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Άρθρο 1 

Εισαγωγή 

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών 

Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015, 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» (Φ.Ε.Κ. 

2565/19.08.2016, τ. Β’), η λειτουργία του οποίου διέπεται από: α) την ισχύουσα νομοθεσία του Ν. 3685/2008 

(Φ.Ε.Κ. 148/16.08.2008 τ. Α’) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/04.09.2009, τ. Α’) β) του Ν. 3374/2005 (Φ.Ε.Κ. 189/02.08.2005, τ. Α’) 

«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών 

μονάδων Παράρτημα Διπλώματος» όπως σήμερα η ανωτέρω νομοθεσία ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 80 παρ. 11  Ν. 4009/2011,  του άρθρου 47 Ν. 4025/2011 και του άρθρου 34 παρ. 2 Ν. 4115/2013 και γ) 

της υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Φ.Ε.Κ. 1466/13.08.2007) «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 

Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» δ) την Υπουργική Απόφαση (Ι.Υ.Α.) τροποποίησης και ε) τα άρθρα του 

παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.). 

Το Π.Μ.Σ. πληροί τις προϋποθέσεις πιστοποίησης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (Φ.Ε.Κ. 

2780/05.09.2016, τ. Β’). 

Ο Κ.Μ.Σ. τροποποιείται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Η ισχύουσα νομοθεσία, η I.Υ.Α. ο 

Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος είναι ισχυρότερες του K.Μ.Σ.  

  

Άρθρο 2 

Όργανα λειτουργίας Π.Μ.Σ. 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3685/2008, αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. σε 

επίπεδο Τμήματος είναι:  

α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη 

Δ.Ε.Π. του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των Μεταπτυχιακών Φοιτητών – φοιτητριών (μ/φ). Η Γ.Σ.Ε.Σ. 

είναι αρμόδια για την εισήγηση ή έγκριση προτάσεων σχετικά με το Π.Μ.Σ., τον ορισμό μελών 

συμβουλευτικών και όποιων άλλων επιτροπών κρίνει απαραίτητο, τον ορισμό μελών των εξεταστικών 

επιτροπών για την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή 

εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών- φοιτητριών, καθώς και με κάθε άλλο θέμα που 

προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις. Στη Γ.Σ.Ε.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος και εισηγείται ο 

Διευθυντής του Π.Μ.Σ.  

β) 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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γ) Η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Φοιτητριών (Ε.Ε.Α.) η οποία απαρτίζεται 

από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του Τμήματος και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. Το έργο της  Επιτροπής Επιλογής 

και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Φοιτητριών, συνίσταται  στα  παρακάτω: 

● Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

και την προκήρυξη του Π.Μ.Σ. 

● Έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

● Έλεγχος των δικαιολογητικών της γλωσσικής επάρκειας 

● Διενέργεια  γραπτών ή προφορικών εξετάσεων στη ξένη γλώσσα 

● Διενέργεια  προσωπικών συνεντεύξεων. 

● Τελική κατάταξη υποψηφίων με βάση τη λίστα κριτηρίων του Προγράμματος και  πρόταση  επιλογής  

υποψηφίων  με  βάση  την  κατάταξη  αυτή,  η οποία και υποβάλλεται προς επικύρωση στη Γ.Σ.Ε.Σ.  

δ) Ο/H Διευθυντής/τρια που προεδρεύει της Σ.Ε. και ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Ο/Η 

Διευθυντής/τρια ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, και είναι του ιδίου ή συναφούς 

γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ο/Η Διευθυντής/τρια Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τις αποφάσεις της Σ.Ε. και γενικά κάθε θέμα που αφορά 

στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίηση του Π.Μ.Σ. 

 

Άρθρο 3  

Μεταπτυχιακοί τίτλοι 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο επιστημονικό πεδίο «Νέες Μορφές 

Εκπαίδευσης και Μάθησης».  

Η αγγλόφωνη αντιστοίχηση του τίτλου σπουδών είναι Master of Education (M.Ed). 

 

Άρθρο 4 

Διάρκεια Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  

Η τυπική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) 

εξάμηνα πλήρους φοίτησης,  εκ των οποίων τα δύο είναι διδακτικά εξάμηνα, με παρακολούθηση μαθημάτων 

και σεμιναρίων και συμμετοχή σε κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., 

και το τρίτο  διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής. 

Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ορίζεται στο διπλάσιο της προβλεπόμενης διάρκειας. Μετά τη λήξη του 

ανώτατου αυτού χρονικού διαστήματος  ο/η Μ.Φ. διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

του Τμήματος. 

 

Άρθρο 5 

Προϋποθέσεις Επιλογής Υποψήφιων για Μ.Δ.Ε. 

 

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. 

 

Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής συναφούς 

γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, 

γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές των Ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν 

ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο 

Π.Μ.Σ. 

