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1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ
Γενικά
το Σμιμα Γεωγραφίασ του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου λειτουργεί από το ακαδθμαϊκό
ζτοσ 2005-2006 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Π.Μ..) με τίτλο «Εφαρμοςμζνθ
Γεωγραφία και Διαχείριςθ του Χϊρου». Θ ίδρυςθ και λειτουργία του Π.Μ.. αποτελεί μζροσ
του ςτρατθγικοφ ςτόχου του Σμιματοσ που είναι «να επιτφχει μζςα από τη ςυνεχή, ςυνεπή
και ποιοτική λειτουργία του, αφενόσ την εμπζδωςη του αντικειμζνου τησ Γεωγραφίασ ωσ
επιςτημονικό πεδίο κομβικήσ ςημαςίασ ςτην ευρφτερη Ακαδημαϊκή κοινότητα και την
Ελληνική κοινωνία, και αφετζρου την ανάδειξη του Τμήματοσ Γεωγραφίασ του Χαροκοπείου
Πανεπιςτημίου ωσ πρότυπο γεωγραφικήσ εκπαίδευςησ και ζρευνασ, ανταποκρινόμενο ςτισ
ανάγκεσ τισ ςφγχρονησ κοινωνίασ».
Σο Π.Μ.. «Εφαρμοςμζνθ Γεωγραφία και Διαχείριςθ του Χϊρου» απευκφνεται ςε
πτυχιοφχουσ χολϊν και Σμθμάτων Ελλθνικϊν Πανεπιςτθμίων, κακϊσ και αντιςτοίχων
Σμθμάτων τθσ αλλοδαπισ και Σμθμάτων Σ.Ε.Ι., ςε επιςτθμονικά πεδία ςχετικά με τα
γνωςτικά του αντικείμενα.

Αντικείμενο - Σκοπόσ
Σο Π.Μ.. ζχει ωσ αντικείμενο τθ διδαςκαλία ηθτθμάτων και τθν εφαρμογι μεκόδων που
εντάςςονται ςτθν επιςτθμονικι περιοχι τθσ Εφαρμοςμζνθσ Γεωγραφίασ και τθσ
Διαχείριςθσ του Χϊρου και περιλαμβάνει τρεισ (3) κατευκφνςεισ που καλφπτουν τισ
παρακάτω επιςτθμονικζσ κεματικζσ υποπεριοχζσ:
α) Διαχείριςθ Φυςικϊν και Ανκρωπογενϊν Κινδφνων και Καταςτροφϊν
β) Χωρικζσ Πολιτικζσ κι Ανάπτυξθ ςτθν Ευρϊπθ
γ) Γεωπλθροφορικι
Σο Π.Μ.. αποςκοπεί:
 ςτθν εκπαίδευςθ επιςτθμονικϊν ςτελεχϊν ικανϊν να ςχεδιάςουν και να
διαχειριςτοφν γεωγραφικζσ παρεμβάςεισ ςε διάφορεσ κλίμακεσ ςτον αςτικό και
περιφερειακό χϊρο για τθν επίτευξθ ςτόχων ανάπτυξθσ, διαχείριςθσ, διατιρθςθσ
ι/και προςταςίασ,
 ςτθν κατάρτιςθ εξειδικευμζνων επιςτθμόνων οι οποίοι κα καλφπτουν ανάγκεσ ςε
ςτελεχιακό δυναμικό δθμόςιων, κοινωνικϊν και ιδιωτικϊν φορζων, κακϊσ και
 ςτθν ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ και τθσ πρωτότυπθσ παραγωγισ γνϊςθσ ςτουσ
διάφορουσ τομείσ τθσ Εφαρμοςμζνθσ Γεωγραφίασ και τθσ Διαχείριςθσ του Χϊρου.
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Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν απονζμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ
(Μ.Δ.Ε.) ςτουσ εξισ τομείσ εξειδίκευςθσ:
α) Διαχείριςθ Φυςικϊν και Ανκρωπογενϊν Κινδφνων και Καταςτροφϊν με
αντικείμενα τουσ φυςικοφσ, τεχνολογικοφσ και περιβαλλοντικοφσ κινδφνουσ και τισ
ερμθνείεσ τουσ, τισ φυςικζσ διεργαςίεσ που ςυνδζονται με τισ καταςτροφζσ, τισ
κοινωνικζσ και οικονομικζσ επιπτϊςεισ τουσ, τθν ζννοια και τισ εκτιμιςεισ
τρωτότθτασ, προςαρμοςτικότθτασ και πρόςλθψθσ κινδφνου, τθ χριςθ ςφγχρονων
τεχνολογιϊν ςτθ διαχείριςθ καταςτροφϊν, τισ πολιτικζσ πρόλθψθσ και ετοιμότθτασ
και τα ςχζδια ζκτακτθσ ανάγκθσ, αποκατάςταςθσ και αναςυγκρότθςθσ.
β) Χωρικζσ Πολιτικζσ και Ανάπτυξθ ςτθν Ευρϊπθ με αντικείμενα τισ διαδικαςίεσ
ενοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ χϊρου, το χωρικό ςχεδιαςμό ςε εκνικό και Ευρωπαϊκό
επίπεδο, τισ κεωρίεσ και πρακτικζσ του περιφερειακοφ προγραμματιςμοφ, τθν
ανάπτυξθ των Ευρωπαϊκϊν περιφερειϊν των πόλεων και τθσ υπαίκρου, τθ μελζτθ
του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και τθσ μετανάςτευςθσ. Επίςθσ προςφζρονται
εξειδικευμζνα μακιματα μεκόδων επιςτθμονικισ γεωγραφικισ ζρευνασ και
ποςοτικισ ανάλυςθσ.
γ) Γεωπλθροφορικι με αντικείμενα τισ τεχνολογίεσ γεωπλθροφορικισ και τισ ειδικζσ
εφαρμογζσ τουσ ςτθν ανάλυςθ γεωγραφικϊν δεδομζνων, τισ χωρικζσ βάςεισ
δεδομζνων, τισ εξελιγμζνεσ τεχνικζσ αξιοποίθςθσ ςυςτθμάτων γεωγραφικϊν
πλθροφοριϊν και τθλεπιςκόπθςθσ, τθν προςομοίωςθ – μοντελοποίθςθ
γεωγραφικϊν δεδομζνων κακϊσ και τισ τεχνικζσ χωρικισ ανάλυςθσ.

Πργανα Λειτουργίασ Ρ.Μ.Σ.
Για τθν οργάνωςθ και τθν εν γζνει λειτουργία του Π.Μ.. αρμόδια όργανα είναι:
α) η Σφγκλητοσ
Θ φγκλθτοσ είναι το αρμόδιο όργανο για τα κζματα ακαδθμαϊκοφ, διοικθτικοφ,
οργανωτικοφ και οικονομικοφ χαρακτιρα του Π.Μ... Επίςθσ, θ φγκλθτοσ αςκεί όςεσ
αρμοδιότθτεσ ςχετικά με τα Π.Μ.. δεν ανατίκενται από το νόμο ειδικϊσ ςε άλλα
όργανα.
β) η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Θ Επιτροπι Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςυςτινεται ςε κάκε Κδρυμα, αποτελείται από
τον Αντιπρφτανθ Ακαδθμαϊκϊν Τποκζςεων, ο οποίοσ εκτελεί χρζθ προζδρου και τουσ
Κοςμιτορεσ του οικείου Ιδρφματοσ. Είναι αρμόδια για τον ζλεγχο τθσ ειςιγθςθσ του
Σμιματοσ για τθν Κδρυςθ Π.Μ.. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου διαβιβάηει τθν
ειςιγθςθ τθσ υνζλευςθσ ςτθ φγκλθτο. Εάν θ Επιτροπι κρίνει τθν ειςιγθςθ ελλιπι ι
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διαφωνεί ωσ προσ το περιεχόμενό τθσ ςτα ςθμεία που είναι ςτθν αρμοδιότθτά τθσ,
ςφμφωνα με τον Νόμο, αναπζμπει τθν ειςιγθςθ ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ.
γ) η Συνζλευςη του Τμήματοσ
H υνζλευςθ του Σμιματοσ είναι αρμόδια για κάκε κζμα διοικθτικοφ ι οργανωτικοφ
χαρακτιρα που ςχετίηεται με τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε επίπεδο Σμιματοσ και ζχει
τισ εξισ αρμοδιότθτεσ
i) ειςθγείται ςτθ φγκλθτο δια τθσ Επιτροπισ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν για τθν
αναγκαιότθτα ίδρυςθσ Π.Μ..,
ii) ορίηει τα μζλθ τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ,
iii) κατανζμει το διδακτικό ζργο μεταξφ των διδαςκόντων του Π.Μ..,
iv) ςυγκροτεί επιτροπζσ επιλογισ ι εξζταςθσ των υποψιφιων μεταπτυχιακϊν
φοιτθτϊν,
v) διαπιςτϊνει τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ φοίτθςθσ προκειμζνου να απονεμθκεί
το Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν,
vi) αςκεί κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του νόμου.
δ) η Συντονιςτική Επιτροπή (Σ.Ε.)
Θ υντονιςτικι Επιτροπι (.Ε.) του Π.Μ.. είναι αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ, τθν
εποπτεία και το ςυντονιςμό του ςυνόλου των μεταπτυχιακϊν δραςτθριοτιτων του
Σμιματοσ. Θ .Ε. απαρτίηεται από πζντε (5) μζλθ Δ.Ε.Π. του Σμιματοσ, τα οποία ζχουν
αναλάβει μεταπτυχιακό διδακτικό ζργο ι επίβλεψθ διδακτορικϊν διατριβϊν. Σα μζλθ
τθσ .Ε. εκλζγονται από τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ και θ κθτεία τουσ είναι δφο (2)
ζτθ.
ε) ο Διευθυντήσ Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ο Διευκυντισ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν κάκε Π.Μ.. ζχει τθν ευκφνθ τθσ διοικθτικισ,
οργανωτικισ και λειτουργικισ διεφκυνςθσ του Π.Μ.. Ο Διευκυντισ ειςθγείται ςτα
αρμόδια όργανα του Ιδρφματοσ για κάκε κζμα που αφορά τθν αποτελεςματικι
λειτουργία και τθν ποιοτικι βελτίωςθ του Π.Μ... Είναι αρμόδιοσ για τθ ςφνταξθ του
προχπολογιςμοφ και απολογιςμοφ του Προγράμματοσ, τουσ οποίουσ υποβάλλει ςτα
αρμόδια όργανα, τθ ςφναψθ ςυμβάςεων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του
προγράμματοσ τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και τθν
ζκδοςθ των εντολϊν πλθρωμισ των ςχετικϊν δαπανϊν. Ο Διευκυντισ είναι μζλοσ τθσ
.Ε. και ορίηεται μαηί με τον Αναπλθρωτι του, με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του
Σμιματοσ για διετι κθτεία. Προεδρεφει τθσ .Ε., είναι μζλοσ Δ.Ε.Π. πρϊτθσ βακμίδασ ι
τθσ βακμίδασ του αναπλθρωτι και είναι του ίδιου ι ςυναφοφσ γνωςτικοφ
αντικειμζνου με το αντικείμενο του Π.Μ.. Ο Διευκυντισ δεν μπορεί να ζχει
περιςςότερεσ από δφο ςυνεχόμενεσ κθτείεσ.
Θ κθτεία και οι αρμοδιότθτεσ του Διευκυντι του Π.Μ.. κα εναρμονίηονται με τισ
διατάξεισ του εκάςτοτε ιςχφοντοσ Νόμου.
ςτ) oι Επιτροπζσ Επιλογήσ Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.).
Ανά κατεφκυνςθ του Π.Μ.. προβλζπεται Επιτροπι Επιλογισ Μεταπτυχιακϊν
Φοιτθτϊν είναι υπεφκυνεσ για τθν αξιολόγθςθ φοιτθτϊν και τθν προετοιμαςία και
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υποβολι τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ υποψθφίων ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ,
ςφμφωνα με τα κριτιρια που παρατίκενται ςτον παρόντα Κανονιςμό Μεταπτυχιακϊν
πουδϊν.

Υλικοτεχνική Υποδομή
Σο Σμιμα διακζτει ςφγχρονεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ και πλιρωσ εξοπλιςμζνα εργαςτιρια,
που μποροφν να ςτθρίξουν αποτελεςματικά τθ λειτουργία του Π.Μ..
το Σμιμα λειτουργοφν μζχρι ςιμερα τρία (3) μθ κεςμοκετθμζνα εργαςτιρια:
 το εργαςτιριο Φυςικισ Γεωγραφίασ,
 το εργαςτιριο Ανκρϊπινθσ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωγραφίασ και
 το εργαςτιριο Γεωπλθροφορικισ και Χαρτογραφίασ
Για τθ διεξαγωγι των εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν του δραςτθριοτιτων, το Σμιμα
Γεωγραφίασ διακζτει τρεισ (3) αίκουςεσ διδαςκαλίασ, μία (1) αίκουςα εμιναρίων και
τζςςερεισ (4) εργαςτθριακοφσ χϊρουσ. Δφο (2) από τισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ είναι
χωρθτικότθτασ ογδόντα (80) φοιτθτϊν θ κάκε μια ενϊ θ τρίτθ αίκουςα είναι χωρθτικότθτασ
ςαράντα (40) φοιτθτϊν και είναι εξοπλιςμζνθ με Θ/Τ. Θ αίκουςα ςεμιναρίων
*χωρθτικότθτασ δεκαπζντε (15) ατόμων+ προορίηεται για διδακτικοφσ ςκοποφσ αλλά και
ςυναντιςεισ των επιτροπϊν του Σμιματοσ.
Οι δφο (2) από τουσ τζςςερισ (4) εργαςτθριακοφσ χϊρουσ είναι πλιρωσ εξοπλιςμζνοι με
Θ/Τ. Ο ζνασ από αυτοφσ προορίηεται για αποκλειςτικι χριςθ του Π.Μ.. και διακζτει
δεκατρείσ (13) κζςεισ εργαςίασ.
Σο Σμιμα Γεωγραφίασ διακζτει επίςθσ δφο εξοπλιςμζνουσ με ςφγχρονα όργανα
εργαςτθριακοφσ χϊρουσ για τθν πραγματοποίθςθ μακθμάτων, και εργαςτθριακϊν
αςκιςεων το περιεχόμενο των οποίων εντάςςεται ι ςχετίηεται με τα αντικείμενα τθσ
Φυςικισ Γεωγραφίασ και τθσ Ανκρϊπινθσ και Εφαρμοςμζνθσ Γεωγραφίασ αντίςτοιχα.
τουσ Θ/Τ των αικουςϊν και των εργαςτθρίων είναι εγκατεςτθμζνα εξειδικευμζνα
λογιςμικά απαραίτθτα για τθ διεξαγωγι των μακθμάτων.

Φοιτητική Μζριμνα
Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ δικαιοφνται υγειονομικισ περίκαλψθσ, δωρεάν ςίτιςθ και
ςτζγαςθ και διευκολφνςεων για τισ μετακινιςεισ τουσ κατά αναλογία προσ τουσ
προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ. Ειδικότερεσ ςχετικζσ ρυκμίςεισ και διαδικαςίεσ προςδιορίηονται
ςφμφωνα με τθν τρζχουςα νομοκεςία και τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Ιδρφματοσ.
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Βιβλιοθήκη και Κζντρο Ρληροφόρηςησ (Β.Κ.Ρ.)
Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ ζχουν δικαίωμα χριςθσ τθσ Βιβλιοκικθσ του Ιδρφματοσ. Επίςθσ
διεξάγονται ςεμινάρια εκπαίδευςθσ χρθςτϊν, υποχρεωτικοφ χαρακτιρα με τθν είςοδο των
φοιτθτϊν ςτο Π.Μ.. με ςκοπό τθν εξοικείωςι τουσ με τισ πθγζσ, και τισ υπθρεςίεσ τθσ. Για
οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικά με τθ λειτουργία τθσ Β.Κ.Π. και τισ προςφερόμενεσ
υπθρεςίεσ τθσ, οι φοιτθτζσ οφείλουν να επιςκζπτονται τον ιςτότοπό τθσ
(http://www.library.hua.gr) ι/και να επικοινωνοφν με το προςωπικό.

Γραφείο Διαςφνδεςησ Σπουδϊν και Σταδιοδρομίασ
Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου ιδρφκθκε το 1997 με
χρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Τπουργείου Παιδείασ ςτο πλαίςιο του
προγράμματοσ Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευςθσ και Αρχικισ Επαγγελματικισ
Κατάρτιςθσ (ΕΠΕΑΕΚ, Β’ ΚΠ). κοπόσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ είναι θ ανάπτυξθ
επικοινωνίασ μεταξφ των φοιτθτϊν και των επιχειριςεων ι άλλων παραγωγικϊν φορζων
ςτουσ οποίουσ κα μποροφςαν να εργαςκοφν, αξιοποιϊντασ κατάλλθλα τισ γνϊςεισ τουσ.
Θ λειτουργία του Γραφείου Διαςφνδεςθσ ςυνίςταται ςτισ εξισ δραςτθριότθτζσ:
• διοργάνωςθ θμερίδων, ςεμιναρίων για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, υποτροφίεσ,
• ςυμβουλευτικζσ δραςτθριότθτεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, για τθν παρουςίαςθ
των φοιτθτϊν ςτθν αγορά εργαςίασ κτλ,
• ανάπτυξθ βάςεων δεδομζνων,
• παροχι πλθροφοριϊν ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι.

Κζντρο Συμβουλευτικήσ Φοιτητϊν
Σο Κζντρο υμβουλευτικισ Φοιτθτϊν του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου ιδρφκθκε με
απόφαςθ τθσ υγκλιτου του και λειτουργεί από το επτζμβριο του 2001 με υμβοφλουσ
και Ψυχολόγουσ ειδικοφσ ςτθ ςυμβουλευτικι και ψυχολογικι υποςτιριξθ φοιτθτϊν.
Παρζχει υπθρεςίεσ ςε προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ όλων των Σμθμάτων
του Πανεπιςτθμίου. Σο Κζντρο ςυνεργάηεται ςτενά με το Γραφείο Διαςφνδεςθσ πουδϊν
και ταδιοδρομίασ του Πανεπιςτθμίου, λειτουργεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ
ζτουσ και αποςκοπεί:
• ςτθν παροχι ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ ςτουσ φοιτθτζσ που αντιμετωπίηουν
προςωπικά προβλιματα, προβλιματα προςαρμογισ, επικοινωνίασ ι ςχζςεων,
• ςτθ ςτιριξθ φοιτθτϊν με ειδικζσ ανάγκεσ,
• ςτθ ςυμβουλευτικι ςτιριξθ αλλοδαπϊν φοιτθτϊν,
• ςτθν ανάπτυξθ και ενίςχυςθ των δεξιοτιτων μάκθςθσ των φοιτθτϊν,
• ςτθν ανάπτυξθ και βελτίωςθ των κοινωνικϊν και επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων των
φοιτθτϊν.
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υθμίςεισ και Ραροχζσ για Ειδικζσ Ομάδεσ Φοιτητϊν
Σο Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο μεριμνά για τθν εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ υποδομϊν
απαραίτθτων για τθ μετακίνθςθ ειδικϊν ομάδων φοιτθτϊν. Οι υπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ
και το εκπαιδευτικό προςωπικό μεριμνοφν για τθν υποςτιριξθ, διευκόλυνςθ και
εξυπθρζτθςθ των φοιτθτϊν που ανικουν ςε ειδικζσ ομάδεσ, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ
απρόςκοπτθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν ακαδθμαϊκι δραςτθριότθτα και θ ποιότθτα ηωισ τουσ
ςτουσ χϊρουσ του Πανεπιςτθμίου.

