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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Ιουλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 24175
Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής» του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(συν. 1068/27-6-2019, Θέμα 10ο)
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου
εν Ιωαννίνοις».
2. Το π.δ. 105/5-6-2013 «Μετονομασία Τμήματος και
ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (ΦΕΚ 137/
5-6-2013, τ.Α').
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114), και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
4. Τις διατάξεις του ν 4521/2018 (ΦΕΚΑ'38) άρθρο 19,
παρ. 7.
5. Την αριθμ. 163204/21/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β'4334/12-12-2017) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών».
7. Την αριθμ. 26407/Ζ1/15-2-2018 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
8. Το αριθμ. 45070/Ζ1/19-3-2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
9. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195) όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
10. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 83) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
11. Την απόφαση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστη-
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μών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αριθμ. 658/
21-3-2018.
12. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α' 189/2-8-2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
13. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων (αριθμ. 683/
6-3-2019 και αριθμ. 685/8-5-2019) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που αφορά στην τροποποίηση της αριθμ. 14431/4-5-2018 (ΦΕΚ 1836/22-5-2018,
τ.Β΄) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής
Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας"».
14. Το αριθμ. Πρυτανείας 22745/24-6-2019 έγγραφο
της Δ/νσης Εκπαίδευσης του Παν/μίου Ιωαννίνων με το
οποίο διαβιβάστηκε η εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (συν. αριθμ. 1/10-5-2019).
15. Το έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π από το οποίο προκύπτει ότι
έχει ολοκληρωθεί η Εξωτερική Αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση της αριθμ. 14431/
4-5-2018(ΦΕΚ 1836/22-5-2018, τ.Β΄) απόφασης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Επιστήμες της Αγωγής» του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Έγκριση Κανονισμού
Λειτουργίας, η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως.
Άρθρο 1:
Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επανιδρύει από ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Επιστήμες της Αγωγής", σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114) και τρεις ειδικεύσεις:
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(α) Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός [ΕΓΠ].
(β) Εκπαίδευση και Κοινωνία: Θεωρίες και Πρακτικές
[ΕΚΘΠ] και
(γ) Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική [ΕΣ]
Άρθρο 2:
Σκοπός, στόχος και φιλοσοφία
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι οι επιμέρους κλάδοι των Επιστήμων της Αγωγής, καλύπτοντας
τόσο το θεωρητικό όσο και το εφαρμοσμένο πεδίο τους.
Σκοπός του είναι η εξειδίκευση επιστημόνων στο χώρο
των Επιστήμων της Αγωγής , με στόχο αφενός την προαγωγή των επιμέρους κλαδών των επιστήμων 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:
Αρμόδια όργανα λειτουργίας
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αρμόδια όργανα για την εν γένει λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), η Συντονιστική Επιτροπή
(Σ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο
Διευθυντής του Προγράμματος (Δ.Π.) Μεταπτυχιακών
Σπουδών και οι Συντονιστές των ειδικεύσεων. Η Γ. Σ. Ε. Σ.
η Σ. Ε. και ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχουν τη σύνθεση και
τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο ν. 4485/2017.
Οι Συντονιστές των ειδικεύσεων πρέπει να είναι μέλη
Δ.Ε.Π. που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και να έχουν
γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με την ειδίκευση του
Π.Μ.Σ. Ο συντονιστής κάθε ειδίκευσης ορίζεται με τον
αναπληρωτή του για δύο χρόνια, με δικαίωμα ανανέωσης της θητείας του. Ο συντονιστής της ειδίκευσης ασκεί
εποπτεία για την οργάνωση και την καλή λειτουργία του
Π.Μ.Σ. στην ειδίκευση για την οποία έχει οριστεί υπεύθυνος. Παρακολουθεί τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. στην ειδίκευση και εισηγείται στη Σ.Ε. κάθε θέμα που προκύπτει
και θέλει γενική ή ειδική αντιμετώπιση. Ο συντονιστής
της ειδίκευσης εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. τους διδάσκοντες
και τα μαθήματα της ειδίκευσης στο Π.Μ.Σ. για κάθε μάθημα και κάθε εξάμηνο σπουδών.
Άρθρο 4:
Κατηγορίες υποψηφίων
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
1. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται
δεκτοί:
Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής, πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών,
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αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και
πτυχιούχοι ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
2. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.),
έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του
Π.Μ.Σ., μπορεί να υποχρεώσει τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές να εξεταστούν επιπροσθέτως σε
συγκεκριμένα μαθήματα, όταν οι βασικές σπουδές τους
υπαγορεύουν κάτι τέτοιο.
Άρθρο 5:
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια
και Διαδικασία Επιλογής
1. Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές για το σύνολο
των ειδικεύσεων.
2. Οι ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ., σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Σ.Ε., προκηρύσσουν θέσεις με ανοιχτή
διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για
την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ.
3. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις
εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων και ο αριθμός
εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής,
οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Καθορίζεται επίσης η
διαδικασία, ο αριθμός και η ύλη των εξεταστέων μαθημάτων, οι ημερομηνίες εξέτασης καθώς και ο τρόπος
βαθμολόγησης.
4. Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή σε ειδικά διαμορφωμένη διαδικτυακή βάση δεδομένων.
5. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά , σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη
Γραμματεία και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του
Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των πτυχίων
τους,
β. βιογραφικό σημείωμα
γ. την/τις πτυχιακή/εςεργασία/ες τους (αν έχουν εκπονήσει)
δ. τις αντιπροσωπευτικότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις τους (αν υπάρχουν)
ε. πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τεκμηρίωση ισοτιμίας του με το επίπεδο Γ1 του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας
6. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι, προκειμένου να εγγραφούν, να προσκομίσουν αντίγραφο
πτυχίου και λοιπών τίτλων (σε περίπτωση πτυχίου της
αλλοδαπής, απαιτείται η επίσημη αναγνώριση απότοΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ).
7. Επιτυχών υποψήφιος, ο οποίος δεν θα προσκομίσει
κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποκλείεται
και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών στη
σειρά κατάταξης.
8. Για την εξεταστέα ύλη της γραπτής δοκιμασίας, την
υποβολή δικαιολογητικών και για κάθε συμπληρωματική
πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος ή/και να επισκέ-
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πτονται το διαδικτυακό τόπο του Τμήματος http://ptde.
uoi.gr/.
9. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων.
Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των κριτηρίων
αυτών ανήκει στην αρμοδιότητα της Συντονιστικής Επιτροπής και μπορεί να τροποποιείται μετά από απόφαση
της Γ.Σ.Ε.Σ.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

