλογα µε την ̟ερί̟τωση)
5. Την Εργασιακή Εµ̟ειρία
6. Τις ∆ηµοσιεύσεις-άρθρα και άλλες ε̟ιστηµονικές δηµοσιεύσεις
7. Προσω̟ική συνέντευξη, η οποία πραγµατοποιείται σε ηµεροµηνία, ώρα και αίθουσα, που γνωστοποιείται
εγκαίρως στους υποψήφιους από τη Γραµµατεία και την ιστοσελίδα του Τµήµατος.
Η Σ.Ε.Σ. δύναται να καθορίσει µε απόφασή της, τον ορισµό επιπλέον συµπληρωµατικών κριτηρίων ή την
πιθανή εξέταση σε ορισµένα µαθήµατα, τα αποτελέσµατα των οποίων συνεκτιµούνται για την επιλογή.
Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό επιλογής, το οποίο περιλαµβάνει τους
επιτυχόντες και τους επιλαχόντες ανά κατεύθυνση και υποβάλλεται στη Σ.Ε.Σ. προς έγκριση.
Γ.3 Εγγραφές Μετα̟τυχιακών Φοιτητών
Γ.3.1 Εγγραφή των Μετα̟τυχιακών Φοιτητών
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές, που έχουν γίνει δεκτοί στο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, µπορούν να προχωρήσουν στην εγγραφή τους µετά από την έγκριση του
σχετικού πρακτικού της Σ.Ε.Σ. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στο Α΄ εξάµηνο του Π.Μ.Σ. 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 (1) υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό
διαγωνισµό µεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειµένου του Π.Μ.Σ. και ένας αλλοδαπός
υπότροφος Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Σ.Ε.Σ. ο αριθµός των υποτρόφων µπορεί να αυξάνεται.
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Γ. 3.3 ∆ίδακτρα
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί στο Π.Μ.Σ. 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 700 Euro ανά εξάµηνο για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή και καταβάλλονται
µόνο τα τρία εξάµηνα της κανονικής διάρκειας των σπουδών τους.
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 και κατανέµονται ως εξής:
α) 65% για λειτουργικά έξοδα του προγράµµατος και για αµοιβές − αποζηµιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και
διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόµο υποχρεώσεις τους, καθώς και για τη χορήγηση
υποτροφιών σε µεταπτυχιακούς φοιτητές µετά από πρόταση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.
β) 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ιδρύµατος που αφορούν το Π.Μ.Σ. Αναλυτικότερα για το έτος 20152016 ο συνολικός προϋπολογισµός των τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ κατανεµήθηκε ανα κατηγορία
δαπανών ως εξής:
•
Λειτουργικά Έξοδα του Τµήµατος, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €).
•
Συντήρηση και ανανέωση υλικοτεχνικής υποδοµής, αναβάθµιση αιθουσών διδασκαλίας, αιθουσών συνεδριάσεων
και εργαστηρίων του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
(22.500,00 €).
•
Καταβολή συνδροµών σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά (journals) και βάσεις δεδοµένων (data bases), καθώς
και προµήθεια επιστηµονικών βιβλίων των γνωστικών αντικειµένων του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €).
•
∆ιάχυση αποτελεσµάτων του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €).
•
Έξοδα διοργάνωσης επιστηµονικών συνεδρίων, συµποσίων και ηµερίδων µε κύριο διοργανωτή το Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών, χίλια ευρώ (1.000,00 €).
•
Κάλυψη µέρους των ιδρυµατικών συνδροµών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων περιοδικών, που
προµηθεύεται σε ετήσια βάση η κεντρική Βιβλιοθήκη του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, πεντακόσια ευρώ (500,00€).
γ) 10% κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε.
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 ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,
δύο εβδοµάδες εξετάσεων, µια κενή εβδοµάδα και δύο εβδοµάδες διακοπών Χριστουγέννων.
Β΄ εξάµηνο, Φεβρουάριος – Ιούνιος : 13 διδακτικές εβδοµάδες, µια εβδοµάδα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,
δύο εβδοµάδες εξετάσεων, και δύο εβδοµάδες διακοπών Πάσχα.
Γ΄ εξάµηνο, Οκτώβριος - Φεβρουάριος: Ανάληψη, εκπόνηση και εξέταση της µεταπτυχιακής διατριβής, µε τις
προϋποθέσεις της παραγράφου Γ.6.3.
Χρόνος εγγραφής στο Π.Μ.Σ. Η εγγραφή των επιτυχόντων υποψηφίων ως µεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ.
γίνεται µετά την έγκριση των αποτελεσµάτων από τη Σ.Ε.Σ.
Χρόνος δηλώσης κατ’ε̟ιλογήν υ̟οχρεωτικών µαθηµάτων. Η δήλωση των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών
µαθηµάτων γίνεται µία εβδοµάδα πριν ή/και την πρώτη εβδοµάδα διεξαγωγής των µαθηµάτων. Εντός της 2ης
εβδοµάδας από την έναρξη των µαθηµάτων κάθε εξαµήνου, η Γραµµατεία του Τµήµατος εκδίδει κατάλογο
εγγεγραµµένων σε κάθε µάθηµα και τον αποστέλλει στους αντίστοιχους διδάσκοντες.
Χρόνος ανάληψης της µετα̟τυχιακής εργασίας. Η ανάληψη της µεταπτυχιακής διατριβής γίνεται µε δήλωση του
µεταπτυχιακού φοιτητή κατά την διάρκεια του Β΄ εξαµήνου ή και µετά στα επόµενα εξάµηνα, εφόσον έχει εξεταστεί
επιτυχώς σε τρία (3) µαθήµατα.
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Χρόνος εξέτασης της µετα̟τυχιακής διατριβής. Η εξέταση των µεταπτυχιακών διατριβών είναι δυνατόν να γίνεται,
εφόσον οι φοιτητές έχουν επιτυχώς εξεταστεί στα οκτώ (8) τουλάχιστον µεταπτυχιακά µαθήµατα, που υποχρεούνται
να παρακολουθήσουν.
Γ.5 Συµµετοχή των µετα̟τυχιακών φοιτητών στις δραστηριότητες του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές είναι δυνατόν να συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα που συντονίζουν
µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος στο βαθµό που το αντικείµενο του ερευνητικού προγράµµατος εντάσσεται στα
ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες δεξιότητες του µεταπτυχιακού φοιτητή. Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει ο χρόνος
ενασχόλησης των µεταπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά προγράµµατα να εµποδίζει την οµαλή παρακολούθηση
των µαθηµάτων και σεµιναρίων του Π.Μ.Σ., την προσωπική τους µελέτη, την εκπόνηση εργασιών, ασκήσεων,
ερευνητικών άρθρων, συµµετοχών σε επιστηµονικά συνέδρια, κλπ.
Γ.6 ∆οµή και λειτουργία του ΠΜΣ
Γ.6.1 Τα µετα̟τυχιακά µαθήµατα του Π.Μ.Σ.
Τα µεταπτυχιακά µαθήµατα που προσφέρονται στα τρία εξάµηνα (Α΄-Γ΄) του Π.Μ.Σ. εντάσσονται σε
τέσσερις κατευθύνσεις:
Κατεύθυνση Α΄: Αειφορική ∆ιαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών µε Ευφυή Συστήµατα και
Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών,
Κατεύθυνση Β΄: Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωµένη Ανά̟τυξη της Υ̟αίθρου,
Κατεύθυνση Γ΄: Οικολογία και Προστασία ∆ασικών Οικοσυστηµάτων,
Κατεύθυνση ∆΄: Χαρτογράφηση Φυσικού Περιβάλλοντος και Μελέτες Περιβαλλοντικών
Ε̟ι̟τώσεων ∆ασοτεχνικών Έργων (ανενεργή)
Συνολικά, στα δυο πρώτα εξάµηνα του Π.Μ.Σ. προσφέρονται σαράντα οκτώ (48) µεταπτυχιακά µαθήµατα
ενώ το τρίτο εξάµηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της µεταπτυχιακής διατριβής. Η κατανοµή ανά εξάµηνο και
κατεύθυνση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα ενώ σύντοµες περιγραφές τους περιέχονται στο Παράρτηµα Ι.
Τα µαθήµατα διακρίνονται σε:
- Υ̟οχρεωτικά, τα οποία έχουν ως σκοπό την απόκτηση του βασικού γνωστικού υποβάθρου σε θέµατα
µεθοδολογίας και έρευνας στη ∆ασολογία και ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων καθώς και σε θέµατα
που πραγµατεύεσαι η κατεύθυνση που ανήκει ο φοιτητής. Οι φοιτητές και των τριών κατευθύνσεων υποχρεούνται να
παρακολουθήσουν το σύνολο των υποχρεωτικών µαθηµάτων καθώς και δύο τουλάχιστον υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν
µαθήµατα κατά τη διάρκεια του Α΄ και Β΄ εξαµήνου.
- Κατ’ ε̟ιλογήν υ̟οχρεωτικά, τα οποία αποτελούν εξειδίκευση στην κατεύθυνση, την οποία ανήκει ο φοιτητής.
Κατά τη διάρκεια του Α΄ ή Β΄ εξαµήνου προσφέρονται τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα σε κάθε
κατεύθυνση εκ των οποίων οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν τα δύο (2).
- Ε̟ιλογής, από την συνολική λίστα µαθηµάτων ή το τρίτο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό της κατεύθυνσης που ανήκει
ο φοιτητής, ή από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά της άλλης κατεύθυνσης, δίνεται η δυνατότητα επιλογής ενός (1)
µαθήµατος.
- Μετα̟τυχιακή διατριβή, αποτελεί µια επιστηµονική εργασία η οποία οφείλει να εµπεριέχει στοιχεία πρωτοτυπίας
στα γνωστικά πεδία τα σχετικά µε το Π.Μ.Σ. είτε µέσω της δηµιουργίας νέας γνώσης, είτε µέσω της άσκησης
αυτόνοµης κριτικής σκέψης, είτε, τέλος µέσω συνδυασµού των παραπάνω. Η µεταπτυχιακή διατριβή εκπονείται σε
θέµα, που εντάσσεται στο ευρύτερο γνωσιολογικό πεδίο της κατεύθυνσης, την οποία παρακολουθεί ο µεταπτυχιακός
φοιτητής. Αντίστοιχα ο επιβλέπων καθηγητής της µεταπτυχιακής διατριβής θα πρέπει να εκπροσωπεί το ευρύτερο
γνωσιολογικό πεδίο της εν λόγω κατεύθυνσης.
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

12

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ :
“ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ”

Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Η εκπόνηση της µεταπτυχιακής διατριβής 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, να συµπληρώνονται από ασκήσεις και
εργασίες, ατοµικές ή οµαδικές, για την καλύτερη εµπέδωσή τους. Σε κάθε περίπτωση εναπόκειται στην κρίση του
διδάσκοντα να καθορίσει τις ειδικότερες απαιτήσεις της άσκησης (ή των ασκήσεων) σε κάθε µάθηµα, ή άλλης
µορφής εργασίες, που θα πρέπει να εκπονήσει ο φοιτητής στα πλαίσια 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 ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ και άλλους ειδικούς:
Α΄ και Β΄ Εξάµηνο
Κατεύθυνση Α΄, Β΄, Γ΄ και ∆΄
1. Κατεύθυνση Α΄: Αειφορική ∆ιαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών µε Ευφυή Συστήµατα και Γεωγραφικά
Συστήµατα Πληροφοριών
2. Κατεύθυνση Β΄: Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωµένη Ανά̟τυξη της Υ̟αίθρου
3. Κατεύθυνση Γ΄: Οικολογία και Προστασία ∆ασικών Οικοσυστηµάτων
4. Κατεύθυνση ∆΄: Χαρτογράφηση Φυσικού Περιβάλλοντος και Μελέτες Περιβαλλοντικών
Ε̟ι̟τώσεων ∆ασοτεχνικών Έργων (ανενεργή)

Κατεύθυνση Α: Αειφορική ∆ιαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών µε Ευφυή Συστήµατα και Γεωγραφικά
Συστήµατα Πληροφοριών
Μαθήµατα Υ̟οχρεωτικά Α΄ εξαµήνου
•
•
•
•

∆ιαφορικές εξισώσεις και Μαθηµατικά Μοντέλα
Υδρολογία Φυσικού Περιβάλλοντος
Εφαρµογές της Γεω̟ληροφορικής στη ∆ιαχείριση
Υδατικών Πόρων
Τεχνητή Ευφυΐα - Γεω̟ληροφορική

Μαθήµατα Υ̟οχρεωτικά Β΄ εξαµήνου
•
•

Στατιστικές Μέθοδοι
Αειφορική ∆ιαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών

Μαθήµατα Ε̟ιλογής Υ̟οχρεωτικά
•
•
•
•
•

∆ιευθετήσεις Χειµάρρων
Γεω̟ληροφορική και ∆ιαχείριση
Περιβαλλοντικών Κινδύνων
Χωµάτινα – Λιθόρρι̟τα Φράγµατα
Περιβαλλοντική Υδραυλική
Οικολογία Παρόχθιων Οικοσυστηµάτων

Γ’ εξάµηνο
Εκ̟όνηση Μετα̟τυχιακής ∆ιατριβής
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Κατεύθυνση Β: Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωµένη Ανά̟τυξη της Υ̟αίθρου
Mαθήµατα Υ̟οχρεωτικά Α΄ εξαµήνου
•
•
•

Περιβαλλοντική Πολιτική
∆ιδακτική της Περιβαλλοντικής Ε̟ιστήµης
∆ασική Βιοενέργεια

Μαθήµατα Υ̟οχρεωτικά Β΄ εξαµήνου
•
•
•

Περιβαλλοντική Ε̟ικοινωνία
Οικονοµία και ∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων
Εφαρµοσµένη Κοινωνική Στατιστική

Μαθήµατα Ε̟ιλογής Υ̟οχρεωτικά
•
•
•

Το̟ική και Περιφερειακή Ανά̟τυξη
Στρατηγικές ∆ηµοσίων Σχέσεων
Ανά̟τυξη και ∆ιοίκηση Ειδικών και
Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού

•
•
•

Περιβαλλοντικό ∆ίκαιο
Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία
Βιοµάζα και Βιοενέργεια

Γ’ εξάµηνο
Εκ̟όνηση Μετα̟τυχιακής ∆ιατριβής

Κατεύθυνση Γ: Οικολογία και Προστασία ∆ασικών Οικοσυστηµάτων
Mαθήµατα Υ̟οχρεωτικά Α΄ εξαµήνου
•
•
•
•

Εφαρµοσµένη Οικολογία
Εφαρµοσµένη Ζωολογία
Πληθυσµιακή και Εξελικτική Γενετική
Συστηµατική Βοτανική και Εξέλιξη

