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Πτυχία Μάστερ – Διδακτορικού Τμήμα ΜΜΚ: Σημαντικές Οδηγίες και
Διαδικασίες

Πτυχίο Μάστερ
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών – Πτυχίο Μάστερ

1. Υποβολή πρότασης διατριβής 1 χρόνο πριν την προτιθέμενη ημερομηνία τελικής
παρουσίασης στον ερευνητικό σύμβουλο.
2. Μετά από έγκριση της διατριβής από τον ερευνητικό σύμβουλο (o οποίος θα πρέπει
να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ΜΜΚ), ορίζεται τριμελής επιτροπή διατριβής.
Ο σύμβουλος του φοιτητή θα είναι ο πρόεδρος και συντονιστής της Επιτροπής
Διατριβής.
3. Η εισήγηση της τριμελούς επιτροπής υποβάλλεται στο συμβούλιο τμήματος προς
έγκριση.
4. Παρουσίαση προόδου (προφορική παρουσίαση ΜΟΝΟ ενώπιον της τριμελούς
επιτροπής) 6 μήνες πριν την προτιθέμενη ημερομηνία της τελικής παρουσίασης. Η
παρουσίαση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά
5. Υποβολή του γραπτού κειμένου της διατριβής στα μέλη της επιτροπής τουλάχιστον 2
εβδομάδες πριν την τελική παρουσίαση.
6. Η επιτροπή διατριβής ορίζει την ημερομηνία της παρουσίασης.
7. Ανοικτή ανακοίνωση της παρουσίασης στο Τμήμα (φοιτητές, καθηγητές, post-docs
κ.λ.π.)
8. Παρουσίαση διατριβής σε ανοικτό ακροατήριο. Η παρουσίαση δεν θα πρέπει να
διαρκεί περισσότερο από 45 λεπτά. Μετά την παρουσίαση, ο φοιτητής πρέπει να
υπερασπιστεί την εργασία ενώπιον της Επιτροπής Διατριβής.
9. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης η επιτροπή διατριβής ετοιμάζει έκθεση
αξιολόγησης η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει βαθμολογία (άριστα, λίαν καλώς,
καλώς και αποτυχία).
10. Η έκθεση αξιολόγησης υποβάλλεται στο συμβούλιο Τμήματος προς έγκριση
11. Σε περίπτωση απόρριψης της Διατριβής ο/η φοιτητής/τρια δικαιούται να
επαναϋποβάλει τη διατριβή για ακόμη μία φορά.
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Διδακτορικό πτυχίο
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών – Διδακτορικό Πτυχίο
1ο εξάμηνο

2ο εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ Ι (8 ECTS)
ΜΑΘΗΜΑ ΙΙ (8 ECTS)
ΜΑΘΗΜΑ ΙΙΙ (8 ECTS)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι (1 ECTS)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Ι (5 ECTS)
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ECTS

ΜΑΘΗΜΑ IV (8 ECTS)
ΜΑΘΗΜΑ V (8 ECTS)
ΜΑΘΗΜΑ VI (8 ECTS)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΙ (1 ECTS)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙI (5 ECTS)
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ECTS

3ο εξάμηνο

4ο εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ VII (8 ECTS)
ΜΑΘΗΜΑ VIIΙ Ή ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (8 ECTS)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΙΙ (1 ECTS)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙII (15 ECTS)
ΣΥΝΟΛΟ: 32 ECTS

ΜΑΘΗΜΑ IX Ή ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (8 ECTS)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ IV (5 ECTS)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙV (15 ECTS)
ΣΥΝΟΛΟ: 28 ECTS Επιτυχία στην περιεκτική εξέταση
μέχρι και το 6ο εξάμηνο

5ο εξάμηνο

6ο εξάμηνο

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ V (30 ECTS)
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ECTS

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ VI (30 ECTS)
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ECTS

7ο εξάμηνο

8ο εξάμηνο

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ VΙΙ (20 ECTS)
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ I (10 ECTS)
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ECTS

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ VIII (20 ECTS)
Υποβολή και τελική
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ IΙ (10 ECTS)
παρουσίαση
ΣΥΝΟΛΟ: 30 ECTS

