Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας/Εσωτερικός Κανονισμός
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευρωπαϊκής
Λογοτεχνίας και Πολιτισμού» του Α.Π.Θ.
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και τα Τμήματα Φιλολογίας, Γαλλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ιταλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης λειτουργούν αναμορφωμένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού» από
το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης
με αριθμό 122029/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ 2208/12-8-2014) και τις διατάξεις του
Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄ 16−7−2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι διατάξεις του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού εξειδικεύουν και συμπληρώνουν
το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και τον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ (συνεδρίαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης με
αριθμό 127/2-2-2011) και ρυθμίζουν θέματα δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του
παρόντος Δ.Π.Μ.Σ., τα οποία δεν ρυθμίζονται ρητά από την Πρυτανική Απόφαση,
βάσει της οποίας λειτουργεί.
Άρθρο 2
Οργάνωση-Λειτουργία
Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: η
Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε), ο/η Διευθυντής/ρια του Δ.Π.Μ.Σ., η Επιτροπή
Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών, η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.).
1.
Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.), είναι αρμόδια για κάθε θέμα
διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές.
2.
Η Ε.Δ.Ε. αποτελείται από δέκα (10) μέλη ΔΕΠ κατά προτίμηση
συγγενούς ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Το καθένα από τα συνεργαζόμενα
Τμήματα του Δ.Π.Μ.Σ. εκπροσωπείται από δύο (2) μέλη ΔΕΠ με διετή θητεία και
δυνατότητα ανανέωσης, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής
Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) των Τμημάτων πριν τη λήξη του εαρινού εξαμήνου κάθε δεύτερου
ακαδημαϊκού έτους.
3.
Ο Διευθυντής/ρια του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται από τα μέλη της Ε.Δ.Ε. με
διετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης, προεδρεύει της Ε.Δ.Ε. Ο
Διευθυντής/Διευθύντρια έχει τη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι
του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου και εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. θέματα που
αφορούν στην αποτελεσματική εφαρμογή του Δ.Π.Μ.Σ.
Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. χρησιμοποιείται η υλικοτεχνική υποδομή
(αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, τεχνικός εξοπλισμός) των συνεργαζόμενων
Τμημάτων.
Η γραμματειακή υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρεται από το Τμήμα
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας που είναι και το επισπεύδον Τμήμα.
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Άρθρο 3
Αντικείμενο-Σκοποί
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ανάπτυξη της γνώσης και της έρευνας στο
πεδίο της συγκριτικής μελέτης της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της Ευρώπης και
των ευρωπαϊκών γλωσσών.
Σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
1. Η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της συγκριτικής μελέτης της ευρωπαϊκής
λογοτεχνίας και πολιτισμού στα Α.Ε.Ι. της Ελλάδας.
2. Η επιμόρφωση των πτυχιούχων Φιλοσοφικών Σχολών και των καθηγητών της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην κοινή ευρωπαϊκή λογοτεχνική και πολιτισμική
παράδοση, στις σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους ανάλυσης λογοτεχνικών κειμένων και
στις διαπολιτισμικές σχέσεις στα πλαίσια της σύγχρονης Ευρώπης.
3. Η κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένη γνώση στην περιοχή της
ανάλυσης κειμένων, του πολιτισμού και των διαπολιτισμικών σχέσεων για τις ανάγκες
της δημόσιας διοίκησης και της ιδιωτικής αγοράς.
4. Η προώθηση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την
έρευνα στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών.
5. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής και γενικότερα της διεθνούς διάστασης των
φιλολογικών σπουδών και την προβολή τους στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.
Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε 4 εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ενώ
για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης ορίζεται σε 5 εξάμηνα.
Για σοβαρούς λόγους, ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια μπορεί να καταθέσει
τεκμηριωμένη αίτηση παράτασης, η οποία θα απευθύνεται στην Ε.Δ.Ε.. Η παράταση
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) εξάμηνο και μπορεί να αφορά είτε τον χρόνο
φοίτησης είτε τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (στην
περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η συναίνεση του επιβλέποντος στην αίτηση
παράτασης). Συνολικά, ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια μπορεί να αιτηθεί παράταση
διάρκειας δύο (2) εξαμήνων.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια μπορεί με αίτηση
προς την Ε.Δ.Ε. να ζητήσει αναστολή φοίτησης για χρονικό διάστημα που δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τον ένα (1) χρόνο. Κατά τη διάρκεια της αναστολής,
αίρονται όλα τα δικαιώματα του μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας. Ο χρόνος αναστολής
δεν προσμετράται στη διάρκεια χρόνου φοίτησης.
Ύστερα από την πάροδο της μέγιστης προβλεπόμενης διάρκειας, ο
μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια που δεν έχει καταθέσει Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία διαγράφεται από το Δ.Π.Μ.Σ.

