ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
«ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
(Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018)

Α. Γενικά άρθρα
Άρθρο 1.
Στο Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με γνωστικό αντικείμενο τη
Μετεωρολογία, την Κλιματολογία και το Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον,
υποστηριζόμενο από τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, σύμφωνα με την
Υπoυργική Απόφαση (ΥΑ) αριθμ. 80575/B7/22-5-2014 (αριθ. ΦΕΚ 1439 τ. Β΄/4-62014) και των Νόμων 3685/2008 και 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Άρθρο 2.
Ο παρών εσωτερικός κανονισμός διέπει την διάρθρωση και ρυθμίζει τις λεπτομέρειες
της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας με τίτλο
«Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον». Τα άρθρα και οι
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, σε καμία περίπτωση, δεν είναι δυνατόν να
αντιτίθενται, ή να αναιρούν, άρθρα ή διατάξεις των Νόμων και της ΥΑ που
αναφέρονται στο άρθρο 1.
Άρθρο 3.
Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή της επιστήμης της Μετεωρολογίας, της
Κλιματολογίας και του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, μέσω της δημιουργίας
ειδικευμένων επιστημόνων και της αποτελεσματικής σύνδεσης έρευνας, διδασκαλίας
και εφαρμογής.
Άρθρο 4.
Το Π.Μ.Σ. της Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
χορηγεί το τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ).
Άρθρο 5.
1. Στα πλαίσια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) η
οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας
του Π.Μ.Σ. Η ΣΕ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. γ του Ν.3685/2008 και απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Γεωλογίας,
αποτελείται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., από τα οποία το ένα ορίζεται ως
Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και προεδρεύει των συνεδριάσεων της ΣΕ. Η θητεία της
ΣΕ είναι ετήσια.
2. Τη θέση του Διευθυντή αναλαμβάνει μέλος Δ.Ε.Π. από τις δύο ανώτερες
βαθμίδες (Καθηγητής, ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τομέα με απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, ύστερα από σχετική εισήγηση της πενταμελούς ΣΕ. Η
θητεία του Διευθυντού του Π.Μ.Σ. είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης
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(άρθρ.2 παρ.δ του Ν.3685/2008). Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. δύναται να επιτραπεί
μερική απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ..
3. Ο Διευθυντής, δια της ΣΕ, εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, κάθε θέμα που
αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ..
4. Σε περίπτωση παραίτησης ή μακροχρόνιας απουσίας του Διευθυντή, αποφασίζει
η Γ.Σ.Ε.Σ. για αναπλήρωση ή αντικατάσταση του Διευθυντή και ανασύνθεση της
ΣΕ.
5. Στις συνεδριάσεις της ΣΕ δύνανται να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο
εκάστοτε Διευθυντής του Τομέα και ένας εκπρόσωπος του συνόλου των
φοιτητών των δύο κύκλων του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 6.
1. Η ΣΕ συγκαλείται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ., τουλάχιστον μία φορά το
δίμηνο, ή κατόπιν αιτήσεως τριών (3) μελών της ΣΕ.
2. Η ΣΕ θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3)
μέλη της.
3. Οι αποφάσεις της ΣΕ, για εισήγηση στη Γ.Σ.Ε.Σ., λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Διευθυντή.
Άρθρο 7.
1. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. ή σε οποιοδήποτε
άλλο θέμα, λαμβάνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία λειτουργεί σύμφωνα με το
άρθρο 2 παρ.β του Ν.3685/2008, ύστερα από σχετικές εισηγήσεις της ΣΕ.
2. Εάν ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. δεν είναι μέλος της Γ.Σ.Ε.Σ., τότε, με ειδική
πρόσκληση, μετέχει υποχρεωτικώς των εργασιών της Γ.Σ.Ε.Σ., χωρίς δικαίωμα
ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα μέλη της ΣΕ.
3. Σε περίπτωση συζήτησης ειδικού θέματος, που αφορά στο Π.Μ.Σ. και η μελέτη
του οποίου έχει ανατεθεί σε μέλος ΔΕΠ που δεν είναι μέλος της Γ.Σ.Ε.Σ., τότε το
μέλος αυτό μετέχει της συνελεύσεως της Γ.Σ.Ε.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά
την συζήτηση του θέματος ως εισηγητής.
Άρθρο 8.
1. Η ΣΕ είναι υπεύθυνη για την εισήγηση των θεμάτων, που αναφέρονται στο
Π.Μ.Σ., προς τη Γ.Σ.Ε.Σ., για τη λήψη όμως των αποφάσεων είναι υπεύθυνη η
Γ.Σ.Ε.Σ..
2. Η ΣΕ είναι, επίσης, υπεύθυνη για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ.Ε.Σ.
3. Τα σχετικά έγγραφα υπογράφονται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 9.
1. Η ΣΕ διαθέτει ίδιο πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων.
2. Στις συνεδριάσεις της ΣΕ τηρούνται πρακτικά, από μέλος της Γραμματείας του
Τομέα, τα οποία υπογράφονται στην επόμενη συνεδρίαση απ’ όλα τα παρόντα
μέλη της αναφερομένης συνεδριάσεως.
Άρθρο 10.
1. Η ΣΕ είναι υπεύθυνη για την πρόταση ορισμού Επιβλέποντα Καθηγητή (άρθρ.5
παρ.4 του Ν.3685/2008, ο οποίος στο εξής θα καλείται Σύμβουλος Καθηγητής)
καθενός μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας από μέλος ΔΕΠ που του έχει ανατεθεί
μεταπτυχιακό έργο. Η εισήγηση υποβάλλεται προς την Γ.Σ.Ε.Σ. για έγκριση. Η
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θητεία του Σύμβουλου Καθηγητή λήγει στο τέλος του πρώτου κύκλου του
Π.Μ.Σ.
2. Η ΣΕ ενημερώνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, μέσω του εκπροσώπου
τους, και τα μέλη ΔΕΠ της ειδίκευσης για κάθε θέμα που τους αφορά, καθώς και
τον Τομέα στον οποίο υπάγεται το Π.Μ.Σ.
Άρθρο 11.
Με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας, τη
διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις αναλαμβάνουν: (άρθρ.5 παρ.1αα, αβ,
αγ, β του Ν.3685/2008)
1. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γεωλογίας ή άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων ΑΕΙ,
αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, Επισκέπτες Καθηγητές και
Ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), οι
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Δεν επιτρέπεται στα μέλη ΔΕΠ
να απασχολούνται αποκλειστικά με το Π.Μ.Σ.
2. Ερευνητές αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και έχουν επαρκή
επιστημονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα.
3. Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες
γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

