Αναθεωρημένο Διδικό Πρωηόκολλο Σσνεργαζίας
(ΔΠΣ) ηοσ ΓΠΜΣ
«Δπιζηήμη και Τετνολογία Υδαηικών Πόρων»
Σν παξφλ απνηειεί αλαζεψξεζε ηνπ απφ ην 2014 Δηδηθνχ Πξσηνθφιινπ πλεξγαζίαο
κεηαμχ ησλ εμήο ρνιψλ ηνπ ΔΜΠ





Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (πληνλίδνπζα ρνιή)
Αγξνλφκσλ – Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ
Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ– Μεηαιινπξγψλ
Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ζθνπφ ηε ρνξήγεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο
Δηδίθεπζεο ζηελ «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τδαηηθψλ Πφξσλ», κε ηέζζεξηο
θαηεπζχλζεηο:
- Καηεχζπλζε Α: Τδξνινγία θαη Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ
- Καηεχζπλζε Β: Πνηφηεηα Τδάησλ θαη Πεξηβαιινληηθή Σερλνινγία
- Καηεχζπλζε Γ: Γηαρείξηζε Παξάθηηαο Εψλεο.
- Καηεχζπλζε Γ: Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Ληκέλσλ
ην παξφλ ΔΠ εμεηδηθεχεηαη ε δηάξζξσζε θαη νξγάλσζε ηνπ ΓΠΜ ζχκθσλα κε
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
1. Ανηικείμενο και ζκοπός ηοσ Προγράμμαηος
Αληηθείκελν ηνπ ΓΠΜ είλαη ε κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε θαη ε πξναγσγή ηεο
γλψζεο ζηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία γηα ηελ νξζνινγηθή θαη πεξηβαιινληηθά
αζθαιή αμηνπνίεζε, δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ εζσηεξηθψλ θαη παξάθηησλ
πδαηηθψλ πφξσλ θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ιεηηνπξγία ζπλαθψλ έξγσλ.
θνπνί ηνπ ΓΠΜ είλαη:
(α) Ζ εκβάζπλζε κεραληθψλ θαη επηζηεκφλσλ ζεηηθήο θαηεχζπλζεο, θαζψο θαη
εηδηθφηεξα γηα ηελ Γ θαηεχζπλζε θαη επηζηεκφλσλ άιισλ εηδηθνηήησλ, ζηηο
κεζφδνπο θαη ηερληθέο ηεο νινθιεξσκέλεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο, έξεπλαο
θαη αληηκεηψπηζεο ησλ επί κέξνπο ζεκάησλ ηνπ πην πάλσ αληηθεηκέλνπ, έηζη ψζηε
λα δηακνξθσζνχλ ζηειέρε κε εμεηδηθεπκέλε γλψζε ζηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο
ηνπ ΓΠΜ, ηθαλά λα θαιχςνπλ κε επάξθεηα ηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ
ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο ή
θαη άιισλ ρσξψλ, ζηα πνιπδηάζηαηα ζέκαηα αμηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ
πδαηηθψλ πφξσλ θαη ησλ ζπλαθψλ έξγσλ.
(β) Ζ εηο βάζνο θαηάξηηζε θαη αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ ηθαλνηήησλ κεραληθψλ θαη
άιισλ επηζηεκφλσλ, ψζηε λα θαζίζηαληαη ηθαλνί γηα παξαγσγή λέαο γλψζεο.
2. Γιάρκεια ζσνεργαζίας
Σν παξφλ πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο έρεη ηζρχ έσο θαη ην αθαδεκατθφ έηνο 20212022, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 11α ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.
4009/2011 (ΦΔΚ 195 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

1

3. Υποτρεώζεις ηων Στολών ποσ ζσμμεηέτοσν ζηο Πρόγραμμα
Τπνρξέσζε ησλ ρνιψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην παξφλ ΓΠΜ είλαη λα παξέρνπλ ην
απαξαίηεην δηδαθηηθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ θαζψο θαη ηελ απαξαίηεηε θηεξηαθή –
πιηθνηερληθή θαη εξγαζηεξηαθή ππνδνκή γηα ηελ νκαιή θαη εχξπζκε
πξαγκαηνπνίεζε ησλ καζεκάησλ θαη ινηπψλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Ζ πληνλίδνπζα ρνιή ησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ αλαιακβάλεη θαη ηε δηνηθεηηθή
θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
4. Γιοίκηζη ηοσ Προγράμμαηος
Σν ΓΠΜ δηνηθείηαη απφ Γηεπζπληή θαη Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (ΔΓΔ)
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ηελ ΔΓΔ ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ ρνιψλ σο εμήο:
 6 κέιε απφ ηε ρνιή Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ
 1 κέινο απφ ηε ρνιή Αγξνλφκσλ – Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ
 1 κέινο απφ ηε ρνιή Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ– Μεηαιινπξγψλ
 1 κέινο απφ ηε ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ
Ζ Δ.Γ.Δ. είλαη αξκφδηα γηα:
- ηελ θαηάξηηζε ή αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
- ηνλ θαζνξηζκφ πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ
- ηελ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
- ηηο αλαζέζεηο δηδαζθαιίαο
- ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ αθαδεκατθνχ εκεξνινγίνπ
- ηνλ νξηζκφ ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ θαη ησλ αθαδεκατθψλ ζπκβνχισλ.
