
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Β7/29633 (ΦΕΚ 801/ τ.Β΄/28.5.2004) υπουργικής 
απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα). Παράταση 
λειτουργίας του ανωτέρω Π.Μ.Σ. 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

΄Εχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/6.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές» και 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». 
2. 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 98Α΄). 
3. Την υπ’ αριθμ. Y251 (ΦΕΚ 1944 τ. Β΄/1.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 
4. Την υπ’ αριθμ. Β7/29633 (ΦΕΚ 801/τ.Β΄/28.5.2004) υπουργική απόφαση που αφορά 
στην έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Νηπιαγωγών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα), όπως έχει τροποποιηθεί με 
την υπ’ αριθμ. Β7/102628 (ΦΕΚ 348/ τ.Β΄/13.3.2007) υπουργική απόφαση. 
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) 
(συνεδρία 21.3.2008). 
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής του Παν/μίου Δυτικής 
Μακεδονίας (συνεδρία 
15.4.2008). 
7. α. Το γεγονός ότι στο ακαδημαϊκό έτος 2007 −2008 λήγει η λειτουργία του ΠΜΣ, 
β. Την έκθεση πεπραγμένων και σκοπιμότητας του επιστημονικού υπευθύνου του 
προγράμματος, που αναφέρεται στη λειτουργία του ΠΜΣ κατά την χρονική περίοδο 
2004−2008, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 3648/22.1.2008 έγγραφό της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. Β7/29633 (ΦΕΚ 801/ τ.Β΄/ 28.5.2004) υπουργική 
απόφαση, ως ακολούθως: 

 
΄Αρθρο 1 

Γενικές Διατάξεις 
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) θα 
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2008−2009 με αναμορφωμένο το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδαγωγική, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής. 
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΄Αρθρο 2 
Αντικείμενο – Σκοπός 

Το Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στοχεύει στην κατάρτιση 
επιστημόνων − ερευνητών στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής. Παρέχει στους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να ειδικευτούν σε πέντε κατευθύνσεις: 
 
1. Διδακτική Μεθοδολογία και Αναλυτικά Προγράμματα 
2. Πολιτισμικές Σπουδές (Σημειωτικές δομές και πρακτικές) 
3. Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Έρευνα 
4. Ψυχολογικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις της διαφορετικότητας 
5. Γλώσσα και Λογοτεχνία στην εκπαίδευση 
 
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο, τις 
δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά 
και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με το σχολείο, καθώς και με εξωσχολικές εστίες 
αγωγής και κοινωνικοποίησης. Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή το Π.Μ.Σ. 
αποβλέπει και στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών για την 
ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και 
για συμβουλευτικά και διευθυντικά καθήκοντα στην εκπαίδευση. 
 

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Το Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας απονέμει: 
Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Παιδαγωγική με τις ακόλουθες 
κατευθύνσεις: 
α. Διδακτική Μεθοδολογία και Αναλυτικά Προγράμματα 
β. Πολιτισμικές Σπουδές (Σημειωτικές δομές και πρακτικές) 
γ. Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Έρευνα 
δ. Ψυχολογικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις της διαφορετικότητας 
ε. Γλώσσα και Λογοτεχνία στην εκπαίδευση 
Β. Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) 
 

΄Αρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 
Στο Μ.Δ.Ε. στην Παιδαγωγική γίνονται δεκτοί: πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων 
Νηπιαγωγών, παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθώς και πτυχιούχοι 
Τμημάτων ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι 
Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου και υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στις κείμενες διατάξεις. 
Β. Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) 
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Για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δεκτοί γίνονται ως υποψήφιοι διδάκτορες κάτοχοι 
του ανωτέρω ΜΔΕ ή άλλου ΜΔΕ Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ομοταγούς 
αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής. 

 
΄Αρθρο 5 

Χρονική Διάρκεια Σπουδών 
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται για : 
Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. 
Τα τρία πρώτα εξάμηνα διατίθενται για την παρακολούθηση των μαθημάτων και το 
τέταρτο για την συγγραφή και εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. 
Β. Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) σε έξι (6) τουλάχιστον εξάμηνα μετά την απόκτηση 
ΜΔΕ. 

