
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1410 
Έγκριση Κανονισμού του Διατμηματικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 

«Τεχνολογίες Μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής» 

μεταξύ των Τμημάτων Επιστημών Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχο-

λής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής και Ιατρι-

κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση υπ’ αρ. 2959)

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως της παρ. 1 του άρ-
θρου 45.

2. Την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) 
και την παρ. γ του άρθρου 17 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).

3. Τις υπό στοιχεία υπουργικές αποφάσεις: α) 216772/
Ζ1/8.12.2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» και β) 
131757/Ζ1/2.8.2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από 
τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄ 3387).

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών 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) 22879/Ζ1/9.2.2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
ε) 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και 

στ) 45070/Ζ1/19.3.2018 Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1/5.3.2019 έγγραφο με 
θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) 
για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

6. Τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 
(Α΄  189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3.7.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 432, 
διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 809) διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με 
θητεία από 1.9.2019 έως 31.8.2022.

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επι-
στημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παι-
δαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 13/2.5.2018).

9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 10/2.5.2018).

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
45/8.5.2018).

11. Την υπ’ αρ. 31410/27.7.2018 απόφαση της Συγκλή-
του (Β΄ 3788) για επανίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Επι-
στήμες της Αγωγής - Τεχνολογίες Μάθησης» με τροπο-
ποίηση του τίτλου σε: «Τεχνολογίες Μάθησης - Επιστήμες 
της Αγωγής».

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του 
Α.Π.Θ., αποφασίζουμε:

Την έγκριση του Κανονισμού του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Τεχνο-
λογίες Μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής» μεταξύ των 
Τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαί-
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δευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής 
Σχολής και Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Μάθησης - Επιστήμες της 
Αγωγής» έχει ως αντικείμενο τις Τεχνολογίες Μάθησης. 
Έχει σχεδιασθεί για να προσφέρει επιστημονική γνώση 
και επαγγελματικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου για την 
δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού 
στο χώρο των εκπαιδευτικών εφαρμογών της ψηφιακής 
τεχνολογίας, όπως και να προάγει την έρευνα στην επι-
στημονική περιοχή των τεχνολογιών μάθησης.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
α) Να εξοπλίσει τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/

τριες με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότη-
τες που θα τους/τις καταστήσουν ικανούς/ές να επιδιώ-
ξουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς της αγοράς 
εργασίας, όπου απαιτείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 
τεχνολογιών μάθησης.

β) Να καταστήσει ειδικούς σε εκπαιδευτικές εφαρμο-
γές της ψηφιακής τεχνολογίας άτομα που θα στελεχώ-
νουν δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, οργα-
νισμούς, επιχειρήσεις και άλλους φορείς του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα.

γ) Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημο-
νικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τα Α.Ε.Ι. και 
θα προωθήσει την έρευνα στην επιστημονική περιοχή 
των τεχνολογιών μάθησης.

δ) Να καταστήσει τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτη-
τές/τριες ικανούς και ικανές να συνδέσουν τη θεωρία, 
την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στην σκέψη και 
την επαγγελματική τους εξάσκηση, έτσι ώστε να αποκτή-
σουν τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την 
άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή, επιστημονική, 
ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, τόσο 
στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης, όσο και παγκοσμίως.

ε) Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επι-
στημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες.

Άρθρο 2
Όργανα των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λει-
τουργία των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών 
είναι:

I. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, που είναι το αρμόδιο όρ-
γανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανω-
τικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ., και ασκεί 
όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται 
από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα. Το όργανο αυτό 
είναι αρμόδιο για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού 
χαρακτήρα που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές.

ΙΙ. Η επταμελής Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) 
με αρμοδιότητες που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 
31 του ν. 4485/2017.

ΙΙΙ. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία 
απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των συμμετεχό-
ντων τμημάτων, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό 
έργο και εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία και 
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονι-
σμό της λειτουργίας των Π.Μ.Σ. 

ΙV. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτε-
λείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι Ακαδημαϊκών Υπο-
θέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί 
χρέη Προέδρου και τους/τις Κοσμήτορες του Ιδρύματος 
ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 32 στην παρ. 5 του ν. 4485/2017.

V. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. που είναι μέλος 
της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον/την αναπληρωτή/τριά 
του/της, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 31 
ν. 4485/2017, με απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία με 
δυνατότητα ανανέωσης. Δεν μπορεί να έχει περισσότε-
ρες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται 
επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο. Ο/Η Διευ-
θυντής/ντρια έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται 
στην παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017 και όποιες 
άλλες ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. (παρ. 1γ του άρθρου 45).

VI. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Ε.Σ.Ε.), αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολό-
γηση των Π.Μ.Σ. (παρ. 3 του άρθρο 44 του ν. 4485/2017).

Άρθρο 3
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση 
στο Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(παρ. 1, 7 και 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017)

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δε-
κτοί/ές για την παρακολούθηση του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής,

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί από το 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδη-
μαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με 
το ν. 3328/2005 (Α΄ 80),

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπε-
ράριθμοι/ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που 
οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, 
το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο 
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 4
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια 
και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
(άρθρα 34 και 45 του ν. 4485/2017)

Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 

όριο σε 45 μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες.
Αν ο αριθμός των επιτυχόντων/ουσών του Δ.Π.Μ.Σ. 

στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι μικρότερος από τον 
προβλεπόμενο για το ανώτατο όριο εισαγομένων, εγγρά-
φονται μόνον όσοι/ες υποψήφιοι/ες είναι επιτυχόντες/
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ούσες στις εξετάσεις. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων/
ουσών στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι μεγαλύτερος 
από το προβλεπόμενο όριο και υπάρχουν ισοβαθμού-
ντες/είσες με τον τελευταίο/α εισαγόμενο/η σύμφωνα 
με τον πίνακα κατάταξης, τότε εγγράφονται όλοι/ες οι 
ισοβαθμούντες/είσες. Δύναται να μην προσφερθεί το 
Πρόγραμμα, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση 
της Ε.Δ.Ε. αν: α) ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων 
φοιτητών/τριών είναι μικρότερος του δέκα (10), β) στο 
συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών, 
οι φοιτητές/τριες που απαλλάσσονται από τα δίδακτρα 
υπερβαίνουν το 30%.

Επιπλέον, ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών ανά διδάσκοντα/ουσα του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχεται 
σε 2,3 (45 μεταπτυχιακοί/κές ανά περίπου 20 διδάσκο-
ντες/ουσες), ο μέγιστος αριθμός αυτών σε σχέση με 
τον αριθμό των προπτυχιακών σπουδαστών/τριών του 
Τμήματος είναι περίπου 0,03 (45 μεταπτυχιακοί/κές σε 
1520 προπτυχιακούς/-ές) και σε σχέση με τον αριθμό 
των διδασκόντων/ουσών του Τμήματος είναι 1,87 (45 
μεταπτυχιακοί/κές σε 24 διδάσκοντες/ουσες).

Προκήρυξη θέσεων - Δικαιολογητικά
Το Δ.Π.Μ.Σ. σε ημερομηνίες που ορίζονται από την 

Ε.Δ.Ε. προκηρύσσει θέσεις με ανοιχτή διαδικασία (πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή 
πτυχιούχων.

Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισα-
γωγής, κατηγορίες πτυχιούχων και αριθμός εισακτέων, 
τρόπος εισαγωγής, κριτήρια επιλογής, κ.λπ., οι προθεσμί-
ες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται, η ύλη των εξεταστέων μαθημάτων, οι ημε-
ρομηνίες εξέτασης καθώς και ο τρόπος βαθμολόγησης.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κα-
τατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. σε ηλεκτρονική 
μορφή.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υπο-
ψήφιοι/ες είναι:

• Ηλεκτρονική αίτηση, η οποία βρίσκεται στην ιστο-
σελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

• Απλό φωτοαντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου 
και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), όπου απαιτείται.

• Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής 
βαθμολογίας ή επικυρωμένη μετάφραση, όπου απαι-
τείται.

