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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 
Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις  
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής, το οποίο πραγματοποιείται από το Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, βασίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία, στον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και συναφώς 
στην υπ’ αριθμ. 116542/Β7 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2100/31-7-2014). Ο Κανονισμός 
αυτός εγκρίθηκε από τη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία με αριθμό 
632/31-5-2017. 
 
Άρθρο 2 Σκοπός και αντικείμενο  
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι οι επιμέρους κλάδοι των 
Επιστημών της Αγωγής, καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο και το εφαρμοσμένο 
πεδίο τους. Σκοπός του είναι η εξειδίκευση επιστημόνων στο χώρο των Επιστημών της 
Αγωγής, με στόχο αφενός την προαγωγή των επιμέρους κλάδων των επιστημών αυτών 
μέσα από την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και την καλλιέργεια της 
επιστημονικής σκέψης γενικότερα και αφετέρου την παροχή επαγγελματικών 
δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου για τη στελέχωση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και άλλων 
φορέων με προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο και ικανό να ανταποκριθεί στην αποστολή 
του. 
 
Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» απονέμει:  
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Επιστήμες της Αγωγής», στις εξής 
κατευθύνσεις: 
1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση (ΑΕ). 
2. Γλώσσα και Παιδική Λογοτεχνία (ΓΠΛ). 
3. Ειδική Εκπαίδευση (ΕΕ). 
4. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΔΕ). 
5. Οργάνωση, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση (ΟΔΑ). 
6. Συμβουλευτική εφαρμοσμένη σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά πλαίσια (Σ). 
7. Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση (ΦΕ). 
 
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής, όλων των 
κατευθύνσεων, παρέχει στους κατόχους του Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, 
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σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, 2 και 3, του ν. 3848/10 (ΦΕΚ 71 Α’/19-5-2010), όπως 
τροποποιήθηκε (οι παρ. 1 και 3) με την υποπαρ. Θ2 του άρθρου πρώτου του ν. 
4093/2012 (ΦΕΚ Α’/12-11-2012) και με την παρ. 22 του άρθρου 36 του ν. 4186 (ΦΕΚ 
193 Α’/17-9-2013) αντίστοιχα.  
 
Άρθρο 4 Προϋποθέσεις συμμετοχής, αίτηση υποψηφιότητας - δικαιολογητικά, 
εξετάσεις - κριτήρια επιλογής 
1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί: 
Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής, 
πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών, αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου.  
 H Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), έπειτα από εισήγηση της 
Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, μπορεί να υποχρεώσει τους υποψήφιους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές να εξεταστούν επιπροσθέτως σε συγκεκριμένα μαθήματα, 
όταν οι βασικές σπουδές τους υπαγορεύουν κάτι τέτοιο.   
 
2. Αίτηση συμμετοχής – δικαιολογητικά 
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ καλούνται να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται έγκαιρα, τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των πτυχίων τους 

2. Βιογραφικό Σημείωμα 

3. Την/τις πτυχιακή/ες εργασία/ες τους (αν έχουν εκπονήσει) 

4. Τις τρεις αντιπροσωπευτικότερες δημοσιεύσεις τους (αν υπάρχουν) 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι,  προκειμένου να εγγραφούν, να 
προσκομίσουν επίσης: 

1. Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων (σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής, 

απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ) 

2. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας1  

Επιτυχών υποψήφιος, ο οποίος δεν θα προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω 
δικαιολογητικά, αποκλείεται και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών στη 
σειρά κατάταξης.  
 Για την εξεταστέα ύλη της γραπτής δοκιμασίας, την υποβολή δικαιολογητικών και 
για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στη Γραμματεία του Τμήματος και να επισκέπτονται το δικτυακό τόπο του Τμήματος 
http://ptde.uoi.gr/.  

                                                           
1 Όλοι οι τίτλοι της αλλοδαπής για την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομισθούν σε πρωτότυπο 

ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτότυπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το 

πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). 

http://ptde.uoi.gr/
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3. Εξετάσεις – Κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών  
Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε γραπτή δοκιμασία στο γνωστικό αντικείμενο της 
κατεύθυνσης που επέλεξαν. 
 Επίσης, εξετάζονται σε μία από τις εξής ξένες γλώσσες2: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, 
εκτός αν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας (Επιπέδου C1 και άνω ή και 