 

Για την επιλογή των φοιτητών/τριών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. για απόκτηση Μ.Δ.Ε. συνεκτιμώνται: 

I. Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά τεκμηριώνονται κατά την διαδικασία 

αξιολόγησης (1η και 2η Φάση) και κατά κύριο λόγο αφορούν τα εξής:  
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1.  τις σπουδές των υποψηφίων, (συνεκτιμάται ο γενικός βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία στα προπτυχιακά 

μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή 

προβλέπεται),  

2. το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων,  

3. την επαγγελματική εμπειρία, ειδικότερα σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,  

4. την πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως αυτή πιστοποιείται από τα αποδεικτικά ξένης 

γλώσσας που ορίζονται παρακάτω ή σε περιπτώσεις τεκμαιρόμενης γνώσης, από γραπτή και 

προφορική εξέταση στην κατανόηση και απόδοση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου, και  

5. την επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου και διαδικτύου, όπως 

αυτή αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά ή αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία. 

II. Η εν γένει παρουσία των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη, για όσες και όσους προκριθούν και 

παραστούν στη 2η Φάση Αξιολόγησης. Η προφορική συνέντευξη εστιάζεται σε θέματα επιστημονικού και 

κοινωνικού ενδιαφέροντος, σχετικά με το Π.Μ.Σ., και αποβλέπει:  

1. στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του/της υποψήφιου/ας και της συγκρότησης της 

προσωπικότητάς του/της,  

2. στη διακρίβωση ειδικών προσόντων ή δραστηριοτήτων του/της υποψηφίου/ας που συνάδουν με τους 

στόχους και το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. και  

3. στη διευκρίνιση ζητημάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τελική πρόθεση του/της 

υποψηφίου/ας να ενταχθεί στο Π.Μ.Σ (απαιτήσεις του προγράμματος, λειτουργικά ζητήματα, στόχοι, 

ανάγκες, ενδιαφέροντα, κ.ά.). 

 

 

 

Άρθρο 6 

Διαδικασίες Επιλογής Υποψηφίων για Μ.Δ.Ε. 

Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/ριών (Μ.Φ.) για το Π.Μ.Σ. γίνεται με τις διαδικασίες που 

περιγράφονται παρακάτω: 

α) Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. συλλέγει τα στοιχεία από τις Αιτήσεις των υποψηφίων Μ.Φ. που έχουν κατατεθεί 

ηλεκτρονικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . 

Συντάσσει πίνακα υποψηφίων Μ.Φ. και τον διαβιβάζει στην Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Φοιτητριών (Ε.Ε.Α.) που έχει οριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 

Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος. 

β) Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών – Φοιτητριών (Ε.Ε.Α.) σε δύο φάσεις αξιολόγησης: 

1. Στην 1η Φάση Αξιολόγησης (προεπιλογή) αξιολογούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των 

υποψηφίων όπως αυτά προκύπτουν από τα υπευθύνως δηλωθέντα στην Αίτηση που υποβάλλουν οι 

υποψήφιοι/ες. Με βάση τα προσόντα αυτά, καταρτίζεται κατάλογος «προκρινόμενων» υποψηφίων οι 

οποίοι/ες πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης στο Π.Μ.Σ και διαθέτουν συγκριτικά υψηλότερα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από τους/τις υπόλοιπους/ες που απορρίφθηκαν. Όλοι οι 

υποψήφιοι/ες, προκρινόμενοι/ες και μη, ενημερώνονται σχετικά εγγράφως (έντυπα ή ηλεκτρονικά) από 

τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. 

2. Στη 2η Φάση Αξιολόγησης οι προκριθέντες/θείσες σύμφωνα με τα ανωτέρω υποψήφιοι/ες καλούνται σε 

προσωπική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών – 

Φοιτητριών (Ε.Ε.Α.)(παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών) 

γ) Η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών συνεκτιμώντας συγκριτικά, τα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων που συμμετείχαν στη 2η Φάση Αξιολόγησης, καθώς και 
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την παρουσία τους κατά την προφορική συνέντευξη, συντάσσει Πίνακα Επιτυχόντων/ουσών κατά 

αλφαβητική σειρά και Πίνακα Επιλαχόντων/χουσών κατά αξιολογική σειρά. Ο/Η Διευθυντής/ρια Π.Μ.Σ. 

εισηγείται προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. τους ανωτέρω πίνακες επιτυχόντων/χουσών και επιλαχόντων/χουσών 

για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. Οι αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι τελεσίδικες. 

δ) Οι επιτυχόντες/ούσες ειδοποιούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο 

καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Επιτυχόντας/ούσα που δε θα εγγραφεί μέσα στο προβλεπόμενο 

χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός αν επικαλεσθεί εξαιρετικούς λόγους 

ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή, η Συντονιστική Επιτροπή αξιολογεί τους λόγους 

που επικαλείται ο/η επιτυχόντας/ούσα και το βαθμό τεκμηρίωσής τους και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. προς 

επικύρωση. 