-2-

Άρθρο 5
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις
«Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού». Επιπροσθέτως, δίνει τη
δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα συμμετέχοντα Τμήματα
του Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας μεταπτυχιακών σπουδών β’
κύκλου του οικείου Τμήματος.

Άρθρο 6
Διδακτικό Προσωπικό
Στο Δ.Π.Μ.Σ. απασχολούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αγγλικής και των
συνεργαζόμενων Τμημάτων του Α.Π.Θ. καθώς και άλλων Τμημάτων του ιδίου
πανεπιστημίου ή άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης, στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν
να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α).
Άρθρο 7
Εισακτέοι στο Δ.Π.Μ.Σ.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλολογίας, Ξένων
Γλωσσών και Φιλολογιών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών
και Παιδαγωγικών Επιστημών, Οικονομικών και Νομικών Επιστημών, Επικοινωνίας,
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και άλλων συναφών Τμημάτων ή
Σχολών της ημεδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς
γνωστικού αντικειμένου.
Επίσης, στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι ομοταγών
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι εξ αλλοδαπής υποψήφιοι/ιες
υποβάλλουν τα ανάλογα δικαιολογητικά και υπόκεινται στην ίδια ακριβώς αξιολόγηση
όπως και οι ημεδαποί/ές, με όποιες διευκολύνσεις είναι δυνατές στη διεξαγωγή της, και
εξετάζονται υποχρεωτικά στην γνώση της ελληνικής γλώσσας. Επιπλέον, υποβάλλουν
α) πιστοποιητικό ελληνομάθειας, β) βεβαίωση κατάθεσης του πτυχίου τους για
αναγνώριση από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών
και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).
Εάν γίνουν δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ., τους χορηγείται προσωρινή βεβαίωση
αποδοχής την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την απόκτηση άδειας παραμονής
στην Ελλάδα. Επίσης, στους/στις εξ αλλοδαπής υποτρόφους του ελληνικού κράτους
χορηγείται βεβαίωση αποδοχής υπό προϋποθέσεις, προκειμένου να τη
χρησιμοποιήσουν για την εξασφάλιση της υποτροφίας τους. Μπορούν να εγγραφούν
στο Δ.Π.Μ.Σ. αφού προηγουμένως προσκομίσουν, πέρα από τα παραπάνω, βεβαίωση
υποτροφίας από το Ι.Κ.Υ..
Άτομα με ειδικές ανάγκες μπορεί να διευκολύνονται, ύστερα από αίτησή τους,
σε πρακτικό επίπεδο και, κατά περίπτωση, να εξετάζονται με συμπληρωματική ή
εναλλακτική εξέταση για την εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ.. Σε αυτή την περίπτωση, είναι
απαραίτητη η κατάθεση βεβαίωσης από δημόσιο νοσοκομείο της ημεδαπής σχετικά με
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την πάθηση και τις ειδικές ανάγκες. Η παραπάνω βεβαίωση πρέπει να κατατεθεί μαζί
με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους/τις υποψήφιους/ιες. Η
Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών του Δ.Π.Μ.Σ. είναι αρμόδια να
αποφασίσει για τον τρόπο εξέτασης των ατόμων αυτών. Για την αξιολόγησή τους,
ισχύουν τα ίδια ακριβώς κριτήρια που ισχύουν για όλους τους/τις υποψήφιους/ιες, όπως
αυτά αναφέρονται παρακάτω.
Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε
είκοσι (20) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες σύμφωνα με το ΦΕΚ. Η Επιτροπή
Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών του Δ.Π.Μ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα, με την
έγκριση της Ε.Δ.Ε., να δεχθεί ως εισακτέους και λιγότερους από τον αριθμό των
υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που ορίστηκε στην Προκήρυξη.
Άρθρο 8
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. αρχίζει με την
δημοσίευση προκήρυξης θέσεων κατόπιν έγκρισης από την Ε.Δ.Ε. Η προκήρυξη
δημοσιεύεται στις Γραμματείες των συνεργαζομένων Τμημάτων και ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. (http://www.enl.auth.gr/litma). Στην προκήρυξη ορίζεται ο
αριθμός των εισακτέων και τα κριτήρια εισαγωγής. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων
ορίζεται η περίοδος μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης Μαΐου. Το Δ.Π.Μ.Σ. δέχεται αιτήσεις
εισαγωγής κάθε δύο (2) έτη.
Οι αιτήσεις κατατίθενται εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας και συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Δικαιολογητικά τα οποία δεν έχουν προσκομιστεί εμπρόθεσμα, δεν λαμβάνονται υπόψη
στα κριτήρια αξιολόγησης του/της υποψήφιου/ας μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/ριας.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι/ες είναι:
1.