αντίστοιχο με αυτό για τις υπόλοιπες γλώσσες σύμφωνα με τη νομοθεσία3) ή είναι πτυχιούχοι 
Πανεπιστημίων ξένων χωρών από Τμήματα των οποίων η επίσημη γλώσσα 
διδασκαλίας τους συμπίπτει με κάποια από τις προαναφερόμενες γλώσσες ή είναι 
πτυχιούχοι Ξένων Φιλολογιών των παραπάνω γλωσσών ελληνικών Πανεπιστημίων, 
οπότε και απαλλάσσονται της συγκεκριμένης εξέτασης. Η γραπτή εξέταση στην ξένη 
γλώσσα προηγείται και η επιτυχία σε αυτή θεωρείται ως προαπαιτούμενο για τη 
συμμετοχή των υποψηφίων στην εξέταση του γνωστικού αντικειμένου που ακολουθεί. 
Τέλος, οι επιτυχόντες στη γραπτή δοκιμασία, καλούνται να προσέλθουν σε συνέντευξη. 
Για την τελική κατάταξη των υποψηφίων, ανάλογα με την κατεύθυνση, λαμβάνονται 
υπόψη ειδικά κριτήρια, όπως: ο βαθμός πτυχίου, ο βαθμός της γραπτής δοκιμασίας, ο 
βαθμός της συνέντευξης, η κατοχή δεύτερου πτυχίου, η γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας, οι δημοσιεύσεις του υποψήφιου σε έγκριτα περιοδικά, ο βαθμός της 
                                                           
2 Για τους υποψήφιους της κατεύθυνσης ΦΕ είναι υποχρεωτική η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής (επίπεδο C1) 
3 Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται: α) Για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATE IN 

ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE, BULATS English Language Test, 

βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE, INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING 

SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – 

IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7, BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – 

HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), LONDON 

TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- ΤΟΥ EDEXCEL, CERTIFICATE IN 

INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON, CITY & GUILDS LEVEL 2 

CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS 

LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την 

απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και 

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται 

αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης), ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH 

(ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester , ΝΗ- USA) και 

της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ, ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION 

(TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA, EDI Level 2 

Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1), OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 

(Common European Framework equivalent level C1), ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes 

(Council of Europe Level C1), Test of Interactive English, C1 + Level, Test of Interactive English, C1 Level, 

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE (Γ1 και Γ2). 

β) Για τη Γαλλική γλώσσα με πτυχίο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003, DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) 

(χορηγείτο μέχρι το 1996), DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1, CERTIFICAT PRATIQUE DE 

LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I), Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues 

Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1, CERTIFICAT V.B.L.T. 

NIVEAU OPERATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

γ) Για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003, GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου 

Goethe, ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe, 

ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH, ZERTIFIKAT V.B.L.T. 

SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση 

κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας. 
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πτυχιακής εργασίας (αν υπάρχει), κ.ά. Τα κριτήρια αυτά μπορούν να διαφοροποιούνται 
ανά κατεύθυνση. Για τα κριτήρια της κάθε κατεύθυνσης εισηγείται ο Συντονιστής κάθε 
κατεύθυνσης και αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. Τα κριτήρια της κάθε κατεύθυνσης 
ανακοινώνονται στην Προκήρυξη για την επιλογή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών. 
 
Άρθρο 6 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  
Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» διακρίνονται σε:  

1. Μαθήματα κορμού (Κ), κοινά για όλες τις κατευθύνσεις, των οποίων η 
παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

2. Μαθήματα υποχρεωτικά (Υ), για κάθε κατεύθυνση, τα οποία μπορεί να είναι κοινά 
και με άλλες κατευθύνσεις. 

3. Μαθήματα Επιλογής (Ε), τα οποία μπορούν να προσφέρονται είτε στο πλαίσιο του 
προγράμματος σπουδών της κατεύθυνσης είτε να επιλέγονται από τα 
προγράμματα σπουδών άλλων κατευθύνσεων. 

4. Διπλωματική Εργασία, η οποία εκπονείται στο δ’ εξάμηνο σπουδών. 

Πιο συγκεκριμένα:  

1. Κατεύθυνση: Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση (ΑΕ) 

Α’ Εξάμηνο 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

Κ1 Θέματα Επιστημών της Αγωγής Κορμού 10 

Κ2 Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής  Κορμού 10 

ΑΕ-Υ1 Κοινωνική Φιλοσοφία Υποχρεωτικό 10 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 

 

B’ Εξάμηνο  

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

ΑΕ-Υ2 Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών Υποχρεωτικό 10 

ΑΕ-Υ3 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Υποχρεωτικό 10 

ΑΕ-Ε1 

Ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής 

• Συλλογική μνήμη και Ιστορία. Διδάσκοντας 
συγκρουσιακά ζητήματα στο σχολείο  

• Φιλοσοφία για παιδιά 

• Σχολικός εκφοβισμός – Σχολική διαμεσολάβηση (από την 
κατεύθυνση ΔΕ). 