B. Άρθρα αναφερόμενα στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
(ΜΔΕ)
Άρθρο 12.
1. Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να εγγραφούν, κατόπιν διαδικασίας επιλογής, οι έχοντες τα
απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, της ΥΑ αριθ.
80575/B7/22-5-2014 (αριθ. ΦΕΚ 1439 τ. Β΄/4-6-2014) και του άρθρου 4 παρ.1β
του Ν.3685/2008
2. Ο αριθμός των εισακτέων, χωριστά για κάθε έτος, που ορίζεται από το Τμήμα
Γεωλογίας σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ αριθ. 80575/B7/22-5-2014 (αριθ.
ΦΕΚ 1439 τ. Β΄/4-6-2014), γίνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος,
ύστερα από εισήγηση της ΣΕ του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 13.
Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:
α. Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Γεωλόγοι, Φυσικοί, Μαθηματικοί, Βιολόγοι,
Χημικοί, Πληροφορικοί), Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών
(Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωγράφοι, Μηχανικοί) και άλλων Τμημάτων συναφούς
γνωστικού αντικειμένου Ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και αντίστοιχων
αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών Τμημάτων του Εξωτερικού.
β. Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
γ. Τμημάτων της Σχολής Ικάρων των Α.Σ.Ε.Ι. με ειδικότητα Μετεωρολόγου, σε
ποσοστό έως 20% του εκάστοτε αριθμού των εισαγομένων φοιτητών/τριών. Το
ποσοστό αυτό μπορεί να μεταβάλλεται με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Σε όλες τις περιπτώσεις ο βαθμός του πτυχίου πρέπει να
είναι τουλάχιστον "λίαν καλώς".
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2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον
ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής, οι δε αλλοδαποί της ελληνικής. Η
πιστοποίηση της γνώσης της ξένης γλώσσας γίνεται είτε με αντίστοιχο
αναγνωρισμένο τίτλο είτε με γραπτές εξετάσεις, η δε πιστοποίηση της ελληνικής
γλώσσας μόνο με αναγνωρισμένο τίτλο.
3. Η επιλογή, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., γίνεται με συνεκτίμηση των
κάτωθι μοριοποιημένων κριτηρίων.
α. Της γραπτής ή προφορικής εξέτασης των υποψηφίων, σε ποσοστό 35%, στα
μαθήματα:
i) Μετεωρολογία
ii) Κλιματολογία και
iii) Χρήση H/Y
Ο αντίστοιχος αριθμός μορίων είναι:
Ν1 = 0.4 x βαθμός στο μάθημα «Μετεωρολογία + 0.4 x βαθμός στο μάθημα
«Κλιματολογία» + 0.2 x βαθμός στο μάθημα «χρήση Η/Υ» x 3.5.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να επιτύχουν σε κάθε μάθημα
τουλάχιστον τον βαθμό 6. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να θεωρηθεί ένας
υποψήφιος ως επιτυχών αν σε ένα μόνο από τα ανωτέρω τρία μαθήματα λάβει
βαθμό μικρότερο του 6 αλλά μεγαλύτερο ή ίσο του 4 και ο αντίστοιχος
αριθμός μορίων είναι τουλάχιστον ίσος με 21. Σε διαφορετική περίπτωση
αποκλείονται από την αξιολόγηση.
Η ύλη των τριών αυτών μαθημάτων καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από
εισήγηση της ΣΕ, και ανακοινώνεται τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
των εξετάσεων.
β. Του γενικού βαθμού του πτυχίου, σε ποσοστό 20%. Ο βαθμός του πτυχίου
πρέπει να είναι τουλάχιστον "λίαν καλώς" σε διαφορετική περίπτωση ο
υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής. Ο αριθμός των μορίων
είναι:
Ν2 = βαθμός πτυχίου (με προσέγγιση δεκάτου) x 2.
γ. Της βαθμολογίας, σε τρία (3), σχετικά με το Π.Μ.Σ., προπτυχιακά μαθήματα,
σε ποσοστό 10%.
Τα τρία αυτά μαθήματα περιλαμβάνουν ένα μάθημα επιπέδου Γενικών
Μαθηματικών ή Γενικής Φυσικής και δύο μαθήματα από το χώρο των
Ατμοσφαιρικών Επιστημών. Ο αντίστοιχος αριθμός των μορίων είναι:
Ν3 = μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών (3) αυτών μαθημάτων (με
προσέγγιση δεκάτου) x 1.
Στην περίπτωση εκείνη, που υπάρχουν περισσότερα των απαιτουμένων, σε