Ραροχή Θλεκτρονικϊν Υπηρεςιϊν
• Οι φοιτθτζσ αποκτοφν με τθν εγγραφι τουσ κωδικό αναγνϊριςθσ με τον οποίο
ζχουν πρόςβαςθ ςτο ςφνολο των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που παρζχονται από
το Πανεπιςτιμιο και τθν πολιτεία. Θ χριςθ του κωδικοφ αναγνϊριςθσ είναι
αυςτθρά προςωπικι. Σο Κζντρο Πλθροφορικισ και Δικτφων του Πανεπιςτθμίου
αναλαμβάνει τθν εγγραφι των φοιτθτϊν ςτον κατάλογο χρθςτϊν του
Πανεπιςτθμίου (LDAP) και ςτθν ςυνζχεια δθμιουργεί κωδικό πρόςβαςθσ τον
οποίο οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ μποροφν να παραλάβουν από τθ Γραμματεία
του Π.Μ...
• Οι φοιτθτζσ του Πανεπιςτθμίου ζχουν πρόςβαςθ ςε διάφορεσ κατθγορίεσ
υπθρεςιϊν όπωσ οι παρακάτω: α) βαςικζσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ όπωσ
θλεκτρονικό ταχυδρομείο, φιλοξενία ιςτοςελίδων, δθμιουργίασ ιδεατϊν μθχανϊν
και αποκικευςθσ αρχείων και δεδομζνων ςτο υπολογιςτικό νζφοσ, β) υπθρεςίεσ
θλεκτρονικισ μάκθςθσ, γ) υπθρεςίεσ πρόςβαςθσ ςε θλεκτρονικζσ πθγζσ και δ)
χριςθ εφαρμογϊν που εξαςφαλίηει το Πανεπιςτιμιο για όλα τα μζλθ τθσ
ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ.
• Οι φοιτθτζσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τουσ όρουσ χριςθσ θλεκτρονικϊν
υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν, όπωσ αναφζρονται ςτον Κανονιςμό Λειτουργίασ του
Κζντρου Πλθροφορικισ και Δικτφων και ανακοινϊνονται ςτθν ιςτοςελίδα του
Ιδρφματοσ.
• Οι φοιτθτζσ, ωσ χριςτεσ, είναι οι τελικοί υπεφκυνοι για τθν ακρίβεια και τθν
νομιμότθτα του περιεχομζνου των προςωπικϊν τουσ ιςτοςελίδων και των λοιπϊν
πλθροφοριϊν που διατθροφν ςτουσ ςτακμοφσ εργαςίασ τουσ ι λοιπό εξοπλιςμοφ
του Πανεπιςτθμίου. Δεςμεφονται α) να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα
για τθν διαςφάλιςθ του προςωπικοφ απόρρθτου, όπωσ θ απόκρυψθ passwords,
certificates κτλ, και να μθ προβοφν ςε ενζργειεσ που ςυνιςτοφν παραβίαςθ του
προςωπικοφ απόρρθτου χρθςτϊν και του απορριτου των επικοινωνιϊν μζςω του
δικτφου δεδομζνων του Πανεπιςτθμίου και β) δεςμεφονται να αποκτοφν
πρόςβαςθ αποκλειςτικά ςε δεδομζνα που αναφζρονται ςτουσ ίδιουσ ι είναι
δθμοςίωσ ανακοινϊςιμα.

9

Κινητικότητα Φοιτητϊν
Σο Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο μεριμνά για τθ διαςφνδεςι του με Πανεπιςτιμια και
Ερευνθτικά Κζντρα του εξωτερικοφ και διαςφαλίηει τθ δυνατότθτα κινθτικότθτασ για
ςπουδζσ για τουσ φοιτθτζσ που ςυμμετζχουν και ςτουσ τρεισ κφκλουσ ςπουδϊν.
Οι ςπουδζσ ςτο πλαίςιο τθσ κινθτικότθτασ μποροφν να περιλαμβάνουν:
• παρακολοφκθςθ μακθμάτων για ζνα ακαδθμαϊκό εξάμθνο ι για ζνα ακαδθμαϊκό
ζτοσ και/ι
• πραγματοποίθςθ μζρουσ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ τουσ εργαςίασ για ζνα
τρίμθνο ι για ζνα εξάμθνο.
Σο Σμιμα Γεωγραφίασ ςυνεργάηεται με πολυάρικμα ομόλογα ι ςυγγενι τμιματα ςε
διαφορετικζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ μζςω του προγράμματοσ ERASMUS+, ι μζςω άλλων
ςχθμάτων ςυνεργαςίασ όπωσ το δίκτυο European Spatial Development Planning ςτο οποίο
ςυμμετζχει ενεργά το Σμιμα Γεωγραφίασ τα τελευταία χρόνια.
Θ διαδικαςία επιλογισ των εξερχόμενων φοιτθτϊν γίνεται ςφμφωνα με τα όςα
προβλζπονται ςτον Κανονιςμό του Πανεπιςτθμίου.
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Εγγραφή ςτο Ρρόγραμμα
1) Θ φοιτθτικι ιδιότθτα αποκτάται με τθν εγγραφι του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι ςτο Π.Μ..
Θ φοίτθςθ είναι υποχρεωτικι για όλουσ τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ. Αυτό ςθμαίνει
εγγραφι και παρακολοφκθςθ ςε όλα τα υποχρεωτικά και τα κατ’ επιλογιν υποχρεωτικά
μακιματα, όπου αυτό απαιτείται από το πρόγραμμα ςπουδϊν. Σα μακιματα
διδάςκονται θμζρεσ και ϊρεσ οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ
με τθν ζναρξθ του αντίςτοιχου εξαμινου ςπουδϊν. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και
φςτερα από αιτιολογθμζνθ πρόταςθ θ .Ε. μπορεί να ειςθγθκεί ςτθ υνζλευςθ τθν
αναςτολι τθσ φοίτθςθσ ενόσ μεταπτυχιακοφ φοιτθτι για ζνα ι δφο εξάμθνα.
2) Θ ανανζωςθ εγγραφισ του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι ςτο πρόγραμμα είναι υποχρεωτικι
για κάκε εξάμθνο και πρζπει να γίνει πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία, όπωσ αυτι
εμφανίηεται ςτο θμερολόγιο ακαδθμαϊκϊν δραςτθριοτιτων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ
πλιρουσ φοίτθςθσ εγγράφονται κάκε εξάμθνο, ενϊ οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ μερικισ
φοίτθςθσ εγγράφονται κάκε ζτοσ. Παραβίαςθ τθσ προκεςμίασ εγγραφισ ιςοδυναμεί με
απϊλεια τθσ δυνατότθτασ παρακολοφκθςθσ του τρζχοντοσ εξαμινου. ε αυτι τθν
περίπτωςθ, για τθ ςυνζχιςθ τθσ φοίτθςθσ απαιτείται ςχετικι απόφαςθ τθσ
υντονιςτικισ Επιτροπισ και ζγκριςθ τθσ υνζλευςθσ.

Δικαιϊματα και Υποχρεϊςεισ Μεταπτυχιακϊν Φοιτητϊν
1) Κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ με τθν εγγραφι του ςτο Πρόγραμμα:
• αποδζχεται τουσ κανόνεσ λειτουργίασ του Π.Μ.., όπωσ διατυπϊνονται ςτον
παρόντα Κανονιςμό Μεταπτυχιακϊν πουδϊν και αναγνωρίηει το δικαίωμα τθσ
υνζλευςθσ να ειςθγθκεί/αποφαςίςει τθ διαγραφι τουσ ςε περίπτωςθ οριςτικισ
αποτυχίασ, όπωσ προβλζπεται ςτον παρόντα κανονιςμό, ςτον εςωτερικό
κανονιςμό του Ιδρφματοσ και ςτο εκάςτοτε κεςμικό πλαίςιο.
• αποδζχεται τισ υποχρεϊςεισ που κακορίηει κάκε διδάςκων για τον τρόπο
διδαςκαλίασ και βακμολόγθςθσ του μακιματόσ του.
• αποδζχεται τουσ κανόνεσ ακαδθμαϊκισ δεοντολογίασ και ιδιαίτερα αυτοφσ οι
οποίοι ςχετίηονται με κζματα αντιγραφισ μζρουσ ι του ςυνόλου εργαςιϊν,
λογοκλοπισ (plagiarism) κλπ. Θ παράβαςθ αυτϊν των κανόνων μπορεί να
οδθγιςει ςε κυρϊςεισ οι οποίεσ ενδζχεται να φτάςουν ωσ και τθ διαγραφι από το
Π.Μ... ε αυτι τθν περίπτωςθ απαιτοφνται θ ςχετικι ειςιγθςθ από τθν
υντονιςτικι Επιτροπι και απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ.
2) Ανάλογα με το γνωςτικό αντικείμενο του Σμιματοσ προζλευςθσ ο μεταπτυχιακόσ
φοιτθτισ ενδζχεται να υποχρεωκεί να παρακολουκιςει και να εξεταςτεί επιτυχϊσ, κατά
τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ του, ςε μακιματα του προπτυχιακοφ κφκλου ςπουδϊν του
Σμιματοσ Γεωγραφίασ. Θ υποχρζωςθ αυτι κα κρικεί κατά περίπτωςθ από τθ
υντονιςτικι Επιτροπι και κα αποφαςιςκεί από τθ υνζλευςθ.
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3) Θ ςυμμετοχι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτα μακιματα είναι υποχρεωτικι και
αξιολογείται κατά τθν κρίςθ του διδάςκοντα. Σα προβλιματα που προκφπτουν ςχετικά
με τθν παρακολοφκθςθ των μακθμάτων αντιμετωπίηονται κατά περίπτωςθ αρχικά από
το διδάςκοντα και ςτθ ςυνζχεια από τθ υντονιςτικι Επιτροπι και τον Διευκυντι του
Π.Μ...
4)

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ υποχρεοφνται να ςυμμετζχουν ςε όλα τα
ςεμινάρια/διαλζξεισ προςκεκλθμζνων ομιλθτϊν που πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο
τθσ
διδαςκαλίασ
των
μακθμάτων
κακϊσ
και
ςτισ
εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ/εκδρομζσ/ζρευνεσ πεδίου.

5) Θμζρεσ μακθμάτων κατά τισ οποίεσ τυχαίνει να είναι αργία, οι διαλζξεισ δφνανται να
μετατίκενται από το διδάςκοντα για διεξαγωγι ςε διαφορετικι θμερομθνία.
6) Ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ πλιρουσ ι μερικισ φοίτθςθσ που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει το
75% των ωρϊν παρακολοφκθςθσ κάκε μακιματοσ δεν ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ
εξετάςεισ του μακιματοσ.
7) Κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ζχει το δικαίωμα να αντικαταςτιςει ζνα μάκθμα επιλογισ
εντόσ 20 θμερϊν από τθν ζναρξθ των μακθμάτων του αντίςτοιχου εξαμινου με αίτθςι
του προσ το Διευκυντι του Π.Μ.. Μετά τθν παρζλευςθ του χρονικοφ ορίου των 20
θμερϊν, το κζμα αντικατάςταςθσ εξετάηεται από τθ υντονιςτικι Επιτροπι, θ οποία
ειςθγείται ςτθ υνζλευςθ αν κα γίνει δεκτό ι όχι.
8) Κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει αναςτολι τθσ
παρακολοφκθςθσ των μακθμάτων ι τθσ εκπόνθςθσ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ
εργαςίασ, για διάςτθμα από ζνα ακαδθμαϊκό εξάμθνο ζωσ ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ. Θ
άδεια δεν μπορεί να υπερβεί το ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ, εκτόσ από ειδικζσ περιπτϊςεισ
(π.χ. ςοβαροί λόγοι υγείασ, μθτρότθτασ, ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων), οπότε μπορεί να
είναι διετισ και αναςτζλλεται θ φοιτθτικι ιδιότθτα. Θ αναςτολι φοίτθςθσ χορθγείται με
απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ. Ο χρόνοσ διακοπισ τθσ παρακολοφκθςθσ του Π.Μ.. δεν
υπολογίηεται ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ μζγιςτθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ φοίτθςθσ.
τθν περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ μζγιςτθσ χρονικισ διάρκειασ ςπουδϊν λόγω αναςτολισ,
ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ δεν καταβάλλει επιπλζον δίδακτρα.
9) ε περίπτωςθ που ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ επικυμεί να διακόψει τισ ςπουδζσ του,
κατακζτει ζγγραφθ διλωςθ προσ το Διευκυντι του Π.Μ.. και με απόφαςθ τθσ
υνζλευςθσ παφει να ζχει τθν ιδιότθτα του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι. Επιςτροφι
διδάκτρων ςτουσ φοιτθτζσ που επικυμοφν τθ διαγραφι τουσ από το Π.Μ.. γίνεται μόνο
εφόςον το αίτθμα κατατεκεί εντόσ 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ των
μακθμάτων του Αϋ εξαμινου για τουσ φοιτθτζσ πλιρουσ φοίτθςθσ, ι 60 θμερϊν από τθν
θμερομθνία ζναρξθσ των μακθμάτων του Αϋ ζτουσ για τουσ φοιτθτζσ μερικισ φοίτθςθσ,
με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ.
10) Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ ςυμμετζχουν δια των εκπροςϊπων τουσ ςτα ςυλλογικά
πανεπιςτθμιακά όργανα λιψθσ αποφάςεων και ςτα εκλεκτορικά ςϊματα ανάδειξθσ
πανεπιςτθμιακϊν αρχϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του εκάςτοτε ιςχφοντοσ Νόμου.
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11) Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ δικαιοφνται κωδικοφ πρόςβαςθσ ςτο ςφςτθμα Θ/Τ του
Πανεπιςτθμίου, κάρτασ βιβλιοκικθσ, υγειονομικισ περίκαλψθσ και διευκολφνςεων για
τισ μετακινιςεισ τουσ κατ’ αναλογία προσ τουσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ.

Καθήκοντα Διδαςκόντων
Θ ςυμμετοχι των μελϊν ΔΕΠ του Σμιματοσ Γεωγραφίασ ςτο Π.Μ. είναι εκελοντικι. Κάκε
διδάςκων ςτο Π.Μ.. ζχει τθν υποχρζωςθ:
1) Να κατανοεί τθ βαςικι αρχι ότι επίκεντρο του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ είναι θ
υπό διαμόρφωςθ προςωπικότθτα του υποψιφιου επιςτιμονα και ο ςεβαςμόσ τθσ
χωρίσ όρουσ και διακρίςεισ.
2) Να προαςπίηει τθν αξία και το κφροσ τθσ επιςτθμονικισ και ερευνθτικισ διαδικαςίασ,
οριοκετϊντασ με ςαφινεια κάκε φορά τθν ενδεδειγμζνθ πορεία κατάκτθςθσ τθσ
επιςτθμονικισ γνϊςθσ.
3) Να προεκτείνει διαρκϊσ τουσ γνωςτικοφσ του ορίηοντεσ και να ενθμερϊνεται ςυχνά για
κζματα που άπτονται του επιςτθμονικοφ του πεδίου, προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να
προςφζρει ςφνκετθ, διεπιςτθμονικι και ςφγχρονθ γνϊςθ.
4) Να είναι προςιτόσ και ςυνεργάςιμοσ με τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και να προςφζρει
χωρίσ διακρίςεισ τισ γνϊςεισ και τισ εμπειρίεσ του.
5) Να παρουςιάηει ςαφζσ ςχζδιο μακιματοσ με οδθγίεσ, βιβλιογραφία και εμπλουτιςμζνο
κεματολόγιο ςφμφωνα με τθ διεκνι πρακτικι, ϊςτε θ διδακτζα φλθ να καλφπτει
επαρκϊσ τισ επιςτθμονικζσ απαιτιςεισ του αντικειμζνου.
6) Να ανακοινϊνει τα αποτελζςματα εξετάςεων, εργαςιϊν, εργαςτθριακϊν αςκιςεων και
άλλων αξιολογιςεων ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα από τθν θμζρα διεξαγωγισ τουσ και
να επιτρζπει τθν πρόςβαςθ των φοιτθτϊν ςτα γραπτά τουσ μετά τθ διόρκωςθ.
7) Να ζχει τθν τελικι ευκφνθ τθσ επιλογισ του κζματοσ ζρευνασ για κάκε ζναν από τουσ
υπό επίβλεψθ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ ςε ςυνάφεια με τθν κατεφκυνςθ του και να
εξαντλεί τισ δυνατότθτεσ επιτυχοφσ ζκβαςισ τθσ ανεξάρτθτα από τον υπόλοιπο φόρτο
εργαςίασ.
8) Να ενθμερϊνει ζγκαιρα το Διευκυντι του Προγράμματοσ ςε περίπτωςθ που, για
οποιονδιποτε, λόγο αδυνατεί να ςυνεχίςει τθν επίβλεψθ ενόσ φοιτθτι, ϊςτε θ
επίβλεψθ να ανατίκεται ςε άλλον διδάςκοντα.