Επιλογής 10 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 
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Γ’ Εξάμηνο 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

ΑΕ-Υ4 Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών: Πρακτική Άσκηση Υποχρεωτικό 10 

ΑΕ-Ε2 Δύο από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:  

• Σύγχρονες φιλοσοφικές προσεγγίσεις του υποκειμένου 
και εκπαίδευση 

• Κοινωνικοποίηση του παιδιού στο σχολικό και 
οικογενειακό περιβάλλον 

• Πολιτισμός και Θρησκειολογία 

Επιλογής 10 

ΑΕ-Ε3 Επιλογής 10 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 

 

Δ’ Εξάμηνο 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

ΑΕ-ΔΕ Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτική 30 

 

2. Κατεύθυνση: Γλώσσα και Παιδική Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση (ΓΠΛ) 

Α’ Εξάμηνο 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

Κ1 Θέματα Επιστημών της Αγωγής Κορμού 10 

Κ2 Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής  Κορμού 10 

ΓΠΛ-Υ1 Γραπτός Λόγος Υποχρεωτικό 10 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 

 

B’ Εξάμηνο  

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

ΓΠΛ-Υ2 Εισαγωγή στο Παιδικό Ανάγνωσμα Υποχρεωτικό 10 

ΓΠΛ-Υ3 Διδακτική Μεθοδολογία της Γλώσσας – Πρακτική Άσκηση Υποχρεωτικό 10 

ΓΠΛ-Ε1 

Ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής 

• Κοινωνικά ζητήματα στην παιδική λογοτεχνία 

• Αφηγηματικές τεχνικές στην Παιδική Λογοτεχνία 

• Παιδικά βιβλία γνώσεων 

Επιλογής 10 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 
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Γ’ Εξάμηνο 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

ΓΠΛ-Υ4 Ιστορία Παιδικής Λογοτεχνίας Υποχρεωτικό 10 

ΓΠΛ-Ε2 

Δύο από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:  

• Διγλωσσία – Δίγλωσση Εκπαίδευση (σε συνεργασία με 
την κατεύθυνση ΔΕ) 

• Φιλαναγνωσία 

• Βασικές έννοιες της Γλωσσολογίας 

• Ρητορική -  επιχειρηματολογία: Η αρχαία μέθοδος της 
πειθούς στη σημερινή ελληνική γλώσσα 

• Δημιουργική γραφή και γλωσσικές τέχνες 

Επιλογής 10 

ΓΠΛ-Ε3 Επιλογής 10 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 

 

Δ’ Εξάμηνο 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

ΓΠΛ-ΔΕ Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτική 30 

 

3. Κατεύθυνση: Ειδική Εκπαίδευση (ΕΕ) 

Α’ Εξάμηνο 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

Κ1 Θέματα Επιστημών της Αγωγής Κορμού 10 

Κ2 Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής  Κορμού 10 

ΕE-Υ1 Ειδική Αγωγή Υποχρεωτικό 10 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 

 

B’ Εξάμηνο  

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

ΕΕ-Υ2 Ψυχοδιαγνωστικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση  Υποχρεωτικό 10 

ΕΕ-Υ3 Μαθησιακές δυσκολίες – Δυσλεξία Υποχρεωτικό 10 

ΕΕ-Ε1 

Ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής 

• Διδακτικές Μέθοδοι στην ειδική εκπαίδευση  

• Παιδαγωγική της Συμπερίληψης  

• Μάθημα επιλογής από συναφή κατεύθυνση 

Επιλογής 10 
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Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 

 

Γ’ Εξάμηνο 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

ΕΕ-Υ4 
Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) στη Σχολική & Κοινωνική Ένταξη των Μαθητών με 
Αναπηρία 

Υποχρεωτικό 10 

ΕΕ-Υ5 Γλωσσική Ανάπτυξη και Διαταραχές Υποχρεωτικό 10 

ΕΕ-Ε2 Μάθημα επιλογής από συναφή κατεύθυνση Επιλογής 10 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 

 

Δ’ Εξάμηνο 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

ΕΕ-ΔΕ Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτική 20 

ΕΕ-Υ6 
Πρακτικές Ασκήσεις σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) 

Υποχρεωτικό 10 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 

 

4. Κατεύθυνση: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΔΕ)  

Α’ Εξάμηνο 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

Κ1 Θέματα Επιστημών της Αγωγής Κορμού 10 

Κ2 Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής  Κορμού 10 

ΔΕ-Υ1 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Υποχρεωτικό 10 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 

 

B’ Εξάμηνο  

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

ΔΕ-Υ2 
Σχολική Βία και Εκφοβισμός – Η Σχολική Διαμεσολάβηση για 
την επίλυση συγκρούσεων στο Σχολείο 

Υποχρεωτικό 10 

ΔΕ-Υ3 Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Υποχρεωτικό 10 

ΔΕ-Ε1 Ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής Επιλογής 10 
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• Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (από ΑΕ) 

• Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική (από Σ) 

• Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου (από ΟΔΑΕ) 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 

 

 

Γ’ Εξάμηνο 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

ΔΕ-Υ4 Διγλωσσία – Δίγλωσση Εκπαίδευση (σε συνεργασία με ΓΠΛ) Υποχρεωτικό 10 

ΔΕ-Υ5 
Πρακτικές Ασκήσεις σε Σχολεία Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης, Τάξεις Υποδοχής ή Ζώνες Εκπαιδευτικής 
Προτεραιότητας  