Αίτηση

2.

Βιογραφικό σημείωμα.

3.
Αντίγραφο πτυχίου. Για τους/τις αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της
αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73, παρ. 5 του Ν. 4316/2014).
4.

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

5.

Αντίγραφα επιπλέον τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν).

6.
Προσωπική δήλωση (αυτοπεριγραφική έκθεση και έκθεση ενδιαφερόντων),
όπου δίνονται σύντομες πληροφορίες για τις σπουδές, τις γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες και τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού
προγράμματος.
7.
Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας επιπέδου B2 τουλάχιστον (βάσει
των αναγνωρισμένων τίτλων γλωσσομάθειας από τον ΑΣΕΠ).
8.
Διπλωματικές ή/και ερευνητικές εργασίες άνω των 6.000 λέξεων, επιστημονικές
δημοσιεύσεις επί των γνωστικών αντικειμένων του Δ.Π.Μ.Σ., και διακρίσεις (εάν
υπάρχουν).
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9.
Αποδεικτικό κατάθεσης τέλους 10 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε.
στην Τράπεζα Πειραιώς (IBAN GR 45 0172 2020 0052 0200 2079 917) για την
αξιολόγηση της αίτησης. Στο αποδεικτικό κατάθεσης χρειάζεται να αναγράφεται
οπωσδήποτε το όνομα του υποψηφίου, ο κωδικός έργου (94670), και η ένδειξη «για το
Δ.Π.Μ.Σ. Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού»). Το αποδεικτικό
κατάθεσης είναι απαραίτητο να υποβάλλεται μαζί με την αίτηση. Το τέλος αξιολόγησης
δεν επιστρέφεται και μπορεί να αναμορφώνεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε..
Άρθρο 9
Κριτήρια Επιλογής
Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., συνεκτιμώντας τις ρυθμίσεις του άρθρ.4 παρ.1 Ν.
3685/2008, καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών
φοιτητών.
Συγκεκριμένα, η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
α/α
1.
2.
3.
4.
5.

Κριτήρια Εισαγωγής
Βαθμός πτυχίου
Γραπτή εξέταση
Προφορική εξέταση
Διπλωματικές ή/και ερευνητικές εργασίες
Επαγγελματική εμπειρία σε τομέα σχετικό με το Δ.Π.Μ.Σ.
ΣΥΝΟΛΟ