9) Να αποδζχεται τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ ζργου
που ειςάγει το Π.Μ...
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3. ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΡΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΘΣ (Μ.Δ.Ε.)
Κατευθφνςεισ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςησ:
• Διαχείριςθ Φυςικϊν και Ανκρωπογενϊν Κινδφνων και Καταςτροφϊν
• Χωρικζσ Πολιτικζσ και Ανάπτυξθ ςτθν Ευρϊπθ
• Γεωπλθροφορικι

Χρονική Διάρκεια
1) Θ χρονικι διάρκεια φοίτθςθσ για τθν απονομι Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ
ορίηεται:
• για τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ πλιρουσ φοίτθςθσ ςε ενάμιςι (1,5) ζτοσ [τρία (3)
διδακτικά εξάμθνα εκ των οποίων το τρίτο διατίκεται για τθ ςυγγραφι τθσ
διπλωματικισ εργαςίασ, τθν παρακολοφκθςθ του εμιναρίου και τθν εκπόνθςθ
πρακτικισ άςκθςθσ (προαιρετικά)] θ ελάχιςτθ και δυόμιςι (2,5) ζτθ [πζντε (5)
διδακτικά εξάμθνα] θ μζγιςτθ.
• για τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ μερικισ φοίτθςθσ ςε τρία (3) ζτθ [ζξι (6)
διδακτικά εξάμθνα] θ ελάχιςτθ και ςε τζςςερα (4) ζτθ [οκτϊ (8) διδακτικά
εξάμθνα] θ μζγιςτθ.
2) ε περίπτωςθ υπζρβαςθσ του ανϊτατου χρονικοφ ορίου φοίτθςθσ, ο Διευκυντισ του
Π.Μ.. ενθμερϊνει τθ υνζλευςθ, θ οποία αποφαςίηει για τθ διαγραφι του
μεταπτυχιακοφ φοιτθτι από το Π.Μ..
3) Για ςοβαροφσ λόγουσ και μετά από αίτθςθ του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι, θ υνζλευςθ
μπορεί να παρατείνει τθ διάρκεια ςπουδϊν, μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ
υντονιςτικισ Επιτροπισ. Πάντωσ ςυνιςτάται ςτουσ ΜΦ θ ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ των
μεταπτυχιακϊν τουσ ςπουδϊν, κακϊσ θ παράταςθ δθμιουργεί προβλιματα ςτθν
εφρυκμθ λειτουργία του ΠΜ. Θ παράταςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ιμιςυ τθσ
κανονικισ διάρκειασ φοίτθςθσ του ΠΜ.
4) Παρζχεται θ δυνατότθτα προςωρινισ αναςτολισ των ςπουδϊν, ζωσ δφο (2) ςυνεχόμενα
εξάμθνα. Αυτι εγκρίνεται από τθ υνζλευςθ ζπειτα από αίτθςθ του μεταπτυχιακοφ
φοιτθτι και ςχετικι ειςιγθςθ τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ. Σα εξάμθνα αναςτολισ τθσ
φοιτθτικισ ιδιότθτασ δεν προςμετρϊνται ςτθν προβλεπόμενθ ανϊτατθ διάρκεια
κανονικισ φοίτθςθσ (βλζπε: 8, Δικαιϊματα και Τποχρεϊςεισ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν).
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Σπουδζσ Μερικήσ Φοίτηςησ
το Π.Μ.. κα παρζχεται θ δυνατότθτα για ςπουδζσ μερικισ φοίτθςθσ ςτισ παρακάτω
περιπτϊςεισ:
α) ςε εργαηόμενουσ φοιτθτζσ,
β) ςε φοιτθτζσ που διαμζνουν μόνιμα εκτόσ Αττικισ,
γ) λόγω οικογενειακϊν υποχρεϊςεων/προβλθμάτων,
γ) λόγω προβλθμάτων υγείασ.
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να δθλϊνουν ςτθν αίτθςθ που κα κατακζτουν για ςυμμετοχι
τουσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ τουσ ςτο Π.Μ.. ότι επικυμοφν να παρακολουκιςουν
ςπουδζσ μερικισ φοίτθςθσ αναφζροντασ τουσ λόγουσ και προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά όπου απαιτείται.

Διαδικαςία Επιλογήσ Μεταπτυχιακϊν Φοιτητϊν
1) Κάκε χρόνο, κατά τθ διάρκεια του εαρινοφ εξαμινου το Σμιμα δθμοςιεφει πρόςκλθςθ, θ
οποία αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ, για τθν ειςαγωγι φοιτθτϊν ςτο Π.Μ..,
του οποίου θ ζναρξθ ζχει προγραμματιςκεί για το αμζςωσ επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ. Θ
πρόςκλθςθ κοινοποιείται και ςτα ενδιαφερόμενα Τπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ι Ν.Π.Ι.Δ. κακϊσ
και ςτουσ ενδιαφερόμενουσ επαγγελματικοφσ φορείσ.
2) Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για τθν
εγγραφι τουσ ςτο Π.Μ.. ςε θμερομθνίεσ που ορίηονται ςτθν πρόςκλθςθ. τθν αίτθςθ οι
ενδιαφερόμενοι μποροφν να δθλϊςουν μζχρι δφο κατευκφνςεισ με ςειρά προτίμθςθσ.
Οι αιτιςεισ των υποψθφίων πρζπει να ςυνοδεφονται από τα προβλεπόμενα
δικαιολογθτικά. Αιτιςεισ που δεν ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά και
λοιπά δικαιολογθτικά δεν λαμβάνονται υπόψθ κατά τθ διαδικαςία επιλογισ των
υποψθφίων.
3) το Π.Μ.. γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Σμθμάτων Γεωγραφίασ ι άλλων ςυναφϊν
Σμθμάτων Πανεπιςτθμίων και Σεχνολογικϊν Ιδρυμάτων τθσ θμεδαπισ ι αντιςτοίχων
Σμθμάτων ομοταγϊν Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ επιςτθμονικϊν πεδίων ςχετικϊν με το
αντικείμενο των τριϊν κατευκφνςεων του Π.Μ...
4) Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των κζςεων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν είναι κατά μζγιςτο αρικμό
εξιντα (60) ειςακτζοι ςυμπεριλαμβανομζνων και των μερικισ φοίτθςθσ. Θ λειτουργία
των κατευκφνςεων και ο αρικμόσ των προκθρυςςόμενων κζςεων κα κακορίηεται
ετθςίωσ μετά από εκτίμθςθ:
• των δυνατοτιτων του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και του Ιδρφματοσ να
υποςτθρίηουν αποτελεςματικά το Π.Μ..,
• των εκπαιδευτικϊν υποχρεϊςεων του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ για τθν
ικανοποιθτικι διεξαγωγι του εκπαιδευτικοφ προπτυχιακοφ προγράμματοσ,
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• των ανειλθμμζνων υποχρεϊςεων του Ιδρφματοσ όςον αφορά ςτθν ομαλι πρόοδο
των ερευνθτικϊν προγραμμάτων,
• των υλικοτεχνικϊν δυνατοτιτων του Ιδρφματοσ,
• του επιςτθμονικοφ ενδιαφζροντοσ κάκε κατεφκυνςθσ του Προγράμματοσ,
• των αναγκϊν τθσ χϊρασ ςε εξειδικευμζνο επιςτθμονικό δυναμικό.
5) Οι υποψιφιοι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ οφείλουν να υποβάλουν εμπρόκεςμα,
αυτοπροςϊπωσ, θλεκτρονικά ι με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτθ Γραμματεία του Π.Μ.. του
Σμιματοσ Γεωγραφίασ τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:
• αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςυμπλθρωμζνθ ςε ζντυπο που χορθγείται από τθ
Γραμματεία Μεταπτυχιακϊν πουδϊν του Σμιματοσ Γεωγραφίασ (παρζχεται και
ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ) ςτθν οποία επιλζγεται και θ/οι
κατεφκυνςθ/κατευκφνςεισ που επικυμεί να ακολουκιςει (με ςειρά προτίμθςθσ),
• επικυρωμζνο αντίγραφο πτυχίου ι διπλϊματοσ και αναλυτικι βακμολογία του
πτυχίου ι των πτυχίων που υποβάλλονται (τρζχουςα αναλυτικι βακμολογία για
τουσ τελειόφοιτουσ),
• κείμενο ερευνθτικϊν προκζςεων, διαφορετικό για κάκε κατεφκυνςθ,
• βιογραφικό ςθμείωμα, ςυνοδευόμενο από τα απαιτοφμενα αποδεικτικά ςτοιχεία
αναφερομζνων ςε αυτό κακϊσ και από άλλα υποςτθρικτικά ςτοιχεία (π.χ.
εργαςίεσ, δθμοςιεφςεισ, διπλωματικι εργαςία, κ.α.),
• βεβαίωςθ επαγγελματικισ εμπειρίασ (εάν υπάρχει),
• βεβαίωςθ εργαςίασ, εφόςον ο υποψιφιοσ εργάηεται, (ςτθν περίπτωςθ που ο αιτϊν
επικυμεί κακεςτϊσ μερικισ φοίτθςθσ),
• αποδεικτικό καλισ γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (τουλάχιςτον επίπεδο Β2) ι και
περιςςοτζρων ξζνων γλωςςϊν,
• δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ
6) Προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ αντικειμενικότθτα τθσ κρίςθσ για τθν επιλογι των
υποψθφίων, για κάκε Κατεφκυνςθ ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ, Επιτροπι
(Ε.Ε.Μ.Φ.). Οι Επιτροπζσ Επιλογισ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν απαρτίηονται από μζλθ
Δ.Ε.Π. του Σμιματοσ που διδάςκουν ςτο Π.Μ... τισ Επιτροπζσ αυτζσ διαβιβάηονται οι
αιτιςεισ των υποψθφίων με τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά. Ζργο των Επιτροπϊν
Επιλογισ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν είναι:
• Ο ζλεγχοσ των αιτιςεων ωσ προσ το ζγκαιρο τθσ υποβολισ τουσ.
• Ο ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ όλων των υποβλθκζντων πιςτοποιθτικϊν.
• Ο ζλεγχοσ τθσ γλωςςικισ επάρκειασ. Απαιτείται θ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ
(τουλάχιςτον ςε επίπεδο Β2) που τεκμθριϊνεται με Πιςτοποιθτικά
Γλωςςομάκειασ (επιπζδου Β2). Από τθν υποχρζωςθ αυτι εξαιροφνται οι κάτοχοι
προπτυχιακοφ ι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν αναγνωριςμζνου από τον
Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. Αγγλόφωνου Πανεπιςτθμίου.
• Θ κατάταξθ των υποψθφίων κατά ςειρά επιτυχίασ φςτερα από ςυνεκτίμθςθ των
προςόντων των υποψθφίων.
7) τθ διαμόρφωςθ τθσ τελικισ αξιολογικισ κατάταξθσ των υποψθφίων ςυμβάλλουν οι
παρακάτω παράγοντεσ:
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• ο γενικόσ βακμόσ πτυχίου,
• θ βακμολογία ςυγγενϊν προπτυχιακϊν μακθμάτων και πτυχιακισ εργαςίασ, εάν
υπάρχει,
• εμπειρία (επαγγελματικι) μετά τθν κτιςθ του πτυχίου ςχετικι με το Π.Μ.. και
βιογραφικό ςθμείωμα ( όπωσ επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ – ανακοινϊςεισ ςε
γνωςτικά αντικείμενα ςχετικά με το Π.Μ..),
• θ καλι γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν (απαιτείται θ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ
τουλάχιςτον ςε επίπεδο Β2) και μοριοδοτείται περιςςότερο θ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ
γλϊςςασ ςε επίπεδο C2 κακϊσ και θ γνϊςθ δεφτερθσ γλϊςςασ,
• οι ειδικζσ γνϊςεισ, όπου αυτό χρειάηεται
• θ προφορικι ςυνζντευξθ και το κείμενο ερευνθτικϊν προκζςεων,
• ςυςτατικζσ επιςτολζσ.
Σα προαναφερκζντα κριτιρια αξιολόγθςθσ των υποψθφίων δφναται να
διαφοροποιθκοφν με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ, θ οποία κα λαμβάνεται πριν τθν
δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ. Θ μοριοδότθςθ των κριτθρίων αυτϊν αξιολόγθςθσ
ορίηεται με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ.
8) Οι Επιτροπζσ Επιλογισ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν περατϊνουν τθν κρίςθ τουσ ςε εφλογο
χρονικό διάςτθμα μετά τθ λιξθ τθσ πρόςκλθςθσ και υποβάλλει τισ προτάςεισ τθσ (ςειρά
κατάταξθσ και κατάλογοσ των επιτυχόντων κακϊσ και τισ τυχόν υποχρεϊςεισ
ςυγκεκριμζνων φοιτθτϊν για παρακολοφκθςθ μακθμάτων από το προπτυχιακό
πρόγραμμα ςπουδϊν) για ζγκριςθ και επικφρωςθ ςτθ υνζλευςθ.
9) Από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων και ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα
πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ (ανάλογα με τθν θμερομθνία
ζκδοςθσ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ) οι επιτυχόντεσ μποροφν να κατακζτουν αίτθςθ για
απαλλαγι τουσ από τθν υποχρζωςθ καταβολισ τζλουσ φοίτθςθσ ςφμφωνα με τα όςα
ορίηονται ςτο άρκρο 37 του ν. 4485/2017. Αιτιςεισ που δεν ςυνοδεφονται από τα
απαραίτθτα πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά που ορίηονται από τον νόμο, δεν
κα λαμβάνονται υπ’ όψιν από τθν Επιτροπι Επιλογισ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν. Όςοι
λαμβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι δεν δικαιοφνται απαλλαγι.
10) Οι εγγραφζσ των επιτυχόντων και θ ζναρξθ των μακθμάτων γίνονται κατά το πρϊτο
δεκαιμερο του Οκτωβρίου, εκάςτου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ.

Υποτροφίεσ
1. Απαλλάςςονται από τα τζλθ φοίτθςθσ οι φοιτθτζσ Π.Μ.., που πλθροφν τισ προχποκζςεισ
που προβλζπονται ςτθν τρζχουςα νομοκεςία. ε κάκε περίπτωςθ, οι απαλλαςςόμενοι
φοιτθτζσ δεν ξεπερνοφν το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυνολικοφ
αρικμοφ των φοιτθτϊν που ειςάγονται ςτο Π.Μ.. και ςτθ ςυγκεκριμζνθ
ειδίκευςθ/κατεφκυνςθ, δεδομζνου ότι τθν επιλζγουν κατά τθ διαδικαςία ειςαγωγισ. Αν
οι δικαιοφχοι υπερβαίνουν το ποςοςτό του προθγοφμενου εδαφίου, επιλζγονται με
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ςειρά κατάταξθσ ξεκινϊντασ από αυτοφσ που ζχουν το μικρότερο ειςόδθμα, ςφμφωνα
με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ του νόμου.
2. Θ αίτθςθ για απαλλαγι από τα τζλθ φοίτθςθσ υποβάλλεται φςτερα από τθν ολοκλιρωςθ
τθσ διαδικαςίασ επιλογισ των φοιτθτϊν των Π.Μ.. Όςοι λαμβάνουν υποτροφία από
άλλθ πθγι ι ζχουν ιδθ απαλλαχκεί από τθν καταβολι τελϊν φοίτθςθσ ςε άλλο Π.Μ..
δεν δικαιοφνται απαλλαγι.
3. Σο πρόγραμμα χορθγεί ζξι (6) υποτροφίεσ αριςτείασ ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ
πλιρουσ φοίτθςθσ που κα πετφχουν τθν υψθλότερθ βακμολογία. υγκεκριμζνα:
Σο Π.Μ.. χορθγεί για το Αϋ και Βϋ εξάμθνο μία υποτροφία ανά κατεφκυνςθ (επιςτροφι
διδάκτρων). Οι υποτροφίεσ αυτζσ *μία (1) ανά κατεφκυνςθ+ απονζμονται ςτο τζλοσ των
εξετάςεων κάκε περιόδου (Αϋ και Βϋ εξάμθνο ςπουδϊν), ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ
πλιρουσ φοίτθςθσ που ζχουν εξεταςτεί με επιτυχία ςε όλα τα μακιματα του
αντίςτοιχου εξαμινου και ςυγκεντρϊνουν τθν υψθλότερθ μζςθ βακμολογία μεταξφ των
ςυμφοιτθτϊν τουσ τθσ ίδιασ κατεφκυνςθσ.
4. Οι Τποψιφιοι Διδάκτορεσ δφναται να παρζχουν ζργο μερικισ απαςχόλθςθσ, το οποίο
κακορίηεται κάκε φορά από τθ υνζλευςθ.

Δομή Ρρογράμματοσ
Σα μακιματα και θ διδακτικι και ερευνθτικι απαςχόλθςθ κατανζμονται ςε ενάμιςι (1,5)
ζτοσ για τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ πλιρουσ φοίτθςθσ και ςε τρία (3) ζτθ για τουσ
μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ μερικισ φοίτθςθσ.

