ΠPΟΓPΑMMΑ MΔTΑΠTYXIΑΚΩΝ ΠΟYΓΩΝ
TMHMΑTΟ ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΩΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Οργάνωζη Π.M..
Tν βαζηθό όξγαλν γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ είλαη ε
Γεληθή πλέιεπζε (Γ..) ηνπ Tκήκαηνο κε ηελ εηδηθή ζύλζεζε όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 81 παξ. 1
ηνπ Ν. 2083/92 (Πξόεδξνο ηνπ Tκήκαηνο, όια ηα κέιε ΓΔΠ ηεο Γ.. θαη δύν εθπξόζσπνη ησλ
κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ).
Χο όξγαλν γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ζπληνληζκό ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.M.. ιεηηνπξγεί ε πληνληζηηθή
Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο Mεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ, ε νπνία νξίδεηαη από ηε Γ.. ηνπ Tκήκαηνο κε
εηδηθή ζύλζεζε. Πξόεδξνο ηεο .Δ.Π.M.. είλαη ν εθάζηνηε Πξόεδξνο ηνπ Tκήκαηνο. Tα κέιε, έλα από
θάζε Tνκέα, εθιέγνληαη από ηε Γ.. κε εηδηθή ζύλζεζε κε πξνηάζεηο ησλ Tνκέσλ. H ζεηεία ησλ κειώλ
είλαη ηξία ρξόληα.

A. Mεηαπηπρηαθό Γίπισκα Ειδίκευςησ: Γεωγραφία και περιβάλλον

H θαηεύζπλζε Γεωγραφία και Περιβάλλον έρεη σο αληηθείκελν ηε γεσκνξθνινγηθή αλάιπζε ηνπ
γήηλνπ αλαγιύθνπ κε ζθνπό ηελ θαηαλόεζε ηεο εμέιημεο απηνύ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ
πεξηβαιινληηθώλ θαη κνξθνινγηθώλ αιιαγώλ ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε θπζηθώλ θαηλνκέλσλ θαη
αλζξσπνγελώλ παξεκβάζεσλ. Δπίζεο ηε κειέηε θιηκαηηθώλ αιιαγώλ, έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ,
ξύπαλζε, θαηλόκελν ζεξκνθεπίνπ θ.α.
Δηδηθόηεξα, ε εηδίθεπζε ηνπ Μ.Π.. «Γεσγξαθία θαη Πεξηβάιινλ» επηθεληξώλεηαη ζηηο δηεξγαζίεο ησλ
αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ όπσο πιεκκύξεο, μεξαζίεο, θιηκαηηθέο αιιαγέο, άλνδνο ζηάζκεο
ζάιαζζαο θαη ηηο επηπηώζεηο απηώλ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. Μειεηώληαη θαηλόκελα εξεκνπνίεζεο
ιόγσ αλζξσπνγελώλ επεκβάζεσλ ε κε θαζώο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο κεηά από εθηεηακέλεο
ππξθαγηέο όπσο απνςίισζε, δηάβξσζε εδάθνπο, έληνλε θαηά βάζνο δηάβξσζε, θαηνιηζζήζεηο,
ιαζπνξξνέο, πιεκκύξεο. Δπηπιένλ θαηλόκελα δηάβξσζεο αθηώλ ιόγσ αλζξσπνγελώλ επεκβάζεσλ
ζην παξάθηην πεξηβάιινλ θαη αλόδνπ ζηάζκεο ζάιαζζαο ιόγσ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ, γηα ηηο νπνίεο
θιηκαηηθέο αιιαγέο νη θνηηεηέο δηδάζθνληαη όιε ηε ζύγρξνλε γλώζε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκό.
Καηαζθεπή ζεκαηηθώλ ραξηώλ κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ (θεθηαθή Υαξηνγξαθία, Σειεαλίρλεπζε,
Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ) γηα ηνλ θαζνξηζκό ρξήζεσλ γεο, δσλώλ επηθηλδπλόηεηαο ζε
ζρέζε κε ηα ππό κειέηε θαηλόκελα.
Ο ζηόρνο ηνπ Μ.Π.. ηνπ Σνκέα Γεσγξαθίαο – Κιηκαηνινγίαο κε ηίηιν: «Γεσγξαθία θαη Πεξηβάιινλ»
επηηπγράλεηαη κε ηε δηδαζθαιία ζεηξάο καζεκάησλ ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Γεσκνξθνινγηθέο Σερληθέο
θαη Μέζνδνη Έξεπλαο, Μαζεκαηηθή Γεσγξαθία, Γεληθή Χθεαλνγξαθία, Θεσξεηηθή θαη Δθαξκνζκέλε
Κιηκαηνινγία, Πνηάκηα Γεσκνξθνινγία, Δλεξγεηαθέο Πεγέο - Ρύπαλζε θαη Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνύ
Πεξηβάιινληνο, Αξραηνγεσκνξθνινγία, Φπζηθέο Καηαζηξνθέο, Φσηνεξκελεία - Σειεαλίρλεπζε θαη
Φεθηαθή Δπεμεξγαζία Δηθόλαο θαζώο θαη δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ θαηεπζπλόκελσλ ζε ζύγρξνλα
αληηθείκελα έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ επηθαλεηαθνύ ηκήκαηνο ηεο γεο θαη ηεο
αηκόζθαηξαο.