Mαθήµατα Υ̟οχρεωτικά Β΄ εξαµήνου
•
•

Στατιστική Ανάλυση Βιολογικών ∆εδοµένων
Οικολογική Ανατοµία του Ξύλου

Μαθήµατα Ε̟ιλογής Υ̟οχρεωτικά
•
•
•
•
•
•
•
•

Ανάλυση Γενετικής Ποικιλότητας
∆ιατήρηση Γενετικών Συστηµάτων
Χλωρίδα Προστατευόµενων Περιοχών
Καλλιέργεια ∆ασικών Οικοσυστηµάτων
Χειρισµός Οικοσυστηµάτων
Ηθολογία ζώων
Συστηµατική των Εντόµων
Ποιότητα και Αξιο̟οίηση Ξύλου

Γ’ εξάµηνο
Εκ̟όνηση Μετα̟τυχιακής ∆ιατριβής
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Κατεύθυνση ∆: Χαρτογράφηση Φυσικού Περιβάλλοντος και Μελέτες Περιβαλλοντικών
Ε̟ι̟τώσεων ∆ασοτεχνικών Έργων (ανενεργή)
•
•
•
•

Το̟ογραφικές α̟οτυ̟ώσεις µε σύγχρονα µέσα
∆ορυφόροι τηλε̟ισκό̟ησης, ∆ορυφορικές
Ε̟ικοινωνίες και Παγκόσµιο Σύστηµα Εντο̟ισµού
Ψηφιακή Σχεδίαση
Περιβαλλοντική Μηχανική

•
•

Περιβαλλοντική ∆ιάνοιξη
Περιβαλλοντική Τηλε̟ισκό̟ηση

Μαθήµατα Ε̟ιλογής Υ̟οχρεωτικά
•
•
•
•
•

Ολοκληρωµένα Συστήµατα Κτηµατολογίου
Αντοχή Υλικών και ∆οµικών Στοιχείων
∆ιαστασιολόγηση ∆ασικών Κατασκευών
Ψηφιακή Φωτογραµµετρία
Τεχνικά Έργα και Φυσικό Περιβάλλον

Γ’ εξάµηνο
Εκ̟όνηση Μετα̟τυχιακής ∆ιατριβής

Οι τελευταίες δύο (14η-15η) εβδοµάδες του Α΄ και Β΄ Εξαµήνου αφιερώνονται σε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, όπως αναπληρώσεις διαλέξεων, ανασκόπηση της διδαχθείσας ύλης, παρουσιάσεις ασκήσεων και εργασιών,
παρουσιάσεις-συζητήσεις θεµάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος από τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές ή τα µέλη ∆.Ε.Π.,
διαλέξεις από προσκεκληµένους καθηγητές ελληνικών ή ξένων Α.Ε.Ι. και άλλους ειδικούς.
Γ.6.2 Ε̟ιλογή, εγγραφή, ̟αρακολούθηση, εξέταση, και βαθµολογία των µετα̟τυχιακών µαθηµάτων
Με την αίτηση εγγραφής του, ο φοιτητής εγγράφεται στην κατεύθυνση στην οποία έχει επιτύχει σύµφωνα µε
την απόφαση τη Σ.Ε.Σ., όπου και θα εκπονήσει την µεταπτυχιακή του διατριβή για την απόκτηση του Μ.∆.Ε.
Οι µετα̟τυχιακοί φοιτητές υ̟οχρεούνται να ̟αρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε οκτώ (8) α̟ό το
σύνολο των ̟ροσφερόµενων µαθηµάτων. Ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει το σύνολο των
υποχρεωτικών µαθηµάτων της κάθε κατεύθυνσης και δύο (2) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα της κατεύθυνσης
στην οποία ανήκει, και προαιρετικά ένα (1) µάθηµα επιλογής άλλης ή της ίδιας κατεύθυνσης. Πέραν των
υποχρεώσεων αυτών, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί σε µαθήµατα από το προπτυχιακό πρόγραµµα
σπουδών του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ∆.Π.Θ. µε σκοπό τη
συµπλήρωση ή την εξειδίκευση των γνώσεών του. Ο υπόλοιπος χρόνος διατίθεται για την εκπόνηση της
µεταπτυχιακής έρευνας και τη συγγραφή της σχετικής µεταπτυχιακής διατριβής.
Οι υποχρεώσεις των φοιτητών ως προς την επιλογή και παρακολούθηση µεταπτυχιακών µαθηµάτων ανά
εξάµηνο είναι οι εξής:
•

Α΄ Εξάµηνο: Οι φοιτητές όλων των κατευθύνσεων και των υποχρεούνται στην παρακολούθηση των
υποχρεωτικών µαθηµάτων και στη δήλωση-παρακολούθηση των υποχρεωτικών µαθηµάτων επιλογής που
προσφέρονται στην κατεύθυνση, την οποία παρακολουθούν

•

Β΄ Εξάµηνο: Οι φοιτητές όλων των κατευθύνσεων υποχρεούνται στην παρακολούθηση των υποχρεωτικών
µαθηµάτων και δήλωση-παρακολούθηση υποχρεωτικών µαθηµάτων επιλογής που προσφέρονται στην
κατεύθυνση, την οποία παρακολουθούν.

•

Γ΄ Εξάµηνο: Εκπόνηση της µεταπτυχιακής έρευνας και συγγραφή της σχετικής µεταπτυχιακής διατριβής.
Στο τέλος του εξαµήνου παραδίδεται και υποστηρίζεται η µεταπτυχιακή διατριβή.
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Κατά τη διάρκεια των σπουδών, ο επιβλέπων καθηγητής συνεργάζεται και κατευθύνει τον µεταπτυχιακό
φοιτητή στην επιλογή των καταλληλότερων µαθηµάτων, σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα και τους στόχους του.
Γενικότερα, εισηγείται στη Σ.Ε.Σ. κάθε θέµα, που αφορά την αποτελεσµατική εφαρµογή του Π.Μ.Σ. και την πορεία
των σπουδών. Ο επιβλέπων καθηγητής αν κρίνει απαραίτητο, µπορεί να ζητήσει τη συµβουλή και άλλων µελών
∆.Ε.Π. διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. ανάλογα µε το ειδικότερο πρόβληµα, που πιθανόν να προκύπτει κάθε φορά.
Η ̟αρακολούθηση των µαθηµάτων και η συµµετοχή στις συναφείς εκ̟αιδευτικές δραστηριότητες και
εργασίες είναι υ̟οχρεωτική. Σε περίπτωση, που συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί και τεκµηριωµένοι λόγοι
αδυναµίας παρουσίας του µεταπτυχιακού φοιτητή, ο διδάσκων µπορεί να δικαιολογήσει ορισµένες απουσίες, ο
µέγιστος αριθµός των οποίων δεν µπορεί να υπερβεί το 1/4 των διαλέξεων - µαθηµάτων. Η βαθµολογία στα
µαθήµατα γίνεται στην κλίµακα µηδέν έως δέκα (0-10), µε βάση προαγωγής το πέντε (5). Ο βαθµός του µαθήµατος
προκύπτει όχι µόνο από την τελική εξέταση αλλά και από τις ασκήσεις, παρουσιάσεις και λοιπές εργασίες που
διεξάγονται κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, µε σχετική βαρύτητα, η οποία καθορίζεται σε κάθε µάθηµα από τον
αρµόδιο διδάσκοντα ή οµάδα διδασκόντων.
Η τελική εξέταση διεξάγεται την εβδοµάδα που ακολουθεί την τελευταία εβδοµάδα διδασκαλίας του
εξαµήνου. Φοιτητές που αποτυγχάνουν σε µαθήµατα του εξαµήνου που παρακολουθούν µπορούν να επανεξεταστούν
σε αυτά σε επόµενη εξεταστική (είτε πρόκειται για µαθήµατα επιλογής ή κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά) µέχρι και τη
λήξη του πέµπτου εξαµήνου από την ηµέρα εγγραφής τους. Σε διαφορετική ̟ερί̟τωση η φοίτησή τους στο
Π.Μ.Σ. λήγει µε α̟όφαση της Σ.Ε.Σ. Κατά περίπτωση µπορεί να δοθεί αναστολή της ιδιότητας του
µεταπτυχιακού φοιτητή για ένα χρόνο, κατόπιν αίτησης αυτού και έγκρισης της Γ.Σ.Ε.Σ. .
Αν ο µεταπτυχιακός φοιτητής έχει παρακολουθήσει µαθήµατα άλλου αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού
κύκλου σπουδών στη ∆ασολογία και ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή σε συγγενές γνωστικό πεδίο
σε Α.Ε.Ι. της χώρας ή σε ισότιµο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού και έχει εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, µπορεί να απαλλαγεί
από αντίστοιχα µαθήµατα του Π.Μ.Σ. µετά από αίτησή του, εισήγηση των αντίστοιχων διδασκόντων και απόφαση
της Σ.Ε.Σ.
Γ.6.3 Μετα̟τυχιακή ∆ιατριβή
Η µεταπτυχιακή διατριβή εκπονείται σε θέµα, που εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της
κατεύθυνσης, την οποία παρακολουθεί ο µεταπτυχιακός φοιτητής. Αντίστοιχα ο επιβλέπων καθηγητής της
µεταπτυχιακής διατριβής θα πρέπει να εκπροσωπεί το ευρύτερο γνωσιολογικό πεδίο της εν λόγω κατεύθυνσης.
Εξαίρεση αποτελούν τα µέλη ∆.Ε.Π., που διδάσκουν µαθήµατα τα οποία δεν εντάσσονται σε µια από τις τέσσερις
κατευθύνσεις. Η ανάληψη της µεταπτυχιακής διατριβής γίνεται µε δήλωση του µεταπτυχιακού φοιτητή κατά την
διάρκεια του Β΄ εξαµήνου ή και µετά στα επόµενα εξάµηνα, εφόσον έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τρία (3) µαθήµατα.
Το θέµα της µεταπτυχιακής διατριβής καθώς και το όνοµα του επιβλέποντα καθηγητή δηλώνεται µε αίτηση
του µεταπτυχιακού φοιτητή και έγγραφο επιβεβαίωσης από τον επιβλέποντα καθηγητή στη Γραµµατεία κατά την
διάρκεια του Β΄ Εξαµήνου ή σε επόµενο εξάµηνο. Την επίβλεψη εκπόνησης µεταπτυχιακών διατριβών µπορούν να
αναλάβουν όσοι Καθηγητές ή Λέκτορες του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης είναι διδάσκοντες µε ανάθεση
διδασκαλίας µεταπτυχιακών µαθηµάτων του Προγράµµατος. Η Σ.Ε.Σ. επικυρώνει την κατανοµή θεµάτων ανά
επιβλέποντα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της µεταπτυχιακής διατριβής αποτελεί η επιτυχής εξέταση
του µεταπτυχιακού φοιτητή σε οκτώ (8) µεταπτυχιακά µαθήµατα (υποχρεωτικά µαθήµατα και δύο µαθήµατα
επιλογής τουλάχιστον). Η δηµόσια παρουσίαση και εξέταση των µεταπτυχιακών διατριβών καθορίζεται από τον
επιβλέποντα.
Η ανακοίνωση της δηµόσιας παρουσίασης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µία εβδοµάδα πριν την
πραγµατοποίησή της. Η γραµµατεία του Π.Μ.Σ. 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, καθορίζει τα υπόλοιπα δυο µέλη της εξεταστικής επιτροπής, των οποίων τα
διδακτικά ή ερευνητικά ενδιαφέροντα εντάσσονται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της µεταπτυχιακής διατριβής και
τουλάχιστον ένα µέλος της επιτροπής είναι µέλος του Τµήµατος. Η σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής
οριστικοποιείται από τη Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος κατόπιν σχετικής εισήγησης του επιβλέποντα. Στην επιτροπή 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 διατριβή σε ισάριθµα αντίτυπα στα µέλη της εξεταστικής
επιτροπής, στην οποία περιλαµβάνεται οπωσδήποτε περίληψη 1-2 σελίδων στην ελληνική και στην αγγλική. Οι

16

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ :
“ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ”