΄Αρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε 
είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των κατά το άρθρο 
3 τίτλων ορίζονται ως ακολούθως: 
Α. Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 
Μαθήματα και Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) ανά κατεύθυνση 
1. Κατεύθυνση: Διδακτική Μεθοδολογία & Αναλυτικά Προγράμματα 

1.1. Εκπαιδευτικά Μοντέλα – Επιστημολογική Θεώρηση (10 ECTS) (Α΄ εξ.) 
1.2. Σύγχρονες Διδακτικές Θεωρήσεις (10 ECTS) (Α΄ εξ.) 
1.3. Θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας (10 ECTS) (Α΄ εξ.) 
1.4. ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση (10 ECTS) (Β΄ εξ.) 
1.5. Μέθοδοι και τεχνικές των κοινωνικών ερευνών (10 ECTS) (Β΄ εξ.) 
1.6. Σύγχρονες όψεις της Μαθηματικής Εκπαίδευσης (10 ECTS) (Β΄ εξ.) 
1.7. Προγράμματα Γλωσσικής Διδασκαλίας (7,5 ECTS) (Γ΄ εξ.) 
1.8. Διδακτική Μεθοδολογία – Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικών Επιστημών (7,5 
ECTS) (Γ΄ εξ.) 
1.9. Μέθοδοι και Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (7,5 ECTS) (Γ΄ εξ.) 
1.10. Προγράμματα και Μέθοδοι Κινητικής Αγωγής (7,5 ECTS) (Γ΄ εξ.) 
2. Κατεύθυνση: Πολιτισμικές Σπουδές (Σημειωτικές δομές και πρακτικές) 

2.1. Αισθητική, μετανεωτερισμός και πολιτισμική θεωρία (10 ECTS) (Α΄ εξ.) 
2.2. Σημειωτική της εικόνας (10 ECTS) (Α΄ εξ.) 
2.3. Κοινωνιολογία του πολιτισμού (10 ECTS) (Α΄ εξ.) 
2.4. Κοινωνιολογική και πολιτική ανάλυση των Μ.Μ.Ε. (10 ECTS) (Β΄ εξ.) 
2.5. Κριτική ανάλυση λόγου: εφαρμογές στις πολιτισμικές σπουδές (10 ECTS) (Β΄ εξ.) 
2.6. Πολιτισμός και φύλο: νεωτερικές και μετανεωτερικές προσεγγίσεις (10 ECTS) (Β΄ εξ.) 
2.7. Από την Ιστορία στις ιστορίες: επιστήμη − ιδεολογία − ταυτότητες (15 ECTS) (Γ΄ 
εξ.) 
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2.8. Θεωρία σημειωτικής στο πλαίσιο των πολιτισμικών σπουδών και της πολιτικής 
οικονομίας (15 ECTS) (Γ΄ εξ.) 
3. Κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Έρευνα 

3.1. Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη (10 ECTS) (Α΄ εξ.) 
3.2. Εισαγωγή στην εκπαιδευτική πολιτική (10 ECTS) (Α΄ εξ.) 
3.3. Στατιστική Ι (10 ECTS) (Α΄ εξ.) 
3.4. Πολιτική κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (7,5 ECTS) (B’ εξ.) 
3.5. Μέθοδοι και τεχνικές των κοινωνικών ερευνών (7,5 ECTS) (Β΄ εξ.) 
3.6. Στατιστική ΙΙ (7,5 ECTS) (Β΄ εξ.) 
3.7. Ποιοτική έρευνα – Μέθοδοι και τεχνικές (7,5 ECTS) (Β΄ εξ.) 
3.8. Ομάδες πίεσης και εκπαιδευτική πολιτική (10 ECTS) (Γ΄ εξ.) 
3.9. Ειδικές εκπαιδευτικές πολιτικές: πολυπολιτισμική εκπαίδευση, εκπαίδευση Α.Μ.Ε.Α. 
(10 ECTS) (Γ΄ εξ.) 
3.10. Κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική (10 ECTS) (Γ΄ εξ.) 
4. Κατεύθυνση: Ψυχολογικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις της διαφορετικότητας  

4.1. Νοητική καθυστέρηση και γενικές μαθησιακές δυσκολίες (10 ECTS) (Α΄ εξ.) 
4.2. Θέματα νευροψυχολογίας στην εκπαίδευση (10 ECTS) (Α΄ εξ.) 
4.3. Θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας (10 ECTS) (Α΄ εξ.) 
4.4. Μέθοδοι και τεχνικές των κοινωνικών ερευνών (10 ECTS) (Β΄ εξ.) 
4.5. Μαθησιακές δυσκολίες στο γραπτό λόγο (10 ECTS) (Β΄ εξ.) 
4.6. Κοινωνική Ψυχολογία και πολιτισμική διαφορά (10 ECTS) (Β΄ εξ.) 
4.7. Μετανάστες, μειονότητες και εθνοτικότητα (10 ECTS) (Γ΄ εξ.) 
4.8. Διγλωσσία και εκπαίδευση (10 ECTS) (Γ΄ εξ.) 
4.9. Ειδικές εκπαιδευτικές πολιτικές: πολυπολιτισμική εκπαίδευση, εκπαίδευση Α.Μ.Ε.Α. 
(10 ECTS) (Γ΄ εξ.) 
5. Κατεύθυνση: Γλώσσα και Λογοτεχνία στην εκπαίδευση 