Γρα πτή εξέταση κατανόησης αγγλικού επιστημονικού κειμένου

έως 10

Προφορική και Γραπτή εξέταση (οι ειδικεύσεις
θα κατανείμουν εσωτερικά τα μόρια)

έως 40

Συνέντευξη

έως 10

Γενικός βαθμός βασικού πτυχίου

έως 10

Πτυχιακή (διπλωματική) εργασία

έως 10

Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ

4

Μεταπτυχιακός τίτλος (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης, Μάστερ)

4

Διδακτορικό

6

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και έγκριτα πρακτικά
συνεδρίων.
Μέγιστο Σύνολο Μορίων

έως 6
έως 100.0

10. Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο/η
υποψήφιος/α να συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον
60/100 στη γραπτή εξέταση κατανόησης αγγλικού επιστημονικού κειμένου (ανεξάρτητα από την κατοχή τίτλου γλωσσομάθειας).
11. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση της Σ.Ε. γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή
Επιλογής και Εξέτασης, απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο.
12. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο των υποψηφίων και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει
όσους δεν πληρούν τα τυπικά κριτήρια και καλεί σε γραπτή εξέταση, προφορική παρουσίαση και συνέντευξη
όσους έχουν προεπιλεγεί.
13. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Με την περάτωση της αξιολόγησης, σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνονται
δεκτοί όλοι οι ισοψηφήσαντες.
14. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων, αφού επικυρωθεί από την Γ.Σ.Ε.Σ., αναρτάται στον
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.
Άρθρο 6:
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης
1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) ορίζεται στα
τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος
εκπόνησης, κρίσης και αξιολόγησης της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας.
2. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης
των σπουδών καθορίζεται σε 6 εξάμηνα. Δύναται μόνο
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σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να χορηγείται παράταση
σπουδών μέχρι και τρεις (3) μήνες, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Σ.Ε. και απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ.
3. Τα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. κατανέμονται σε τρία εξάμηνα. Η έναρξη και η διάρκεια των εξάμηνων ορίζονται
με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
4. Οι φοιτητές δηλώνουν απαραιτήτως τα μαθήματα
που θα παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο ηλεκτρονικά'στο https://cronos.cc.uoi.gr. Η δήλωση, η οποία
συνιστά και ανανέωση της εγγραφής τους, γίνεται σε
ημερομηνίες που ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
5. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 (δέκα τρεις) 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.
6. 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.
7. Φοιτητής που παρακολούθησε κάποιο μάθημα για
λιγότερο από το 80% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσε
επιτυχώς το συγκεκριμένο μάθημα και υποχρεούται να
το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο. Οι υπογεγραμμένες καταστάσεις παρουσιών κατατίθενται με τη λήξη
του εξαμήνου και ευθύνη του διδάσκοντος στη Γραμματεία, η οποία και τηρεί σχετικό αρχείο.
8. 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.
9. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή
αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
δύο (2) συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα, ούτε να είμαι μικρότερη του ενός εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια της
αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα
του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται
στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.
10. Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα μαθήματα ή διαγραφής αποφαίνεται η Γ.Σ.Ε.Σ..
μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η
οποία αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτασης
και τους λόγους διαγραφής. Ενδεικτικά, όροι επανεξέτασης και λόγοι διαγραφής μπορεί να είναι: (α) η μη
επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού φοιτητή (η οποία
τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική
διαδικασία: παρακολουθήσεις, εξετάσεις), (β) η πλημμελής εκπλήρωση υποχρεώσεων που ορίζονται από
τον οικείο Κανονισμό, (γ) η υιοθέτηση και εφαρμογή
ακαδημαϊκά ανέντιμων πρακτικών (ενδεικτικά αναφέρεται ο πλαγιαρισμός), και (δ) η αίτηση του ίδιου του
μεταπτυχιακού φοιτητή.
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11. Οι εγγραφές των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών αρχίζουν μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας
του Τμήματος στην οποία ορίζεται η χρονική διάρκεια
των εγγραφών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών,
πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με αναπηρία ή
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξασφαλίζονται διευκολύνσεις σχετικά με τον τρόπο εξέτασης, την πρόσβαση
στους χώρους και στα εργαστήρια διδασκαλίας.
12. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε
ακαδημαϊκού εξάμηνου, με επαναληπτικές εξετάσεις τον
Σεπτέμβριο. Οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων
ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
13. 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. 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 απόδοση του ή την
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επανάληψη του μαθήματος από τον φοιτητή σε επόμενο
εξάμηνο σπουδών.
14. 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 στις παραπάνω υποχρεώσεις
τους θα συνοδεύεται από κυρώσεις.
15. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι δυνατό να
ανατίθεται ειδικό επικουρικό έργο (φροντιστηριακή
υποστήριξη , εργαστηριακά μαθήματα κ.λπ.) έπειτα από
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
16. 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 της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού
φοιτητή.
Άρθρο 7:
Πρόγραμμα Σπουδών και Αξιολόγηση
1. Το Πρόγραμμα Σπουδών αναπτύσσεται ως εξής:
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2. Η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων, όπως και η
διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, εναρμονίζονται με
το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος.
3. Μέρος του Προγράμματος Σπουδών μπορεί να γίνει
εφαρμόζοντας μεθοδολογία και τεχνικές εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, εφόσον υποβληθεί σχετικό περίγραμμα
μαθήματος. Στην περίπτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η Σ.Ε. ελέγχει την εφαρμογή της μεθοδολογίας.
Η διδασκαλία μαθημάτων εξ αποστάσεως δεν πρέπει να
ξεπερνά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των μαθημάτων που διδάσκονται σε κάθε εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών για το σύνολο των ειδικεύσεων.
4. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από μηδέν
(0) έως δέκα (10), ως εξής:
Άριστα (8,5 έως 10).
Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου).
Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου).
Προβιβασμός βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του.
5. Προϋπόθεση για την απόκτηση του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), 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.
6. Για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (άρθρο 34, παρ. 4 του ν.4485/2017), ο
φοιτητής, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος,
υποβάλει στην έναρξη του Γ'εξαμήνου στη Γ.Σ.Ε.Σ.:
(α) αίτηση στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος
τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και
(β) ερευνητική πρόταση στην οποία τεκμηριώνεται η
σημασία και η αναγκαιότητα ενασχόλησης με το συγκεκριμένο θέμα, επιχειρείται μια συνοπτική αποτύπωση της σχετικής βιβλιογραφίας και περιγράφονται
οι βασικές συνιστώσες της ερευνητικής μεθοδολογίας.
Η ερευνητική πρόταση συνυπογράφεται από τον προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή. Η Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από
εισήγηση της Σ.Ε.,ορίζει τον επιβλέποντα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο επιβλέπων πρέπει να
είναι διδάσκων στο Π.Μ.Σ.
7. Όταν ο επιβλέπων κρίνει ότι η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει ολοκληρωθεί, αιτείται στη Γ .Σ.Ε.Σ.
τη συγκρότηση Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για
την έγκριση της εργασίας . Στην Τριμελή Εξεταστική
Επιτροπή συμμετέχουν ο επιβλέπων και αλλά δύο (2)
μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ, οι οποίοι
πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ως
εξεταστές . Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την
ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
8. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τον
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επιβλέποντα. Οι χρόνοι υποστήριξης των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών είναι: (α) η περίοδος 15
Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου, (β) η περίοδος 1 έως
30 Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και, αποκλειστικά
για τους φοιτητές που έχουν ζητήσει αναστολή φοίτησης
ή παράταση του χρόνου εκπόνησης, (γ) η περίοδος 10