ε) Στη θέση επιτυχόντα/ούσας που δεν εγγράφεται ή δεν αποδέχεται την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. μέσα στις 

προβλεπόμενες προθεσμίες μπορεί, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και επικύρωση της Γ.Σ.Ε.Σ., να εγγραφεί άτομο 

από τον Πίνακα Επιλαχόντων/χουσών, με βάση τη σειρά αξιολόγησης. 

Απαιτούμενα Έντυπα Δικαιολογητικά για Μ.Δ.Ε. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής 

Αίτησης οι υποψήφιοι/ες είναι τα ακόλουθα: 

1. Ηλεκτρονική Αίτηση  

2. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (σε περίπτωση τελειόφοιτου απαιτείται η προσκόμιση της Βεβαίωσης 

Ολοκλήρωσης Σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών). Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής 

οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Ειδικά για τους 

κατόχους τίτλων σπουδών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν απαιτείται η αναγνώριση του 

τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας  (με ακριβή Μέσο Όρο) 

4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 

5. Mία πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας 

6. Δύο συστατικές επιστολές 

7. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, ως ακολούθως: 

▪ Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1/C1 σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στην 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

▪ ή αποδεικτικό λήψης πτυχίου από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο  

▪ ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.  

8. Για τους/τις αλλοδαπούς/ες απαιτείται τεκμηρίωση γνώσης και της Ελληνικής Γλώσσας 

9. Πιστοποιητικά επάρκειας στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου και 

διαδικτύου 

10. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και/ή Διακρίσεις σε ψηφιακή μορφή (εφόσον υπάρχουν) 

11. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας σε ψηφιακή μορφή (εφόσον υπάρχουν) 

12. Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τα προσόντα που δηλώνουν οι υποψήφιοι/ες κατά την υποβολή της 

ανωτέρω σχετικής Αίτησης – Βιογραφικό Σημείωμα (βεβαιώσεις – πιστοποιητικά, κτλ). Σε άλλη περίπτωση 

τα κατά δήλωση προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 

Ο/Η κάθε υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει και κάθε άλλο δικαιολογητικό που, σύμφωνα με τη γνώμη του/της, 

θα συνέβαλε στο να σχηματίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης πληρέστερη άποψη. 
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Άρθρο 7 

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές – φοιτήτριες  

1. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές – φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

θεωρούνται  όσοι/ες έχουν εγγραφεί στο Π.Μ.Σ  για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης  

(Μ.Δ.Ε.). 

2. Ένας/Μια Μ.Φ. που έχει εγγραφεί στο Π.Μ.Σ. διατηρεί την ιδιότητα του/της Μεταπτυχιακού/ής 

Φοιτητή/τριας για όσο διάστημα βρίσκεται εντός των θεσμικά προβλεπομένων χρονικών ορίων για την 

απόκτηση των προϋποθέσεων για την απονομή του Μ.Δ.Ε.  

3. Οι δύο (2) εκπρόσωποι των Μεταπτυχιακών φοιτητών - φοιτητριών στην Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζονται μαζί με τους 

αναπληρωματικούς τους από το Δ.Σ. του Συλλόγου των Μ.Φ., όλων των Π.Μ.Σ. του Τμήματος.   

4. Στη Γ.Σ. του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. συμμετέχουν εκπρόσωποι των Μ.Φ. του Π,.Μ.Σ. του  Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.ίσοι σε αριθμό με το 

15% των μελών Δ.Ε.Π. που είναι μέλη της Γ.Σ. 

5. Οι εκπρόσωποι των Μεταπτυχιακών Φοιτητών - φοιτητριών στην Γ.Σ.Ε.Σ. ή στη Γ.Σ. του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. καθώς και 

οι αναπληρωματικοί τους πρέπει να διατηρούν την ιδιότητα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή - φοιτήτριας καθ’ 

όλη τη διάρκεια της θητείας τους.  

 

 

Άρθρο 8 

Πρόγραμμα Σπουδών και Προϋποθέσεις κτήσης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

1. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Κωδικός   Τίτλος Μαθήματος Π.Μ. (ECTS) 

Α1. Παγκοσμιοποίηση & Νέες Μορφές Εκπαίδευσης & Μάθησης (Υποχρεωτικό) 6 

Α2. Τυπική,  Άτυπη & Μη-τυπική Εκπαίδευση – Δια Βίου Μάθηση (Υποχρεωτικό) 6 

Α3. Εκπαίδευση Ενηλίκων --Παιδαγωγικές Αρχές (Υποχρεωτικό) 6 

Α4. Ηλεκτρονική μάθηση--Παιδαγωγικές Αρχές (Υποχρεωτικό) 6 

Α5. Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση -1 (Υποχρεωτικό) 6 

  Σύνολο: 30 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π.Μ.(ECTS) 

Β1. Οργάνωση & Διοίκηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Υποχρεωτικό) 6 

Β2. Τεχνολογίες για την Ηλεκτρονική Μάθηση (Υποχρεωτικό) 6 

Β3. Αρχές Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Υποχρεωτικό) 6 

Β4. Έμφυλες Διαστάσεις Νέων Μορφών Εκπαίδευσης (Υποχρεωτικό) 6 

Β5.  Μεθοδολογία Έρευνας στην Εκπαίδευση - 2 (Υποχρεωτικό) 6 

  Σύνολο: 30 
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Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Κωδικός Τίτλος Π.Μ.(ECTS) 

Μ.Δ.Ε. Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευση (Thesis) 30 

  Σύνολο 30 

  

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης, στο πλαίσιο των κανόνων της 

επιστήμης και της τεχνολογίας.  