κάθε περίπτωση, μαθημάτων τότε επιλέγονται εκείνα με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία
δ. Της επίδοσης σε διπλωματική εργασία που προβλέπεται από το προπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών και συνδέεται με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., σε ποσοστό
10% ή 5% αν η διπλωματική εργασία δεν συνδέεται. Ο αριθμός των μορίων
είναι:
Ν4 = βαθμός της διπλωματικής εργασίας x 1 (αν η εργασία είναι συναφής με
το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.) ή x 0.5 (αν η εργασία δεν είναι συναφής).
Στα Τμήματα που το προπτυχιακό πρόγραμμα δεν προβλέπει εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας αλλά οι φοιτητές/τριες έχουν την δυνατότητα να
πραγματοποιούν εργασία, διαδικαστικά ισοδύναμη με την διπλωματική, τότε
η επίδοση στην εργασία λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 7.5% αν συνδέεται με
το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και σε ποσοστό 3.75% αν η εργασία δεν συνδέεται,
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κατά την κρίση της ΣΕ. Ο αριθμός των μορίων στην περίπτωση αυτή
υπολογίζεται ως εξής:
Ν4 = βαθμός της εργασίας x 0.75 (αν η εργασία είναι συναφής με το
αντικείμενο του Π.Μ.Σ.) ή x 0.375 (αν η εργασία δεν είναι συναφής).
ε. Της τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας του/της υποψηφίου/ας, επάνω σε
συγγενές προς το Π.Μ.Σ. γνωστικό αντικείμενο, σε ποσοστό 7.5%. Η
ερευνητική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας αξιολογείται από τη ΣΕ. Η
δραστηριότητα αυτή βαθμολογείται από 0 - 10. Δίνεται ιδιαίτερη
προτεραιότητα στις δημοσιευμένες εργασίες, όμως λαμβάνονται υπόψιν και οι
συμμετοχές του καθενός υποψηφίου/ας σε Συνέδρια, Συμπόσια και
Ερευνητικά Προγράμματα. Ο αντίστοιχος αριθμός των μορίων είναι:
Ν5 = βαθμός της ερευνητικής δραστηριότητας x 0.75.
στ. Της γλωσσομάθειας, με προτεραιότητα στο βαθμό γνώσης της Αγγλικής,
Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας, σε ποσοστό 5%.
Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους παρακάτω
τρόπους:
i. με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ξένης γλώσσας επιπέδου Γ2,
ii. με πτυχίο, ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα
αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε χώρα με γλώσσα
διδασκαλίας την προς πιστοποίηση γλώσσα,
iii. με απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης τουλάχιστον εξαετούς φοίτησης.
Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με αναγνωρισμένο
τίτλο σπουδών ξένης γλώσσας επιπέδου Γ1.
Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας βαθμολογείται με δέκα (10) και η πολύ
καλή γνώση με οκτώ (8). Σε περίπτωση μη κατοχής των παραπάνω τίτλων
δίνεται η δυνατότητα γραπτής εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών σε μία από τις προαναφερθείσες ξένες γλώσσες της
επιλογής τους, επιτυγχάνοντας βαθμό τουλάχιστον 6. Σε διαφορετική
περίπτωση ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής. Ο
αντίστοιχος αριθμός μορίων είναι:
Ν6 = βαθμός που αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών ξένης γλώσσας ή βαθμός
γραπτής εξέτασης x 0.5.
ζ. Της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων, του βιογραφικού σημειώματος
και των συστατικών επιστολών, σε ποσοστό 12.5%. Η προφορική συνέντευξη,
στην οποία αξιολογούνται η συνολική συγκρότηση και επιστημονική
επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., και το
κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα, συμμετέχει σε ποσοστό
10% στην τελική βαθμολογία του υποψήφιου/ας. Αξιολογούνται επίσης τα
στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος και των συστατικών επιστολών σε
ποσοστό 2.5%. Η προφορική συνέντευξη, τα στοιχεία του βιογραφικού