έως 20 Δεκεμβρίου. Ο τόπος και η ημερομηνία δημόσιας
υποστήριξης κάθε μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, αναρτώνται στους χώρους και στον διαδικτυακό τόπο
του Τμήματος με ευθύνη του επιβλέποντος τουλάχιστον
8 ημέρες πριν τη δημόσια υποστήριξη. Μετά το πέρας
της δημοσίας υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας
από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, η Τριμελής Εξεταστική
Επιτροπή σ υνεδριάζει προκειμένου να την αξιολογήσει,
τη βαθμολογεί, σε δεκάβαθμη βαθμολογική κλίμακα και
συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο αποστέλλει στη
Γραμματεία του Τμήματος.
9. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή εξαιρετικά σοβαρός λόγος, είναι
δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντος ή μέλους της
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, μετά από απόφαση
της Γ.Σ.Ε.Σ.
10. Η έκταση, η δομή και η μορφοποίηση ορίζονται
στο κείμενο με τίτλο Οδηγίες Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Εργασιών. Το κείμενο θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό
τόπο του Τμήματος με ευθύνη της Σ.Ε.
11. Ο υποψήφιος έχει περιθώριο 15 ημερών μετά τη
δημόσια υποστήριξη να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις στο κείμενο της εργασίας του.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η προθεσμία η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θεωρείται ατελής και δεν
απονέμεται ο τίτλος.
12. Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των
μαθημάτων του ΠΜΣ και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές
μονάδες των μαθημάτων και της Μ.Δ..Ε) και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον
ακόλουθο τρόπο:
βαθμός Μ.Δ.Ε. = άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε
μαθήματος * αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος) + (βαθμός μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας *ECTS)
(σύνολο ECTS)
13. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες
ECTS.
14. Προκειμένου να χορηγηθεί στον μεταπτυχιακό φοιτητή βεβαίωση αποφοίτησης θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων
και να έχει υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος τον
φάκελο αποφοίτησης, το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Άρθρο 8:
Διδακτικό Προσωπικό
1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ., μπορούν
να αναλάβουν:
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α. Μέλη Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
β. Ομότιμα και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
2. Με αιτιολογημένη απόφασή της η Σ.Ε. μπορεί να
εισηγηθεί στη Γ.Σ.Ε.Σ., σε περίπτωση που δεν επαρκεί το
διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται
παραπάνω, την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη ΔΕΠ
άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη
ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα
του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014 ή διδάκτορες με συναφές επιστημονικό έργο.
3. Επιπλέον, η Γ.Σ.Ε.Σ. με απόφαση της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μπορεί να
καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες
που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε
ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 5 του άρθρου 36.
4. Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η περιγραφή του μαθήματος ή των
διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις
μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.
Άρθρο 9:
Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)
1. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από
τη Γραμματεία του Τμήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα
από τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
2. Στον απόφοιτο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του
Προγράμματος.
3. Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 του
ν. 3374/2005 και της υπουργική απόφαση Φ5/89656/
ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ.Β')], το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο
πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς
των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Το
Παράρτημα Διπλώματος δεν υποκαθιστά τον επίσημο
τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.
Άρθρο 10:
Πλαγιαρισμός
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να εφαρμόζουν ορθές ακαδημαϊκές πρακτικές στο επιστημονικό
τους έργο. Πρακτικές πλαγιαρισμού συνιστούν σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα και εφόσον τεκμηριωθούν
επιτρέπουν στη Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από σχετική εισήγηση της
Επιτροπής Δεοντολογίας, τη διαγραφή του φοιτητή.

