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ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας,
Εκπαίδευσης και Πολιτισµού (Master’s Degree in European Policies on Youth, Education and
Culture)» έχει ως κύριο σκοπό την παροχή εκπαίδευσης µεταπτυχιακού επιπέδου, έτσι ώστε
οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστηµονικό υπόβαθρο σε ζητήµατα σχεδιασµού και διαχείρισης πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία, την εκπαίδευση και
τον πολιτισµό, καθώς και σοβαρές ακαδηµαϊκές και επαγγελµατικές προοπτικές.
Ειδικότερα, οι σκοποί του ΠΜΣ έχουν ως εξής:
•

•
•

•

Παροχή υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακών σπουδών, γνώσεων σχεδιασµού και διαχείρισης πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον
πολιτισµό,
Προετοιµασία για µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου,
Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, µεθοδολογίας και πολιτικών για την παραγωγή ολοκληρωµένων λύσεων, ερευνητικών προτάσεων, αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού
και προώθηση δράσεων που αφορούν τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισµό,
Κατάρτιση επιστηµόνων µε τις απαιτούµενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδροµία
στον ιδιωτικό, δηµόσιο και ακαδηµαϊκό τοµέα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Το ΠΜΣ απονέµει Μεταπτυχιακού ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) µε τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισµού (Master’s Degree in European Policies on
Youth, Education and Culture)».

ΑΡΘΡΟ 3
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
3.1. ∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων
Τουλάχιστον δύο µήνες πριν την έναρξη των µαθηµάτων δηµοσιεύεται στον τύπο σχετική
ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόµενους υποψήφιους, που προσδιορίζει:
1. Τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ
2. Την προθεσµία υποβολής δικαιολογητικών

3. Το γενικό τρόπο αξιολόγησης υποψηφίων
4. Τη διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών
Οι αιτήσεις των υποψήφιων µεταπτυχιακών φοιτητών υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα, που
διατίθενται από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ. Στη συνέχεια η Γραµµατεία, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους υποψήφιους µεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ το σύνολο των αιτήσεων µε το συνοδευτικό υλικό.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:
1. Έντυπη αίτηση
2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα
3. Αντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύονται και από την αναγνώριση του ∆OΑΤΑΠ)
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (µε ακριβή Μ.Ο.)
5. ∆ύο συστατικές επιστολές, κατά προτίµηση από Καθηγητές ή/ και Λέκτορες ΑΕΙ (Τα
έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαµβάνονται από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ.)
6. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, που θα πιστοποιείται σύµφωνα µε τα εκ του
άρθρου 28 του Π.∆. 50/2001 οριζόµενα, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 116/2006
(ΦΕΚ 115/τΑ΄/ 09.06.2006) και Π.∆. 146/2007 (ΦΕΚ 185/τΑ΄/03.08.2007), και ισχύουν αναλογικώς εφαρµοζόµενα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται
να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση.
7. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνοµάθειά τους µε την κατάθεση των οριζοµένων από το νόµο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνοµάθειας.
8. Αντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
9. Επιπρόσθετα προσόντα (πτυχία, ξένες γλώσσες, ειδικά σεµινάρια, γνώση Η/Υ, µαθήµατα σε πανεπιστήµια του εξωτερικού, πτυχία συµπληρωµατικής εκπαίδευσης, βραβεία) που θα αποδεικνύονται µε αντίγραφο επικυρωµένο από την αρχή που το εξέδωσε.
10. Παράβολο εξέταστρων φακέλου 30€, το οποίο δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση της ΓΣΕΣ
3.2. Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τµηµάτων ΑΕΙ. της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από
τον ∆ΟΑΤΑΠ.
Υποψηφιότητα µπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει
επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων (όπως ορίζεται στην παρ. 3.3.) και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις
εισαγωγής στο ΠΜΣ.
3.3. ∆ιαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, σε συνεργασία µε άλλους Καθηγητές ή/ και Λέκτορες
του Τµήµατος, τους οποίους ορίζει η ΓΣΕΣ (εφόσον το κρίνει απαραίτητο), είναι αρµόδια για
την αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι προσκόµισαν εµπρόθεσµα όλα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις:
1. Η πρώτη φάση περιλαµβάνει την αξιολόγηση του φακέλου δικαιολογητικών του υποψηφίου, ως προς τα προσόντα τα οποία περιέχονται σε αυτόν. Ο συντελεστής βαρύτητας που
αποδίδεται στο αξιολογηθέν περιεχόµενο του φακέλου είναι 75% και αναλύεται ως εξής:
• Γενικός βαθµός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας: 40%)
• Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου (συντελεστής βαρύτητας: 10%)
• Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία
αποδεικνύεται µε δηµοσιεύσεις ή µε πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συµµετοχή σε
ερευνητικά προγράµµατα (συντελεστής βαρύτητας: 10%)
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•

