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Άξζξν 1
ν
 

Γεληθέο Γηαηάμεηο ηνπ Π.Μ.. 

 

Σν Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ, Αλζξσπηζηηθψλ 

Δπηζηεκψλ θαη Σερλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ηδξχεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ 

έηνο 2019 – 2020 ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) κε ηίηιν «Γηνίθεζε θαη 

Ζγεζία ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο» (Administration and 

Leadership in Sciences of Education and Lifelong Learning), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ 

αξηζκ. …………………. Απφθαζεο ηνπ Πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

…………………………………. (ζα κπνπλ ζηνηρεία απφ ην γλσκνδνηηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ).  

Ζ δνκή, ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ, Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ 

θαη Σερλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ θαη 

ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη 

ζηα Παξαξηήκαηά ηνπ. Οη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ εμεηδηθεχνπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ηνπ Σκήκαηνο ζε ζέκαηα ηα νπνία δελ 

ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην, είηε επεηδή πξνβιέπνληαη γηα απηά ζρεηηθέο 

εμνπζηνδνηήζεηο απφ ην λφκν είηε επεηδή ππφθεηληαη ζε απνθάζεηο ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. 

 

Άξζξν 2
ν
 

Αληηθείκελν – θνπόο 

 

Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Γηνίθεζε θαη Ζγεζία ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο 

θαη ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο» (Administration and Leadership in Sciences of Education and 

Lifelong Learning) έρεη σο αληηθείκελν ηε δηάρπζε ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο, εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο θαη 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ζεσξεηηθψλ 

θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ θαη ε αλάπηπμε θαηάιιεισλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα θαη ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εηδηθφηεξα, θαζψο επίζεο 

θαη ηε ιεηηνπξγία δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ δηά βίνπ 

κάζεζεο θαη Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (π.ρ. ΓΓΓβΜ, ΗΝΔΓΗΒΗΜ, ΔΟΠΠΔΠ, ΟΑΔΓ, ΚΓΒΜ, ΠΔΚ, 

ΗΔΚ, ΚΔΚ, ΓΔ θι.π.).   

Σν Πξφγξακκα αληαπνθξίλεηαη ζε ζεκαληηθέο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο φζσλ εκπιέθνληαη ζε απηήλ ηε ζθαίξα. πγθεθξηκέλα, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, έρεη θαηαζηεί ζπλείδεζε ε αλάγθε επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο (Πεξηθεξεηαθψλ 

Γηεπζπληψλ, ρνιηθψλ πκβνχισλ, Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο, Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ, 

θαη ινηπψλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο ζε εθπαηδεπηηθέο δνκέο θαη εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο ηφζν 

ηεο ηππηθήο φζν θαη ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο), αθνχ νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο δε δηαζέηνπλ 

εμεηδηθεπκέλεο θαη πηζηνπνηεκέλεο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Σν 

Πξφγξακκα «Γηνίθεζε θαη Ζγεζία ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο» 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε γηα ζπλερή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ζε  λέεο ζεσξίεο,  ζηάζεηο, δεμηφηεηεο, πξαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη 

ηερληθέο δηνίθεζεο θαη εγεζίαο. πλεπψο, ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ήδε ππεξεηνχληεο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελειίθσλ) αιιά θαη ζηνπο κειινληηθνχο λα 

απνθηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο εθείλεο δηεπηζηεκνληθέο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε λα 
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αληαπνθξίλνληαη επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη 

εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο.  

Οη απφθνηηνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Γιοίκηζη και Ηγεζία ζηις 

Δπιζηήμες ηης Δκπαίδευζης και ηης Γιά Βίου Μάθηζηο δχλαληαη λα εξγαζηνχλ: (α) σο ζηειέρε ζε 

γεληθά δεκφζηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζε 

ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, ζε Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

(ΗΔΚ), θαζψο θαη ζε νξγαληζκνχο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (π.ρ. ΓΓΓΒΜ, ΗΝΔΓΗΒΗΜ, 

ΔΟΠΠΔΠ, ΟΑΔΓ θιπ.), ζηα Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ΚΓΒΜ) θαη 

ζηα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ), (β) σο ζηειέρε ησλ θεληξηθψλ δεκφζησλ 

θνξέσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη Γηά βίνπ Μάζεζεο, θαη (γ) σο εξεπλεηέο θαη ζηειέρε ζηε δηεμαγσγή 

εθπαηδεπηηθψλ εξεπλψλ, ζηε κειέηε, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθπφλεζε εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ 

πνπ εζηηάδνληαη ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

Άξζξν 3
ν 

Σίηινο πνπδώλ 

 

Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ νδεγεί ζηελ απνλνκή Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (Γ.Μ..) επηπέδνπ Master of Science (M.Sc.) ζηε «Γηνίθεζε θαη Ζγεζία ζηηο Δπηζηήκεο 

ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο» (Administration and Leadership in Sciences of 

Education and Lifelong Learning). 
  

 

 

 

Άξζξν 4
ν
 

Όξγαλα Γηνίθεζεο   
 

χκθσλα κε ην άξζξν 31 παξ. 1 ηνπ Ν. 4485/2017, αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ ίδξπζε, νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ.. είλαη: α) ε χγθιεηνο ηνπ Ηδξχκαηνο,  β) ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, γ) ε 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή (.Δ.) ηνπ Π.Μ.., δ) ε Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Ηδξχκαηνο 

θαη ε) ν Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ... 

(α) Ζ χγθιεηνο είλαη ην αξκφδην φξγαλν γηα ηα ζέκαηα αθαδεκατθνχ, δηνηθεηηθνχ, νξγαλσηηθνχ 

θαη νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ησλ Π.Μ... Δπίζεο, ε χγθιεηνο αζθεί φζεο αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά 

κε ηα Π.Μ.. δελ αλαηίζεληαη απφ ην λφκν εηδηθψο ζε άιια φξγαλα. 

(β) Ζ πλέιεπζε Σκήκαηνο είλαη ην κφλν αξκφδην φξγαλν γηα λα θαηαξηίδεη θαη λα ππνβάιιεη ζηε 

χγθιεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πξνηάζεηο γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Καλνληζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη έρεη φιεο ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη θαηαγξάθνληαη ζηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ. Δηδηθφηεξα ε πλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

- εηζεγείηαη ζηε χγθιεην δηα ηεο Δπηηξνπήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα 

ίδξπζεο Π.Μ. 

- νξίδεη ηα κέιε ηεο .Δ. 

- θαηαλέκεη ην δηδαθηηθφ έξγν κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Π.Μ.. 

- ζπγθξνηεί επηηξνπέο επηινγήο ή εμέηαζεο ησλ ππνςήθησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ  

- δηαπηζηψλεη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνλεκεζεί ην Γ.Μ..  

- αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

πγθεθξηκέλα: 

- Δπηθπξψλεη ηνπο πίλαθεο επηηπρφλησλ 

- Δγθξίλεη ην αλαιπηηθφ θαη σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ αλά εμάκελν κεηά απφ 

εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο 
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- Δγθξίλεη ηελ αλαζεψξεζε, αλαθαηαλνκή θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ 

κεηά απφ εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο 

- Δγθξίλεη ηα ππνκλήκαηα εθπφλεζεο Μεηαπηπρηαθψλ Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ  

- Δγθξίλεη ηνπο επφπηεο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ θαη ηα άιια δχν κέιε 

ησλ Σξηκειψλ πκβνπιεπηηθψλ Δπηηξνπψλ 

- Απνλέκεη ηα Γηπιψκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  

- Δθιέγεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. 

(γ) Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. απαξηίδεηαη απφ πέληε (5) κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο, 

ηα νπνία έρνπλ αλαιάβεη δηδαθηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη εθιέγνληαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο γηα δηεηή ζεηεία. Ζ ζεηεία ηνπ Γηεπζπληή αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο 

πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο δχλαηαη λα αλαλεσζεί κία θνξά. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή είλαη 

αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ζ 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Π.Μ.. ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνλ εζσηεξηθφ 

Καλνληζκφ. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή θαιείηαη ζην ηέινο θάζε αθαδεκατθήο ρξνληάο λα 

απνηηκήζεη ηελ πνξεία ηνπ Π.Μ... Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή, αθνχ εμεηάζεη ηελ αλάγθε γηα 

ελδερφκελε αλαθαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ηνπ Π.Μ.., ηα νπνία ζα δηδαρζνχλ αλά εμάκελν ην 

επφκελν αθαδεκατθφ έηνο, ππνβάιιεη ηηο πξνηάζεηο ηεο πξνο έγθξηζε ζηε πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο. Οη πξνηάζεηο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο εμεηάδνληαη θαη επηθπξψλνληαη απφ ηε 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο.  

(δ) Ζ Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζπζηήλεηαη ζε θάζε Ίδξπκα, απνηειείηαη απφ ηνλ 

Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ Τπνζέζεσλ, ν νπνίνο εθηειεί ρξέε Πξνέδξνπ θαη ηνπο Κνζκήηνξεο 

ηνπ νηθείνπ Ηδξχκαηνο σο κέιε θαη έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 

ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4485/2017. 

(ε) Ο Γηεπζπληήο θάζε Π.Μ.. είλαη κέινο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο θαη νξίδεηαη καδί κε ηνλ 

Αλαπιεξσηή ηνπ, κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο γηα δηεηή ζεηεία. Πξνεδξεχεη ηεο 

πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, είλαη κέινο Γ.Δ.Π. πξψηεο βαζκίδαο ή ηεο βαζκίδαο ηνπ Αλαπιεξσηή 

Καζεγεηή, είλαη ηνπ ηδίνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ 

Π.Μ.. θαη αζθεί ηα θαζήθνληα πνπ νξίδνληαη ζην Σ’ Κεθάιαην ηνπ Ν. 4485/2017. Ο 

Γηεπζπληήο δελ δχλαηαη λα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν (2) ζπλερφκελεο ζεηείεο θαη δελ δηθαηνχηαη 

επηπιένλ ακνηβή γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπ έξγνπ σο Γηεπζπληήο. Ο Γηεπζπληήο ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θέξεη ηελ επηζηεκνληθή, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή επζχλε ηνπ 

ζπληνληζκνχ ηνπ Π.Μ... Ζ ππφδεημε ηνπ είδνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε επίβιεςε 

θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο ζα ηεινχλ ππφ ηελ επζχλε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο. Ο Γηεπζπληήο, 

αθνχ ελεκεξψζεη ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή,  εηζεγείηαη ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ ηνπ Π.Μ...  

 

 

Άξζξν 5
ν
 

Πξνϋπνζέζεηο Δηζαγσγήο 

 

ην Πξφγξακκα γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ηκεκάησλ παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο θαη νκνηαγψλ 

αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, θαζψο θαη πηπρηνχρνη ηκεκάησλ ΣΔΗ. (Ν. 4485/2017, 

άξζξν 34).   

πγθεθξηκέλα ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο γίλνληαη δεθηνί: 

α) πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, 

β) πηπρηνχρνη  άιισλ Σκεκάησλ Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. ηεο ρψξαο,  
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γ) πηπρηνχρνη άιισλ Σκεκάησλ Α.Δ.Η. ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλσλ απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. 

σο ηζνηίκσλ πξνο ηα αλσηέξσ.   

Γηα ηνπο αιινδαπνχο ππνςήθηνπο, φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ θαηεγνξηψλ απαηηείηαη 

αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ επαξθνχο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ 

Γ1.   

Γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε γλψζε ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ 

Β2 («θαιή γλψζε») κηαο απφ ηηο ηξεηο επξσπατθέο γιψζζεο: αγγιηθή, γαιιηθή, γεξκαληθή. Ωο 

απφδεημε θαηνρήο πηπρίνπ μέλεο γιψζζαο επηπέδνπ «θαιή γλψζε» (Β2) ιακβάλνληαη ππφςε φια 

ηα πηζηνπνηεηηθά, πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ην Α..Δ.Π.. Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά 

γισζζνκάζεηαο πξέπεη λα έρνπλ απνθηεζεί εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ πξνβιέπεη (γηα ην 

θαζέλα εμ απηψλ) ε δηαδηθαζία απφθηεζεο ηνπ θάζε πηζηνπνηεηηθνχ. Αλάινγα πξνο ηα αλσηέξσ 

πηζηνπνηεηηθά γισζζνκάζεηαο απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηνρήο ή επάξθεηαο κηαο 

δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο. 

 

Άξζξν 6ν 

Αξηζκόο Δηζαθηέσλ 

 

Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ θνηηεηψλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο 

νξίδεηαη ζπλνιηθά έσο θαη εμήληα (60) άηνκα θαη’ έηνο. ε θάζε πεξίπησζε, ε πληνληζηηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. εηζεγείηαη, ζε θάζε αθαδεκατθφ έηνο, ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη δεηά ηελ έγθξηζε απηήο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

θνηηεηψλ πνπ πξνηίζεηαη λα θάλεη δεθηνχο.   

Σα κέιε ησλ θαηεγνξηψλ Δ.Δ.Π., θαζψο θαη Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. πνπ είλαη θάηνρνη ηίηινπ ηνπ 

πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, κπνξνχλ 

κεηά απφ αίηεζή ηνπο λα εγγξαθνχλ σο ππεξάξηζκνη, θαη κφλν έλαο θαη’ έηνο, ζχκθσλα κε ηνπο 

εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 45 ηνπ Ν. 4485/2017, εθφζνλ ην Π.Μ.. 

νξγαλψλεηαη ζε Σκήκα ηνπ Ηδξχκαηνο φπνπ ππεξεηνχλ θαη είλαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ 

ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ηνπ έξγνπ πνπ επηηεινχλ ζην Ίδξπκα (Ν. 4585/2017, άξζξν 34, παξ. 8). 

Δπίζεο, γίλεηαη δεθηφο σο ππεξάξηζκνο έλαο (1) ππφηξνθνο ηνπ ΗΚΤ ή άιιεο Γεκφζηαο 

Τπεξεζίαο, ν νπνίνο πέηπρε ζε ζρεηηθφ δηαγσληζκφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εζσηεξηθνχ ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ ΠΜ. Γηα πεξηζζνηέξνπο ηνπ ελφο ππνςεθίνπο απνθαζίδεη ε 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο.  

Αλαθνξηθά κε ηηο δχν θαηεγνξίεο εηζαθηέσλ ζην Π.Μ.., δειαδή νη ππφηξνθνη ηνπ Η.Κ.Τ. θαη 

νη αιινδαπνί ππφηξνθνη ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε 

ππνςεθηφηεηαο γηα ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηηο θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο 

θαηάζεζεο αηηήζεσλ, θαζψο θαη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο, φπσο απηέο 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ... 

 

Άξζξν 7ν 

Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνύ επηινγήο ππνςεθίσλ θνηηεηώλ 

 

Κάζε ρξφλν, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ λένπ θχθινπ καζεκάησλ ηνπ 

Π.Μ.., ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. εηζεγείηαη ζηε πλέιεπζε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη 

ην πεξηερφκελν ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή ππνςεθίσλ 

θνηηεηψλ. Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο ε .Δ. θξνληίδεη εγθαίξσο γηα ηελ αλάξηεζε ηεο 

ζρεηηθήο ελεκέξσζεο - αλαθνίλσζεο πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππνςεθίνπο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ζηηο Αλαθνηλψζεηο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Π.Μ... 