Ρροχποθζςεισ Απόκτηςησ Μεταπτυχιακοφ Τίτλου Σπουδϊν
1) Από τα τρία (3) διδακτικά εξάμθνα πλιρουσ φοίτθςθσ του Π.Μ.. τα δφο (2) πρϊτα είναι
εξάμθνα μακθμάτων και το τρίτο εξάμθνο είναι αφιερωμζνο ςτθν υποχρεωτικι
εκπόνθςθ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ, ςτθν υποχρεωτικι
παρακολοφκθςθ του εμιναρίου κακϊσ και ςτθν προαιρετικι εκπόνθςθ πρακτικισ
άςκθςθσ. Για τθν απόκτθςθ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ κάκε
μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ πρζπει να παρακολουκιςει επιτυχϊσ οκτϊ (8) μακιματα
*ςυνολικά εξιντα (60) πιςτωτικϊν μονάδων (ECTS)+, και να παραδϊςει και παρουςιάςει
επιτυχϊσ τθν διπλωματικι εργαςία *τριάντα (30) πιςτωτικϊν μονάδων (ECTS)].
υγκεκριμζνα το πρόγραμμα ζχει τθν ακόλουκθ δομι:
Για τουσ φοιτθτζσ πλιρουσ φοίτθςθσ:
τισ Κατευκφνςεισ Αϋ και Βϋ θ κατανομι των μακθμάτων είναι θ ακόλουκθ: τρία (3)
υποχρεωτικά και ζνα υποχρεωτικό κατ’ επιλογιν ςτο πρϊτο (χειμερινό) εξάμθνο και δφο
(2) υποχρεωτικά και δφο (2) υποχρεωτικά κατ’ επιλογιν ςτο δεφτερο (εαρινό) εξάμθνο.
Και για τισ δφο κατευκφνςεισ διατίκεται επαρκισ αρικμόσ μακθμάτων ανά εξάμθνο ϊςτε
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να υπάρχει δυνατότθτα ουςιαςτικϊν επιλογϊν. τθν Κατεφκυνςθ Γϋ διατίκενται τζςςερα
(4) υποχρεωτικά ςτο πρϊτο (χειμερινό) εξάμθνο και ζνα (1) υποχρεωτικό μάκθμα, το
οποίο είναι ςεμιναριακό, και τρία (3) υποχρεωτικά κατ’ επιλογιν ςτο δεφτερο (εαρινό
εξάμθνο). Σα μακιματα επιλογισ ςτθν κατεφκυνςθ αυτι διατίκενται μόνο ςτο δεφτερο
εξάμθνο. το εαρινό εξάμθνο δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ
όλων των κατευκφνςεων μιασ ελεφκερθσ επιλογισ (μακιματοσ από οποιαδιποτε από
τισ άλλεσ δφο κατευκφνςεισ).
Για τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και των τριϊν Κατευκφνςεων το τρίτο εξάμθνο
περιλαμβάνει τθν υποχρεωτικι εκπόνθςθ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ,
τθν προαιρετικι παρακολοφκθςθ ςεμιναρίου και τθν προαιρετικι εκπόνθςθ πρακτικισ
άςκθςθσ ςε επιλεγμζνουσ φορείσ.
Οι φοιτθτζσ μερικισ φοίτθςθσ είναι υποχρεωμζνοι να παρακολουκιςουν δφο (2)
μακιματα (τον μιςό δθλαδι αρικμό μακθμάτων που παρακολουκοφν οι μεταπτυχιακοί
φοιτθτζσ πλιρουσ φοίτθςθσ) ανά εξάμθνο ςτθ διάρκεια των δφο ακαδθμαϊκϊν ετϊν ενϊ
για τθν εκπόνθςθ τθσ υποχρεωτικισ διπλωματικισ εργαςίασ τουσ δίνεται χρονικό
διάςτθμα δφο (2) εξαμινων (διπλάςιο από αυτό των φοιτθτϊν πλιρουσ φοίτθςθσ).
2) Θ παρακολοφκθςθ του μεταπτυχιακοφ εμιναρίου του Γϋ εξαμινου είναι προαιρετικι.
Θεωρείται ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ ζχουν ολοκλθρϊςει με επιτυχία τισ
υποχρεϊςεισ τουσ ςτο μεταπτυχιακό εμινάριο αν λάβουν τθ ςχετικι βεβαίωςθ
παρακολοφκθςθσ από τθ γραμματεία του Π.Μ...
3) Θ διδαςκαλία μακθμάτων με μζςα εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ δφναται να
πραγματοποιθκεί ςε ποςοςτό μικρότερο από τριάντα πζντε τοισ εκατό (35%), ςφμφωνα
με όςα ειδικότερα ορίηονται ςτον Κανονιςμό Μεταπτυχιακϊν πουδϊν. Επιλζγεται
αυτόσ ο τρόποσ διδαςκαλίασ για να καλφψει διαλζξεισ διακεκριμζνων επιςτθμόνων τθσ
Εφαρμοςμζνθσ Γεωγραφίασ και τθσ Διαχείριςθσ του Χϊρου από Πανεπιςτιμια και
Ερευνθτικά Κζντρα τθσ αλλοδαπισ. Επιπλζον διευκολφνει εργαηόμενουσ φοιτθτζσ, ι/και
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μθ εργαηόμενων φοιτθτϊν, να ζχουν πρόςβαςθ ςτο
εκπαιδευτικό υλικό χωρίσ να απαιτείται θ φυςικι τουσ παρουςία. Σο Σμιμα διακζτει τισ
κατάλλθλεσ τεχνικζσ υποδομζσ ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ, για τθν
κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν.
4) Θ υποχρεωτικι μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία εκπονείται ςτο Γϋ εξάμθνο ςπουδϊν
για τουσ φοιτθτζσ πλιρουσ φοίτθςθσ και ςτα Εϋ και Σϋ εξάμθνα για τουσ φοιτθτζσ
μερικισ φοίτθςθσ. Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για τθν ανάκεςθ, εκπόνθςθ και
αξιολόγθςθ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ δίνονται ςτθ ςυνζχεια.
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Πίνακεσ Μακθμάτων Π.Μ.. ανά εξάμθνο για τισ τρεισ (3) Κατευκφνςεισ. (ΔΜ: Διδακτικζσ
Μονάδεσ, ΠΜ: Πιςτωτικζσ Μονάδεσ, υντ.: υντελεςτισ Βαρφτθτασ, Τ: Τποχρεωτικό, Ε:
Επιλογισ
Μαθήματα Αϋ Εξαμήνου Σπουδϊν για πλήρουσ φοίτηςησ
Αϋ και Γϋ Εξαμήνου Σπουδϊν για μερικήσ φοίτηςησ

Κωδικόσ
Μακιματοσ

ΔΜ/ΡΜ/Συντ.

Αϋ Κατεφθυνςη: ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΦΩΝ
ΤΠ1
ΤΠ2
ΤΠ3
ΤΠ12
ΚΝ6
ΕΠ9

Τ
Τ
Ε
Τ
Ε
Ε

Φυςικζσ Διεργαςίεσ, Κίνδυνοι και Καταςτροφζσ
Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Αςφάλεια
Κοινωνικζσ και Οικονομικζσ Επιπτϊςεισ των Καταςτροφϊν
Σρωτότθτα και Διακινδφνευςθ: Πρόλθψθ και Ετοιμότθτα
Μζκοδοι Επιςτθμονικισ Ζρευνασ ςτθ Γεωγραφία
Θεςμοί και Πολιτικζσ Αςφάλειασ ςτον Ευρωπαϊκό Χϊρο

3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5

Βϋ Κατεφθυνςη: ΧΩΙΚΕΣ ΡΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝAΡΤΥΞΘ ΣΤΘΝ ΕΥΩΡΘ
ΚΝ6
ΤΠ5

Τ
Τ

ΤΠ6

Τ

ΕΠ17
ΕΠ9
ΕΠ7

Ε
Ε
Ε

Μζκοδοι Επιςτθμονικισ Ζρευνασ ςτθ Γεωγραφία
Γεωγραφίεσ τθσ Παγκοςμιοποίθςθσ
Προγραμματιςμόσ, Ανάπτυξθ και Διαχείριςθ του Χϊρου:
Θεωρίεσ και Πρακτικζσ
Μεταναςτευτικι Πολιτικι και Μεταναςτευτικζσ Ροζσ
Θεςμοί και Πολιτικζσ Αςφάλειασ ςτον Ευρωπαϊκό Χϊρο
Ηθτιματα Ανιςοτιτων και Κοινωνικοφ Διαχωριςμοφ ςτισ Πόλεισ

3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5

Γϋ Κατεφθυνςη: ΓΕΩΡΛΘΟΦΟΙΚΘ
ΚΝ6

Τ

ΤΠ15

Τ

ΤΠ14
ΤΠ36

Τ
Τ

Μζκοδοι Επιςτθμονικισ Ζρευνασ ςτθ Γεωγραφία
Εφαρμοςμζνθ Ανάλυςθ Γεωγραφικϊν Δεδομζνων με τθν
Αξιοποίθςθ ΓΠ
Ειδικά Θζματα Σθλεπιςκόπθςθσ
Χωρικζσ Βάςεισ Δεδομζνων

Μαθήματα Bϋ Εξαμήνου Σπουδϊν για πλήρουσ φοίτηςησ
Βϋ και Δϋ Εξαμήνου Σπουδϊν για μερικήσ φοίτηςησ

Κωδικόσ
Μακιματοσ

3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5

ΔΜ/ΡΜ/Συντ.

Α’ Κατεφθυνςη: ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΦΩΝ
ΤΠ34
ΤΠ35
ΕΠ14
ΚΝ7
ΚΝ4
ΕΠ40

Τ
Τ
Ε
Ε
Ε
Ε

ΕΠ16

Ε

χεδιαςμόσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ
χεδιαςμόσ Αποκατάςταςθσ και Αναςυγκρότθςθσ
Φυςικοί Κίνδυνοι ςτθν Παράκτια Ηϊνθ
Εφαρμογζσ Γεωπλθροφορικισ ςτθ Διαχείριςθ Καταςτροφϊν
Εφαρμοςμζνθ Χωρικι Ανάλυςθ
Διακυβζρνθςθ Περιβαλλοντικϊν Κινδφνων
Σοπικι Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ: Προγράμματα και Κοινωνικζσ
Αντιςτάςεισ

3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5

Β’ Κατεφθυνςη: ΧΩΙΚΕΣ ΡΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝAΡΤΥΞΘ ΣΤΘΝ ΕΥΩΡΘ
ΤΠ32
ΤΠ31

Τ
Τ

Περιφερειακι Ανάπτυξθ και Πολιτικζσ
Αςτικι Ανάπτυξθ και Πολιτικζσ Αναδιάρκρωςθσ

3/7.5/1.5
3/7.5/1.5

20
ΕΠ2

Ε

ΕΠ16

Ε

ΚΝ4
ΕΠ29

Ε

ΕΠ26

Ε

ΕΠ28

Ε

Ε

ΤΠ17
ΕΠ30
ΚΝ7
ΚΝ4
ΕΠ27

Τ
Ε
Ε
Ε
Ε

ΕΠ26

Ε

Κωδικόσ
Μακιματοσ

Τ
Ε
Ε

Ανάπτυξθ και Αναδιάρκρωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Τπαίκρου
Σοπικι Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ: Προγράμματα και Κοινωνικζσ
Αντιςτάςεισ
Εφαρμοςμζνθ Χωρικι Ανάλυςθ
Δθμογραφικζσ Προκλιςεισ και Προοπτικζσ
Μζκοδοι Περιφερειακισ Ανάλυςθσ με ζμφαςθ ςτθν Χωρικι
Οικονομετρία
Δια-εκνιςμόσ και Ειδικά Θζματα Ανκρϊπινθσ Γεωγραφίασ
Γ’ Κατεφθυνςη: ΓΕΩΡΛΘΟΦΟΙΚΘ
Ερευνθτικά κζματα ςτθ Γεωπλθροφορικι (εμινάριο)
Προγραμματιςμόσ Ανάλυςθσ Χωρικϊν Δεδομζνων
Εφαρμογζσ Γεωπλθροφορικισ ςτθ Διαχείριςθ Καταςτροφϊν
Εφαρμοςμζνθ Χωρικι Ανάλυςθ
Γεωμοντελοποίθςθ
Μζκοδοι Περιφερειακισ Ανάλυςθσ με ζμφαςθ ςτθν Χωρικι
Οικονομετρία

Μαθήματα Γϋ Εξαμήνου Σπουδϊν για πλήρουσ φοίτηςησ
Εϋ και ΣΤϋ Εξαμήνου Σπουδϊν για μερικήσ φοίτηςησ

3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5

3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5
3/7.5/1.5

ECTS

Α’ Κατεφθυνςη: ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΟΦΩΝ
Β’ Κατεφθυνςη: ΧΩΙΚΕΣ ΡΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝAΡΤΥΞΘ ΣΤΘΝ ΕΥΩΡΘ
Γ’ Κατεφθυνςη: ΓΕΩΡΛΘΟΦΟΙΚΘ
Διπλωματικι Εργαςία
30
εμινάριο
10
Πρακτικι Άςκθςθ
10
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Αξιολόγηςη τησ Απόδοςησ
1) Θ αξιολόγθςθ και θ βακμολόγθςθ ςε κάκε μάκθμα είναι αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του
διδάςκοντα κακθγθτι, γίνεται ςε πλιρθ ανεξαρτθςία από τα άλλα μακιματα και
αποτελεί παράγωγο τθσ αντικειμενικισ εκτίμθςθσ τθσ απόδοςθσ του μεταπτυχιακοφ
φοιτθτι ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα.
2) Θ εξζταςθ των μακθμάτων τόςο για τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ πλιρουσ, όςο και για
τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ μερικισ φοίτθςθσ γίνεται ςτισ εξεταςτικζσ περιόδουσ που
είναι τρεισ (3): ςτο τζλοσ των δφο εξαμινων - χειμερινοφ για τα μακιματα Αϋ εξαμινου
(Φεβρουάριοσ) και εαρινοφ για τα μακιματα Βϋ εξαμινου (Ιοφνιοσ) κακϊσ και θ
επαναλθπτικι εξζταςθ το επτεμβρίου για τα μακιματα και των δφο εξαμινων. Θ
θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ κακϊσ και θ διάρκεια των εξεταςτικϊν περιόδων του
τζλουσ των δφο εξαμινων ορίηονται κατά τον ακαδθμαϊκό προγραμματιςμό. Θ
εξεταςτικι περίοδοσ του επτεμβρίου αρχίηει ςτισ αρχζσ επτεμβρίου και διαρκεί τρεισ
(3) ςυνεχείσ εβδομάδεσ.
3) Θ διάρκεια επεξεργαςίασ των κεμάτων, κατά τθ γραπτι εξζταςθ κάκε μακιματοσ, ςε
καμιά περίπτωςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ τρεισ (3) ϊρεσ. Οι εξετάςεισ δε κάκε
μακιματοσ διεξάγονται με τθν ευκφνθ του διδάςκοντα το μάκθμα, ο οποίοσ παραμζνει
ςτο Κδρυμα κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ διεξαγωγισ τουσ.
4) Φοιτθτισ που καταλαμβάνεται να αντιγράφει από βιβλία ι ςθμειϊςεισ ι από γραπτά
άλλου φοιτθτι ι χρθςιμοποιεί θλεκτρονικά μζςα (όπωσ κινθτά τθλζφωνα, υπολογιςτι
κτλ) κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ ι ςυνεννοείται με άλλουσ φοιτθτζσ ι παρεμποδίηει
τθν ομαλι διεξαγωγι των εξετάςεων μθδενίηεται, αφοφ ςθμειωκεί και μονογραφθκεί το
γραπτό του από τον επιτθρθτι που διαπίςτωςε το ςυμβάν. τθ ςυνζχεια θ ςχετικι
υπόκεςθ παραπζμπεται για τα περαιτζρω ςτθ υνζλευςθ.
5) Ο τελικόσ βακμόσ κάκε μακιματοσ προκφπτει από το ςφνολο των επιδόςεων των
φοιτθτϊν ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ (π.χ. εργαςίεσ, εξετάςεισ) ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ
που παρζχει ο κάκε διδάςκων ςτθν αρχι του εξαμινου. Θ αξιολόγθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ
ικανότθτασ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν γίνεται με βάςθ τθ δεκαβάκμια κλίμακα (με
ακρίβεια ενόσ δεκαδικοφ) ςφμφωνα με τθν ακόλουκθ βακμολογικι κλίμακα: Άριςτα
8,6-10,0 Λίαν Καλϊσ 7,1-8,5 Καλϊσ 6,0-7,0. Σο όριο επιτυχοφσ αξιολόγθςθσ κάκε
μακιματοσ είναι το 6,0.
6) Μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων και ςε προκεςμία εντόσ πζντε (5) θμερϊν οι
φοιτθτζσ μποροφν να δουν τα γραπτά τουσ τθν θμζρα και ϊρα που ορίηεται από τον
υπεφκυνο του μακιματοσ. Υςτερα από τθν πάροδο τθσ ανωτζρω προκεςμίασ και εντόσ
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ διεξαγωγι των εξετάςεων του μακιματοσ ο υπεφκυνοσ
κατακζτει τθν οριςτικι κατάςταςθ βακμολογίασ.
7) Μετά τθ δεφτερθ αποτυχία του φοιτθτι ςε μάκθμα ι μακιματα, φςτερα από αίτθςι του,
ορίηεται με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ τριμελισ επιτροπι για τθν επανεξζταςι του. Θ
αίτθςθ κατατίκεται εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων
του μακιματοσ τθσ εξεταςτικισ περιόδου του επτεμβρίου. Θ επιτροπι αποτελείται από
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μζλθ Δ.Ε.Π. τθσ χολισ που ζχουν το ίδιο ι ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο με το
εξεταηόμενο μάκθμα. Από τθν επιτροπι εξαιρείται ο υπεφκυνοσ τθσ εξζταςθσ διδάςκων.
Θ επιτροπι είναι αρμόδια να αποφαςίςει τθ διαδικαςία επανεξζταςθσ του φοιτθτι. Θ
εξζταςθ από επιτροπι κα πραγματοποιείται εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν ανακοίνωςθ
των αποτελεςμάτων τθσ εξεταςτικισ περιόδου του επτεμβρίου
8) ε περίπτωςθ αποτυχίασ του φοιτθτι ςτθν εξζταςι του από τθν τριμελι επιτροπι θ
υνζλευςθ δφναται να αποφαςίςει κατά περίπτωςθ και αφοφ ςυνεκτιμιςει όλθ τθν
πορεία του φοιτθτι, να ορίςει τθν εκ νζου παρακολοφκθςθ του μακιματοσ από τον
φοιτθτι.
9) Ο τελικόσ βακμόσ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ πουδϊν προκφπτει από τθ
βακμολογία του φοιτθτι ςτα μακιματα και ςτθ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία
ςφμφωνα και με τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται με
βάςθ τθν δεκαβάκμια κλίμακα (με ακρίβεια ενόσ δεκαδικοφ) και με βάςθ τθν ακόλουκθ
βακμολογικι κλίμακα: Άριςτα 8,6-10,0 Λίαν Καλϊσ 7,1-8,5 Καλϊσ 6,0-7,0.
Αναλυτικά ο βακμόσ πτυχίου προκφπτει ωσ το άκροιςμα του εξιντα πζντε τοισ εκατό
(65%) του μζςου όρου τθσ βακμολογίασ των οκτϊ (8) μακθμάτων και του τριάντα πζντε
τοισ εκατό (35%) του τελικοφ βακμοφ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ.