5.1. Βιβλιολογία (10 ECTS) (Α΄ εξ.) 
5.2. Θεωρητική γλωσσολογία 10 ECTS) (Α΄ εξ.) 
5.3. Κοινωνιογλωσσολογία (10 ECTS) (Α΄ εξ.) 
5.4. Δημιουργική γραφή (7,5 ECTS) (Β΄ εξ.) 
5.5. Διαλεκτική ποικιλία και γλωσσική διδασκαλία (7,5 ECTS) (Β΄ εξ.) 
5.6. Θέματα παιδικής λογοτεχνίας (7,5 ECTS) (Β΄ εξ.) 
5.7. Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη (7,5 ECTS) (Β΄ εξ.) 
5.8. Ρητορική τέχνη (10 ECTS) (Γ΄ εξ.) 
5.9. Διδακτική της λογοτεχνίας (10 ECTS) (Γ΄ εξ.) 
5.10. Η γλώσσα στα κείμενα (10 ECTS) (Γ΄ εξ.) 
 
Δ΄ Εξάμηνο 
Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (30 ECTS) για όλες τις κατευθύνσεις 
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Προϋπόθεση για την παρακολούθηση των μαθημάτων του γ΄ και δ΄ εξαμήνου και για την 
εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί η επιτυχής περάτωση των σπουδών των α΄ και 
β΄ εξαμήνων. 
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. στην Παιδαγωγική απαιτούνται συνολικά (120) Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS), εκ των οποίων οι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες προέρχονται από 
την επιτυχή εξέταση όλων των εξαμηνιαίων μαθημάτων και οι τριάντα (30) Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS) από την επιτυχή ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας. 
 
Β. Για το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.): 
Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς 
με την υποχρέωση συμμετοχής των υποψηφίων διδακτόρων σε δυο (2) τουλάχιστον 
colloquium. 

 
Άρθρο 7 

Αριθμός Εισακτέων 
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) 
φοιτητές κατά έτος (10 φοιτητές ανά κατεύθυνση). 
 

΄Αρθρο 8 
Προσωπικό 

Στο πρόγραμμα θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, άλλων Τμημάτων 
του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και Ομότιμοι 
καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες 
ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή ερευνητική ή 
συγγραφική ή εν γένει επιστημονική δραστηριότητα. Επίσης, επιστήμονες αναγνωρισμένου 
κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία στο αντικείμενο του 
Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 

΄Αρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή 

Αξιοποιείται η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Π.Τ.Ν. και της Παιδαγωγικής 
Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
 

΄Αρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας 

Το Π.Μ.Σ. εγκρίνεται για να λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010, οπότε 
θα αξιολογηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 
τ.Α΄/6.7.2008). Η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του γίνεται μετά από απόφαση 
των αρμοδίων οργάνων και έγκριση του Υ.Π.Ε.Π.Θ. 
 

΄Αρθρο 11 
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Κόστος Λειτουργίας 
α) Το ετήσιο κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Πανεπιστημίου. 
 

΄Αρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις 

Οι σπουδαστές που είχαν εισαχθεί στο ΠΜΣ μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008 θα 
περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής 
απόφασης (29633/Β7, ΦΕΚ 801/τ.Β΄/28.5.2004).  
Για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2008−2009 θα ισχύουν οι 
διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην 
παρούσα υπουργική απόφαση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008 

 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Τ.Ν. 

 Για την οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα είναι: 
α) Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης ή η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του  (Σ.Ε.Σ.) του 
Ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. που με οποιαδήποτε ιδιότητα 
είναι μέλη τους και 2 εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα όργανα αυτά είναι 
αρμόδια για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με τις 
μεταπτυχιακές σπουδές. 
β) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης  (Γ.Σ.Ε.Σ.) του οικείου τμήματος, η οποία 
απαρτίζεται από τον Πρόεδρο ή Προϊστάμενο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π.  
της Γενικής Συνέλευσης  ή Συνέλευσης του Τμήματος και 2 εκπροσώπους  των 
μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και 
εισήγηση προτάσεων για Π.ΜΣ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, 
των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών 
διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων 
μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επιμέρους 
διατάξεις. 
γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. ή 
Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη 
διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια 
για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος. 
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δ) Ο Διευθυντής για κάθε Π.Μ.Σ., που προεδρεύει στη Σ.Ε., ορίζεται με απόφαση της 
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να ασκεί 
τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις.  
Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή, ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του 
ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και 
ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, 
που προβλέπεται στο άρθρο 3 του Ν.3685/2008, και ο εσωτερικός κανονισμός του 
Ιδρύματος.  
Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέμα που αφορά 
στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ. 
ε) Ο Αντιπρύτανης ή ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων κάθε Ιδρύματος έχει την 
εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο 
Ιδρύματος. 