ηελ Πξφζθιεζε Δλδηαθέξνληνο αλαθέξνληαη:  

- ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ  
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-  νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα εηζαγσγή ζην Π.Μ..  

- ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ 

- ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο (νη εηζαθηένη θνηηεηέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη: α) ζε πξψην ζηάδην 

ηελ ππνβνιή θαθέινπ κε δηθαηνινγεηηθά, θαη β) ζε δεχηεξν ζηάδην ζπλέληεπμε).  

- ε πξνζεζκία, ν ηξφπνο θαη ε δηεχζπλζε γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

- ν γεληθφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο/ κνξηνδφηεζεο ησλ ππνςεθίσλ 

- ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ θνηηεηψλ πνπ ζα θζάζνπλ ζην ζηάδην ηεο 

ζπλέληεπμεο  

- θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ θξίλεηαη αλαγθαία απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή. 

 

Άξζξν 8
ν
  

Αηηήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

 

Ζ .Δ. ηνπ Πξνγξάκκαηνο εηζεγείηαη ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ 

αηηήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ζην εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξηλ ηελ αλαθνίλσζε 

ηεο Πξνθήξπμεο Γηαγσληζκνχ επηινγήο ππνςεθίσλ θνηηεηψλ. Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο, 

νη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ειέγρνληαη γηα λα δηαπηζησζεί αλ πιεξνχλ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπο φξνπο ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Π.Μ.. ηνπ Σκήκαηνο.  

Τπνςήθηνη κπνξνχλ λα είλαη θαη ηειεηφθνηηνη θνηηεηέο ησλ πξναλαθεξζέλησλ Σκεκάησλ νη 

νπνίνη έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηε βεβαίσζε 

πεξάησζεο ζπνπδψλ αληί γηα ην αληίγξαθν πηπρίνπ.  

 Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο νη ππνςήθηνη θνηηεηέο νθείινπλ λα ππνβάινπλ 

ζηε γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο δχλαληαη λα 

ππνβιεζνχλ θαη ειεθηξνληθά ζε ςεθηαθή κνξθή: 

- Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ζην Π.Μ... 

- Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

- Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη ζπνπδέο, νη δεκνζηεπκέλεο 

επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, ε ζπκκεηνρή ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, ε επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία θαη γεληθψο ηα πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ. 

- Γχν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ ηνλ αθαδεκατθφ ή θαη ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, νη νπνίεο 

θαηαηίζεληαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο θνηηεηέο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηε Γξακκαηεία.  

- Γχν πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, ζηηο νπνίεο αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππνςεθίνπ.  

- Απιφ αληίγξαθν πηπρίνπ γηα πηπρία πνπ πξνέξρνληαη απφ Α.Δ.Η. θαη Α.Σ.Δ.Η. ηεο 

εκεδαπήο. 

- Δπηθπξσκέλν θαη κεηαθξαζκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πηπρίσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο. 

- Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αλαγλψξηζεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηίηισλ ηεο αιινδαπήο 

απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π..  

- Αλαιπηηθή βαζκνινγία ηνπ πηπρίνπ ειιεληθνχ Α.Δ.Η. ή Α.Σ.Δ.Η. θαη λφκηκα επηθπξσκέλε 

θαη κεηαθξαζκέλε αλαιπηηθή βαζκνινγία πηπρίνπ απφ ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο.  

- Άιια πηπρία Α.Δ.Η., εθφζνλ ππάξρνπλ. 

- Μεηαπηπρηαθά ή Γηδαθηνξηθά Γηπιψκαηα, εθφζνλ ππάξρνπλ. Όηαλ απηά πξνέξρνληαη απφ 

παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο ηα αληίγξαθα ησλ πηπρίσλ πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα θαη 

επηθπξσκέλα.  

- Νφκηκα επηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ θαηνρήο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ μέλσλ 

γισζζψλ. Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο ζα πξέπεη λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα. 
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- Γηα ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία ή βεβαηψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν ή ηνλ θνξέα 

ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο.  

- Απνδεηθηηθά δεκνζηεχζεσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, 

εθφζνλ ππάξρνπλ. 

- Αληίγξαθν πηπρηαθήο εξγαζίαο ζε ςεθηαθή κνξθή, εθφζνλ ππάξρεη. 

 

Άξζξν 9
ν
 

Κξηηήξηα Δπηινγήο ησλ Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ 

 

Α. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ.  

 

Β. Ζ επηινγή γίλεηαη ζε δχν ζηάδηα. Καηά ην πξψην ζηάδην δηεμάγεηαη ν ηππηθφο έιεγρνο ησλ 

ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί πνηνη θαη πφζνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα 

πξνρσξήζνπλ ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο ζπλέληεπμεο. ην δεχηεξν ζηάδην θαινχληαη γηα 

ζπλέληεπμε φζνη ππνςήθηνη έρνπλ πεξάζεη επηηπρψο ην πξψην ζηάδην θαη ε πληνληζηηθή 

Δπηηξνπή επηιέγεη εμ απηψλ ηνλ αξηζκφ ησλ εηζαθηέσλ (ν νπνίνο δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 

60 αηφκσλ).  

 

Γ. Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ είλαη ηα εμήο:  

1)  νη ηίηινη ζπνπδψλ,  

2)  ν βαζκφο βαζηθνχ πηπρίνπ,  

3)  νη δεκνζηεχζεηο ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ,  

4)  ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.., 

5)    πηπρηαθή εξγαζία (εθφζνλ ππάξρεη) 

6)     ε επίδνζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηε ζπλέληεπμε. 

 

Γ. χζηεκα πίζησζεο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο  

Ζ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή κε ζχζηεκα 

κνξηνδφηεζεο φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα .  

  

Κξηηήξηα επηινγήο πίζησζε κνξίσλ 

Ο βαζκφο πηπρίνπ 

 
σο 20 

Δπηπιένλ ηίηινη ζπνπδψλ (5 κφξηα γηα δεχηεξν πηπρίν, 8 κφξηα γηα 

κεηαπηπρηαθφ θαη 12 κφξηα γηα δηδαθηνξηθφ) σο 25 

Οη δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ (5 κφξηα 

γηα θάζε δεκνζίεπζε ζε πεξηνδηθφ θαη 3 κφξηα γηα θάζε δεκνζίεπζε ζε 

πξαθηηθά ζπλεδξίνπ) 

σο 15 

 

 

Ζ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. (0,5 κφξηα γηα 

θάζε έηνο πξνυπεξεζίαο) σο 5 

Πηπρηαθή Δξγαζία  σο 10 

πλέληεπμε σο 25 

ύλνιν (κέγηζην) 100 
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Άξζξν 10
ν
 

Γηαδηθαζία Δπηινγήο  ππνςεθίσλ θνηηεηώλ 

 

Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε βάζε ηελ εηζήγεζε ηεο 

πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Π.Μ..: 

(α) εγθξίλεη ηνλ θαηάινγν κε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ επηηπρφλησλ. Ο θαηάινγνο πξνσζείηαη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ...  

(β) Ζ Γξακκαηεία θαιεί ηνπο επηηπρφληεο λα απαληήζνπλ γξαπηψο (ειεθηξνληθψο ή δηά δψζεο) 

εληφο πέληε (5) εκεξψλ αλ απνδέρνληαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην Πξφγξακκα. Μεηά απφ ηελ 

παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ εγγξαθήο ή ηε γξαπηή δήισζε παξαίηεζεο επηηπρφλησλ ππνςεθίσλ απφ 

ην δηθαίσκα εγγξαθήο ε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. ηνπ Σκήκαηνο κπνξεί λα θαιέζεη πξνο εγγξαθή 

ηνπο επηιαρφληεο θαηά ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ πηλάθσλ επηηπρίαο. Δπηπιένλ, νη επηηπρφληεο 

θνηηεηέο νθείινπλ λα ππνβάινπλ ππνγεγξακκέλν ην Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 

ζχκθσλα κε ην νπνίν απνδέρνληαη ελππφγξαθα ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. 

(γ) Ζ κε απάληεζε απφ επηηπρφληα εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ηζνδπλακεί κε άξλεζε 

απνδνρήο ζπκκεηνρήο ηνπ επηηπρφληα ζην Πξφγξακκα. ηελ πεξίπησζε απηή ε Γξακκαηεία 

ελεκεξψλεη ηνπο ακέζνπο επφκελνπο επηιαρφληεο (ζχκθσλα κε ηελ ηειηθή θαηάηαμε) θαη ηνπο 

θαιεί λα απνδερζνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Πξφγξακκα εληφο πέληε (5) εκεξψλ.  

(δ) Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φηαλ δελ εγγξάθεηαη ή φηαλ δηαγξάθεηαη κέξνο 

ησλ επηηπρφλησλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. λα θαιεί κέζα 

ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπο επφκελνπο ππνςεθίνπο απφ ηνλ πίλαθα ησλ επηιαρφλησλ κέρξη 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο ππεξάξηζκνπο εηζαθηένπο ζην Π.Μ.., σο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 6 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ,  απηνί νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα ην 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηηο θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο θαηάζεζεο αηηήζεσλ, 

θαζψο θαη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο, φπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ.  

 

Άξζξν 11
ν
  

Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο θνηηεηώλ 

 

Α) χκθσλα κε ηνλ Ν. 4485/2017, άξζ. 34 νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηηο παξνρέο πνπ πξνβιέπνληαη θαη γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ, πιελ ηνπ 

δηθαηψκαηνο παξνρήο δσξεάλ δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ. Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

εμαζθαιίδεη ζηνπο θνηηεηέο κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξνζβαζηκφηεηα 

ζηα πξνηεηλφκελα ζπγγξάκκαηα θαη ηε δηδαζθαιία. 

Δπηπιένλ, ην Π.Μ.. παξέρεη δχν αθαδεκατθέο ππνηξνθίεο ζην πέξαο ηνπ Β’ εμακήλνπ 

ζπνπδψλ ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο κε θξηηήξην ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία ζην ζχλνιν ησλ 

καζεκάησλ ησλ δχν πξψησλ εμακήλσλ ηνπ Π.Μ... Σν χςνο ησλ ππνηξνθηψλ νξίδεηαη ζην άξζξν 

27 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

 

Β) Οη ππνρξεψζεηο ησλ εγγεγξακκέλσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ είλαη νη εμήο: 

1. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη δηα δψζεο ή κέζσ ζχγρξνλεο εμ 

απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο είλαη ππνρξεσηηθή. Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο πνπ απνπζηάδεη γηα 

πεξηζζφηεξν απφ ην 20% ησλ πξνβιεπφκελσλ σξψλ δηδαζθαιίαο ελφο καζήκαηνο αλά εμάκελν 

(εθφζνλ απηφ δηαπηζηψλεηαη απφ ηα παξνπζηνιφγηα ησλ καζεκάησλ), ζεσξείηαη απνηπρψλ ζην 

κάζεκα απηφ θαη ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ εμέηαζή ηνπ.  
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2. Ζ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ γηα ηελ ππνβνιή ησλ αθαδεκατθψλ εξγαζηψλ.  

3. Ζ ζπκκεηνρή ζηηο πξνβιεπφκελεο εμεηάζεηο.   

4. Ζ ππνβνιή ζηε Γξακκαηεία, θαηά ην πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα απφ ηε Γηεχζπλζε θαη ηνπο 

πληνληζηέο, ηνπ Δξεπλεηηθνχ Τπνκλήκαηνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ. θαζψο επίζεο ε 

ππνβνιή ηεο ππεχζπλεο δήισζεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αληηγξαθήο/ ινγνθινπήο (βιπ. 

Παξάξηεκα Β ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ). 

5. Ζ θαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ ζηηο εκεξνκελίεο πνπ θνηλνπνηνχληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο κέρξη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, δελ 

κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαβνχιεπζε νχηε λα θαηαζέζεη ζέκα εξεπλεηηθφ ππφκλεκα γηα 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε, ε εμφθιεζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ 

είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ηεο βεβαίσζεο νινθιήξσζεο ζπνπδψλ θαη γηα 

ηε ζπκκεηνρή ζηελ ηειεηή θαζνκνιφγεζεο.   

6. Ο ζεβαζκφο θαη ε ηήξεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ, ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο θαη 

φισλ ησλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Ζ κε ηήξεζε φισλ ησλ παξαπάλσ, ρσξίο 

ζνβαξή θαη ηεθκεξησκέλε δηθαηνινγία, απνηειεί βάζε απνξξηπηηθνχ βαζκνχ ή απνθιεηζκνχ 

απφ ην πξφγξακκα. Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Π.Μ.. γηα νπνηαδήπνηε 

ελέξγεηα αληίθεηληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο ζην άξζξν 22 ηνπ 

παξφληνο Καλνληζκνχ.  

 

 

Άξζξν 12
ν
  

Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό 

 

Α.1.  Γεληθά 

 

Οη δηδάζθνληεο  ζην Π.Μ.. πξνέξρνληαη θαηά εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπιάρηζηνλ απφ κέιε 

Γ.Δ.Π. θαη Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π., ή αθππεξεηήζαληα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο ή 

δηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/1980 (Α΄ 112) ή ην άξζξν 19 ηνπ Ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή 

ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4009/2011. Δπηπιένλ, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ ζε ηερληθά ή/θαη ζε εηδηθά ζέκαηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ή γηα ηελ ππνβνήζεζε 

εθπφλεζεο ησλ Μ.Γ.Δ κπνξεί λα αλαηεζεί έξγν ζε θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο πνπ είλαη 

δηδάζθνληεο ζην Π.Μ... 

 Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο αμηνινγεί ηηο αλάγθεο ηνπ Π.Μ.. ζε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη, 

εθφζνλ ηα πθηζηάκελα κέιε Γ.Δ.Π., Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π., αθππεξεηήζαληα κέιε Γ.Δ.Π. 

θαη νη δηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/1980 (Α΄ 112) ή ην άξζξν 19 ηνπ Ν. 1404/1983 (Α΄ 

173) ή ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4009/2011, δελ επαξθνχλ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο 

απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε κέιε Γ.Δ.Π. άιισλ Σκεκάησλ ηνπ ηδίνπ Α.Δ.Η ή ηελ 

πξφζθιεζε κειψλ Γ.Δ.Π. άιισλ Α.Δ.Η ή εξεπλεηψλ απφ εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ άξζξνπ 13Α  ηνπ  

Ν. 4310/2014 (Α΄ 258), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ 

θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Ηαηξνβηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ ή λέεο 

πξνζιήςεηο/ζπκβάζεηο ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο (Ν. 4485/2017, άξζ. 36 παξ. 1 θαη 2). 

 Με απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία ιακβάλεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.., θαινχληαη απφ ηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, σο επηζθέπηεο, θαηαμησκέλνη 

επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ ζέζε ή πξνζφληα θαζεγεηή ή εξεπλεηή ζε εξεπλεηηθφ θέληξν, θαιιηηέρλεο 

ή επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ή ζρεηηθή εκπεηξία ζην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.., γηα ηελ θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Π.Μ.. Ζ 

πξφζθιεζε επηζθέπηε απφ ηελ αιινδαπή πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ εθφζνλ ηνπ αλαηίζεηαη 

δηδαζθαιία, κε ηε δηαδηθαζία θαη φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ, θαηά ηα ηζρχνληα γηα ηελ αλάζεζε δηδαζθαιίαο ζηα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Ηδξχκαηνο. Ο 
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αλσηέξσ πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη εθφζνλ ν θαινχκελνο δηδάζθεη εζεινληηθά, ρσξίο ακνηβή, 

απνδεκίσζε ή άιιε νηθνλνκηθή απνιαβή πιελ ησλ νδνηπνξηθψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ ππνπαξάγξαθν Γ9 ηεο παξ. Γ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4336/2015. Με απφθαζε ηεο 

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία ιακβάλεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. 