• Βιογραφικό σημείωμα δομημένο στις εξής ενότη-
τες: α. Προσωπικά στοιχεία, β. Σπουδές, γ. Επιμόρφω-
ση, δ. Ξένες γλώσσες, ε. Επαγγελματική Δραστηριότητα, 
στ. Ερευνητική Δραστηριότητα (δημοσιευμένες επιστη-
μονικές εργασίες), ζ. Προσωπικά ενδιαφέροντα.

• Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης μίας τουλάχιστον 
ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, επιπέδου 
Β2), σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό αποδεικτικό ο/η 
υποψήφιος/-α υποβάλλει δήλωση μαζί με την αίτηση 
υποψηφιότητάς του/της σχετικά με τη γλώσσα στην 
οποία επιθυμεί να εξετασθεί και διενεργείται γραπτή εξέ-
ταση (πριν την εξέταση των βασικών θεματικών πεδίων).

• Σύντομο σημείωμα (1-2 σελίδες), όπου θα αναπτύσ-
σονται τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα και οι 
λόγοι συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ.

• Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πραγ-

ματοποιείται με τη συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρί-
ων. Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των κριτηρίων 
αυτών ανήκει στην αρμοδιότητα της Ε.Δ.Ε. και μπορεί να 
τροποποιείται μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Κριτήρια επιλογής

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΟΡΙΩΝ

1. Γραπτή εξέταση κατανόησης ελλη-
νικού και αγγλικού επιστημονικού κει-
μένου

25.0 (μέγιστο)

2. Προφορική εξέταση - Παρουσίαση 25.0 (μέγιστο)

3. Συνέντευξη 10.0 (μέγιστο)

4. Γενικός βαθμός βασικού πτυχίου (από 
5.00- 6.49 «καλώς»: 1 μόριο, από 6.50- 
8.49 «λίαν καλώς»: 3 μόρια, από 8.50- 
10.00 «άριστα»: 5 μόρια)

10.0(μέγιστο)

5. Πτυχιακή (διπλωματική) εργασία 10.0

6. Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ 4.0

7. Μεταπτυχιακός τίτλος (Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης, Μάστερ) 4.0

8. Διδακτορικό 6.0

9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε 
έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (κατά 
προτεραιότητα στην αγγλική) και πρα-
κτικά συνεδρίων (κατά προτεραιότητα 
διεθνών).

6.0 (μέγιστο)

Μέγιστο Σύνολο Μορίων 100.0
Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο/η υποψή-

φιος/α να συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον τριάντα 
μόρια (30) μόρια στη γραπτή εξέταση κατανόησης ελ-
ληνικού και αγγλικού επιστημονικού κειμένου και στην 
προφορική εξέταση - παρουσίαση.

Διαδικασία επιλογής και εξέτασης
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση 

της Ε.Δ.Ε. γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επι-
λογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη Δ.Ε.Π. που 
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και δύο (2) αναπλη-
ρωματικά μέλη. Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι:

• ο έλεγχος των αιτήσεων υποψηφιότητας,
• η κατάρτιση πίνακα με τα ονόματα όσων πληρούν τις 

προϋποθέσεις για συμμετοχή στη διαδικασία εξετάσεων,
• η επιλογή θεμάτων και
• η κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων και επιλαχό-

ντων.
Επίσης, η Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης εισηγείται 

στην Ε.Δ.Ε. δύο μέλη και ένα αναπληρωματικό μέλος 
που θα αξιολογήσουν τη γραπτή και προφορική εξέταση 
των υποψηφίων και τη συνέντευξη καθώς και ένα μέλος 
Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων για την εξέταση 
της κάθε ξένης γλώσσας. Σε περίπτωση αδυναμίας η Επι-
τροπή Επιλογής και Εξέτασης δύναται να εισηγηθεί στη 
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Ε.Δ.Ε. τον ορισμό εξεταστή ή εξεταστών από το Κέντρο 
Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών.

Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης καταρτίζει πλήρη 
κατάλογο με όλους/ες τους/τις υποψηφίους/-ες και ύστε-
ρα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους/-ες δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί από 
τον παρόντα Κανονισμό και έχουν ανακοινωθεί στην 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια 
διεξάγονται οι γραπτές εξετάσεις για όσους/-ες υποψη-
φίους/-ες δεν διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης 
γλώσσας. Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης καταρτίζει 
νέο πίνακα με τα ονόματα των υποψηφίων που θα συνεχί-
σουν στη διαδικασία των εξετάσεων, της συνέντευξης και 
της μοριοδότησης. Οι υποψήφιοι/-ες συμμετέχουν στη 
γραπτή και προφορική εξέταση καθώς και στη συνέντευ-
ξη. Τέλος, η επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης καταρτίζει 
πίνακα με την αναλυτική μοριοδότηση όλων των υπο-
ψηφίων που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης.

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων/ουσών και επιλαχό-
ντων/ουσών επικυρώνεται από τη Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. 
και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. Τυχόν κενές 
θέσεις καλύπτονται από επιλαχόντες/ούσες εντός δέκα 
ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής.

Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. 
μπορεί να αλλάξουν τα κριτήρια και η διαδικασία εξέ-
τασης και επιλογής υποψηφίων στο Δ.Π.Μ.Σ. Σε κάθε 
περίπτωση τα κριτήρια και ο τρόπος εξέτασης των υπο-
ψηφίων θα προσδιορίζεται με σαφήνεια στην εκάστοτε 
προκήρυξη.

Άρθρο 5
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης
(άρθρα 33, 34 και 35 του ν. 4485/2017)

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Διατμηματικό Πρό-

γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη 
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορί-
ζεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα. Τα τρία (3) πρώτα αφο-
ρούν στην παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων, 
ενώ στο τέταρτο (4ο) εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπό-
νηση και η αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών καθορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα. Στους μετα-
πτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, 
κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, κατά τη διάρκεια 
των τεσσάρων (4) εξαμήνων φοίτησης, προσωρινή ανα-
στολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο 
(2) συνεχόμενα εξάμηνα και τον εναπομείναντα χρόνο 
φοίτησης. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, ο/η μετα-
πτυχιακός/κή φοιτητής/τρια χάνει την ιδιότητα του/της 
φοιτητή/τριας και οφείλει να επιστρέψει την ακαδημα-
ϊκή του/της ταυτότητα στη γραμματεία. Ο χρόνος της 
αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια 
κανονικής φοίτησης.

Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως 
παραπάνω, να χορηγείται παράταση σπουδών και μέχρι 
ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Ε.Δ.Ε.

Διαγραφή μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας δύναται 
ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και 
απόφαση της Ε.Δ.Ε. στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Η μη επαρκής πρόοδος του/της μεταπτυχιακού/ής 
φοιτητή/τριας, η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή 
στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως αυτή καθορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό.

2. Η συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή 
δεοντολογία, όπως λογοκλοπή.

3. Ύστερα από αίτηση του/της μεταπτυχιακού/ής φοι-
τητή/τριας.

4. Υπέρβαση του ανώτατου χρονικού ορίου φοίτησης 
όπως αυτό καθορίζεται στο παρόν άρθρο.

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Στο παρόν Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπονται τέλη φοίτησης τα 

οποία ανέρχονται στο ποσό των τετρακοσίων (400,00 €) 
ευρώ ανά φοιτητή/τρια ανά εξάμηνο. Οι μεταπτυχιακοί/
κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή του 
τέλους των τετρακοσίων (400,00 €) ευρώ στην αρχή κάθε 
εξαμήνου και εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) 
ημερών σύμφωνα με αντίστοιχη ανακοίνωση που θα 
βγαίνει στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση διαγραφής το ποσό που έχει καταβληθεί 
δεν επιστρέφεται.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχια-
κοί/κές φοιτητές/τριες των οποίων το εισόδημα (ατομικό 
ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό 
τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις 
εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισο-
δήματος. Οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα 
πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 
(30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που 
εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ. και αφορά τη συμμετοχή σε ένα 
μόνο Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017, 
αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επι-
λέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που 
έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται 
από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτη-
τών/τριών στο Δ.Π.Μ.Σ. Σε καμία περίπτωση η οικονο-
μική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Έλεγχος Γνώσεων
(άρθρα 34 και 45 του ν. 4485/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) 

εξάμηνα. Στα πρώτα τρία (3) εξάμηνα διεξάγονται τα 
μαθήματα, η παρακολούθηση των οποίων είναι υπο-
χρεωτική, ενώ στο τέταρτο (4ο) εξάμηνο εκπονείται η 
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Κάθε μεταπτυχιακό 
μάθημα διαρκεί ένα (1) εξάμηνο.

Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. καθορίζονται τα εξ αποστάσε-
ως και δια ζώσης μαθήματα.

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και 
λήγει την 31η Αυγούστου. Οι ακριβείς ημερομηνίες 
έναρξης και λήξης των εξαμήνων (χειμερινό και εαρινού) 
καθορίζονται από την Ε.Δ.Ε. Οι επόμενες δέκα (10) ερ-
γάσιμες ημέρες από τη λήξη κάθε εξαμήνου αποτελούν 
εξεταστική περίοδο εξαμήνου.

Η ύλη των μαθημάτων είναι αποκλειστική ευθύνη των 
διδασκόντων και των διδασκουσών.
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Κατανομή πιστωτικών μονάδων
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*Ο κατάλογος των προσφερόμενων μαθημάτων εξειδίκευσης μπορεί να διαφέρει για κάθε ακαδημαϊκό έτος και 
ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών/τριών. Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να παρα-
κολουθούν μαθήματα που προσφέρονται σε άλλα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και είναι συναφή προς 
το αντικείμενο του προτεινόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να διεξαχθεί με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά δεν πρέπει να 
ξεπερνά το ποσοστό που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου. Οι τρόποι και τα μέσα διεξαγωγής της εξ απο-
στάσεως διδασκαλίας θα αξιοποιούν την υλικοτεχνική υποδομή των Ιδρυμάτων.
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Τρόποι αξιολόγησης
Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές 

ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυ-
ασμό των ανωτέρω.

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επί-
δοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από 
μηδέν (0) έως δέκα (10) με βάση το έξι (6), ως εξής:

Άριστα (8,5 έως 10).
Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου). 
Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου).
Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύ-

τεροί του.
Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της αξιολό-

γησης του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας ο τρό-
πος επανεξέτασης εναπόκειται στην κρίση του/της διδά-
σκοντα/ουσας πριν την έναρξη του επόμενου εξαμήνου.

Προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης μαθημάτων
1. Ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα πρέπει να 

έχει παρακολουθήσει το 75% των ωρών κάθε μαθήμα-
τος.

2. Ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει 
αξιολογηθεί με προβιβάσιμο βαθμό, όπως αυτό ορίζεται 
στον παρόντα Κανονισμό. Αν ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτη-
τής/τρια αποτύχει στην εξέταση ενός μαθήματος, ούτως 
ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Κανο-
νισμό θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το 
πρόγραμμα, εξετάζεται ύστερα από αίτησή του/της, από 
τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι/ες 
έχουν ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζό-
μενο μάθημα και ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Από 
την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η της εξέτασης 
διδάσκων/ουσα (παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017).

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.)
Η διπλωματική εργασία είναι ατομική, πρέπει να χα-

ρακτηρίζεται από στοιχεία πρωτοτυπίας και να έχει 
ερευνητικό χαρακτήρα. Το θέμα της διπλωματικής ερ-
γασίας πρέπει να εντάσσεται στη γνωστική περιοχή των 
θεματικών πεδίων του Δ.Π.Μ.Σ. Η έκταση, η γραμματο-
σειρά, ο τρόπος συγγραφής, ο αριθμός αντιτύπων της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που θα κατατεθεί 
και οτιδήποτε άλλο σχετικό με τη δομή της καθώς και 
χρονοδιάγραμμα διορθώσεών της ορίζονται από την 
Ε.Δ.Ε. και ανακοινώνονται στους/στις μεταπτυχιακούς/ές 
φοιτητές/τριες στην αρχή του τέταρτου (4ου) εξαμήνου.

Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας η Ε.Δ.Ε. ύστερα από αίτηση του/της υποψηφίου/
ας, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμε-
νος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της 
προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/
ουσα αυτής και συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή 
για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι 
ο/η επιβλέπων/ουσα.

Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει 
να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με 
το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.

Επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας είναι μέλος Δ.Ε.Π. που διδάσκει στο Δ.Π.Μ.Σ. Μέλη 
της εξεταστικής επιτροπής μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. 
των συνεργαζόμενων Τμημάτων, άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. 

ή άλλοι ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυ-
μάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 
Προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί κάποιος στην Τριμε-
λή Εξεταστική Επιτροπή είναι να έχει την ίδια ή συναφή 
επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο 
του Προγράμματος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενι-
κή αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, π.χ. παραίτηση, είναι 
δυνατή η αντικατάσταση του/της επιβλέποντος/ουσας ή 
μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από 
απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από 
την Ε.Δ.Ε του Δ.Π.Μ.Σ.

Η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή μετά το τέλος της 
υποστήριξης καταθέτει στη Γραμματεία έντυπο βαθμο-
λογίας στο οποίο αναγράφονται:

• Το ονοματεπώνυμο του/της μεταπτυχιακού/ής φοι-
τητή/τριας.

• Ο αριθμός ειδικού μητρώου (ΑΕΜ) του/της.
• Ο αριθμός και η ημερομηνία της συνεδρίασης της 

Ε.Δ.Ε. στην οποία εγκρίθηκε η πρόταση για την εκπόνηση 
της διπλωματικής εργασίας και ο ορισμός της τριμελούς 
εξεταστικής επιτροπής.

• Ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας στην Ελληνική 
και Αγγλική γλώσσα.

• Το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα, το Τμήμα και το Ίδρυ-
μα από το οποίο προέρχονται τα μέλη της τριμελούς 
εξεταστικής επιτροπής.

• Αναλυτικά η βαθμολογία της τριμελούς εξεταστικής 
επιτροπής.

• Οι υπογραφές των μελών της τριμελούς εξεταστικής 
επιτροπής.

Επίσης, η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία κατόπιν 
της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρε-
ωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του Δ.Μ.Σ. 

είναι η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων και η 
ανακοίνωση του αποτελέσματος της τελικής αξιολόγησης 
της διπλωματικής εργασίας από την τριμελή εξεταστική 
επιτροπή στη Γραμματεία του Τμήματος. Για την απόκτη-
ση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατό είκοσι (120) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες κατανέμονται ισο-
μερώς στα τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, ήτοι τριάντα 
(30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) κατά εξάμηνο σπουδών.

Η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει για την ολοκλήρωση των σπουδών 
κάθε μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας. Ο βαθμός του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύ-
πτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του 
Δ.Π.Μ.Σ. και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασί-
ας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των 
μαθημάτων και της Μ.Δ.Ε.) και υπολογίζεται, με ακρίβεια 
δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο:

O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας (όπου προβλέπεται), πολλαπλασι-
άζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων 
(ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον 
ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται 
για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.
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άθροισμα των γινομένων των μαθημάτων*+ γινόμενο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας**βαθμός Δ.Μ.Σ. = 
(σύνολο ECTS)

*βαθμός κάθε μαθήματος x αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος)
**βαθμός μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας x ECTS)

Άρθρο 7 
Υποτροφίες
(άρθρο 35 και 45 του ν. 4485/2017)

Μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε μπορεί να χορηγηθεί 
υποτροφία ή βραβείο αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες 
φοιτητές/τριες. Οι υποτροφίες θα δίνονται με βάση ακα-
δημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: αφορούν 
φοιτητές/τριες κανονικής φοίτησης, μέσος όρος βαθ-
μολογίας προηγούμενου εξαμήνου, κ.λπ.) ή προσφορά 
υπηρεσιών και πρέπει να εγγράφονται στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό του Δ.Π.Μ.Σ. Οι όροι χορήγησης, οι υπο-
χρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζο-
νται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
(άρθρα 36 και 45 του ν. 4485/2017)

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Δ.Π.Μ.Σ., μπορούν 
να αναλαμβάνουν:

1. Μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων του 
Δ.Π.Μ.Σ.

2. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των συ-
νεργαζόμενων Τμημάτων του Δ.Π.Μ.Σ., κάτοχοι διδακτορι-
κού διπλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής 
και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι 
δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

3. Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 του οι-
κείου Τμήματος.