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

Α. Η εισαγωγή των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. 

Η επιλογή γίνεται με γραπτές εξετάσεις και η ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων 
συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις ορίζεται από την 1η έως και την 30η Σεπτεμβρίου 
εκάστου έτους. Οι υποψήφιοι εξετάζονται κατά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου στα 
μαθήματα της κατεύθυνσης που οι ίδιοι επιλέγουν και σε ύλη που ανακοινώνεται 
τουλάχιστον 3 μήνες νωρίτερα, καθώς και στην ξένη γλώσσα που έχουν δηλώσει ότι 
κατέχουν (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά). Με την ανακοίνωση(στον ημερήσιο τύπο καθώς 
και στην ιστοσελίδα του Π.Τ.Ν.) το ΠΜΣ γνωστοποιεί τον αριθμό των θέσεων που 
προκηρύσσονται για κάθε κατεύθυνση. Στα Π.Μ.Σ. : 
α) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής με συναφές γνωστικό αντικείμενο. Η επιλογή των 
μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό 
βαθμό του πτυχίου, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα 
μαθήματα του Π.Μ.Σ., την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο 
προπτυχιακό επίπεδο και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.  
β) Η Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου Τμήματος καθορίζει με απόφασή της τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή τη διεξαγωγή 
εξετάσεων και συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την 
επιλογή.  
2. Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του οικείου 
Τμήματος, που συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο πίνακας επιτυχόντων 
επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Για την επιλογή και την κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων 
συνεκτιμώνται τα ακόλουθα κριτήρια: 
Βαθμολογία φακέλου 20% 
Γραπτές εξετάσεις 60% 
Προφορική συνέντευξη 20%. 
Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο υποψήφιος να περάσει τη βάση του πέντε (5) 
στις γραπτές εξετάσεις. 
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Κατώτερος βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στον Α΄ κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ. είναι 
το 60% των προβλεπόμενων μορίων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στις τελευταίες θέσεις 
επιτυχίας η Σ.Ε., μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφασίζει κάθε φορά, 
αναλόγως με τις επιδόσεις των υποψηφίων και με τις κενές θέσεις, για την εισαγωγή ή μη 
και των ισοβαθμούντων. Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται με ευθύνη της Σ.Ε. μετά 
από σχετική εξουσιοδότηση της Γ.Σ.Ε.Σ. Τους βασικούς όρους των εξετάσεων τους 
προσδιορίζει η Σ.Ε. και τους περιλαμβάνει στους όρους της ετήσιας προκήρυξης. Μετά 
από την περάτωση των εξετάσεων οι πίνακες των επιτυχόντων προωθούνται από τη 
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. για επικύρωση στη Γ.Σ.Ε.Σ., ώστε να ανακοινωθούν 
πριν από την 1η Νοεμβρίου στο διαδίκτυο. 
Οι επιτυχόντες εγγράφονται σε μία από τις πέντε κατευθύνσεις σπουδών κατά την 
τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου. Την ίδια εβδομάδα υποβάλλουν προς την Σ.Ε. 
γραπτή αίτηση για την α ν α σ τ ο λ ή τ η ς φ ο ί τ η σ η ς, όσοι επιτυχόντες έχουν 
σοβαρούς λόγους που τους εμποδίζουν να φοιτήσουν και εξαιρετικές περιπτώσεις. Εφ’ 
όσον η αίτηση αναστολής φοίτησης εγκριθεί από την Σ.Ε., το δικαίωμα της φοίτησης του 
επιτυχόντος κρατείται για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Αναστολή φοίτησης 
μπορεί να δοθεί ως μέγιστο διάστημα για 12 μήνες. 
Δικαίωμα να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. χωρίς εξετάσεις έχουν: α) ο αριστούχος και 
πρωτεύσας απόφοιτος του οικείου Π.Τ.Ν. Ιουλίου της ίδιας ακαδημαϊκής χρονιάς β) ο 
υπότροφος του Ι.Κ.Υ., που επιλέγει με γραπτή αίτησή του το οικείο Π.Μ.Σ. και γ) ένας 
(1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός 
των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται..   
Τα μαθήματα αρχίζουν την 1η Νοεμβρίου το αργότερο για το χειμερινό εξάμηνο και στις 
15 Μαρτίου το αργότερο για το εαρινό. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα περιλαμβάνει δύο 
ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ECTS), οι οποίες δεν είναι απαραιτήτως συνεχόμενες. 
Το εξάμηνο ολοκληρώνεται στις 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Στο τέλος κάθε εξαμήνου οι 
διδάσκοντες οργανώνουν γραπτές ή προφορικές εξετάσεις και για να βαθμολογήσουν τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές στηρίζονται στις σχετικές γραπτές εργασίες, καθώς και στην 
επίδοσή τους κατά τη διάρκεια των παραδόσεων. Επαναληπτική εξέταση δεν προβλέπεται. 
Τις βαθμολογίες των μαθημάτων τις αποστέλλουν οι διδάσκοντες στη γραμματεία του 
Π.Μ.Σ. μέχρι τις 30 Μαΐου για το χειμερινό εξάμηνο και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για το 
εαρινό. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου σπουδών ορίζεται με το 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα συν το διπλάσιο χρόνο 
(άλλα τέσσερα εξάμηνα) για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των μεταπτυχιακών 
φοιτητών και σε έξι τουλάχιστον εξάμηνα για το διδακτορικό.  
 