•

Η γνώση δεύτερης γλώσσας σε πολύ καλό επίπεδο που πιστοποιείται σύµφωνα µε τα
εκ του άρθρου 28 του Π.∆. 50/2001 οριζόµενα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
αναλογικώς εφαρµοζόµενα. (συντελεστής βαρύτητας: 10%)
Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών (συντελεστής βαρύτητας: 5%)

2. Η δεύτερη φάση περιλαµβάνει συνέντευξη από τρία τουλάχιστον µέλη της Συντονιστικής
Επιτροπής. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων
των απαιτουµένων δικαιολογητικών, πρωτοτύπων ή αντιγράφων τους σύµφωνα µε την αριθµ.
πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Α∆Α: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ). Ο συντελεστής βαρύτητας που
αποδίδεται στη δεύτερη φάση είναι 25%.
3. Κατά την τρίτη φάση, διαµορφώνεται η κατάταξη των υποψηφίων και προωθείται στη
Γ.Σ.Ε.Σ. προς επιλογή των φοιτητών σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό.
3.4. ∆ιαδικασία πρόκρισης και τελικής επιλογής υποψηφίων
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ σε ολοµέλεια:
1.
Μετά τη διαπίστωση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις της πρώτης φάσης,
αξιολογεί και προκρίνει τους υποψηφίους µε βάση τα κριτήρια της δεύτερης φάσης.
2.
Προωθεί τον κατάλογο των προκριθέντων στη δεύτερη φάση στη Γραµµατεία του
ΠΜΣ, που επικοινωνεί µε αυτούς για συµµετοχή στη δεύτερη φάση σε συγκεκριµένη
ηµεροµηνία.
3.
Μετά το πέρας και της δεύτερης φάσης, καταρτίζεται κατάλογος κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων. Οι κατάλογοι των επιτυχόντων υπόκεινται στην τελική έγκριση της
ΓΣΕΣ. Ο αριθµός των εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 30 άτοµα ετησίως. Η
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης σε ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες θα αξιολογούνται κατά περίπτωση από την ίδια, µπορεί να αυξήσει τον αριθµό των εισακτέων κατά
20%.
4.
Οι πρώτοι από τους επιτυχόντες, οι οποίοι καλύπτουν τον αριθµό των εισακτέων σύµφωνα µε την αντίστοιχη προκήρυξη ενηµερώνονται από τη Γραµµατεία και καλούνται
να απαντήσουν εντός 5 ηµερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο ΠΜΣ, αποδεχόµενοι τους όρους λειτουργίας του.
5.
Η µη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο µέσα στην παραπάνω προθεσµία ισοδυναµεί
µε άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραµµατεία ενηµερώνει τους αµέσως επόµενους στη σειρά αξιολόγησης από τον αντίστοιχο κατάλογο επιτυχόντων.
3.5. ∆ιασφάλιση του αδιάβλητου κατά τη διαδικασία επιλογής
Για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας επιλογής απαιτείται ιδίως η εξακρίβωση
της ουσιαστικής γνησιότητας και ακρίβειας των προσκοµιζοµένων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
4.1. ∆ιάρκεια, ∆οµή και Περιεχόµενο Προγράµµατος
1.