Υποχρεωτικό 10 

ΔΕ-Ε2 

 

Ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:  

• Διαθρησκειακή Αγωγή και Διαπολιτισμικότητα 

• Διαπολιτισμική Διδακτική και Επικοινωνία 

• Κοινωνικές ανισότητες και Πολιτισμική Ετερότητα στην 
Εκπαίδευση 

Επιλογής 10 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 

 

Δ’ Εξάμηνο 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

ΔΕ-ΔΕ Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτική 30 

 

 

5. Κατεύθυνση: Οργάνωση, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση (ΟΔΑ) 

Α’ Εξάμηνο 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

Κ1 Θέματα Επιστημών της Αγωγής Κορμού 10 

Κ2 Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής  Κορμού 10 

ΟΔΑ-Υ1 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Υποχρεωτικό 10 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 

 

B’ Εξάμηνο  
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Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

ΟΔΑ-Υ2 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Υποχρεωτικό 10 

ΟΔΑ-Υ3 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη «Προγράμματος Διδασκαλίας», με 
Πρακτική Άσκηση 

Υποχρεωτικό 10 

ΟΔΑ-Ε1 

Ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής 

• Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (από ΑΕ) 

• Επιλογή από άλλη, συναφή κατεύθυνση 

Επιλογής 10 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 

 

Γ’ Εξάμηνο 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

ΟΔΑ-Υ4 Αξιολόγηση Μαθητή Υποχρεωτικό 10 

ΟΔΑ-Υ5 Ηγεσία στην Εκπαίδευση Υποχρεωτικό 10 

ΟΔΑ-Ε2 

 

Ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:  

• Κριτική οπτική της μάθησης και της διδασκαλίας 

• Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας 

• Επιλογή από άλλη, συναφή κατεύθυνση 

Επιλογής 10 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 

 

Δ’ Εξάμηνο 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

ΟΔΑ-ΔΕ Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτική 30 

 

6. Συμβουλευτική εφαρμοσμένη σε εκπαιδευτικά & κοινωνικά πλαίσια (Σ)  

Α’ Εξάμηνο 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

Κ1 Θέματα Επιστημών της Αγωγής Κορμού 10 

Κ2 Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής  Κορμού 10 

Σ-Υ1 Συμβουλευτική: Θεωρία και Πράξη Υποχρεωτικό 10 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 

 

B’ Εξάμηνο  
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Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

Σ-Υ2 Μέθοδοι Έρευνας: Ποσοτικές και Ποιοτικές Προσεγγίσεις Υποχρεωτικό 10 

Σ-Υ3 Αξιολόγηση – Μέτρηση στη Συμβουλευτική Υποχρεωτικό 10 

Σ-Ε1 

Ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής 

• Σχολική Ψυχολογία 

• Εφαρμογές της Κοινωνικής Ψυχολογία σε εκπαιδευτικά 
και κοινωνικά πλαίσια 

• Σχολική Συμβουλευτική: Ο συμβουλευτικός ρόλος του 
εκπαιδευτικού 

• Πολυπολιτισμική συμβουλευτική 

• Επαγγελματική συμβουλευτική – συμβουλευτική 
σταδιοδρομίας 

• Μάθημα από άλλη κατεύθυνση, το οποίο είναι συναφές 
με την κατεύθυνση: «Συμβουλευτική εφαρμοσμένη σε 
εκπαιδευτικά και κοινωνικά πλαίσια» 

Επιλογής 10 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 

 

Γ’ Εξάμηνο 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

Σ-Υ4 
Δεξιότητες συμβουλευτικής – Προσωπική ανάπτυξη 
Εργαστήριο Ι: Δεξιότητες συμβουλευτικής 
Εργαστήριο ΙΙ: Προσωπική ανάπτυξη 

Υποχρεωτικό 10 

Σ-Ε2 

 

 

Δύο από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:  

• Αναπτυξιακή Ψυχολογία – Ψυχοπαθολογία 

• Το ερευνητικό εγχείρημα: Από το σχεδιασμό στη 
δημοσίευση 

• Στατιστική  

• Θετική Ψυχολογία 

• Εφαρμογές της προσωποκεντρικής συμβουλευτικής 

• Συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών σε θέματα 
ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών 

• Δεξιότητες Συμβουλευτικής – Πρακτική άσκηση Ι 

Επιλογής 10 

Σ-Ε3 Επιλογής 10 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 

 

Δ’ Εξάμηνο 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

Σ-Υ5 Δεξιότητες Συμβουλευτικής – Πρακτική άσκηση ΙΙ Υποχρεωτικό 10 

Σ-ΔΕ Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτική 20 
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Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 

 

 

7. Κατεύθυνση: Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση (ΦΕ) 

Α’ Εξάμηνο 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

Κ1 Θέματα Επιστημών της Αγωγής Κορμού 10 

Κ2 Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής  Κορμού 10 

ΦΕ-Υ1 Διδακτική Φυσικών Επιστημών Υποχρεωτικό 10 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 

 