B΄. Οι σπουδαστικές υποχρεώσεις 

Ύστερα από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει τον 
επόπτη των σπουδών για καθένα φοιτητή (Ν. 2083/1992, άρθρο 12, § 4.α) στην αρχή του 
γ΄ εξαμήνου. Ο επόπτης σπουδών είναι μέλος ΔΕΠ από εκείνα στα οποία έχει ανατεθεί 
μεταπτυχιακό έργο, διδάσκει στην κατεύθυνση, όπου ανήκει η επιστημονική ειδίκευση του 
κάθε φοιτητή και σε συνεργασία με την Σ.Ε. παρακολουθεί και ελέγχει την μεταπτυχιακή 
πορεία του τελευταίου στο σύνολό της. 
1. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να ανταποκριθεί σε ορισμένες σ π ο υ δ α σ τ ι κ 
έ ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς ανά εξάμηνο – οι οποίες συνιστούν προαπαιτούμενο για να 
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προχωρήσει στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας με την οποία ολοκληρώνει τον 
πρώτο κύκλο των μεταπτυχιακών σπουδών του. 
1α. Η π ρ ώ τ η υποχρέωση του μεταπτυχιακού φοιτητή συνίσταται στην παρακολούθηση 
των μεταπτυχιακών μαθημάτων κατεύθυνσης που προσφέρει το Π.Μ.Σ., καθώς και τα 
σεμινάρια στα τέσσερα εξάμηνα των σπουδών.  
1β. Η δ ε ύ τ ε ρ η υποχρέωση του μεταπτυχιακού φοιτητή είναι η συμμετοχή του στα 
τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα του Π.Τ.Ν. ή η ερευνητική άσκηση ή άλλη γραπτή 
συνθετική εργασία που εξελίσσεται από το Α΄ εξάμηνο σπουδών στην Πρακτική Άσκηση 
του Τμήματος και στα εργαστήρια της Παιδαγωγικής Σχολής με την καθοδήγηση ενός 
από τους διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. (επικουρία). Οι ασκήσεις αυτές αποβλέπουν στην 
καλύτερη δυνατή προπαρασκευή του μεταπτυχιακού φοιτητή για την εκπόνηση της 
επικείμενης διπλωματικής εργασίας του. Ο επόπτης κρίνει αν η συλλογή του υλικού της 
διπλωματικής και η επεξεργασία του θα μεθοδευτούν εξαρχής ή αν, στην πρώτη φάση της 
επικουρίας, θα χρειαστεί να εθιστεί ο μεταπτυχιακός φοιτητής στην τεχνική της έρευνας με 
τη βοήθεια στοιχειωδέστερων προκαταρκτικών ασκήσεων. Ο ίδιος επόπτης σε συνεννόηση 
με τον μεταπτυχιακό φοιτητή υποδεικνύει τον χώρο, τις ώρες και τους τρόπους της 
επικουρικής απασχόλησης. 
1γ. Η τ ρ ί τ η υποχρέωση του μεταπτυχιακού φοιτητή (καθώς και του υποψήφιου 
διδάκτορα) συνίσταται: στην παρακολούθηση και ενεργή συμμετοχή του (α) στις 
επιστημονικές ημερίδες, στα σεμινάρια, στα colloquium και στα συνέδρια που 
(συν)διοργανώνει το Π.Μ.Σ. (β) σε ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
λειτουργία του Π.Μ.Σ., όπως: γραμματειακή υποστήριξη, εκδοτικές εργασίες και 
δραστηριότητες, συνεργασίες με τα εργαστήρια της Παιδαγωγικής Σχολής και του 
Π.Τ.Ν., επιτηρήσεις κ.τ.ό. Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός υποχρεώσεων καθορίζεται 
από τη Σ.Ε., για να καλύψει τον αριθμό των απαιτούμενων αναγκών του Τμήματος.  
1δ. Κατά την επιλογή του επόπτη σπουδών η Γ.Σ.Ε.Σ. λαμβάνει υπόψη, εκτός από τις 
προτιμήσεις των ίδιων των φοιτητών, και τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές άδειες των 
μελών Δ.Ε.Π. για την επόμενη διετία, έτσι, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες δυσχέρειες 
στην παρακολούθηση των σπουδών του φοιτητή. 
Με την εκπόνηση της γραπτής μεταπτυχιακής εργασίας (διπλωματικής) και την 
παρουσίασή της σε colloquium ολοκληρώνεται ο Α΄ κύκλος των μεταπτυχιακών σπουδών. 
Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται με την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ, 
ύστερα από σχετική ανάθεση της Γ.Σ.Ε.Σ. Το μέλος αυτό και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ, τα 
οποία επίσης ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., βαθμολογούν τη διπλωματική εργασία. Ο 
τελικός βαθμός της διπλωματικής εργασίας προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας 
των τριών βαθμολογητών.  
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. στις Επιστήμες της Αγωγής απαιτούνται συνολικά (120) 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) εκ των οποίων οι ενενήντα (90) προέρχονται από την 