αλαηίζεηαη δηδαθηηθφ έξγν ζε Οκφηηκνπο θαζεγεηέο θαη αθππεξεηήζαληα κέιε Γ.Δ.Π. ησλ Α.Δ.Η., 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 4009/2011 θαη ην άξζξν 36 ηνπ Ν. 

4485/2017, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πθηζηάκελα κέιε Γ.Δ.Π., Δ.Δ.Π., Δ.ΓΗ.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. δελ 

επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Π.Μ..  

  Ζ αλάζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ γίλεηαη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο, ε νπνία 

ιακβάλεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο. Ο θάζε δηδάζθσλ, πνπ επζχλεηαη 

γηα ηε δηδαζθαιία καζήκαηνο ζην Π.Μ.. είλαη ππνρξεσκέλνο: 

- λα ηεξεί πηζηά θαη επαθξηβψο ην πξφγξακκα θαη ην σξάξην ησλ παξαδφζεσλ ηνπ 

καζήκαηνο θαη λα ειέγρεη ην παξνπζηνιφγην ησλ θνηηεηψλ 

- λα θαζνξίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο, ψζηε απηφ λα είλαη 

επηθαηξνπνηεκέλν θαη ζχκθσλν κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ 

ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, έξεπλα θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ αθνξά ελ άζθεζε 

εθπαηδεπηηθή δηνίθεζεο. 

- λα θξνληίδεη γηα ηε ζπζρέηηζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο δηδαζθαιίαο κε πξαθηηθέο 

πςεινχ επηπέδνπ, φπσο απηέο εθαξκφδνληαη ζηα πεδία ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο εξγαζίαο. Ζ πξνζπάζεηα απηή εληζρχεηαη κε ηελ πξφζθιεζε νκηιεηψλ 

αλαγλσξηζκέλσλ γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη εθπαηδεπηηθή ηνπο εκπεηξία θαη ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπο.  

- λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο θνηηεηέο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαηά ηηο ψξεο ζπλεξγαζίαο. 

- λα ελεκεξψλεη ηνλ ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηελ 

έλαξμε ηνπ εμακήλνπ γηα ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην κάζεκά ηνπ. 

- λα ζέβεηαη θαη λα ηεξεί ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ Π.Μ.. θαζψο θαη ηελ 

αθαδεκατθή δενληνινγία. 

 
 
Α.2. Αλαινγία κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ κε δηδάζθνληεο θαη πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο  

 

χκθσλα κε ηνλ Νφκν 4485/2017, αξζξ. 45. Παξ.1 ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ ΠΜ πξέπεη λα 

απνηππψλεηαη ε  αλαινγία κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κε δηδάζθνληεο θαη πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο. 

χκθσλα κε ην ΦΔΚ 1123/27-03-2018 ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ θνηηεηψλ ζην ΔΚΠ γηα ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2018-2019 είλαη 170.  
 
 

Β. Απνδεκίσζε δηδαζθόλησλ 

 

Ζ σξηαία απνδεκίσζε ησλ δηδαζθφλησλ γηα ηε δηδαζθαιία, ε απνδεκίσζε γηα ηελ επίβιεςε 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (Μ.Γ.Δ.), θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν έξγν ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Π.Μ.. ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία.  

 

Γ. Γηδαζθαιία καζεκάησλ 

 

1. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ηα καζήκαηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο γηα ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο, ηνπο αθαδεκατθνχο ππεχζπλνπο Καζεγεηέο θαη 

ηνπο δηδάζθνληεο.  
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Δάλ ε θχζε ελφο καζήκαηνο ην επηηξέπεη, είλαη δπλαηή ε αλάζεζε ηνπ καζήκαηνο ζε δχν 

αθαδεκατθνχο ππεπζχλνπο. ε θάζε πεξίπησζε, ν Καζεγεηήο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα έλα κάζεκα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθαιέζεη άιινπο δηδάζθνληεο γηα λα αλαιάβνπλ δηδαζθαιία ζην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Όηαλ ε αλάζεζε καζήκαηνο γίλεηαη ζε έλα άηνκν, ην νπνίν είλαη 

ζπγρξφλσο ν αθαδεκατθφο ππεχζπλνο, απηφ νθείιεη λα έρεη ηε γεληθή επίβιεςε θαη επζχλε ηνπ 

καζήκαηνο, φπσο θαη λα θξνληίζεη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ηνπ καζήκαηνο. ηελ 

πεξίπησζε εθείλε πνπ ππάξρνπλ δχν  αθαδεκατθνί ππεχζπλνη, απηνί νθείινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ 

απφ θνηλνχ γηα ηε γεληθή επίβιεςε θαη επζχλε ηνπ καζήκαηνο, φπσο θαη λα θξνληίζνπλ γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ηνπ καζήκαηνο.  

 

2. Μέγηζηνο αξηζκόο καζεκάησλ γηα θάζε δηδάζθνληα ζην Π.Μ.. 

Ο κέγηζηνο αξηζκφο καζεκάησλ γηα θάζε δηδάζθνληα ζην Π.Μ.. είλαη δχν (2) εηεζίσο, αιιά 

κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζηεί ζε ηξία (3) εηεζίσο κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. Ωο 

πξνο ηελ επίβιεςε ησλ κεηαπηπρηαθψλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο νξίδεη ηνλ ειάρηζην ή ηνλ κέγηζην αξηζκφ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αλά 

δηδάζθνληα.  

 

3. Αξηζκόο κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ αλά δηδάζθνληα    

Ο αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αλά δηδάζθνληα πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηα Π.Μ.. ηνπ Σκήκαηνο δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ δηδαζθφλησλ (ν αξηζκφο 

ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ζε εηήζηα βάζε, θαζψο ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ ν αξηζκφο απηψλ δχλαηαη λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ 

Π.Μ.. ηνπ Σκήκαηνο). εκεηψλεηαη φηη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ ν κέγηζηνο αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αλά δηδάζθνληα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγηθή 

αθνινπζία κε ηνλ κέγηζην αξηζκφ ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο αλά δηδάζθνληα.   

 

4. Αλάζεζε καζεκάησλ ζε παξαπάλσ από έλα δηδάζθνληεο  

Όηαλ ε αλάζεζε καζήκαηνο γίλεηαη ζε έλα δηδάζθνληα ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ηνπιάρηζηνλ ηηο 8 απφ ηηο 12 δηαιέμεηο θαη λα δηεμαγάγεη ηηο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο. Όηαλ ε 

αλάζεζε καζήκαηνο γίλεηαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ δηδάζθνληεο ζα πξέπεη ν θαζέλαο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ ηηο 4 απφ ηηο 12 δηαιέμεηο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηε δηεμαγσγή 

ησλ εμεηάζεσλ ηνπ καζήκαηνο. 

   

Γ. Δπίβιεςε Μεηαπηπρηαθώλ Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ 

 

Ζ αλάιεςε ηεο επνπηείαο ηεο εθπφλεζεο κίαο Μ.Γ.Δ. πξνυπνζέηεη φηη ε θχζε ηνπ ζέκαηνο 

άπηεηαη ησλ επηζηεκνληθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ επφπηε Καζεγεηή. Σελ επνπηεία 

ηεο Μ.Γ.Δ. δχλαληαη λα αλαιάβνπλ κφληκα κέιε Γ.Δ.Π. πνπ αλήθνπλ ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο 

θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ζε άιια Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη άιισλ 

Παλεπηζηεκηαθψλ Ηδξπκάησλ, εθφζνλ δηδάζθνπλ ζην Π.Μ... Μέιε ηεο Σξηκεινχο 

πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο δχλαληαη λα είλαη φιεο νη πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο θαζψο επίζεο 

θαη παλεπηζηεκηαθνί ππφηξνθνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, θαη άιινη δηδάζθνληεο (θάηνρνη 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο), νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη κε ην Π.Μ.. θαη δηδάζθνπλ ζην Πξφγξακκα. 

Ο κέγηζηνο αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ δχλαηαη λα αλαιάβεη Καζεγεηήο ζην έξγν ηεο επνπηείαο ηεο 

Μ.Γ.Δ. πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. αλά αθαδεκατθφ έηνο κε 

γλψκνλα πάληνηε ηε δηεπθφιπλζε φισλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  
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Δ. Αμηνιόγεζε Γηδαζθόλησλ 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ δηδαζθφλησλ ζην Π.Μ.. πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε 

πξφηππνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ νη θνηηεηέο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ κεηαμχ ηεο  8εο θαη  

12εο εβδνκάδα δηδαζθαιίαο. Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζρεδηάζηεθε θαη εθηειείηαη  ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ηεο Αλψηαηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (Α.Γ.Η.Π.). Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη είηε 

κε ηε ρξήζε έληππνπ εξσηεκαηνινγίνπ είηε ειεθηξνληθά. Ζ ειεθηξνληθή αμηνιφγεζε 

πεξηιακβάλεη 4 ζηάδηα: 1) Γηαπίζηεπζε, 2) πκπιήξσζε ειεθηξνληθήο θφξκαο, 3) Δπηζεψξεζε 

θαη επηβεβαίσζε επηινγψλ θαη 4) Τπνβνιή. Σα πεδία πνπ θαιχπηνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα αθνξνχλ 

γεληθέο εξσηήζεηο, ηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ απφδνζε ηνπ δηδάζθνληα. 

Ζ δηαδηθαζία  αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο ησλ Πξνγξακκάησλ 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  γίλεηαη κε επζχλε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Π.Μ..  ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Κέληξν Τπνινγηζηψλ θαη Γηθηχσλ (ΚΤΓ). Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, πνπ πξνθχπηνπλ 

κεηά απφ εδηθή επεμεξγαζία,  θνηλνπνηνχληαη κέζσ ηεο  ππεξεζίαο  πνπ  ιεηηνπξγεί ζηε δηεχζπλζε 

http://unievaluation.uom.gr ή κέζσ ηνπ Π ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π. ζηε δηεχζπλζε http://qa.uom.gr/  ζηελ 

επηινγή «Αμηνιφγεζε Γηδαθηηθνχ έξγνπ». Ζ ππεξεζία πξνζθέξεη ζπλερή πξφζβαζε ζηα 

απνηειέζκαηα, αηνκηθά θαη ζπγθεληξσηηθά ηκεκάησλ, ηεο Αμηνιφγεζεο Μαζεκάησλ θαη 

Γηδαζθαιίαο πξνο ηνπο εκπιεθνκέλνπο. Πξφζβαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο έρεη ν 

δηδάζθσλ θαη ν Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ... ηε δηαδηθαζία ησλ παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεσλ 

δηαθπιάζζνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ εκπιεθνκέλσλ. Σα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα 

παξαδίδνληαη ζηνπο δηδάζθνληεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο θαη ηεο εμέηαζεο ηνπ. 

Σνλίδεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δηδάζθνληεο απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν κεηά ην πέξαο ησλ εμεηάζεσλ. 

Πέξα απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θξνληίδεη 

γηα ηελ αλψλπκε αμηνιφγεζε φισλ ησλ καζεκάησλ θαη φισλ ησλ δηδαζθφλησλ (αλεμάξηεηα απφ 

ην πφζεο ψξεο έρνπλ απηνί δηδάμεη) κε εξσηεκαηνιφγηα πνπ δηακνξθψλεη ε ίδηα. Σα έληππα απηψλ 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ ηξίσξσλ 

δηδαζθαιίαο. Σα έληππα απηά παξαιακβάλεη επηηξνπή θνηηεηψλ θαη αλαιακβάλεη λα ηα 

παξαδψζεη ζθξαγηζκέλα ζε θάθειν ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.., ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ηα 

πξνσζεί ζηνπο πληνληζηέο ησλ δχν Καηεπζχλζεσλ γηα επεμεξγαζία θαη αλάιπζε. Οη πληνληζηέο 

νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηε Γηεχζπλζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. 

Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηα απνηειέζκαηα θαη ησλ 

δχν παξαπάλσ αμηνινγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ζην 

επφκελν αθαδεκατθφ έηνο. Ζ αλάιπζε ησλ εληχπσλ αμηνιφγεζεο κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ 

θνηηεηψλ θαη νη ζπγθξηηηθνί πίλαθεο εηνηκάδνληαη θαη απηνί κε επζχλε ηεο Γξακκαηείαο. Ζ 

Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. επεμεξγάδεηαη ειεθηξνληθά ηα δεδνκέλα ησλ αμηνινγήζεσλ θαη 

ελεκεξψλεη ηε .Δ. ηνπ Π.Μ.. γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο. ε θάζε πεξίπησζε φια ηα 

ζηνηρεία ησλ αμηνινγήζεσλ δηαβηβάδνληαη ζηε Γηεχζπλζε ηνπ Π.Μ.. θαη ζηα κέιε ηεο 

πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο. Γηα εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ εθθξαζηεί  ζνβαξά 

παξάπνλα εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ θαη ηα έληππα ησλ δχν αμηνινγήζεσλ επηβεβαηψλνπλ απηφ, 

ηφηε ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο, πξνθαλψο θαηά 

ηε δηαδηθαζία λέαο αλάζεζεο ηνπ καζήκαηνο γηα ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο. Ζ Γ..Δ.. ηνπ 

Σκήκαηνο έρεη ην δηθαίσκα ηεο ηειηθήο απφθαλζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο γηα ηε λέα 

αλάζεζε ησλ καζεκάησλ, ηελ νπνία έρεη ππνβάιιεη ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. ε θάζε 

πεξίπησζε, φηαλ ζπλερίδεηαη ε δηεμαγσγή καζήκαηνο κε ηξφπν πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ 

http://unievaluation.uom.gr/
http://qa.uom.gr/
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εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ δηδάζθνληα θαη ε Γ..Δ.. δηαηεξεί  ην δηθαίσκα ηεο ηειηθήο απφθαλζεο.  

 

 

 

Άξζξν 13ν 

Γηάξθεηα πνπδώλ 

 

1. Ζ δηάξθεηα θνίηεζεο ζην Π.Μ.. νξίδεηαη ζε ηέζζεξα (4) εμάκελα θαη πξνζθέξεηαη ε 

δπλαηφηεηα γηα  δχν (2) επηπιένλ εμάκελα γηα ηελ πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ.  

2. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο (κφλν γηα απνδεδεηγκέλα ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο, νηθνλνκηθνχο 

θαη νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο) πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα αλαζηνιήο απφ έλα (1) έσο (2) 

αθαδεκατθά εμάκελα. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηνλ θνηηεηή 

ζηελ αξρή ηνπ αθαδεκατθνχ εμακήλνπ θαη ηελ έγθξηζε απηνχ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο.  

3. ε πεξηπηψζεηο ππέξβαζεο ησλ αλψηαησλ απηψλ νξίσλ αξκφδηα είλαη ε πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Π.Μ., λα εμεηάζεη ηε 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο ησλ ζπνπδψλ ή ηε δηαγξαθή ηνπ θνηηεηή. 