Το ΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους, αλλά και µερικής, φοίτησης. Σε περίπτωση πλήρους φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάµηνα. Σε περίπτωση µερικής φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται σε πέντε (5) διδακτικά εξάµηνα. Το διδακτικό εξάµηνο
διαρκεί δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδοµάδες. Τα µαθήµατα του ΠΜΣ διακρίνονται σε έξι (6) Υποχρεωτικά Μαθήµατα και έξι (6) Μαθήµατα Επιλογής. Τα µαθήµατα διδάσκονται τρεις (3) ώρες την εβδοµάδα.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ο µεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς στα έξι (6) υποχρεωτικά
µαθήµατα και σε δύο (2) από τα έξι (6) µαθήµατα επιλογής. Σε περίπτωση πλήρους
φοίτησης, η παρακολούθηση και η εξέταση των µαθηµάτων γίνεται στα δύο (2) πρώτα
εξάµηνα και κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαµήνου ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει
τη διπλωµατική του εργασία, εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα µαθήµατα των
δύο πρώτων εξαµήνων. Σε περίπτωση µερικής φοίτησης, η παρακολούθηση και η εξέταση των µαθηµάτων γίνεται στα τέσσερα (4) πρώτα εξάµηνα και κατά τη διάρκεια του
Ε΄ εξαµήνου ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωµατική του εργασία, εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα µαθήµατα των τεσσάρων πρώτων εξαµήνων.
Προβλέπεται δυνατότητα παράτασης για την εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας, µετά από απόφαση της ΓΣΕΣ του Τµήµατος.
Κάθε εξαµηνιαίο υποχρεωτικό µάθηµα ισοδυναµεί µε οκτώ (8) πιστωτικές µονάδες
ECTS, ενώ κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα επιλογής ισοδυναµεί µε έξι (6) πιστωτικές µονάδες ECTS. Η διπλωµατική εργασία ισοδυναµεί µε τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες
ECTS. Το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης απονέµεται µετά τη συµπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών µονάδων ECTS.
Η ΓΣΕΣ, µετά από τεκµηριωµένη πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, καθορίζει τα
µαθήµατα επιλογής που θα διδάσκονται. Προκειµένου να διδαχτεί ένα µάθηµα επιλογής θα πρέπει να το έχουν επιλέξει τέσσερις (4) τουλάχιστον φοιτητές του Προγράµµατος. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν το δικαίωµα αλλαγής στα µαθήµατα επιλογής
έως το τέλος της γ' εβδοµάδας του κάθε εξαµήνου. Σε µία τέτοια περίπτωση αλλαγής
του µαθήµατος επιλογής, οι παρουσίες µεταφέρονται.
Μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος δεν έχει αποκτήσει το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης εντός τριετίας από την εγγραφή του στο ΠΜΣ, διαγράφεται από το ΠΜΣ, εκτός αν η ΓΣΕΣ αποφασίσει την παράταση παραµονής του σε αυτό για ένα ακόµη έτος.
Κατόπιν αίτησης µεταπτυχιακού φοιτητή, είναι δυνατόν να του χορηγηθεί αναστολή
φοίτησης, µε απόφαση της ΓΣΕΣ, για µέχρι δύο διδακτικά εξάµηνα και µόνο για αποδεδειγµένα σοβαρούς λόγους υγείας.
Κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα (υποχρεωτικό ή επιλογής) θα πρέπει να εξετάζεται γραπτώς
και να περιλαµβάνει τουλάχιστον µία (1) υποχρεωτική εργασία. Απαλλακτικές εργασίες δεν υφίστανται.
Γίνονται αποδεκτές εργασίες, διπλωµατικές ή µη, στην αγγλική γλώσσα εφόσον το επιθυµεί ο φοιτητής/τρια.

4.2. Πρόγραµµα Μαθηµάτων
1.
2.

Το πρόγραµµα µαθηµάτων του ΠΜΣ και η έναρξή τους ανακοινώνεται από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ.
Η ΓΣΕΣ µπορεί να αποφασίζει την τροποποίηση του προγράµµατος µαθηµάτων, µε την
τήρηση της νόµιµης διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
5.1. Παρακολούθηση Προγράµµατος Σπουδών
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις,
τα εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε µάθηµα. Το όριο απουσιών που δικαιούται ο κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής είναι µέχρι εννέα (9) ώρες σε κάθε
µάθηµα (τρεις διαλέξεις), άσχετα αν πρόκειται για απουσίες δικαιολογηµένες ή αδικαιολόγητες. Για µεγαλύτερο αριθµό απουσιών η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει την εκπόνηση
ειδικής συµπληρωµατικής εργασίας, την επανάληψη του µαθήµατος ή τον αποκλεισµό του
φοιτητή από το συγκεκριµένο πρόγραµµα.
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5.2. Υποχρεώσεις Φοιτητών
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ είναι υποχρεωµένοι:
•
•
•
•