επιτυχή εξέταση όλων των εξαμηνιαίων μαθημάτων και οι τριάντα (30) από την επιτυχή 
ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας. 
Ο τελικός βαθμός επίδοσης του φοιτητή προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των 
επιμέρους μαθημάτων, πολλαπλασιαζομένων επί τον αριθμό ECTS του κάθε μαθήματος. 
Στο άθροισμα προστίθεται ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας επί 30 (ECTS που 
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αντιστοιχούν στη διπλωματική). Το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει διαιρούμενο δια του 
120, δηλαδή του συνόλου των ECTS (σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. του Π.Μ.Σ.). 
Παράδειγμα τελικού βαθμού με την επίδοση άριστη σε όλα: 
10 μαθήματα συνολικά επί 90 ECTS = 10 επί 90 = 900, 
συν τη διπλωματική εργασία 10 μονάδες επί 30 = 300. 
Συνολικό άθροισμα 1200: 120 = 10 άριστα. 
1ε. Η διεξαγωγή των μαθημάτων κατανέμεται σε δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες της 
εβδομάδας. Απαραίτητη ωστόσο για την πρόοδο του μεταπτυχιακού φοιτητή είναι η 
παρουσία του στον πανεπιστημιακό χώρο και πέρα από τις προγραμματισμένες 
υποχρεωτικές παρακολουθήσεις, σε επιπλέον ημέρες και ώρες που τις επιλέγει ο ίδιος ο 
φοιτητής, προκειμένου να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της οργανωμένης 
πανεπιστημιακής κοινότητας (βιβλιοθήκη, αίθουσα υπολογιστών, εργαστήρια).  
Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των σεμιναρίων, καθώς και όσων άλλων 
δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., είναι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. 
Η απουσία τους από περισσότερες των δύο εβδομαδιαίων συναντήσεων ανά μάθημα 
συνεπάγεται την απώλεια του μαθήματος, ακόμη και αν είναι δικαιολογημένη. Η 
παρακολούθηση των μαθημάτων τεκμηριώνεται με ευθύνη του διδάσκοντα  -ο οποίος θα 
πρέπει να ενημερώσει σχετικά τον επόπτη σπουδών, όταν ο τελευταίος ορισθεί, καθώς και 
τη γραμματεία. 
2. Οι διπλωματικές εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών αρχειοθετούνται και είναι 
προσιτές στην Σ.Ε., στους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. 
Με την παράδοση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής καταθέτει στη γραμματεία δύο (2) έντυπα 
αντίγραφα της εργασίας του και ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή. Η βαθμολόγηση των 
γραπτών εργασιών (εξαμηνιαίες και διπλωματικές) αποδίδεται στην κλίμακα από το μηδέν 
έως τις 10 μονάδες. (Οι φοιτητές εργάζονται αποκλειστικά και μόνο με το θεμιτό τρόπο 
ιδιοχρησίας της πνευματικής εργασίας των άλλων: με τις παραπομπές, με τις 
(υπο)σημειώσεις και με τα παραρτήματα. Καμία άλλη απόπειρα σφετερισμού δεν γίνεται 
ανεκτή από το Π.Μ.Σ. και ο τυχόν εντοπισμός της επιφέρει κυρώσεις.) 
2α. Η βαθμολόγηση των εξαμηνιαίων μαθημάτων. 
Για τον τελικό β α θ μ ό του εξαμηνιαίου μαθήματος ο διδάσκων θα πρέπει να 
συνυπολογίζει: την επίδοση του μεταπτυχιακού φοιτητή στη γραπτή εργασία ή/και στην 
προφορική εξέτασή του (60%)· την επιμέλεια με την οποία ο φοιτητής επιτέλεσε τα 
καθήκοντά του κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων (20%)· και την ενεργή συμμετοχή του 
στα σεμινάρια, καθώς και στις παρουσιάσεις εργασιών των συμφοιτητών του (20%).  
Το πρόγραμμα εγκαταλείπουν φοιτητές που κατά την έναρξη του Γ΄ εξαμήνου δεν έχουν 
περάσει περισσότερα από ένα (1) μαθήματα των Α΄ και Β΄ εξαμήνων. Σε περίπτωση 
αποτυχίας του φοιτητή σε ένα από τα μεταπτυχιακά μαθήματα του ίδιου εξαμήνου του 
δίνεται η ευκαιρία να αναπληρώσει με την εκπόνηση (νέων) γραπτών εργασιών με τα ίδια ή 
με διαφορετικά θέματα και πάντως στα ίδια γνωστικά αντικείμενα υπό τις οδηγίες του 
διδάσκοντα. 
Η οριστική αποτυχία (βαθμολόγηση κάτω από τη βάση, ή ελλιπής παρακολούθηση) σε 
περισσότερα από δύο μαθήματα ανά έτος συνεπάγεται την διαγραφή του φοιτητή από το 
πρόγραμμα. Η διαγραφή, όπως και κάθε άλλη μεταβολή στην πορεία των σπουδών του 