B’ Εξάμηνο  

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

ΦΕ-Υ2 Περιβαλλοντικά ζητήματα και διδακτικές μέθοδοι Υποχρεωτικό 10 

ΦΕ-Υ3 Εφαρμογές των Μαθηματικών στην καθημερινή ζωή Υποχρεωτικό 10 

ΦΕ-Ε1 

Ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής 

• Το πείραμα στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 

• Αποδεικτικές μέθοδοι στην εκπαίδευση – εισαγωγή στη 
συστηματική ανασκόπηση 

• Μάθημα από άλλη κατεύθυνση του ΠΜΣ 

Επιλογής 10 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 

 

Γ’ Εξάμηνο 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

ΦΕ-Υ4 
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία 
των Φυσικών Επιστημών 

Υποχρεωτικό 10 

ΦΕ-Υ5 
Στατιστική ανάλυση δεδομένων και σχεδιασμός έρευνας 
στις Φυσικές Επιστήμες 

Υποχρεωτικό 10 

ΟΔΑ-Ε2 

 

Ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:  

• Διδακτικές πρακτικές στις Φυσικές Επιστήμες: 
Πρακτική άσκηση 

• Ειδικά θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας 

• Σχεδιασμός προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 

• Μοντελοποίηση και άλλες χρήσεις των Μαθηματικών 

Επιλογής 10 
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στις Φυσικές Επιστήμες 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 30 

 

 

Δ’ Εξάμηνο 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος 
Είδος 
μαθήματος 

ECTS 

ΦΕ-ΔΕ Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτική 30 

 

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Υπάρχει η δυνατότητα 
διδασκαλίας των μαθημάτων και σε άλλες γλώσσες.  

Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. και  έγκριση της Συγκλήτου Ε.Σ. δύναται να επέλθει 
τροποποίηση στο Πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.  

 
Άρθρο 7 
Διδασκαλία, φοίτηση, εξετάσεις 
1. Τα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. κατανέμονται σε τέσσερα εξάμηνα. Η έναρξη και η διάρκεια 
των εξαμήνων ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
2. Οι φοιτητές δηλώνουν οπωσδήποτε τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν σε 
κάθε εξάμηνο ηλεκτρονικά στο https://cronos.cc.uoi.gr. Η δήλωση γίνεται σε 
ημερομηνίες που ανακοινώνει η Γραμματεία.  
3. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 (δέκα τρείς) εβδομάδες για διδασκαλία και δύο 
εβδομάδες για εξετάσεις. Αν η διδασκαλία κάποιου μαθήματος διαρκέσει λιγότερο από 
τριάντα συνολικά ώρες διδασκαλίας, εργαστηρίων, ασκήσεων κ.λπ., το μάθημα 
θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε επαρκώς και οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να το 
παρακολουθήσουν σε επόμενο εξάμηνο. 
4. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες 
τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του 
προγράμματος, η ενεργός συμμετοχή στα εργαστήρια, στις ερευνητικές 
δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., στα σεμινάρια, στις πρακτικές ασκήσεις κ.λπ. είναι 
υποχρεωτική για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των κατευθύνσεων. Φοιτητής 
που παρακολούθησε κάποιο μάθημα για λιγότερο από το 80% των προβλεπόμενων 
ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και 
υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο. 
5. Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση 
εργασιών ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο διδάσκων, εκτός και αν έχει αποφασίσει 
διαφορετικά η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.  
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6. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε εξαμήνου, με επαναληπτικές 
εξετάσεις τον Σεπτέμβριο. Οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων ορίζονται με 
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.  
7. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να εξεταστεί σε κάθε μάθημα το πολύ δύο 
φορές. Αν απορριφθεί και τη δεύτερη φορά, ο φοιτητής παραπέμπεται στη 
Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.). Η Σ.Ε. αφού εξετάσει τη γενική απόδοση του, εισηγείται 
στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τη διαγραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ. ή τη δυνατότητα 
μιας επιπλέον εξέτασης, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που δικαιολογούν τη 
μειωμένη απόδοσή του ή την επανάληψη του μαθήματος από το φοιτητή σε επόμενο 
εξάμηνο σπουδών. 
8. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να συμμετέχουν στις επιτηρήσεις των 
εξετάσεων, καθώς και στην πραγματοποίηση της αξιολόγησης των μαθημάτων του 
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος. Η μη 
ανταπόκριση των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στις παραπάνω υποχρεώσεις 
τους θα συνοδεύεται από κυρώσεις. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι δυνατό να 
ανατίθεται ειδικό επικουρικό έργο (φροντιστηριακή υποστήριξη κ.λπ.) μόνο έπειτα από 
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 
9. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη Συνέλευση, ύστερα από πρόταση της 
συντονιστικής επιτροπής, ένα μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π., από αυτά που τους έχει ανατεθεί 
μεταπτυχιακό έργο, ως επιβλέπων ακαδημαϊκός σύμβουλος. Η συντονιστική επιτροπή 
και ο ακαδημαϊκός σύμβουλος έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου 
της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. 
 