36211

Άρθρο 11:
Διαγραφή μεταπτυχιακού φοιτητή
Η διαγραφή μεταπτυχιακού φοιτητή είναι δυνατή με
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από αιτιολογημένη εισήγηση
της Σ.Ε. Μεταξύ των λόγων της διαγραφής (και εκτός
όσων προβλέπονται στις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις) περιλαμβάνονται και οι παρακάτω:
α. η υιοθέτηση πρακτικών πλαγιαρισμού και γενικώς
αθέμιτων ακαδημαϊκών πρακτικών
β. ενέργειες του υποψηφίου οι οποίες εκθέτουν και
ζημιώνουν το Τμήμα ή/και το Πανεπιστήμιο,
γ. μη-τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, όπως
αυτές περιγράφονται στον κάθε φορά ισχύοντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών,
δ. υποβολή αίτησης διαγραφής από τον μεταπτυχιακού φοιτητή.
Άρθρο 12:
Μεταβατικές ρυθμίσεις
Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο ΠΜΣ ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως
την έναρξη ισχύος του ν.4485/2017, διατάξεις (άρθρο 85
παρ. 2 του ν. 4485/2017).
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν
καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί
με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της
Συγκλήτου του Ιδρύματος.
Β. Κανονισμός Λειτουργίας
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής»
του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης
της Σχολής Επιστημών Αγωγής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Εισαγωγή
Στον παρόντα κανονισμό καθορίζονται η δομή, η οργάνωση και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ’’Επιστήμες της Αγωγής’’, του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αυτό καταρτίστηκε με
απόφαση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(αριθμ. 683/6-3-2019), εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό
τόπο του Τμήματος και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 1:
Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και για τα πέντε επόμενα
ακαδημαϊκά έτη (έως το 2023) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: ’’Επιστήμες της Αγωγής’’, σύ-

36212

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

μωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114) και τρεις
ειδικεύσεις:
(α) Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός [ΕΓΠ]
(β) Εκπαίδευση και Κοινωνία: Θεωρίες και Πρακτικές
[ΕΚΘΠ] και
(γ) Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική [ΕΣ]
Άρθρο 2:
Σκοπός, στόχος και φιλοσοφία του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι οι επιμέρους κλάδοι των Επιστήμων της Αγωγής, καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο και το εφαρμοσμένο πεδίο
τους. Σκοπός του είναι η εξειδίκευση επιστημόνων στο
χώρο των Επιστήμων της Αγωγής, με στόχο αφενός
την προαγωγή των επιμέρους κλαδών των επιστήμων
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:
Αρμόδια όργανα λειτουργίαςτου
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αρμόδια όργανα για την εν γένει λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), η Συντονιστική Επιτροπή
(Σ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο
Διευθυντής του Προγράμματος (Δ.Π.) Μεταπτυχιακών
Σπουδών και οι Συντονιστές των Ειδικεύσεων. Η Γ.Σ.Ε.Σ.
η Σ.Ε. και ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχουν τη σύνθεση και
τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο ν. 4485/2017.
Οι Συντονιστές των ειδικεύσεων πρέπει να είναι μέλη
Δ.Ε.Π. που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και να έχουν
γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με την ειδίκευση του
Π.Μ.Σ. Ο συντονιστής κάθε ειδίκευσης ορίζεται με τον
αναπληρωτή του για δύο χρόνια, με δικαίωμα ανανέωσης της θητείας του. Ο συντονιστής της ειδίκευσης ασκεί
εποπτεία για την οργάνωση και την καλή λειτουργία του
Π.Μ.Σ. στην ειδίκευση για την οποία έχει οριστεί υπεύθυνος. Παρακολουθεί τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. στην ειδίκευση και εισηγείται στη Σ.Ε. κάθε θέμα που προκύπτει
και θέλει γενική ή ειδική αντιμετώπιση. Ο συντονιστής
της ειδίκευσης εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. τους διδάσκοντες
και τα μαθήματα της ειδίκευσης στο Π.Μ.Σ. για κάθε μάθημα και κάθε εξάμηνο σπουδών.
Άρθρο 4:
Κατηγορίες υποψηφίων
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται
δεκτοί:
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1. 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.
2. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.),
έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του
Π.Μ.Σ., μπορεί να υποχρεώσει τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές να εξεταστούν επιπροσθέτως σε
συγκεκριμένα μαθήματα, όταν οι βασικές σπουδές τους
υπαγορεύουν κάτι τέτοιο.
Άρθρο 5:
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια
και Διαδικασία Επιλογής
1. Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές για το σύνολο
των ειδικεύσεων.
2. Οι ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ., σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Σ.Ε., προκηρύσσουν θέσεις με ανοιχτή
διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για
την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ.
3. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις
εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων και ο αριθμός
εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής,
οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Καθορίζεται επίσης η
διαδικασία, ο αριθμός και η ύλη των εξεταστέων μαθημάτων, οι ημερομηνίες εξέτασης καθώς και ο τρόπος
βαθμολόγησης.
4. Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή σε ειδικά διαμορφωμένη διαδικτυακή βάση δεδομένων.
5. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσειςεισαγωγής στο ΠΜΣ καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη
Γραμματεία και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του
Τμήματος, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των πτυχίων
τους,
β. βιογραφικό σημείωμα,
γ. την/τις πτυχιακή/εςεργασία/ες τους (αν έχουνεκπονήσει),
δ. τις αντιπροσωπευτικότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις τους (αν υπάρχουν),
ε. πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τεκμηρίωση ισοτιμίας του με το επίπεδο Γ2 του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας.
6. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι, προκειμένου να εγγραφούν, να προσκομίσουν αντίγραφο
πτυχίου και λοιπών τίτλων (σε περίπτωση πτυχίου της
αλλοδαπής, απαιτείται η επίσημη αναγνώριση απότοΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ).
7. Επιτυχών υποψήφιος, ο οποίος δεν θα προσκομίσει
κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποκλείεται
και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών στη
σειρά κατάταξης.
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8. Για την εξεταστέα ύλη της γραπτής δοκιμασίας, την
υποβολή δικαιολογητικών και για κάθε συμπληρωματική
πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος ή/και να επισκέπτονται το διαδικτυακό' τόπο του Τμήματος http://ptde.
uoi.gr/.
9. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων.
Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των κριτηρίων
αυτών ανήκει στην αρμοδιότητα της Συντονιστικής Επιτροπής και μπορεί να τροποποιείται μετά από απόφαση
της Γ.Σ.Ε.Σ.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