Ειδικό βάρος
20%
35%
25%
15%
5%
100%

Άρθρο 10
Διαδικασία επιλογής
Για την αξιολόγηση των αιτήσεων εισαγωγής ορίζεται 4μελής Επιτροπή
Επιλογής υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών από την Ε.Δ.Ε.. Οι αιτήσεις
αξιολογούνται πρώτα ως προς τα τυπικά προσόντα και δικαιολογητικά του υποψηφίου.
Εφόσον τεκμηριώνεται ότι ο υποψήφιος πληροί τα τυπικά κριτήρια, καλείται να λάβει
μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες διεξάγονται από εξεταστική επιτροπή που
ορίζεται από την Ε.Δ.Ε..
Οι εισαγωγικές γραπτές εξετάσεις διεξάγονται στο χρονικό διάστημα ορίζονται
από τον Ιούνιο για το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Η ακριβής ημερομηνία
ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ..
Στις γραπτές εξετάσεις αξιολογούνται η ικανότητα έκφρασης των υποψηφίων
στην ελληνική γλώσσα, το επίπεδο γνώσης των δεύτερων/ξένων γλωσσών και η γενική
παιδεία των υποψηφίων σε θέματα λογοτεχνίας και πολιτισμού. Ως ελάχιστος
προβιβάσιμος βαθμός στις γραπτές εξετάσεις ορίζεται το έξι (6) προκειμένου οι
υποψήφιοι/ες να συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης που
είναι η προφορική εξέταση. Η ακριβής ημερομηνία της προφορικής εξέτασης
ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ..
Καταρτίζεται κατάλογος με την αξιολογική σειρά των υποψηφίων και
εισάγονται οι υποψήφιοι με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία. Ο πίνακας
επιτυχόντων/χουσών επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
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Δ.Π.Μ.Σ.. Εισάγονται έως και είκοσι (20) υποψήφιοι, εφόσον έχουν συνολική
βαθμολογία πάνω από τη βάση. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας στην τελευταία θέση, οι
υποψήφιοι που ισοβαθμούν με τον τελευταίο υποψήφιο εισάγονται ως υπεράριθμοι.
Οι επιτυχόντες/χούσες ενημερώνονται από τη Γραμματεία και καλούνται να
απαντήσουν γραπτώς εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών ότι αποδέχονται την ένταξή
τους στο Δ.Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι/ες παράλληλα και τους όρους λειτουργίας του.
Επιπλέον, οφείλουν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας εντός δύο (2) εβδομάδων από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και
να εγγραφούν στο πρόγραμμα στο οποίο πέτυχαν. Σε περίπτωση που κάποιος/α
επιτυχών/χούσα δεν αποδεχτεί εγγράφως τη θέση και δεν προσέλθει για εγγραφή εντός
του καθορισμένου χρονικού διαστήματος τότε τη χάνει και η θέση που κενώνεται
μπορεί να πληρωθεί από τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον
σχετικό κατάλογο επιτυχόντων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Επιλογής
Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών προς την Ε.Δ.Ε..
Στο Δ.Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1)
ημεδαπός υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) που πέτυχε στο
σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου
του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους,
εφόσον έχουν άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής συν μίας ακόμη
ευρωπαϊκής γλώσσας επιπέδου Β2 (τεκμηριώνεται με εξετάσεις ή πιστοποιητικό) και
εφόσον οι γλώσσες εργασίας τους υποστηρίζονται από το Δ.Π.Μ.Σ..
Κάθε χρόνο ανακοινώνονται ορισμένες υποτροφίες που προσφέρονται από το
ΑΠΘ, το ΙΚΥ, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και άλλους φορείς. Για κάθε υποτροφία η
Ε.Δ.Ε. ζητά με ανακοίνωσή της εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες. Εάν η απονομή τους είναι στη
δικαιοδοσία της Ε.Δ.Ε., η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται στην Ε.Δ.Ε. και
περιλαμβάνει αίτηση, αντίγραφο τρέχουσας αναλυτικής βαθμολογίας (για το Δ.Π.Μ.Σ.)
ή έκθεση προόδου (για το ΔΔ), σύντομο βιογραφικό σημείωμα και δήλωση
οικονομικής και εργασιακής κατάστασης. Η Ε.Δ.Ε. ορίζει διμελή επιτροπή που εξετάζει
τις αιτήσεις, αξιολογεί τις υποψηφιότητες και εισηγείται σχετικά στην Ε.Δ.Ε..
Άρθρο 11
Δομή και περιεχόμενο του προγράμματος
Το πρόγραμμα διδασκαλίας δημοσιοποιείται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του
Δ.Π.Μ.Σ. και απαρτίζεται από:
α. Υποχρεωτικά Μαθήματα
β. Μαθήματα επιλογής
γ. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ο
φοιτητής/τρια πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στα προβλεπόμενα
μαθήματα και να συγκεντρώσει εκατόν είκοσι (120) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS). Συνολικά, για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο/η μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια
πρέπει να παρακολουθήσει με επιτυχία οκτώ (8) μαθήματα, τέσσερα (4) υποχρεωτικά
και τέσσερα (4) επιλογής, που θα προσφέρονται κάθε φορά από τη λίστα των
μαθημάτων επιλογής, ένα (1) από τα οποία πρέπει να είναι στην περιοχή της μελέτης
πολιτισμού, καθώς και να εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στο 4ο
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εξάμηνο σπουδών, εάν πρόκειται για μεταπτυχιακό φοιτητή που παρακολουθεί το
πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και στο 5Ο εξάμηνο σπουδών, εάν πρόκειται για
μεταπτυχιακό φοιτητή που παρακολουθεί το πρόγραμμα μερικής φοίτησης αφού έχει
ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.
Πρόγραμμα Σπουδών
Πλήρους Φοίτησης
Α΄ εξάμηνο
Ελπ 1-501 Βασικά κείμενα του ευρωπαϊκού πολιτισμού Ι
Ελπ 1-510 Θεωρία λογοτεχνίας και μέθοδοι ανάλυσης κειμένων
Β΄ εξάμηνο
1ο σεμινάριο ειδίκευσης
(επιλογή από τον κάτωθι πίνακα σεμιναρίων)
2ο σεμινάριο ειδίκευσης
(επιλογή από τον κάτωθι πίνακα σεμιναρίων)
3ο σεμινάριο ειδίκευσης
(επιλογή από τον κάτωθι πίνακα σεμιναρίων)