γενικές οδηγίες για την εκπόνηση, σύνταξη και συγγραφή της µεταπτυχιακής διατριβής παρατίθενται στο
Παράρτηµα ΙΙΙ.
Η εξέταση και βαθµολόγηση της µεταπτυχιακής διατριβής γίνεται από την τριµελή εξεταστική επιτροπή. Η
υποστήριξη της µεταπτυχιακής διατριβής είναι προφορική ενώπιον της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής και άλλων
ενδιαφερόµενων παρατηρητών (µελών ∆.Ε.Π, φοιτητών κλπ). Ο µεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να έχει εκ των
προτέρων συνεννοηθεί µε τον επιβλέποντα για τον τρόπο παρουσίασης της διατριβής. Τη συζήτηση µε αφορµή την
υποστήριξη της µεταπτυχιακής διατριβής συντονίζει ο επιβλέπων καθηγητής. Μετά την ολοκλήρωση της
παρουσίασης, τις ερωταπαντήσεις κλπ, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει για τη βαθµολόγηση της διατριβής, η
οποία κατατίθεται εγγράφως στη Γραµµατεία του Τµήµατος σε ειδικό έντυπο, εφόσον πληρούνται όλες οι
προηγούµενες προϋποθέσεις. Η µεταπτυχιακή διατριβή οφείλει να εµπεριέχει στοιχεία πρωτοτυπίας στα γνωστικά
πεδία τα σχετικά µε το Π.Μ.Σ., είτε µέσω της δηµιουργίας νέας γνώσης, είτε µέσω της άσκησης αυτόνοµης κριτικής
σκέψης, είτε τέλος µέσω συνδυασµού των παραπάνω. Για τη βαθµολόγηση συνεκτιµούνται αφενός η ποιότητα της
µεταπτυχιακής διατριβής και αφετέρου ο βαθµός πληρότητας της παρουσίασης και υποστήριξής της. Ο βαθµός της
µεταπτυχιακής διατριβής υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των βαθµών των τριών µελών της εξεταστικής επιτροπής. Ως
ελάχιστος υποβιβάσιµος βαθµός µιας µεταπτυχιακής διατριβής ορίζεται το έξι (6). Στην αντίθεση περίπτωση, της
αποτυχίας, ο µεταπτυχιακός φοιτητής 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. Η παρουσίαση
της βελτιωµένης µεταπτυχιακής διατριβής 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 µε αίτηση στη
Γραµµατεία ζητά νέο θέµα στην ίδια κατεύθυνση, µε τον ίδιο ή άλλον επιβλέποντα.
Μέλη εξεταστικών επιτροπών κρίσης µεταπτυχιακών διατριβών από άλλα Τµήµατα µπορούν να
συµµετέχουν στη διαδικασία εξέτασης, εφόσον υπάρχει η διαθέσιµη πιστοποιηµένη υλικοτεχνική υποδοµή, µέσω
τηλεδιάσκεψης.
Μετά την παρουσίαση της µεταπτυχιακής διατριβής, ο φοιτητής ενσωµατώνει διορθώσεις και σχόλια, που
τυχόν του έχουν γίνει από τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής, και µέσα σε διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών
υποβάλει τρία (3) αντίγραφα της διορθωνοµένης µεταπτυχιακής διατριβής στη Γραµµατεία του Τµήµατος και τρία
(3) αντίγραφα στα µέλη της τριµελούς επιτροπής. Την ενσωµάτωση των διορθώσεων πιστοποιεί εγγράφως στη
Γραµµατεία και ο επιβλέπων καθηγητής. Αν η µεταπτυχιακή διατριβή δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός του Γ΄
εξαµήνου, µπορεί να συνεχιστεί κατά τα επόµενα εξάµηνα.
Είναι δυνατόν, µε απόφαση της Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος, να καθορίζεται για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή ένα
χρηµατικό ποσόν για την κάλυψη των εξόδων εκτύπωσης και αναπαραγωγής δύο (2) αντιτύπων της µεταπτυχιακής
διατριβής.
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, τα οποία έχει επιλέξει ο φοιτητής κατά τη
διάρκεια των σπουδών του. Για τη λήψη του Μ.∆.Ε. απαιτούνται τουλάχιστον 54 διδακτικές µονάδες και ενενήντα
(90) πιστωτικές µονάδες στο Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)
• ενεργός συµµετοχή του φοιτητή στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράµµατος κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στο πρόγραµµα και στον οδηγό µεταπτυχιακών σπουδών.
• συγγραφή και επιτυχής εξέταση στην µεταπτυχιακή διατριβή.
Σε κάθε περίπτωση για την απονοµή του Μ.∆.Ε. απαιτείται ο προβιβάσιµος βαθµός στα µεταπτυχιακά
µαθήµατα και στη µεταπτυχιακή διατριβή. Αν τούτο δεν επιτευχθεί εντός της τριετίας από την εγγραφή στο Π.Μ.Σ.,
ο µεταπτυχιακός φοιτητής 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 διατριβής.
Γ.6.5 Τύ̟ος Μετα̟τυχιακού ∆ι̟λώµατος Ειδίκευσης
Με ευθύνη του 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 IV.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι :
Περιεχόµενα Μετα̟τυχιακών Μαθηµάτων
Κατεύθυνση Α: Αειφορική ∆ιαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών µε Ευφυή Συστήµατα και Γεωγραφικά
Συστήµατα Πληροφοριών
1. ∆ιαφορικές εξισώσεις και Μαθηµατικά Μοντέλα
∆ιαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης: γραµµικές, σχεδόν γραµµικές, πρόβληµα Cauchy. ∆ιαφορικές Εξισώσεις m-τάξης:
ταξινόµηση και κανονικές µορφές, θεωρία χαρακτηριστικών, πρόβληµα Cauchy, θεώρηµα Cauchy - Kowalewsky,
ταυτότητα Lagrange - Green, θεώρηµα Holmgren. Η εξίσωση Laplace: αρµονικές συναρτήσεις, αρχή του µεγίστου,
θεώρηµα Harnack, συνάρτηση Green, ολοκληρωτικές αναπαραστάσεις λύσεων, πρόβληµα Dirichlet, τύπος Poisson,
υποαρµονικές λύσεις. Η εξίσωση κύµατος: Η µέθοδος των σφαιρικών µέσων, µέθοδος Hadamard, αρχή Duhamel
και το γενικό πρόβληµα Cauchy, προβλήµατα αρχικών και συνοριακών τιµών, λύση µε χρήση µετασχηµατισµού
Fourier. H εξίσωση θερµότητας: Το πρόβληµα αρχικών τιµών, αρχή του µεγίστου, µοναδικότητα και οµαλοποίηση
λύσης, ολοκληρωτική αναπαράσταση λύσης, ασυµπτωτική συµπεριφορά λύσεων, πρόβληµα αρχικών και συνοριακών
τιµών, προβλήµατα αρχικών τιµών 2ης τάξης γενικής µορφής. Εισαγωγή στη θεωρία ∆ιακλαδώσεων και εφαρµογές.
2. Υδρολογία Φυσικού Περιβάλλοντος
Εισαγωγή. Εµβάθυνση στις υδρολογικές διεργασίες (χωρική ολοκλήρωση της βροχόπτωσης, συσσώρευση και τήξη
χιονιού, φυσική και εννοιολογική προσέγγιση συνιστωσών απορροής). Εµβάθυνση στην πιθανοτική προσέγγιση
εξαιρετικών υδρολογικών γεγονότων (γενική κατανοµή ακροτάτων και εφαρµογές της, σύγχρονες µέθοδοι εκτίµησης
παραµέτρων, παραµετρικά µοντέλα). Υδρολογική προσοµοίωση και πρόγνωση, µοντέλα λεκάνης απορροής
(πολυµεταβλητή στοχαστική προσοµοίωση υδρολογικών διεργασιών, γραµµικά και µη γραµµικά µοντέλα βροχής –
απορροής, µοντέλα υδατικού ισοζυγίου, µοντέλα πρόγνωσης). Υδρολογικές µέθοδοι χωροχρονικής διόδευσης
πληµµυρικού κύµατος. Υδρολογικός σχεδιασµός (διακινδύνευση, κριτήρια σχεδιασµού, εφαρµογή σε έργα χρονικής
ρύθµισης ροής, αντιπληµµυρικά έργα, άλλα έργα πολιτικού µηχανικού). Ειδικές εφαρµογές. Μελέτες περιπτώσεων.
Υπόγεια νερά, φυσικές ιδιότητες υπογείων υδροφορέων, προσδιορισµός παραµέτρων υπογείων υδροφορέων, φυσικά
και αναλυτικά οµοιώµατα υπόγειου υδροφορέα.
3. Εφαρµογές της Γεω̟ληροφορικής στη ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων
Γενικά. Η φύση των γεωγραφικών οντοτήτων. Ψηφιακή περιγραφή του γεωγραφικού χώρου. Ψηφιακή αναπαράσταση
των χωρικών οντοτήτων /φαινοµένων. Οργάνωση των στοιχείων στο σύστηµα Η/Υ. ∆οµές χωρικών δεδοµένων.
Κατηγορίες χωρικών µοντέλων. Συγκριτική θεώρηση διανυσµατικών και κανονικοποιηµένων (κάναβος) µοντέλων .
Συστήµατα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων: ∆οµικά στοιχεία ενός συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων,
εννοιολογικός σχεδιασµός – εννοιολογικά µοντέλα, σχεδιασµός της βάσης δεδοµένων [εννοιολογικός - λογικός –
φυσικός]. Εισαγωγή, επεξεργασία, απόδοση γεωγραφικών στοιχείων. Γεωγραφική προσαρµογή. Μετασχηµατισµοί
στο δισδιάστατο χώρο. Μετασχηµατισµοί από vector σε raster και από raster σε vector. Γενίκευση γεωγραφικών
στοιχείων. Επιφανειακή µοντελοποίηση και χωρική παρεµβολή. Μέθοδοι αναπαράστασης επιφανειών. Ποιότητα και
σφάλµατα γεωγραφικών δεδοµένων. Ακρίβεια (accuracy - precision – resolution). Κλίµακα. Σφάλµατα, πηγές
σφάλµατος. Εφαρµογές στους υδατικούς πόρους: Αναπαράσταση ανάγλυφου στην γεωπληροφορική, δηµιουργία
ψηφιακού µοντέλου εδάφους (D.E.M) µε βάση µοντέλα TIN, GRID. Πηγές ψηφιακών µοντέλων εδάφους, διαφορές
µεταξύ D.E.M-D.T.M-D.S.M. Χρήση επεκτάσεων (extensions) προγραµµάτων γεωπληροφορικής στην διαχείριση
υδάτινων πόρων π.χ. (Arc Hydro, GISHydro 2000). Προσδιορισµός ορίων στοιχείων λεκανών – υπολεκανών
απορροής (κλίσεις, εµβαδά, προσανατολισµός κλπ). Υπολογισµός επιφανειακής απορροής, ροής σε συγκεκριµένο
φατνίο, διεύθυνσης ροής. Εντοπισµός σηµείων συγκέντρωσης ροής. Προσδιορισµός – Ιεράρχηση υδρολογικού
δικτύου. Υπολογισµός στοιχείων υδρολογικού δικτύου.
Εφαρµογή 1: Εθνικό Κτηµατολόγιο (Βασικά χαρακτηριστικά του Προγράµµατος, Τεχνικές προδιαγραφές,
Κωδικοποίηση των στοιχείων του Κτηµατολογίου). Εφαρµογή 2: Χωρικά Κατανεµηµένα Μοντέλα Φυσικών
∆ιαδικασιών (Φυσικές διαδικασίες,, Απεικόνιση της φυσικής πραγµατικότητας, Μοντέλα: ΕπιλογήΠαραµετροποίηση, Σύνδεση Μοντέλων- ΣΓΠ). Άλλες Εφαρµογές.

18

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ :
“ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ”