 

 

Άξζξν 14
ν
 

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ 

 

1. Γνκή θαη πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 

 

Α. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Π.Μ.. δηαξζξψλεηαη σο εμήο: 

Σν  Α’ θαη Β’ εμάκελν ζπνπδψλ πηζηψλεηαη κε ηξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο έθαζην θαη 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξα (4) καζήκαηα αληηζηνίρσο. Σν Γ’ εμάκελν πηζηψλεηαη, επίζεο, κε ηξηάληα 

(30) πηζησηηθέο κνλάδεο (Π.Μ.) θαη πεξηιακβάλεη έλα (1) κάζεκα (8 Π.Μ.) θαη ηελ Πξαθηηθή 

Άζθεζε – Practicum (22 Π.Μ.). Σν Γ’ εμάκελν ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη ηε Μεηαπηπρηαθή 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία (Μ.Γ.Δ.), ε νπνία πηζηψλεηαη κε ηξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο. Ζ 

πίζησζε ησλ κνλάδσλ αλά κάζεκα θαη εμάκελν απνηππψλεηαη ζηνλ αλαιπηηθφ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί ζηε ζειίδα ηεο ελφηεηαο 2 παξαθάησ.  

 

Β. Σν πξφγξακκα καζεκάησλ δχλαηαη λα αλαδηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο έξεπλαο. ε πεξίπησζε 

αλάγθεο γηα ηελ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε (αληηθαηάζηαζε ή θαη πξνζθνξά λέσλ καζεκάησλ) 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ αλαθαηαλνκή ησλ καζεκάησλ κεηαμχ ησλ εμακήλσλ, ε πληνληζηηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. ππνβάιιεη ζρεηηθή πξφηαζε πξνο έγθξηζε ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. Ο 

θαζνξηζκφο ηνπ ηειηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ καζεκάησλ γίλεηαη κε θχξην γλψκνλα ηε δηαζθάιηζε 

ηφζν ηεο επηζηεκνληθήο επάξθεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ φζν θαη ηεο επαξθνχο πξνζθνξάο 

καζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

 

Γ. Γιψζζα δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ είλαη ε ειιεληθή θαη ζε πεξίπησζε πξνζθεθιεκέλσλ 

εηζεγεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ε αγγιηθή.  

 

Γ. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Π.Μ.. ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξψζεη εθαηφλ είθνζη 

(120) πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS). Σν θάζε κάζεκα δηδάζθεηαη γηα δεθαηξείο (13) εβδνκάδεο θαη 

ε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο ηνπ είλαη ηξεηο (3) δηδαθηηθέο ψξεο αλά εβδνκάδα. 
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Δ. Σα καζήκαηα δηεμάγνληαη κε πξφηππεο κνξθέο εθπαίδεπζεο πνπ ελδέρεηαη λα ζπλδπάδνπλ: α) 

δηαιέμεηο (lectures), εξγαζηεξηαθά καζήκαηα (classes) θαη ζεκηλάξηα (workshops), θαη β) εμ 

απνζηάζεσο καζήκαηα, κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ θαη αζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο - κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. ε θάζε πεξίπησζε, απαγνξεχεηαη ε 

δηδαζθαιία εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ 

(35%), ζχκθσλα θαη κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 4485/2017.  

 

Σ. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ Π.Μ.. δχλαηαη λα ζπλδπάδεηαη κε εξεπλεηηθή απαζρφιεζε θαη 

άζθεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ή κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζε 

άιιεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο. 

 

Ε. Ζ Γηεχζπλζε θαη ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. έρνπλ ην δηθαίσκα, κε γλψκνλα 

πάληνηε ηε δηαζθάιηζε ηεο επηζηεκνληθήο επάξθεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ θαη ηελ 

επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο λα δηνξγαλψλνπλ θχθινπο νκηιηψλ, 

ζεκηλαξηαθψλ καζεκάησλ θαη βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ κε πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο, νη νπνίνη 

ζα είλαη έγθξηηνη επηζηήκνλεο ή εξεπλεηέο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ην άξζξν 12, 

παξάγξαθνο Α ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Δθφζνλ πξνθχπηνπλ έμνδα κεηαθίλεζεο ή/θαη 

δηακνλήο, ην Π.Μ.. δχλαηαη λα αλαιάβεη ηελ θάιπςε απηψλ ησλ εμφδσλ. Ζ πληνληζηηθή 

Δπηηξνπή αλαιακβάλεη λα θαηαζέηεη ην πιήξεο πξφγξακκα απηψλ ησλ θχθισλ ζηελ αξρή θάζε 

εμακήλνπ πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο.   

 

Σν αλαιπηηθφ ελδεηθηηθφ πξφγξακκα καζεκάησλ ηνπ Π.Μ.. είλαη ην παξαθάησ:  

 

2. Πξόγξακκα καζεκάησλ θαη πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS) 

 

Α ΄ Δμάκελν πνπδψλ 

Α/Α Μαζήκαηα 
Σύπνο 

Μαζήκαηνο 

E.C.T.

S 

(Π.Μ.) 

1. Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Γηά Βίνπ 

Μάζεζε 

Τ 
7 

2. Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο Τ 8 

3. Ζ Ζγεζία ζηελ Δθπαίδεπζε Τ 8 

4.  Οηθνλνκηθά ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Γηνίθεζε 

Οιηθήο Πνηφηεηαο 

Τ 
7 

 

Β ΄ Δμάκελν πνπδψλ 

Α/Α Μαζήκαηα 
Σύπνο 

Μαζήκαηνο 

E.C.T.S 

(Π.Μ.) 

5. πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε θαη Ζγεζία Τ 7 

6. Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία, Γενληνινγία θαη 

Ζζηθή 

Τ 8 

7. Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή θαη 

Γεμηφηεηεο ηαδηνδξνκίαο ηειερψλ 

Δθπαίδεπζεο 

Τ 7 

8. Μεζνδνινγία Έξεπλαο ζηηο Κνηλσληθέο 

Δπηζηήκεο  

Τ 8 
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Γ ΄ Δμάκελν πνπδψλ 

Α/Α Μαζήκαηα 

Σύπνο 

Μαζήκαην

ο 

 

E.C.T.S 

(Π.Μ.) 

9. 
Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη Δθπαηδεπηηθή 

Αμηνιφγεζε 
Τ 8 

10. Πξαθηηθή Άζθεζε (Practicum) Τ 22 

 

Γ ΄ Δμάκελν πνπδψλ 

Α/Α 
Δθπόλεζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο Σύπνο 

E.C.T.S 

(Π.Μ.) 

11. Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΡΓ 30 

 

 

Α΄ Δμάκελν 

 

Μάζεκα: Δκπαιδεςηική Πολιηική και Για Βίος Μάθηζη (Υ) 

 

Ζ κειέηε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ 

θαη ησλ εηδηθψλ παξακέηξσλ πνπ επηδξνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή κεγάινπ εχξνπο 

πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 

ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο αλαιχεηαη ην βαζηθφ ελλνηνινγηθφ θαη ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά 

ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηελ αλάδεημε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πξνθιήζεσλ 

πνπ ηηο αθνξνχλ. Πξνβάιινληαη αθφκε νη αξρέο πνπ ηηο δηέπνπλ θαη ε κεζνδνινγία θαη ηα κέζα 

εθαξκνγήο ησλ αληίζηνηρσλ πνιηηηθψλ. Δπίζεο, αλαιχεηαη ε άζθεζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απφ 

ππεξεζληθέο νληφηεηεο, φπσο ηα Ζλσκέλα Έζλε, ε UNESCO, o Ο.Ο..Α.,  ην πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαιχνληαη ελδειερψο νη εμεηδηθεπκέλεο ζηξαηεγηθέο θαη 

πνιηηηθέο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαη δηα βίνπ 

κάζεζεο, ελψ επηρεηξείηαη ε απνηχπσζε ηεο αζθνχκελεο επηξξνήο ζηα εζληθά εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα. Δπηπξφζζεηα, ην κάζεκα αλαδεηθλχεη ηνπο θπξηφηεξνπο άμνλεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζην ειιεληθφ πιαίζην ζε επίπεδν ζεζκηθφ, νξγαλσηηθφ θαη 

επηρεηξεζηαθφ, θαζψο θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο. Πξφζζεηε αλαθνξά γίλεηαη 

ζε εηδηθφηεξα ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, φπσο είλαη ε πνηφηεηα, ε πηζηνπνίεζε θαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ε εγεζία, ε εθπαηδεπηηθή δηπισκαηία θαη ε ζχλδεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν κάζεκα κέζα απφ ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

θπξηφηεξσλ δηαζηάζεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο απνζθνπεί ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ λα δηαρεηξίδνληαη ηε ζρεηηθή γλψζε θαη λα ηελ 

αμηνπνηνχλ δεκηνπξγηθά ζην επαγγεικαηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

 

 

Μάζεκα: Οπγάνωζη και Γιοίκηζη ηηρ Δκπαίδεςζηρ (Υ)  

 

Σν ζπγθεθξηκέλν κάζεκα απνζθνπεί ζηελ πξνζθνξά ελφο νινθιεξσκέλνπ θχθινπ ζεκαηηθψλ 

ελνηήησλ ζε φινπο εθείλνπο, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο 

θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

Δπηρεηξεί λα δηακνξθψζεη εγεηηθά ζηειέρε πνπ ζα είλαη απνιχησο επαξθείο γλψζηεο ηνπ 
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επξχηεξνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε εθπαίδεπζε, ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ 

φζν πην απνηειεζκαηηθά γίλεηαη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηεπζπληηθνχ ξφινπ πνπ αλαιακβάλνπλ. 

Δηδηθφηεξα, ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα πξνεηνηκάδεη κειινληηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε, ηα 

νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δηαλνεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ ραξαθηήξα πξνθιήζεηο 

ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δηνίθεζεο, φρη κφλν ηνπ ζεκεξηλνχ αιιά θαη ηνπ απξηαλνχ ζρνιείνπ, 

παξέρνληαο κηα ζχγρξνλε θξηηηθή ζεψξεζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε ηφζν ζε επίπεδν 

ζρνιηθήο κνλάδαο φζν θαη ηεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα. ηφρν ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ε 

πξνεηνηκαζία δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ, ψζηε λα ζπκβάινπλ ζεηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζηελ αλακφξθσζε ηεο εθπαίδεπζεο, 

πξνθεηκέλνπ απηή λα αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο θαη απαηηήζεηο. 

Δπηπξφζζεηα, ην κάζεκα ζηνρεχεη λα πξνζθέξεη κέζσ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ επθαηξίεο 

εμάζθεζεο ζε δεμηφηεηεο απνηειεζκαηηθήο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαζψο 

θαη λα πξνσζήζεη, φρη κφλν ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα ζε γεληθφ επίπεδν, αιιά θπξίσο ηελ έξεπλα 

ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, 

φινη φζνη θαηέρνπλ θάπνηα δηνηθεηηθή ζέζε ή ζηνρεχνπλ λα αλαξξηρεζνχλ ζε εγεηηθέο ζέζεηο ζηε 

δεκφζηα ή ζηελ ηδησηηθή εθπαίδεπζε, θαζψο θαη εθείλνη πνπ επηζπκνχλ λα δηεπξχλνπλ ηνπο 

νξίδνληέο ηνπο θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ζα είλαη ζε 

ζέζε λα δίλνπλ ιχζεηο ζηα πνηθίια πξνβιήκαηα πνπ θαζεκεξηλά πξνθχπηνπλ θαη απαηηνχλ άκεζε 

επίιπζε. 

 

 

Μάζεκα: Η Ηγεζία ζηην Δκπαίδεςζη   (Υ)  

 

Σν κάζεκα απνζθνπεί ζηελ πξνζθνξά ελφο νινθιεξσκέλνπ εηζαγσγηθνχ θχθινπ ζεκαηηθψλ 

γχξσ απφ ηε θχζε, ηελ ελλνηνινγηθή δηαζηξσκάησζε θαη ηελ απνζηνιή ηεο εγεζίαο εληφο ηνπ 

επξχηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ. Σν ππνζηεξηθηηθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πξνζθέξεηαη απφ 

δηάθνξεο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ απνηχπσζε ηεο ζεκαζίαο θαη 

ηεο αμίαο ηεο εγεζίαο ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη ησλ αλαδπφκελσλ πξνθιήζεσλ. 

Σν κάζεκα ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ επηκέξνπο ελλνηνινγηθψλ ζρέζεσλ, ηελ αλάπηπμε 

ηεο θαηαλφεζεο, ηεο αλαγλψξηζεο, ηεο εξκελείαο θαη ηεο θξηηηθήο απέλαληη ζε θαηαζηάζεηο θαη 

πξνβιήκαηα κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εγεζία. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ 

νη θνηηεηέο πιήξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ, ησλ επηρεηξεκάησλ, ησλ ζεσξηψλ αιιά θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζην πεδίν ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο θαη απαηηνχλ ηελ 

άζθεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ. Δηδηθφηεξα, νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ 

καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε πιήξεο θαηαλφεζεο θαη ηθαλνηήησλ αλαγλψξηζεο, δηάθξηζεο, 

ρξήζεο θαη θξηηηθήο απφθαλζεο ζηα παξαθάησ ζέκαηα: ην ελλνηνινγηθφ πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

εγεζίαο, νη ζρέζεηο ζπγγέλεηαο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηα δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία σο 

πξνο ηε ζρέζε ηνπο  κε ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε, νη θηινζνθηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία κέζα απφ ηηο βαζηθέο παξαδνζηαθέο θαη ζχγρξνλεο 

θηινζνθηθέο ζεσξίεο γηα ηελ εγεζία, ηα βαζηθά ζεσξεηηθά κνληέια γηα ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία 

ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ε ζρέζε εγεζίαο, ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο θαη ζρνιηθήο θνπιηνχξαο, ε ζρέζε εγεζίαο, εθπαίδεπζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε 

ζρέζε εγεζίαο θαη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ε θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε βαζηθψλ ηθαλνηήησλ 

εγεζίαο, ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ εγεζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνθιήζεσλ θαη θξίζεσλ.  

 

 

Μάζεκα: Οικονομικά ηηρ Δκπαίδεςζηρ και Γιοίκηζη Ολικήρ Ποιόηηηαρ (Υ)  

 

Σν κάζεκα ζηνρεχεη ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ πηπρψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε 

έκθαζε ζην ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ζηελ 
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νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ επελδεδπκέλσλ πφξσλ ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ, ζηελ επίδξαζε ησλ επελδχζεσλ ζε εθπαίδεπζε γηα ηελ άκβιπλζε 

ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ζηε κειέηε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ζηελ εθαξκνγή ηεο δηνίθεζεο νιηθήο 

πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή καζεκαηηθψλ – 

νηθνλνκεηξηθψλ κνληέισλ ζηελ νηθνλνκία ηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ εθαξκνγή  πξαθηηθψλ ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα ε νηθνλνκία ηεο 

εθπαίδεπζεο εκβαζχλεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ αλζξψπσλ ζε επελδχζεηο 

εθπαίδεπζεο, κειεηά ην βαζκφ επίδξαζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζε κείδνλα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

θαηλφκελα, αλαιγή ηελ νηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ νξγαληζκψλ πνπ παξέρνπλ εθπαίδεπζε θαη 

αμηνινγεί ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ επηρεηξψληαο ζπγθξηηηθέο 

αλαιχζεηο, θπξίσο, ζε δηεζλέο επίπεδν.  