ΠΜ
15
15

10
10
10

Γ΄ εξάμηνο
Ελπ 1-502 Βασικά κείμενα του ευρωπαϊκού πολιτισμού ΙΙ
Ελπ 1-512 Θεωρία λογοτεχνίας και πολιτισμού

15
15

Δ΄ εξάμηνο
Σεμινάριο πολιτισμικών σπουδών
(επιλογή από τον κάτωθι πίνακα σεμιναρίων)
Ελπ 1-690 Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία

10
20

Πρόγραμμα Σπουδών
Μερικής Φοίτησης
Α΄ εξάμηνο
Ελπ 1-501 Βασικά κείμενα του ευρωπαϊκού πολιτισμού Ι
Ελπ 1-510 Θεωρία λογοτεχνίας και μέθοδοι ανάλυσης κειμένων

ΠΜ
15
15

Β΄ εξάμηνο
1ο σεμινάριο ειδίκευσης
(επιλογή από τον κάτωθι πίνακα σεμιναρίων)
2ο σεμινάριο ειδίκευσης
(επιλογή από τον κάτωθι πίνακα σεμιναρίων)
Γ΄ εξάμηνο
Ελπ 1-502 Βασικά κείμενα του ευρωπαϊκού πολιτισμού ΙΙ
Ελπ 1-512 Θεωρία λογοτεχνίας και πολιτισμού
Δ΄ εξάμηνο
3ο σεμινάριο ειδίκευσης
(επιλογή από τον κάτωθι πίνακα σεμιναρίων)
4ο σεμινάριο ειδίκευσης
(επιλογή από τον κάτωθι πίνακα σεμιναρίων)
Ε΄εξάμηνο
Ελπ 1-690 Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία
-7-

10
10
15
15

10
10

20

Σεμινάρια ειδίκευσης – μαθήματα επιλογής
Κωδικός
Λογ2−620
Λογ2−621
Λογ2−622
Λογ2−623
Λογ2−624
Λογ2−625
Λογ2−626
Λογ2−627
Λογ2−628
Λογ2−630
Λογ2−640
Λογ2−645
Λογ2−650
Λογ2−655
Λογ2−660
Λογ2−668
ΘΜ3−610
ΘΜ3−612
ΘΜ3−613
ΘΜ3-615
ΘΜ3−616
ΘΜ3−617
ΛΠ4−671
ΛΠ4−672
ΛΠ4−681
ΛΠ4−683
ΛΠ4−685
ΛΠ4−690
Πολ5−610
Πολ5−612
Πολ5−620
Πολ5−625
Πολ5−630
Πολ5−631
Πολ5−639
Πολ5−640
Πολ5−645
Πολ5−646
Πολ5−650
Πολ5−655
Πολ5−660
Πολ5−665
Πολ5−670
Πολ5−680