σημειώματος και οι συστατικές επιστολές βαθμολογούνται από 0-10, κατά την
κρίση της ΣΕ. Σε περίπτωση μη προσέλευσης στην προφορική συνέντευξη, ο
υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής. Αντίστοιχος αριθμός
μορίων:
Ν7 = βαθμός αξιολόγησης συνέντευξης x 1 + βαθμός αξιολόγησης
βιογραφικού και συστατικών επιστολών x 0.25.
Άρθρο 14.
Διαδικασία επιλογής των Μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.
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1. Η Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της ΣΕ του Π.Μ.Σ., αποφασίζει, για κάθε
ακαδημαϊκό έτος, τον ακριβή αριθμό των εισαγόμενων μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται, κατά τη διάρκεια
του Ιουνίου, και κοινοποιούνται σε όλα τα Τμήματα των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που αναφέρονται στο άρθρο 13, παρ.1 του παρόντος
κανονισμού.
2. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές/τριες, υποβάλλουν αίτηση στη
Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας, για τη συμμετοχή τους στην διαδικασία
επιλογής για την κατάληψη μιας από τις προκηρυσσόμενες θέσεις στο Π.Μ.Σ. Οι
υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση, υποβάλλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, τίτλους σπουδών ξένης γλώσσας, και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους
(συστατικές επιστολές, ερευνητικές εργασίες, κ.τ.λ.). Επίσης, στην αίτηση θα
πρέπει να αναγράφεται και η ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί
γραπτώς ο υποψήφιος στην περίπτωση που δεν διαθέτει τον απαραίτητο τίτλο
σπουδών ξένης γλώσσας (βλ. άρθρο 13, παράγραφος 3). Οι αιτήσεις των
υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών κατατίθενται στη Γραμματεία του
Τμήματος Γεωλογίας, κατά την διάρκεια των 7 πρώτων εργασίμων ημερών του
Οκτωβρίου. Τις επόμενες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας, η Γραμματεία
διαβιβάζει ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών (ακολουθούμενη και από τους ατομικούς φακέλους των
υποψηφίων) στη ΣΕ του Π.Μ.Σ..
3. Είναι δυνατόν να υποβάλλουν αίτηση και φοιτητές/τριες που προβλέπεται να
καταστούν πτυχιούχοι, με ορκωμοσία, κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου
εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών αυτών στη
διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό σπουδών στο
οποίο να φαίνεται ότι περάτωσαν τις σπουδές τους. Να αναγράφεται ο βαθμός
πτυχίου και να δηλώνεται ότι εκκρεμεί η διαδικασία της ορκωμοσίας. Η
οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση του
αντιγράφου πτυχίου.
4. Η ΣΕ, στη διάρκεια των επτά (7) επομένων εργασίμων ημερών από τη λήψη των
ατομικών φακέλων των υποψηφίων, ολοκληρώνει τις προβλεπόμενες, από το
άρθρο 13, παρ. 2 και 3 του παρόντος κανονισμού, διαδικασίες επιλογής των
υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Μετά το πέρας των διαδικασιών επιλογής,
η ΣΕ κατατάσσει τους υποψηφίους, κατά αξιολογική σειρά με βάση τον αριθμό
μορίων που συγκέντρωσαν σε επίπεδο πρώτου δεκαδικού, και υποβάλλει
εισήγηση στη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία και αποφασίζει για την έγκριση της αποδοχής
τους. Στην περίπτωση που στην τελευταία θέση ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι
υποψήφιοι/ες, τότε εγγράφονται όλοι οι ισοβαθμούντες ως υπεράριθμοι.
5. Οι επιλεγόμενοι μεταπτυχιακοί υποψήφιοι/ες θα πρέπει να εγγραφούν στη
Γραμματεία του Γεωλογικού Τμήματος εντός 10 ημερών από την απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ.. Σε περίπτωση μη εγγραφής αυτών, εντός της προαναφερθείσας
προθεσμίας, καλείται, από τη Γραμματεία του Τμήματος, να εγγραφεί ο 1ος, 2ος,
κ.τ.λ. επιλαχών που πέτυχε στο διαγωνισμό.
6. Γίνονται δεκτοί χωρίς εξετάσεις και εγγράφονται στο πρώτο έτος του Π.Μ.Σ. ως
υπεράριθμοι του αριθμού των θέσεων που προκήρυξε το Τμήμα, ένας (1)
υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών
εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός
υπότροφος του Ελληνικού Κράτους σε αντικείμενο αντίστοιχο ή συγγενές του
Π.Μ.Σ., πτυχιούχος αντιστοίχου Τμήματος, που αναφέρεται στο Άρθρο 13, §1
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του παρόντος κανονισμού, ΑΕΙ του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το
ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
7. Με απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.(άρθρ.4
παρ.3 του Ν.3685/2008)
Άρθρο 15.
Διάρκεια του Προγράμματος - Παρακολούθηση - Εξετάσεις
1. Η διάρκεια του Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (ΜΔΕ), ορίζεται σε 4 εξάμηνα.
2. Η παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική.
Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 εβδομάδες διδασκαλίας. Εάν η
διδασκαλία ενός μαθήματος διαρκέσει λιγότερο από 10 εβδομάδες, το μάθημα
θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να το
παρακολουθήσουν στο αντίστοιχο εξάμηνο της επομένης περιόδου. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια κάθε εξαμήνου, είναι δυνατό να περιοριστεί
σε λιγότερο από 10 εβδομάδες διδασκαλίας, αρκεί όμως στην διάρκεια αυτού του
χρονικού διαστήματος να έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των ωρών
διδασκαλίας κάθε μαθήματος, που ισοδυναμεί με το 12πλάσιο του
προβλεπομένου εβδομαδιαίου αριθμού ωρών διδασκαλίας του μαθήματος.
3. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν καλύψει το 80% του συνολικού αριθμού
των ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος, υποχρεούται να το παρακολουθήσει στη
διάρκεια του αντιστοίχου εξαμήνου του επομένου ακαδημαϊκού έτους εκτός της
περιπτώσεως ύπαρξης σοβαρών λόγων υγείας, οπότε το θέμα εξετάζεται από τη
ΣΕ.
4. Οι εξετάσεις των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου διεξάγονται κατά τον
Φεβρουάριο, ενώ του εαρινού κατά τον Ιούνιο. Στην περίοδο του Σεπτεμβρίου
διεξάγονται εξετάσεις των μαθημάτων και των δύο (χειμερινού, εαρινού)
εξαμήνων. Η βαθμολογία των μαθημάτων θα πρέπει να κατατίθεται στη
Γραμματεία εντός 20 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Το
πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζεται από τη ΣΕ, σε συνεργασία με τον
εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών. Η συμμετοχή κάθε μεταπτυχιακού
φοιτητή στις εξετάσεις κάθε μαθήματος, γίνεται, ύστερα από δήλωση αυτού στη
Γραμματεία του Τμήματος εντός της εβδομάδας που προηγείται της έναρξης των
εξετάσεων.
5. Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει το πολύ τρεις φορές. Αν κάποιος
μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει δύο (2) φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε
μαθήματος, τότε η ΣΕ του Π.Μ.Σ., ύστερα από αίτηση του φοιτητή, ορίζει
τριμελή επιτροπή επανεξέτασης του μαθήματος, στην οποία συμμετέχει ως
εξεταστής και ο διδάσκων καθηγητής. Εάν απορριφθεί και την τρίτη φορά, τότε ο
μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται.
6. Για την απόκτηση του δικαιώματος εγγραφής στο 3ο εξάμηνο σπουδών του
Π.Μ.Σ. ενός μεταπτυχιακού φοιτητή, θα πρέπει τα εξετασθέντα επιτυχώς
μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 80%
του συνόλου των διδακτικών μονάδων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο φοιτητής
υποχρεούται να επαναλάβει για μία ακόμη φορά, το πρώτο έτος σπουδών του
Π.Μ.Σ., με την υποχρέωση να παρακολουθήσει μόνο τα μαθήματα στα οποία έχει
απορριφθεί.
7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή αναστολή της φοίτησης μέχρι ένα χρόνο,
(άρθρ.6 παρ.1δ του Ν.3685/2008) χωρίς απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας, μετά
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8.
9.
10.