Άρθρο 8 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
Προϋπόθεση για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, εκτός από 
την επιτυχή αξιολόγηση των μαθημάτων, αποτελεί και η επιτυχής ολοκλήρωση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.). Η Μ.Δ.Ε. συγγράφεται στην ελληνική 
γλώσσα. Σε περιπτώσεις που δικαιολογούν την αναγκαιότητα της συγγραφής της σε 
άλλη γλώσσα με τεκμηριωμένη εισήγηση του επιβλέποντος, αποφασίζει σχετικά η 
Γ.Σ.Ε.Σ. 
1. Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 
Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και άλλα δύο (2) 
μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α ́, Β  ́ή Γ ́, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική 
ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Το ένα (1) μέλος είναι ο 
επιβλέπων της Μ.Δ.Ε. και τα άλλα δύο (2) είναι εξεταστές. Ο επιβλέπων πρέπει να είναι 
διδάσκων στο Π.Μ.Σ. 
2. Ο επιβλέπων και η θεματική περιοχή της διπλωματικής εργασίας πρέπει να ορίζεται 
από την αρχή του δ΄ εξαμήνου, μετά τη συναίνεση του επιβλέποντος, με 
πρωτοκολλημένη αίτηση του/της φοιτητή/τριας στη Γραμματεία του Τμήματος. Με την 
ολοκλήρωση της εκπόνησης της Μ.Δ.Ε., ο επιβλέπων δηλώνει τον τίτλο της Μ.Δ.Ε. και 
προτείνει τον ορισμό της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής της στη Γραμματεία, σε 
ειδικό έντυπο, και υποβάλλεται για έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. 
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3. Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρουσιάσει, σε σχετική 
Επιστημονική Συνάντηση, το σχέδιο έρευνας ή και την εν εξελίξει έρευνα της Μ.Δ.Ε., 
κατά τη διάρκεια του δ΄εξαμήνου των σπουδών του. 
4. Μετά την ολόκληρωσή της, η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία κατατίθεται στο 
τέλος του δ΄ εξαμήνου στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Μέγιστος χρόνος κατάθεσης 
της Μ.Δ.Ε. ορίζεται το ένα ακαδημαϊκό έτος μετά το πέρας του δ΄ εξαμήνου, εκτός και 
αν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, για τους οποίους αποφαίνεται η Γ.Σ.Ε.Σ., οπότε δίνεται 
η δυνατότητα παράτασης τριών μηνών για την ολοκλήρωση και εξέταση της. 
5. Η υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται δημόσια, κατά 
τους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο ή Φεβρουάριο κάθε ακαδημαϊκού έτους, σε ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται από τον επιβλέποντα και ανακοινώνεται στον ιστότοπο του 
Τμήματος τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την παρουσίαση. Στην 
περίπτωση της τρίμηνης παράτασης η υποστήριξη γίνεται κατά τον μήνα Δεκέμβριο. 
Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας από το 
μεταπτυχιακό φοιτητή, η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να 
την αξιολογήσει και τη βαθμολογεί, σε δεκάβαθμη βαθμολογική κλίμακα, σε ειδικό 
φύλλο αξιολόγησης το οποίο παρέχει η Γραμματεία.  
 
Άρθρο 9 
Βαθμολογία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
1. Όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εξετάζονται γραπτά ή/και προφορικά ή με 
απαλλακτική εργασία και προφορική υποστήριξή της και αξιολογούνται στη 
δεκάβαθμη βαθμολογική κλίμακα. 
2. Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται 120 ECTS. 
3. Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προκύπτει από τον 
αλγόριθμο: 
βαθμός Μ.Δ.Ε.= 3/4 × Μ.Ο.βαθμολογίας μαθημάτων + 1/4 × βαθμός διπλωματικής εργασίας 

 
Άρθρο 10 
Αποφοίτηση 
1. Προκειμένου να χορηγηθεί στον/στη μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια βεβαίωση 
αποφοίτησης και να του/της απονεμηθεί το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης θα 
πρέπει: 

I. Να έχει συγκεντρώσει τον προβλεπόμενο αριθμό των ECTS (βλ. άρθρο 9)  
II. Να έχει υποβάλει στη Γραμματεία τα παρακάτω: 

α. Ψηφιακό αντίγραφο της διπλωματικής του εργασίας 
β. Βεβαίωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του/της από τον Υπεύθυνο της 
Κατεύθυνσης του/της 
γ. Βεβαίωση από την Κεντρική Βιβλιοθήκη ότι έχει καταθέσει αντίγραφο της 
διπλωματικής του/της εργασίας και ότι δεν έχει εκκρεμότητες ως 
συνδρομητής/τρια της 
δ. Υπεύθυνη Δήλωση ή Βεβαίωση της Δ/νσης Φοιτητικών Κατοικιών για τη μη 
ύπαρξη οικονομικών εκκρεμοτήτων. 