4. Τεχνητή Ευφυία - Γεω̟ληροφορική
Συστήµατα Γνώσης, κατηγορίες. Έµπειρα Συστήµατα: Βάση Γνώσης (Συµβολική Αναπαράσταση Γνώσης σε
Πλαίσια, Κανόνες, Γεγονότα), Εξαγωγή Γνώσης,, Ασαφής Εισαγωγή ∆εδοµένων, Χειρισµός Αβεβαιότητας,
Μηχανισµός Εξαγωγής Συµπερασµάτων, Οπισθόδροµος/Εµπρόσθιος Συλλογισµός, Μάθηση της Μηχανής
(κατευθυνόµενη-µη κατευθυνόµενη), Μηχανισµός Παροχής Εξηγήσεων, Αλληλεπίδραση µε το χρήστη. Σχεδίαση
και το πρόβληµα της συνδιαστικής έκρηξης, Πίνακες και ∆ένδρα Αποφάσεων. Κελύφη και εργαλεία ανάπτυξης
εµπείρων συστηµάτων, CLIPS και LEONARDO. Ανασκόπηση Eµπείρων Συστηµάτων στις Γεωεπιστήµες.
Νευρωνικά ∆ίτκυα: Εισαγωγικές Αρχές, Αρχιτεκτονική, Τοπολογία, Γνωστά Νευρωνικά ∆ίκτυα Perceptron κλπ,
Αλγόριθµοι Βελτιστοποίησης, Συναρτήσεις Μεταφοράς, Εκπαίδευση Νευρωνικών ∆ικτύων, Έλεγχος, Μέθοδοι και
µέτρα Ελέγχου, Γενίκευση Νευρωνικών ∆ικτύων.
Ευφυείς Πράκτορες, συστήµατα Ευφυών Πρακτόρων.
5. Στατιστικές Μέθοδοι
Εισαγωγή. Ανασκόπηση Στοιχείων Θεωρίας Πιθανοτήτων και Στατιστικής για µία τυχαία µεταβλητή και για
διάνυσµα τυχαίων µεταβλητών, Συναρτήσεις κατανοµής και πυκνοτήτων, αναµενόµενες τιµές, µεταβλητότητες,
συµµεταβλητότητες, συντελεστές συσχέτισης, Πίνακας µεταβλητότητας- συµµεταβλητότητας, νόµος µετάδοσης
µεταβλητοτήτων, Ιδιοτιµές και ιδιοδιανύσµατα, ∆ειγµατοσυναρτήσεις, στατιστικά τέστ, Η µέθοδος των Ελαχίστων
Τετραγώνων, Γενική και ειδικές περιπτώσεις, Παράµετροι µε βάρη, προσθήκη παρατηρήσεων, Ανάλυση
Παλινδρόµησης. Τυχαίες Συναρτήσεις, (Στοχαστικές διαδικασίες) -Τυχαία πεδία, Στασιµότητα, Εργοδικότητα,
Οµογένεια, Ισοτροπία, Συναρτήσεις συµµεταβλητότητας και συνδιακύµανσης, Βαριόγραµµα, Μέθοδοι παρεµβολής
και φιλτραρίσµατος, ∆ιάφορες περιπτώσεις Kriging, Προσαρµογές επιφανειών, Η µέθοδος Least Squares
Collocation, Το φίλτρο Kalman.
6. Αειφορική ∆ιαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών
Εισαγωγή: Έννοια και συνιστώσες της διαχείρισης υδατικών πόρων. Ορισµοί – Επιστηµονικές περιοχές – Βασικό
υπόβαθρο. Ιστορική ανασκόπηση. Ανάλυση της ζήτησης του νερού ανά χρήση. Ποσοτικές και ποιοτικές διαστάσεις.
Σηµειακές και µη σηµειακές πηγές ρύπανσης. Ανάπτυξη στρατηγικής για τους υδατικούς πόρους. Αρχές διαχείρισης
σε επίπεδο χώρας και υδατικού διαµερίσµατος. Η Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60. Νοµικό και θεσµικό
πλαίσιο. Κριτήρια διαχείρισης σε αστικές, ηµιαστικές, αγροτικές, δασώδεις, και νησιωτικές/παράκτιες περιοχές.
Ανθρωπογενείς πιέσεις u960 πάνω στο κύκλο του νερού και εκτίµηση των επιπτώσεων τους. Ο ρόλος του κλίµατος.
Πιθανές επιδράσεις αλλαγής κλίµατος. Αλλαγές χρήσεων γης και επιπτώσεις τους. ∆ιαθεσιµότητα υδατικών πόρων.
Εκτίµηση επιφανειακού και υπόγειου υδατικού δυναµικού. Συνδυασµένη διαχείριση υπόγειου και επιφανειακού
νερού. Ολοκληρωµένη διαχείριση λεκάνης απορροής. Οικονοµική αξιολόγηση σεναρίων ανάπτυξης. Τεχνικές
διαχείρισης – µέθοδοι µαθηµατικού προγραµµατισµού. Επιχειρησιακή διαχείριση υδατικού συστήµατος και
υποδοµής. Βέλτιστη λειτουργία ταµιευτήρων. Αντιµετώπιση ακραίων γεγονότων. ∆ιαχείριση πληµµυρών και
ξηρασίας. Εκτίµηση επιπτώσεων από έργα και προγράµµατα ανάπτυξης υδατικών πόρων. Υδατικοί πόροι σε υπερεθνικό επίπεδο. ∆ιακρατική συνεργασία και µηχανισµοί επίλυσης διαφορών. Ο ρόλος διεθνών οργανισµών
(Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσµια Τράπεζα, Ηνωµένα Έθνη). Παραδείγµατα διαχείρισης υδατικών πόρων σε
αναπτυγµένες, αναπτυσσόµενες, και ηµιανάπτυκτες χώρες. Εφαρµογές- µελέτες περιπτώσεων.
7. ∆ιευθετήσεις Χειµάρρων
Α. Αρχές και Μέθοδοι Υδρονοµικού Ελέγχου: Αρχές της υδρογεωνοµικής διευθέτησης, διαδικασία επέµβασης και
προληπτικά µέτρα για τη ρύθµιση των χειµαρρικών ιδιοτήτων των ρευµάτων και την αποτροπή των χειµαρρικών
ζηµιών, αποτροπή της παραγωγής φερτών υλών µε διαβρώσεις, γεωκαταρεύσεις, αποτροπή µεταφοράς φερτών υλών,
αποτροπή απόθεσης φερτών υλών, ρύθµιση ροής για αποτροπή της πληµµυρογένεσης στην πεδινή περιοχή,
αποτροπή χειµαρρολάβας, χειρισµός υδατικών πόρων για παραγωγή ύδατος, απόληψη, µεταφορά, ταµίευση
χειµαρρικών υδάτων, φυσική διευθέτηση των ρευµάτων και ποιότητα νερού.
Β. Συστήµατα, µελέτες, αποδοτικότητα της υδρονοµικής διευθέτησης: Τα συστήµατα υδρογεωνοµικής διευθέτησης,
σχέδια υδρογεωνοµικής διευθέτησης, κόστος, όφελος, αποδοτικότητα των έργων διευθέτησης.
Γ. Περιγραφή των υδρογεωνοµικών έργων, υλικά δόµησης, δρώσες δυνάµεις, φόρτιση και ευστάθεια των
υδρονοµικών έργων, διαστασιολόγηση και κατασκευή υδρογεωνοµικών έργων µε χρήση σχεδιαστικών
προγραµµάτων.
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8. Γεω̟ληροφορική και ∆ιαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων
Στόχος του µαθήµατος είναι η απόκτηση θεωρητικού υπόβαθρου καθώς και τεχνικών δεξιοτήτων στα παρακάτω
θέµατα: Βιοφυσικοί κίνδυνοι και παράγοντες διαταραχής των οικοσυστηµάτων. Προβλήµατα στη διαχείριση των
φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Γεωπληροφορική τεχνολογία στην εκτίµηση,
παρακολούθηση, ανάλυση και αντιµετώπιση των κινδύνων του φυσικού περιβάλλοντος. ∆ιάγνωση κινδύνου, ανάλυση
τρωτότητας και εκτίµηση επικινδυνότητας.
Χρήση Ασαφούς Λογικής και Ασαφούς Άλγεβρας στην εκτίµηση του Βαθµού Κινδύνου. Προληπτικός σχεδιασµός,
ετοιµότητα αντιµετώπισης, επιχειρησιακή αντίδραση, λήψη αποφάσεων, διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
ανάκαµψη και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών. Παρουσίαση µελετών περιπτώσεων. Ανάλυση σύγχρονων
τάσεων και προοπτικών. Εργαστηριακές ασκήσεις µε λογισµικό χαρτογραφικής µοντελοποίησης και απεικόνισης των
καταστροφικών φαινοµένων.
9. Χωµάτινα – Λιθόρρι̟τα Φράγµατα
Εισαγωγή : ∆ιαθεσιµότητα και χρήσεις νερού. Αποθήκευση σε ταµιευτήρες. Τοπογραφικές εργασίες. Υδρολογικά
στοιχεία. Γεωλογικές και υδρογεωλογικές έρευνες, στοιχεία και µελέτες. Γεωτεχνικές έρευνες πεδίου και
εργαστηρίου. Μελέτη φραγµάτων : ∆ιαζώνηση. Σχεδιασµός πυρήνα, φίλτρων, στραγγιστηρίων και ζωνών προστασίας
πρανών φράγµατος. ∆ίκτυα ροής, καθιζήσεις και ευστάθεια φραγµάτων. Θεµελιώσεις φραγµάτων σε βραχώδεις ή
γαιώδεις σχηµατισµούς και σε υψηλής διαπερατότητας αποθέσεις. Στεγανοποίηση θεµελίωσης. Φράγµατα µε ανάντη
πλάκα σκυροδέµατος. Σχεδιασµός πλίνθου, πλάκας και αναχώµατος. Σχεδιασµός φραγµάτων σε σεισµικές περιοχές.
Τεχν. Προδιαγραφές. Τεύχη ∆ηµοπράτησης. Κατασκευή φραγµάτων : Εκτροπή ποταµού και έλεγχος υδάτων.
Εκσκαφές και προετοιµασία θεµελίωσης. Τεχνολογία τσιµεντενέσεων, διαφραγµάτων και jet grouting. Ανάπτυξη
δανειοθαλάµων και λατοµείων. ∆ιάστρωση και συµπύκνωση υλικών. Ποιοτικός Έλεγχος κατασκευής. Όργανα
παρακολούθησης. Πρώτη πλήρωση ταµιευτήρα.
10. Περιβαλλοντική Υδραυλική
Μηχανισµοί µεταφοράς στο υδάτινο περιβάλλον (µεταγωγή, διάχυση, διασπορά). ∆ιασπορά και ανάµιξη σε φυσικούς
αποδέκτες: υδατορεύµατα, λίµνες και ταµιευτήρες, θάλασσες και παράκτια ύδατα. Φλέβες και διαχυτήρες: Βασικές
έννοιες, φλέβες και πλούµια, κοντινό και µακρινό πεδίο, υπολογισµοί αραίωσης, εφαρµογές στη διάθεση αποβλήτων.
Στρωµατωµένες ροές: Βασικές έννοιες, εσωτερικοί κυµατισµοί, ρεύµατα πυκνότητας, αλάτινη σφήνα. ∆ιαδικασίες
µεταφοράς σε διεπιφάνειες (δύο στρώσεων, νερού – αέρα, νερού – πυθµένα). ∆ιασπορά πετρελαιοκηλίδων.
11. Οικολογία Παρόχθιων Οικοσυστηµάτων
Παρόχθια Οικοσυστήµατα. ∆οµή – δυναµική παρόχθιων δασών. Παρόχθια δάση και διαταράξεις. Βιοποικιλότητα
παρόχθιων δασών. Χειρισµός παρόχθιων οικοσυστηµάτων.
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Κατεύθυνση Β: Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωµένη Ανά̟τυξη της Υ̟αίθρου
1. Περιβαλλοντική Πολιτική
Ιστορική εξέλιξη της περιβαλλοντικής πολιτικής. Περιβαλλοντική πολιτική και πολίτες, µη Κυβερνητικές
Περιβαλλοντικές Οργανώσεις. Πολιτεία και κρατικοί φορείς. Ανάλυση των σύγχρονων περιβαλλοντικών
προβληµάτων. Άµεσα οικονοµικά εργαλεία (ενισχύσεις, περιβαλλοντικοί φόροι και επιβαρύνσεις, εµπορεύσιµες
άδειες) και έµµεσα οικονοµικά εργαλεία (οικολογική σήµανση και πιστοποίηση). Συµβάσεις, συµφωνίες και συνθήκες
για το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους. Καθαρές τεχνολογίες και πράσινα προϊόντα.
Ανάλυση κύκλου ζωής και ολικά συστήµατα διασφάλισης περιβάλλοντος. Η αστική ευθύνη ως εργαλείο
περιβαλλοντικής πολιτικής. Πολιτικές προστασίας και ανάδειξης προστατευοµένων φυσικών περιοχών.
Αγροδασολιβαδικά συστήµατα. Πολιτικές χρήσεων γης. Περιβαλλοντικό δίκαιο στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή
Ένωση και διεθνώς.
2. Οικονοµία και ∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων
Φυσικοί πόροι. Ταξινόµηση των φυσικών πόρων. Συντελεστές παραγωγής, οργάνωση και ανάλυση αυτών.
Οικονοµικές αρχές και υποδείγµατα στη διαχείριση των φυσικών πόρων. Προσφορά, ζήτηση, κοστολόγηση και
τιµολόγηση. Εξωτερικές επιδράσεις οικονοµικών δραστηριοτήτων. Εκτίµηση και αξιολόγηση της αξίας των φυσικών
πόρων (άµεσοι και έµµεσοι µέθοδοι αξιολόγησης). Μέτρηση της ωφέλειας των περιβαλλοντικών αγαθών, µέθοδοι
µέτρησης, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των µεθόδων. Οικονοµική αξιολόγηση των µη-αγοραίων
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αγαθών. Κοινωνικο-οικονοµική αξιολόγηση της βιοποικιλότητας, των
προστατευόµενων φυσικών περιοχών και των επιπτώσεων της βιοτεχνολογίας. Γενικές αρχές διαχείρισης, βάσεις και
πεδίο δράσης. Αειφορική και ολοκληρωµένη διαχείριση. Πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης και των
παραγόµενων προϊόντων. Μέθοδοι διαχείρισης φυσικών πόρων. Case Studies.
3. ∆ιδακτική της Περιβαλλοντικής Ε̟ιστήµης
Θεωρία: Μονόλογος-διάλογος, ερωτήσεις-απαντήσεις. Σηµασία και προϋποθέσεις σχεδίων διδασκαλίας, τύποι
σχεδίων διδασκαλίας. ∆ιδακτικά µοντέλα ενεργητικής, εξατοµικευµένης, συνεργατικής-συµµετοχικής µάθησης.
Αξιολόγηση του εκπαιδευόµενου. Εφαρµογές: Βασικές έννοιες και αρχές της Περιβαλλοντικής Επιστήµης. ∆οµή,
οργάνωση και λειτουργία οικοσυστηµάτων. Άνθρωπος και οικοσυστήµατα. Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον.
Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον. Οικολογική κρίση. Ήπιες µορφές ενέργειας. Περιβάλλον, ανάπτυξη και
ποιότητα ζωής.
4. Περιβαλλοντική Ε̟ικοινωνία
Βασικές αρχές και εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας. Η κάλυψη των περιβαλλοντικών ζητηµάτων από τα
µέσα επικοινωνίας. Έµφαση στον τρόπο µε τον οποίο οι δηµοσιογράφοι χρησιµοποιούν τα στοιχεία και την επιρροή
των επιστηµονικών δηµοσιογραφικών κανόνων στα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Τα αποτελέσµατα των µηνυµάτων από
τα µέσα επικοινωνίας στο κοινό. Περιβαλλοντική Επικοινωνία και κοινή γνώµη. Ο ρόλος των µέσων επικοινωνίας
στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης. Στόχοι των διαφόρων στρατηγικών µορφών Επικοινωνίας. Προγράµµατα
περιβαλλοντικών επικοινωνιών. Σχεδιασµός και αξιολόγηση προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας.
Προγράµµατα περιβαλλοντικών επικοινωνιών σχετικά µε τα περιβαλλοντικά ζητήµατα και την ανάπτυξη της
υπαίθρου. Έµφαση στις εκστρατείες και στα προγράµµατα επικοινωνίας που στοχεύουν στη δηµόσια
ευαισθητοποίηση, την άποψη, τη στάση, την ευαισθησία και την αλλαγή συµπεριφοράς.
5. Εφαρµοσµένη Κοινωνική Στατιστική
Μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας. Σύνταξη ερωτηµατολογίου. Καταχώριση και στατιστική ανάλυση
δεδοµένων µέσω στατιστικών πακέτων. Θέµατα δειγµατοληψίας και σχεδιασµού δειγµατοληπτικών ερευνών.
Μέθοδοι πολυµεταβλητών αναλύσεων. Ερµηνεία αποτελεσµάτων και παρουσίαση της έρευνας: συµπεράσµατα,
εξειδικεύσεις και γενικεύσεις, οργάνωση και συγγραφή ερευνητικής εργασίας. Στο πλαίσιο του µαθήµατος
διδάσκεται το στατιστικό πακέτο SPSS.
6. ∆ασική Βιοενέργεια
Στόχοι και µέτρα ενεργειακής αξιοποίησης της δασικής βιοµάζας. Υλοποίηση δράσεων για την επίτευξη των στόχων.
Ενεργειακή αξιοποίηση δασικής βιοµάζας στα πλαίσια µιας βιώσιµης και ολοκληρωµένης ανάπτυξης της υπαίθρου.
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Κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη καθώς και περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις που απορρέουν από αυτή σε
τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Ικανότητα των δασών και δασικών εκτάσεων για παραγωγή ενέργειας. Υφιστάµενη
κατάσταση και πληθυσµιακές ανάγκες ενέργειας, προβλήµατα και προοπτικές αξιοποίησης της δασικής ενέργειας.
Σχεδιασµός και µοντέλα δασικής ενέργειας. Αξιολόγηση ενεργειακών σχεδίων και µοντέλων. Τρόποι επίτευξης
επάρκειας δασικής ενέργειας. Ενεργειακά τοπικά συστήµατα. Ήπιες µορφές ενέργειας.
7. Το̟ική και Περιφερειακή Ανά̟τυξη
Θεωρίες και στρατηγικές της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Περιφερειακό πλαίσιο, περιφερειακό πρόβληµα,
περιφερειακές ανισότητες, διαπεριφερειακό εισόδηµα και κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής. ∆είκτες
ανάπτυξης. Συµβολή των φυσικών πόρων στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Τύποι σχεδιασµούπρογραµµατισµού. Περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασµός. ∆ιαδικασία σχεδιασµού προγραµµάτων τοπικής και
περιφερειακής ανάπτυξης. Τεχνικές σχεδιασµού-προγραµµατισµού. Μέθοδοι/τεχνικές περιφερειακής ανάλυσης. Το
ζήτηµα της αξιολόγησης, βασικές έννοιες, µέθοδοι/τεχνικές αξιολόγησης, δείκτες αξιολόγησης. Αξιολόγηση
επενδύσεων, έργων, προγραµµάτων και πολιτικών. Αειφορική ανάπτυξη. Χωροταξία και ολοκληρωµένη ανάπτυξη της
υπαίθρου, ορεινές και µειονεκτικές περιοχές. Επιχειρήσεις και επιχειρηµατικότητα στην ύπαιθρο. Ελληνική,
ευρωπαϊκή και διεθνής πραγµατικότητα. Case Studies.
8. Περιβαλλοντικό ∆ίκαιο
Ιστορική εξέλιξη του περιβαλλοντικού δίκαιου στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ορισµός, σκοπός και
πεδίο εφαρµογής. Πηγές του περιβαλλοντικού δίκαιου και κύρια χαρακτηριστικά αυτού. Προστασία του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, Προστασία από τις ρυπάνσεις, την πυρηνική ενέργεια και την πολεοδοµική ανάπτυξη.
Νόµος 1650/1986. ∆ίκαιο περιβάλλοντος στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9. Στρατηγικές ∆ηµοσίων Σχέσεων
Βασικές αρχές, είδη και εξέλιξη των δηµοσίων σχέσεων. Οργάνωση της στρατηγικής. Ο προγραµµατισµός στις
δηµόσιες σχέσεις. Αξιολόγηση προγραµµάτων δηµοσίων σχέσεων. Προσέγγιση του κοινού. Κοινή γνώµη και πειθώ.
Οι δηµόσιες σχέσεις και οι νέες τεχνολογίες. Γραπτές τακτικές. Τακτικές οµιλίας. Οπτικές τακτικές. Στρατηγικές
δηµοσίων σχέσεων για: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αναπτυξιακές
Εταιρίες, φορείς εκπαίδευσης και για φυσικά πρόσωπα. Στρατηγικές δηµοσίων σχέσεων στην αειφορική αγροτική και
τοπική ανάπτυξη.
10. Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία
Αλληλεπίδραση µεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπινης κοινωνίας. Κοινωνικά αίτια και συνέπειες των
σύγχρονων περιβαλλοντικών προβληµάτων καθώς και τρόποι αντιµετώπισης αυτών των προβληµάτων. Η ανάπτυξη
της Περιβαλλοντικής Κοινωνιολογίας. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην Περιβαλλοντική
Κοινωνιολογία. Σοβαρότητα περιβαλλοντικών προβληµάτων. Περιβαλλοντικός ρατσισµός. Περιβαλλοντικά
ζητήµατα και κοινή γνώµη. Η εξέλιξη του περιβαλλοντικού κινήµατος.
11. Βιοµάζα και Βιοενέργεια
Η βιοµάζα του δασικού, αγροτικού, κτηνοτροφικού, βιοµηχανικού και αστικού τοµέα ως πρώτη ύλη για την
παραγωγή ενέργειας. Αρχές, µέθοδοι και µέσα αξιολόγησης της βιοενέργειας. Ενεργειακός σχεδιασµός και
δυνατότητες παραγωγής βιοκαυσίµων. ∆ιεθνής, Ευρωπαϊκή και Ελληνική πραγµατικότητα. Τοπική αυτοδιοίκηση και
ενεργειακός προγραµµατισµός.
12. Ανά̟τυξη και ∆ιοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού
Τουρισµός, εννοιολογικό πλαίσιο και οικονοµική σηµασία, τάσεις και προβλήµατα του µαζικού τουρισµού. Ειδικές
και εναλλακτικές µορφές τουρισµού και ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου. Παράγοντες που συµβάλλουν στην
ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Η αναζήτηση διαφορετικών προτύπων ανάπτυξης σε
τοπικό επίπεδο. Η βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη και η σχέση της µε τις ειδικές και εναλλακτικές µορφές τουρισµού.
Τουριστικοί φορείς. Πολιτικές ανάπτυξης των ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Πηγές χρηµατοδότησης
και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. Βασικές αρχές επιχειρηµατικότητας, οργάνωση, διοίκηση και
χρηµατοοικονοµική ανάλυση επιχειρήσεων ειδικού και εναλλακτικού τουρισµού. Στρατηγικές επικοινωνίας για την
ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού.
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Κατεύθυνση Γ: Οικολογία και Προστασία ∆ασικών Οικοσυστηµάτων
1. Εφαρµοσµένη Οικολογία
∆ιαταράξεις, διαδοχή, ανθρώπινες παρεµβάσεις, βιοποικιλότητα, διατήρηση της βιοποικιλότητας στα διαχειριζόµενα
δάση, σταθερότητα οικοσυστηµάτων, ανάλυση δοµής δασικών οικοσυστηµάτων, διαχείριση που οδηγεί σε
υποβάθµιση, case studies.
2. Εφαρµοσµένη Ζωολογία
Βιολογία ειδών άγριας πανίδας, στοιχεία µορφολογίας και ανατοµίας εντόµων, εξάπλωση ειδών, ανθρωπογενείς
επιδράσεις, βιοποικιλότητα, παρακολούθηση και καταγραφή πληθυσµών, σηµαντικά σπάνια και απειλούµενα είδη
πανίδας στην Ελλάδα
3. Πληθυσµιακή και Εξελικτική Γενετική
Πληθυσµοί, συνθήκες, νόµοι, ισορροπία, εξέλιξη των ειδών, διατήρηση γενετικής ποικιλότητας, παράγοντες εξέλιξης,
φυσική επιλογή, γενετική εκτροπή, µεταλλάξεις, ροή γονιδίων, αναπαραγωγικό σύστηµα, χωρική γενετική, ποσοτική
γενετική.
4. Συστηµατική και Βοτανική Εξέλιξη
Ονοµατολογία, µέθοδοι κατάταξης και ταξινόµησης, συγκριτική µορφολογία, κατάταξη βιοτικών µορφών,
ειδογένεση, ιστορία χλωρίδας, εξέλιξη χλωρίδας, φυλογένεια.
5. Οικολογική Ανατοµία του Ξύλου
Η γνώση της επίδρασης των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων του περιβάλλοντος στη δοµή µεταβλητότητα
ανατοµίας ξύλου, επίδραση δασοκοµικών χειρισµών, γενετικές παράµετροι και βελτίωση. Στοιχεία ανάλυσης
συστηµάτων παραγωγής, µοντέλο συστήµατος παραγωγής. Συστήµατα παραγωγής και ιεράρχηση τους. ∆ιαδικασία
παραγωγής σε µικρο-µεσο-µακρο συστήµατα παραγωγής. Συστήµατα συγκοµιδής ξύλου. Αδροµερή προϊόντα,
ποιοτική ταξινόµηση αδροµερών προϊόντων. Σπουδαιότητα στόχων στους χειρισµούς συγκοµιδής ξύλου.
Προέλευση στόχων, ιεραρχία στόχων, δασολογικό σύστηµα στόχων, υπο-σύστηµα στόχων συγκοµιδής ξύλο, υλικοί
στόχοι και στόχοι µορφής συστηµάτων συγκοµιδής ξύλου, στόχοι – κριτήρια – δείκτες κριτηρίων. Πεδίο αποφάσεων
– πίνακας βαθµολογίας. Αξιολόγηση συστηµάτων παραγωγής βάση οικολογικών, οικονοµικών και κοινωνικών
κριτηρίων. ∆ηµιουργία – υπολογισµός περιορισµών. ∆ασοκοµικοί – οικολογικοί περιορισµοί. Βασικό µοντέλο
στρατηγικών αποφάσεων. Πρόγνωση επιπτώσεων τεχνολογικών διαδικασιών συγκοµιδής ξύλου. Εξέταση
περιορισµών, δοµή εξατοµικευµένων αποφάσεων-διεύρυνση επιλογής.
6. Στατιστική Ανάλυση Βιολογικών ∆εδοµένων
Βασικοί τύποι βιολογικής έρευνας, δειγµατοληψία τύποι αναλύσεων, έλεγχος υποθέσεων, πολυµεταβλητές αναλύσεις,
σύνθετα ερωτήµατα, διακριτά δεδοµένα, πρακτική άσκηση και case studies µε βάση λογισµικό. Στο πλαίσιο του
µαθήµατος διδάσκεται το στατιστικό πακέτο SPSS.
7. Ανάλυση Γενετικής Ποικιλότητας
Εισαγωγή στους δείκτες, µορφοµετρία, χηµικοί και βιοχηµικοί δείκτες, µοριακοί δείκτες, εργαστηριακές τεχνικές,
εργαστηριακή οργάνωση, µέθοδοι επεξεργασίας γενετικών δεδοµένων, χρήση ειδικού λογισµικού, γενωµική,
πρακτικές ασκήσεις, case studies.
8. ∆ιατήρηση Γενετικών Συστηµάτων
∆οµή και λειτουργία γενετικών συστηµάτων, παράµετροι, ανθρωπογενείς επιδράσεις, αναπαραγωγή, µετανάστευση,
µεταπληθυσµοί, µέθοδοι και στρατηγικές προστασίας γενετικών συστηµάτων, διατήρηση βιοποικιλότητας, CBD,
βιοηθική, προστατευόµενες περιοχές, γενετική αποκατάσταση, case studies.
9. Χλωρίδα Προστατευόµενων Περιοχών
Σηµαντικά απειλούµενα και σπάνια είδη χλωρίδας, Red Data Book, Ε.Ε. και είδη προτεραιότητας, Natura 2000 και
φυτά, έρευνα και συλλογή στοιχείων χλωρίδας, αξιολόγηση δεδοµένων, διαχείριση ανάδειξη και προστασία
χλωρίδας, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, χλωρίδα των σηµαντικότερων προστατευόµενων περιοχών της
Ελλάδας, case studies.
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10. Καλλιέργεια ∆ασικών Οικοσυστηµάτων
∆οµή - δυναµική φυσικών οικοσυστηµάτων και διαταράξεις, καλλιεργητικά µέτρα, χαρακτηριστικά και ανάγκες
καλλιέργειας των δασοπονικών ειδών που δηµιουργούν εκτεταµένα δάση στην Ελλάδα, πρακτική εφαρµογή
(εκδροµές), case studies.
11. Χειρισµός Οικοσυστηµάτων
Ανόρθωση υποβαθµισµένων οικοσυστηµάτων, δοµή και χειρισµός οικοσυστηµάτων σε σχέση µε α) τη ρύθµιση της
υδατικής οικονοµίας, β) τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της πανίδας γ) την αναψυχή και δ) την προστασία από
παράγοντες κινδύνου, η σηµασία και ο χειρισµός της φυσικής βλάστησης σε αγροτικά οικοσυστήµατα, πρακτική
εφαρµογή (εκδροµές), case studies.
12. Ηθολογία Ζώων
Συµπεριφορά ειδών πανίδας, διατροφή, φωλεοποίηση, αναπαραγωγή, τρόποι έρευνας, παρακολούθηση, case studies.
13. Συστηµατική των Εντόµων
Συστηµατική κατάταξη των εντόµων, µελέτη και διαχωρισµός των σηµαντικότερων τάξεων εντόµων (Lepidoptera,
Hymenoptera, Coleoptera, Hemiptera) µέσω µικροσκοπικών χαρακτηριστικών τους
14. Ποιότητα και Αξιο̟οίηση Ξύλου
Παραγωγή και αξιοποίηση του ξύλου, ποιοτικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες του ξύλου ως υλικού προς αξιοποίηση,
πρόβλεψη της επίδρασης του περιβάλλοντος και των χειρισµών στην αξιοποίηση του ξύλου. Νοµικό πλαίσιο για την
υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. Βλαπτικοί παράγοντες (φυσικοί, χηµικοί και βιολογικοί) π.χ. θόρυβος, θερµικό
περιβάλλον, αερισµός, ρύποι. Άνθρωπος – εργασία – εργασιολογία, εργασιακό περιβάλλον, περιοχές εργασιολογίας,
στοιχεία φυσιολογίας εργασίας, παράγοντες περιβάλλοντος εργασίας, σχεδιασµός και διαµόρφωση συστηµάτων
εργασίας, εργασιακές µελέτες (χρόνου). Εργονοµικοί και ψυχολογικοί παράγοντες, ασφάλεια εκτέλεσης και πρόληψη
ατυχηµάτων. Πρωτόκολλα δειγµατοληψιών.
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Κατεύθυνση ∆: Χαρτογράφηση Φυσικού Περιβάλλοντος και Μελέτες Περιβαλλοντικών
Ε̟ι̟τώσεων ∆ασοτεχνικών Έργων (ανενεργή)
1. Το̟ογραφικές α̟οτυ̟ώσεις µε σύγχρονα µέσα
Ηλεκτροπτικά συστήµατα αποτύπωσης. Όργανα και µέθοδος ηλεκτροπτικής µεθόδου αποτύπωσης.
Ηλεκτροφωτογραµµετρική µέθοδος αποτύπωσης. Όργανα ηλεκτροφωτογραµµετρικής µεθόδου αποτύπωσης.
Ηµιηλεκτρονική ή µεικτή µέθοδος αποτύπωσης. Όργανα και µέθοδος µεικτής µεθόδου. ∆ηµιουργία Ψηφιακού
Υψοµετρικού Μοντέλου (Digital Elevation Model-DEM), Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (Digital Terrain ModelDTM), Ψηφιακού Μοντέλου Επιφάνειας (Digital Surface Model-DSM) και Ψηφιακού Τοπίου (Digital LandscapeDL).
2. ∆ορυφόροι τηλε̟ισκό̟ησης, δορυφορικές ε̟ικοινωνίες και ̟αγκόσµιο σύστηµα εντο̟ισµού
Στόχος του µαθήµατος είναι να γνωρίζει ο φοιτητής τις αρχές λειτουργίας και τη δοµή ενός δορυφορικού
συστήµατος. Το µάθηµα αυτό προσφέρει γνώσεις που αφορούν στη µελέτη και στη σχεδίαση σύγχρονων
συστηµάτων δορυφορικών επικοινωνιών. Έτσι, θα έχει την ικανότητα να προσφέρει τεχνικές υπηρεσίες που αφορούν
στην υλοποίηση, σχεδίαση και λειτουργία σύγχρονων συστηµάτων δορυφορικών επικοινωνιών. Περιγραφή της δοµής
και των υποσυστηµάτων των δορυφόρων. δορυφόροι τηλεπισκόπησης Περιγραφή και λειτουργία του παγκόσµιου
συστήµατος εντοπισµού (GPS).
3. Ψηφιακή Σχεδίαση
Οδηγίες για τη σωστή οργάνωση του ηλεκτρονικού σχεδίου. Παραδείγµατα σχεδίασης των διαφόρων όψεων στις
δύο διαστάσεις. Βασικές τεχνικές σχεδίασης. Προηγµένες τεχνικές σχεδίασης. Τρισδιάστατη σχεδίαση. Παρουσίαση
και εκτύπωση του σχεδίου. Πρόσθετα στοιχεία του σχεδίου, όπως κείµενο, διαστάσεις, διαγραµµίσεις, πληροφορίες
κ.ά.
4. Περιβαλλοντική Μηχανική
Στοιχεία υπολογισµού των φορέων συµβατών δασικών κατασκευών µε το περιβάλλον. Σύνθεση δυνάµεων. Αναλυτική
µέθοδος σύνθεσης συνεπίπεδων δυνάµεων. Φορείς δασικών κατασκευών. Ισοστατικός φορέας (δοκός). Αντιδράσεις –
∆ιαγράµµατα ροπών και τεµνουσών – Μέθοδος των τοµών. Αντοχή υλικών. Αντοχή σε εφελκυσµό και θλίψη και
διάτµηση. Επιτρεπόµενα ανεκτά όρια σε εφελκυσµό, θλίψη, διάτµηση και κάµψη. Οι τάσεις σε κάµψη. Ώθηση γαιών.
Υπολογισµός εντατικών µεγεθών τοίχου ή ακρόβαθρου.
5. Περιβαλλοντική ∆ιάνοιξη
Ανάλυση των αρχών της διάνοιξης του ορεινού δασικού χώρου σε σχέση µε το φυσικό περιβάλλον. Σχεδιασµός
συµβατών δασοτεχνικών έργων και τα µέτρα συµβατότητας µε το περιβάλλον, τα κριτήρια αξιολόγησης της έντασης
των επιπτώσεων και της απορροφητικότητας του οικοσυστήµατος. Αξιολόγηση της βαρύτητας των κριτηρίων της
έντασης και της απορροφητικότητας. Ειδικά παραδείγµατα βαθµολόγησης.
6. Περιβαλλοντική Τηλε̟ισκό̟ηση
Τεχνικά χαρακτηριστικά της δορυφορικής τεχνολογίας. Μέθοδοι, τεχνικές, συστήµατα και λογισµικά ψηφιακής
προεπεξεργασίας, επεξεργασίας και ανάλυσης των δορυφορικών δεδοµένων. Εκτίµηση της ακρίβειας της ψηφιακής
ανάλυσης. Εφαρµογές των δορυφορικών δεδοµένων στην παρακολούθηση, διαχείριση, προστασία και ανάπτυξη των
φυσικών οικοσυστηµάτων και του περιβάλλοντος.
7. Ολοκληρωµένα Συστήµατα Κτηµατολογίου
Ορισµός και γενικές αρχές. Είδη ολοκληρωµένων συστηµάτων κτηµατολογίου και βασικές αρχές αυτών. Κτηµατικά
γραφεία. Οργανωτική δοµή, βάσεις δεδοµένων και τήρηση των περιβαλλοντικών πληροφοριών. ∆οµή, οργάνωση και
διαχείριση τράπεζας χωρικών και µη χωρικών δεδοµένων. Στοιχεία εφαρµογών των Γ.Σ.Π. σε θέµατα
κτηµατολογίου.
8. Αντοχή Υλικών και ∆οµικών Στοιχείων
Εισαγωγικές έννοιες. Λοξή κάµψη και έκκεντρη φόρτιση. Κάµψη µε διάτµηση. Εφαρµογές της ελαστικής γραµµής.
Ενεργειακές µέθοδοι. Ροπές αδράνειας και ροπή αντίστασης. ∆ιαστασιολόγηση δοµικών στοιχείων άοπλου και
οπλισµένου σκυροδέµατος (µε παλαιό και νέο κανονισµό), των ξύλινων, µεταλλικών και λίθινων κατασκευών.
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9. ∆ιαστασιολόγηση ∆ασικών Κατασκευών
∆ιαστασιολόγηση έργων δασικής οδοποιίας, όπως µικρά τεχνικά (τάφροι, αυλάκια, περάσµατα, οχετοί), τοίχοι
αντιστήριξης, γέφυρες (οδοποιίας και χώρων αναψυχής) και ανάλυση των οικονοµικών τους στοιχείων.
∆ιαστασιολόγηση ξύλινων οικοδοµικών δασικών κατασκευών (στέγες, προκατασκευασµένα οικήµατα, κατασκευές
χώρων αναψυχής).
10. Ψηφιακή Φωτογραµµετρία
Ορισµός. Απαιτούµενα υλικά για την εφαρµογή της ψηφιακής φωτογραµµετρικής µεθόδου απόδοσης. Εκλογή
οργάνων. Προεργασίες που απαιτούνται πριν την εφαρµογή της µεθοδολογίας µε το φωτογραµµετρικό σταθµό.
Εκλογή - προσδιορισµός φωτοσταθερών. Υπολογισµός της βάσης (b) των αεροφωτογραφιών. Περιγραφή της
ψηφιακής φωτογραµµετρικής µεθόδου. Φάσεις εργασίας της ψηφιακής φωτογραµµετρικής µεθόδου. Παραδείγµατα
εφαρµογής.
11. Τεχνικά Έργα και Φυσικό Περιβάλλον
Εισαγωγή και γενικές αρχές, τεχνικά έργα σαν στοιχεία διατάραξης του τοπίου και ανάπτυξης της περιοχής.
Προσαρµογή των έργων στο φυσικό περιβάλλον (σχεδιασµός, µελέτη και κατασκευή) και µέσα για την εξασφάλιση
της κατασκευής τους. Οικονοµικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα αναπτυξιακά έργα.
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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 ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
Λήξη περιόδου ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών Έ
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
Εβδοµάδα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
Έναρξη περιόδου εξετάσεων
Λήξη περιόδου εξετάσεων
Κατάθεση βαθµολογίας
Γ΄ Εξάµηνο
∆Ε Έναρξη εγγραφών και προθεσµίας ανάληψης Μεταπτυχιακής Εργασίας
ΠΑ Λήξη εγγραφών και προθεσµίας ανάληψης Μεταπτυχιακής 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 8η Νοεµβρίου
• 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 ΙΙΙ :
Γενικές Οδηγίες για την Εκ̟όνηση, Σύνταξη και Συγγραφή του
Κειµένου της Μετα̟τυχιακής ∆ιατριβής
1. Σκο̟ός και Σηµασία της Μετα̟τυχιακής ∆ιατριβής
Η µεταπτυχιακή διατριβή είναι επιστηµονική εργασία η οποία οφείλει να εµπεριέχει στοιχεία πρωτοτυπίας
στα γνωστικά πεδία τα σχετικά µε το Π.Μ.Σ. είτε µέσω της δηµιουργίας νέας γνώσης, είτε µέσω της άσκησης
αυτόνοµης κριτικής σκέψης, είτε, τέλος, µέσω συνδυασµού των παραπάνω. Προσφέρει τη δυνατότητα να κριθεί αλλά
και να κατευθυνθεί η ερευνητική ικανότητα του µεταπτυχιακού φοιτητή. Άρα, ο βασικός στόχος της εκπόνησής της
είναι να αποδείξει τις ικανότητές του µεταπτυχιακού φοιτητή και από τις δύο αυτές απόψεις.
2. Ε̟ιµέρους Στόχοι της Μετα̟τυχιακής ∆ιατριβής
Επιµέρους στόχοι, στους οποίους είναι δυνατόν να αποβλέπει µια τέτοια ερευνητική εργασία
συµπεριλαµβάνουν:
• επισκόπηση και κριτική ανάλυση υφιστάµενης γνώσης
• περιγραφή και ερµηνεία κάποιου φαινοµένου ή θέµατος
• χρήση θεωρητικών και µεθοδολογικών προσεγγίσεων, τεχνικών, εργαλείων
• δηµιουργία νέων θεωρητικών και µεθοδολογικών προσεγγίσεων, τεχνικών, εργαλείων ή άλλων καινοτοµιών στη
διερευνούµενη επιστηµονική περιοχή.
Η µεταπτυχιακή διατριβή στοχεύει στο να αναπτυχθούν από τον µεταπτυχιακό φοιτητή δόκιµες
επιστηµονικές πρωτοβουλίες σε ένα συγκεκριµένο πεδίο γνώσης απ’ αυτά που προσφέρονται στο Π.Μ.Σ. του
Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης. Αποτρέπεται η µηχανιστική εφαρµογή γνώσεων και ενθαρρύνεται η κριτική θεώρηση και ανάλογη
προσαρµογή τους από πλευράς του µεταπτυχιακού φοιτητή.
3. Κύρια Τµήµατα της Μετα̟τυχιακής διατριβής
Ως επιστηµονικό σύγγραµµα, η µεταπτυχιακή διατριβή δεν επιδιώκει να τέρψει και να ψυχαγωγήσει τον
αναγνώστη, ούτε να εντυπωσιάσει µε τον πλούτο των γλωσσικών, εκφραστικών ή συντακτικών µέσων που
χρησιµοποιεί, αλλά να µεταβιβάσει συγκεκριµένες γνώσεις, ιδέες ή απόψεις και τεχνικές µε σαφήνεια, ακρίβεια,
λογική ακολουθία, συνοχή, επιστηµονική τεκµηρίωση, καθώς και λιτότητα και οικονοµία στη γλωσσική έκφραση. Για
το σκοπό αυτό, συνιστάται µια µεταπτυχιακή διατριβή να περιλαµβάνει τα εξής γενικά τµήµατα:
α) Εισαγωγή: ιστορικό επιλογής του ερευνητικού προβλήµατος, τοποθέτηση του θέµατος στον ευρύτερο
επιστηµονικό κλάδο, πρωτοτυπία και χρησιµότητα της έρευνας, και διατύπωση του σκοπού της.
β) Ανασκό̟ηση της βιβλιογραφίας: επισκόπηση και διερεύνηση του θεωρητικού και µεθοδολογικού πεδίου
(συµπεριλαµβανοµένων και εφαρµογών), στο οποίο εντάσσεται η µεταπτυχιακή εργασία, καθώς και του δασολογικού
πλαισίου συγκρότησής της.
γ) Μεθοδολογία: οργάνωση έρευνας, περιγραφή µεθοδολογικής προσέγγισης, περιγραφή συλλογής και τεχνικών
επεξεργασίας δευτερογενών και πρωτογενών στοιχείων.
δ) Ανάλυση του θέµατος: παρουσίαση και οργάνωση των ευρηµάτων της µεταπτυχιακής εργασίας, ανάλυση και
ερµηνεία των αποτελεσµάτων της µεταπτυχιακής εργασίας.
ε) Συµ̟εράσµατα: παράθεση τελικών συµπερασµάτων, ένταξή τους στο ευρύτερο θεωρητικό και εφαρµοστικό πλαίσιο,
όπως ορίστηκε στην αρχή της µεταπτυχιακής εργασίας, και ζητήµατα, τα οποία προκύπτουν για µελλοντική έρευνα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : Τύ̟ος Μ.∆.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ο …………………………………………………………….
ΑΠΟ ΤΗΝ …………………
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ …………………………………………………………….
…………………………………………………………….
……………………………………………………….. …………………………………………………..
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΟ ΤΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ
«………………………………………………………………..»
(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………………………..)
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΗΝ ……η …….………. 200…
ΜΕ ΒΑΘΜΟ ………………………..
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α, …………………………….. 200....
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ∆.Π.Θ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο
που βρίσκεται στα αρχεία µας
Ο Προϊστάµενος Γραµµατείας του Τµήµατος
……………………………………………..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Αίτηση Υ̟οψηφιότητας

∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Τµήµα ∆ασολογίας & ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
ΑΑΕ
ΕΙΙΦ
ΦΟ
ΟΡΡΙΙΚΚΗ
Η ∆∆ΙΙΑΑΧ
ΧΕ
ΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗ
ΗΠ
ΠΕ
ΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟ
ΟΝ
ΝΤ
ΤΟ
ΟΣΣΚΚΑΑΙΙ Φ
ΦΥΥΣΣΙΙΚΚΩ
ΩΝ
ΝΠ
ΠΟ
ΟΡΡΩ
ΩΝ
Ν
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Παρακαλώ, να δεχτείτε την υ̟οψηφιότητά µου για τη συµµετοχή µου στο Πρόγραµµα
Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών στην ΄΄ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ΄΄ .

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: ___________

Εθνικότητα: _______________ Ιθαγένεια: ___________

Αριθµ. δελτ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου: _____________ Ηµερ. Εκδόσεως: __________ Αρχή: ______________
∆ιεύθυνση κατοικίας: Οδός: ________________________ αρ.: ____ ΤΚ: _______ Πόλη: _______ τηλ.: ________
Β. Πανε̟ιστηµιακές Σ̟ουδές
Εκ̟αιδευτικό Ιδρυµα

Β1. ∆ι̟λωµατική ή Πτυχιακή Εργασία
Τίτλος

∆ί̟λωµα ή Πτυχίο

Βαθµός

Τριµ. Ε̟ιτρο̟ή
1.
2.
3.

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

1.
2.

3.
4.

∆. Ε̟ιθυµητή Κατεύθυνσης Εξειδίκευσης
Σηµειώστε µέχρι δύο (2) το πολύ µε σειρά προτεραιότητας (1,2) από την παρακάτω λίστα:
Κατεύθυνση Α΄: Αειφορική ∆ιαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών µε Ευφυή Συστήµατα
και Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών
Κατεύθυνση Β΄: Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωµένη Ανά̟τυξη της Υ̟αίθρου
Κατεύθυνση Γ΄: Οικολογία και Προστασία ∆ασικών Οικοσυστηµάτων

Ηµεροµηνία: ________________

Υπογραφή: _________________
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Ε. Συνηµµένα
Τίτλος Σπουδών (µε αναλυτική βαθµολογία)
Αποδεικτικό ξένης γλώσσας
Βιογραφικό σηµείωµα
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 (για τους τελειόφοιτους)
Συστατικές επιστολές (δύο)
Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας

ΣΤ. Ε̟ιστηµονικά ενδιαφέροντα
Σηµειώστε το λόγο ή τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το ΠΜΣ.