•

Να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα µαθήµατα του ισχύοντος προγράµµατος σπουδών υπογράφοντας στο παρουσιολόγιο.
Να υποβάλλουν µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες τις απαιτούµενες εργασίες για το
κάθε µάθηµα.
Να προσέρχονται στις προβλεπόµενες εξετάσεις.
Να καταβάλλουν τα δίδακτρα στις ηµεροµηνίες που ορίζονται από τη Γραµµατεία του
προγράµµατος. Φοιτητής ο οποίος δεν έχει εξοφλήσει πλήρως τις οικονοµικές του υποχρεώσεις µέχρι την έναρξη της εξεταστικής περιόδου κάθε εξαµήνου αποκλείεται από
τη συµµετοχή του στη συγκεκριµένη εξεταστική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση φοιτητής,
ο οποίος δεν έχει ανταποκριθεί στις οικονοµικές του υποχρεώσεις, δε δικαιούται ούτε
να συµµετάσχει στην ορκωµοσία ούτε να του χορηγηθεί βεβαίωση για επιτυχή ολοκλήρωση σπουδών.
Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του ΠΜΣ καθώς και την ακαδηµαϊκή δεοντολογία.

Η µη τήρηση των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκµηριωµένη δικαιολογία, αποτελεί αιτία
απορριπτικού βαθµού ή αποκλεισµού από το ΠΜΣ.
5.3. Υποχρεώσεις ∆ιδασκόντων
Ο υπεύθυνος για τη διδασκαλία µαθήµατος στο ΠΜΣ είναι υποχρεωµένος:
•
•
•
•

•

•
•

Να τηρεί πιστά και επακριβώς το πρόγραµµα και το ωράριο των παραδόσεων του µαθήµατος.
Να ελέγχει, αν οι φοιτητές που είναι παρόντες και µόνο αυτοί έχουν υπογράψει στο
παρουσιολόγιο.
Να καθορίζει το περιεχόµενο του µεταπτυχιακού µαθήµατος µε τρόπο που αυτό να είναι έγκυρο και σύµφωνο µε τις τρέχουσες εξελίξεις.
Να τηρεί τουλάχιστον δύο ώρες γραφείου την εβδοµάδα, που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία των φοιτητών µαζί του για θέµατα που άπτονται των σπουδών
τους και του συγκεκριµένου µαθήµατος.
Να υποβάλλει κατά την έναρξη του εξαµήνου προς διανοµή στη Γραµµατεία του ΠΜΣ
το αναλυτικό πρόγραµµα (syllabus), που θα καλύπτει σε εβδοµαδιαία βάση την ύλη για
κάθε ενότητα του µαθήµατος, µελέτες περιπτώσεων και τη σχετική σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.
Να προσδιορίζει προφορικά και γραπτά τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών σε κάθε
µάθηµα στην αρχή του κάθε εξαµήνου.
Να χορηγεί πρόσβαση στα γραπτά και στην εργασία των φοιτητών, εφόσον οι τελευταίοι το αιτηθούν εγγράφως ή µε ηλεκτρονικό µήνυµα προς τον/τους διδάσκοντα/ές
καθηγητή/ές.

Η µη τήρηση όλων των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκµηριωµένη δικαιολογία, αποτελεί
λόγο για παρακράτηση µέρους ή όλης της αποζηµίωσης ως και αφαίρεση του δικαιώµατος
διδασκαλίας.

