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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με
τίτλο «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» (Master in Biological Sciences: Research and
Applications)

2

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο
«Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» (Master in Computational
and Statistical Data Analytics, MCDΑ).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 668/11780
(1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με
τίτλο «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» (Master in Biological Sciences: Research
and Applications)
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α,
2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών – Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017»
(Α΄ 114) και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 26407/Ζ1/15.2.2018
«Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων

Αρ. Φύλλου 1534

του ν. 4485/2017» (114 Α΄), ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποίηση Διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) ‘’Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις’’ Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017»,
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2.3.2018)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8,
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ.Α΄),
7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6-9-2011/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016/τ.Α΄),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 11/15.3.2018),
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 133/30.3.2018),
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 2/26.3.2018),
12. Το υπ’ αριθμ. 1601/12-6-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών,
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών από
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις
«Βιολογικές
Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» (Master in Biological
Sciences: Research and Applications) σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στοχεύει στη Μεταπτυχιακή εκπαίδευση πτυχιούχων των
Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών επιστημών,
σε τομείς αιχμής των Βιολογικών Επιστημών που έχουν
άμεση σχέση με την ανάπτυξη της Βιολογικής Τεχνολογίας και της Περιβαλλοντικής Βιολογίας.
Σκοπός του προγράμματος είναι:
α. η παροχή γνώσεων που θα αποβλέπουν στην άρτια
θεωρητική και τεχνολογική κατάρτιση των επιστημόνων,
β. η διεύρυνση και προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα επί μέρους αντικείμενα του ΠΜΣ,
γ. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν
διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές περιοχές,
δ. ο εφοδιασμός των φοιτητών με γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν
να στελεχώσουν μία σειρά από υπηρεσίες που έχουν
σχέση με την υγεία, την ποιότητα ζωής, τη διατροφή,
την παρακολούθηση, την προστασία και διαχείριση του
περιβάλλοντος (π.χ. Φορείς Διαχείρισης, περιφερειακή
και τοπική αυτοδιοίκηση, αναπτυξιακές εταιρείες που
έχουν ως αντικείμενο την αειφορική διαχείριση, νοσοκομεία, φαρμακευτικές εταιρίες, διαγνωστικά κέντρα,
επιχειρήσεις διατροφικών προιόντων, δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση κ.λπ.).
Οι επιδιωκόμενοι στόχοι του προγράμματος αποτελούν προϊόν μακράς και συστηματικής παρατήρησης,
καταγραφής και ανάλυσης των προβλημάτων της εκπαίδευσης στα Βιολογικά Τμήματα της Ελλάδος, αξιολόγησης των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών της χώρας
και επιπλέον προϊόν συστηματικής παρακολούθησης
και μελέτης των ραγδαίων εξελίξεων που συμβαίνουν
στις βιολογικές επιστήμες και στις πολλαπλές εφαρμογές
τους την τελευταία εικοσιπενταετία.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στις «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» στις ακόλουθες ειδικεύσεις:
1) «Βιολογική Τεχνολογία»
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2) «Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων»
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών επιστημών Πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων
των Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ ή ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε 90
ECTS. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται
στην Ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις στην Αγγλική
Γλώσσα.
Κατεύθυνση «Βιολογική Τεχνολογία»
Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε πέντε μαθήματα
επιλογής στο Α΄ εξάμηνο, των οποίων το σύνολο είναι
30 ECTS, σε τέσσερα εξαμηνιαία μαθήματα επιλογής στο
Β΄ εξάμηνο, των οποίων το σύνολο είναι 20 ECTS, και να
εκπονήσουν επιτυχώς την Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία κατά το Β΄ και Γ΄ εξάμηνο (Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Β΄ εξάμηνο και Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ΄
εξάμηνο). Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο
εργασίας 50 ECTS και η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 40 ECTS.
Κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Οικολογία - Διαχείριση
Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων»
Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τέσσερα υποχρεωτικά εξαμηνιαία μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, των
οποίων το σύνολο είναι 30 ECTS, σε δύο υποχρεωτικά
εξαμηνιαία μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο, των οποίων το
σύνολο είναι 20 ECTS και να εκπονήσουν επιτυχώς την
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία κατά το Β΄ και Γ΄
εξάμηνο (Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Β΄ εξάμηνο και Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας στο Γ΄ εξάμηνο). Τα μαθήματα
πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 50 ECTS και η
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με συνολικό φόρτο
εργασίας 40 ECTS.
Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο και οι πιστωτικές τους μονάδες ορίζεται ως εξής:
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής οι φοιτητές επιλέγουν 5 μαθήματα των οποίων το σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
των ECTS είναι 30. (Ε) Μάθημα Επιλογής
ΜΟΝΑΔΕΣ
(GBIO_BTEA1