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα απαρτίζεται από δεκατρείς (13) ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης, και 

συμπεριλαμβάνει δέκα (10) τουλάχιστον συνεδρίες σύγχρονης εκπαίδευσης –δια ζώσης ή/και με την αξιοποίηση 

ψηφιακών μέσων.  

Κατά τη διάρκεια των σύγχρονων συνεδριών, μεταξύ άλλων: 

• παρουσιάζονται η εισαγωγή στο κάθε μάθημα, οι σκοποί και στόχοι, τα προαπαιτούμενα, κ.ά. 

• διεξάγονται διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, κ.ά. 

• διασαφηνίζονται αρχές και έννοιες θεωρίας και πρακτικών εφαρμογών, 

• διεξάγονται εργαστηριακές και λοιπές μαθησιακές δραστηριότητες, 

• διεξάγονται σεμινάρια από ειδικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό 

• διοργανώνονται δραστηριότητες ομαδικής εργασίας και συνεργατικής μάθησης 

• διεξάγονται εργαστήρια διεξαγωγής ερευνών, ανάπτυξης δεξιοτήτων και εξειδικευμένων πρακτικών 

• παρουσιάζονται εξειδικευμένα εργαλεία και τεχνικές μεθοδολογίας της έρευνας και 

• μέσω των ανωτέρω, προωθείται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η συνεργατική μάθηση, και 

• υλοποιούνται επιμέρους διαδικασίες αξιολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα επιμέρους 

μαθήματα του Προγράμματος. 

Για κάθε μια από τις ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης εξασφαλίζεται, μέσω της αξιοποίησης ειδικά 

διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μεταξύ άλλων: 

• η διαρκής πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τη βιβλιογραφία, που έχουν ειδικά αναπτυχθεί με βάση 

τους κανόνες της παιδαγωγικής επιστήμης και της τεχνολογίας, 

• η συμμετοχή σε επιμέρους μαθησιακές δραστηριότητες - ασκήσεις, ατομικές και ομαδικές παρουσιάσεις 

κ.ά.  

• η διαρκής επικοινωνία μεταξύ των διδασκόντων/ διδασκουσών και των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών, καθώς και μεταξύ των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, και 

• επιμέρους μορφές αυτο-αξιολόγησης και ετερο-αξιολόγησης της επίτευξης των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. 

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, υλοποιείται και πρακτική άσκηση σε περιβάλλον ενηλίκων, ο φόρτος εργασίας της 

οποίας συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό φόρτο εργασίας των αντίστοιχων επιμέρους μαθημάτων: 

• με μικροδιδασκαλία: κάθε εκπαιδευόμενος/η ασκείται  σε δεξιότητες  (τήρηση του χρόνου στη 

διδακτική πράξη, κατασκευή εποπτικού υλικού, κατασκευή power point),  στη χρήση των εποπτικών 

μέσων διδασκαλίας, στην κατασκευή αντικειμενικών τέστ, κ.ά. Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες παρουσιάζουν 

την μικροδιδασκαλία ενώπιον ακροατηρίου ενηλίκων, 

• με μεθόδους διδασκαλίας  (εναλλακτική διδακτική) όπως ομαδική διδασκαλία, συνεργασία ανά δύο, 

διάλογο κ.ά. ενώπιων ακροατηρίου ενηλίκων, 

• με τη μέθοδο project: ασκούνται στο ρόλο του συντονιστή ενός project, στην αναζήτηση 

βιβλιογραφικών πηγών με επισκέψεις σε βιβλιοθήκες αλλά και ηλεκτρονικά, στη διατύπωση σκοπών και 

στόχων καθώς και στη διαχείριση της τάξης ενηλίκων, και τέλος, 

• με επιτόπιες επισκέψεις σε: Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων κ.λ.π. 
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• και γίνεται παρουσίαση Πρωτοκόλλων της υλοποιηθείσας Πρακτικής Άσκησης. 

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και το εκπαιδευτικό υλικό και η βιβλιογραφία είναι 

στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Στο πλαίσιο της διεθνοποίησης των σπουδών του Π.Μ.Σ.  (π.χ. πρόσκληση 

ξένων διδασκόντων) μέρος των μαθημάτων μπορεί να διδάσκεται και σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να προβλεφθεί για αλλοδαπούς Μ.Φ. και εξ΄ ολοκλήρου ξενόγλωσση 

διδασκαλία. 

 

Για την κτήση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα δέκα (10) μαθήματα του Α’ 

και Β’ εξαμήνου, και β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης (Thesis), καθώς και η συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, και πρακτικές ασκήσεις του Π.Μ.Σ. όπως αυτή κατά περίπτωση 

ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. 