Σχετικά με την Εκπόνηςη Μεταπτυχιακήσ Διπλωματικήσ Εργαςίασ
(ΜΔΕ)
1) Περιεχόμενο και ςκοπόσ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ.
Θ εκπόνθςθ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ παρζχει τθν ευκαιρία για
ςφνκεςθ και αξιοποίθςθ των γνϊςεων που αποκτικθκαν ςτα δυο πρϊτα εξάμθνα
ςπουδϊν του Π.Μ... Θ Μεταπτυχιακι Διπλωματικι Εργαςία πρζπει να αποδεικνφει
προχωρθμζνεσ κεωρθτικζσ γνϊςεισ και μεκόδουσ ζρευνασ, κριτικι ςκζψθ, ςυνκετικζσ
και ερευνθτικζσ ικανότθτεσ.
2) Προχποκζςεισ ανάκεςθσ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ.
Θ ανάκεςθ γίνεται δυο φορζσ τον χρόνο: κατά το πρϊτο δεκαιμερο του χειμερινοφ και
του εαρινοφ εξαμινου ςπουδϊν. Θ εκπόνθςθ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ
ανατίκεται ςε μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ που ζχουν ολοκλθρϊςει με επιτυχία τα δφο
τρίτα (2/3) από το ςφνολο των μακθμάτων του προγράμματοσ που απαιτοφνται για τθν
απόκτθςθ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ *που είναι ςυνολικά οκτϊ (8)].
3) Διαδικαςία επιλογισ και ζγκριςθσ κζματοσ.
Ο μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ προτείνουν το κζμα τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ
εργαςίασ ςτο μζλοσ ΔΕΠ του Σμιματοσ Γεωγραφίασ που διδάςκει το αντίςτοιχο
αντικείμενο ςτο Π.Μ... θμειϊνεται ότι το κζμα τθσ εργαςίασ πρζπει να εντάςςεται ςτο
γνωςτικό πεδίο τθσ ειδίκευςθσ που παρακολουκοφν οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ. Θ
εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ είναι ατομικι. Θ εργαςία επιβλζπεται από αποκλειςτικά ζναν
επιβλζποντα.
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ε περίπτωςθ που θ πρόταςθ γίνει αποδεκτι, ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ κατακζτει ςτθ
Γραμματεία του Π.Μ.. αίτθςθ πρόταςθσ εκπόνθςθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ
εργαςίασ που περιλαμβάνει προτεινόμενο ενδεικτικό τίτλο, το μζλοσ ΔΕΠ που
προτείνεται να αναλάβει τθν επίβλεψθ και περίλθψθ/ςφντομθ περιγραφι τθσ εργαςίασ
(ζωσ 400 λζξεισ) προκειμζνου να ςυηθτθκεί ςτθ υντονιςτικι Επιτροπι θ οποία
ειςθγείται ςτθ υνζλευςθ τον οριςμό του κζματοσ και του επιβλζποντα. Θ υνζλευςθ
εγκρίνει το τελικό κζμα και ορίηει τον επιβλζποντα τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ
εργαςίασ.
4) Χρόνοσ εκπόνθςθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ.
Θ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία εκπονείται κατά τθ διάρκεια του Γϋ εξαμινου
ςπουδϊν για τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ πλιρουσ φοίτθςθσ και απαιτεί τθν
ουςιαςτικι απαςχόλθςθ του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι τουλάχιςτον για ζνα κανονικό
εξάμθνο ςπουδϊν. ε περιπτϊςεισ ανάκεςθσ τθσ εργαςίασ ςε μεταγενζςτερα εξάμθνα
απαιτείται και πάλι θ παρζλευςθ τουλάχιςτον ενόσ εξαμινου ςπουδϊν μζχρι τθν
κατάκεςθ τθσ εργαςίασ για εξζταςθ. Για τουσ μερικισ φοίτθςθσ φοιτθτζσ θ εκπόνθςθ τθσ
μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ γίνεται κατά τθ διάρκεια των Εϋ και Σϋ
εξαμινων.
5) Προδιαγραφζσ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ.
Σο κυρίωσ ςϊμα του κειμζνου τθσ εργαςίασ πρζπει να είναι μεταξφ 15.000 και 20.000
λζξεων (δεν περιλαμβάνονται οι λεηάντεσ ςχθμάτων, το περιεχόμενο πινάκων, τα
υπομνιματα των χαρτϊν, ο κατάλογοσ τθσ βιβλιογραφίασ, κ.λ.π.). ε ειδικοφσ τφπουσ
μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ μποροφν αυτζσ να ςυμπεριλαμβάνουν
ψθφιακοφσ ι ζντυπουσ χάρτεσ, πολυμζςα ι/και ανάπτυξθ αλγορίκμων – λογιςμικοφ. Θ
μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία πρζπει να ακολουκεί τισ αναλυτικζσ προδιαγραφζσ
που αναφζρονται ςτο κείμενο «Οδθγίεσ για τθ υγγραφι Πτυχιακϊν Εργαςιϊν του
τμιματοσ Γεωγραφίασ» που κα διανεμθκεί ζγκαιρα ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ από
τθ Γραμματεία του Π.Μ...
6) Εξζταςθ – βακμολόγθςθ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ.
Θ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία κατατίκεται για εξζταςθ εφόςον ο μεταπτυχιακόσ
φοιτθτισ ζχει ολοκλθρϊςει με επιτυχία όλα τα μακιματα του προγράμματοσ ςπουδϊν
που απαιτοφνται για τθν απόκτθςθ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ
[ςυνολικά οκτϊ (8)+. τθν περίπτωςθ αυτι υποβάλλει αίτθςθ εξζταςθσ ςτθ Γραμματεία
του Π.Μ.. και κατακζτει τρία (3) αντίγραφα τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ
ςε ζντυπθ ι/και ψθφιακι μορφι τουλάχιςτον δφο (2) εβδομάδεσ πριν από τθν
θμερομθνία εξζταςθσ των μεταπτυχιακϊν διπλωματικϊν εργαςιϊν. Για τθν κατάκεςθ
τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ απαιτείται βεβαίωςθ του Επιβλζποντα με τθν
οποία βεβαιϊνεται ότι θ εργαςία ζχει περατωκεί. Σαυτόχρονα με τθν κατάκεςθ τθσ
διπλωματικισ του εργαςίασ ςε ζντυπθ και ςε ψθφιακι μορφι, ο μεταπτυχιακόσ
φοιτθτισ υποχρεοφται να υπογράψει διλωςθ ςε ζντυπθ μορφι δθλϊνοντασ ότι θ
μελζτθ αυτι είναι γνιςια και αποκλειςτικά προϊόν δικισ τουσ ανεξάρτθτθσ ζρευνασ, ότι
δεν ζχουν αντιγράψει τίποτε από καμία άλλθ ζρευνα δθμοςιευμζνθ ι αδθμοςίευτθ,
κακϊσ και ότι δεν τθν ζχουν προθγουμζνωσ υποβάλει για αξιολόγθςθ ςτο ίδιο ι ςε
άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα τθσ θμεδαπισ ι του εξωτερικοφ. Θ διλωςθ αυτι γνθςιότθτασ

24
κα πρζπει να υπογραφεί και να υποβλθκεί ςτθ Γραμματεία Μεταπτυχιακϊν πουδϊν
του Σμιματοσ. Θ διλωςθ δεν κεωρείται ωσ επαρκισ απόδειξθ ωσ προσ το ότι θ
κατατεκειμζνθ μελζτθ δεν είναι προϊόν αντιγραφισ.
θμειϊνεται ότι οι μεταπτυχιακζσ διπλωματικζσ εργαςίεσ εξετάηονται τρεισ (3) φορζσ το
χρόνο ςτο τζλοσ των εξεταςτικϊν περιόδων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και επτεμβρίου.
Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων υποςτιριξθσ μεταπτυχιακϊν
διπλωματικϊν εργαςιϊν ςυγκαλείται υνζλευςθ με αντικείμενο τον οριςμό εξεταςτικϊν
επιτροπϊν των μεταπτυχιακϊν διπλωματικϊν εργαςιϊν. Οι εξεταςτικζσ επιτροπζσ των
μεταπτυχιακϊν διπλωματικϊν εργαςιϊν είναι τριμελείσ και αποτελοφνται από:
 τον/τθν επιβλζποντα τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ,
 ζνα μζλοσ ΔΕΠ του τμιματοσ Γεωγραφίασ, με ςυναφζσ αντικείμενο, που διδάςκει
ςτθ ςχετικι κατεφκυνςθ και δεν ζχει τθν ευκφνθ επίβλεψθσ μεταπτυχιακισ
διπλωματικισ εργαςίασ τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο. Αν όλα τα μζλθ ΔΕΠ του
τμιματοσ επιβλζπουν μεταπτυχιακζσ διπλωματικζσ εργαςίεσ τθ ςυγκεκριμζνθ
εξεταςτικι περίοδο ορίηεται από τθ υνζλευςθ ωσ βϋ εξεταςτισ εξωτερικόσ
εξεταςτισ μζλοσ ΔΕΠ του Χαροκόπειου Πανεπιςτιμιου ι άλλου ΑΕΙ. Σο μζλοσ
αυτό ςυμμετζχει ςε όλεσ τισ εξεταςτικζσ επιτροπζσ τθσ εξεταςτικισ περιόδου
προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ενιαίοσ τρόποσ αξιολόγθςθσ,
 ζναν τρίτο εξεταςτι ςχετικό με το αντικείμενο. Σο μζλοσ αυτό είναι εξωτερικόσ
εξεταςτισ και μπορεί να είναι μζλοσ ΔΕΠ άλλου Σμιματοσ του Χαροκόπειου
Πανεπιςτθμίου, μζλοσ ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ τθσ χϊρασ κακϊσ και Ερευνθτισ ςε
Ινςτιτοφτα, Ερευνθτικά Κζντρα κ.α. Εναλλακτικά, μπορεί να ανικει ςτο ΔΕΠ του
Σμιματοσ.
Θ υποςτιριξθ τθσ εργαςίασ γίνεται ςε δθμόςια ανοικτι παρουςίαςθ με ακροατζσ.
Δικαίωμα λόγου και υποβολισ ερωτιςεων ζχουν μόνο τα μζλθ τθσ τριμελοφσ
εξεταςτικισ επιτροπισ. Ο βακμόσ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ,
υπολογίηεται από το μζςο όρο τθσ βακμολογίασ των τριϊν εξεταςτϊν και
ςυνυπολογίηεται ςτον τελικό βακμό του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ με
ςυντελεςτι βαρφτθτασ 35%.
Θ αξιολόγθςθ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ γίνεται με βάςθ τθν
δεκαβάκμια κλίμακα (με ακρίβεια ενόσ δεκαδικοφ) και με βάςθ τθν ακόλουκθ
βακμολογικι κλίμακα: Άριςτα 8,6-10,0 Λίαν Καλϊσ 7,1-8,5 Καλϊσ 6,0-7,0. Σο όριο
επιτυχοφσ αξιολόγθςθσ τθσ μεταπτυχιακισ πτυχιακισ εργαςίασ είναι το 6,0.
7) Κατάκεςθ του τελικοφ κειμζνου τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ.
ε περίπτωςθ επιτυχθμζνθσ εξζταςθσ ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ, αφοφ ενςωματϊςει τισ
παρατθριςεισ των τριϊν εξεταςτϊν ςτο κείμενο τθσ εργαςίασ, παραδίδει ζνα (1)
αντίγραφο (ςε ψθφιακι μορφι) τθσ τελικισ μορφισ τθσ εργαςίασ ςτθ Γραμματεία του
Π.Μ... Ζνα (1) ακόμθ πλιρεσ αντίγραφο τθσ τελικισ μορφισ τθσ εργαςίασ κατατίκεται
ςε ψθφιακι μορφι, ςτθ βιβλιοκικθ του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου. Οι προδιαγραφζσ
του αντιγράφου αυτοφ προςδιορίηονται από τθ βιβλιοκικθ του Χαροκοπείου
Πανεπιςτθμίου.
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8) Επανεξζταςθ.
ε περίπτωςθ αποτυχίασ ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ζχει δικαίωμα να υποβάλλει
μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία με το ίδιο ι τροποποιθμζνο κζμα για μια ακόμθ
επαναξιολόγθςθ ςε μελλοντικι εξεταςτικι περίοδο. Θ ενδεχόμενθ τροποποίθςθ του
κζματοσ γίνεται ςε ςυνεργαςία με τον ίδιο ι άλλο επιβλζποντα και εγκρίνεται από τθ
υνζλευςθ. ε περίπτωςθ δεφτερθσ αποτυχίασ ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ διαγράφεται.
9) Δυνατότθτα εκπόνθςθσ μζρουσ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ ςε άλλο
Κδρυμα.
Μζροσ τθσ εργαςίασ μπορεί να εκπονείται ςε Πανεπιςτιμιο ι ερευνθτικό κζντρο του
εξωτερικοφ ι εςωτερικοφ ςτα πλαίςια προγραμμάτων επιμόρφωςθσ/ανταλλαγισ
μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν. τθν περίπτωςθ αυτι μπορεί να ορίηεται ωσ ςυνεπιβλζπων
μζλοσ του φορζα υποδοχισ το οποίο ςυμμετζχει και ςτθν εξεταςτικι επιτροπι.
10) Χριςθ πθγϊν δεδομζνων - κζματα αντιγραφισ
Οι μεταπτυχιακζσ διπλωματικζσ εργαςίεσ είναι πρωτότυπεσ. Για κάκε χριςθ
βιβλιογραφίασ, ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεδομζνων, χαρτϊν, φωτογραφιϊν,
ιςτοςελίδων και κάκε άλλθσ μορφισ υλικοφ, κα πρζπει να αναφζρεται ευκρινϊσ θ πθγι.
Όπου χρειάηεται κα υπάρχει πρόνοια ζγκριςθσ για πνευματικά δικαιϊματα. Δε κα
υποβάλλονται μεταπτυχιακζσ διπλωματικζσ εργαςίεσ που δεν πλθροφν αυτζσ τισ
προχποκζςεισ. Αν παρόλα αυτά ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ υποβάλλει μεταπτυχιακι
διπλωματικι εργαςία και γίνει αντιλθπτό από τον επιβλζποντα και τα μζλθ τθσ
τριμελοφσ επιτροπισ αντιγραφι ι αντιακαδθμαϊκι χριςθ πθγϊν τότε θ μεταπτυχιακι
διπλωματικι εργαςία μθδενίηεται και ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ μπορεί να αποβλθκεί
από το Π.Μ.. όπωσ ορίηεται από τον εςωτερικό κανονιςμό του Ιδρφματοσ.
11) Πνευματικά δικαιϊματα τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ
Σα πνευματικά δικαιϊματα τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ ανικουν εξίςου
ςτον μεταπτυχιακό φοιτθτι και ςτο τμιμα Γεωγραφίασ του Χαροκοπείου
Πανεπιςτιμιου. Για τισ περιπτϊςεισ όπου θ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία
καταλιγει ςε εμπορεφςιμο προϊόν ι τεχνογνωςία, αποφαςίηει θ υνζλευςθ ςφμφωνα με
τθν κείμενθ νομοκεςία. ε όλεσ τισ μελλοντικζσ παρουςιάςεισ και δθμοςιεφςεισ τθσ
μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ, οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ οφείλουν να
αναφζρουν ευκρινϊσ το τμιμα Γεωγραφίασ του Χαροκόπειου Πανεπιςτιμιου.

Ρρακτική Άςκηςη
Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ ςτο εξάμθνο εκπόνθςθσ τθσ μεταπτυχιακισ πτυχιακισ εργαςίασ
ζχουν τθ δυνατότθτα εκπόνθςθσ πρακτικι άςκθςθσ ςτο δθμόςιο ι τον ιδιωτικό τομζα τθσ
θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ςε φορείσ ςχετικοφσ με τα γνωςτικά αντικείμενα των τριϊν
κατευκφνςεων του Π.Μ...
Θ πρακτικι άςκθςθ ζχει 10 πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS) και δεν αποτελεί μάκθμα αλλά
αναγράφεται ςτο παράρτθμα διπλϊματοσ ςαν δεξιότθτα..
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Οι προχποκζςεισ και ο τρόποσ πραγματοποίθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ορίηεται ςτον
εςωτερικό κανονιςμό πρακτικισ άςκθςθσ του Σμιματοσ.