 

Β΄ Δμάκελν 

 

 

Μάζεκα: Σςναιζθημαηική Νοημοζύνη και Ηγεζία (Υ) 

  

Σν κάζεκα αθνξά ζηελ εκπεξηζηαησκέλε πεξηγξαθή θαη εξκελεία κηαο ζχγρξνλεο θαη πνιχ 

δεκνθηινχο έλλνηαο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (Ν). Ζ Ν έρεη ελδηαθέξνπζεο 

εθαξκνγέο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εγεζίαο. Δηδηθφηεξα, ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνυπνζέηεη θαη απαηηεί ηελ άζθεζε ηθαλνηήησλ Ν. ην κάζεκα απηφ ζα γίλεη κηα αλαιπηηθή 

αλαζθφπεζε ησλ πην ζεκαληηθψλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ ηεο Ν (π.ρ., ηα κνληέια ηνπ Goleman, 

ηνπ Bar-On, ησλ Mayer, Salovey, & Caruso, θ.ά.) θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ θαη ησλ εξγαιείσλ 

κέηξεζεο ηεο Ν ζηε δηεζλή θαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία. Σα παξαπάλσ ζα ζπδεηεζνχλ κε 

αλαθνξά ζηελ θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ, ηε κέηξεζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Ν. Μέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ζχγρξνλσλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ απφ 

ηε δηεζλή θαη ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, ζα ζπδεηεζνχλ νη ζρέζεηο ηεο Ν κε παξάγνληεο 

αηνκηθψλ δηαθνξψλ (φπσο ε ειηθία θαη ην θχιν), κε άιιεο ςπρνινγηθέο έλλνηεο (φπσο ε γλσζηηθή 

λνεκνζχλε θαη ε πξνζσπηθφηεηα), κε δηάθνξεο φςεηο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο (φπσο ε 

αθαδεκατθή επίδνζε, ε εξγαζία θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο), θ.ά. Θα ζπδεηεζνχλ νη εθαξκνγέο 

δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ ηεο Ν ζηελ εξγαζία, ηε δηνηθεηηθή επηζηήκε θαη ηελ εγεζία θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Θα παξνπζηαζηνχλ κειέηεο πεξίπησζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή εγεζία κε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Σέινο, ζα εμεηαζηνχλ αλαιπηηθά  θαη νη 

αξρέο θαη νη ηξφπνη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηεο Ν θαη ζα παξνπζηαζηνχλ 

πξνγξάκκαηα Ν πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην.   

 

Μάζεκα: Δκπαιδεςηική Ηγεζία, Γεονηολογία και Ηθική (Υ)  

 

Σν κάζεκα απηφ απνζθνπεί ζηελ πξνζθνξά ελφο νινθιεξσκέλνπ θχθινπ ζεκαηηθψλ γχξσ απφ ηε 

ζρέζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εγεζίαο κε ηελ εζηθή. Σν ππνζηεξηθηηθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν 

πξνζθέξεηαη απφ ηελ Ζζηθή Φηινζνθία θαη ε έκθαζε δίλεηαη ζηε δηακφξθσζε ηεο ζρέζεο ηεο 

εζηθήο κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εγεζία ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο ηεο θνηλσληθήο 

πνιππινθφηεηαο, ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο πνιπ-πνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο εξγαζηαθήο 

εληαηηθνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πξνζηαθηηθψλ πνπ αλαδχνληαη εληφο 

ηνπ πιαηζίνπ απηνχ. Σν κάζεκα ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ επηκέξνπο ελλνηνινγηθψλ 

ζρέζεσλ, ηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο, ηεο εξκελείαο θαη ηεο θξηηηθήο απέλαληη ζε θαηαζηάζεηο 

κε εζηθή ζεκαζία θαη βαξχηεηα θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε εζηθψλ δηιεκκάησλ, πξνθιήζεσλ θαη θξίζεσλ. ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα 
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απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο πιήξε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ, ησλ επηρεηξεκάησλ, ησλ ζεσξηψλ αιιά 

θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζην πεδίν ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο θαη 

απαηηνχλ εζηθή αληαπφθξηζε θαζψο θαη ε θαιιηέξγεηα ησλ ηθαλνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ 

θαηαιπηηθά ζηελ επηηπρή εζηθή αληαπφθξηζε. Δηδηθφηεξα, νη δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο 

είλαη λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο πιήξε θαηαλφεζε θαη ηθαλφηεηεο αλαγλψξηζεο, δηάθξηζεο, 

ρξήζεο θαη θξηηηθήο απφθαλζεο ζηα παξαθάησ ζέκαηα: Σν ελλνηνινγηθφ πεδίν ηεο παξαδνζηαθήο 

θαη ζχγρξνλεο εζηθήο αμηνινγίαο, ην ζχγρξνλν ελλνηνινγηθφ θαη εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο εζηθήο 

ζθέςεο θαη θηινζνθίαο θαη ησλ ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζε απηέο 

θαη ηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή εγεζία, νη βαζηθέο παξαδνζηαθέο θαη ζχγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ εζηθψλ αξρψλ ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, ε εζηθή ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο 

αλαγλψξηζεο θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ε ζρέζε ηεο εγεζίαο κε ηε ζχγρξνλε θνηλσληθή 

πνιππινθφηεηα σο πξνο α) ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ πνιπ-πνιηηηζκηθφηεηα, β) ηε ζπκπεξηιεπηηθή 

εθπαίδεπζε θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο θαη γ) ηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο γχξσ απφ ζέκαηα 

θχινπ, ηαπηφηεηαο θαη εηδηθήο αγσγήο, ε ζρέζε ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο κε ηε δεκνθξαηία θαη 

ηελ πνιηηηθή εθπαίδεπζε, ε ζέζε θαη ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ζε 

ζρέζε κε ζέκαηα θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη θνηλσληθήο απνδφκεζεο, ε ζρέζε εθπαηδεπηηθήο 

εγεζίαο, παγθνζκηνπνίεζεο θαη δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο,  

 

Μάζεκα: Δπαγγελμαηική Σςμβοςλεςηική και Γεξιόηηηερ Σηαδιοδπομίαρ Σηελεσών 

Δκπαίδεςζηρ (Υ) 

  

Σν ζπγθεθξηκέλν κάζεκα έρεη ζθνπφ λα πξνζθέξεη ζηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο-νπζεο έλαλ 

νινθιεξσκέλν θχθιν ζεκαηηθψλ ελνηήησλ γχξσ απφ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εγεηψλ 

εθπαίδεπζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο-νπζεο ζα εθνδηαζηνχλ κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη 

ζηάζεηο/ζπκπεξηθνξέο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ πξνζσπηθά θαη επαγγεικαηηθά σο εγεηηθά 

ζηειέρε ζηελ εθπαίδεπζε. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ππνζηεξίδεηαη απφ ηα 

επηζηεκνληθά πεδία ηεο  πκβνπιεπηηθήο ηαδηνδξνκίαο θαη ηεο Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ. Ζ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ πξνζσπηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ απνηειεί 

ζηηο κέξεο καο θεληξηθφ ζηφρν θάζε εθπαηδεπηηθνχ πνπ επηζπκεί ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη 

εμέιημή ηνπ ζε φξνπο εγεζίαο. Ζ απνηειεζκαηηθή εγεζία πξνυπνζέηεη έλαλ ηζνξξνπεκέλν 

ζπλδπαζκφ ηέηνησλ δεμηνηήησλ φπσο είλαη π.ρ. ε απηνεπίγλσζε, ε επηθνηλσλία, ε δηαρείξηζε 

θξίζεσλ & ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε ζπλεξγαζία θ.ά. Οη εηδηθνί δηδαθηηθνί ζηφρνη ηνπ 

καζήκαηνο, σο πξνο ην γλσζηηθφ επίπεδν, είλαη ε θαηαλφεζε: ηνπ ελλνηνινγηθνχ θαη ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη επηινγήο, ησλ κνληέισλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

εγεηψλ εθπαίδεπζεο, ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εγέηε, ησλ δεμηνηήησλ 

εγεζίαο θαη δηαρείξηζεο ζηαδηνδξνκίαο, ηνπ ξφινπ ηνπ mentoring ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία.  

 

 

Μάζεκα: Μεθοδολογία Έπεςναρ ζηιρ Κοινωνικέρ Δπιζηήμερ (Υ) 

  

Σν κάζεκα απνηειεί κηα πιήξε εηζαγσγή ζηα ζηάδηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο κε ρξήζε 

πνζνηηθψλ κεζφδσλ. Αζρνινχκαζηε κε ην πξφβιεκα ηεο κέηξεζεο, ηηο δνκηθέο κεηαβιεηέο, ην 

πψο απηέο ζπλδένληαη θαη κεηξψληαη κε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πψο 

θαηαζθεπάδνπκε κνληέια θαη δηαγξάκκαηα δηαδξνκψλ. Γηδάζθεηαη ν ζρεδηαζκφο εξσηήζεσλ θαη 

ε θαηαζθεπή εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο θαη νη θιίκαθεο κέηξεζεο ζηάζεσλ. Με ρξήζε ινγηζκηθνχ 

δηδάζθεηαη ε ρξήζε πεξηγξαθηθήο, ζπκπεξαζκαηηθήο ζηαηηζηηθήο θαη ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ. Σν 

κάζεκα πεξηιακβάλεη κηα ιεπηνκεξή εηζαγσγή ζηε δεηγκαηνιεςία ζηα δεηήκαηα αμηνπηζηίαο θαη 

εγθπξφηεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπο κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ. Πξνζθέξεηαη, επίζεο, ν ηξφπνο 

παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ, νη πηλαθνπνηήζεηο θαη ν ζρνιηαζκφο ησλ επξεκάησλ. Μέξνο 

ηνπ καζήκαηνο αθνξά ζηηο νδεγίεο γηα ηε ζπγγξαθή άξζξσλ θαη επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ, ηελ 
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αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο, ηνπο ηξφπνπο νξγάλσζεο, απνδειηίσζεο αιιά θαη παξνπζίαζεο ηνπ 

πιηθνχ θαη ησλ επξεκάησλ.  

 

 

Γ΄ Δμάκελν  

 

Μάζεκα: Γιδακηική Μεθοδολογία και Δκπαιδεςηική Αξιολόγηζη (Υ) 

 

Σν κάζεκα απηφ απνζθνπεί ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πνπ 

πξνζθέξνληαη θπξίσο ζηα πιαίζηα ηεο καζεηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο λέαο θνπιηνχξαο 

κάζεζεο κε έκθαζε ζηελ αμία ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Οη επηκέξνπο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο έρνπλ επηιεγεί κε θξηηήξην λα ζπκπεξηιάβνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζχγρξνλσλ 

αληηιήςεσλ κάζεζεο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Γίλεηαη 

έκθαζε θπξίσο ζηηο βησκαηηθέο ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο. Δπηπιένλ, αλαιχεηαη ν 

ξφινο ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ε ζεκαζία ηεο απηφ-δηαρεηξηδφκελεο θαη απηνδηνηθνχκελεο 

κάζεζεο. Πεξηιακβάλεη ηελ ηππνινγία θαη ηα κνληέια ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο, πξνζεγγίδνληαο νιηζηηθά ηε δηδαθηηθή πξάμε, ηηο 

κεζφδνπο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Σν πιενλέθηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

καζήκαηνο είλαη φηη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην εληζρχεηαη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηδαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ-κηθξνδηδαζθαιηψλ εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίεο πξφθεηηαη λα ηνπο 

πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία λα κεηαθέξνπλ ηε ζεσξεηηθή ηνπο γλψζε ζηελ πξάμε. Ζ πξνεηνηκαζία 

ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα θαη κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηνλ ηξφπν 

ζρεδίαζεο κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ζρεδίνπ κηθξνδηδαζθαιίαο, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ θαηαλέκεηαη ζε πνζνζηφ 50% γηα ηε 

ζρεδίαζε θαη ηελ πινπνίεζε ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο θαη 50% γηα ηε ζπγγξαθή κηαο αηνκηθήο 

εξγαζίαο κε ζέκαηα απφ κηα ιίζηα πξνηεηλφκελσλ ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκαηηθά 

πεξηερφκελα ηνπ καζήκαηνο κε βαζηθνχο άμνλεο ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή 

αμηνιφγεζε, ρσξίο λα απνθιείεηαη ην δηθαίσκα επηινγήο ζέκαηνο δηαθνξεηηθνχ απφ ηε ιίζηα  απφ 

νπνηνλδήπνηε θνηηεηή. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη νη πξνδηαγξαθέο δεκηνπξγίαο ηεο 

κηθξνδηδαζθαιίαο θαη ηεο ζπγγξαθήο ηεο ηειηθήο εξγαζίαο αλαθέξνληαη ζε έγγξαθα κε ηηο 

ζρεηηθήο αλά πεξίπησζε νδεγίεο. ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο αλήθεη ε 

ρξήζε θπξίσο καζεηνθεληξηθψλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ζηελ πηζαλά επηιεγφκελε ρξήζε ή θαη 

ζρεδίαζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ κέζνπ πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία. Καηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ 

δηδαθηηθψλ σξψλ πξαγκαηνπνηείηαη δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ηφζν ζηηο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο 

εξγαζίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο φζν θαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ζπλνδεχεη ηα δηάθνξα 

ζηάδηα εθπφλεζεο ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ.  

 

Μάζεκα: Ππακηική Άζκηζη (Practicum)  (Υ)  

 

Σν ζπγθεθξηκέλν κάζεκα απνζθνπεί ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ ζε εθπαηδεπηηθνχο εγέηεο 

ηθαλνχο λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα λέα δεδνκέλα θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε πξαγκαηηθά θαη πνιιέο 

θνξέο ζχλζεηα πξνβιήκαηα ζην πιαίζην ηεο εκπεηξίαο πεδίνπ θαη ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο ζε 

πεδίν ζην νπνίν είηε απαζρνινχληαη είηε πξφθεηηαη λα απαζρνιεζνχλ. Απηφ ηνπο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα κεηαθέξνπλ ζηελ πξάμε γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ απφ ηελ αλάιπζε θαη κειέηε 

ζεσξεηηθψλ δεηεκάησλ, ελψ παξάιιεια ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία κέζα απφ ηελ 

πξαγκαηνπνηνχκελε εξγαζηαθή παξέκβαζε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο δξαζηεξηφηεηαο λα πξνηείλνπλ 

νη ίδηνη λέεο ηδέεο θαη θαιέο πξαθηηθέο ζε δηάθνξα ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

εγέηεο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ νξγαληζκνχ ή θνξέα. Αθφκε, εθπαηδεχνληαη ζηελ απηφλνκε εξγαζία, 

ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζηελ πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο θαη 

ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε εθπαηδεπηηθνχο εγέηεο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή πείξα απφ ηνπο ίδηνπο. 
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 Παξάιιεια, καζαίλνπλ απφ ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζηάδην 

πξνεηνηκαζίαο, εμέιημεο θαη νινθιήξσζεο ηεο εκπεηξίαο πεδίνπ. Αλάινγεο ηθαλφηεηεο απνθηνχλ 

θαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ. Όκσο κε ηελ πινπνίεζε ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ 

καζαίλνπλ απφ ηνπο νκφηηκνχο ηνπο απφ ηελ παξνπζίαζε κεγάινπ αξηζκνχ πεξηπηψζεσλ, 

δηαθνξεηηθή γηα ηνλ θάζε έλαλ θνηηεηή, θαη έξρνληαη ζε επαθή κε δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

απηνί κειέηεζαλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ πνπ επηζθέθζεθαλ, ηα νπνία αξθεηά ζπρλά 

ζπλνδεχνληαη απφ θαιέο πξαθηηθέο ή απηέο αλαδεηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ 

ηελ κηθξνδηδαζθαιία ησλ άιισλ ζηελ παξνπζίαζε ηεο νπνίαο παξνπζηάδεηαη ν νξγαληζκφο πνπ 

επηζθέθζεθαλ σο κηα κειέηε πεξίπησζεο. Σέινο, έρνπλ ηελ επθαηξία λα αζθνχλ θαη λα δέρνληαη 

θξηηηθή κέζσ ηνπ αλαζηνραζκνχ ηεο εκπεηξίαο ηνπο.   