Ζ. Πώς ̟ληροφορηθήκατε για το Πρόγραµµα;

Internet
Εφηµερίδα
Άλλο
Η. Είστε εγγεγραµµένος/η σε άλλο Μετα̟τυχιακό Πρόγραµµα;

Ναι

Όχι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : Συστατική Ε̟ιστολή

∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Τµήµα ∆ασολογίας & ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
ΑΑΕ
ΕΙΙΦ
ΦΟ
ΟΡΡΙΙΚΚΗ
Η ∆∆ΙΙΑΑΧ
ΧΕ
ΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗ
ΗΠ
ΠΕ
ΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟ
ΟΝ
ΝΤ
ΤΟ
ΟΣΣ ΚΚΑΑΙΙ Φ
ΦΥΥΣΣΙΙΚΚΩ
ΩΝ
ΝΠ
ΠΟ
ΟΡΡΩ
ΩΝ
Ν
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Το έντυπο αυτό, οι πληροφορίες του οποίου θεωρούνται ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ, έχει σχεδιαστεί ώστε να αντικαταστήσει την
παραδοσιακή Συστατική Επιστολή και να διευκολύνει την αντικειµενική και ουσιαστική αξιολόγηση των υποψηφίων για το
ΑΕΕΙΙΦ
µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών ΄΄Α
ΦΟ
ΟΡΡΙΙΚ
ΚΗ
Η ∆∆ΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗ
ΗΠ
ΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟ
ΟΝ
ΝΤΤΟ
ΟΣΣ Κ
ΚΑΑΙΙ Φ
ΦΥΥΣΣΙΙΚ
ΚΩ
ΩΝ
ΝΠ
ΠΟ
ΟΡΡΩ
ΩΝ
Ν΄΄΄΄.
Παρακαλούµε να συµπληρωθεί µε σαφήνεια, σύµφωνα µε τις επιµέρους οδηγίες και να αποσταλεί ολόκληρο το έντυπο, σε
σφραγισµένο φάκελο, στη Γραµµατεία του Τµήµατος,(∆/νση: Πανταζίδου 193, 68200 Ορεστιάδα, τηλ.: 2552041172-3).
Παρακαλείται ο υποψήφιος να παραδώσει στον αξιολογητή φάκελο µε τη ∆/νση της Γραµµατείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
(Συµπληρώνονται από τον υποψήφιο πριν δοθεί το έντυπο στον αξιολογητή)
Συνιστάται να ζητηθεί επιστολή από τον Επιβλέποντα ∆ιπλωµατικής Εργασίας αλλά και από καθηγητές που τον γνωρίζουν επαρκώς και θα
µπορούν να τεκµηριώσουν τη γνώµη. Απαιτούνται δύο (2) επιστολές κατ ελάχιστο. Συνιστάται ο υποψήφιος να δώσει σε κάθε Αξιολογητή: (1)
Αντίγραφο αίτησης υποψηφιότητας, όπου θα φαίνονται σαφώς τα ενδιαφέροντά του, (2) Αντίγραφο βαθµολογίας, (3) Βιογραφικό σηµείωµα

Ονοµατεπώνυµο: _____________________________________________________________________
Πτυχίο: _______________________________________________

Έτος αποφοίτησης:

Α.Ε.Ι./Σχολή
/Τµήµα:_______________________________________________________________________________
Μαθήµατα (ή ∆ιπλωµατική) που έχετε κάνει µε τον αξιολογητή
Μάθηµα:

Εξάµηνο
Σπουδών:

Βαθµός:

Μάθηµα:

Εξάµηνο
Σπουδών:

Βαθµ
ός:

Αποδέχοµαι, ότι αυτή η συστατική επιστολή είναι εµπιστευτική και ως εκ τούτου δεν θα ζητήσω την εξέταση του περιεχοµένου.
Υπογραφή Υποψηφίου:

Ηµεροµηνία:

32

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ :
“ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ”

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ
Ονοµατεπώνυµο:
Θέση / Βαθµός:

Ειδικότητα:

(Α.Ε.Ι., Σχολή, Τµήµα ) ή άλλος φορέας
∆ιεύθυνση:
Τηλ.:
•

FAX:

Εmail:

Παρακαλούνται οι αξιολογητές που έχουν να αξιολογήσουν παραπάνω από έναν υποψήφιο, να αξιολογήσουν όλους ταυτόχρονα και να
συµπληρώσουν τον πίνακα (ΣΤ) που βρίσκεται στο τέλος του εντύπου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Α. Γνωρίζω τον υποψήφιο περίπου-------(µήνες-χρόνια). Η σχέση µου µε τον υποψήφιο ήταν: (Ε̟ιλέξτε όσα ισχύουν)
1.

Καθηγητής του σε ---µαθήµατα

5.

Άλλο (Περιγράψτε)

2.

Επιβλέπων την
∆ιπλωµ.Εργας.

3.

Τον γνωρίζω ως
Μεταπτ.Φοιτητή

4.

Τον γνωρίζω ως
Εργοδότης

Γνωρίζω τον υποψήφιο
Πολύ καλά

Αρκετά καλά

Ελάχιστα

Β. Αξιολογήστε τον υποψήφιο στα ακόλουθα χαρακτηριστικά, εφόσον έχετε άµεσα γνώση, χρησιµοποιώντας την κλίµακα 1-5 ως εξής:
1: ∆εν διαθέτει το χαρακτηριστικό
2: ∆ιαθέτει το χαρακτηριστικό µε πολλές ελλείψεις
3: ∆ιαθέτει το χαρακτηριστικό µε την ελάχιστη επάρκεια
4: ∆ιαθέτει το χαρακτηριστικό µε πολλή επάρκεια (διακρίνεται γι αυτό)
5: ∆ιαθέτει το χαρακτηριστικό στον υπέρτατο βαθµό που έχω συναντήσει
∆Γ: Η γνωριµία µου µε τον υποψήφιο δεν µου επιτρέπει να εκφράσω τη γνώµη µου για το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικά Υ̟οψηφίου

Αξιολόγηση

Ευφυία και αντίληψη
Αποτελεσµατικότητα στις προσπάθειές του
Ικανότητα επικοινωνίας (γραπτά και προφορικά)
Κριτική σκέψη
Αυτοδυναµία και Ανεξαρτησία
Συνεργασιµότητα
Ωριµότητα και Υπευθυνότητα
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Γ. Αν σας δινόταν η ευκαιρία, θα επιλέγατε να επιβλέψετε την έρευνα του υποψηφίου;
NAI

ΌΧΙ

∆ΕΝ ΜΕ ΑΦΟΡΑ

∆. Παρακαλούµε, δώστε τη συνολική αξιολόγηση του υποψηφίου για το µεταπτυχιακό πρόγραµµα ΄΄ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ΄΄.
Συνιστώ ανεπιφύλακτα (στο ανώτερο 100%)
Συνιστώ (στο ανώτερο 80%)
Συνιστώ µε επιφυλάξεις (στο ανώτερο 50%)
∆εν συνιστώ (κάτω από το 50% )
Ε. Σηµειώστε οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή σχόλιο, που κρίνετε απαραίτητο για την αξιολόγηση του υποψηφίου
τονίζοντας ιδιαίτερα και µε σαφήνεια εκείνα τα στοιχεία (παραδείγµατα, συµβάντα) που σας οδηγούν στην παραπάνω
αξιολόγηση του υποψηφίου εκ µέρου σας. Ας αποφευχθούν γενικόλογοι χαρακτηρισµοί. Αναφέρετε ιδιαίτερες δυνατότητες,
επιδόσεις ή αδυναµίες του υποψηφίου που δεν περιλαµβάνονται στα ανωτέρω. (Μ̟ορείτε να συνεχίσετε σε ε̟ι̟ρόσθετη σελίδα εάν
α̟αιτείται)

ΣΤ. Αν έχετε γράψει πάνω από µια συστατική επιστολή προς το µεταπτυχιακό πρόγραµµα ΄΄ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ΄΄ για την ίδια ακαδηµαϊκή χρονιά, σας παρακαλούµε να κατατάξετε τους
υποψήφιους:
1.
2.
3.
4.
5.
Ηµεροµηνία συµπλήρωσης εντύπου:

Υπογραφή:

Ευχαριστούµε πολύ για τη συνεργασία σας
Για τυχόν διευκρινίσεις απευθυνθείτε στη Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών ΄΄ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ΄΄ ( κα. Οτέµπερη Ευγενία τηλ.: 2552041172 ).
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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. ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων και ∆ασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος
1.2. Σχολών και Τµηµάτων Γεωτεχνικών,
Πολυτεχνικών, Θετικών, Οικονοµικών,
Ανθρωπιστικών και Βιολογικών Επιστηµών
1.3. Σχολών και Τµηµάτων Θεωρητικών
Επιστηµών
1.1. ∆ασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
1.2. Τµηµάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών,
Θετικών, Οικονοµικών, Ανθρωπιστικών και
Βιολογικών Επιστηµών
1.3. Τµηµάτων Θεωρητικών Επιστηµών

Μόρια
Βαθµός πτυχίου x 10
Βαθµός πτυχίου x 8
Βαθµός πτυχίου x 7
Βαθµός πτυχίου x 5
Βαθµός πτυχίου x 4
Βαθµός πτυχίου x 3

2. Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα
1. ΑΕΙ

2. ΑΤΕΙ

Μετα̟τυχιακό ∆ί̟λωµα
1.1. ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
1.2. Σχολών και Τµηµάτων Γεωτεχνικών,
Πολυτεχνικών, Θετικών, Οικονοµικών,
Ανθρωπιστικών και Βιολογικών Επιστηµών
1.3. Σχολών και Τµηµάτων Θεωρητικών
Επιστηµών
1.1. ∆ασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
1.2. Τµηµάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών,
Θετικών, Οικονοµικών, Ανθρωπιστικών και
Βιολογικών Επιστηµών
1.3. Τµηµάτων Θεωρητικών Επιστηµών

Μόρια
+5
+4
+ 3.5
+3
+ 2.5
+2

3. ∆ι̟λωµατική
Σχετικότητα

Μόρια

(µε την αιτούµενη κατεύθυνση)

1.
2.
3.
4.

Μεγάλη
Μεσαία
Μικρή
Καµία

+ 10
+8
+5
+0

Ε̟ί̟εδο
Lower ή ισότιµο
Advanced ή ισότιµο
Proficiency ή ισότιµο

Μόρια
+5
+8
+ 10

4. Ξένη γλώσσα
1.
2.
3.
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5. Εργασιακή εµ̟ειρία
1.
2.
5.

∆ιάρκεια σχετικής εργασιακής εµ̟ειρίας
1 έτος
2 έτη
≥ από 3 έτη

Μόρια
+2
+4
+6

6. ∆ηµοσιεύσεις
1.
2.
3.
4.
5.

Κατηγορίες δηµοσιεύσεων
Συνέδριο ελληνικό µε πρακτικά
∆ιεθνές συνέδριο µε πρακτικά
Ελληνικό περιοδικό
Ξένο περιοδικό
Περιοδικό SI µε IF

Μόρια
+2
+4
+6
+ 10
+ 20

Εικόνα
Άριστη
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Κακή

Μόρια
+ 20
+ 15
+ 10
+5
+0

7. Συνέντευξη
1.
2.
3.
4.
5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: Έντυ̟ο αξιολόγησης µετα̟τυχιακής διατριβής

∆ηµοκρίτειο Πανε̟ιστήµιο Θράκης
Τµήµα ∆ασολογίας & ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
Πρόγραµµα Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών στην
΄΄ Αειφορική ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΄΄

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ
Αξιολόγηση ∆ι̟λωµατικής ∆ιατριβής της/του :
Θέµα Μετα̟τυχιακής ∆ιατριβής :
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 ∆ι̟λωµατικής ∆ιατριβής µε βαθµό …………….....
Τα µέλη
της τριµελούς εξεταστικής ε̟ιτρο̟ής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX : Κώδικας Ηθικής και Ακαδηµαϊκής ∆εοντολογίας

∆ηµοκρίτειο Πανε̟ιστήµιο Θράκης
Τµήµα ∆ασολογίας & ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
Πρόγραµµα Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών στην
΄΄ Αειφορική ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΄΄

Κώδικας Ηθικής και Ακαδηµαϊκής ∆εοντολογίας1 (Code of Ethics)
Κάποιοι από τους κανόνες τους οποίους αναφέρουµε είναι γνωστοί και αυτονόητοι για όλους µας ενώ
κάποιοι άλλοι είναι πιθανό να ξαφνιάσουν κάποιους από εµάς λόγω διαφορών πολιτισµικού τύπου ή
διαφορετικότητας στον τρόπο σκέψης, αξιολόγησης και αντιµετώπισης των πραγµάτων.
Ο σκοπός του Κώδικα Ηθικής και Ακαδηµαϊκής ∆εοντολογίας (Code of Ethics) είναι να προωθήσει θεµελιώσει – ορίσει τα πλαίσια µέσα στα οποία τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας θα µπορούν να
δραστηριοποιούνται. Ακόµα δίδονται απαντήσεις σε ερωτήµατα όπως:
•
•

Σε ποιο βαθµό θα έπρεπε να αναγνωρίσω-αναφέρω την συµβολή άλλων συγγραφέων από τους οποίους
χρησιµοποίησα λέξεις, εκφράσεις ή ακόµα και ιδέες.
τι βοήθεια θα µπορούσα να λάβω για την ανάπτυξη µιας ανατεθείσας εργασίας στο σπίτι χωρίς όµως να
περάσω τα όρια της αντιγραφής.

Οι επόµενες παράγραφοι που ακολουθούν αναφέρονται και αναλύουν τις παραπάνω ερωτήσεις αλλά και
κάποια ακόµα σχετικά θέµατα.

•

Πνευµατική Ιδιοκτησία

Σε µερικούς πολιτισµούς είναι αποδεκτό να πάρεις την εργασία κάποιου άλλου ατόµου και να την
παρουσιάσεις σαν δική σου. Για παράδειγµα πολλά µουσικά αριστουργήµατα Baroque έχουν βασιστεί και αναπτυχθεί
χρησιµοποιώντας ήδη υπάρχοντα µουσικά θέµατα ενώ δεν γίνεται η παραµικρή αναφορά σε αυτά.
Στην δυτική κουλτούρα κάτι τέτοιο είναι ανεπίτρεπτο όταν εµπλέκει µουσική, ιδέες ή λέξεις, ενώ
αποκαλούµε αντιγραφή (plagiarism) την χρησιµοποίηση λέξεων, προτάσεων ή ιδεών κάποιου άλλου. Από την στιγµή
που οι λέξεις και οι ιδέες αποτελούν δηµιουργική προσπάθεια και έχουν πνευµατική αξία, υπάγονται σε ένα καλά
ορισµένο καθεστώς δικαιωµάτων. Κλέβοντας λέξεις ή ιδέες είναι κλοπή, σηµαντική όπως να κλέψεις πολύτιµα υλικά
αγαθά ενώ η άδεια, συγκατάθεση, ανοχή σε κάτι τέτοιο µπορεί επίσης να είναι ιδιαίτερα σηµαντική.
•

Σύµφωνα µε τα παραπάνω όταν χρησιµοποιείς σε µια προσωπική σου εργασία µια παράγραφο ή οποία έχει
ετοιµαστεί από κάποιον άλλο, θα πρέπει να εσωκλείσεις µέσα σε παρενθέσεις και να το δώσεις ως

1

Ο συγκεκριµένος οδηγός είναι γραµµένος για την ενηµέρωση των νέων µεταπτυχιακών φοιτητών και εκφράζει περισσότερο ένα
πνεύµα που θα πρέπει να διέπει την ακαδηµαϊκή κοινότητα παρά µια σειρά από κανονισµούς την τήρηση των οποίων επιβάλλει
κάποιος φορέας
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παράθεµα. Ακόµα και αν αλλάξεις κάποιες από τις λέξεις αλλά διατηρήσεις το γραπτό σε µια παρόµοια µε
το αυθεντικό κείµενο µορφή πρέπει να τοποθετήσεις µέσα σε εισαγωγικά το κοµµάτι το οποίο έχει µείνει
αναλλοίωτο και να παραθέσεις την πηγή σου.
Εάν ένα σηµαντικό κοµµάτι µιας µελέτης σου ( ας υποθέσουµε µια σελίδα ή και περισσότερο) περιέχει
περίληψη µιας εργασίας κάποιου άλλου, συµπυκνώνοντας απλά τις λέξεις η ακολουθώντας την ίδια γενική δοµή όπως
η πρωτότυπη εργασία πρέπει να αναφέρεις : « Το κοµµάτι αυτό της εργασίας έχει ληφθεί από […] ή Αυτή η σύνοψη
ακολουθεί στενά […],
•

∆εν µπορείς να εκδόσεις εργασία; Η οποία παρουσιάζει πολλές οµοιότητες ή προέρχεται αυτούσια από µια
άλλη. Θα πρέπει να έχεις προσθέσει κάποια αξία µε νέες ιδέες ,νέες κατευθύνσεις και προεκτάσεις των
αρχικών ιδεών ή και νέες εφαρµογές, ενώ θα πρέπει να έχουν διευκρινισθεί καθαρά τα όρια και η
πρωτοτυπία της δική σου εργασίας και των υπολοίπων στις οποίες µπορεί να βασίστηκες µεθοδολογικά ή
και θεωρητικά.