Γραπτή εξέταση κατανόησης αγγλικού επιστημονικού κειμένου

έως 10

Προφορική και Γραπτή εξέταση (οι ειδικεύσεις
θα κατανείμουν εσωτερικά τα μόρια)

έως 40

Συνέντευξη

έως 10

Γενικός βαθμός βασικού πτυχίου

έως 10

Πτυχιακή (διπλωματική) εργασία

έως 10

Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ

4

Μεταπτυχιακός τίτλος (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης, Μάστερ)

4

Διδακτορικό

6

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και έγκριτα πρακτικά
συνεδρίων
Μέγιστο Σύνολο Μορίων

έως 6
έως 100.0

10. Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο/η
υποψήφιος/α να συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον
60/100 στη γραπτή εξέταση κατανόησης αγγλικού επιστημονικού κειμένου (ανεξάρτητα από την κατοχή τίτλου γλωσσομάθειας).
11. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση της Σ.Ε. γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή
Επιλογής και Εξέτασης, απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο.
12. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο των υποψηφίων και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει
όσους δεν πληρούν τα τυπικά κριτήρια και καλεί σε γραπτή εξέταση, προφορική παρουσίαση και συνέντευξη
όσους έχουν προεπιλεγεί.
13. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Με την περάτωση της αξιολόγησης, σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνονται
δεκτοί όλοι οι ισοψηφήσαντες.
14. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων, αφού επικυρωθεί από την Γ.Σ.Ε.Σ., αναρτάται στον
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.
Άρθρο 6:
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης
1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) ορίζεται στα
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τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος
εκπόνησης, κρίσης και αξιολόγησης της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας.
2. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης
των σπουδών καθορίζεται σε 6 εξάμηνα. Δύναται μόνο
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να χορηγείται παράταση
σπουδών μέχρι και τρεις (3) μήνες, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Σ.Ε. και απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ.
3. Τα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. κατανέμονται σε τρία εξάμηνα. Η έναρξη και η διάρκεια των εξάμηνων ορίζονται
με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
4. Οι φοιτητές δηλώνουν απαραιτήτως τα μαθήματα
που θα παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο ηλεκτρονικά'στο https://cronos.cc.uoi.gr. Η δήλωση, η οποία
συνιστά και ανανέωση της εγγραφής τους, γίνεται σε
ημερομηνίες που ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
5. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 (δέκα τρεις) 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.
6. 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.
7. Φοιτητής που παρακολούθησε κάποιο μάθημα για
λιγότερο από το 80% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσε
επιτυχώς το συγκεκριμένο μάθημα και υποχρεούται να
το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο.Οι υπογεγραμμένες καταστάσεις παρουσιών κατατίθενται με τη λήξη
του εξαμήνου και ευθύνη του διδάσκοντος στη Γραμματεία, η οποία και τηρεί σχετικό αρχείο.
8. 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.
9. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσωρινή
αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
δύο (2) συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα, ούτε να είμαι μικρότερη του ενός εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια της
αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα
του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται
στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.
10. Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα μαθήματα ή διαγραφής αποφαίνεται η Γ.Σ.Ε.Σ.
μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία
αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτασης και τους
λόγους διαγραφής. Ενδεικτικά, όροι επανεξέτασης και
λόγοι διαγραφής μπορεί να είναι: (α) η μη επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού φοιτητή (η οποία τεκμηριώνεται
με μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία: παρα-
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κολουθήσεις, εξετάσεις), (β) η πλημμελής εκπλήρωση
υποχρεώσεων που ορίζονται από τον οικείο Κανονισμό,
(γ) η υιοθέτηση και εφαρμογή ακαδημαϊκά ανέντιμων
πρακτικών (ενδεικτικά αναφέρεται ο πλαγιαρισμός), και
(δ) η αίτηση του ίδιου του μεταπτυχιακού φοιτητή.
11. Οι εγγραφές των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών αρχίζουν μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας
του Τμήματος στην οποία ορίζεται η χρονική διάρκεια
των εγγραφών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών,
πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με αναπηρία ή
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξασφαλίζονται διευκολύνσεις σχετικά με τον τρόπο εξέτασης, την πρόσβαση