 

Άξζξν 15
ν
  

Γηδαζθαιία θαη Φνίηεζε 

 

Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζπκβαδίδεη κε ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ, 

φζνλ αθνξά ζηελ έλαξμε θαη ιήμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, έηζη φπσο νξίδεηαη ην αθαδεκατθφ 

εκεξνιφγην απφ ηελ Πξπηαλεία ηνπ Ηδξχκαηνο. Σα καζήκαηα ησλ εμακήλσλ αξρίδνπλ θαη ιήγνπλ 

εληφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο πξνβιεπφκελνπ δηαζηήκαηνο. Με απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, νη εκεξνκελίεο απηέο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ. 

Κάζε εμάκελν πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα δεθαηξείο (13) εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο. Ζ 

αλαπιήξσζε καζεκάησλ, φηαλ πξνθχςεη αλάγθε, είλαη επηβεβιεκέλε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, 

ε δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο πξέπεη λα επαλαιεθζεί ζε επφκελν εμάκελν. 

Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ Π.Μ.., είλαη 

ππνρξεσηηθή. Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο πνπ παξαθνινχζεζε απνπζίαζε πεξηζζφηεξν απφ ην 20% 

ησλ πξνβιεπφκελσλ σξψλ δηδαζθαιίαο ελφο καζήκαηνο αλά εμάκελν (εθφζνλ απηφ δηαπηζηψλεηαη 

απφ ηα παξνπζηνιφγηα ησλ καζεκάησλ), ζεσξείηαη απνηπρψλ ζην κάζεκα θαη ππνρξενχηαη λα 

επαλαιάβεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ εμέηαζή ηνπ ην επφκελν εμάκελν πνπ ζα 

δηδαρζεί ην κάζεκα. ηελ πεξίπησζε ζνβαξνχ ιφγνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηθαηνιφγεζεο δχν 

επηπξφζζεησλ απνπζηψλ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ο ζνβαξφο ιφγνο 

αθνξά ζε ζνβαξφ ζέκα πγείαο, πνπ βεβαηψλεηαη απφ αξκφδην θξαηηθφ θνξέα ή απφ γηαηξφ 

ζπκβεβιεκέλν κε ηνλ ΔΟΠΤΤ, ή γηα νπνηνλδήπνηε άιινλ ζνβαξφ ιφγν γηα ηνλ νπνίν 

απνθαίλεηαη ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή. Ο θνηηεηήο πνπ θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο απηήο 

ζπκπιεξψλεη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ... 

Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο δηθαηνχληαη βεβαίσζεο πεξάησζεο ζπνπδψλ, εθφζνλ έρνπλ 

επηηπρψο νινθιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε φια ηα καζήκαηα θαη ηε Μ.Γ.Δ..  

 

Άξζξν 16
ν
  

Αμηνιόγεζε κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ 

 

Α. Αμηνιόγεζε καζεκάησλ  

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ είλαη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ εθάζηνηε 

δηδάζθνληα θαη γίλεηαη κε ηξφπν πνπ ν δηδάζθσλ θξίλεη θαηαιιειφηεξν γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ. Οη γξαπηέο εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ησλ δεθαηξηψλ (13) εβδνκάδσλ δηδαζθαιίαο. Πξνζθέξεηαη  κία επαλαιεπηηθή 

εμεηαζηηθή πεξίνδνο ηνλ επηέκβξην ε νπνία εμππεξεηεί ηα καζήκαηα ηνπ Π.Μ... 

Ζ βαζκνιφγεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε ην ίδην ζχζηεκα πνπ ηζρχεη γηα ηνπο 

θνηηεηέο ηνπ πξνπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ: ειάρηζηε βαζκνινγία ην  κεδέλ (0), βάζε ην πέληε 

(5) θαη άξηζηα ην δέθα (10).  
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Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη σο εμήο: 

 

Βαζκφο 

10 

9,5 

9,0 

8,5 

8,0 

7,5 

7,0 

6,5 

6,0 

5,5 

5,0 

ΑΠ = Απνηπρία (Δπαλάιεςε) 

ΓΠ = Γελ Παξνπζηάζηεθε, Διι = Διιηπψο 

 

Φνηηεηήο πνπ βαζκνινγείηαη ζηελ 1
ε
 εμέηαζε ελφο καζήκαηνο κε βαζκφ Α.Π. (Απνηπρία – 

Δπαλάιεςε) ή δελ παξνπζηάδεηαη ζηηο εμεηάζεηο (Γ.Π.), επαλεμεηάδεηαη κία θαη κφλν θνξά ζε 

επαλαιεπηηθή εμέηαζε ζηελ επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ. ε πεξίπησζε 

απνηπρίαο θαη απηήλ ηε θνξά ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη ην κάζεκα ζην εμάκελν πνπ 

ζα δηδαρζεί, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα, αθνχ θαηαβάιιεη ηα αληίζηνηρα δίδαθηξα (300 επξψ αλά 

κάζεκα). Αλ ν θνηηεηήο απνηχρεη, ή δελ εκθαληζηεί, ηφηε δηαγξάθεηαη απφ ην Π.Μ.. κε απφθαζε 

ηεο Γ..Δ.. θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο. Ο θνηηεηήο πνπ απέηπρε 2 θνξέο ζε 

κάζεκα, έρεη ην δηθαίσκα, πξηλ ηελ απνβνιή ηνπ απφ ην Π.Μ.., λα δεηήζεη απφ ηε πληνληζηηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. λα εμεηάζεη ην ζέκα. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή απνθαίλεηαη θαη πξνσζεί ην 

ζέκα γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο.  

Ο Βαζκφο «ΔΛΛ» (ειιηπψο) δίδεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο έρεη 

πξνζέιζεη ζηελ πξψηε εμέηαζε, αιιά ηζρχεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

α) δελ έρεη παξαδψζεη ππνρξεσηηθή εξγαζία κέρξη ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ ή, ζχκθσλα κε 

εηζήγεζε ηνπ αθαδεκατθνχ ππεπζχλνπ ηνπ καζήκαηνο, δελ έρεη αληαπνθξηζεί επαξθψο ζηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο 

β) έρεη ππεξβεί ην αλψηαην φξην ησλ επηηξεπφκελσλ απνπζηψλ.  

Ο θνηηεηήο πνπ έρεη ιάβεη ην βαζκφ «ΔΛΛ» (ειιηπψο), νθείιεη λα αληαπνθξηζεί εθ λένπ ζηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο ζχκθσλα κε απηά πνπ πξνβιέπεη ν 

παξψλ Καλνληζκφο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηεο παξνχζαο δηάηαμεο.  

Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξάζεη φια ηα καζήκαηα ησλ Α’, Β’ θαη Γ’ εμακήλσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ.  

 

Β. Αμηνινγηθή θιίκαθα ηνπ Σίηινπ πνπδώλ  

 

Ζ θιίκαθα θαηαλνκήο ησλ βαζκψλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ Σίηινπ πνπδψλ ηνπ Π.Μ.. είλαη ε 

αθφινπζε: 

 
ΑΡΗΣΑ: 8,50 έσο 10,00 

ΛΗΑΝ ΚΑΛΩ: 6,50 έσο 8,49 
ΚΑΛΩ: 5,00 έσο 6,49 
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Άξζξν 17
ν
  

Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

 

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ ησλ δχν πξψησλ εμακήλσλ πξνβιέπεηαη ε 

ζπγγξαθή κηαο πξσηφηππεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (Μ.Γ.Δ.) έθηαζεο 25.000 

έσο 30.000 ιέμεσλ. χκθσλα κε ην άξζξν 34, παξ. 4, ηνπ Ν. 4485/2017, ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή 

χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν πξνηεηλφκελνο ηίηινο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ν πξνηεηλφκελνο επηβιέπσλ θαη επηζπλάπηεηαη πεξίιεςε (εξεπλεηηθφ 

ππφκλεκα) ηεο πξνηεηλφκελεο εξγαζίαο, νξίδεη ηνλ επηβιέπνληα απηήο θαη ζπγθξνηεί ηελ ηξηκειή 

εμεηαζηηθή επηηξνπή γηα ηελ έγθξηζε ηεο εξγαζίαο, έλα απφ ηα κέιε ηεο νπνίαο είλαη θαη ν 

επηβιέπσλ. Γηα λα εγθξηζεί ε εξγαζία ν θνηηεηήο νθείιεη λα ηελ ππνζηεξίμεη ελψπηνλ ηεο 

εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Ζ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (Μ.Γ.Δ.) νινθιεξψλεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Γ’ εμακήλνπ θαη ππνβάιιεηαη γηα θξίζε ζην ηέινο ηνπ Γ’ εμακήλνπ . 

 ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη αλάγθε αιιαγήο Δπφπηε ή/θαη κέινπο ηεο Σξηκεινχο 

πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ν θνηηεηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη ηε 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε νπνία απνθαζίδεη, εθφζνλ έρνπλ γίλεη γλσζηνί ζε 

απηήλ νη ιφγνη ηεο πξνηεηλφκελεο αιιαγήο θαη ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο έρεη εγθξίλεη ηελ 

πξφηαζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο.  

 Ζ .Δ. ηνπ Πξνγξάκκαηνο κεξηκλά γηα ηε δηαλνκή Οδεγνχ Δθπφλεζεο ηνπ Τπνκλήκαηνο θαη 

ηεο Μ.Γ.Δ.. Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο γίλεηαη απφ ηνλ 

θνηηεηή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή. Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα εκπίπηεη 

ζην γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ο θνηηεηήο ζπληάζζεη ζχληνκν ππφκλεκα, 

έθηαζεο 1.700 έσο 2.000 ιέμεσλ, κε ηελ πξφηαζή ηνπ γηα ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 έλαλ αξρηθφ ηίηιν ηεο κειέηεο (γηα πηζαλή αιιαγή ζηνλ ηίηιν ππνβάιιεηαη ζρεηηθφ αίηεκα 

ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο) 

 ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη αλαγθαηφηεηα γηα ηε δηεξεχλεζή ηνπ 

 ζθνπφο, εξεπλεηηθνί ζηφρνη θαη βαζηθνί άμνλεο ηνπ ζέκαηνο 

 ζχληνκε ηεθκεξίσζε ηνπ ζέκαηνο κε βάζε ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

 ζρεδηαζκφο ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο 

 αλακελφκελα νθέιε    

 

ηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ δελ έρεη θαηαηεζεί εκπξφζεζκα ην Τπφκλεκα γηα ζνβαξνχο ιφγνπο, 

ηφηε ν θνηηεηήο, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή, ππνβάιιεη αίηεκα ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. κε ζθνπφ λα ζπδεηεζεί ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ε δπλαηφηεηα ηεο 

ππνβνιήο ηνπ Τπνκλήκαηνο ζε λέα εκεξνκελία. Καιφ είλαη, σζηφζν, νη θνηηεηέο λα ηεξνχλ ηηο 

θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο, δηφηη ε δπλαηφηεηα απηή ελδέρεηαη λα κελ πξνζθέξεηαη πάληνηε γηα 

ιφγνπο πνπ ππεξβαίλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ...   

Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ππνζηεξίδεη πξνθνξηθά ηελ εξγαζία ηνπ ελψπηνλ ηεο Σξηκεινχο 

πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Μ.Γ.Δ. έρεη θαηαηεζεί εκπξφζεζκα ε επηηξνπή 

κπνξεί: α) λα εγθξίλεη ηελ πξνθνξηθή ππνζηήξημε ηεο εξγαζίαο, β) λα δεηήζεη δηνξζψζεηο θαη εθ 

λένπ θαηάζεζε θαη γ) λα απνξξίςεη ηελ εξγαζία. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηή ε 

νινθιήξσζε ηνπ Π.Μ... ηελ πεξίπησζε πνπ ε νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζίζηαηαη 

αδχλαηε ιφγσ ηεο επηβεβαησκέλεο ινγνθινπήο - αληηγξαθήο ζηε Μ.Γ.Δ., ηφηε ν θνηηεηήο 

πθίζηαηαη φιεο ηηο ζπλέπεηεο, ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο θαη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ 

πξνβιέπεη ν παξψλ Καλνληζκφο. ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, εθφζνλ ε Σξηκειήο Δμεηαζηηθή 

Δπηηξνπή νκφθσλα ππνζηεξίδεη ηελ απνηπρία ηνπ θνηηεηή θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ., ν 

θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη εθ λένπ, γηα άιιε κία θνξά, άιιν ζέκα γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ. θαη άιινλ επφπηε Καζεγεηή. Δπηπιένλ, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη ην εμάκελν κε ηηο αλάινγεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. 
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 Οη ππνζηεξίμεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ νξίδνληαη απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ζε 

ηξεηο ηαθηέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ζηελ αξρή, ζην κέζν θαη ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, θαηά 

πξνηίκεζε ζηνπο κήλεο Οθηψβξην, Μάξηην θαη Ηνχλην.  Οη κεηαπηπρηαθέο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο, 

εθφζνλ εγθξηζνχλ απφ ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή, αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν 

ηεο νηθείαο ρνιήο. 

 

 

Άξζξν 18
ν
  

Απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Σίηινπ – Σύπνο απνλεκόκελνπ Γηπιώκαηνο πνπδώλ 

 

ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ πεξάησζαλ κε επηηπρία ηηο ππνρξεψζεηο θνίηεζεο, εμεηάζεσλ 

θαη ππνζηήξημεο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

θαη ηνλ παξφληα Καλνληζκφ απνλέκεηαη Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε «Γηνίθεζε θαη 

Ζγεζία ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο».  

H ηειηθή βαζκνινγία πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ησλ καζεκάησλ, ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ηεο Μ.Γ.Δ.. Δηδηθφηεξα, ηα καζήκαηα έρνπλ ζπληειεζηή 1, ε Πξαθηηθή 

Άζθεζε έρεη ζπληειεζηή 2 θαη ε βαζκνινγία ηεο Μ.Γ.Δ. έρεη ζπληειεζηή 3.  

Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη αληίηππν ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο 

ζε ςεθηαθή θαη έληππε κνξθή ζηελ ηξηκειή επηηξνπή, ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. θαη ζηε 

βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αλάξηεζή ηεο ζε ςεθηαθή κνξθή 

ζηελ ΨΗΦΙΓΑ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Όηαλ ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο, απεπζχλεηαη ζηε Γξακκαηεία γηα λα ελεκεξσζεί γηα ηελ 

επηθείκελε ηειεηή απνθνίηεζεο θαη λα δειψζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηήλ.  

Σν Γίπισκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ εθδίδεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα απφ ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. ηνλ απφθνηην ηνπ Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κπνξεί λα 

ρνξεγείηαη, πξηλ ηελ απνλνκή θαη εθφζνλ έρεη ηαθηνπνηήζεη φιεο ηηο  

νκηθέο ηνπ εθθξεκφηεηεο, βεβαίσζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο θαη πεξάησζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Δπηπιένλ ηνπ Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ρνξεγείηαη Παξάξηεκα 

Γηπιψκαηνο [άξζξν 15 ηνπ λ. 3374/2005 θαη ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο Φ5/89656/ ΒΔ/13-8-2007 

(ΦΔΚ 1466/η.Β’)], ην νπνίν παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θχζε, ην επίπεδν, ην γεληθφηεξν 

πιαίζην εθπαίδεπζεο, ην πεξηερφκελν θαη ην θαζεζηψο ησλ ζπνπδψλ, νη νπνίεο νινθιεξψζεθαλ κε 

επηηπρία. Σν Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο δελ ππνθαζηζηά ηνλ επίζεκν ηίηιν ζπνπδψλ ή ηελ 

αλαιπηηθή βαζκνινγία καζεκάησλ. 

 

Άξζξν 19
ν
  

Σειεηή Καζνκνιόγεζεο - Οξθσκνζία 

 

Ζ ηειεηή θαζνκνιφγεζεο (απαγγειία ηνπ εηδηθνχ φξθνπ) γίλεηαη ηνπο κήλεο Ηνχλην/ Ηνχιην ή/θαη 

Ννέκβξην/Γεθέκβξην κε εηδηθή ηήβελλν θαη παξνπζία ησλ Πξπηαληθψλ Αξρψλ ηνπ Ηδξχκαηνο, ηνπ 

Κνζκήηνξα ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ, Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σερλψλ ηνπ Ηδξχκαηνο,  ηνπ 

Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. 

Ζ ηήβελλνο, ηελ νπνία ζα θνξνχλ νη θνηηεηέο θαηά ηελ ηειεηή θαζνκνιφγεζήο ηνπο, ζα είλαη 

καλδχαο απφ καχξν χθαζκα, κε πεξηιαίκην θαη κπέξηα, πνπ ζα θέξνπλ ην ρξψκα ηνπ Σκήκαηνο. 

Σν Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ηππψλεηαη ζε θαιαίζζεηε εηδηθή πεξγακελή. Δθηφο ηεο κεκβξάλεο 

ηνπ πηπρίνπ, νη θνηηεηέο δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ δσξεάλ έλα (1) αληίγξαθν πηπρίνπ θαη έλα (1) 

πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο.  
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Άξζξν 20
ν
 

Φνίηεζε ησλ Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

(ΜΦκεΑ) 

 

Γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο πξφζβαζεο θαη θνίηεζεο ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

θαη λα δίλνληαη νη επθαηξίεο γηα ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζηηο εμεηάζεηο.   

Γηα ηε θνίηεζε θαη ηελ εμέηαζε ησλ ΜΦκεΑ, νη δηεπθνιχλζεηο  αθνξνχλ ζε εηδηθέο ξπζκίζεηο, 

δηεπζεηήζεηο ή πξνζαξκνγέο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηεο αλαπεξίαο, γηα ηελ απξφζθνπηε 

ζπκκεηνρή ησλ ΜΦκεΑ ζηα καζήκαηα θαη ζηηο εμεηάζεηο θαη δελ έρνπλ ζθνπφ λα επέκβνπλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ή λα επεξεάζνπλ ηελ αθαδεκατθή ειεπζεξία ηνπ δηδάζθνληα.  

Ο ΜΦκεΑ επηθνηλσλεί κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ θάζε καζήκαηνο θαη ηνλ ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε 

ην δηθαίσκά ηνπ λα ζπκκεηέρεη ζην κάζεκα θαη λα εμεηαζζεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηεο λνκνζεζίαο. Ζ εμέηαζε ελφο καζήκαηνο γηα ΜΦκεΑ 

γίλεηαη γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε πξνζβάζηκε κνξθή, φπσο αθξηβψο θαη ησλ ππφινηπσλ θνηηεηψλ 

ζε απηφ ην κάζεκα, ηελ ίδηα εκέξα θαη ζηα ίδηα ζέκαηα. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηιεγεί ε 

πξνθνξηθή εμέηαζε ΜΦκεΑ ζε κάζεκα, ην νπνίν εμεηάδεηαη γξαπηά γηα ηνπο ππφινηπνπο 

θνηηεηέο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ηεο εμέηαζεο θαη ηεο βαζκνιφγεζεο.  

Οη παξαπάλσ ηξφπνη αμηνιφγεζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ ΜΦκεΑ ιακβάλνληαη ππφςε, θαηά 

πεξίπησζε, θαη θαηά ηελ εθπφλεζε θαη παξνπζίαζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπ.  

 

Άξζξν 21
ν
  

Αλαζηνιή Φνίηεζεο 

 

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαηφπηλ ηεθκεξησκέλνπ αηηήκαηνο θαη κφλν κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο θνίηεζεο ζην πξψην εμάκελν ζπνπδψλ, κπνξεί λα δνζεί αλαζηνιή θνίηεζεο. Ζ αίηεζε γηα 

αλαζηνιή θνίηεζεο, εγθξίλεηαη απφ ηε πλέιεπζε χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο 

Δπηηξνπήο (.Δ.) ηνπ Π.Μ.. θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δχν 

αθαδεκατθψλ εμακήλσλ νχηε λα είλαη κηθξφηεξε ηεο δηάξθεηαο ελφο εμακήλνπ. Δηδηθφηεξα 

ηζρχνπλ ηα θάησζη: 

1. Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο, κεηά ηε ιήμε ηεο αλαζηνιήο, ζπλερίδεη ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη ην 

φλνκά ηνπ εκθαλίδεηαη ζηα παξνπζηνιφγηα. Δίλαη δε ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζήζεη 

φια ηα καζήκαηα, ηα ζεκηλάξηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Π.Μ.., ζηα νπνία δελ έρεη 

αμηνινγεζεί επηηπρψο πξηλ απφ ηελ αλαζηνιή ηεο θνίηεζεο. 

2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο θνίηεζεο αίξεηαη ε θνηηεηηθή ηδηφηεηα θαη 

αλαζηέιινληαη φια ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν (θνηηεηηθή 

θάξηα, δειηίν θνηηεηηθνχ εηζηηεξίνπ, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, θιπ). 

3. Αηηήζεηο γηα αλαζηνιή θνίηεζεο, καδί κε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξνο 

ηεθκεξίσζε ηνπ αηηήκαηνο γηα αλαζηνιή, θαηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. κεηά 

ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ.  

4. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθή άδεηα απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή απφ άιινλ δεκφζην θνξέα, δελ δηθαηνχληαη 

αλαζηνιή θνίηεζεο. 
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Άξζξν 22
ν 

Πεηζαξρηθά δεηήκαηα 

 

Καηά ηελ εγγξαθή ηνπο φινη νη θνηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππνγξάςνπλ ην «πκβφιαην 

Σηκήο», δειαδή έλα θείκελν (βιπ. Παξάξηεκα Α ζην ηέινο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ), ζην νπνίν 

ζα δειψλνπλ φηη δεζκεχνληαη λα ηεξήζνπλ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ... 

Οπνηνδήπνηε παξάπησκα ή παξάβαζε αθαδεκατθήο δενληνινγίαο παξαπέκπεηαη ζηε 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία εμεηάδεη ην δήηεκα θαη εηζεγείηαη ζηε πλέιεπζε πνπ είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ ηειηθή εθηίκεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ. Γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, νη 

πνηλέο πνπ ζα επηβάιινληαη, εάλ ζπιιεθζνχλ λα αληηγξάθνπλ ζε εξγαζίεο, εμεηάζεηο ή ζηε 

Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπο, ζα είλαη σο εμήο: 

 

1)Μαζήκαηα 

Ζ πξψηε θνξά πνπ δηαπηζηψλεηαη αληηγξαθή/ινγνθινπή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ: 

Απνθιεηζκφο ηνπ θνηηεηή απφ ηηο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο θαη ππνρξέσζε λα παξαθνινπζήζεη ην 

κάζεκα μαλά ηελ επφκελε θνξά κε ηηο αλάινγεο ππνρξεψζεηο. 

Ζ δεχηεξε θνξά πνπ δηαπηζηψλεηαη αληηγξαθή/ινγνθινπή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ: 

Γηαγξαθή απφ ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. 

 

2) Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

Με ηελ ππνβνιή ηεο Μ.Γ.Δ. ν θάζε θνηηεηήο ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε (βιπ. Παξάξηεκα Β 

ζην ηέινο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ), ζηελ νπνία ζα δειψλεη ππεχζπλα θαη ζχκθσλα κε ηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία φηη ε Μ.Γ.Δ. απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντφλ πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη δελ είλαη 

πξντφλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξαθήο, θαζψο επίζεο θαη φηη νη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί πεξηνξίδνληαη ζην επίπεδν ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαθνξάο θαη κφλν.  

ε πεξίπησζε δηαπηζησκέλεο αληηγξαθήο/ινγνθινπήο, κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο, ε 

ειάρηζηε πνηλή πνπ επηβάιιεηαη είλαη ε ππνρξέσζε ηνπ θνηηεηή λα επαλαιάβεη ηελ εθπφλεζε ηεο 

Μ.Γ.Δ. κε άιιν ζέκα θαη κε άιινλ επφπηε θαζεγεηή. Ο πξψηνο επηβιέπσλ θαζεγεηήο ακείβεηαη 

πιήξσο θαη ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη ην εμάκελν κε ηηο αλάινγεο νηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο. Ζ κέγηζηε πνηλή πνπ κπνξεί λα επηβιεζεί ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 

αληηγξαθήο/ινγνθινπήο είλαη ε δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ.  

Αλ ν θνηηεηήο έρεη απνθνηηήζεη, ε πνηλή είλαη ε αλάθιεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο 

θαη ε πξνψζεζε ηνπ ζέκαηνο ζηε λνκηθή ππεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ έλαξμε ησλ 

αλάινγσλ λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ. ηνλ Οδεγφ Δθπφλεζεο ηνπ Τπνκλήκαηνο θαη ηεο Μ.Γ.Δ. 

ππάξρεη εθηελήο αλαθνξά ζην πεηζαξρηθφ αδίθεκα ηεο ινγνθινπήο/αληηγξαθήο, ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ θνηηεηή θαη ζηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ. Οη θνηηεηέο ηνπ Π.Μ.. θαινχληαη λα κειεηήζνπλ κε 

πξνζνρή ηνλ ελ ιφγσ Οδεγφ.  

 

 

Άξζξν 23
ν
  

Γηάξθεηα Λεηηνπξγίαο Π.Μ..  

 

Σν ΠΜ ζα ιεηηνπξγήζεη κέρξη θαη ην αθαδεκατθφ έηνο 2024-2025, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4485/2017. 
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Άξζξν  24
ν
  

Τιηθνηερληθή ππνδνκή  

 

Σν Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο αιιά θαη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε θηηξηαθή ππνδνκή, ηελ θαηάιιειε ππνδνκή βηβιηνζήθεο θαη ηνλ 

απαξαίηεην εμνπιηζκφ ηφζν ζε νπηηθναθνπζηηθά κέζα φζν θαη ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηα 

ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θνίηεζήο ηνπο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ην βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ζπγγξαθή ησλ εξγαζηψλ ηνπο απφ ηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά θαη ηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ ζηηο νπνίεο ην Παλεπηζηήκην έρεη εμαζθαιίζεη πξφζβαζε. 

 

 

Άξζξν 25
ν
 

Πξνζσπηθό θαη Τπνζηήξημε 

 

Ζ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Π.Μ.. θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δηνηθεηηθή, εξγαζηεξηαθή 

θαη ηερληθή ππνζηήξημε, ζε πξνζσπηθφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, ε νπνία ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα πξνο έγθξηζε ζηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο. Κάζε 

είδνπο ππνζηήξημε δχλαηαη λα πξνθχςεη κε ηε δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ πνπ ζα βαξχλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Π.Μ... Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Π.Μ.. ζα έρεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ ππνζηήξημε ζε ρψξνπο θαη γξαθεία, ην Π.Μ.. ζηεξίδεηαη ζηηο ππάξρνπζεο 

θηηξηαθέο θαη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ νηθείνπ Ηδξχκαηνο.  

 

Άξζξν 26
ν
  

Πόξνη, ρξεκαηνδόηεζε θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Π.Μ..  

 

Οη πφξνη ηνπ Π.Μ.. πξνέξρνληαη απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ.. πξνβιέπνληαη ηέιε θνίηεζεο αληαπνδνηηθνχ, κε-

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα χςνπο 3.000 επξψ (€), ηα νπνία θαηαβάιινληαη ηκεκαηηθά ζε 

εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γξακκαηεία. Με απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο 

απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέιε θνίηεζεο νη θνηηεηέο Π.Μ.. πνπ ηεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Ν. 4485/2017.  

χκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4485/2017, ε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ησλ 

Π.Μ.. γίλεηαη απφ ηνλ Δ.Λ.Κ.Δ. θαη θαηαλέκεηαη σο εμήο: 

 

α) Δβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα νπνία θαηαλέκνληαη ζε 

δαπάλεο δηδαζθαιίαο, δηνηθεηηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο, κεηαθηλήζεσλ, εμνπιηζκνχ, 

ινγηζκηθνχ, αλαιψζηκσλ, ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη ινηπέο 

δαπάλεο. Οη δαπάλεο απνδεκίσζεο ηνπ ηαθηηθνχ δηδαθηηθνχ, ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ Ηδξπκάησλ αθνξά ζε εξγαζία πνπ ππεξβαίλεη ηηο θαηά λφκν ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

β) Σξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ Ηδξχκαηνο, κε πξνηεξαηφηεηα 

ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Π.Μ.. πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο ηέιε θνίηεζεο. Ζ παξαπάλσ 

θαηαλνκή δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε δσξεάο, θιεξνδνηήκαηνο ή ρνξεγίαο γηα ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ, θαζψο θαη γηα θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο (παξ. 5,  άξζ.33 ηνπ Ν. 4485/2017). 
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Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 126.000 € θαη θαηαλέκνληαη 

ζηηο θαηεγνξίεο δαπαλψλ σο εμήο:  

 

 ΓΑΠΑΝΔ ΚΤΚΛΟΤ Πνζφ ζε € 

1 Γαπάλεο εμνπιηζκνχ θαη δαπάλεο ινγηζκηθνχ 2.000,00 € 

2 Γαπάλεο αλαισζίκσλ 1.000,00 € 

3 Γαπάλεο ρνξήγεζεο δχν (2) αθαδεκατθψλ ππνηξνθηψλ 2.000,00 € 

4 Γαπάλεο κεηαθηλήζεσλ δηδαζθφλησλ ηνπ Π.Μ.. 4.000,00 € 

5 Γαπάλεο κεηαθηλήζεσλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Μ.. γηα εθπαηδεπηηθνχο 

ζθνπνχο 

5.000,00 € 

6 Ακνηβέο δηδαζθαιίαο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Α.Δ.Η. θαη εξεπλεηηθψλ 

θέληξσλ θαη ηλζηηηνχησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ Π.Μ.., 

έθηαθηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Α.Δ.Η. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

νξγάλσζε ηνπ Π.Μ.. θαη πξνζσπηθνχ ηεο παξ.5 ηνπ αξζ.36 ηνπ Ν. 