 10



μεταπτυχιακού φοιτητή, γίνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και ύστερα από αιτιολογημένη 
εισήγηση της Σ.Ε. 
 
3. Τα θ έ μ α τ α και η εκδοτική μ ο ρ φ ή των εργασιών. 
3α. Τα θέματα των εργασιών 
Όταν καταλήξει στο θέμα της διπλωματικής εργασίας του μετά από τη σχετική ωρίμανση 
(συζητήσεις με τους τον επιβλέποντα), ο μεταπτυχιακός φοιτητής το υποβάλλει (γραπτώς 
και με τις αναγκαίες επεξηγήσεις) στην Γ.Σ.Ε.Σ. προς τελική έγκριση, αφού πρώτα έχει 
παραδώσει όλες τις εξαμηνιαίες εργασίες και εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις των 4 
εξαμήνων. Η τελευταία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον μεταπτυχιακό φοιτητή 
περισσότερες σχετικές πληροφορίες (προφορικές ή γραπτές) ή να αντιπροτείνει την μερική 
τροποποίηση του θέματος ή και την αλλαγή του. 
Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., 
ένα μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. ως επιβλέπων. Η Σ.Ε. και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της 
παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. 
Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του 
Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα 
μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή 
επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. 
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον διευθυντή σπουδών την 
τροποποίηση ή και την αλλαγή είτε της επικουρικής είτε μιας εξαμηνιαίας γραπτής 
εργασίας, που του ανατέθηκε μέσα σε μία εβδομάδα από την ανάληψή της, εάν θεωρήσει 
ότι αυτή δεν συνάδει με τους στόχους του προγράμματος ή με τους εξ αρχής 
διατυπωμένους στόχους και τις απαιτήσεις του μαθήματος ή γενικώς ότι δεν θα του 
προσπορίσει την προσδοκώμενη επιστημονική ωφέλεια· ο διευθυντής σπουδών 
ενημερώνεται σχετικά από τον μεταπτυχιακό / επικουρούμενο φοιτητή και από τον 
διδάσκοντα, οπότε εισηγείται θετικά ή απορριπτικά στην Σ.Ε., που αποφασίζει για την 
αμετάκλητη ισχύ ή για το ενδεχόμενο τροποποίησης / αλλαγής της επίμαχης εργασίας. 
3β. Η εκδοτική μορφή των εργασιών 
Στο εξώφυλλο της διπλωματικής εργασίας αναγράφεται το Πανεπιστήμιο, η Σχολή και το 
Τμήμα, ο τίτλος της εργασίας, τα ονοματεπώνυμα του υποψηφίου και του επιβλέποντος 
μέλους ΔΕΠ και η τοποχρονολογία. Μετά από ένα λευκό φύλλο, και στην σελίδα τίτλου 
που ακολουθεί, αναγράφονται όλα τα προηγούμενα με την προσθήκη των 
ονοματεπωνύμων των δύο άλλων μελών της τριμελούς επιτροπής. Ακολουθεί η σελίδα με 
τον Πίνακα Περιεχομένων. Οι τελευταίες σελίδες περιέχουν την περίληψη της εργασίας 
(έως 300 λέξεις) στην ελληνική και σε μία ακόμη ευρωπαϊκή γλώσσα. 
Μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών (εκπόνηση, παρουσίαση και βαθμολόγηση) ο 
υποψήφιος καταθέτει στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. δύο αντίτυπα της εργασίας και ένα 
ακόμη σε ηλεκτρονική μορφή. Το © όλων των γραπτών εργασιών που γίνονται στα 
πλαίσια του Π.Μ.Σ. ανήκει στους συντάκτες των εργασιών.  
Εφόσον έχει εκδοθεί τεχνογραφικός οδηγός του Π.Μ.Σ. για τις γραπτές εργασίες (ή 
εγκριθεί οδηγός που ήδη κυκλοφορεί από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.) ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής οφείλει να τον ακολουθήσει. 
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Γ΄. Ο τ ί τ λ ο ς σ π ο υ δ ώ ν (Μ.Δ.Ε.) 