III. Να έχει παραδώσει στη Γραμματεία το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου και το 
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Βιβλιάριο Ασφάλισης. 
Στη συνέχεια, η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος αποφασίζει για την απονομή του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης στον/τη μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια.  
2. Στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. απονέμεται το Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης, το οποίο υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Κοσμήτορα και τον 
Προϊστάμενο της Γραμματείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
3. Στον/στην απόφοιτο του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται, πριν από την απονομή, 
βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράμματος.  
4. Ο/Η κάτοχος του Μ.Δ.Ε. δικαιούται να λάβει δωρεάν δύο αντίγραφα του Διπλώματος 
και περισσότερα, εφόσον καταβάλει στο Ταμείο του Πανεπιστημίου παράβολο, το 
ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. 
5. Η απονομή των Μταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης γίνεται δημοσίως και 
συγχρόνως με την απονομή των πτυχίων του οικείου τμήματος. Κατά την τελετή οι 
απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. προηγούνται των πτυχιούχων. 
 
Άρθρο 11 
Χρονική διάρκεια απόκτησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης για την απόκτηση του 
είναι τρία (3) έτη από την ημερομηνία εγγραφής (μη συμπεριλαμβανομένου του 
χρόνου κατά τον οποίον ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει, πιθανόν, αναστείλει 
τη φοίτησή του/της μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ.). 
 
 
Άρθρο 12 
Αναστολή φοίτησης 
1. Κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα να ζητήσει, με αίτησή του/της, 
άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της 
διπλωματικής του/της εργασίας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., δίνεται 
μόνο μία φορά και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο (2) 
ακαδημαϊκών εξαμήνων ούτε μικρότερη του ενός (1) εξαμήνου. Άδεια αναστολής 
φοίτησης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε φοιτητές/τριες που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους 
θητεία, σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης, ανατροφής παιδιών μέχρι της συμπλήρωσης του 
πρώτου έτους τους ή παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιούνται από δημόσιο 
φορέα. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας δεν 
υπολογίζεται σε περίπτωση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας φοίτησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 11 αυτού του κανονισμού. 
2. Φοιτητής/τρια που θα επαναλάβει τη φοίτησή του/της είναι υποχρεωμένος/η να 
παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, εργαστήρια, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ., 
στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από τη αναστολή της φοίτησής του/της. 
Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια που παίρνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν 
επαναλάβει τη φοίτησή του/της, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του 
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χρόνου εγγραφής του/της ως μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας. 
3. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια δεν 
δικαιούνται άδειας αναστολής της φοίτησής τους. 
 
 
Άρθρο 13 
Όργανα του ΠΜΣ 
Για την οργάνωση και τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος, αρμόδια όργανα είναι τα εξής: 
 
Α. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) είναι η μόνη αρμόδια για την 
κατάρτιση και υποβολή προς τη Σύγκλητο Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
προτάσεων για την ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα και 
έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

Η Γ.Σ.Ε.Σ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:  
α. Προκηρύσσει τις θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ., καθορίζει με 
απόφασή της τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών και ορίζει πιθανά συμπληρωματικά κριτήρια ή πιθανή εξέταση σε 
ορισμένα μαθήματα. 
β. Συγκροτεί τις επιτροπές εξετάσεων, ορίζει τις επιτροπές για την κατάρτιση του 
πίνακα επιτυχόντων και την επιλογή των εισακτέων ανά κατεύθυνση. 
γ. Επικυρώνει τους πίνακες των επιτυχόντων/ουσών. 
δ. Αναθέτει τη διδασκαλία μαθημάτων στο Π.Μ.Σ, όπως ο νόμος ορίζει. 
ε. Αποφασίζει για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και 
αναγορεύει τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος σε διδάκτορες. 
στ. Ορίζει τους υπεύθυνους των κατευθύνσεων. 
ζ. Αντιμετωπίζει κάθε θέμα που προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος. 
 
Β. Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.  
1. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών 
διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος. 
2. Η Σ.Ε. είναι, επίσης, αρμόδια για την εποπτεία των διαδικασιών επιλογής των 
υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. 
3. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών σε κάθε 
κατεύθυνση του Προγράμματος. Επίσης, είναι αρμόδια για τον καθορισμό των 
ειδικότερων υποχρεώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που παρακολουθούν 
το πρόγραμμα. 
4. Η Σ.Ε. απαρτίζεται από τον εκάστοτε διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τους υπευθύνους των 
κατευθύνσεων. Ο διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι και Πρόεδρος της Σ.Ε. 
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Γ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 
1. Ο Διευθυντής για κάθε Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε., ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 
του Τμήματος για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να ασκεί τα 
καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. 
2. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. συντονίζει τις εργασίες της Σ.Ε. Παρακολουθεί την 
οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. για κάθε κατεύθυνση και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. 
του Τμήματος κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή και καλή 
λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών. 
3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το Ν.3685/2006, άρθρο 8, §3, είναι αρμόδιος 
για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, τους 
οποίους υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ., την παρακολούθηση της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.  
 