Πρόταση

1. Περιεκτική εξέταση. Η υποψηφιότητα στο Διδακτορικό πρόγραμμα γίνεται δεκτή όταν
ο φοιτητής έχει περάσει επιτυχώς τις γραπτές περιεκτικές εξετάσεις. Οι φοιτητές θα πρέπει να
επιτύχουν στην περιεκτική εξέταση το αργότερο μέχρι και το έκτο εξάμηνο των σπουδών
τους. Σε περίπτωση αποτυχίας, επιτρέπεται στον φοιτητή να επαναλάβει την εξέταση ακόμα
μία φορά. Εάν ο φοιτητής αποτύχει σε 1 από τις 3 θεματικές ενότητες τότε θα πρέπει να
επαναλάβει την εξέταση για την συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Εάν αποτύχει στις 2 από τις
3 ή σε όλες, θα πρέπει να επανεξεταστεί σε όλες τις θεματικές ενότητες. Οι ημερομηνίες η
ύλη και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας της περιεκτικής εξέτασης μπορεί να ληφθούν από τη
γραμματεία του Τμήματος ΜΜΚ η την συντονίστρια των μεταπτυχιακών σπουδών.
Συνοπτικά, ο/η φοιτητής/τρια που έχει εισαχθεί στο Διδακτορικό πρόγραμμα Μηχανικής
Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής καλείται να επιλέξει τρεις από τις έξι πιο κάτω
θεματικές ενότητες στις οποίες θα εξεταστεί:
o

Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

o

Νανοτεχνολογία-Κατασκευαστική

o

Βιοτεχνολογία-Βιοϊατρική

o

Υπολογιστική Μηχανική

o

Θερμορευστοδυναμική

o

Δυναμική-Έλεγχος-Ταλαντώσεις

Όσο αφορά τις πληροφορίες που αφορούν την περιεκτική εξέταση στο διδακτορικό
πρόγραμμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών δεν ισχύουν οι πιο πάνω θεματικές
ενότητες και οι φοιτητές εξετάζονται σε προκαθορισμένη ύλη σε θεματικές ενότητες όπως
επιστήμη υλικών, χαρακτηρισμός υλικών, διεργασίες υλικών κ.λ.π. για την οποία μπορούν να
ενημερωθούν είτε από την γραμματεία του τμήματος είτε από τον εκάστοτε υπεύθυνο
μεταπτυχιακών σπουδών.
Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια αποτύχει για δεύτερη φορά την περιεκτική εξέταση τότε
μπορεί να υποβάλει γραπτή αίτηση για εισδοχή στο πρόγραμμα Μάστερ στο Τμήμα ΜΜΚ.
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Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί ενώ ο φοιτητής είναι ακόμα εγγεγραμμένος στο
Πανεπιστήμιο και αυτή εξετάζεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος, που αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψή της, καθώς και για τον αριθμό
μονάδων από την διδακτορική εργασία που θα μεταφερθούν στο πρόγραμμα Μάστερ εάν
αυτό είναι δυνατό. Εάν γίνει αποδεκτός στο πρόγραμμα Μάστερ, ο φοιτητής πρέπει να
συμπληρώσει όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος αυτού για να του απονεμηθεί το πτυχίο
Μάστερ.
Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια αποτύχει για δεύτερη φορά την περιεκτική εξέταση και
δεν υποβάλει γραπτή αίτηση για εισδοχή στο Πρόγραμμα Μάστερ στο Τμήμα ΜΜΚ τότε
διαγράφεται άμεσα από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
2. Η επιτυχία στην περιεκτική εξέταση θα πρέπει να υποβληθεί προς επικύρωση στο
συμβούλιο τμήματος. Στα πρακτικά θα πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία κατά την οποία ο
φοιτητής έχει επιτύχει στην περιεκτική εξέταση (απαίτηση Συγκλήτου).
3. Σύνθεση επιτροπής διατριβής. Η Επιτροπή Διατριβής σχηματίζεται πριν την υποβολή της
πρότασης διατριβής, και αποτελείται από τουλάχιστο τρία άτομα: τον ερευνητικό σύμβουλο,
ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος ΜΜΚ και ένα μέλος (κάτοχος
Διδακτορικού διπλώματος ή ισοδύναμου), εντός ή εκτός του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΜΜΚ θα πρέπει επίσης να
αντιπροσωπεύεται στην επιτροπή διατριβής από ένα μέλος.
4. Η εισήγηση της σύνθεσης της τριμελούς επιτροπής υποβάλλεται στο συμβούλιο τμήματος
προς έγκριση.
5. Πρόταση Διατριβής. Κάθε Διδακτορικός φοιτητής/τρια πρέπει να ετοιμάσει μια σύντομη
γραπτή πρόταση (όχι άνω των 20 σελίδων) για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα και να
προβεί σε προφορική παρουσίασή της, που να επιδεικνύει κατανόηση του θέματος της
Διατριβής, την σχετική βιβλιογραφία, τις τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν, και τα θέματα
που θα εγερθούν.
Η πρόταση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ένα χρόνο από την αποδοχή για υποψηφιότητα
(μετά από επιτυχία στην περιεκτική εξέταση) και τουλάχιστο ένα χρόνο πριν την
προτεινόμενη ημερομηνία υποστήριξης. Τόσο η γραπτή πρόταση όσο και η προφορική
παρουσίαση παρουσιάζονται στην Επιτροπή Διατριβής και σε ένα αντιπρόσωπο από την
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΜΜΚ. Επιπλέον συνίσταται όπως η γραπτή
πρόταση σταλεί και στα εξωτερικά μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής (εάν έχουν ήδη οριστεί)
για ενημέρωση. Η γραπτή πρόταση πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή Διατριβής και τον
αντιπρόσωπο της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών τουλάχιστο 2 εβδομάδες πριν την
προφορική παρουσίαση. Η προφορική παρουσίαση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά,
ενώ ακολουθείται εκτενής συζήτηση. Αν η επιτροπή Διατριβής ή/και τα εξωτερικά μέλη της
εξεταστικής επιτροπής και ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν
κάποια αμφιβολία είτε για το περιεχόμενο της πρότασης είτε για την κατανόηση του θέματος,
τότε θα ζητηθεί από τον φοιτητή σε ένα μήνα να προβεί σε μία δεύτερη παρουσίαση, που θα
δίνει έμφαση στους τομείς που προκαλούν αμφιβολία. Οι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν
την έρευνά τους μόνο αν γίνει αποδεκτή η πρόταση.
6. Δομημένη αξιολόγηση της ερευνητικής πρότασης του φοιτητή απο την τριμελή επιτροπή
στην οποία αναφέρονται τόσο τα σημεία που η επιτροπή συμφωνεί με τις θέσεις του φοιτητή
όσο και τα σημεία διαφωνίας.
7. Υποβολή αξιολόγησης ερευνητικής πρότασης από την τριμελή επιτροπή στο συμβούλιο
του τμήματος για ενημέρωση του τμήματος.
8. Σύνθεση εξεταστικής επιτροπής. Η Εξεταστική Επιτροπή αποτελείται από τα 3 μέλη της
Επιτροπής διατριβής, ένα μέλος από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή από άλλο
Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο, και ένα μέλος από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό
κέντρο, κάτοχοι διδακτορικού.
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9. Η εισήγηση της σύνθεσης της πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής υποβάλλεται
στο συμβούλιο τμήματος προς έγκριση.
10. Διδακτορική Διατριβή
Η Διδακτορική Διατριβή πρέπει να πραγματεύεται με τρέχοντα και έγκυρα επιστημονικά
ή/και τεχνικά θέματα κυρίως μέσω βασικής ή/και εφαρμοσμένης έρευνας, που θα οδηγήσει
στην δημιουργία νέας γνώσης μηχανικής ή/και πρωτοτυπιών, που δεν είναι διαθέσιμα στην
επιστημονική κοινότητα.
Η πνευματική αξία της διατριβής βασίζεται στα ευρήματα έρευνας του Διδακτορικού
υποψηφίου, που διαχωρίζονται καθαρά από την εργασία άλλων, μαρτυρούν την προσωπική
συνεισφορά και γνώση του υποψηφίου και αναγνωρίζουν την συνεισφορά άλλων εντός ή
εκτός του Πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα, οι ευρύτερες επιδράσεις και συνεισφορές της
έρευνας πρέπει επίσης να επισημανθούν στη Διατριβή σε σχέση με νέες περιοχές ή θέματα
τεχνολογίας, και την παραγωγή νέων τεχνικών εφαρμογών και καινοτομιών. Ευρύτερες
συνεισφορές πρέπει επίσης να προάγουν καινοτομείς μεθόδους μάθησης, και εκπαίδευσης σε
όλα τα ακαδημαϊκά επίπεδα, εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού, και ιδιαίτερα την
συμμετοχή υπο-εκπροσωπούμενων ομάδων στην επιστήμη και μηχανική, την δημιουργία
τεχνικής υποδομής (εργαστηριακοί χώροι, προγράμματα λογισμικών, κέντρα, δίκτυα κλπ.).
Πρέπει επίσης να λαμβάνεται μέριμνα για την διάχυση αποτελεσμάτων μέσω δημοσιεύσεων
και παρουσιάσεων, και να τονίζονται οι κοινωνικές επιπτώσεις της εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας υγείας, ασφάλειας, περιβαλλοντικών επιδράσεων κλπ.
Οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτήσεις, μορφή
και τις διαδικασίες υποβολής της Διατριβής από τη γραμματεία του Τμήματος ΜΜΚ ή την
συντονίστρια μεταπτυχιακών σπουδών.
Σύμφωνα με απόφαση συμβουλίου του Τμήματος ΜΜΚ «Προϋπόθεση για απόκτηση
διδακτορικού είναι: ο/η φοιτητής/τρια να έχει δύο επιστημονικές δημοσιεύσεις (peer
reviewed), εκ των οποίων τουλάχιστον η μία θα πρέπει να είναι δημοσιευμένη σε
επιστημονικό περιοδικό ή να έχει υποβληθεί προς δημοσίευση».
Δομή Διδακτορικής Διατριβής
Η δομή της διδακτορικής διατριβής θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
o Σελίδα Τίτλου (Title Page)
o Σελίδα με τη σύνθεση της Εξεταστικής Επιτροπής υπογεγραμμένη από τον
Ερευνητικό Σύμβουλο
o Περίληψη στα Ελληνικά και σε μια Διεθνή Γλώσσα (Abstract) έκτασης 500 λέξεων
o Ευχαριστίες (Acknowledgements)
o Περιεχόμενα (Contents)
o Κατάλογος Γραφικών Παραστάσεων/Εικόνων (List of Figures)
o Κατάλογος με Πίνακες (List of Tables)
o Κεφάλαια (Chapters)
o Βιβλιογραφία (Bibliography)
Άλλες απαιτήσεις:
o Η Διατριβή εγγράφεται για copyright
o Αντίγραφο της Διατριβής κατατίθεται στο Τμήμα ΜΜΚ και στη βιβλιοθήκη
o Η Διατριβή υποβάλλεται και σε ψηφιακή μορφή στη Βιβλιοθήκη
o Εκτύπωση σε συγκεκριμένο είδος χαρτιού