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες (Μ.Φ.) παρακολουθούν τα 

αντίστοιχα μαθήματα και συμμετέχουν σε επιμέρους προαπαιτούμενες εκπαιδευτικές και ερευνητικές 

δραστηριότητες και πρακτική άσκηση για την απονομή του Μ.Δ.Ε. όπως αναφέρεται παραπάνω. Κατά το τρίτο 

εξάμηνο, εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης. 

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), που κατανέμονται σε: 

τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου, τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες 

(ECTS) για τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου και  τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα τη Μεταπτυχιακή 

Διατριβή Ειδίκευσης. Η συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις δεν μοριοδοτείται, αλλά αποτελεί προαπαιτούμενο 

για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. 

Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλλει κάθε Μ.Φ. για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. αποτιμάται σε δύο 

χιλιάδες διακόσιες πενήντα (2.250) ώρες για τη διεξαγωγή όλων των απαιτούμενων  εκπαιδευτικών και 

ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών. Αναλυτικότερα: 

• Για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο απαιτούνται επτακόσιες πενήντα (750) ώρες εργασίας, που αντιστοιχούν 

σε εκατόν πενήντα (150) ώρες εργασίας του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας για κάθε εξαμηνιαίο 

μάθημα.  

• Ο φόρτος εργασίας των 150 ωρών για κάθε εξαμηνιαίο μάθημα στο σύνολό του συμπεριλαμβάνει την 

παρακολούθηση 10 τουλάχιστον συνεδριών σύγχρονης εκπαίδευσης – δια ζώσης ή με τη χρήση 

ψηφιακών μέσων--, τις ώρες ενασχόλησης με μελέτη του εκπαιδευτικού και λοιπού υλικού των 13 

ενοτήτων εκπαίδευσης και μάθησης, τη συμμετοχή σε μαθησιακές και ερευνητικές δραστηριότητες, την  

εκπόνηση εργασιών, τη συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.ά. 

• Για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης απαιτούνται επτακόσιες πενήντα (750) ώρες 

εργασίας.  

 

 

Άρθρο 9 

Αξιολόγηση και Βαθμολογία για το Μ.Δ.Ε. 

1. Με βάση την Απόφαση Συγκλήτου 08/02.07.2015, θέμα 3.1- Τροποποίηση απόφασης Συγκλήτου αριθ. 

06/26.03.15, θέμα 3.2 «Μέθοδοι Διδασκαλίας σε ΠΜΣ»: «Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες 

υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του ΠΜΣ». 

2. Η συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. προϋποθέτει τη συστηματική παρακολούθηση και την επιτυχή ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπόμενων σε κάθε μάθημα και στο Πρόγραμμα Σπουδών συνολικά υποχρεώσεων. Η 

αξιολόγηση στα επιμέρους μαθήματα και τις πρακτικές τους ασκήσεις και εφαρμογές διεξάγεται με 

πολλαπλές εναλλακτικές και συμπληρωματικές μεθόδους συνεχούς αξιολόγησης, ανάλογα με τη φύση 

και το περιεχόμενο του μαθήματος και των μαθησιακών δραστηριοτήτων του. Με βάση την ανωτέρω 

αναφερθείσα απόφαση Συγκλήτου: «Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή και παρακολούθηση 

διαπιστώνεται με ευθύνη των Συντονιστών και Συντονιστριών των μαθημάτων».   

3. Για την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτείται ο/η Μ.Φ. να έχει πετύχει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5/10) σε 

κάθε Μάθημα Εξαμήνου και τη Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης, την οποία και υποστηρίζει ενώπιων 
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Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, και να έχει συμμετάσχει στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές 

δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και στην κείμενη Νομοθεσία. 

Οι προθεσμίες ολοκλήρωσης και κατάθεσης όλων των αξιολογούμενων εργασιών, δραστηριοτήτων, κλπ, στα 

πλαίσια κάθε μαθήματος, είναι δεσμευτικές. Υπέρβαση των προθεσμιών είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, και μετά από συνεννόηση με τον/την διδάσκοντα/ουσα. Σε αντίθετη περίπτωση η σχετική εργασία, 

δραστηριότητα κ.λπ. μηδενίζεται. 

Σε περίπτωση που Μ.Φ. δεν διασφαλίσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5/10) σε κάποιο Μάθημα Εξαμήνου, 

τότε η Σ.Ε., ύστερα από εισήγηση του/της συντονιστή/ριας του μαθήματος, μπορεί να του/της επιτρέψει να 

επανεγγραφεί ή/και επαναξιολογηθεί στο συγκεκριμένο μάθημα, καταβάλλοντας σε κάθε περίπτωση, εκ νέου, τα 

οριζόμενα ανά μάθημα δίδακτρα. 

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης καθοδηγείται από τον/την Επιβλέποντα/ουσα 

Καθηγητή/ήτρια, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής. Για την εξέταση και 

αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Τριμελής Επιτροπή, στην οποία 

συμμετέχουν ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές/ήτριες των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή 

Γ΄, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.   