- ηελ απνλνκή ησλ κεηαπηπρηαθψλ δηπισκάησλ
- θάζε άιιν ζέκα ηνπ ΓΠΜ πνπ πξνβιέπεηαη απφ επί κέξνπο δηαηάμεηο.
Ο Γηεπζπληήο είλαη Καζεγεηήο ή Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο εθ ησλ κειψλ ηεο ΔΓΔ
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρνιή Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. Δθιέγεηαη απφ ηελ ΔΓΔ γηα
δηεηή ζεηεία κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο.
5. Προέλεσζη και επιλογή ηων μεηαπηστιακών θοιηηηών
ην ΓΠΜ «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τδαηηθψλ Πφξσλ» γίλνληαη δεθηνί
δηπισκαηνχρνη Μεραληθνί ηνπ ΔΜΠ ή άιισλ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκσλ
Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ ηεο αιινδαπήο, θαζψο θαη απφθνηηνη άιισλ ηζφηηκσλ
Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(α), γηα ηνπο νπνίνπο ε
απφθηεζε ηνπ Μ.Γ.Δ. δελ πξνυπνζέηεη θαη ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ Γηπιψκαηνο
ηνπ ΔΜΠ. Με ηελ ίδηα σο άλσ πξνυπφζεζε γίλνληαη θαη’ αξρήλ δεθηέο πξνο εμέηαζε
θαη αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο θαηφρσλ ηίηισλ ζπνπδψλ ινηπψλ Σκεκάησλ, ζχκθσλα
κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Αηηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ
θαη απφ ηειεηφθνηηνπο θνηηεηέο ησλ σο άλσ ρνιψλ/Σκεκάησλ εθ’ φζνλ
πξνβιέπεηαη ε απνθνίηεζή ηνπο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ ΓΠΜ.
Ζ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε ζπλεθηίκεζε ησλ θξηηεξίσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Λεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ
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απηψλ θαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηάο ηνπο, θαζψο θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά θξηηήξηα ή
νη πηζαλέο εμεηάζεηο ζε καζήκαηα ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ ζα ζπλεθηηκάηαη θαηά
ηελ επηινγή, θαζνξίδνληαη απφ ηελ ΔΓΔ. Καηά ηελ επηινγή ησλ εηζαθηέσλ εθ ησλ
ππνςεθίσλ, ε ΔΓΔ ειέγρεη θαη ην θαηά πφζν θάζε ππνςήθηνο/α Μ.Φ. θαιχπηεη ηελ
πξνυπφζεζε ηνπ ειάρηζηνπ επηζηεκνληθνχ ππνβάζξνπ θαη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε,
απνθαζίδεη ηα πξφζζεηα (πξνπηπρηαθά) καζήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη
επηηπρψο ν ππνςήθηνο.
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ΜΦ θάζε έηνο ζην ΓΠΜ νξίδεηαη απφ ηελ
ΔΓΔ θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο 50, κε ελδεηθηηθή θαηαλνκή 15-15-10-10 ζηηο
θαηεπζχλζεηο Α-Β-Γ-Γ, ε νπνία ζα πξνζδηνξίδεηαη θαη’ έηνο απφ ηελ ΔΓΔ.