Διδάςκοντεσ – Ανάθεςη Διδαςκαλίασ των Μαθημάτων
1) Οι διδάςκοντεσ ςτο Π.Μ.. προζρχονται κατά εξιντα τοισ εκατό (60%) τουλάχιςτον από
μζλθ Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π., ι αφυπθρετιςαντα μζλθ Δ.Ε.Π. του Σμιματοσ
ι διδάςκοντεσ ςφμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Αϋ 112) ι το άρκρο 19 του ν. 1404/1983
(Αϋ 173) ι τθν παρ. 7 του άρκρου 29 του ν. 4009/2011. Όλοι οι διδάςκοντεσ πρζπει να
είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ, εκτόσ αν το γνωςτικό τουσ αντικείμενο είναι
εξαιρετικισ και αδιαμφιςβιτθτθσ ιδιαιτερότθτασ για το οποίο δεν είναι δυνατι ι
ςυνικθσ θ εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ.
2) Θ υνζλευςθ του Σμιματοσ αξιολογεί τισ ανάγκεσ του Π.Μ.. ςε διδακτικό προςωπικό
και, εφόςον τα υφιςτάμενα μζλθ Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π., αφυπθρετιςαντα
μζλθ Δ.Ε.Π. και οι διδάςκοντεσ ςφμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Αϋ 112) ι το άρκρο 19 του
ν. 1404/1983 (Αϋ 173) ι τθν παρ. 7 του άρκρου 29 του ν. 4009/2011, δεν επαρκοφν, με
αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ αποφαςίηει τθν ανάκεςθ διδακτικοφ ζργου ςε μζλθ Δ.Ε.Π.
άλλων Σμθμάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ι τθν πρόςκλθςθ μελϊν Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι ι ερευνθτϊν
από ερευνθτικά κζντρα του άρκρου 13Α του ν. 4310/2014 (Αϋ 258),
ςυμπεριλαμβανομζνων των ερευνθτικϊν κζντρων τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν ι νζεσ
προςλιψεισ/ςυμβάςεισ ςφμφωνα με τισ ανωτζρω διατάξεισ.
3) Θ υνζλευςθ του Σμιματοσ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ., ορίηει
ανά μάκθμα το μζγιςτο τρία (3) μζλθ ΔΕΠ του Σμιματοσ, εάν απαιτείται από το
αντικείμενο του μακιματοσ, ωσ υπεφκυνουσ των μακθμάτων. ε εξαιρετικζσ
περιπτϊςεισ και με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ δίνεται θ δυνατότθτα
οριςμοφ ωσ υπεφκυνου μακιματοσ του Π.Μ.. μθ μζλουσ ΔΕΠ του Σμιματοσ
(εξειδικευμζνοι επιςτιμονεσ με αναγνωριςμζνθ αξία ςτον χϊρο τουσ, με διδακτορικό
δίπλωμα και εμπειρία ςτθν ζρευνα και ςτθν πράξθ, μζλθ ΔΕΠ άλλων Σμθμάτων του
Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου ι μζλθ ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι ι ερευνθτϊν από Ερευνθτικά
Κζντρα και Ινςτιτοφτα).
Ο υπεφκυνοσ μακιματοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν οργάνωςθ του περιεχομζνου και των
διαλζξεων του μακιματοσ, τθν οργάνωςθ επικαιροποίθςθ και παροχι εκπαιδευτικοφ
υλικοφ ςυμπεριλαμβανομζνου του υλικοφ που διατίκεται ςτο e-class, τθν
επίβλεψθ/κακοδιγθςθ των εργαςιϊν των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτο πλαίςιο του
μακιματοσ και τθν αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν.
Ζχει επίςθσ τθν ευκφνθ για τθν κατάκεςθ ςτθ υνζλευςθ ειςιγθςθσ ςχετικά με τον
κατάλογο των διαλζξεων του μακιματοσ και των διδαςκόντων που δφναται να είναι: α)
Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π., αφυπθρετιςαντα μζλθ Δ.Ε.Π του Σμιματοσ, β) μζλθ
ΔΕΠ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π., αφυπθρετιςαντα μζλθ Δ.Ε.Π. άλλων Σμθμάτων του
Πανεπιςτθμίου, γ) μζλθ ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι ι ερευνθτϊν από ερευνθτικά κζντρα του
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άρκρου 13Α του ν. 4310/2014 (Αϋ 258), ςυμπεριλαμβανομζνων των ερευνθτικϊν
κζντρων τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν.
Ο αρικμόσ των διαλζξεων προςκεκλθμζνων ομιλθτϊν δεν πρζπει να ξεπερνοφν το
ςαράντα τοισ εκατό (40%) του ςυνόλου των διαλζξεων του μακιματοσ.
Θ ανάκεςθ διδαςκαλίασ όλου ι μζρουσ μακιματοσ ςτισ παραπάνω κατθγορίεσ γίνεται
με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ, μετά και τθ κετικι ειςιγθςθ τθσ
υντονιςτικισ Επιτροπισ, ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται από το νόμο. Θ ανάκεςθ
διδαςκαλίασ των μακθμάτων του ΠΜ γίνεται πριν τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ.
4) Ο υπεφκυνοσ του μακιματοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάκεςθ κεμάτων διαλζξεων του
μακιματοσ που απαιτείται να καλυφκοφν από εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ με
αναγνωριςμζνθ αξία ςτον χϊρο τουσ, με διδακτορικό δίπλωμα και εμπειρία ςτθν ζρευνα
και ςτθν πράξθ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ. Ζνα από τα βαςικά κριτιρια για τθν επιλογι των προςκεκλθμζνων
ομιλθτϊν είναι θ πλοφςια και αναγνωριςμζνθ επιςτθμονικι, ερευνθτικι και
επαγγελματικι δραςτθριότθτα και εμπειρία ςε ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ ενότθτεσ με
ςκοπό τθ μετάδοςθ γνϊςθσ και εμπειρίασ ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ. Θ
πρόςκλθςθ ανακοινϊνεται ςτον ιςτότοπο του Σμιματοσ. Θ επιλογι των διδαςκόντων
πραγματοποιείται από τριμελι επιτροπι αποτελοφμενθ από μζλθ ΔΕΠ του Σμιματοσ και
ορίηεται από τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ. Με βάςθ το πρακτικό τθσ επιτροπισ επιλογισ,
θ υντονιςτικι Επιτροπι ειςθγείται ςτθ υνζλευςθ τθν ανάκεςθ διδαςκαλίασ όλου ι
μζρουσ μακιματοσ. Θ ανάκεςθ πραγματοποιείται με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του
Σμιματοσ, ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται από τον νόμο.
5) Με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ, θ οποία λαμβάνεται φςτερα από ειςιγθςθ
του Διευκυντι του Π.Μ.., καλοφνται από τθν αλλοδαπι, ωσ επιςκζπτεσ, καταξιωμζνοι
επιςτιμονεσ που ζχουν κζςθ ι προςόντα κακθγθτι ι ερευνθτι ςε ερευνθτικό κζντρο,
καλλιτζχνεσ ι επιςτιμονεσ αναγνωριςμζνου κφρουσ με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ι
ςχετικι εμπειρία ςτο γνωςτικό αντικείμενο του Π.Μ.., για τθν κάλυψθ εκπαιδευτικϊν
αναγκϊν του Π.Μ.. Θ πρόςκλθςθ επιςκζπτθ από τθν αλλοδαπι πραγματοποιείται
μόνον εφόςον του ανατίκεται διδαςκαλία, με τθ διαδικαςία και όςα ειδικότερα
ορίηονται ςτον Κανονιςμό Μεταπτυχιακϊν πουδϊν, κατά τα ιςχφοντα για τθν ανάκεςθ
διδαςκαλίασ ςτα μζλθ Δ.Ε.Π. του Ιδρφματοσ.
6) Οι υπεφκυνοι των μακθμάτων, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ, μποροφν να προςκαλζςουν
ομιλθτζσ κατ’ εξαίρεςθ, για να πραγματοποιιςουν ζωσ και δφο (2) ςεμιναριακζσ
διαλζξεισ ςυνολικά, εφόςον ζχουν ενθμερϊςει ςχετικά τον Διευκυντι του Π.Μ.. ο
οποίοσ εγκρίνει το ςχετικό αίτθμα και ειςθγείται ςτθ υνζλευςθ. Θ τελικι απόφαςθ
είναι αυτι τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ.
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Αναπλήρωςή των Μαθημάτων
Οι αναπλθρϊςεισ των μακθμάτων (όταν παρίςταται ανάγκθ) γίνονται ςτο τζλοσ του
εξαμινου (χειμερινοφ και εαρινοφ) κατά τθν «κενι εβδομάδα μακθμάτων» που μεςολαβεί
μεταξφ τθσ λιξθσ των μακθμάτων και τθν ζναρξθσ τθσ εξεταςτικισ περιόδου.

Λόγοι και Διαδικαςία Διαγραφήσ από το Ρ.Μ.Σ.
1) Ο κφριοσ λόγοσ διαγραφισ από το Π.Μ.. είναι θ υπζρβαςθ τθσ προβλεπόμενθσ χρονικισ
διάρκειασ φοίτθςθσ. Με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ, και κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ .Ε.,
διαγράφονται οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ που ζχουν υπερβεί τθν ανϊτερθ
προβλεπόμενθ χρονικι διάρκεια φοίτθςθσ.
2) Λόγοσ διαγραφισ από το Π.Μ.. είναι θ λογοκλοπι κατά τθν εκπόνθςθ διπλωματικισ
εργαςίασ ι εργαςιϊν ςτο πλαίςιο μακθμάτων κακϊσ και θ αντιγραφι κατά τθ διάρκεια
γραπτϊν εξετάςεων. Θ διαγραφι γίνεται με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ, και κατόπιν
ειςιγθςθσ τθσ .Ε.
3) Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ μποροφν να διαγραφοφν από το Σμιμα όποτε το κελιςουν
με απλι αίτθςθ διαγραφισ.

Διαδικαςία Αξιολόγηςησ Μαθημάτων και Διδαςκόντων
Μεταπτυχιακοφσ Φοιτητζσ

από τουσ

1) τόχοσ του Π.Μ.. είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και θ διαρκισ αναβάκμιςθ των
παρεχόμενων εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν. το πλαίςιο αυτό εντάςςεται θ διαδικαςία
αξιολόγθςθσ των μακθμάτων και των διδαςκόντων από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ.
2) Βαςικό εργαλείο αποτελεί θ ςυμπλιρωςθ από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ
ερωτθματολογίου μζςω του οποίου καλοφνται να αξιολογιςουν τουσ διδάςκοντεσ του
Π.Μ.. και τα μακιματα. το ερωτθματολόγιο περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ ερωτιςεισ
που αφοροφν τθν αξιολόγθςθ του διδάςκοντα:
 Ο διδάςκων επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφζρον ςασ για το μάκθμα;
 Ο διδάςκων είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του (παρουςία ςτα μακιματα,
ζγκαιρθ διόρκωςθ εργαςιϊν /αςκιςεων, ϊρεσ ςυνεργαςίασ με τουσ φοιτθτζσ);
 Αν, ναι το επικουρικό προςωπικό ςυμβάλει αποτελεςματικά ςτο μάκθμα;
κακϊσ και οι ακόλουκεσ ερωτιςεισ αφοροφν τθν αξιολόγθςθ του μακιματοσ:
 Σο μάκθμα είναι καλά οργανωμζνο;
 Σο μάκθμα ςυμβάλλει αποτελεςματικά ςτθν ουςιαςτικι κατανόθςθ του κζματοσ;
 Σο εργαςτιριο ςυμβάλλει αποτελεςματικά ςτθν ουςιαςτικι κατανόθςθ του
κζματοσ;
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 Σο μάκθμα ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ του προβλθματιςμοφ ςασ για το κζμα;
 Σο εκπαιδευτικό υλικό (ςφγγραμμα, ςθμειϊςεισ, πρόςκετθ βιβλιογραφία) ςυμβάλει
ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ του μακιματοσ;
 Σο υλικό που διακζτει ο διδάςκων ςτο e-class είναι ικανοποιθτικό;
 Τπάρχει επαρκισ επεξιγθςθ από τον διδάςκοντα για τισ εργαςίεσ/ αςκιςεισ;
 Σο κλίμα που επικρατεί ςτισ παραδόςεισ διευκολφνει τθν ανάπτυξθ διαλόγου;
Σο ερωτθματολόγιο κοινοποιείται ςτουσ φοιτθτζσ πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδαςκαλίασ
των μακθμάτων μζςω ειδικά διαμορφωμζνθσ πλατφόρμασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ
φοιτθτζσ ανϊνυμα.
Σα ερωτθματολόγια τα επεξεργάηεται θ ΟΜ.Ε.Α. του Σμιματοσ και κοινοποιοφνται ςτον
Πρόεδρο του Σμιματοσ, ςτον Διευκυντι του Π.Μ.. και ςτουσ διδάςκοντεσ των
μακθμάτων μζςω κωδικοποιθμζνων φφλλων με τισ απαντιςεισ.
3) Ο Διευκυντισ του Π.Μ.. και θ υντονιςτικι Επιτροπι είναι αρμόδιοι να προχωριςουν
ςε ςυνεργαςία με τουσ διδάςκοντεσ ςτθν κατάρτιςθ ειςιγθςθσ για τθν βελτίωςθ των
παρεχόμενων εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν, όπου απαιτείται, με βάςθ τισ αξιολογιςεισ των
φοιτθτϊν.
4) Κατά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ, με ευκφνθ του απερχόμενου
Διευκυντι, ςυντάςςεται αναλυτικόσ απολογιςμόσ του ερευνθτικοφ και εκπαιδευτικοφ
ζργου του Π.Μ.., κακϊσ και των λοιπϊν δραςτθριοτιτων του, με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ
των ςπουδϊν, τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθ βελτιςτοποίθςθ
των υφιςτάμενων υποδομϊν και τθν κοινωνικά επωφελι χριςθ των διακζςιμων πόρων
του Π.Μ.. Ο απολογιςμόσ κατατίκεται ςτο Σμιμα.
5) Εκτόσ από τισ διαδικαςίεσ εςωτερικισ και εξωτερικισ αξιολόγθςθσ, κακϊσ και
διαςφάλιςθσ και πιςτοποίθςθσ τθσ ποιότθτασ, οι οποίεσ προβλζπονται ςτο ν. 4009/2011
(Α' 189), εξωτερικι ακαδθμαϊκι αξιολόγθςθ των Π.Μ.. και των διδακτορικϊν ςπουδϊν
κάκε χολισ, διενεργεί εξαμελισ Επιςτθμονικι υμβουλευτικι Επιτροπι (Ε..Ε.). Σα
πζντε (5) μζλθ είναι μζλθ Δ.Ε.Π. α' βακμίδασ, αναπλθρωτι και επίκουρου άλλων Α.Ε.Ι. ι
ερευνθτζσ από ερευνθτικά κζντρα του άρκρου 13Α του ν. 4310/2014, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει, ςυμπεριλαμβανομζνων των Ερευνθτικϊν Κζντρων τθσ
Ακαδθμίασ Ακθνϊν και του Ιδρφματοσ Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν τθσ Ακαδθμίασ
Ακθνϊν, ι επιςτιμονεσ τθσ αλλοδαπισ ι τθσ θμεδαπισ, οι οποίοι ζχουν τα προςόντα
που προβλζπονται για τουσ επιςκζπτεσ διδάςκοντεσ ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 36,
του αντίςτοιχου επιςτθμονικοφ πεδίου, και με τθν προχπόκεςθ ότι δεν υπθρετοφν ωσ
διδάςκοντεσ ςε Π.Μ.. τθσ χολισ. Σο ζκτο μζλοσ είναι μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ τθσ
χολισ. Θ κθτεία των μελϊν είναι πενταετισ, με δυνατότθτα ανανζωςθσ, εκτόσ από τον
φοιτθτι, του οποίου θ κθτεία είναι ετιςια. Θ ιδιότθτα του Προζδρου, ο τρόποσ επιλογισ
του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι, κακϊσ και κάκε ειδικότερο κζμα που αφορά ςτθ
ςυγκρότθςθ, τθ λειτουργία και τθ διοικθτικι υποςτιριξθ τθσ Επιτροπισ, ςφμφωνα με τισ
παραγράφουσ 4 ζωσ 6, κακορίηονται με απόφαςθ τθσ υγκλιτου που δθμοςιεφεται ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
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6) Με απόφαςθ τθσ οικείασ Κοςμθτείασ ςυγκροτείται μία Ε..Ε. για τα Π.Μ.. και τισ
διδακτορικζσ ςπουδζσ κάκε Σμιματοσ και τα μζλθ τθσ επιλζγονται από ςχετικό μθτρϊο
αξιολογθτϊν που τθρείται ςε κάκε χολι. Για τθν κατάρτιςθ του μθτρϊου κάκε Σμιμα
προτείνει, με τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ, τρία (3) μζλθ από
τθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι. Λοιπζσ λεπτομζρειεσ ωσ προσ τθν κατάρτιςθ και
επικαιροποίθςθ του μθτρϊου, ορίηονται με απόφαςθ τθσ υγκλιτου που δθμοςιεφεται
ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Θ απόφαςθ ςυγκρότθςθσ τθσ Ε..Ε. εκδίδεται φςτερα
από διαβοφλευςθ με τουσ Προζδρουσ των Σμθμάτων, αφοφ προθγουμζνωσ ζχει
διερευνθκεί θ διακεςιμότθτα των υποψθφίων, και αφορά, κατά προτίμθςθ, ςε
υποψθφίουσ ίδιου ι ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου με τα γνωςτικά αντικείμενα που
κεραπεφουν τα υπό αξιολόγθςθ προγράμματα ςπουδϊν και που ζχουν διακρικεί για το
ερευνθτικό τουσ ζργο.
7) Σα μζλθ των Ε..Ε. ςτθν αρχι τθσ κθτείασ τουσ ενθμερϊνονται για κάκε κζμα που αφορά
ςτα Π.Μ.., κακϊσ και ςτισ διδακτορικζσ ςπουδζσ που εκπονοφνται ςτα αντίςτοιχα
Σμιματα τθσ χολισ, όπωσ τα γνωςτικά αντικείμενα που κεραπεφουν, τον αρικμό των
φοιτθτϊν, τουσ κανόνεσ επιλογισ, το λειτουργικό κόςτοσ και τα τζλθ φοίτθςθσ.
Ειδικότερα, ο απολογιςμόσ τθσ παραγράφου 2 με ευκφνθ τθσ Κοςμθτείασ αποςτζλλεται
αμελλθτί ςτα μζλθ τθσ οικείασ Ε..Ε..
8) Ανά πενταετία τα μζλθ των Ε..Ε. επιςκζπτονται τισ εγκαταςτάςεισ του οικείου Σμιματοσ
για επαρκζσ χρονικό διάςτθμα, κατά το οποίο ςυναντϊνται και ςυηθτοφν με
εκπροςϊπουσ των διδαςκόντων και των φοιτθτϊν, κακϊσ και με τουσ Διευκυντζσ και τα
μζλθ των ςυλλογικϊν οργάνων των Π.Μ.., προκειμζνου να διαμορφϊςουν τθν τελικι
ζκκεςθ αξιολόγθςθσ. Θ τελικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ, θ οποία περιζχει και προτάςεισ για
τθ ςυνεχι βελτίωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν, υποβάλλεται ςτθν Κοςμθτεία, ςτο
οικείο Σμιμα και ςτθ φγκλθτο, προκειμζνου να τθ ςυνεκτιμιςει για τθ ςυνζχιςθ ι μθ
τθσ λειτουργίασ των Π.Μ.., ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του άρκρου 32.
9) τα μζλθ των Ε..Ε. καταβάλλονται δαπάνεσ μετακίνθςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
υποπαράγραφο Δ9 τθσ παρ. Δ' του άρκρου 2 του ν. 4336/2015.
10) Ο απολογιςμόσ και οι αξιολογιςεισ του παρόντοσ άρκρου δθμοςιοποιοφνται ςτο
διαδικτυακό τόπο των Ιδρυμάτων και κοινοποιοφνται, με ευκφνθ τθσ Κοςμθτείασ, ςτον
Τπουργό Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, λαμβάνονται δε υπόψθ ςτισ
διαδικαςίεσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ τθσ ποιότθτασ του ν. 4009/2011.

Τζλη φοίτηςησ – Τρόποσ καταβολήσ- Δωρεάν φοίτηςη
1) Σα τζλθ φοίτθςθσ ανζρχονται ςυνολικά ςτο ποςό των δφο χιλιάδων τετρακοςίων ευρϊ
(2.400,00 €) τόςο για τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ πλιρωσ, όςο και για τουσ
μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ μερικισ φοίτθςθσ και καταβάλλονται τμθματικά ςε ζξι (6)
ιςόποςεσ δόςεισ των τετρακοςίων ευρϊ (400,00 €):
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2) Σο 30% του ςυνολικοφ αρικμοφ των φοιτθτϊν που ειςάγονται ςτο Π.Μ..
απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ καταβολισ τζλουσ φοίτθςθσ ςφμφωνα με τα όςα
ορίηονται ςτο άρκρο 37 του ν. 4485/2017. Όςοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλθ πθγι
δεν δικαιοφνται απαλλαγι.