11.

από αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου, σύμφωνη γνώμη της ΣΕ και έγκριση
από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
Φοιτητής που χρησιμοποιεί μη σύννομα μέσα κατά τη συμμετοχή του στις
εξετάσεις παραπέμπεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για τις περαιτέρω νόμιμες διαδικασίες
Φοιτητής που δεν φοιτά, αδικαιολόγητα, για ένα χρόνο διαγράφεται μετά από
πρόταση της ΣΕ στη Γ.Σ.Ε.Σ.
Η μετεωρολογική παρατήρηση είναι υποχρεωτική και εντάσσεται στα πλαίσια
της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών
φοιτητών.
Η πρακτική άσκηση στο Γραφείο Καιρού του Αεροδρομίου Μακεδονία και/ή στο
Κ.Ε.Μ.Ε. του ΕΛ.Γ.Α. είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 16.
Προϋποθέσεις - υποχρεώσεις για την απόκτηση του ΜΔΕ.
Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται:
α) Η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το Π.Μ.Σ. μαθήματα, με μέσο όρο
βαθμολογίας των μαθημάτων τουλάχιστον 6.0 και
β) Η πραγματοποίηση, τουλάχιστον εξαμηνιαίας ερευνητικής εργασίας στο
αντικείμενο της ειδίκευσης. O χρόνος της αρχίζει να προσμετράται από το τέλος
του τρίτου εξαμήνου.
1. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και τα
αποτελέσματα να παρουσιάζονται υπό τη μορφή διατριβής, χαρακτηριζόμενης ως
Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης (ΔΕ), η οποία μπορεί να αντικατασταθεί με
άλλη πρόσφορη επιστημονική διαδικασία που κρίνεται τεκμηριωμένα από τη ΣΕ
ότι ισοδυναμεί με την εκπόνηση ΔΕ (άρθρ.6 παρ.γ του Ν.3685/2008).
2. Την εκπόνηση της ΔΕ καθοδηγεί μέλος ΔΕΠ (άρθρο 5, παρ. 4 του Ν3685/2008, ο
οποίος στο εξής θα καλείται Επιβλέπων Καθηγητής της ΔΕ) που μπορεί να είναι
διαφορετικό από τον ήδη ορισθέντα Σύμβουλο Καθηγητή του μεταπτυχιακού
φοιτητή.
3. Η ανάθεση θέματος εκπόνησης της ΔΕ σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή μπορεί να
αρχίσει στα μέσα του 3ου εξαμήνου. Η επιλογή του τομέα έρευνας γίνεται μετά
από συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, έτσι ώστε στη διάρκεια του 2ου
δεκαημέρου του Νοεμβρίου, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να συνεννοούνται με τα
μέλη ΔΕΠ του Τομέα για την ανάθεση σ’ αυτούς θέματος ΔΕ. Η ανάθεση
γνωστοποιείται στη ΣΕ εντός των δυο πρώτων εβδομάδων του Δεκεμβρίου. Στη
συνέχεια, η ΣΕ οριστικοποιεί, για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, την ανάθεση
εκπόνησης της ΔΕ και ενημερώνει τον Τομέα. Το θέμα της ΔΕ κάθε
μεταπτυχιακού φοιτητή εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ..
4. Σε κάθε μέλος ΔΕΠ δεν μπορεί να ανατίθενται περισσότερες από τρεις
διπλωματικές εργασίες κατ΄ έτος.
5. Μετά το πέρας της εκπόνησης της ΔΕ από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, η ΣΕ
συγκροτεί την τριμελή επιτροπή εξέτασης της ΔΕ με πρόταση του επιβλέποντα
καθηγητή. Στην τριμελή εξεταστική επιτροπή, συμμετέχει ο καθηγητής που
καθοδήγησε την ΔΕ και δύο μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β ή Γ΄
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (άρθρ. 5 παρ. 4 του Ν3685/2008) που
ορίζονται από τη ΣΕ μετά από πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή. Τα δύο αυτά
μέλη θα πρέπει να σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης και να
ανήκουν είτε στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ είτε σε άλλο Τμήμα του αυτού ή
άλλου ΑΕΙ της χώρας. Το ένα από τα δύο αυτά μέλη, μπορεί να ανήκει σε ίδρυμα
του εξωτερικού ισότιμου προς ελληνικό ΑΕΙ
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6. Απαραίτητη προϋπόθεση, για την υποβολή και εξέταση της ΔΕ από την τριμελή
Επιτροπή, είναι η συμπλήρωση όλων των διδακτικών μονάδων των μαθημάτων.