4. Ομότιμα και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των συ-
νεργαζόμενων Τμημάτων του Δ.Π.Μ.Σ.

Με αιτιολογημένη απόφασή της η Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση 
που δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγο-
ριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αναθέσει 
διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του 
ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή 
ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευ-
νητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύμα-
τος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Επιπλέον η Ε.Δ.Ε. με απόφασή της, έχοντας υπόψη την 
εισήγηση του/της Διευθυντή/ντρια του Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί 
να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες 
που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε 
ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνω-
ρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική 
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 5 του άρθρου 36, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μα-
θημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Δ.Π.Μ.Σ. απο-
φασίζεται από την Ε.Δ.Ε., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέ-
ξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο καθορισμός 
του τρόπου εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με 
τους/τις μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.

Άρθρο 9
Έσοδα Προγραμμάτων -
Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης
(άρθρο 37 του ν. 4485/2017)

Τα έσοδα των Π.Μ.Σ. για κάλυψη των εξόδων του προ-
ϋπολογισμού σύμφωνα με την ιδρυτική πράξη (άρθρο 
11 «Κόστος Λειτουργίας - Β΄ 3788/3.9.2018) προέρχονται 
αποκλειστικά από τέλη φοίτησης.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017 
η διαχείριση των εσόδων του Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από τον 
Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται κατά 70% σε λειτουργικά έξοδα 
του προγράμματος και κατά 30% σε λειτουργικά έξοδα 
του Ιδρύματος.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου 
το Α.Ε.Ι., -αντιστοίχως τα Τμήματα στα οποία λειτουργούν 
Π.Μ.Σ.- οφείλουν ετησίως να δημοσιεύουν, με ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα τους, απολογισμό εσόδων - εξόδων, με 
αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία 
και ιδίως το ύψος των τελών φοίτησης, των αμοιβών των 
διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκό-
ντων/ουσών που τις εισέπραξαν.

Άρθρο 10
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή

Διοικητική Υποστήριξη
Η διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται από 

το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης του Α.Π.Θ.. Στον προϋπολογισμό προβλέπεται, 
επίσης, αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών για γραμμα-
τειακή υποστήριξη, υπό την εποπτεία και την ευθύνη του 
Τμήματος, ώστε να τηρούνται οι πρέπουσες διαδικασίες.

Ύπαρξη και επάρκεια υφιστάμενων, αναγκαίων υποδο-
μών για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ.

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της Παιδαγωγικής Σχολής 
του Α.Π.Θ. όχι μόνο υποστηρίζουν την υλοποίηση των 
μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών αλλά εξασφαλίζουν και την ανάπτυξη δράσεων που 
αναβαθμίζουν τον δεύτερο κύκλο σπουδών.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν βιβλιοθήκη και ανα-
γνωστήριο, νησίδα Η/Υ, χώρους διεξαγωγής colloquium 
και ημερίδων. Επιπλέον, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
έχουν στη διάθεσή τους σύγχρονους ανακαινισμένους 
χώρους για μελέτη και εκπόνηση ατομικών και ομαδικών 
εργασιών. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί για τη διαμόρφω-
ση χώρων που ευνοούν ομαδοσυνεργατικές δράσεις.

Τέλος, η λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. αξιοποιεί πλήρως τις 
δομές και τις υπηρεσίες του Α.Π.Θ. όπως: 

α. τη Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης, τα σεμι-
νάρια αξιοποίησης πηγών και πόρων, όπως και τις παρεχό-
μενες εφαρμογές διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών,

β. την υπηρεσία δικτυακού αποθηκευτικού χώρου cloud,
γ. το διαθέσιμο λογισμικό,
δ. το σύστημα διαχείρισης μάθησης e-learning.
Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων διατίθενται αίθουσες 

ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθήματος, προσαρ-
μοσμένες στις υιοθετούμενες μεθόδους διδασκαλίας. 
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Διατίθενται αίθουσες διαλέξεων, εργαστηριακές αίθου-
σες, αίθουσες για ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδα-
σκαλίας, εργαστήρια Η/Υ, αίθουσες τηλεδιασκέψεων.