6. Γιάρκεια ζποσδών
Ζ ειάρηζηε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΓΔ είλαη ηξία (3) αθαδεκατθά
εμάκελα. Ζ κέγηζηε δηάξθεηα θνίηεζεο είλαη δχν έηε. Παξάηαζε ηεο κέγηζηεο
δηάξθεηαο ζπνπδψλ γεληθψο δελ επηηξέπεηαη παξά κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κεηά
απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο ΔΓΔ. Αλαζηνιή θνίηεζεο κέρξη έλα έηνο κπνξεί λα
γίλεη δεθηή απφ ηελ ΔΓΔ κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ γηα ζνβαξνχο ιφγνπο
επαξθψο αηηηνινγεκέλνπο. ε φζνπο δελ νινθιεξψζνπλ ην πξφγξακκα εληφο ηεο
πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο κπνξεί λα δνζεί απιή βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο
ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζην παξφλ ΓΠΜ δελ
επηηξέπεηαη ε παξαθνινχζεζε άιινπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο
7. Μαθήμαηα
ην ΓΠΜ «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Τδαηηθψλ Πφξσλ» δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο λα επηιέμνπλ απφ έλα ζχλνιν καζεκάησλ πνπ
δηαθξίλνληαη ζε ππνρξεσηηθά θαη επηινγήο. Σα καζήκαηα θαηαλέκνληαη ζε δχν
αθαδεκατθά εμάκελα (ρεηκεξηλφ, εαξηλφ), φπσο ζηνπο πίλαθεο ηεο ζρεηηθήο
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΓΔ απαηηείηαη ε παξαθνινχζεζε
θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε καζήκαηα πνπ ζπλνιηθά αληηζηνηρνχλ ζε ηνπιάρηζηνλ 60
πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS). Ο θάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο (ΜΦ) αθνινπζεί κία
απφ ηηο ηέζζεξηο θαηεπζχλζεηο. ηηο θαηεπζχλζεηο Α, Β θαη Γ ν ΜΦ νθείιεη λα
παξαθνινπζήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ππνρξεσηηθφ κάζεκα θαη ηνπιάρηζηνλ ηξία απφ
ηα πέληε θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά ηεο αληίζηνηρεο θαηεχζπλζεο (Πίλαθεο 1Α, 1Β,
1Γ ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο). Σα ππφινηπα καζήκαηα κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ 60
πηζησηηθψλ κνλάδσλ επηιέγνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ πηλάθσλ ηεο ίδηαο ή άιιεο
θαηεχζπλζεο ή επηινγήο (Πίλαθαο 2) κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 15 πηζησηηθψλ κνλάδσλ
θαηά κέγηζην απφ ηελ θαηεχζπλζε Γ. ηελ θαηεχζπλζε Γ, ν θάζε ΜΦ νθείιεη λα
παξαθνινπζήζεη έμη ππνρξεσηηθά καζήκαηα, θαηαλεκεκέλα αλά 3 ζην πξψην θαη
δεχηεξν εμάκελν. Σα ππφινηπα καζήκαηα κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ 60 πηζησηηθψλ
κνλάδσλ επηιέγνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ πηλάθσλ ηεο ίδηαο ή άιιεο θαηεχζπλζεο ή
επηινγήο (Πίλαθαο 2). Σίζεηαη ν πεξηνξηζκφο, φηη έλαο ΜΦ κπνξεί λα επηιέμεη απφ
ηνλ θαηάινγν επηινγψλ καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζε άιια ΓΠΜ ηνπ ΔΜΠ ή ζην
9ν εμάκελν ρνιψλ ηνπ ΔΜΠ θαη αληηζηνηρνχλ ζπλνιηθά ζε κέρξη 15 πηζησηηθέο
κνλάδεο, εθ ησλ νπνίσλ ην πνιχ έλα κάζεκα ηνπ 9νπ εμακήλνπ θαη κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν ΜΦ δελ έρεη παξαθνινπζήζεη ην ίδην ή αληίζηνηρν κάζεκα θαηά
ηνλ πξνπηπρηαθφ θχθιν ζπνπδψλ ηνπ.
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Γηα ηελ εμαζθάιηζε ειάρηζηνπ εληαίνπ ππνβάζξνπ ζε θάζε θαηεχζπλζε, νη ΜΦ
νθείινπλ επίζεο (εθφζνλ δελ ην έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξνπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ) λα παξαθνινπζήζνπλ θαη εμεηαζηνχλ επηηπρψο ζε
έλα πξναπαηηνχκελν κάζεκα. ηηο θαηεπζχλζεηο Α, Β, Γ, απηφ είλαη κάζεκα ηνπ 9νπ
εμακήλνπ ηεο ρνιήο ΠΜ, σο εμήο:
Καηεχζπλζε Α: Σερλνινγία πζηεκάησλ Τδαηηθψλ Πφξσλ
Καηεχζπλζε Β: Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Αζηηθψλ Απνβιήησλ
Καηεχζπλζε Γ: Πεξηβαιινληηθή Ρεπζηνκεραληθή
ηελ Καηεχζπλζε Γ ζα δηακνξθσζεί εηδηθφ κάζεκα «Ληκέλεο θαη Ληκεληθά Έξγα».