 

Άρθρο 10 

Αναστολή Φοίτησης - Οριστική Διακοπή Φοίτησης – Διαγραφή Μ.Φ. 

1. Ο/Η Μ.Φ.  μπορεί να ζητήσει αναστολή της φοίτησης του/της  μια φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών 

στο Π.Μ.Σ., με Αίτηση την οποία υποβάλει και η οποία εγκρίνεται, σε συνέχεια εισήγησης της Σ.Ε., με 

απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.   Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) 

μήνες. Το διάστημα κατά το οποίο ο/η Μ.Φ. βρίσκεται σε αναστολή της φοίτησής του δεν υπολογίζεται για 

τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου φοίτησης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 4. 

Μετά το πέρας ακαδημαϊκού εξαμήνου δεν χορηγούνται αναδρομικά αναστολές φοίτησης για το εξάμηνο 

που ολοκληρώθηκε.  

Κατά τη διάρκεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα 

σχετικά δικαιώματα που αυτή συνεπάγεται. Η φοιτητική ιδιότητα, αποκτάται εκ νέου και αυτόματα μετά 

την λήξη της αναστολής. 

Ο/Η Μ.Φ. μετά τη λήξη της αναστολής φοίτησής του είναι υποχρεωμένος/η να παρακολουθήσει όλα τα 

μαθήματα, εργαστήρια, σεμινάρια κ.λπ., τα οποία δεν είχε ολοκληρώσει επιτυχώς πριν από την αναστολή. 

Μετά τη λήξη αναστολής φοίτησής του/της, ο/η Μ.Φ. υπάγεται στο όποιο νέο καθεστώς φοίτησης έχει 

τυχόν προκύψει από αλλαγές του προγράμματος σπουδών και λοιπών προβλεπομένων προαπαιτούμενων 

και διαδικασιών. 

2. Οριστική διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει κατόπιν υποβολής σχετικού γραπτού αιτήματος του/της Μ.Φ. 

προς το Π.Μ.Σ, πράξη η οποία είναι αμετάκλητη και εγκρίνεται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

3. Διαγραφή Μ.Φ. από το Π.Μ.Σ. μπορεί να γίνει για τους ακόλουθους λόγους: α) λόγω πλημμελούς 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του/της Μ.Φ., όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό, β) 

λόγω μη καταβολής των προβλεπόμενων διδάκτρων και γ) λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων του/της 

Μ.Φ., σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Κανονισμού. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση της  Γ.Σ.Ε.Σ., σε 

συνέχεια εισήγησης της Σ.Ε. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται εντός 15 ημερών στον/στην ενδιαφερόμενο/η 

Μ.Φ. και αυτός/ή έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής 

απόφασης. Η ένσταση κρίνεται τελεσίδικα από τα ανωτέρω αρμόδια όργανα. 

Σε περίπτωση οριστικής διακοπής φοίτησης ή διαγραφής Μ.Φ., για οποιοδήποτε λόγο, τα ήδη καταβληθέντα 

δίδακτρα δεν επιστρέφονται. 
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Άρθρο 11 

Διδάσκοντες/ουσες στο Π.Μ.Σ. – Επιβλέποντες/ουσες 

 

1. Με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, τη  διδασκαλία  των  μαθημάτων στο  Π.Μ.Σ.  μπορούν  να  

αναλαμβάνουν  Καθηγητές/τριες και Λέκτορες του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου  

Α.Ε.Ι., αποχωρήσαντες/σες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές/τριες (βάσει του άρθρου 34 παρ. 1 Ν. 4115/2013),  

επισκέπτες καθηγητές/τριες, ειδικοί επιστήμονες/ισσες  ή  διδάσκοντες/ουσες  βάσει  του  Π.Δ. 407/1980 

(Φ.Ε.Κ.  112 τ. Α΄) οι  οποίοι/ες  είναι  κάτοχοι  Διδακτορικού Διπλώματος  και  έχουν  επαρκές  δημοσιευμένο  

έργο.  Επίσης, Ερευνητές/τριες  αναγνωρισμένων  ερευνητικών  Ιδρυμάτων  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής, οι  

οποίοι/ες  είναι  κάτοχοι  Διδακτορικού  Διπλώματος  και  έχουν  επαρκή επιστημονική συγγραφική ή 

ερευνητική δραστηριότητα καθώς και επιστήμονες/ισσες  αναγνωρισμένου  κύρους,  οι  οποίοι/ες  

διαθέτουν  εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

2. Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν Καθηγητές/τριες και Λέκτορες και ερευνητές/τριες και επιστήμονες αναγνωρισμένου  

κύρους από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της αλλοδαπής. 

3. Οι Καθηγητές/τριες και Λέκτορες που πληρούν απόλυτα τις υποχρεώσεις τους στα προπτυχιακά 

προγράμματα δύνανται να αποζημιώνονται όταν παρέχουν τις υπηρεσίες τους (διδασκαλία και άλλες) στο 

Π.Μ.Σ. Το ύψος της αποζημίωσης, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ., εισηγείται η 

Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.  