7. Με ευθύνη της επιτροπής αυτής γίνεται, από τον μεταπτυχιακό φοιτητή,
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διατριβής, με τη μορφή διαλέξεως ενώπιον
ανοικτού ακροατηρίου. Μετά την παρουσίαση της διατριβής, η επιτροπή
υποβάλλει στον υποψήφιο σχετικές ερωτήσεις, προτείνει τυχόν διορθώσεις και
αποφασίζει για το αποτέλεσμα της αποδοχής ή απόρριψης της διατριβής,
δίνοντας, ταυτόχρονα, και τη σχετική βαθμολογία.
8. Η διατριβή ειδίκευσης συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα εκτός αν, μετά από
αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφασισθεί η συγγραφή σε άλλη γλώσσα,
με συγκεκριμένες προδιαγραφές σε ότι αφορά στον τρόπο γραφής και την
εξωτερική της εμφάνιση. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να υλοποιήσει,
με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή, τις διορθώσεις που προτείνει η
τριμελής επιτροπή. Το τελικό κείμενο υποβάλλεται, το αργότερο σε ένα μήνα από
την ημερομηνία της ανάπτυξης, με ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή και
εκδίδεται με έξοδα του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ. σε πέντε αντίτυπα.
9. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται στην κατάθεση των παρακάτω
διορθωμένων ανάτυπων της διατριβής:
 Τρία (3) σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, εκ των οποίων ένα (1) για τη
γραμματεία του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, ένα (1) για τη
βιβλιοθήκη του Τομέα και ένα (1) για τη βιβλιοθήκη του Τμήματος
Γεωλογίας.
 Ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή (CD), στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.
 Τρία (3) σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, για την τριμελή επιτροπή εξέτασης.
Τα ανάτυπα εκτυπώνονται ασπρόμαυρα με δαπάνη του ΠΜΣ, ενώ οι τυχόν
επιπλέον έγχρωμες εκτυπώσεις γίνονται με δαπάνη του υποψηφίου.
10. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την παράδοση της διατριβής ειδίκευσης είναι
απαραίτητο να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τα ακόλουθα δυο έντυπα στην
Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ.: Στοιχεία Διατριβής Ειδίκευσης και Έγγραφο
Παράδοσης Διατριβής Ειδίκευσης.
11. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να έχει περατώσει πλήρως και επιτυχώς
τον πρώτο κύκλο του Π.Μ.Σ. και να έχει αποκτήσει το ΜΔΕ, κατά τη διάρκεια
των δύο επομένων εξαμήνων, δηλαδή να περατωθεί το αργότερο στο τέλος του
έκτου εξαμήνου από την εγγραφή του ως φοιτητής του Π.Μ.Σ. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις είναι δυνατόν να παραταθεί η ολοκλήρωσή της κατά ένα το πολύ
εκπαιδευτικό εξάμηνο. Μετά το πέρας του εξαμήνου αυτού δεν δίνεται άλλη
παράταση, για οποιαδήποτε λόγο και ο φοιτητής διαγράφεται.
12. Η τελική βαθμολογία του ΜΔΕ είναι το άθροισμα: (α) της μέσης βαθμολογίας
του συνόλου των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. που αντιπροσωπεύει το 70% της
συνολικής βαθμολογίας, και (β) της βαθμολογίας της διατριβής ειδίκευσης σε
ποσοστό 30%. Η βαθμολογία για το ΜΔΕ είναι περιγραφική και σε παρένθεση
αναγράφεται η αριθμητική βαθμολογία του μεταπτυχιακού φοιτητή: Άριστα (8,510), Λίαν Καλώς (6,5 - 8,49), Καλώς (6 - 6,49).
13. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής, μετά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών του Π.Μ.Σ.,
μπορεί, με αίτησή του και με τη σύμφωνη γνώμη ενός τουλάχιστον μέλους ΔΕΠ,
να επικουρεί στο εκπαιδευτικό έργο, με απόφαση του Τομέα.
14. Όσοι έχουν περατώσει επιτυχώς τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. και δεν έχουν
καταθέσει τη διατριβή ειδίκευσης μέσα στα επιτρεπόμενα χρονικά όρια ή έχουν
απορριφθεί στη διαδικασία παρουσίασης αυτής ή έχουν διαγραφεί, υπάρχει η