5.4. Εξετάσεις και Βαθµολογία Φοιτητών
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Η αξιολόγηση των φοιτητών για κάθε µάθηµα γίνεται από το διδάσκοντα µε τον τρόπο που ο
ίδιος έχει ορίσει πριν από την έναρξη των παραδόσεων. Η αξιολόγηση των επιδόσεών τους
γίνεται µε την κλίµακα 1-10.
Ο φοιτητής που αποτυγχάνει στις εξετάσεις µαθήµατος βαθµολογείται µε βαθµό «Ε» (Επανάληψη). Αν ένας φοιτητής βαθµολογηθεί µε βαθµό «Ε» σε περισσότερα από δύο µαθήµατα
ενός εξαµήνου αποβάλλεται από το ΠΜΣ, µε απόφαση της ΓΣΕΣ. O φοιτητής που βαθµολογείται µε βαθµό «Ε» σε ένα ή δύο µαθήµατα ενός εξαµήνου επανεξετάζεται µία και µόνο φορά σε αυτά σε διάστηµα τριών µηνών από την έκδοση των αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση
νέας αποτυχίας υποχρεώνεται για τελευταία φορά να επαναλάβει τα µαθήµατα αυτά το εξάµηνο που θα διδαχθούν, σύµφωνα µε το πρόγραµµα µε δικαίωµα µίας και µόνο εξέτασης.
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ που θεωρούν ότι αδικήθηκαν στη βαθµολόγησή τους σε
συγκεκριµένο µάθηµα, έπειτα από δύο συνεχείς αποτυχίες, έχουν το δικαίωµα να απευθύνονται σε Τριµελή Επιτροπή, η οποία θα ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ειδικά για τη συγκεκριµένη περίπτωση. Η Τριµελής Επιτροπή θα εξετάζει το θέµα και θα εισηγείται στη ΓΣΕΣ, η οποία θα
λαµβάνει και την τελική απόφαση, την αποβολή τους από το ΠΜΣ ή την επανεξέτασή τους.
Στην Τριµελή Επιτροπή θα συµµετέχει και ο διδάσκων καθηγητής, ο οποίος βαθµολόγησε το
µάθηµα. Στην περίπτωση που η ΓΣΕΣ αποφασίσει επανεξέταση, ορίζεται νέα γραπτή ή προφορική εξέταση του φοιτητή, εντός µεγίστου περιόδου τριάντα (30) ηµερών, από άλλο µέλος
∆ΕΠ (διαφορετικό µέλος ∆ΕΠ από τον διδάσκοντα και τριµελή επιτροπή).
Βαθµός «ΕΛΛ» (ελλιπώς) δίδεται από το διδάσκοντα σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση
του, όπως αδυναµία του φοιτητή να λάβει µέρος στις εξετάσεις ή να παραδώσει εργασία για
λόγους επαγγελµατικούς ή υγείας και αργότερα µέσα σε νέα τακτή προθεσµία δύναται να
αντικατασταθεί µε κανονικό βαθµό, εφόσον ο φοιτητής εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις.
Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτελέσµατα των εξετάσεων το αργότερο µέσα σε διάστηµα 30 ηµερών από την ηµέρα εξέτασης. Αν ένα µάθηµα διδάσκεται από δύο ή
περισσότερα µέλη ∆ΕΠ, ο τρόπος βαθµολόγησης καθορίζεται µε συµφωνία µεταξύ τους και
σύµφωνα µε το βάρος της διδασκαλίας επί του συνόλου διαλέξεων του κάθε διδάσκοντα (και
έχει καθοριστεί από την αρχή του εξαµήνου). Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των διδασκόντων, η ΓΣΕΣ αποφασίζει οριστικά για τον τρόπο/βαρύτητα βαθµολόγησης.
Η µη τήρηση όλων των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκµηριωµένη δικαιολογία, αποτελεί
λόγο για παρακράτηση µέρους ή όλης της αποζηµίωσης ως και αφαίρεση του δικαιώµατος
διδασκαλίας.
5.5. Αξιολόγηση Μαθηµάτων και ∆ιδασκόντων
Μετά την ολοκλήρωση ενός µαθήµατος, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές το αξιολογούν σε ερωτηµατολόγιο που συµπληρώνουν (ειδικά έντυπα). Το σχετικό έντυπο καλύπτει το µάθηµα ως
προς το περιεχόµενο, τον τρόπο διδασκαλίας, το βαθµό συσχέτισής του µε την πράξη και τις
αρχές και τη φιλοσοφία του ΠΜΣ.
Η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται µε ευθύνη της
Γραµµατείας του ΠΜΣ την προτελευταία ηµέρα των παραδόσεων και τα συµπληρωµένα έντυπα σφραγίζονται σε ειδικό φάκελο. Οι πίνακες που ετοιµάζονται παραδίδονται στον ∆ιευθυντή του ΠΜΣ, µε στόχο την αξιοποίησή τους για τη βελτίωση του επιπέδου σπουδών του
Προγράµµατος. Μετά την υποβολή της καταστάσεως βαθµολογίας για το µάθηµα, παραδίδεται και στο διδάσκοντα ο πίνακας της αξιολόγησης µε τις τυχόν παρατηρήσεις.
Κατά τους µήνες Φεβρουάριο και Ιούνιο, ο ∆ιευθυντής του ΠΜΣ θα παρουσιάζει στη ΓΣΕΣ
τις εκτιµήσεις του σε σχέση µε τις αξιολογήσεις.