 

Άρθρο 12 

Δίδακτρα - Υποτροφίες - Έπαθλα 

 

1. Σύμφωνα με την Υ.Α. ίδρυσης του Π.Μ.Σ., για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση Μ.Δ.Ε. 

προβλέπονται δίδακτρα συνολικού ύψους 3.800 Ευρώ. Τα επιμέρους θέματα σχετικά με τη διαχείριση των 

διδάκτρων ρυθμίζονται από τον/τη Διευθυντή/ρια του Π.Μ.Σ. και τη Σ.Ε., και εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.  

2. Η διαδικασία καταβολής και διαχείρισης των διδάκτρων για το Π.Μ.Σ. γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού 

Έρευνας (Ε.Λ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα δίδακτρα χρησιμοποιούνται από το Π.Μ.Σ. για τις πάσης 

φύσης δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση των Μ.Φ., για τη στήριξη της έρευνας και γενικά για την 

εύρυθμη λειτουργία και συνεχή αναβάθμιση του Π.Μ.Σ. και των προσφερομένων από αυτό υπηρεσιών 

εκπαίδευσης, μάθησης και έρευνας. Ο τρόπος υλοποίησης των δαπανών καθορίζεται από τα αρμόδια 

όργανα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τις κείμενες διατάξεις. 

3. Με βάση τα ανωτέρω, και για τη βέλτιστη υλοποίηση του Π.Μ.Σ. και την αποτελεσματική διαχείριση των 

πόρων του από αυτό και τον Ε.Λ.Ε., ο τρόπος εξόφλησης των ως άνω διδάκτρων, ορίζεται, εντός του 

χρονικού ορίου των δύο εξαμήνων φοίτησης, ως εξής: 

▪ 1η Σεπτεμβρίου (Α’ εξαμήνου)     400 Ευρώ (για την εγγραφή στο  Π.Μ.Σ.) 

▪ 1η Νοεμβρίου (Α’ εξαμήνου)     1000 Ευρώ 

▪ 1η Μαρτίου (Β’ εξαμήνου)             1200 Ευρώ 

▪ 1η Ιουλίου (Β’ εξαμήνου)            1200 Ευρώ 

 

4. Ορίζεται κόστος 300 Ευρώ για κάθε Μάθημα του Π.Μ.Σ. στο οποίο, επανεγγράφονται οι Μ.Φ. για την 

απόκτηση Μ.Δ.Ε., για λόγους που καθορίζονται ανωτέρω στον παρόντα Κανονισμό. 

5. Η εμπρόθεσμη καταβολή καθεμιάς εκ των παραπάνω δόσεων των διδάκτρων, καθώς και η αποστολή 

αντιγράφου του εντύπου κατάθεσης στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., αποτελούν προϋπόθεση για την κατά 

περίπτωση εισαγωγή και συνέχιση της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. 

6. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να 

απαλλάσσει, ολικά ή μερικά, M.Φ. από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων, για ιδιαίτερα σοβαρούς 

οικονομικούς λόγους. Η απαλλαγή αυτή γίνεται μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του/της 

ενδιαφερόμενου/ης φοιτητή/ριας και κατάθεση των απαραιτήτων δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις εξετάζονται 

από τη Σ.Ε. και σε περίπτωση θετικής εισήγησης εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., πάντα με βάση τα ταμειακά 

διαθέσιμα για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος. 

7. Επίσης, το Π.Μ.Σ. κάθε χρόνο δύναται να χορηγεί χρηματικό/ά έπαθλο/α σε Μ.Φ., ανάλογα με την 
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ακαδημαϊκή επίδοσή στον ετήσιο κύκλο μαθημάτων, και εφόσον αυτό καθίσταται δυνατόν από τα ταμειακά 

διαθέσιμα για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος.  

 

Άρθρο 13 

Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. 

1. Το  Π.Μ.Σ.  προσαρμόζεται στις  διατάξεις  περί αξιολόγησης, κατά τα προβλεπόμενα του Ν. 3685/2008 και 

συντάσσει  κάθε  τρία  χρόνια  Έκθεση  Εσωτερικής Αξιολόγησης σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν. 3374/2005.    

2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. ορίζει Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Εσ.Α.) του Π.Μ.Σ. 

αποτελούμενη από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες/ισσες έχοντες/ουσες γνωστικό αντικείμενο 

σχετικό με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 3685/2008. 

3. Η Ε.Εσ.Α. αξιολογεί το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και το σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., με βάση το διαθέσιμο έντυπο υλικό και πραγματοποιώντας μια σειρά από 

συναντήσεις με τους διδάσκοντες/ουσες και τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. Η Ε.Εσ.Α. 

καταγράφει τα συμπεράσματά της και τις παρατηρήσεις της σε μια Έκθεση την οποία παραδίδει στο/η 

Διευθυντή/τρια του Π.Μ.Σ. και στον/ην Πρόεδρο του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. 