B.

Γηδαθηνξηθό Γίπισκα.

ΠPΟΓPΑMMΑ MΑΘHMΑTΩΝ

Α.

Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςησ (M.Δ.Ε.)

Tν Π.M.. πνπ νδεγεί ζηελ απνλνκή Mεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο είλαη δηάξθεηαο 4
εμακήλσλ θαη πεξηιακβάλεη:

α)
Ζνα κφκλο ςυςτηματικών ςπουδών διάρκειασ δφο εξαμήνων με ςυγκεκριμζνο
πρόγραμμα, ςαφείσ κανόνεσ λειτουργίασ, υποχρεώςεισ και διαδικαςίεσ αξιολόγηςησ τησ
επίδοςησ των μεταπτυχιακών φοιτητών.
β)
Ζνα κφκλο εκπόνηςησ μεταπτυχιακήσ εργαςίασ ειδίκευςησ διάρκειασ δφο
εξαμήνων. H εργαςία αυτή περιλαμβάνει την πραγματοποίηςη ςυγκεκριμζνησ ζρευνασ και
τη ςυγγραφή, βάςει των ςτοιχείων τησ ζρευνασ, τησ μεταπτυχιακήσ εργαςίασ.
Οη πεξαηώζαληεο επηηπρώο ην M.Π.Δ., έρνπλ δπλαηόηεηα λα ζπλερίζνπλ ην Π.M.. γηα ηελ απόθηεζε
δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο (δ.δ.).
Γηα ηελ εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο γίλνληαη δεθηνί θαη νη θάηνρνη Mεηαπηπρηαθώλ Γηπισκάησλ
Δηδίθεπζεο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. Ο αξηζκόο απηώλ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 25%
ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ εηδίθεπζεο. ε πεξίπησζε αηηήζεσλ κεγαιπηέξνπ ηνπ 25%, ε επηινγή
γίλεηαη κε απόθαζε ηεο Γ..Δ.., ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο .Δ.Π.M.. Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ όια
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ παξάγξ. 1, ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Β7/82/29-3-94 Τπνπξγηθήο
Απόθαζεο (ΦΔΚ 252/7-4-94 ηεύρ. Β’), θαζώο θαη αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ κεηαπηπρηαθήο εηδίθεπζεο.
ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο θαη θαηόπηλ αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηνπ θαηά πεξίπησζε Tνκέα, ε Γ..Δ..
κπνξεί λα πξνβεί ζηελ πξνθήξπμε ζεκάησλ εθπόλεζεο δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ από ππνςήθηνπο
Tκεκάησλ Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. ηελ εηζήγεζε εθηόο από ηνλ
ηίηιν ηνπ ζέκαηνο αλαθέξεηαη ζύληνκε πεξίιεςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαηξηβήο. Ο αξηζκόο ησλ
πξνθεξύμεσλ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ ελόο (1) θαη’ έηνο (αλά ηνκέα).
Tν ζέκα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαζνξίδεηαη από ηε Γ..Δ.., ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο .Δ.Π.M..