Τίτλος μαθήματος
Εξάμηνο
Λογοτεχνία, κοινωνία, ιστορία
Β
Η Αναγέννηση στην Ευρώπη
Β
Ευρωπαϊκός Κλασικισμός
Β
Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός
Β
Ευρωπαϊκός Ρομαντισμός
Β
Ρεαλισμός και Νατουραλισμός
Β
Μοντερνισμός
Β
Μεταμοντερνισμός
Β
Ειδικά θέματα ευρωπαϊκής λογοτεχνίας Β
Ευρωπαϊκά λογοτεχνικά κινήματα
Β
Θέματα λυρικής ποίησης
Β
Θέματα αφηγηματικής ποίησης
Β
Θέματα ευρωπαϊκής θεατρικής παράδοσης Β
Σύγχρονο θέατρο στην Ευρώπη
Β
Θέματα μυθιστορήματος
Β
Λογοτεχνικό δοκίμιο
Β
Ειδικά θέματα θεωρίας λογοτεχνίας
Β
Ειδικά θέματα ανάλυσης κειμένων
Β
Θεωρίες λογοτεχνίας και διδακτική της
Β
Λογοτεχνίας
Γενική και Συγκριτική γραμματολογία
Β
Ζητήματα διακειμενικών σχέσεων Ι
Β
Ζητήματα διακειμενικών σχέσεων ΙΙ
Β
Ειδικά θέματα πρόσληψης Ι
Β
Ειδικά θέματα πρόσληψης ΙΙ
Β
Λογοτεχνία και Φιλοσοφία
Β
Λογοτεχνία και Τέχνη
Β
Λογοτεχνία και Κινηματογράφος
Β
Ειδικά θέματα λογοτεχνίας και πολιτισμού Β
Σύγχρονη πολιτισμική θεωρία
Δ
Ανάλυση πολιτισμικών κειμένων
Δ
Ο λαϊκός πολιτισμός της Ευρώπης μέχρι 1800 Δ
Σύγχρονος λαϊκός πολιτισμός
Δ
Πολιτισμός και εθνοτική ταυτότητα
Δ
Πολιτισμικές μειονότητες
Δ
Εθνοτικές σπουδές: ειδικά θέματα
Δ
Ειδικά θέματα διαπολιτισμικότητας
Δ
Μετα-αποικιακά θέματα
Δ
Πολυπολιτισμικά θέματα
Δ
Σημειωτική ανάλυση της εικόνας
Δ
Ο κινηματογράφος στην κοινωνία
Δ
Τα ΜΜΕ και ο σύγχρονος πολιτισμός
Δ
Η ρητορική της διαφήμισης
Δ
Ειδικά θέματα επικοινωνίας και θεάματος Δ
Μορφές και προβλήματα του
σύγχρονου πολιτισμού
Δ
Άρθρο 12
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ECTS
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Οργάνωση της διδασκαλίας
Στην αρχή κάθε εξαμήνου οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. δηλώνουν στη Γραμματεία
του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τα μαθήματα που σκοπεύουν να
παρακολουθήσουν. Η διαδικασία εγγραφής στα προσφερόμενα μαθήματα
πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής, η οποία υποβάλλεται από
κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια έως την 15η Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα μαθημάτων
δημοσιοποιείται και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.
Στη Γραμματεία τηρείται αρχείο με την ατομική μερίδα για κάθε φοιτητή, όπου
καταγράφονται τα μαθήματα που παρακολουθεί και οι βαθμολογίες τους, καθώς και
κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την πορεία των σπουδών τους. Στο τέλος κάθε εξαμήνου
η Γραμματεία ενημερώνει τον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. και τους ακαδημαϊκούς
συμβούλους για την πρόοδο των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Στην αρχή του πρώτου έτους σπουδών, ορίζεται για κάθε φοιτητή ένα μόνιμο
μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Δ.Π.Μ.Σ. ως
ακαδημαϊκός σύμβουλος. Ο ρόλος των συμβούλων είναι να παρακολουθούν την
εξέλιξη των σπουδών των φοιτητών και να ενημερώνονται από το Αρχείο Σπουδών για
την πρόοδό τους ανά εξάμηνο. Στις αρμοδιότητες των συμβούλων περιλαμβάνεται και
η ενημέρωσή τους από τους διδάσκοντες για τυχόν συνεχείς απουσίες των φοιτητών
που είναι στην ευθύνη τους, καθώς και η σχετική επικοινωνία μαζί τους για τις