Κανόνεσ δεοντολογίασ για τουσ φοιτητζσ
1) Βαςικό κανόνα δεοντολογίασ για τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ αποτελεί θ αποφυγι τθσ
λογοκλοπισ κατά τθν εκπόνθςθ των εργαςιϊν που τουσ ανατίκενται, κατά τθ διάρκεια
των ςπουδϊν τουσ. Θ λογοκλοπι αποτελεί ευκεία παραβίαςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ
περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και θ διαπίςτωςι τθσ ςυνεπάγεται ςοβαρζσ πεικαρχικζσ
παραβάςεισ και κυρϊςεισ για τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ που υποπίπτουν ςτο
ςυγκεκριμζνο παράπτωμα.
2) Απαγορεφεται ρθτά:
α) θ χριςθ των πνευματικϊν δθμιουργθμάτων τρίτων και θ εμφάνιςι τουσ από τουσ
φοιτθτζσ ωσ δικϊν τουσ, κατά τθν εκπλιρωςθ ςυγκεκριμζνων υποχρεϊςεων,
β) θ παρουςίαςθ εργαςιϊν που ζχουν εκπονθκεί ςυνεργατικά με άλλουσ φοιτθτζσ,
ωσ δθμιοφργθμα ατομικό,
γ) θ υποβολι, εν όλω ι εν μζρει, εργαςίασ που ενϊ ζχει εκπονθκεί για τθν
εκπλιρωςθ ςυγκεκριμζνων διδακτικϊν ι ερευνθτικϊν απαιτιςεων κατά το
παρελκόν, επανυποβάλλεται για τθν εκπλιρωςθ άλλων ι νζων διδακτικϊν ι
ερευνθτικϊν απαιτιςεων,
δ) θ κάκε μορφισ αντιγραφι ι ςυνεργαςία με τρίτα πρόςωπα κατά τθ διάρκεια
οποιαςδιποτε εξεταςτικισ διαδικαςίασ, κακϊσ και θ χριςθ κάκε είδουσ
βοθκθμάτων, ςθμειϊςεων και θλεκτρονικϊν μζςων, εκτόσ αν ο ζχων τθν ευκφνθ
τθσ εξεταςτικισ διαδικαςίασ επιτρζπει τθν χριςθ αυτϊν.
3) Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ οφείλουν να ςζβονται και να προςτατεφουν τισ
εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό του Ιδρφματοσ, να μεριμνοφν για τθν διαφφλαξθ τθσ
κακαριότθτασ των χϊρων του και να αποφεφγουν τθν πρόκλθςθ ι τθν υπόκαλψθ
ταραχϊν ι ανάρμοςτθσ ςυμπεριφοράσ που μπορεί να προκαλζςει ηθμιά ςτα κτίρια, τισ
εγκαταςτάςεισ και τθν περιουςία του.
4) Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ οφείλουν να μθν χρθςιμοποιοφν και να μθν επιτρζπουν να
χρθςιμοποιείται ο χϊροσ ι οι εγκαταςτάςεισ του Ιδρφματοσ για παράνομεσ πράξεισ ι
πράξεισ που προςβάλλουν τθν εικόνα ι τθν καλι φιμθ του Ιδρφματοσ και να μθ
ςυμμετζχουν ςε πράξεισ που δεν ςυνάδουν με τθν ακαδθμαϊκι αποςτολι του Ιδρφματοσ
ι εμποδίηουν τθν εφρυκμθ λειτουργία του (οργάνων και υπθρεςιϊν, διδαςκαλίασ και
ζρευνασ), τθν ακαδθμαϊκι ελευκερία ςτθν ζρευνα και διδαςκαλία και τθν ελεφκερθ
ζκφραςθ και διακίνθςθ των ιδεϊν.
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5) Δεν επιτρζπεται θ θχογράφθςθ ι μαγνθτοςκόπθςθ από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ
των διαλζξεων των διδαςκόντων παρά μόνο με τθν ζγγραφθ ςφμφωνθ γνϊμθ του
διδάςκοντα και όλων των παρευριςκόμενων φοιτθτϊν.

Τελετουργικό Αποφοίτηςησ – Τφποσ Διπλϊματοσ
1) Σο Π.Μ.. απονζμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτουσ τομείσ των τριϊν
κατευκφνςεων:
α) Διαχείριςθ Φυςικϊν και Ανκρωπογενϊν Κινδφνων και Καταςτροφϊν
β) Χωρικζσ Πολιτικζσ και Ανάπτυξθ ςτθν Ευρϊπθ
γ) Γεωπλθροφορικι
2) Θ απονομι των Μεταπτυχιακϊν Διπλωμάτων Ειδίκευςθσ γίνεται κατά τθ διάρκεια
τελετισ ορκωμοςίασ. Γίνονται τρεισ (3) τελετζσ ορκωμοςίασ μετά το πζρασ των
εξεταςτικϊν περιόδων των δφο εξαμινων κακϊσ και μετά το πζρασ τθσ επαναλθπτικισ
εξεταςτικισ περιόδου του επτεμβρίου.
3) Σο τελετουργικό αποφοίτθςθσ και ο τφποσ του απονεμόμενου διπλϊματοσ κακορίηονται
ςτον Κανονιςμό πουδϊν του Πανεπιςτθμίου.

Ραράρτημα Διπλϊματοσ
1) Σο Π.Μ.. χορθγεί παράρτθμα διπλϊματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 15 του ν. 3374/2005
(Αϋ 189). Πρόςκετεσ (μθ υποχρεωτικζσ) δεξιότθτεσ που αποκτά ο φοιτθτισ κατά τθ
διάρκεια των ςπουδϊν του και δεν ςυνυπολογίηονται ςτον τελικό βακμό, αναγράφονται
ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ.
2) υγκεκριμζνα αναγράφονται μακιματα του Π.Μ.. που οι φοιτθτζσ ζχουν
παρακολουκιςει επιτυχϊσ (πζραν των οκτϊ (8) μακθμάτων που απαιτοφνται για τθν
απόκτθςθ του Μ.Δ.Ε.). Οι δθλϊςεισ των μακθμάτων για το παράρτθμα διπλϊματοσ
γίνονται από τον μεταπτυχιακό φοιτθτι μαηί με τισ δθλϊςεισ των υπόλοιπων
μακθμάτων. Κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ δικαιοφται να δθλϊςει ζωσ δφο (2)
μακιματα, πζραν των οκτϊ (8) μακθμάτων που απαιτοφνται για τθν απόκτθςθ του
Μ.Δ.Ε., για παράρτθμα διπλϊματοσ. Επίςθσ αναγράφονται τα μθ αναγνωριςμζνα
μακιματα που παρακολοφκθςαν επιτυχϊσ φοιτθτζσ του Π.Μ.. ςε Πανεπιςτιμια του
εξωτερικοφ μζςω του προγραμμάτων κινθτικότθτασ φοιτθτϊν. το παράρτθμα
διπλϊματοσ αναγράφεται το εμινάριο που ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ μπορεί να
παρακολουκιςει προαιρετικά ςτο τρίτο εξάμθνο ςπουδϊν κακϊσ και θ Πρακτικι
Άςκθςθ εφόςον ζχει επιλεγεί και εκπονθκεί από τον μεταπτυχιακό φοιτθτι.
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4. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑΤΩΝ*
Ρεριγραφή Μαθημάτων Aϋ Κατεφθυνςησ
Αϋ ΕΞΑΜΘΝΟ για πλήρουσ φοίτηςησ
Αϋ και Γϋ ΕΞΑΜΘΝΑ για μερικήσ φοίτηςησ
Ρεριβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Αςφάλεια
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
τόχοσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του περιβαλλοντικοφ κινδφνου
κακϊσ και θ διαπραγμάτευςθ των κυριότερων κατθγοριϊν περιβαλλοντικϊν κινδφνων και
των ςυναφϊν κεμάτων αςφάλειασ ςε τοπικό, εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο.
Φυςικζσ Διεργαςίεσ, Κίνδυνοι και Καταςτροφζσ
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
τόχοσ του μακιματοσ είναι θ αναλυτικι προςζγγιςθ των φυςικϊν διεργαςιϊν, πωσ αυτζσ
ςυμμετζχουν και διαμορφϊνουν τα φυςικά και ανκρϊπινα ςυςτιματα και τι επιπτϊςεισ
προκαλοφν ςτθν εξζλιξι τουσ. Παράλλθλα εξετάηονται οι ςχζςεισ τουσ με τουσ φυςικοφσ
κινδφνουσ, τα ακραία φαινόμενα, τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ και τθν τρωτότθτα των
ανκρϊπινων κοινωνιϊν.
Τρωτότητα και Διακινδφνευςη: Ρρόληψη και Ετοιμότητα
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
κοπόσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ΜΦ με τισ ζννοιεσ τθσ διαχείριςθσ
καταςτροφϊν και κινδφνων, θ κατανόθςθ των αιτίων των καταςτροφϊν και των φάςεων
διαχείριςθσ κινδφνων (πρόλθψθ, ετοιμότθτα, ζκτακτθ ανάγκθ, ανακοφφιςθ, αποκατάςταςθ,
αναςυγκρότθςθ) αλλά και θ εξάςκθςθ τουσ με μεκόδουσ, διαδικαςίεσ, δομζσ, ςχζδια και
δράςεισ πρόλθψθσ και ετοιμότθτασ για τθν προ-καταςτροφικι μείωςθ τθσ τρωτότθτασ και
των επιπτϊςεων καταςτροφισ (φυςικισ ι ανκρωπογενοφσ). Οι ςτόχοι του μακιματοσ
επιτυγχάνονται (α) με κεωρθτικι εμβάκυνςθ ςτισ ζννοιεσ και τισ τεχνικζσ αξιολόγθςθσ του
κινδφνου, τθσ ζκκεςθσ, τθσ τρωτότθτασ και τθσ ικανότθτασ προςαρμογισ κοινοτιτων ςε
κινδφνουσ ι καταςτάςεισ πίεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ και (β) με
ερμθνεία και αξιολόγθςθ τθσ εμπειρίασ, δθλαδι των επιτυχιϊν/αποτυχιϊν κατά τθν
εφαρμογι των ςχεδίων/μζτρων. τουσ κεωροφμενουσ κινδφνουσ ςυμπεριλαμβάνονται οι
ςειςμοί, οι πλθμμφρεσ, οι δαςικζσ πυρκαγιζσ, οι ακραίεσ κερμοκραςίεσ, θ ξθραςία, τα
τεχνολογικά ατυχιματα.
Κοινωνικζσ και Οικονομικζσ Επιπτϊςεισ των Καταςτροφϊν
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
τόχοσ του μακιματοσ είναι ςε πρϊτθ φάςθ θ ανάλυςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ
κοινωνικοοικονομικϊν ςυςτθμάτων και φυςικϊν καταςτροφϊν υπό το πρίςμα μίασ
ςυνολικισ και πολυδιάςτατθσ προςζγγιςθσ των επιπτϊςεων που προκαλοφν ςε άμεςθ
ζμμεςθ και μακροπρόκεςμθ βάςθ.
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Μζθοδοι Επιςτημονικήσ Ζρευνασ ςτη Γεωγραφία
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
Σο μάκθμα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: Θεμζλια τθσ γεωγραφικισ ζρευνασ.
χεδιαςμόσ και προετοιμαςία τθσ ζρευνασ. υλλογι και ανάλυςθ ποςοτικϊν δεδομζνων.
υλλογι και ανάλυςθ ποιοτικϊν δεδομζνων. Πολυμεταβλθτζσ αναλφςεισ. Ανάλυςθ
ποιοτικϊν δεδομζνων. τρατθγικζσ ςυνδυαςμοφ τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ ζρευνασ.
Χαρτογραφικζσ απεικονίςεισ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεδομζνων. Παρουςίαςθ των
αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ.
Θεςμοί και Ρολιτικζσ Αςφάλειασ ςτον Ευρωπαϊκό Χϊρο
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
Σο μάκθμα εξετάηει τθν άςκθςθ πολιτικϊν αςφάλειασ ςτθν Ευρϊπθ ςε ςφγκριςθ με τον
παγκόςμιο χϊρο. Αναλφει τθν οπτικι των κζντρων λιψθσ απόφαςθσ και τθν εφαρμογι
αντίςτοιχων πολιτικϊν αφενόσ ςε τομείσ όπωσ θ ςτρατιωτικι αςφάλεια και επζμβαςθ ι θ
άςκθςθ εξωτερικισ πολιτικισ, και αφετζρου ςε κζματα όπωσ οι εκνοτικζσ ςυγκροφςεισ, θ
μετανάςτευςθ, οι ΜΚΟ, κλπ.

Βϋ ΕΞΑΜΘΝΟ για πλήρουσ φοίτηςησ
Βϋ και Δϋ ΕΞΑΜΘΝΑ για μερικήσ φοίτηςησ
Σχεδιαςμόσ Ζκτακτησ Ανάγκησ
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
Σο μάκθμα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: Αρχζσ και πρότυπα ςχεδιαςμοφ
ζκτακτθσ ανάγκθσ. χζδια πολιτικισ προςταςίασ. Θεςμοί πολιτικισ προςταςίασ ςτθν
Ευρϊπθ και τθν Ελλάδα. Αςκιςεισ πολιτικισ προςταςίασ και ζλεγχοσ ςχεδίων. Διαχείριςθ
κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ μετά από καταςτροφι: Εμπειρίεσ από τον ελλθνικό και
διεκνι χϊρο. Ειδικά κζματα: Σεχνολογικά ατυχιματα μεγάλθσ ζκταςθσ. Θεςμοί, πολιτικζσ
και πρακτικζσ επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ για ςειςμό. Ηθτιματα εκκζνωςθσ / οργανωμζνθσ
απομάκρυνςθσ πλθκυςμοφ. Ηθτιματα επείγουςασ και μεταβατικισ ςτζγαςθσ.
Σχεδιαςμόσ Αποκατάςταςησ και Αναςυγκρότηςησ
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
κοπόσ του μακιματοσ είναι θ ανάπτυξθ
μεκοδολογιϊν αξιολόγθςθσ ςχεδίων,
προγραμμάτων και μζτρων ωσ προσ τθ ςυμβολι τουσ ςε διαδικαςίεσ αποκατάςταςθσ –
αναςυγκρότθςθσ. Σο μάκθμα επικεντρϊνεται επίςθσ ςτθν εξζταςθ τθσ ςυςςωρεμζνθσ
εμπειρίασ πολιτικϊν αποκατάςταςθσ-αναςυγκρότθςθσ διαφόρων περιοχϊν (από το διεκνι
τον Ευρωπαϊκό και τον Ελλθνικό χϊρο) και του βακμοφ που αυτι ζχει μετουςιωκεί ςε
“πρακτικζσ αςφαλείασ” ςτθ ςυνακόλουκθ ανάπτυξθ των πλθγειςϊν περιοχϊν, αλλά και εν
γζνει τθσ πολιτικισ προςταςίασ.
Φυςικοί Κίνδυνοι ςτην Ραράκτια Ηϊνη
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
Σο μάκθμα εςτιάηει ςτθν κατανόθςθ των φυςικϊν διεργαςιϊν που δρουν ςτθν παράκτια
ηϊνθ. Εξετάηονται οι μθχανιςμοί με τουσ οποίουσ οι φυςικζσ αυτζσ διεργαςίεσ αρκετά
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ςυχνά εξελίςςονται ζτςι ϊςτε να αποτελοφν φυςικι απειλι για τισ παράκτιεσ κοινωνίεσ και
αναλφονται οι μεκοδολογίεσ πρόβλεψθσ των παράκτιων φυςικϊν κινδφνων, εκτίμθςθσ τθσ
τρωτότθτασ των ακτϊν ςε αυτζσ, εκτίμθςθσ των επιπτϊςεϊν τουσ και μετριαςμοφ των
αρνθτικϊν τουσ αποτελεςμάτων.
Τοπική Βιϊςιμη Ανάπτυξη: Ρρογράμματα και Κοινωνικζσ Αντιςτάςεισ
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
τόχοσ του μακιματοσ είναι να αναδείξει τισ δυνατότθτεσ και τουσ περιοριςμοφσ που
ζχουν/αντιμετωπίηουν οι φορείσ και οι κάτοικοι ςυγκεκριμζνων τόπων ςτθν Ευρϊπθ και
ςτθν Ελλάδα για να προγραμματίςουν τθν τοπικι οικονομικι και κοινωνικι τουσ ανάπτυξθ.
Πρόςκετθ επιδίωξθ είναι να ςυςχετίςει τθν τοπικι οικονομικι ανάπτυξθ με τθ βιϊςιμθ και
να αναδείξει το φάςμα των δράςεων βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςε τοπικό επίπεδο. Σο μάκθμα
επικεντρϊνεται (α) ςε εφαρμοςμζνεσ τοπικζσ δράςεισ και προγράμματα που είχαν κετικά
αποτελζςματα και (β) ςτα τοπικά κινιματα πολιτϊν που είτε αντιςτζκονται
προςτατεφοντασ τοπικοφσ πόρουσ, είτε προχωροφν ςε κετικζσ δράςεισ ςτα πλαίςια μιασ
κοινωνικισ οικονομίασ. Οι ΜΦ μακαίνουν να κατανοοφν τα προβλιματα τθσ ΣΑ και
προετοιμάηονται για ςυμμετοχι ςε ομάδεσ που εκπονοφν ςχζδια τοπικϊν παρεμβάςεων
και Σοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΣΑΠ).
Εφαρμογζσ Γεωπληροφορικήσ ςτη Διαχείριςη Καταςτροφϊν
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
τόχοσ του μακιματοσ είναι θ εμβάκυνςθ ςτισ μεκοδολογίεσ αξιοποίθςθσ τθσ
Γεωπλθροφορικισ (υςτιματα Γεωγραφικϊν Πλθροφοριϊν, Σθλεπιςκόπθςθ, GPS) ςε
κζματα Διαχείριςθσ Καταςτροφϊν. Σο μάκθμα περιλαμβάνει κεωρθτικό μζροσ και
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ.
Εφαρμοςμζνη Χωρική Ανάλυςη
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
Σο μάκθμα ςτοχεφει ςτθν εξοικείωςθ με τισ ποςοτικζσ μεκόδουσ ανάλυςθσ γεωγραφικϊν
δεδομζνων και τθν πρακτικι εφαρμογι των μεκόδων αυτϊν. Παρουςιάηονται ειδικά
κζματα περιγραφικισ ςτατιςτικισ, χωρικισ αυτοςυςχζτιςθσ και παλινδρόμθςθσ ωσ
μζκοδοι ανάλυςθσ χωρικϊν δεδομζνων.