Ο κέγηζηνο αξηζκφο καζεκάησλ ζηα νπνία κπνξεί λα εγγξαθεί ν ΜΦ αλά δηδαθηηθή
πεξίνδν δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ηηο 40 πηζησηηθέο κνλάδεο. Δληφο ηνπ νξίνπ
απηνχ ε επηινγή ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία εγγξάθεηαη είλαη ζηε
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ΜΦ αλάινγα κε ηελ ζπλνιηθή επηζπκεηή δηάξθεηα ησλ
ζπνπδψλ. ε θάζε πεξίπησζε ζην πξψην έηνο είλαη ππνρξεσηηθή ε εγγξαθή
ηνπιάρηζηνλ ζε ηέζζεξα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηεο επηιεγείζαο θαηεχζπλζεο
θαζψο θαη ζην πξναπαηηνχκελν κάζεκα ηεο θαηεχζπλζεο.
Πξνβιέπεηαη επίζεο ε παξαθνινχζεζε 2 εμακεληαίσλ ζεκηλαξίσλ, πνπ ην θαζέλα
αληηζηνηρεί ζε 1 πηζησηηθή κνλάδα. Σα ζεκηλάξηα δελ έρνπλ θάπνηα εμέηαζε θαη
γίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα φπνπ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα
καζήκαηα ηνπ ΓΠΜ. Γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ζεκηλαξίσλ νξίδεηαη θάζε έηνο σο
ππεχζπλν έλα κέινο ΓΔΠ.
ΜΦ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην ΓΠΜ θαη πνπ έρνπλ επηπξνζζέησο παξαθνινπζήζεη
καζήκαηα άιινπ κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ θαη εμεηάζζεθαλ επηηπρψο ζε
απηά, κπνξνχλ λα απαιιαγνχλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη εμέηαζε κέρξη δχν
αληίζηνηρσλ καζεκάησλ ηνπ ΓΜΠ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ δηδάζθνληνο θαη
απφθαζε ηεο ΔΓΔ.
Γηα θάζε λέν ΜΦ νξίδεηαη απφ ηελ ΔΓΔ έλα κέινο ΓΔΠ σο επηβιέπσλ –
αθαδεκατθφο ζχκβνπινο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, πνπ έρεη ηελ επζχλε
ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ηνπ ΜΦ θαη ζπλππνγξάθεη ηνλ πίλαθα καζεκάησλ
πνπ επηιέγεη ν ΜΦ.
Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλαθείο εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη εξγαζίεο είλαη ππνρξεσηηθή. Ο θάζε δηδάζθσλ είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί παξνπζηνιφγην. ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθά
ζνβαξνί θαη ηεθκεξησκέλνη ιφγνη αδπλακίαο παξνπζίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή,
ε ΔΓΔ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη νξηζκέλεο απνπζίεο, ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ νπνίσλ
δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 1/3 ησλ δηαιέμεσλ. Ο/ε κεηαπηπρηαθφο/θή θνηηεηήο/ηξηα
πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ παξνπζηψλ ζε θάπνην κάζεκα δελ
έρεη δηθαίσκα λα πξνζέιζεη ζηελ ηειηθή εμέηαζε
Ζ βαζκνινγία ζηα καζήκαηα γίλεηαη ζηελ θιίκαθα 0-10, ρσξίο θιαζκαηηθφ κέξνο, κε
βάζε επηηπρίαο ην 5. Ο βαζκφο ηνπ καζήκαηνο πξνθχπηεη ππνρξεσηηθά φρη κφλν απφ
ηελ ηειηθή εμέηαζε αιιά θαη απφ ηελ επίδνζε ζηηο εξγαζίεο, ζέκαηα, εξγαζηήξηα θαη
άιιεο ζπληζηψζεο πνπ δηεμάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, κε ζρεηηθή
βαξχηεηα πνπ θαζνξίδεηαη ζε θάζε κάζεκα απφ ηνλ αξκφδην δηδάζθνληα. αιιά δελ
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κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκνχ ηνπ καζήκαηνο, κε εμαίξεζε
καζήκαηα γηα ηα νπνία ηεθκεξησκέλα απνθαζίδεη ε ΔΓΔ.