ενδεχόμενες συνέπειες (μέσω της Γραμματείας, η οποία και αποστέλλει το σχετικό
προειδοποιητικό σημείωμα). Οι
μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οφείλουν να
έρχονται σε επαφή με το σύμβουλό τους για οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο μπορεί να
επηρεάσει την ομαλή πορεία των σπουδών τους.
Σε όλα τα μαθήματα εφαρμόζεται η πολλαπλή βιβλιογραφία. Ο τελικός βαθμός
βασίζεται σε πολλαπλές μορφές αξιολόγησης, όπως προφορικές παρουσιάσεις, ενεργό
ρόλο στις συζητήσεις, ατομικές ή/ και ομαδικές εργασίες, καθώς και σε προφορικές ή
και γραπτές εξετάσεις ανάλογα με τη κρίση του διδάσκοντα.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες μπορούν, με σύμφωνη εισήγηση του/της
ακαδημαϊκού/ής συμβούλου και έγκριση της Ε.Δ.Ε., να παρακολουθήσουν ένα (1)
μεταπτυχιακό μάθημα ειδίκευσης από άλλα Τμήματα του ΑΠΘ ή πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής. Για την
αναγνώριση μαθημάτων από ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται σύμφωνη απόφαση
της Ε.Δ.Ε..
Η διδασκαλία στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα
μαθημάτων που καταρτίζεται με ευθύνη του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ.. Με πρόταση των
διδασκόντων και έγκριση από την Ε.Δ.Ε. είναι δυνατή η αναθεώρηση/τροποποίηση του
προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή τους μεταξύ των εξαμήνων. Με
ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το
πρόγραμμα μαθημάτων δημοσιοποιείται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.
Η κατανομή του διδακτικού έργου στα εξάμηνα γίνεται έτσι ώστε να είναι γνωστά
εκ των προτέρων τα χρονικά πλαίσια για τη διδασκαλία των μαθημάτων (διαλέξεων,
παραδόσεων, σεμιναρίων) καθώς και για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας.
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Το διδακτικό έργο, ανατίθεται σε μέλη Δ.Ε.Π. του ΑΠΘ ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 5 του Ν 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄), σε ερευνητές αναγνωρισμένων
ερευνητικών ιδρυμάτων οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν
επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα, σε επιστήμονες
αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία
στο αναγνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. και σε διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/80.
Άρθρο 13
Πιστωτικές μονάδες και παράρτημα διπλώματος
Τα Π.Μ.Σ. που οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οργανώνονται με βάση το (προβλεπόμενο από το άρθρ. 14 Ν.
3374/2005) σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.
Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του Δ.Π.Μ.Σ. ισοδυναμούν με 30 ECTS
και τα θερινά μαθήματα με 20 ECTS. Επομένως το σύνολο των ECTS από τα
μαθήματα των τεσσάρων εξαμήνων είναι 100. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία, ή οποία εκπονείται κατά το τελευταίο (Ε΄) εξάμηνο, αντιστοιχεί σε 20 ECTS.
Επομένως, ο συνολικός αριθμός των ECTS ανέρχεται σε 120 (100+20).
Στο Μ.Δ.Ε. επισυνάπτεται παράρτημα διπλώματος βάσει των ισχυουσών
διατάξεων άρθρ. 15 Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΕΚ 1466 τ.
β΄).