Διακυβζρνηςη Ρεριβαλλοντικϊν Κινδφνων
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
τόχοσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου, των πολιτικϊν και
των εργαλείων αντιμετϊπιςθσ των τεχνολογικϊν-περιβαλλοντικϊν κινδφνων τα οποία
αποτελοφν και το αντικείμενό του. Βαςικζσ όψεισ του είναι θ διαδικαςία και το
περιεχόμενο τθσ εκτίμθςθσ του κινδφνου, θ διαχείριςθ του κινδφνου και θ διακριτικι
ευχζρεια των αρμοδίων διοικθτικϊν και πολιτικϊν οργάνων ςτθ λιψθ απόφαςθσ.
Περαιτζρω, αναλφεται θ εφαρμογι τθσ εκτίμθςθσ του κινδφνου (risk assessment) και τθσ
διαχείριςθσ του (risk management) ςε χαρακτθριςτικζσ περιπτϊςεισ περιβαλλοντικϊντεχνολογικϊν κινδφνων, όπωσ οι γενετικά τροποποιθμζνοι οργανιςμοί, θ ζκκεςθ ςτθν
θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία, θ ζκκεςθ ςτισ χθμικζσ ουςίεσ, θ κλιματικι αλλαγι, οι
οχλοφςεσ δραςτθριότθτεσ κλπ.
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Ρεριγραφή Μαθημάτων Βϋ Κατεφθυνςησ
Αϋ ΕΞΑΜΘΝΟ για πλήρουσ φοίτηςησ
Αϋ και Γϋ ΕΞΑΜΘΝΑ για μερικήσ φοίτηςησ
Μζθοδοι Επιςτημονικήσ Ζρευνασ ςτη Γεωγραφία
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
Σο μάκθμα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: Θεμζλια τθσ γεωγραφικισ ζρευνασ.
χεδιαςμόσ και προετοιμαςία τθσ ζρευνασ. υλλογι και ανάλυςθ ποςοτικϊν δεδομζνων.
υλλογι και ανάλυςθ ποιοτικϊν δεδομζνων. Πολυμεταβλθτζσ αναλφςεισ. Ανάλυςθ
ποιοτικϊν δεδομζνων. τρατθγικζσ ςυνδυαςμοφ τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ ζρευνασ.
Χαρτογραφικζσ απεικονίςεισ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεδομζνων. Παρουςίαςθ των
αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ.
Ρρογραμματιςμόσ, Ανάπτυξη και Διαχείριςη του Χϊρου: Θεωρίεσ και Ρρακτικζσ
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
Σο μάκθμα παρουςιάςει ςυνοπτικά τισ βαςικζσ κεωρίεσ και προςεγγίςεισ του
προγραμματιςμοφ για τθν ανάπτυξθ του χϊρου, δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ ςχζςεισ εξουςίασ,
κοινωνικϊν υποκειμζνων και χωρο-χρόνου και εξειδικεφει τα παραπάνω ςτθν Ευρϊπθ και
ςτθν Ελλάδα με ςυγκεκριμζνα παραδείγματα.
Γεωγραφίεσ τησ Ραγκοςμιοποίηςησ
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
Σο μάκθμα ςτοχεφει ςτθν κριτικι παρουςίαςθ των κεντρικϊν ηθτθμάτων και των
αμφιςβθτιςεων γφρω από τα οποία περιςτρζφεται θ τρζχουςα ςυηιτθςθ για τθν
παγκοςμιοποίθςθ από τθ ςκοπιά τθσ πλθκυςμιακισ, τθσ κοινωνικισ και τθσ οικονομικισ
γεωγραφίασ.
Μεταναςτευτική Ρολιτική και Μεταναςτευτικζσ οζσ
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
Σο μάκθμα ςτοχεφει ςτθ μελζτθ των διαφορετικϊν πτυχϊν του μεταναςτευτικοφ
φαινομζνου ςτθν Ευρϊπθ αλλά και γενικότερα ςτον αναπτυγμζνο κόςμο. Ειδικότερα
επικεντρϊνεται ςτθν ανάλυςθ των ςτόχων και των μζτρων τθσ Ευρωπαϊκισ
μεταναςτευτικισ πολιτικισ κακϊσ επίςθσ και ςτθ μελζτθ των μεταναςτευτικϊν ροϊν προσ
τθν Ευρϊπθ και τον αναπτυγμζνο κόςμο, όπωσ διαμορφϊνονται κατά τισ τελευταίεσ
δεκαετίεσ.
Θεςμοί και Ρολιτικζσ Αςφάλειασ ςτον Ευρωπαϊκό Χϊρο
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
Σο μάκθμα εξετάηει τθν άςκθςθ πολιτικϊν αςφάλειασ ςτθν Ευρϊπθ ςε ςφγκριςθ με τον
παγκόςμιο χϊρο. Αναλφει τθν οπτικι των κζντρων λιψθσ απόφαςθσ και τθν εφαρμογι
αντίςτοιχων πολιτικϊν αφενόσ ςε τομείσ όπωσ θ ςτρατιωτικι αςφάλεια και επζμβαςθ ι θ
άςκθςθ εξωτερικισ πολιτικισ, και αφετζρου ςε κζματα όπωσ οι εκνοτικζσ ςυγκροφςεισ, θ
μετανάςτευςθ, οι ΜΚΟ, κλπ.
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Ηητήματα Ανιςοτήτων και Κοινωνικοφ Διαχωριςμοφ ςτισ Ρόλεισ
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
τόχοσ είναι θ εξοικείωςθ των ΜΦ με τα ςφγχρονα κεωρθτικά ρεφματα και τουσ τρόπουσ
εμπειρικισ διερεφνθςθσ των κοινωνικοοικονομικϊν και χωρικϊν μεταβολϊν ςτισ
Ευρωπαϊκζσ και παγκόςμιεσ μθτροπόλεισ. Θ κεματολογία μεταβάλλεται ανά 2-3 χρόνια.
Κατά τθ φετεινι περίοδο δίνεται ζμφαςθ ςτισ διαδικαςίεσ του εξευγενιςμοφ
(gentrification) και ςτισ μορφζσ που λαμβάνουν ςε διάφορεσ πόλιεισ ανά τον κόςμο, κακϊσ
και ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τάςθσ να χρθςιμοποιείται ο ςχετικόσ όροσ / εννοιλογικό εργαλαίο
ςχεδόν ςε κάκε περίπτωςθ αςτικισ ανάπλαςθσ.

Βϋ ΕΞΑΜΘΝΟ για πλήρουσ φοίτηςησ
Βϋ και Δϋ ΕΞΑΜΘΝΑ για μερικήσ φοίτηςησ
Αςτική Ανάπτυξη και Ρολιτικζσ Αναδιάρθρωςησ
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
κοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ των τρόπων με τουσ οποίουσ ηθτιματα διεκνοφσ
οικονομικοφ ανταγωνιςμοφ επθρεάηουν τθ ηωι και λειτουργία των πόλεων τθσ Ευρϊπθσ
και πϊσ αυτζσ προςαρμόηονται για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων, αλλά και για τθν
εκμετάλλευςθ των ευκαιριϊν που αναδεικνφονται από τθ νζεσ δυναμικζσ.
Ρεριφερειακή Ανάπτυξη και Ρολιτικζσ
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
Σο μάκθμα εξετάηει το ςφγχρονο χάρτθ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων ςτθν Ευρϊπθ και
διερευνά τθ δυναμικι και τα όρια ςφγχρονων αναπτυξιακϊν κατευκφνςεων και πολιτικϊν
που ςτοχεφουν ςτθν άμβλυνςθ τουσ.

Ανάπτυξη και Αναδιάρθρωςη τησ Ευρωπαϊκήσ Υπαίθρου
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
Σο μάκθμα αυτό προςφζρει πλθρζςτερθ γνϊςθ ςχετικά με τισ χωρικζσ και
κοινωνικοοικονομικζσ επιπτϊςεισ των ανκρϊπινων παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων με
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν φπαικρο. Αναλφει τα κοινωνικοοικονομικά και χωρικά φαινόμενα
που αναπτφςςονται ςτθν φπαικρο και εξετάηει τθ ςθμαςία αλλά και το ρόλο τθσ αγροτικισ
οικονομίασ.
Τοπική Βιϊςιμη Ανάπτυξη: Ρρογράμματα και Κοινωνικζσ Αντιςτάςεισ
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
τόχοσ του μακιματοσ είναι να αναδείξει τισ δυνατότθτεσ και τουσ περιοριςμοφσ που
ζχουν/αντιμετωπίηουν οι φορείσ και οι κάτοικοι ςυγκεκριμζνων τόπων ςτθν Ευρϊπθ και
ςτθν Ελλάδα για να προγραμματίςουν τθν τοπικι οικονομικι και κοινωνικι τουσ ανάπτυξθ.
Πρόςκετθ επιδίωξθ είναι να ςυςχετίςει τθν τοπικι οικονομικι ανάπτυξθ με τθ βιϊςιμθ και
να αναδείξει το φάςμα των δράςεων βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςε τοπικό επίπεδο. Σο μάκθμα
επικεντρϊνεται (α) ςε εφαρμοςμζνεσ τοπικζσ δράςεισ και προγράμματα που είχαν κετικά
αποτελζςματα και (β) ςτα τοπικά κινιματα πολιτϊν που είτε αντιςτζκονται
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προςτατεφοντασ τοπικοφσ πόρουσ, είτε προχωροφν ςε κετικζσ δράςεισ ςτα πλαίςια μιασ
κοινωνικισ οικονομίασ. Οι ΜΦ μακαίνουν να κατανοοφν τα προβλιματα τθσ ΣΑ και
προετοιμάηονται για ςυμμετοχι ςε ομάδεσ που εκπονοφν ςχζδια τοπικϊν παρεμβάςεων
και Σοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΣΑΠ).
Εφαρμοςμζνη Χωρική Ανάλυςη
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
Σο μάκθμα ςτοχεφει ςτθν εξοικείωςθ με τισ ποςοτικζσ μεκόδουσ ανάλυςθσ γεωγραφικϊν
δεδομζνων και τθν πρακτικι εφαρμογι των μεκόδων αυτϊν. Παρουςιάηονται ειδικά
κζματα περιγραφικισ ςτατιςτικισ, χωρικισ αυτοςυςχζτιςθσ και παλινδρόμθςθσ ωσ
μζκοδοι ανάλυςθσ χωρικϊν δεδομζνων.

Δημογραφικζσ Ρροκλήςεισ και Ρροοπτικζσ
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
Σο μάκθμα ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ του δθμογραφικοφ παράγοντα ςτθ
διαμόρφωςθ των Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν (π.χ. πολιτικϊν απαςχόλθςθσ, εκπαίδευςθσ,
μετανάςτευςθσ). Αναλφονται οι ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ πολιτικζσ και εξετάηεται θ
αλλθλεπίδραςι τουσ με τουσ δθμογραφικοφσ δείκτεσ.
Μζθοδοι Ρεριφερειακήσ Ανάλυςησ με ζμφαςη ςτη Χωρική Οικονομετρία
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
κοπό του μακιματοσ αποτελεί θ παρουςίαςθ των βαςικϊν εργαλείων, δθλαδι των
εννοιϊν, των μεκόδων και των τεχνικϊν, για τθν εμπειρικι διερεφνθςθ περιφερειακϊν και
χωρικϊν φαινομζνων. Για το λόγο αυτόν, παρουςιάηεται ζνασ αρικμόσ ςτατιςτικϊν και
οικονομετρικϊν τεχνικϊν κατάλλθλων για τθν περιγραφι, ανάλυςθ και μοντελοποίθςθ
χωρικϊν δεδομζνων, δίνοντασ ζμφαςθ ςε τεχνικζσ χωρικισ οικονομετρίασ.
Δια-εθνιςμόσ και Ειδικά Θζματα Ανθρϊπινησ Γεωγραφίασ
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
Σο ςυγκεκριμζνο μάκθμα προςπακεί να εξετάςει τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ διαεκνικι κεωρία (ι το δια-εκνικό παράδειγμα) ειςχϊρθςε ςτθ γεωγραφία, και ειδικότερα ςε
τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ γεωγραφίασ, προκειμζνου να ερμθνεφςει τον περίπλοκο,
αλλθλζνδετο και αντιφατικό κόςμο των τελευταίων τριϊν δεκαετιϊν.

39

Ρεριγραφή Μαθημάτων Γϋ Κατεφθυνςησ
Αϋ ΕΞΑΜΘΝΟ για πλήρουσ φοίτηςησ
Αϋ και Γϋ ΕΞΑΜΘΝΑ για μερικήσ φοίτηςησ
Μζθοδοι Επιςτημονικήσ Ζρευνασ ςτη Γεωγραφία
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
Σο μάκθμα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ: Θεμζλια τθσ γεωγραφικισ ζρευνασ.
χεδιαςμόσ και προετοιμαςία τθσ ζρευνασ. υλλογι και ανάλυςθ ποςοτικϊν δεδομζνων.
υλλογι και ανάλυςθ ποιοτικϊν δεδομζνων. Πολυμεταβλθτζσ αναλφςεισ. Ανάλυςθ
ποιοτικϊν δεδομζνων. τρατθγικζσ ςυνδυαςμοφ τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ ζρευνασ.
Χαρτογραφικζσ απεικονίςεισ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεδομζνων. Παρουςίαςθ των
αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ.
Εφαρμοςμζνη Ανάλυςη Γεωγραφικϊν Δεδομζνων με την Αξιοποίηςη ΣΓΡ
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
το μάκθμα αναπτφςςονται κεωρθτικζσ ζννοιεσ και πρακτικζσ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται
για τθν ανάλυςθ γεωγραφικϊν φαινομζνων με τθν αξιοποίθςθ των ΓΠ. Για τθν επίτευξθ
αυτοφ του ςτόχου εκπονοφνται εργαςτθριακζσ αςκιςεισ μοντελοποίθςθσ με τθν
αξιοποίθςθ τθσ γεωπλθροφορικισ.
Ειδικά Θζματα Τηλεπιςκόπηςησ
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
τόχοσ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ γνϊςεων για βαςικζσ και εξειδικευμζνεσ τεχνικζσ
επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ δορυφορικϊν δεδομζνων όλων των τφπων (οπτικά και ραντάρ)
με ζμφαςθ ςτα ελευκζρα δεδομζνα των δορυφόρων Sentinels. Σο μάκθμα περιλαμβάνει τισ
ακόλουκεσ ενότθτεσ: Διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ πρόςβαςθσ δεδομζνων Sentinel Hub.
Γεωμετρικζσ και ραδιομετρικζσ βελτιϊςεισ δορυφορικϊν εικόνων. Επεξεργαςία εικόνων
ραντάρ. Μίξθ εικόνων (πολυφαςματικά με πανχρωματικά και οπτικά πολυφαςματικά με
ραντάρ). Δθμιουργία διαχρονικϊν ςφνκετων εικόνων για παρακολοφκθςθ φαινομζνων.
υμβολομετρία και διαφορικι ςυμβολομετρία ραντάρ.
Χωρικζσ Βάςεισ Δεδομζνων
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
τόχοσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν με τισ βάςεισ
χωρικϊν δεδομζνων. Σο μάκθμα περιλαμβάνει τισ ενότθτεσ: ΒΔ και ΔΒΔ, χεδίαςθ και
Τλοποίθςθ ΒΔ, SQL, Χωρικζσ ΒΔ, Εμπορικά και Ανοικτοφ Κϊδικα ΔΒΔ.

Βϋ ΕΞΑΜΘΝΟ για πλήρουσ φοίτηςησ
Βϋ και Δϋ ΕΞΑΜΘΝΑ για μερικήσ φοίτηςησ
Ερευνητικά Θζματα ςτη Γεωπληροφορική (Σεμινάριο)
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
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το ςεμιναριακό αυτό μάκθμα παρουςιάηονται ερευνθτικά ηθτιματα αιχμισ ςτθν περιοχι
τθσ διαχείριςθσ και ανάλυςθσ γεωγραφικϊν δεδομζνων με τθν αξιοποίθςθ τθσ
Γεωπλθροφορικισ. Θ κεματολογία του ςεμιναρίου παρακολουκεί τισ ερευνθτικζσ τάςεισ
ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ.
Ρρογραμματιςμόσ Ανάλυςησ Χωρικϊν Δεδομζνων
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
κοπόσ του μακιματοσ είναι να ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτον αντικειμενοςτραφι
προγραμματιςμό και να τουσ παρζχει τισ απαραίτθτεσ τεχνικζσ δεξιότθτεσ ςτθν γλϊςςα
προγραμματιςμοφ ανάλυςθσ δεδομζνων R, ϊςτε να μποροφν με επιτυχία να εφαρμόηουν
μεκόδουσ χωρικισ ανάλυςθσ και να οπτικοποιοφν τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ.
Γεωμοντελοποίηςη
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
Σο ςυγκεκριμζνο μάκθμα αποτελεί μία ειςαγωγι ςτα πεδία των αρικμθτικϊν μεκόδων και
τθσ προςομοίωςθσ. το τζλοσ του μακιματοσ ο φοιτθτισ αναμζνεται να γνωρίηει βαςικζσ
αλγεβρικζσ πράξεισ πινάκων, ςχιματα παρεμβολισ κακϊσ και ςφγχρονεσ μεκόδουσ
προςομοίωςθσ. χεδιάςτθκε επίςθσ ϊςτε να παρζχει εξοικείωςθ ςτθ MATLAB κακϊσ και
ςτο πακζτο mapping toolbox.
Εφαρμογζσ Γεωπληροφορικήσ ςτη Διαχείριςη Καταςτροφϊν
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
τόχοσ του μακιματοσ είναι θ εμβάκυνςθ ςτισ μεκοδολογίεσ αξιοποίθςθσ τθσ
Γεωπλθροφορικισ (υςτιματα Γεωγραφικϊν Πλθροφοριϊν, Σθλεπιςκόπθςθ, GPS) ςε
κζματα Διαχείριςθσ Καταςτροφϊν. Σο μάκθμα περιλαμβάνει κεωρθτικό μζροσ και
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ.
Εφαρμοςμζνη Χωρική Ανάλυςη
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
Σο μάκθμα ςτοχεφει ςτθν εξοικείωςθ με τισ ποςοτικζσ μεκόδουσ ανάλυςθσ γεωγραφικϊν
δεδομζνων και τθν πρακτικι εφαρμογι των μεκόδων αυτϊν. Παρουςιάηονται ειδικά
κζματα περιγραφικισ ςτατιςτικισ, χωρικισ αυτοςυςχζτιςθσ και παλινδρόμθςθσ ωσ
μζκοδοι ανάλυςθσ χωρικϊν δεδομζνων.
Μζθοδοι Ρεριφερειακήσ Ανάλυςησ με ζμφαςη ςτη Χωρική Οικονομετρία
πιςτωτικζσ μονάδεσ ECTS: 7,5
ϊρεσ διδαςκαλίασ: 2
κοπό του μακιματοσ αποτελεί θ παρουςίαςθ των βαςικϊν εργαλείων, δθλαδι των
εννοιϊν, των μεκόδων και των τεχνικϊν, για τθν εμπειρικι διερεφνθςθ περιφερειακϊν και
χωρικϊν φαινομζνων. Για το λόγο αυτόν, παρουςιάηεται ζνασ αρικμόσ ςτατιςτικϊν και
οικονομετρικϊν τεχνικϊν κατάλλθλων για τθν περιγραφι, ανάλυςθ και μοντελοποίθςθ
χωρικϊν δεδομζνων, δίνοντασ ζμφαςθ ςε τεχνικζσ χωρικισ οικονομετρίασ.
*Αναλυτικό περιεχόμενο του κάκε μακιματοσ (Περιγραφι ECTS) κα αναρτάται και ςτθν
ιςτοςελίδα του Σμιματοσ Γεωγραφίασ