4. Με απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., σχεδιάζεται και, κατά περίπτωση υλοποιείται έρευνα αυτο-αξιολόγησης του 

Π.Μ.Σ. και των επιμέρους διαστάσεών αυτού, με συμμετοχή των Μ.Φ. και των διδασκόντων/ουσών του 

Προγράμματος.  

 

Άρθρο 14 

Διατάξεις φοιτητικής μέριμνας 
  

1.  Οι Μ.Φ., πλέον των κατά το νόμο προβλεπομένων δικαιωμάτων τους, δικαιούνται να κάνουν χρήση, για την 

εκπλήρωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού τους έργου, όλων των εγκαταστάσεων και των μέσων με τα 

οποία είναι εξοπλισμένα το Τμήμα, η Σχολή και το Πανεπιστήμιο γενικότερα. 

2. Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου λειτουργεί Υπηρεσία αρμόδια για την παροχή στους/στις Μ.Φ. πληροφοριών 

σχετικών με τις σπουδές, τη διευκόλυνσή τους στην εξεύρεση εργασίας, τον επαγγελματικό προσανατολισμό 

και την επαγγελματική αποκατάσταση, καθώς και την παροχή κοινωνικής μέριμνας σε όσους/ες έχουν τη 

σχετική ανάγκη. 

  

Άρθρο 15 

Θέματα Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας και Πνευματικών Δικαιωμάτων   

1. Οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας εκ μέρους των Μ.Φ., 

παραπέμπεται στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. για κρίση και λήψη σχετικών αποφάσεων. Σε περιπτώσεις παραπτώματος 

ιδιάζουσας βαρύτητας, η Σ.Ε. εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. προτάσεις για την αντιμετώπιση του 

θέματος. Ως τέτοια θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή λογοκλοπής και γενικότερα κάθε 

παράβασης των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από Μ.Φ., κατά τη συγγραφή εργασιών στα 

πλαίσια των μαθημάτων ή την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. 

2. Ειδικότερα, κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων, τις δημοσιεύσεις ή τη συγγραφή  των  

Μεταπτυχιακών  Διπλωματικών  Εργασιών, απαγορεύεται με ποινή ακύρωσης ή/και διαγραφής. Οι Μ.Φ. 

υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. κατά την υποβολή των εργασιών τους και πριν την 

υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης, Υπεύθυνη Δήλωση ότι: “Είμαι αποκλειστικός/ή 

συγγραφέας της παρούσας Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης και κάθε βοήθεια την οποία είχα για 

την προετοιμασία της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία αυτή. Επίσης έχω 

αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές 

αναφέρονται ακριβώς είτε είναι παραφρασμένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία 

προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για τη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διατριβή 

ειδίκευσης». 

3. Σε περίπτωση όπου Μ.Φ. εν γνώσει του/της δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία στην ανωτέρω Υπεύθυνη 

Δήλωση, διαγράφεται, με εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
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Άρθρο 16 

Παράρτημα Διπλώματος  

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 3374/2005, το Π.Μ.Σ. οφείλει να οργανώσει το πρόγραμμά του με βάση το 

σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.  

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του νόμου 3374/2005, στο Μ.Δ.Ε.  που χορηγείται από το Π.Μ.Σ. επισυνάπτεται 

υποχρεωτικά παράρτημα διπλώματος. Το παράρτημα διπλώματος εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία 

οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.   

Πρόκειται για επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο δεν υποκαθιστά το επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική 

βαθμολογία των μαθημάτων που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Το παράρτημα επισυνάπτεται 

στους τίτλους σπουδών που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και παρέχει πληροφορίες σχετικά με 

τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι 

οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου 

στον οποίο επισυνάπτεται το παράρτημα. Στο παράρτημα δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν 

δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό.  

Το πρωτότυπο του παραρτήματος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις γνησιότητας που απαιτούνται για το 

χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Η ημερομηνία έκδοσης του παραρτήματος δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την 

ημερομηνία χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη  από αυτή. Το βασικό 

περιεχόμενο του παραρτήματος διπλώματος τυπώνεται σε ειδικό ομοιόμορφο χαρτί (μεμβράνη) σύμφωνα με το 

υπόδειγμα, τον τύπο και τις διαστάσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι τομείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα και οι 

πληροφορίες που αναγράφονται σε αυτούς.  

  

Άρθρο 17 

Μεταβατικές Διατάξεις 

1. Οποιοδήποτε θέμα τυχόν προκύπτει που δεν καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό του Π.Μ.Σ. ή στην 

Ι.Υ.Α., αντιμετωπίζεται με αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. ή και της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιδρύματος, 

ανάλογα με την περίπτωση. Από την ισχύ του παρόντος Κανονισμού καταργούνται όλες οι προηγούμενες 

αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. ή και της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιδρύματος που αφορούν σχετικά θέματα.  

 