στους χώρους και στα εργαστήρια διδασκαλίας.
12. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε
ακαδημαϊκού εξάμηνου, με επαναληπτικές εξετάσεις τον
Σεπτέμβριο. Οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων
ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
13. 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. 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 απόδοση του ή την
επανάληψη του μαθήματος από τον φοιτητή σε επόμενο
εξάμηνο σπουδών.
14. 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 στις παραπάνω υποχρεώσεις
τους θα συνοδεύεται από κυρώσεις.
15. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι δυνατό να
ανατίθεται ειδικό επικουρικό έργο (φροντιστηριακή
υποστήριξη, εργαστηριακά μαθήματα κ.λπ.) έπειτα από
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
16. 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 της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού
φοιτητή.
Άρθρο 7:
Πρόγραμμα Σπουδών και Αξιολόγηση
1. Η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων, όπως και η
διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, εναρμονίζονται με
το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος.
2. Μέρος του Προγράμματος Σπουδών μπορεί να γίνει
εφαρμόζοντας μεθοδολογία και τεχνικές εξ αποστάσεως
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εκπαίδευσης, εφόσον υποβληθεί σχετικό περίγραμμα
μαθήματος. Στην περίπτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η Σ.Ε. ελέγχει την εφαρμογή της μεθοδολογίας.
Η διδασκαλία μαθημάτων εξ αποστάσεως δεν πρέπει να
ξεπερνά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των μαθημάτων που διδάσκονται σε κάθε εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών για το σύνολο των ειδικεύσεων.
3. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από μηδέν
(0) έως δέκα (10), ως εξής:
4. Άριστα (8,5 έως 10).
5. Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου).
6. Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου).
7. Προβιβασμός βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του.
8. Προϋπόθεση για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), 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.
9. Για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας (άρθρο 34, παρ. 4 του ν. 4485/2017), ο φοιτητής, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος, υποβάλει
στην έναρξη του Γ' εξαμήνου στη Γ.Σ.Ε.Σ.: (α) αίτηση στην
οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και (β) ερευνητική
πρόταση στην οποία τεκμηριώνεται η σημασία και η
αναγκαιότητα ενασχόλησης με το συγκεκριμένο θέμα,
επιχειρείται μια συνοπτική αποτύπωση της σχετικής βιβλιογραφίας και περιγράφονται οι βασικές συνιστώσες
της ερευνητικής μεθοδολογίας. Η ερευνητική πρόταση
συνυπογράφεται από τον προτεινόμενο επιβλέποντα
καθηγητή. Η Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της Σ.Ε., ορίζει
τον επιβλέποντα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο επιβλέπων πρέπει να είναι διδάσκων στο Π.Μ.Σ.
10. Όταν ο επιβλέπων κρίνει ότι η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει ολοκληρωθεί, αιτείται στη Γ.Σ.Ε.Σ.
τη συγκρότηση Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για
την έγκριση της εργασίας . Στην Τριμελή Εξεταστική
Επιτροπή συμμετέχουν ο επιβλέπων και αλλά δύο (2)
μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ, οι οποίοι
πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ως
εξεταστές. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την
ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
11. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από
τον επιβλέποντα. Οι χρόνοι υποστήριξης των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών είναι: (α) η περίοδος 15
Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου, (β) η περίοδος 1 έως
30 Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και, αποκλειστικά
για τους φοιτητές που έχουν ζητήσει αναστολή φοίτησης
ή παράταση του χρόνου εκπόνησης, (γ) η περίοδος 10
έως 20 Δεκεμβρίου. Ο τόπος και η ημερομηνία δημόσιας
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υποστήριξης κάθε μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, αναρτώνται στους χώρους και στον διαδικτυακό τόπο
του Τμήματος με ευθύνη του επιβλέποντος τουλάχιστον
8 ημέρες πριν τη δημόσια υποστήριξη . Μετά το πέρας
της δημοσίας υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας
από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, η Τριμελής Εξεταστική
Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να την αξιολογήσει,
τη βαθμολογεί, σε δεκάβαθμη βαθμολογική κλίμακα και
συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο αποστέλλει στη
Γραμματεία του Τμήματος.
12. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή εξαιρετικά σοβαρός λόγος, είναι
δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντος ή μέλους της
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, μετά από απόφαση
της Γ.Σ.Ε.Σ.
13. Η έκταση, η δομή και η μορφοποίηση ορίζονται
στο κείμενο με τίτλο Οδηγίες Εκπόνησης Μεταπτυχιακών
