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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  EΠIΛOΓHΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΠΜΣ «ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ» 
 
Το Τµήµα Χηµείας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί για το 
ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε τίτλο: «Μοριακός 
Σχεδιασµός και Μοντελοποίηση - Χηµική Εκπαίδευση», σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής 
απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 2657/τ.Β'/06-07-2018) και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
Α΄114/4-8-2017). Η λειτουργία του ΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού που εγκρίθηκε από 
τη Συνέλευση του Τµήµατος στη συνεδρίαση αριθµ. 655/14-2-2018. 
Σχετική ιστοσελίδα: https://www.chem.auth.gr/programmata-metaptychiakon/  

 
A. TITΛOI ΣΠOY∆ΩN 
Το ΠΜΣ απονέµει ∆ίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ) µε τίτλο «Μοριακός Σχεδιασµός και 
Μοντελοποίηση - Χηµική Εκπαίδευση», στις εξής Ειδικεύσεις:  
Ειδίκευση Α «Μοριακός Σχεδιασµός και Μοντελοποίηση» και 
Ειδίκευση Β «Χηµική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας»  

 
B. APIΘMOΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
O αριθµός εισακτέων µεταπτυχιακών φοιτητών για το παν/κό έτος 2019-2020 είναι δεκαπέντε (15) και ο 
αριθµός αυτός, κατανεµήθηκε στις προαναφερθείσες ειδικεύσεις ως εξής: 
Ειδίκευση Α «Μοριακός Σχεδιασµός και Μοντελοποίηση» 5 
Ειδίκευση Β «Χηµική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας» 10 

 
Γ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ MONA∆EΣ 
Ο ελάχιστος και ο µέγιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση του ∆ΜΣ είναι 3 και 6 εξάµηνα 
αντίστοιχα. Για την απόκτηση του ∆ΜΣ απαιτείται η συµπλήρωση 90 ECTS (60 ECTS από µεταπτυχιακά 
µαθήµατα + 30 ECTS από µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία). 

 
∆. EIΣ∆OXH YΠOΨHΦIΩN 
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί  µεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τµηµάτων ΑΕΙ (Πανεπιστηµίων 
και ΤΕΙ) της ηµεδαπής και αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, µε συναφές 
αντικείµενο. Επίσης γίνεται δεκτός/ή ως υπεράριθµος/η και ένα (1) µέλος των κατηγοριών Ε∆ΙΠ και 
ΕΤΕΠ, σύµφωνα µε το Ν.4485, άρθ. 34, παρ.8. Ακόµη θα γίνονται δεκτοί και τελειόφοιτοι φοιτητές των 
προαναφερόµενων Ιδρυµάτων, οι οποίοι οφείλουν µέχρι δύο µαθήµατα για τη λήψη του πτυχίου τους και 
η εγγραφή τους στο ΠΜΣ, εφόσον επιλεγούν, προϋποθέτει την επιτυχή εξέτασή τους στα µαθήµατα αυτά 
κατά την περίοδο του Σεπτεµβρίου, οπότε και θα πρέπει να προσκοµίσουν κατά την εγγραφή τους σχετικό 
πιστοποιητικό στη Γραµµατεία του Τµήµατος.  

 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραµµατεία αίτηση από 17/06/2019 έως 19/07/2019 
(ώρες 12:00-13:30). Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικώς µε σφραγίδα ταχυδροµείου εντός 
της προαναφερόµενης προθεσµίας. Ο κάθε υποψήφιος θα µπορεί να δηλώσει στην Αίτησή του µέχρι δύο 
Ειδικεύσεις του ΠΜΣ, µε σειρά προτίµησης.  
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Μαζί µε την Αίτηση οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας ή αντίγραφο Πτυχίου συνοδευόµενο από Παράρτηµα 
∆ιπλώµατος. 

2. Σύντοµο Βιογραφικό σηµείωµα. 
3. Αποδεικτικό γνώσης τουλάχιστον µίας Ξένης Γλώσσας, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό 
του ΠΜΣ. 

4. Έντυπη µορφή του Εξώφυλλου της πτυχιακής και έντυπη µονοσέλιδη περίληψη της πτυχιακής 
εργασίας (για πτυχιούχους εκτός Τµήµατος Χηµείας ΑΠΘ απαιτείται επιπλέον το πλήρες κείµενο 
της πτυχιακής σε ψηφιακή (cd) ή έντυπη µορφή). 

5. Ανάτυπα δηµοσιευµένων εργασιών, εφόσον υπάρχουν, ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια. 
6. Βεβαιώσεις συναφούς προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν. 
7. Αναγνώριση από ∆ΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών σε περίπτωση που το πτυχίο 
έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή. 

8. Αντίγραφο άλλου Μεταπτυχιακού ή/και ∆ιδακτορικού τίτλου, εφόσον υπάρχουν. 
H επιλογή των φοιτητών θα γίνει το µήνα Σεπτέµβριο, µε βάση τον Αλγόριθµο Μοριοδότησης που 
περιγράφεται στον Κανονισµό του ΠΜΣ και περιλαµβάνει τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση η µέγιστη 
ποσόστωση για τη µοριοδότηση): 

- Βαθµός Πτυχίου (45%) 
- Μαθήµατα σχετικά µε την αιτούµενη κατεύθυνση (30%) 
- Πτυχιακή Εργασία (10%) 
- ∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά/ανακοινώσεις (3%) 
- Ξένες Γλώσσες (3%)  
- Συνέντευξη (2%) 
- Επαγγελµατική/Ερευνητική Εµπειρία σχετική µε την κατεύθυνση (2%) 
- ∆ήλωση 1ης προτίµησης (2%)    
- Κατοχή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (1%)  
- Κατοχή ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (2%)    

Οι συνεντεύξεις προγραµµατίζονται να γίνουν από την Τριµελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης τον 
Σεπτέµβριο σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες ανά Ειδίκευση του ΠΜΣ, οι οποίες θα ανακοινωθούν 
εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. 

O τελικός πίνακας επιλογής θα επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τµήµατος και οι επιτυχόντες θα 
κληθούν για εγγραφή και δήλωση µαθηµάτων του A’ εξαµήνου.  

Οι µεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν επαρκείς γνώσεις στα βασικά µαθήµατα του 
Τµήµατος Χηµείας που είναι συναφή προς την Κατεύθυνση του ΠΜΣ την οποία πρόκειται να 
παρακολουθήσουν, ή εάν απαιτείται, να εξεταστούν επιτυχώς, σε µαθήµατα του ΠΠΣ του Τµήµατος που 
θα καθορίζονται για κάθε φοιτητή/τρια από την Τριµελή Επιτροπή Επιλογής. Τα µαθήµατα αυτά οφείλουν 
να τα παρακολουθήσουν παράλληλα, κατά τα δύο πρώτα εξάµηνα των µεταπτυχιακών σπουδών τους. 
   

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΘΗΣ 
Καθηγητής 