Δ. Οι Υπεύθυνοι των Κατευθύνσεων 
1. Ο υπεύθυνος της κατεύθυνσης πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π. που έχει αναλάβει 
μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη διατριβών και έχει γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με 
αυτό της κατεύθυνσης, σύμφωνα με το Ν.3685/2008, άρθρο 2, περ.γ.  Ορίζεται, με τον 
αναπληρωτή του, από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Ο υπεύθυνος κατεύθυνσης με τον αναπληρωτή του 
ορίζονται για δύο χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης της θητείας τους. 
2. Ο υπεύθυνος της κατεύθυνσης ασκεί εποπτεία για την οργάνωση και την καλή 
λειτουργία του Π.Μ.Σ. στην κατεύθυνση για την οποία έχει οριστεί υπεύθυνος. 
Παρακολουθεί τις εργασίες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. στην κατεύθυνση και εισηγείται στη 
Σ.Ε. κάθε θέμα που προκύπτει και θέλει γενική ή ειδική αντιμετώπιση. 
3. Ο υπεύθυνος της κατεύθυνσης εισηγείται στη Συνέλευση Ε.Σ. τους διδάσκοντες 
και τα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. της κατεύθυνσης για κάθε μάθημα και κάθε εξάμηνο 
σπουδών. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνεται και ο συντονισμός των διαδικασιών 
επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών της συγκεκριμένης 
κατεύθυνσης. 
 
 
Άρθρο 14 
Διδακτικό Προσωπικό 
Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ανάλογα με το αντικείμενο της 
ειδικότητάς τους. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο είναι δυνατό να κληθούν να 
διδάξουν και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων, του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων, 
ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, ειδικοί επιστήμονες, κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν 
εξειδικευμένες γνώσεις, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 του νόμου 3685/2008. 
 
 
Άρθρο 15 
Υλικοτεχνική υποδομή 
Στη διάθεση του Π.Μ.Σ. τίθενται όλοι οι εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί χώροι και 



 18 

υποδομές του Τμήματος. Σήμερα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
υπάρχουν και λειτουργούν τα εξής θεσμοθετημένα εργαστήρια: 
1. Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Έρευνας  
2. Εργαστήριο Γεωγραφικής και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  
3. Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση  
4. Εργαστήριο Γλώσσας – Γλωσσικής Διδασκαλίας και Πολιτισμού 
5. Εργαστήριο Διδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής  
6. Εργαστήριο Έρευνας στη Διδασκαλία των Μαθηματικών  
7. Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης  
8. Εργαστήριο Μελετών Απόδημου Ελληνισμού και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης  
9. Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Διδασκαλίας της Φυσικής 
 
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα, μετά από έγκριση των 
Διευθυντών των εργαστηρίων και του Υπεύθυνου της Κατεύθυνσης την οποία 
ακολουθούν, να χρησιμοποιούν τους χώρους και την υλικοτεχνική υποδομή των 
θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων. Το Τμήμα θα καταβάλει προσπάθεια να 
διαθέτει σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες έμπρακτα εκδηλώνουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σταθμούς εργασίας σε ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς χώρους, 
εφόσον οι δυνατότητες σε χώρους και η υλικοτεχνική υποδομή το επιτρέπουν. 
 
 
Άρθρο 16 
Πόροι του Π.Μ.Σ. − Διαχείριση εσόδων 
1. α) Πόροι των Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες 
φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων ή 
πόροι από ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις του 
κρατικού προϋπολογισμού και δίδακτρα. 
β) Το Π.Μ.Σ. δικαιούται χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με 
την υπουργική απόφαση έγκρισής του, η οποία καθορίζει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις χρηματοδότησής του βάσει κριτηρίων ποιότητας και των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του οικείου Τμήματος σύμφωνα με το ν. 3374/2005 
και του καθενός Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3685/2014. 
2. Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και κατανέμονται ως εξής: 
α) για λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και για αμοιβές − αποζημιώσεις του 
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά 
νόμο υποχρεώσεις τους, καθώς και για τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ.  
β) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος που αφορούν το Π.Μ.Σ. και 
γ) για τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. 
 Η ανωτέρω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση χορηγίας ή δωρεάς για 
συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες κατανέμονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.  
3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και 
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απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ., την 
παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών 
πληρωμής των σχετικών δαπανών. 
 
Άρθρο 18 
Άλλα θέματα 
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό 
αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 
 
Άρθρο 19 
Ισχύς 
Ο παρών Κανονισμός αντικαθιστά τον προηγούμενο, ο οποίος ίσχυε με την αριθμ. 
585/11.2.2015 απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού 
αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018. 