Ύστερα από βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας από τους τρεις (3) βαθμολογητές 
το Τμήμα απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε με αναγραφή κατεύθυνσης) 
στους φοιτητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις σπουδαστικές υποχρεώσεις του Α΄ 
Κύκλου. Δεν θεωρείται ότι εκπλήρωσε με επιτυχία τις σπουδαστικές υποχρεώσεις του –και 
συνεπώς δεν έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει την διπλωματική εργασία του σε 
colloquium– ο φοιτητής που έχει αφήσει ημιτελή στο τέλος του δευτέρου έτους των 
σπουδών του έστω και μία εξαμηνιαία γραπτή εργασία ή δεν έχει ολοκληρώσει τις 
προβλεπόμενες υποχρεώσεις που αναφέρθηκαν σε προηγούμενες παραγράφους.  

 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ 

Η εισαγωγή φοιτητών στον Δεύτερο Κύκλο 

Για τ ο Δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ό Δ ί π λ ω μ α 
Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος 
ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) από το οικείο ή από άλλο Π.Μ.Σ. αποτελεί προαπαιτούμενο. 
Ως ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης της διατριβής ορίζονται τα έξι (6) εξάμηνα και 
μέγιστος τα διπλάσια συν ένα έτος, δηλαδή τα δεκατέσσερα (14) εξάμηνα. Οι υποψήφιοι 
διδάκτορες έχουν υποχρέωση –αν απαιτείται- να παρακολουθούν ένα κύκλο μαθημάτων, 
τα οποία θα προτείνει κατά περίπτωση ο επόπτης και θα  εγκρίνει η Γ.Σ.Ε.Σ., καθώς και 
να συμμετέχουν σε colloquium, τα οποία γίνονται με τη συμμετοχή του συνόλου των 
μελών ΔΕΠ του Τμήματος: πριν από την κατάθεση και υποστήριξη της διδακτορικής 
διατριβής του ο υποψήφιος οφείλει να την παρουσιάσει σε ένα τουλάχιστον colloquium 
υποψηφίων διδακτόρων της Π.Σ.Φ. και ένα colloquium του Π.Μ.Σ. –τα οποία θα πρέπει 
να απέχουν εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσει ο υποψήφιος να ενσωματώσει τις 
υποδείξεις και παρατηρήσεις που έγιναν κατά τις παρουσιάσεις. Γενικώς και κατά τα άλλα 
ισχύουν για την ανάληψη, την εκπόνηση και την περαίωση της διδακτορικής διατριβής, 
όσα διαλαμβάνονται στο ΦΕΚ του Π.Μ.Σ., καθώς και οι σχετικές διατάξεις του Ν. 
3685/08. 
Είναι αυτονόητο ότι οι υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν μαζί με τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές στις λειτουργίες του Π.Μ.Σ. και στα συναφή με αυτό δικαιώματα και 
υποχρεώσεις. 
Ο παρών εσωτερικός Κανονισμός εγκρίθηκε από τη Γ.Σ.Ε.Σ. στη συνεδρίαση αρ. 
219/30-3-2011. 

 
 

Φλώρινα, 30/03/2011 
 
 
Ο διευθυντής σπουδών του Π.Μ.Σ. Ο Πρόεδρος του Π.Τ.Ν. 