4485/2017 

48.450,00 € 

7 Ακνηβέο ηερληθήο ππνζηήξημεο 2.000,00 € 

8 Ακνηβέο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο 16.000,00 € 

9 Γαπάλεο δεκνζηφηεηαο - πξνβνιήο 1.300,00 € 

10 Γαπάλεο αγνξάο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 950,00 € 

11 Γαπάλεο δηνξγάλσζεο  ζπλεδξίσλ θαη εξγαζηψλ πεδίνπ 5.500,00 € 

ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ (70%) 88.200 € 

11 Λεηηνπξγηθά έμνδα Ηδξχκαηνο (30%) κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ Π.Μ.. πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο ηέιε θνίηεζεο. 

37.800 € 

ΤΝΟΛΟ 126.000 € 

 

 

Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. πξνηείλεη ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο θαη ε ηειεπηαία 

απνθαζίδεη γηα ηε δηάζεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ δηδαζθφλησλ (φπνπ 

πξνβιέπεηαη), γηα αγνξά πιηθνχ, εμνπιηζκνχ εξγαζηεξίσλ θαη γξαθείσλ, βηβιίσλ, πεξηνδηθέο 

ακνηβέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ Γξακκαηείαο θ.ι.π. Σα πνζά απηά εγθξίλνληαη απφ ηε χγθιεην 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή πξνηείλεη θαη ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο απνθαζίδεη γηα ηα ηέιε 

θνίηεζεο, ηελ αλαπξνζαξκνγή απηψλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηελ 

αλαπξνζαξκνγή απηψλ ηνπιάρηζηνλ θαηά ην επίπεδν ηνπ πιεζσξηζκνχ θάζε έηνπο ή θαη ζχκθσλα 

κε ηα ηζρχνληα γη' αλάινγα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα άιισλ θνξέσλ. Όιεο νη παξαπάλσ 

απνθάζεηο ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ρξήδνπλ πάληα ηεο έγθξηζεο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

Σα δίδαθηξα θαηαηίζεληαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη πξνζθνκίδεηαη ε ζρεηηθή απφδεημε ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Ο θνηηεηήο παξαιακβάλεη απφδεημε είζπξαμεο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο 

θνίηεζεο δελ επηζηξέθνληαη ηα δίδαθηξα πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί. Ο θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα 
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θαηαζέζεη ηα δίδαθηξα ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε πεξίνδν ησλ δφζεσλ: 1) Καηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ 750 

Δπξψ θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Π.Μ.., 2) θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ 750 Δπξψ θαηά ηελ έλαξμε 

ηνπ Β’ εμακήλνπ, 3) θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ 750 Δπξψ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ Γ’ εμακήλνπ θαη 4) 

θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ 750 θαηά ηελ έλαξμε ηνπ Γ’ εμακήλνπ.  

Υξήκαηα απφ ηελ θαηαβνιή δηδάθηξσλ δελ επηζηξέθνληαη εθηφο απφ απνδεδεηγκέλεο 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο πεξηπηψζεηο. (Ζ αιιαγή ηφπνπ θαηνηθίαο ή εξγαζίαο/απαζρφιεζεο δελ 

θαηαινγίδνληαη ζηηο εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο πεξηπηψζεηο.) ε θάζε πεξίπησζε, απηφ απνθαζίδεηαη 

κεηά απφ εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Π.Μ.. ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, ε 

νπνία θέξεη θαη ηελ επζχλε ηεο απφθαζεο.   

 

 

Άξζξν  27
ν
  

Απαιιαγή από ηέιε θνίηεζεο – Τπνηξνθίεο 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν. 4485/2017, απαιιάζζνληαη απφ ηα ηέιε θνίηεζεο, νη θνηηεηέο 

Π.Μ.., ησλ νπνίσλ ην αηνκηθφ εηζφδεκα, εθφζνλ δηαζέηνπλ ίδην εηζφδεκα, θαη ην νηθνγελεηαθφ 

δηαζέζηκν ηζνδχλακν εηζφδεκα δελ ππεξβαίλνπλ απηνηειψο, ην κελ αηνκηθφ ην εθαηφ ηνηο εθαηφ 

(100%), ην δε νηθνγελεηαθφ ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηνπ εζληθνχ δηάκεζνπ δηαζέζηκνπ 

ηζνδχλακνπ εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα θάζε θνξά δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο 

Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ.ΣΑΣ.). 

 

Ζ απαιιαγή απηή παξέρεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε έλα κφλν Π.Μ... ε θάζε πεξίπησζε, νη 

απαιιαζζφκελνη θνηηεηέο δελ μεπεξλνχλ ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ εηζάγνληαη ζην Π.Μ... Αλ νη δηθαηνχρνη ππεξβαίλνπλ ην πνζνζηφ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, επηιέγνληαη κε ζεηξά θαηάηαμεο μεθηλψληαο απφ απηνχο πνπ έρνπλ ην 

κηθξφηεξν εηζφδεκα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο νξίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ. Με φκνηα απφθαζε δηαπηζηψλεηαη θαη’ έηνο ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί 

ζην εζληθφ δηάκεζν δηαζέζηκν ηζνδχλακν εηζφδεκα (ην αηνκηθφ θαη ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ 

(70%) ηνπ νηθνγελεηαθνχ), ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ ιακβάλνληαη ππφςε, απφ ηελ Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη δπλάκεη ηεο 

πεξίπησζεο δ’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 31, ηα εηζνδήκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνχ 

έηνπο, γηα ην νπνίν θαηά ην ρξφλν ηεο επηινγήο ζην Π.Μ.. έρεη νινθιεξσζεί ε εθθαζάξηζε 

θφξνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. Ζ αίηεζε γηα 

απαιιαγή απφ ηα ηέιε θνίηεζεο ππνβάιιεηαη χζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

επηινγήο ησλ θνηηεηψλ ησλ Π.Μ... Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ππνςεθίνπ ζε θακία πεξίπησζε 

δελ απνηειεί ιφγν κε επηινγήο ζε Π.Μ... Όζνη ιακβάλνπλ ππνηξνθία απφ άιιε πεγή, δελ 

δηθαηνχληαη απαιιαγή. 

Σν Π.Μ.. ρνξεγεί, επίζεο, ππνηξνθίεο ζε δχν θνηηεηέο κε βάζε αθαδεκατθά θξηηήξηα. Οη 

ππνηξνθίεο αληηζηνηρνχλ ζην πνζφ ησλ 1000 Δπξψ εθάζηε θαη ζα ρνξεγνχληαη ζηνπο δχν 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ πξψηεπζαλ ζηελ αμηνινγηθή θαηάηαμε, δειαδή, ζπγθέληξσζαλ ηελ 

πςειφηεξε βαζκνινγία ζηα καζήκαηα ηνπ Α’ θαη Β’ εμακήλνπ). ε πεξίπησζε πνπ ππφηξνθνο 

κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο δελ είλαη ζπλεπήο κε ηηο ππνρξεψζεηο θνίηεζεο ζην Π.Μ.., ε πλέιεπζε 

ηνπ Σκήκαηνο πξνβαίλεη ζε αλάθιεζε θαη δηαθνπή ηεο ππνηξνθίαο ηνπ. 

Τπνηξνθίεο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο παξέρνληαη θαη απφ άιινπο θνξείο, φπσο ΗΚΤ, 

Τπνπξγείν Παηδείαο, ΓΓΔΣ, Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα, άιια Ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο δεκφζηνπο 

ή ηδησηηθνχο. ε πεξίπησζε πνπ κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο έρεη ππνηξνθία ή επηρνξήγεζε απφ άιιν 

θνξέα, δελ δηθαηνχηαη ππνηξνθία απφ ην Π.Μ... 
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Άξζξν  28
ν
  

Παξάιιειεο Δθπαηδεπηηθέο θαη Δξεπλεηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο  

 

ηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη, επίζεο: α) Ζ ίδξπζε επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ, β) ε έθδνζε 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη γ) ε δηνξγάλσζε εμεηδηθεπκέλσλ ζεξηλψλ ζρνιείσλ (summer schools) 

ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζεξαπεχεη ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Π.Μ.. Σέινο, δ) ζηφρνο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα ππνζηεξηρζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ κε ηελ παξάιιειε ίδξπζε ελφο 

αληίζηνηρνπ επηζηεκνληθνχ εξγαζηεξίνπ, ην νπνίν ζα απνηειέζεη έλα πεδίν δηεχξπλζεο ησλ 

εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζα αλαιακβάλνπλ νη θνηηεηέο ζην πιαίζην ηνπ Π.Μ.. Ο 

εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ επηζηεκνληθνχ εξγαζηεξίνπ «Δθπαηδεπηηθήο Ζγεζίαο, Πνιηηηθήο θαη 

Φηινζνθίαο» ζα αθνξά ζηελ έθθξαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κέζα απφ ηελ ηξέρνπζα 

θξίζηκε δηηηή παξνπζία ηεο εγεηηθήο παξακέηξνπ ζε φξνπο άζθεζεο δηνίθεζεο θαη ζε φξνπο 

δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθήο ελδπλάκσζεο. 

ε απηφ ην πιαίζην, εθηφο απφ ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, 

γίλνληαη θαη παξάιιειεο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ), νη νπνίεο εληάζζνληαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Π.Μ... Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο δχλαληαη λα είλαη:  

 Κχθινη Οκηιηψλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Π.Μ. θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

 Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ θαη ζπκπνζίσλ.  

 Λεηηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γεληθνχ ή εμεηδηθεπκέλνπ ραξαθηήξα.  

 Έθδνζε βηβιίσλ, κνλνγξαθηψλ, εηδηθψλ κειεηψλ θ.ά.  

 Αλάιεςε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

ε απηνχο πνπ παξαθνινπζνχλ παξάιιειεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

ρνξεγείηαη βεβαίσζε πνπ ζρεδηάδεηαη απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή Π.Μ... 

 

 

Άξζξν  29
ν
  

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχληαη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο, θαηφπηλ 

εηζεγήζεσο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Π.Μ.., ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ηε χγθιεην ηνπ 

Ηδξχκαηνο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

 

 
ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 

Γηνίθεζε θαη Ηγεζία ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο  

 

 

   

ΤΜΒΟΛΑΙΟ ΣΙΜΗ  

 

 

Ο ππνγεγξακκέλνο/ε...................................................................κεηαπηπρηαθφο/ε θνηηεηήο/ηξηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Γηνίθεζε θαη Ζγεζία ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο 

θαη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο» ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, θαη Αξηζκφ 

Μεηξψνπ………………….. 

 

Γειώλσ ππεύζπλα όηη: 

 

Όηη έρσ δηαβάζεη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

«Γηνίθεζε θαη Ζγεζία ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο» ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ηνλ απνδέρνκαη.  

 

 

Θεζζαινλίθε, 

 

Ζκεξνκελία:  ___ / ___  / _____ 

 

………………………………………………………. 

(ππνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήιωζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιιωλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986). 
 

ΠΡΟ
(1)

: 

 
ΣΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΜΟΤ ΣΟΤ Π. Μ. . «ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΓΔΙΑ ΣΙ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
 ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΚΠ ΣΟΤ ΠΑΜΑΚ.  

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

1599/1986, δειώλω όηη: 

Δειώλφ σπεύζσλα θαη ελ γλώζεη ηφλ ζσλεπεηώλ ηοσ λόκοσ περί υεσδούς δειώζεφς, όηη ε Μεηαπηστηαθή 

Δηπιφκαηηθή Εργαζία κοσ κε ηίηιο: 

 “….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….“    

ε οποία θαηαηέζεθε ηελ …../ ….. / 20…… κε επηβιέποληες θαζεγεηές  
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

έτεη  ζσγγραθεί αποθιεηζηηθά θαη κόλο από εκέλα, δελ είλαη αποηέιεζκα αληηγραθής από οποηαδήποηε 

πεγή θαζώς επίζες οη βηβιηογραθηθές πεγές ποσ έτοσλ τρεζηκοποηεζεί περηορίδοληαη ζηο επίπεδο ηες βηβιηογραθηθής 

αλαθοράς θαη κόλο. Εάλ δηαπηζηφζεί όηη ε εργαζία γράθηεθε από άιιολ ή σπάρτεη αληηγραθή, ηόηε γλφρίδφ όηη ε 

προβιεπόκελε ποηλή κπορεί λα είλαη κέτρη θαη ε αθαίρεζε ηοσ αληίζηοητοσ πηστίοσ κοσ. (4) 

 

Ζκεξνκελία:  ___ / ___  / _____ 

 

 

                                                                                                    Ο – Ζ – Γει.  

(Τπνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 
 

ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΓΔΙΑ ΣΙ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 
 

Θεζζαινλίθε, …………………. 
   

                                       ΠΡΟ:  
α) Σνλ Πξόεδξν Σκήκαηνο ΕΚΠ 
β) Σνλ Δηεπζπληή Π.Μ.. 

  

  
ΘΔΜΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ  ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ  ΣΗ  ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ  ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ  ΔΡΓΑΙΑ 

 
Ο/Η  Επηβιέπωλ /-νπζα  ………………………...…………………………..………………….  
(νλνκαηεπώλπκν & ηδηόηεηα) 
θαη  νη πλ-επηβιέπνληεο  
α) …………………………………………………...………...……... (νλνκαηεπώλπκν & ηδηόηεηα) 
β) ……………………………………………………………….…… (νλνκαηεπώλπκν & ηδηόηεηα) 

ηεο  κεηαπηπρηαθήο  δηπιωκαηηθήο εξγαζίαο κε ηίηιν 
……………………………………………………………………………………………………………..…
…………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
ηνπ / ηεο ……………………………….……………………………….…………………. 

(νλνκαηεπώλπκν) 
 
αλαθέξνπκε όηη δηαπηζηώζακε εθηεηακέλε αληηγξαθή / ινγνθινπή  ζηελ πξναλαθεξζείζα 
Μεηαπηπρηαθή Δηπιωκαηηθή Εξγαζία. Δηά ηεο παξνύζεο ζαο ελεκεξώλνπκε ζρεηηθά θαη 
παξαθαινύκε λα πξνβείηε ζηηο πξνβιεπόκελεο από ηνλ Καλνληζκό ηνπ Π.Μ.. θαη ηελ ηζρύνπζα 
λνκνζεζία ελέξγεηεο. 
 
  

Ο /Η Επηβιέπωλ /-νπζα 
 
………………… 
 
(νλνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή) 

 

 
α) Ο /Η πλ-επηβιέπωλ /-νπζα 
………………………… 
(νλνκαηεπώλπκν  
 
& ππνγξαθή) 

  
β) Ο /Η πλ-επηβιέπωλ /-νπζα 
……………………………… 
 
(νλνκαηεπώλπκν & ππνγξαθή) 

                                                                                              

 