Οι συνέπειες της αντιγραφής θα µπορούν να οδηγήσουν σε χαµηλές βαθµολογίες αξιολόγησης των
αποδόσεων σου , ή ακόµα και στην απόρριψη από κύκλο προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών σπουδών. Ενώ θα
µπορούσαν ακόµα να στοιχίσουν την µόνιµη απαγόρευση δηµοσίευσης σε επιστηµονικά περιοδικά.
Ακόµα τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να προστατεύονται. Αν ένα εργαλείο – µηχανή η ιδέα είναι
ιδιοκατασκεύασµα δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί στην εργασία σου εκτός και ανά έχεις την επίσηµη άδεια του
κατασκευαστή- εµπνευστή.
Είναι επίσης γεγονός ότι άτοµα τα οποία έχουν γίνει γνωστά για την ελλειµµατική αναφορά της προσφοράς
σε άλλους ερευνητές δυσκολεύονται στο να αποκτήσουν συνεργάτες και ανθρώπους οι οποίοι θα τους εµπιστευτούν
µε συστατικές επιστολές.

•

Ακαδηµαϊκή Ιδιοκτησία

Το ακαδηµαϊκό σύστηµα εκπαίδευσης είναι χτισµένο πάνω σε ένα επίπεδο εµπιστοσύνης κατά το οποίο οι
φοιτητές και οι διδάσκοντες χαρακτηρίζονται από σχέσεις ειλικρίνειας σε όλες τις µεταξύ τους συναλλαγές. Κάτω
από την έλλειψη αυτής της υποδοµής του θεµέλιου λίθου είναι αυτονόητο ότι µπορεί να κλονιστεί η ακαδηµαϊκή
αρχή.
Παρακάτω αναφέρουµε κάποιες πράξεις οι οποίες παραβιάζουν την εµπιστοσύνη.
Κλο̟ή: Εσκεµµένη χρησιµοποίηση η προσπάθεια να χρησιµοποιηθούν πνευµατικά υλικά χωρίς την
απαραίτητη άδεια, η πληροφόρηση, και αναφορά για την συνδροµή κάποιου αλλού. Τα; παραπάνω αναφέρονται
για κάθε ακαδηµαϊκή εργασία. Είναι κλέψιµο να αντιγράψετε σε εξετάσεις, να κάνει κάποιος άλλος εργασίες για
εσάς, να κρυφοκοιτάζετε γραπτά συνεξεταζοµενων µε εσάς.
Πλαστογράφηση. Εσκεµµένη και µη – εγκεκριµένη χρησιµοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας η παράθεσης
σε ακαδηµαϊκή εργασία. Πλαστογραφείται εάν χρησιµοποιήσετε λανθασµένα στοιχεία για την εύρεση
επιθυµητού αποτελέσµατος, εάν εισάγεται βιβλιογραφικές πήγες τις οποίες δεν έχετε χρησιµοποιήσεις
Αντιγραφή Εσκεµµένη παρουσίαση των κειµένων ή ιδεών κάποιου άλλου ως προσωπικό και ιδιόκτητο
ακαδηµαϊκό επίτευγµα. κάποια παραδείγµατα θα µπορούσαν να είναι η αντιγραφή ασκήσεων από συµφοιτητές,
χρησιµοποίηση κειµένων φράσεων από άλλους συγγραφείς χωρίς συγκεκριµένη αναφορά στους συγγραφείς
αυτών κ.α.
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Ακόµα αποτελεί παραβίαση της ιδιοκτησίας να βοηθάς κάποιον άλλον σε πράξεις σαν αυτές άπου µόλις
αναφέρθηκαν, βοηθώντας των σε εργασίες, επιτρέποντας κάποιος να αντιγράψει από εσένα σε εξετάσεις, να βοηθήσεις
κάποιον να προσπαθήσεις να «σπάσει» κωδικούς και αρχεία υπολογιστών..
Τέτοιες παραβιάσεις της εµπιστοσύνης λαµβάνονται υπόψη στα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και σαν αποτέλεσµα
θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην ακύρωση ή αποµάκρυνση φοιτητή από το πρόγραµµα σπουδών, η ακόµα και
αποβολή από το πανεπιστήµιο.

•

Προσω̟ικές σχέσεις

Είναι λάθος το να χρησιµοποιεί κάποιος την δύναµη που του παρέχει ή θέση του (authority) για να
εκµαιεύει χάρες. Επίσης είναι λάθος το να εκφράζεται ακόµα και η επιθυµία - πρόθεση για τέτοιου τύπου
δεσµεύσεις.
•

•

•

•

Άρα δεν µπορεί να ζητείται από φοιτητές ή υπαλλήλους να διεκπεραιώνουν µη υπηρεσιακές ανάγκες ως
µέρος των υποχρεώσεων τους. Σε αυτά συµπεριλαµβάνεται η αποστολή για αγορές ειδών, η φύλαξη
παιδιών κλπ
Ποιες είναι αποδεκτές υποχρεώσεις; Να ζητείται από τους φοιτητές να διεκπεραιώνουν εργασία που τους
ανατέθηκε στα πλαίσια µαθήµατος. Να ζητείται από µεταπτυχιακούς φοιτητές που τους έχουν ανατεθεί
καθήκοντα βοηθού διδασκαλίας (teaching assistant) να βοηθούν σε βαθµολογίες, να έχουν ώρες γραφείου,
να βοηθούν αδύναµους φοιτητές να ενσωµατωθούν µε το κυρίως τµήµα της τάξης εκτός µαθήµατος. Να
ζητείται από µεταπτυχιακούς φοιτητές που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα βοηθού έρευνας (research
assistant) να ασχολούνται µε ερευνητικού τύπου ασχολίες που αναφέρονται στο ερευνητικό τους πεδίο,
όπως εργασία στην βιβλιοθήκη, προγραµµατισµός Η/Υ, διενέργεια πειραµάτων, και περιορισµένη εργασία
που θα µπορούσε να θεωρηθεί γραµµατειακού τύπου.
Οποιεσδήποτε αιτιάσεις για διεκπεραίωση εκτός των προαναφερθέντων ορίων θα πρέπει αφενός να έχουν
ανταποδοτικό χαρακτήρα και αφετέρου ή ενδεχόµενη άρνηση στην υπηρεσία να µην συνοδεύεται µε ποινή
οποιουδήποτε τύπου. Για παράδειγµα η φύλαξη παιδιών ή η βοήθεια στην διοργάνωση κάποιας κοινωνικής
εκδήλωσης στο σπίτι του καθηγητή θα πρέπει να συνοδεύεται µε οικονοµική αποζηµίωση σύµφωνα µε τις
ισχύουσες πρακτικές. Αν ζητείται από ένα καθηγητή η βοήθεια στην διοργάνωση ενός συνεδρίου, η
ανταποδοτική πρακτική θα µπορούσε να είναι η µη καταβολή εγγραφής από τον φοιτητή και φυσικά η
ευκαιρία να «δικτυωθεί» ο φοιτητής µε ερευνητές πιθανά χρήσιµους στην ακαδηµαϊκή του πορεία. Αν
ζητείται να εργασθεί ο φοιτητής ως βοηθός στην διαδικασία reviewing µιας δηµοσίευσης που έχει σταλεί
στον καθηγητή, θα πρέπει να υπάρχουν γραπτές ευχαριστίες και αναγνώριση του έργου στην επιστολή προς
τον editor.
Ο υπεύθυνος καθηγητής δεν µπορεί να αναγράφεται στην λίστα των συγγραφέων µιας δηµοσίευσης στην
οποία η συνεισφορά του είναι µηδαµινή. Ενδιαφέρον σχετικά είναι το κείµενο της Αµερικανικής
Μαθηµατικής Εταιρείας:
“…The authors listed for a paper must all have made a significant contribution to its content, and all
who have made such a contribution must be offered the opportunity to be listed as an author…”

•

Χρήση υ̟ολογιστών

Κάθε ακαδηµαϊκό ίδρυµα έχει θεσπίσει συγκεκριµένους ηθικούς κανόνες σχετικά µε την χρήση των
υπολογιστών και την αξιοποίηση της λαµβανόµενης πληροφορίας. Συνήθως υπάρχουν θεσµοθετηµένοι κανόνες οι
οποίοι προσδιορίζουν τα όρια µεταξύ επιτρεπτού και µη. Τα θέµατα τα οποία προκύπτουν αφορούν ελευθερία
λόγου, επικοινωνία, έρευνα και υπεύθυνη παρακολούθηση του νοµικού πλαισίου.
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Παρακάτω δίνονται µερικά παραδείγµατα των δραστηριοτήτων που ακαδηµαϊκά απαγορεύονται.
•
•
•
•
•
•
•

Προσπάθεια πρόσβασης σε ιδιωτικούς φακέλου ή σε υπολογιστές χωρίς άδεια πρόσβασης.
Προσπάθεια τροποποίησης λογισµικών χωρίς άδεια κατασκευαστών
Προσπάθεια διατάραξης οµαλής χρήσης υπολογιστών σε άλλους στέλνοντας ηλεκτρονικά µηνύµατα
χρησιµοποιώντας άλλο όνοµα αποστολέα.
παραβίαση δικαιωµάτων ιδιοκτησίας η συµφωνητικών σχετικά µε λογισµικά πακέτα.
Χρήση νησίδας υπολογιστών πανεπιστήµιου για κερδοσκοπικού χαρακτήρα δραστηριότητες.
“spamming”, το οποίο σηµαίνει ότι στέλνοντας γραπτά µηνύµατα µεγάλου όγκου επιβαρύνεται το σύστηµα
υπολογιστών δυσχεραίνοντας την χρήση του δικτύου από άλλους.
Χρήση υπολογιστών για παράνοµες δραστηριότητες περιλαµβάνοντας θέµατα πυραµίδων, προβάλλοντας
απειλές, κλοπή, διακίνηση πορνογραφικού υλικού κτλ.

Για µια ακόµα φορά αναφέρουµε ότι είναι σηµαντικά ζητήµατα τα οποία µπορεί να επιφέρουν περιορισµούς
στα δικαιώµατα χρήσης των υπολογιστών, αποβολή από το πανεπιστήµιο αλλά και νοµικές κυρώσεις.
Για τους ανώτερους λόγους κρίνεται απαραίτητο να ενηµερωθείτε για τους κανονισµούς λειτουργίας και
χρήσης των υπολογιστών στο πανεπιστήµιο.

•

Ε̟αγγελµατική ακεραιότητα

Η επαγγελµατική ακεραιότητα περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα υποχρεώσεων και ευθυνών κάποιες από τις
οποίες αναφερόντα Παρακάτω:
•

πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια µεταξύ επαγγελµατικών συνεργασιών δίδοντας τα εύσηµα αλλά και
αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες και πρόσφορα άλλων, σχετικά µε ιδέες, ευρεσιτεχνίες, κλπ.

•

Η συµπεριφορά απέναντι σε ακαδηµαϊκούς και φοιτητές να είναι άψογη και οι σχέσεις µετάξι όλων των
µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας να χαρακτηρίζεται από σεβασµό και αλληλοεκτίµηση.
Κάθε ανατιθέµενη εργασία έχει κάποια ενδιαφέροντα - ευχάριστα τµήµατα αλλά και κάποια όχι τόσο
επιθυµητά . Ωστόσο η αποδοχή µιας εργασίας προϋποθέτει την αποπεράτωση του συνόλου αυτής και όχι
µόνο των ευχάριστων και εύκολων τµηµάτων της.
∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί εξοπλισµός µέσω του Πανεπιστηµίου (υπολογιστές, υλικοτεχνική
υποδοµή) για την παραγωγή µη ακαδηµαϊκού έργου χωρίς σχετική άδεια. (πχ διαφηµιστικό υλικό, σύλλογοι
µη έχοντες σχέση µε το Πανεπιστήµιο)
Η εµπιστευτικότητα και η γνώση µεταξύ ακαδηµαϊκών συνεργασιών πρέπει να διαφυλάσσεται. Για
παράδειγµα θα πρέπει να διαφυλάσσονται βαθµοί φοιτητών, τα περιεχόµενα βάσεων δεδοµένων.
Συµµετέχοντας σε µια εργασία αλλά και σε ευρύτερα ακαδηµαϊκά προγράµµατα θα πρέπει να έχουµε
υπόψη το παραγόµενα έργα µπορεί να χρησιµοποιηθούν ποικιλότροπος στην κοινωνία µας. Ένα
µαθηµατικό µόντεµ µπορεί να καθορίσει τα όρια κατασκευής και ασφαλών προδιαγραφών, ένα λογισµικό
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κοινωφελή ιδρύµατα και οργανισµούς. Ας είµαστε λοιπόν σίγουροι ότι αυτό
το οποίο εξάγουµε, τα αποτελέσµατα των ερευνών µας θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα.

•

•

•
•
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•

…εν κατακλείδι

«κά̟οιοι άνθρω̟οι ζουν για να δουλεύουν και κά̟οιοι άλλοι δουλεύουν για να ζουν».
Όταν η εργασία σας είναι σηµαντική και ενδιαφέρουσα αλλά ακόµα και αν την βλέπετε σαν µια υποχρέωση
αξίζει να αναζητήσετε κατά πόσο η συγκεκριµένη σας εργασία κάνει τον κόσµο µας καλύτερο. Μπορεί η εργασία σας
να µην κερδίσει ένα βραβείο NOBEL αλλά µπορείτε χρησιµοποιώντας την δηµιουργικότητα σας και την έµπνευση
και ενέργεια να διαπιστώσετε αν οι προσπάθειες σας έχουν κάποιο θετικό αποτέλεσµα. Συµµετέχοντας µε
ακαδηµαϊκό ήθος σε ποικίλες ακαδηµαϊκές δραστηριότητες γεµίζετε µε γνώση και εφόδια τα οποία µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε για να αντιµετωπίσετε τις µελλοντικές σας προκλήσεις.
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