6

5.6 ∆ιαδικασία Εκπόνησης ∆ιπλωµατικής Εργασίας
Κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαµήνου (ή κατά τη διάρκεια του ∆΄ εξαµήνου σε περίπτωση µερικής φοίτησης) ο µεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να ετοιµάσει ένα προκαταρκτικό περίγραµµα
έρευνας για την εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας και να επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή
µε τη σύµφωνη γνώµη του, ο οποίος πρέπει να ανήκει στους διδάσκοντες στο ΠΜΣ. Η αποδοχή της προτάσεως για έρευνα γίνεται µε κριτήρια τη συνάφεια του θέµατος µε το µεταπτυχιακό πρόγραµµα, τη συµβολή σε αναµενόµενα οφέλη και τα στοιχεία πρωτοτυπίας στην
προσέγγιση.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επαρκώς αιτιολογηµένες, επιβλέπων καθηγητής µπορεί να είναι
και Καθηγητής ή/ και Λέκτορας του Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών που δε
διδάσκει στο ΠΜΣ.
Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος. Η Συντονιστική Επιτροπή και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του µεταπτυχιακού φοιτητή.
Ανάλογα µε την εξέλιξη στην εκπόνηση της εργασίας, ο µεταπτυχιακός φοιτητής ενηµερώνει
τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος παρακολουθεί αν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές της έρευνας.
Η έκταση της διπλωµατικής εργασίας ορίζεται από 10.000 µέχρι 20.000 λέξεις. Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωµατικής εργασίας, συγκροτείται από τη Γενική Συνέλευση
Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος ∆ιµελής ή Τριµελής Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία ο
φοιτητής παρουσιάζει τα κύρια σηµεία της εργασίας µε τα συµπεράσµατα. Ένα από τα µέλη
της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι ο επιβλέπων καθηγητής. Η αξιολόγηση της εργασίας περιλαµβάνει προφορική ανάπτυξη του θέµατος ενώπιον της Επιτροπής. Η ∆ιµελής ή
Τριµελής Εξεταστική Επιτροπή υποβάλλει για έγκριση στη Συντονιστική Επιτροπή ειδική
έκθεση µε την αξιολόγηση και τη βαθµολογία της εργασίας. Η Συντονιστική Επιτροπή στη
συνέχεια προωθεί την έκθεση στη ΓΣΕΣ.
Σε περίπτωση που ο φοιτητής ζητήσει αλλαγή του επιβλέποντα καθηγητή ή του θέµατος της
∆ιπλωµατικής Εργασίας, αποφασίζει σχετικά η ΓΣΕΣ, µετά από εισήγηση της Συντονιστικής
Επιτροπής.
Κάθε φοιτητής εξετάζεται στη διπλωµατική του εργασία µόνο µία φορά, χωρίς δυνατότητα
επανεξέτασης.
Η ανακοίνωση της παρουσίασης της διπλωµατικής εργασίας είναι ευθύνη της Γραµµατείας
και θα πρέπει να αναρτάται ηλεκτρονικά τρείς (3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία παρουσίασης.
Όλες οι διπλωµατικές εργασίες θα εξετάζονται πριν την παρουσίαση από εργαλείο αναζήτησης λογοκλοπής που θα γίνεται από τον διευθυντή του µεταπτυχιακού, και επίσηµη αναφορά
θα αποστέλλεται στην Γραµµατεία, όπου θα τηρείται αρχείο, στον επιβλέποντα και
στον/στους εξεταστή/-ές. Σε περίπτωση που ο φοιτητής θελήσει να του γνωστοποιηθεί το αποτέλεσµα της λογοκλοπής, αυτό δύναται να γίνει ύστερα από αίτηµά του για σοβαρό λόγο.