Ζ ηειηθή εμέηαζε δηεμάγεηαη κεηά ην ηέινο δηδαζθαιίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ,
ζε εμεηαζηηθή πεξίνδν κέγηζηεο δηάξθεηαο δχν εβδνκάδσλ. Γελ πξνβιέπεηαη
επαλαιεπηηθή εμέηαζε, παξά κφλν αλ απνδεδεηγκέλα ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο δελ
κπφξεζε λα εμεηαζηεί γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. Οη απνηπρφληεο ζε καζήκαηα
κπνξνχλ λα επαλεγγξαθνχλ ηνλ επφκελν ρξφλν ζηα ίδηα (ή θαη δηαθνξεηηθά αλ
πξφθεηηαη γηα επηινγήο) καζήκαηα, κε ππνρξεσηηθή ζε θάζε πεξίπησζε
παξαθνινχζεζε. Γηα ηελ απνλνκή ηνπ ΜΓΔ απαηηείηαη ν πξναγσγηθφο βαζκφο ζηα
κεηαπηπρηαθά καζήκαηα θαη ζηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία.. Καη’ εμαίξεζε, αλ θάπνηνο
ΜΦ ιάβεη βαζκφ 4 ζε έλα κφλν απφ ηα καζήκαηα θαη ν κέζνο φξνο ησλ ινηπψλ
καζεκάησλ είλαη πςειφο, πάλσ απφ φξην νξηδφκελν απφ ηελ ΔΓΔ, ε ΔΓΔ κπνξεί λα
απνθαζίζεη ηελ απνλνκή ηνπ ΜΓΔ, κε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γ.. ηεο ζπληνλίδνπζαο
ρνιήο θαη αλαθνίλσζε ζηε χγθιεην.
Μεηαβνιέο, θαηαξγήζεηο, πξνζζήθεο ή ζπγρσλεχζεηο καζεκάησλ θαη θάζε είδνπο
ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ηεθκεξησκέλε
πξφηαζε ηεο ΔΓΔ, ζχκθσλε γλψκε ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ρνιψλ θαη απφθαζε ηεο
πγθιήηνπ ηνπ ΔΜΠ, αλάινγα κε ηελ πξφνδν θαη ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο
ηερληθήο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ΓΠΜ, εθφζνλ δελ αιινηψλνπλ ηε θπζηνγλσκία ηνπ
ΓΠΜ.
8. Μεηαπηστιακή εργαζία
Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΓΔ είλαη απαξαίηεηε ε εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, ε
νπνία αληηζηνηρεί ζε 30 πηζησηηθέο κνλάδεο. Ζ αλάιεςε απηήο κπνξεί λα γίλεη αθνχ
ν/ε ΜΦ έρεη ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 30 πηζησηηθέο κνλάδεο καζεκάησλ θαη έρεη
εμεηαζηεί επηηπρψο ζηα πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. Ζ κνξθή, δνκή θαη πεξηερφκελν
ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαζνξίδνληαη απφ ηελ
ΔΓΔ
Ζ εμέηαζε θαη βαζκνιφγεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο γίλεηαη κεηά ηελ επηηπρή
νινθιήξσζε φισλ ησλ καζεκάησλ, θαηά ηηο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο Φεβξνπαξίνπ,
Ηνπλίνπ θαη Οθησβξίνπ, απφ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ΔΓΔ
θαη πεξηιακβάλεη ηνλ επηβιέπνληα θαη αθφκε δχν δηδάζθνληεο ηνπ ΓΠΜ ή, θαη’
εμαίξεζε γηα ηδηάδνληα αληηθείκελα, θαζεγεηέο άιισλ ζρνιψλ ηνπ ΔΜΠ ή άιισλ
ΑΔΗ. ε θάζε εμεηαζηηθή πεξίνδν έλα απφ ηα κέιε ησλ επηηξνπψλ είλαη θνηλφ ζε
φιεο. Ζ βαζκνινγία ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο πνπ θαηαρσξείηαη ζε εηδηθά έληππα
απφ ηνπο επηκέξνπο εμεηαζηέο, δίλεηαη σο κέζνο φξνο ζηελ θιίκαθα 1-10 θαη κπνξεί
λα πεξηιακβάλεη κηζή θιαζκαηηθή κνλάδα, κε βάζε επηηπρίαο θαη’ ειάρηζην ην 5,5.
Ζ ΔΓΔ ζεζπίδεη εληαία θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ.
9. Γιδάζκονηες
Σε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζην ΓΠΜ κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ κέιε ΓΔΠ.
ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ρνιψλ, απνρσξήζαληα ιφγσ νξίνπ ειηθίαο κέιε ΓΔΠ,
θαζεγεηέο άιισλ ΑΔΗ, επηζθέπηεο θαζεγεηέο, εηδηθνί επηζηήκνλεο ή εξεπλεηέο
θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Δπηθνπξηθφ
δηδαθηηθφ έξγν κπνξνχλ λα παξέρνπλ κέιε ΔΓΗΠ, ΔΣΔΠ, δηδάθηνξεο θαη ππνςήθηνη
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δηδάθηνξεο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ρνιψλ. Ζ αλάζεζε δηδαζθαιίαο γίλεηαη απφ ηελ
ΔΓΔ κεηά απφ εηζήγεζε ησλ αξκνδίσλ Σνκέσλ.
10. Γλώζζα διδαζκαλίας και ζσγγραθής
Γιψζζα δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ θαη ζπγγξαθήο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο
είλαη ε ειιεληθή. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΓΔ, ε
ζπγγξαθή ηεο Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο κπνξεί λα γίλεη ζηελ αγγιηθή, ζπλνδεπφκελε
απφ εθηελή ειιεληθή πεξίιεςε. Μειινληηθά είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία αγγιφθσλνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
11. Βαθμός και Τίηλος Μεηαπηστιακού Γιπλώμαηος Διδίκεσζης
Ο βαζκφο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο πξνθχπηεη σο ν ζηαζκηζκέλνο
κέζνο φξνο ησλ καζεκάησλ θαη ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο επί ηηο αληίζηνηρεο
πηζησηηθέο κνλάδεο. ε πεξίπησζε πνπ ν/ε ΜΦ έρεη παξαθνινπζήζεη πεξηζζφηεξα
απφ ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα καζήκαηα, ν βαζκφο πξνθχπηεη κε εμαίξεζε ησλ
καζεκάησλ επηινγήο φπνπ έρεη επηηχρεη ηνλ κηθξφηεξν βαζκφ, ηεξνπκέλνπ ζε θάζε
πεξίπησζε ηνπ πεξηνξηζκνχ σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ηεο
αληίζηνηρεο θαηεχζπλζεο.
Καζηεξψλεηαη ν παξαθάησ ηχπνο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ηνπ
Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία
Τδαηηθψλ Πφξσλ» ν νπνίνο εθδίδεηαη κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Δ.Γ.Δ. θαη
δηνηθεηηθή κέξηκλα ηεο ζπληνλίδνπζαο ρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ:
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ
ΜΔ ΠΡΟΣΑΖ
ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΣΟΤ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ - ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
"Επιζηήμη και Τεχνολογία Υδαηικών Πόρων"
ΜΔ ΤΝΣΟΝΗΕΟΤΑ ΣΖ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Δ.Μ.Π.
ΚΑΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΔ ΣΗ ΥΟΛΔ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ,
ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΗΩΝ – ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΚΑΗ
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ
ΑΠΟΝΔΜΔΗ
ηνλ/ελ ...................................
ν νπνίνο ηνλ (κήλα, έηνο) εθπιήξσζε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ - ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΩΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ
ΣΖΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ: “ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΓΑΣΗΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ”
ΣΖΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ(1) : «Τδξνινγία θαη Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ»
ΣΖΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ(2) : «Πνηφηεηα Τδάησλ θαη Πεξηβαιινληηθή Σερλνινγία»
ΣΖΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ(3) «Γηαρείξηζε Παξάθηηαο Εψλεο»
ΣΖΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ(4) «Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Ληκέλσλ»
ΜΔ ΒΑΘΜΟ ".....…………...."
Αζήλα …………………………….
Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΓΠΜ

Ζ Γξακκαηέαο ηεο ρνιήο
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ

Ο Πξχηαλεο

Σν παξφλ πξσηφθνιιν ππνγξάθνπλ νη Κνζκήηνξεο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ρνιψλ
Καζ. Γ. Κνπηζνγηάλλεο
Κνζκήηνξαο ηεο
Μεραληθψλ
Καζ. Μ. Κάβνπξαο

ρνιήο

Πνιηηηθψλ

Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο ΑγξνλφκσλΣνπνγξάθσλ Μεραληθψλ
Καζ. Γ. Καιηακπάθνο
Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Μεραληθψλ
Μεηαιιείσλ - Μεηαιινπξγψλ
Καζ. Κ. Φαξάθνο
Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Δθαξκνζκέλσλ
Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ
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