H εηζήγεζε γίλεηαη κεηά από πξόηαζε ηνπ θαηά πεξίπησζε ππεύζπλνπ Tνκέα. ηελ πξόηαζε ηνπ Tνκέα
αλαθέξεηαη ν ηίηινο ηεο δηαηξηβήο, ε πεξίιεςε ηνπ αληηθεηκέλνπ, θαζώο θαη ηα κέιε ηεο εηζεγεηηθήο
επηηξνπήο.
ηελ πεξίπησζε ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ εηδίθεπζεο ηνπ Tκήκαηνο ε αλάζεζε εθπόλεζεο ηεο
δηαηξηβήο κπνξεί λα γίλεηαη κεηά ηελ επηηπρή πεξάησζε ησλ ζπνπδώλ ησλ δύν πξώησλ εμακήλσλ.
ηελ πεξίπησζε απηή ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κπνξεί λα απνηειεί επέθηαζε ηεο έξεπλαο ηεο
κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.
Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ εθπνλνύλ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή είλαη θαλνληθνί θνηηεηέο θαη ε θαζεκεξηλή
παξνπζία ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή. H Γ..Δ.. κπνξεί κεηά από εηζήγεζε ηεο πκβνπιεπηηθήο
Δπηηξνπήο λα εγθξίλεη ηελ απαζρόιεζε ηνπ ππνςεθίνπ ζε εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνύ ή
εμσηεξηθνύ, όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην.
H ζπγθξόηεζε ησλ ζπκβνπιεπηηθώλ θαη εμεηαζηηθώλ επηηξνπώλ θαη ε παξαθνινύζεζε ηεο εθπόλεζεο
ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 2083/1992.

Διδίκευζη: Γεωγραφία και Περιβάλλον

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 1ΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ
Μαζεκαηηθή Γεσγξαθία
Γεσκνξθνινγηθέο ηερληθέο θαη κέζνδνη έξεπλαο

5 ώξεο
5 ώξεο

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2ΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ
Γεληθή Χθεαλνγξαθία
Θεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε θιηκαηνινγία

5 ώξεο
5 ώξεο

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
(επιλζγονται 3 μαθήματα κατά εξάμηνο)
Πνηάκηα Γεσκνξθνινγία
Δθαξκνζκέλε Χθεαλνγξαθία
Γεσκνξθνινγηθή ραξηνγξάθεζε
Γεληθή Μεηεσξνινγία, κεηεσξνινγηθά όξγαλα θαη κέζνδνη
Δλεξγεηαθέο πεγέο, ξύπαλζε θαη πξνζηαζία ηνπ
αηκνζθαηξηθνύ πεξηβάιινληνο
Πεξηβαιινληηθή Γεσκνξθνινγία
Αξραηνγεσκνξθνινγία
Φπζηθέο θαηαζηξνθέο
Αλζξσπνγεσγξαθία
Γηαρείξηζε πδάηηλσλ θαη ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ
Φσηνεξκελεία -Σειαλίρλεπζε θαη ςεθηαθή
επεμεξγαζία εηθόλαο
Γπλακηθέο γεσκνξθνινγηθέο δηεξγαζίεο

3 ώξεο
3 ώξεο
3 ώξεο
3 ώξεο
3 ώξεο
3 ώξεο
3 ώξεο
3 ώξεο
3 ώξεο
3 ώξεο
3 ώξεο
3 ώξεο