Μοριακή Γενετική και Εφαρμογές (Ε)

6

GBIO_BTEA2

Σύγχρονα Θέματα Μοριακής Βιολογίας (Ε)

6

GBIO_BTEA3

Μοριακή Φυσιολογία και Νευροβιολογία (Ε)

6

GBIO_BTEA4

Σύγχρονα Θέματα Βιολογίας Κυττάρου (Ε)

6

GBIO_BTEB7

Ειδικά Θέματα Αναπτυξιακής Βιολογίας (Ε)

6

GBIO_BTEA5

Ειδικά Θέματα Βιοτεχνολογίας (Ε)

6

GBIO_BTEB3

Δομική Βιολογία (Ε)

6

GBIO_BTEA6

Θέματα Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας και Βιοτεχνολογίας Φυτών (Ε)

6

Σύνολο ECTS επιλεγόμενων μαθημάτων 30

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής οι φοιτητές επιλέγουν 4 μαθήματα των οποίων το σύνολο
των ECTS είναι 20 και την έναρξη της Διπλωματικής Εργασίας
GBIO_BTEΒ1

Μοριακή και Κυταταρική Ανοσοβιολογία (Ε)

5

GBIO_BTEΒ2

Ειδικά Θέματα Εξέλιξης (Ε)

5

GBIO_BTEΒ4

Βιοχημεία του Οξειδωτικού Stress (Ε)

5

GBIO_BTEB5

Μικροβιακή Βιοτεχνολογία (Ε)

5

GBIO_BTEB6

Συστημική Βιολογία (Ε)

5

GBIO_BTEΒ10

Μεθοδολογία στη Βιοϊοτρική Έρευνα (Ε)

5

GBIO_BTΥΔ1η

Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: Βιβλιογραφική Επισκόπηση και
10
Παρουσίαση Δεδομένων στο Θέμα της Διπλωματικής Εργασίας (Υ)

Σύνολο ECTS επιλεγόμενων μαθημάτων

30

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

GBIO_BTΥΔ2η

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Υ)
Ολοκλήρωση ερευνητικής δραστηριότητας (υλοποίηση πειραμάτων, αξιολόγηση
30
και ερμηνεία αποτελεσμάτων εξαγωγή συμπερασμάτων, συγγραφή και παρουσίαση της Διπλωματικής)

Σύνολο ECTS

30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

GBIO_ΟΚΥΑ1

Σχεδιασμός Δειγματοληψιών, Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων και Οικο7
λογικά Μοντέλα (Υ)

GBIO_ΟΚΥΑ2

Εκτίμηση Βιοποικιλότητας και βιοπαρακολούθηση ειδών και οικοτόπων (Υ)

8

GBIO_ΟΚΥΑ3

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Περιοχών (Υ)

7

GBIO_ΟΚΥΑ4

Δυναμική Ιχθυοπληθυσμών και Διαχείριση Θαλλάσιων Βιολογικών Πόρων (Υ)

8

Σύνολο ECTS μαθημάτων

30

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
GBIO_ΟΚΥΒ1
GBIO_ΟΚΥΒ2

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
10
10

Αξιολόγηση και Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστήμάτων (Υ)
Επιπτώσεις περιβαλλοντικών καταπονήσεων στα Μεσογειακά φυτά (Υ)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ)
GBIO_ΟΚΥΔ1η Έναρξη της ερευνητικής δραστηριότητας (συλλογή και αξιολόγηση βιβλιογραφίας, 10
πειραματικός και δειγματοληπτικός σχεδιασμός)
Σύνολο ECTS μαθημάτων
30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ)
GBIO_ΟΚΥΔ2η Ολοκήρωση ερευνητικής δραστηριότητας (υλοποίηση πειραμάτων
και δειγματοληψιών, συγγραφή και παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας)
Σύνολο ECTS