Άρθρο 11 
Τελετουργικό Αποφοίτησης
(εδαφιο ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 45 του 
ν. 4485/2017)

Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες που έχουν ολο-
κληρώσει με τη διπλωματική τους εργασία τις σπουδές 
τους στο Δ.Π.Μ.Σ. καταθέτουν αίτηση προς την Ε.Δ.Ε του 
Δ.Π.Μ.Σ., η οποία διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση 
των μεταπτυχιακών τους σπουδών. Κατόπιν, οι εν λόγω 
μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες επικοινωνούν με τη 
γραμματεία για να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδι-
κασία που πρέπει να ακολουθήσουν.

Άρθρο 12
Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
(εδαφιο ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 45 του 
ν. 4485/2017)

Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
είναι δημόσιο έγγραφο.

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από 
τη Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης. Στο Δίπλωμα αναγράφονται τα 
Τμήματα και το Ίδρυμα που διοργανώνουν το Δ.Π.Μ.Σ., 
η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία 
έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοί-
τησης, ο τίτλος του Δ.Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του/της με-
ταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας και ο χαρακτηρισμός 
αξιολόγησης «Καλώς», «Λίαν Καλώς», «Άριστα».

Στον/Στην απόφοιτο/η του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν την απονομή, 
βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης 
του Προγράμματος.

Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 του 
ν. 3374/2005 και της υπό στοιχεία Φ5/89656/ΒΕ/13.8.2007 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1466)], το οποίο είναι ένα επε-
ξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά 
με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευ-
σης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι 
οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά 
τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία 
μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα.

Άρθρο 13
Λογοκλοπή

Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο/η 
μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια υποχρεούται να ανα-
φέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων.

Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παρά-
πτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας 
κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση ερ-
γασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα 
αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρί-
ωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της 
υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοι-
χειοθετήσει απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διαγραφή του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογη-
μένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/τρι-
ας- η Ε.Δ.Ε. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή 
του Δ.Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του 
προβλήματος στην Ε.Δ.Ε. Ως παραβάσεις θεωρούνται και 
τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και 
γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια 
κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων 
ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 14
Αξιολόγηση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η εσωτερική αξιολόγηση εφαρμόζεται με την ολοκλή-
ρωση κάθε εξαμήνου και ακολουθεί τη διαδικασία που 
προβλέπεται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 
του Α.Π.Θ., σύμφωνα με την οποία πραγματοποιείται 
συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για όλα 
τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ.

Η εξωτερική αξιολόγηση καθώς και η διασφάλιση και 
πιστοποίηση ποιότητας γίνονται σύμφωνα με τις προβλε-
πόμενες διαδικασίες από τα άρθρα 70 έως 72 του ν. 4009 
καθώς επίσης και από την αρμόδια Επιστημονικής Συντονι-
στική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4485/2017.

Το Δ.Π.Μ.Σ. αξιολογείται, με την ολοκλήρωση της λει-
τουργίας του, ως προς την ποιότητα του διδακτικού και 
ερευνητικού του έργου, του προγράμματος σπουδών 
και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχει με τη διαδικασία 
που προβλέπεται από τον ν. 4485/2017.

Άρθρο 15 
Μεταβατικές ρυθμίσεις

Ο παρών Κανονισμός αφορά το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Τε-
χνολογίες Μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής» μεταξύ των 
Τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης της Παιδαγωγικής Σχολής, Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής 
Σχολής και Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που επα-
νιδρύθηκε με το ΦΕΚ επανίδρυσης (Β΄ 3788/3.9.2018).

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί 
στο Δ.Π.Μ.Σ. μέχρι και το 2017-2018 θα ολοκληρώσουν τη 
φοίτησή τους σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό που 
ίσχυε κατά την περίοδο της εισαγωγής τους στο Δ.Π.Μ.Σ.

Οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει στο μέλλον και δεν 
καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισμού, θα αντιμετωπίζεται με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος ή/και της Συγκλήτου του 
Ιδρύματος με αντίστοιχη τροποποίηση και αναμόρφωση 
του παρόντος Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02043530510200008*


		2020-10-05T20:01:51+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