Εργασιών. Ο κείμενο θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο
του Τμήματος με ευθύνη της Σ.Ε.
14. Ο υποψήφιος έχει περιθώριο 15 ημερών μετά τη
δημόσια υποστήριξη να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις στο κείμενο της εργασίας του.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η προθεσμία η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θεωρείται ατελής και δεν
απονέμεται ο τίτλος.
15. Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των
μαθημάτων του ΠΜΣ και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές
μονάδες των μαθημάτων και της Μ.Δ..Ε) και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον
ακόλουθο τρόπο:
βαθμός Μ.Δ.Ε. = άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε
μαθήματος * αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος) + (βαθμός μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας *ECTS)
(σύνολο ECTS)
16. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες
ECTS.
17. Προκειμένου να χορηγηθεί στον μεταπτυχιακό φοιτητή βεβαίωση αποφοίτησης θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων
και να έχει υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος τον
φάκελο αποφοίτησης, το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Άρθρο 8:
Διδακτικό Προσωπικό
1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ., μπορούν
να αναλάβουν:
α. Μέλη Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
β. Ομότιμα και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση της η Σ.Ε. μπορεί να
εισηγηθεί στη Γ.Σ.Ε.Σ., σε περίπτωση που δεν επαρκεί το
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διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται
παραπάνω, την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη ΔΕΠ
άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη
ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα
του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014 ή διδάκτορες με συναφές επιστημονικό έργο.
3. Επιπλέον, η Γ.Σ.Ε.Σ. με απόφαση της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μπορεί να
καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες
που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε
ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 5 του άρθρου 36.
4. Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η περιγραφή του μαθήματος ή των
διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις
μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.
Άρθρο 9:
Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)
1. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από
τη Γραμματεία του Τμήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα
από τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
2. Στον απόφοιτο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του
Προγράμματος.
3. Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 του
ν. 3374/2005 και της υπουργική απόφαση Φ5/89656/
ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ.Β')], το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο
πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς
των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Το
Παράρτημα Διπλώματος δεν υποκαθιστά τον επίσημο
τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.
Άρθρο 10:
Πλαγιαρισμός
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να εφαρμόζουν ορθές ακαδημαϊκές πρακτικές στο επιστημονικό
τους έργο. Πρακτικές πλαγιαρισμού συνιστούν σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα και εφόσον τεκμηριωθούν
επιτρέπουν στη Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από σχετική εισήγηση της
Επιτροπής Δεοντολογίας, τη διαγραφή του φοιτητή.
Άρθρο 11:
Διαγραφή μεταπτυχιακού φοιτητή
Η διαγραφή μεταπτυχιακού φοιτητή είναι δυνατή με
απόφαση της Γ. Σ. Ε. Σ. μετά από αιτιολογημένη εισήγηση
της Σ.Ε. Μεταξύ των λόγων της διαγραφής (και εκτός
όσων προβλέπονται στις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις) περιλαμβάνονται και οι παρακάτω:
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1. η υιοθέτηση πρακτικών πλαγιαρισμού και γενικώς
αθέμιτων ακαδημαϊκών πρακτικών,
2. ενέργειες του υποψηφίου οι οποίες εκθέτουν και
ζημιώνουν το Τμήμα ή/και το Πανεπιστήμιο,
3. μη-τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, όπως
αυτές περιγράφονται στον κάθε φορά ισχύοντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
4. υποβολή αίτησης διαγραφής από τον μεταπτυχιακού φοιτητή.
Άρθρο 12:
Μεταβατικές ρυθμίσεις
Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο ΠΜΣ ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως
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την έναρξη ισχύος του ν.4485/2017, διατάξεις (άρθρο 85
παρ. 2 του ν. 4485/2017).
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν
καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί
με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της
Συγκλήτου του Ιδρύματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 1 Ιουλίου 2019
Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02029821907190016*