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
30
30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ετησίως. Τα μέλη των
κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος Βιολογίας που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34, καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή
τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο ΠΜΣ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που
προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Βιολογίας (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών, κ.λπ.) είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών του ΠΜΣ. Επιπλέον, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί οργανωμένη
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ), η οποία έχει συνδεθεί με Η/Υ με τράπεζες πληροφοριών και με μεγάλες
βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Μέσω της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου
Πατρών (ΒΚΠ) παρέχεται η δυνατότητα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-Class), καθώς και ηλεκτρονικής πρόσβασης στα
διεθνή επιστημονικά περιοδικά, στις επιστημονικές Τράπεζες Πληροφοριών, σε άλλες ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες, κ.λπ.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά τις λειτουργικές του δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 26.000 €
και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ευρώ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

9.000

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του ΠΜΣ

2.000

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς

2.000

Δαπάνες αναλωσίμων

9.000

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού,
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου)

4.000

Σύνολο

26.000
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Τα έσοδα θα προέρχονται από τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘ, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, πόρους από ερευνητικά προγράμματα των μελών ΔΕΠ και πόρους από
προγράμματα της Ευρωπαϊκής ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 17 Απριλίου 2018
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 665/11777
(2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών
με τίτλο «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» (Master in
Computational and Statistical Data Analytics,
MCDΑ).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α,
2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις σχετικά
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017» (Α΄ 114)
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (114 Α΄)», ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) ‘’Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις’’ – Αποστολή
ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της
παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017»,
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017/τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2.3.2018)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8,
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ.Α΄),
7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6-9-2011/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016/τ.Α΄),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 8/12.2.2018),
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 133/30.3.2018),
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 2/26.3.2018),
12. Το υπ’ αριθμ. 2652/29-10-2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών,
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» (Master in Computational and
Statistical Data Analytics, MCDA) του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πατρών, σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
στην «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην
Επιστήμη των Δεδομένων» (Master in Computational
and Statistical Data Analytics, MCDA) σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).
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Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το ΠΜΣ «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην
Επιστήμη των Δεδομένων» (Master in Computational
and Statistical Data Analytics, MCDA) έχει ως αντικείμενο
την παροχή εξειδικευμένης διεπιστημονικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε θέματα διαχείρισης, αναπαράστασης και επεξεργασίας δεδομένων καθώς και τις σχετικές
απαιτούμενες υπολογιστικές τεχνικές. Ειδικότερα, το
ΠΜΣ αποσκοπεί:
α. στη θεμελίωση γνώσης για μοντέλα ή/και εμπειρικές τεχνικές που αναπτύχθηκαν συνδυαστικά για την
επεξεργασία δεδομένων, στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο των μαθηματικών, της πληροφορικής και της
στατιστικής,
β. στην κατανόηση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων διαφόρων τύπων με σύγχρονες αλγοριθμικές –
υπολογιστικές τεχνικές,
γ. στη στατιστική και των συνθηκών εφαρμογής της
σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων με το σωστό, για την
κάθε περίσταση, τρόπο,
δ. στην αναπαράσταση, αποθήκευση και παρουσίαση
πολύπλοκων δεδομένων,
ε. στην ευέλικτη, αποδοτική και αποτελεσματική
διαχείριση δεδομένων.
Οι φοιτητές εκπαιδεύονται τόσο στη θεωρία όσο
και στην εφαρμογή μέσω έμπρακτης ενασχόλησης
και εργαστηρίων. Το ΠΜΣ παρέχει στους φοιτητές του
τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες
προκειμένου να είναι σε θέση να επιλέγουν κατάλληλα
τα εργαλεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Στατιστικής Ανάλυσης για τη
βέλτιστη διαχείριση των πάσης φύσεως δεδομένων
της βιομηχανίας, της δημόσιας διοίκησης και των
επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό, οι απόφοιτοι του
ΠΜΣ που θα στελεχώσουν, ή στελεχώνουν, από θέση
αυξημένης ευθύνης δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αξιολογώντας κάθε φορά την ωφέλεια που προκύπτει από
τη λύση των πολυποίκιλων προβλημάτων που εμφανίζονται, θα οδηγήσουν σε αναβάθμιση της ποιότητας
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Υπολογιστική και Στατιστική Ανα-

λυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» (Master in
Computational and Statistical Data Analytics, MCDA).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ημεδαπής
και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών,
Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Οικονομίας
και Διοίκησης. Γίνονται επίσης δεκτοί απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι συναφούς
γνωστικού αντικειμένου. Η διαδικασία εισαγωγής (προϋποθέσεις και κριτήρια) καθορίζεται αναλυτικά στον
κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Από αυτές, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν
στα τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4)
μαθήματα του Β΄ εξαμήνου [δύο (2) υποχρεωτικά και
δύο (2) κατ’ επιλογή μαθήματα] και, τριάντα (30) μονάδες, αντιστοιχούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας του Γ΄ εξαμήνου.
Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία
θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα.
Η διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική ή
αγγλική, ανεξάρτητα από τη γλώσσα διδασκαλίας.
Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν
και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, σε δύο (2) από τα προσφερόμενα ως
κατ’ επιλογή μαθήματα και να εκπονήσουν επιτυχώς
διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο
ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός
MCDA101
MCDA201
MCDA102
MCDA202
ΣΥΝΟΛΟ

Π.Μ
7.5
7.5
7.5
7.5
30
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Τίτλος
Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη Δεδομένων
Φυσικοί Υπολογισμοί και Νευρωνικά Δίκτυα
Ανάλυση Αποφάσεων και Βελτιστοποίηση
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός
Π.Μ.
MCDA203
7.5
MCDA103
7.5
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
7.5
7.5
ΣΥΝΟΛΟ
30

Τίτλος
Βάσεις Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων
Πιθανοτικά Μοντέλα με χρήση Δεδομένων στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Δύο (2) κατά το Β΄ εξάμηνο

Κωδικός
MCDA211
MCDA212
MCDA111
MCDA112
MCDA113
MCDA114

Π.Μ.
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

Κωδικός
MCDA001
ΣΥΝΟΛΟ

Π.Μ.
30
30

Τίτλος
Μηχανική Μάθηση
Αριθμητικές Μέθοδοι στην Επιστήμη των Δεδομένων
Εφαρμοσμένη Μπεϋσιανή Στατιστική και Προσομοίωση
Ανάλυση Επιβίωσης και Στατιστική Θεωρία Αξιοπιστίας
Ανάλυση Χρονοσειρών
Πολυμεταβλητή Αναλυτική Δεδομένων και Στατιστική Συμπερασματολογία
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τίτλος
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (30). Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μαθηματικών, που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να
εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο ΠΜΣ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τις προβλεπόμενες
κατηγορίες διδασκόντων του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Μαθηματικών και του Πανεπιστημίου Πατρών είναι επαρκής
για την κάλυψη των αναγκών του ΠΜΣ: διαμορφωμένες αίθουσες διδασκαλίας με οπτικοαουστικά μέσα, Υπολογιστικό Κέντρο, οργανωμένη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης συνδεδεμένη με τράπεζες πληροφοριών και
με μεγάλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του Εξωτερικού, κ.λπ.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά τις λειτουργικές του δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 11.000 €
και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

16698

Τεύχος Β’ 1534/04.05.2018

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού
Δαπάνες αναλωσίμων
Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου,
δαπάνες εργασιών πεδίου
Σύνολο

Ευρώ
4.500
2.000
4.500
11.000

Μέρος του ανωτέρου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το υπόλοιπο, από χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα και πόρους από
ερευνητικά προγράμματα.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 17 Απριλίου 2018
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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