10

δυνατότητα χορήγησης,
παρακολούθησης.

μετά

από

αίτησή

τους,

βεβαίωση

επιτυχούς

Άρθρο 17.
Γενικό Άρθρο
1. Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία ή Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης , ο/η
φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις
απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα.
Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου,
δημοσιευμένη ή μη, χωρίς την δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε
υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας υποψηφίου χωρίς
σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για διαγραφή.
Στις περιπτώσεις αυτές –και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του επιβλέποντα
καθηγητή- η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του υποψηφίου.
2. Τυχόν ανακύπτοντα θέματα που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό,
αναλόγως της σοβαρότητάς τους, θα επιλύονται από τη ΣΕ ή από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
κατόπιν εισήγησης της ΣΕ.
3. Η τήρηση του κανονισμού είναι υποχρεωτική από όλους.

Πρόγραμμα μαθημάτων και ερευνητικής απασχόλησης του κύκλου ειδίκευσης
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

α.
β.
γ.
δ.
ε.

α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πρακτική Μετεωρολογία
Προγραμματισμός Η/Υ
Θερμοδυναμική και Στατική της
Ατμόσφαιρας
Κλίμα Μεσογείου-Ελλάδας
Ηλιακή και Γήινη Ακτινοβολία
Σύνολο
B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δυναμική Μετεωρολογία
Συνοπτική Μετεωρολογία
Δορυφορική Μετεωρολογία και
Κλιματολογία
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Αγρομετεωρολογία
Μέθοδοι Κλιματικής Ανάλυσης
Σύνολο

Κωδικός

Ώρες ECTS

GMCM 101Y
GMCM 102Y
GMCM 103Y

2
3
2

5
7
6

GMCM 104Y
GMCM 105Y

2
3
12

5
7
30

GMCM 201Y
GMCM 202Y
GMCM 203Y

3
3
3

6
5
4

GMCM 204Y
GMCM 205Y
GMCM 206Y

3
3
3
18

4
5
6
30
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α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.

α.
β

Σημείωση:

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Φυσική Νεφών και Τροποποίηση του
Καιρού
Δυναμική και Φυσική Κλιματολογία
Κλιματικές Μεταβολές
Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα
Αριθμητική Πρόγνωση καιρού
Κλιματικά Μοντέλα
Σύνολο
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Πρακτική άσκηση
Σύνολο

GMCM 301Y

4

8

GMCM 302Y
GMCM 303Y
GMCM 304Y
GMCM 305Y
GMCM 306Y

3
2
2
2
2
15

6
4
4
4
4
30

GMCM 401Y
-

30
30

Στο Δ΄ εξάμηνο περιλαμβάνεται και πρακτική άσκηση στο Γραφείο Καιρού του
Αεροδρομίου Μακεδονία και/ή στο Κ.Ε.Μ.Ε. του ΕΛ.Γ.Α.
ECTS: Ευρωπαϊκές Διδακτικές Μονάδες