ΑΡΘΡΟ 6
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το ΠΜΣ λειτουργεί µε τα νόµιµα διοικητικά όργανα, τα οποία είναι α) η Γενική Συνέλευση
Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) και β) η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.
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Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος, τους Καθηγητές και Λέκτορες του Τµήµατος και δύο µεταπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος. Η ΓΣΕΣ είναι αρµόδια για τον ορισµό των µελών των συµβουλευτικών επιτροπών,
των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονοµή µεταπτυχιακών διπλωµάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών και για κάθε άλλο θέµα προβλεπόµενο από τις νόµιµες διατάξεις.
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ απαρτίζεται από τρεις Καθηγητές ή/ και Λέκτορες του
Τµήµατος, οι οποίοι έχουν αναλάβει µεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών
και ορίζονται από τη ΓΣΕΣ, µε διετή ανανεώσιµη θητεία. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και το συντονισµό λειτουργίας του ΠΜΣ. Η ΓΣΕΣ ορίζει µε
διετή ανανεώσιµη θητεία το ∆ιευθυντή του ΠΜΣ, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής. Ο ∆ιευθυντής του ΠΜΣ, που πρέπει να είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής
Καθηγητής του Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, εισηγείται στη ΓΣΕΣ κάθε
θέµα που αφορά την αποτελεσµατική εφαρµογή του ΠΜΣ.

ΑΡΘΡΟ 7
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
7.1. Γενικά
Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων στο ΠΜΣ είναι η επιστηµοσύνη και η συνάφεια της
ειδικότητας, της πείρας και του διδακτικού και ερευνητικού τους έργου µε το συγκεκριµένο
αντικείµενο.
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν Καθηγητές, Λέκτορες ή οµότιµοι καθηγητές του Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ή επιστήµονες της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, µε κύρος και αναγνωρισµένο επαγγελµατικό έργο σε
σχετικό επιστηµονικό πεδίο και γενικά επιστήµονες που θα συγκεντρώνουν τα νόµιµα προσόντα για διδασκαλία στο ΠΜΣ.
Η επιλογή διδασκόντων στο ΠΜΣ θα γίνεται από τη ΓΣΕΣ του Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Συνδιδασκαλία µαθηµάτων µπορεί να ανατίθεται από την ΓΣΕΣ σε τρία, κατά µέγιστο, µέλη
∆ΕΠ ανά µάθηµα. Στις περιπτώσεις µαθηµάτων συνδιδασκαλίας, οι φοιτητές θα πρέπει να
εξετάζονται ξεχωριστά από τον κάθε διδάσκοντα, σε διαφορετική κόλλα αναφοράς και η
βαθµολογία να κατατίθεται στη Γραµµατεία από τον κάθε διδάσκοντα ξεχωριστά εντός 30
ηµερών από την ηµεροµηνία της εξέτασης. Η τελική βαθµολογία προκύπτει από το µέσο όρο
των βαθµών των συνδιδασκόντων (ανάλογα µε την βαρύτητα των εβδοµάδων διδασκαλίας
του κάθε διδάσκοντα) και σύµφωνα µε τον τρόπο βαθµολόγησης που έχει οριστεί εξαρχής.
7.2. Αποζηµίωση ∆ιδασκόντων
Η ωριαία αποζηµίωση των διδασκόντων για τη διδασκαλία καθώς και η αποζηµίωση για την
επίβλεψη µεταπτυχιακής εργασίας ή για οποιοδήποτε άλλο ανατιθέµενο µεταπτυχιακό έργο,
ρυθµίζονται µε απόφαση της ΓΣΕΣ, µετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής.
7.3. Περιορισµός στη ∆ιδασκαλία Μαθηµάτων
Ο µέγιστος αριθµός µαθηµάτων για κάθε διδάσκοντα στο ΠΜΣ είναι δύο (2) ετησίως. Ο µέγιστος αριθµός διπλωµατικών εργασιών για κάθε επιβλέποντα είναι τέσσερις (4) κάθε ακαδηµαϊκό έτος, εκτός αν η ΓΣΕΣ αποφασίσει διαφορετικά. Εάν η φύση του θέµατος αφορά
πέραν του ενός επιστηµονικά πεδία είναι δυνατή η συνεργασία δύο επιβλεπόντων.
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7.4. Λόγοι Αντικατάστασης ∆ιδάσκοντος
Εάν στο τέλος ενός εξαµήνου διδασκαλίας καταδειχθεί ότι ο διδάσκων δεν ικανοποιεί πλήρως
τα κριτήρια του άρθρου 5.3. και 5.5. του παρόντος, τότε είναι δυνατή η αντικατάστασή του
µε απόφαση της ΓΣΕΣ.
Ο διδάσκων υποχρεούται να τηρεί τον παρόντα Κανονισµό ή κάθε άλλη διάταξη σχετική µε
το ΠΜΣ.

ΑΡΘΡΟ 8
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1.

2.

3.

4.