o Το δέσιμο έχει συγκεκριμένο χρώμα (το χρώμα του εμβλήματος του Πανεπιστημίου)
o Στο εξώφυλλο της Διατριβής υπάρχει το έμβλημα του Πανεπιστημίου
o Η δακτυλογράφηση γίνεται με 1 ½ διάστημα, μέγεθος γραμμάτων αντίστοιχο με
Times 12 και περιθώρια καθορισμένων διαστάσεων (το πάνω, κάτω και δεξί
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περιθώριο θα είναι 2 εκατοστά ενώ το αριστερό 3.5 εκατοστά). Το κόστος του
δεσίματος επιβαρύνει τον φοιτητή.
11. Υποστήριξη Διατριβής
Ζητείται από κάθε Διδακτορικό υποψήφιο να υποστηρίξει την πρωτοτυπία και ποιότητα της
έρευνάς του κατά τη διάρκεια προφορικής παρουσίασης Διατριβής, την οποία διευθύνει
Εξεταστική Επιτροπή που είναι τουλάχιστο πενταμελής. Η Εξεταστική Επιτροπή για την
Διδακτορική Διατριβή αποτελείται από τα μέλη της Επιτροπής Διατριβής, ένα μέλος από
άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο σε συναφές
γνωστικό αντικείμενο και ένα μέλος από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό κέντρο. (και τα
δύο μέλη θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος ή ισοδύναμου). Πρόεδρος
της Εξεταστικής Επιτροπής είναι ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος ΜΜΚ και όχι ο ερευνητικός σύμβουλος.
Τουλάχιστο μια εβδομάδα πριν από την παρουσίαση της διατριβής, ο υποψήφιος πρέπει
να διαθέσει αντίγραφο της Διατριβής σε κάθε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Συγχρόνως,
ο υποψήφιος πρέπει να προμηθεύσει με επιπρόσθετα αντίγραφα κάθε μέλος του
Πανεπιστημίου, που επιθυμεί να διαβάσει τη Διατριβή πριν την υποστήριξή της και πρέπει
επίσης να διευθετήσει ώστε να δημοσιοποιηθεί η υποστήριξη της έρευνας από την Επιτροπή
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΜΜΚ. Η υποστήριξη της Διατριβής είναι ανοικτή
στο κοινό και αποτελείται από μια παρουσίαση από τον υποψήφιο που δεν διαρκεί
περισσότερο από 45 λεπτά, ακολουθούμενη συζήτηση με τα μέλη της επιτροπής
ακολουθούμενη από σύσκεψη της Εξεταστικής Επιτροπής για να ληφθεί η απόφαση για τη
Διδακτορική εργασία.
• Η εξεταστική επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στον Πρόεδρο του Τμήματος
τεκμηριωμένη εισήγηση. Στη εισήγηση θα πρέπει να αναφέρονται τα πιο κάτω:
1. Αναλύεται η σημασία και η πρωτοτυπία της έρευνας που έχει διεξαχθεί.
2. Καταγράφεται η συνεισφορά της έρευνας προς το πεδίο στο οποίο εντάσσεται.
3. Καταγράφονται τα στοιχεία της διατριβής που είναι δημοσιεύσιμα και σε ποια μορφή
(άρθρα, μονογραφία κ.λ.π.).
Η εξεταστική επιτροπή θα καθορίζει την αποδοχή της Διατριβής του υποψηφίου και της
προφορικής παρουσίασης και θα προτείνει αλλαγές στην γραπτή Διατριβή αν χρειάζονται,
καθώς και χρονοδιάγραμμα, ώστε ο υποψήφιος να κάνει τις αλλαγές αυτές, σε συνεννόηση
με τον σύμβουλό του. Σε τέτοια περίπτωση ο Ερευνητικός Σύμβουλος θα καθορίσει την
επιτυχή και έγκαιρη συμμόρφωση του υποψηφίου προς τις αλλαγές που εισηγήθηκε η
Εξεταστική Επιτροπή. Αν η υποστήριξη είναι ικανοποιητική, η επιτροπή Διατριβής θα
υπογράψει τη Διατριβή και ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει δύο πρωτότυπα αντίγραφα, ένα
προς τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και ένα για τα αρχεία του Τμήματος ΜΜΚ καθώς
και ηλεκτρονική μορφή της Διατριβής για το αρχείο του Τμήματος για τεκμηρίωση και
διανομή. Αν η Διατριβή απορριφθεί, ο υποψήφιος δικαιούται να ζητήσει επανάληψη της
υποστήριξης για μια ακόμη φορά. Στην περίπτωση αυτήν, ο χρόνος και όροι της
επαναϋποβολής της Διατριβής καθορίζονται από την εξεταστική επιτροπή.
Πιο κάτω επισυνάπτονται αναλυτικά οι οδηγίες αναφορικά με την υποβολή δικαιολογητικών
για την απονομή διδακτορικών τίτλων προς την σύγκλητο. Κάποια σημεία στις πιο κάτω
οδηγίες έχουν επισυναφθεί πιο πάνω κάποια άλλα όχι. Τόσο οι υποψήφιοι όσο και οι
ερευνητικοί σύμβουλοι οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τις επισυναπτόμενες οδηγίες για
αποφυγή οποιονδήποτε προβλημάτων στην όλη διαδικασία.
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