Η Γραµµατεία του ΠΜΣ επιλαµβάνεται των διαφόρων θεµάτων της λειτουργίας του
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος (εγγραφές σπουδαστών, τήρηση φακέλων βαθµολογίας, αξιολογήσεις διδασκόντων, χορήγηση πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, ενηµέρωση για διάφορες υποτροφίες, δάνεια και για άλλα προγράµµατα σπουδών, υποστήριξη στο εργαστήριο Η/Υ και στη βιβλιοθήκη κλπ).
Τα καθήκοντα του επικεφαλής της Γραµµατείας του ΠΜΣ είναι να διεκπεραιώνει τρέχοντα θέµατα, που αφορούν το διδακτικό προσωπικό, τους σπουδαστές, το πρόγραµµα,
τις επαφές µε τις διάφορες υπηρεσίες και τα συνεργαζόµενα ιδρύµατα και να φροντίζει
για τις δηµόσιες σχέσεις του ΠΜΣ.
Στη Γραµµατεία προσλαµβάνονται υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου
(ιδιωτικού δικαίου), εφόσον υπάρχουν ίδιοι πόροι του προγράµµατος για την κάλυψη
της αποζηµίωσής τους, των ασφαλιστικών εισφορών κλπ.
Το προσωπικό της Γραµµατείας προσλαµβάνεται µε αντικειµενικές και αδιάβλητες
διαδικασίες.

ΑΡΘΡΟ 9
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.

2.

Εκτός από τη διδασκαλία µαθηµάτων του Προγράµµατος Σπουδών του ΠΜΣ µπορεί να
γίνονται και παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές µπορεί να είναι: έκδοση βιβλίων, σηµειώσεων, µονογραφιών, ειδικών
µελετών, διαλέξεις, διοργάνωση συνεδρίων κ.ά.
Για την παρακολούθηση των παράλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΠΜΣ
χορηγείται βεβαίωση.

ΑΡΘΡΟ 10
ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από τις εξής πηγές χρηµατοδότησης:
•
•

∆ίδακτρα,
∆ωρεές, παροχές, κληροδοτήµατα, χορηγίες και λοιπά.

Σε υπαλλήλους του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας παρέχεται έκπτωση 50% επί του ποσού των
διδάκτρων και εφόσον δεν απειλείται η βιωσιµότητα του µεταπτυχιακού.

ΑΡΘΡΟ 11
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
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Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται υγειονοµικής περίθαλψης και ∆ελτίου Ακαδηµαϊκής
Ταυτότητας.

ΑΡΘΡΟ 12
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
Στην τελετή ορκωµοσίας µετέχουν µόνο οι φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις.
Η τελετή ορκωµοσίας (απαγγελία όρκου) γίνεται µε ειδική τήβεννο και παρουσία του Πρύτανη, των Αναπληρωτών Πρύτανη, του Κοσµήτορα της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών
Επιστηµών και Τεχνών, του Προέδρου του Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και
του ∆ιευθυντή του ΠΜΣ.
Η τήβεννος, την οποία θα φορούν οι µεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την τελετή αποφοίτησής
τους, θα είναι µανδύας από µαύρο ύφασµα, µε περιλαίµιο και περιώµιο, που θα φέρουν το
χρώµα του Τµήµατος, και στο στήθος θα υπάρχει κεντηµένο το διάσηµο του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας.
Το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα τυπώνεται σε καλαίσθητη ειδική περγαµηνή, για την οποία οι
µεταπτυχιακοί φοιτητές θα καταβάλλουν στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας το ποσό των σαράντα (40€) ευρώ, το οποίο αφορά τη δαπάνη για την αγορά της µεµβράνης και των εξόδων εκτύπωσής της. Με την καταβολή του παραπάνω ποσού οι µεταπτυχιακοί φοιτητές, πέρα από τη µεµβράνη του πτυχίου, θα δικαιούνται να λάβουν δωρεάν ένα
(1) αντίγραφο του πτυχίου και ένα (1) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας. Για κάθε νέο
αντίγραφο πτυχίου ή για την έκδοση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθµολογίας από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να καταβάλλουν στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας το ποσό των έξι (6€) ευρώ.
Τα ποσά που καταβάλλουν οι µεταπτυχιακοί φοιτητές για περγαµηνή και για αντίγραφο πτυχίου µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση της ΓΣΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 13
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού µπορούν να τροποποιούνται µε απόφαση της ΓΣΕΣ.
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