Άρθρο 14
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Η επιλογή του θέματος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται πριν
το τέλος των μαθημάτων του Γ΄ εξαμήνου (όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές
παρακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών μερικής φοίτησης επιλέγουν το θέμα της
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο τέλος των μαθημάτων του Δ΄ εξαμήνου).
Η δήλωση του θέματος γίνεται γραπτώς, προσυπογράφεται από τον/την
επιβλέποντα/πουσα και κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας.
Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στο Δ΄
εξάμηνο σπουδών (Ε΄ εξάμηνο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που παρακολουθούν
το Πρόγραμμα Σπουδών μερικής φοίτησης ). Προτού οριστεί το θέμα της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν
ολοκληρώσει τις λοιπές ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους.
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα.
Μπορεί να γραφτεί σε άλλη γλώσσα μετά από σχετική εισήγηση του επιβλέποντα και
έγκριση της Ε.Δ.Ε..
Ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια δεν μπορεί να ξεκινήσει την εκπόνηση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αν δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα
των προηγούμενων εξαμήνων σπουδών.
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Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία έχει έκταση 10.000-12.000 λέξεις (50
σελίδες χωρίς τη βιβλιογραφία: μορφή κειμένου Times New Roman, double-spaced, 12
font). Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται το κυρίως κείμενο, αποσπάσματαπαραδείγματα και σημειώσεις, καθώς και βιβλιογραφικές αναφορές. Δεν
περιλαμβάνονται εκτενή παραθέματα, και τυχόν ερωτηματολόγια, πίνακες στατιστικής,
κ.λπ. H οργάνωση του κειμένου και η χρήση των βιβλιογραφικών πηγών πρέπει να
είναι σύμφωνη με το ακαδημαϊκό ήθος και να ακολουθεί τον τύπο που ορίζεται στο
MLA Manual of Style, στο Chicago Manual ή στο APA Style.
Αν οποιοδήποτε τμήμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας περιέχει
μέρος ή κάνει χρήση επιστημονικού έργου άλλου συγγραφέα χωρίς αναφορά, θεωρείται
λογοκλοπή και η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία μηδενίζεται και ο
μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια δεν λαμβάνει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα στη
Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Η καταληκτική
ημερομηνία κατάθεσης ορίζεται η 31η Ιανουαρίου. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική
εργασία συνοδεύεται από αίτηση προς την Ε.Δ.Ε. όπου ο μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/
η φοιτήτρια αιτείται τον ορισμό τριμελούς εξεταστικής επιτροπής για την αξιολόγηση
της διπλωματικής εργασίας. Σύμφωνα με το νόμο (3685/16-7-2008 αρ. 5 παρ. 4), η
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αξιολογείται από τριμελή εξεταστική επιτροπή
απαρτιζόμενη από τον επιβλέποντα και άλλα δύο μέλη Δ.Ε.Π. ή διδάσκοντες του
Δ.Π.Μ.Σ., σχετικού γνωστικού αντικειμένου, που προτείνονται από τον επιβλέποντα
για έγκριση από την Ε.Δ.Ε.. Η διαδικασία αξιολόγησης από την τριμελή εξεταστική
επιτροπή ολοκληρώνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία σύστασης της
επιτροπής.
Αν οι βαθμοί των τριών βαθμολογητών έχουν διαφορά μέχρι και 2 (δύο)
βαθμολογικές μονάδες, τότε ο βαθμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
εξάγεται από τον μέσο όρο των τριών βαθμών. Αν έχουν διαφορά μεγαλύτερη από δύο
(2) βαθμολογικές μονάδες, τότε ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. τέταρτο μέλος σχετικής
ειδικότητας για να τη βαθμολογήσει. Σε αυτήν την περίπτωση, ο τελικός βαθμός της
εξάγεται από τον μέσο όρο των τεσσάρων (4) βαθμών.
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που απορρίπτεται από τα τρία μέλη της
εξεταστικής επιτροπής δεν είναι δυνατό να υποβληθεί ξανά σε διορθωμένη μορφή.
Εξαιρέσεις γίνονται μόνον εφόσον συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης βαρύτητας και έπειτα
από έγκριση της Ε.Δ.Ε.. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που υποβάλλεται για
δεύτερη φορά εξετάζεται και με προφορική δοκιμασία ενώπιον τριμελούς εξεταστικής
επιτροπής που ορίζεται από την Ε.Δ.Ε.
Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), ο/η
υποψήφιος/α υποχρεούται να ενσωματώσει τις αλλαγές που έχουν ζητηθεί από την
τριμελή επιτροπή μετά την αξιολόγησή της. Αν οι βαθμολογητές/τριες ζητήσουν
διορθώσεις που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν άμεσα, τότε ο φοιτητής/τρια
υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία αίτηση για παράταση ενός επιπλέον
εξαμήνου, για να έχει το δικαίωμα να υποβάλει τη διορθωμένη εργασία μέχρι το τέλος
του εξαμήνου. Αφού γίνουν οι διορθώσεις που έχουν υποδείξει οι βαθμολογητές/τριες,
υποβάλλεται ένα (1) αντίτυπο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην
Κεντρική Βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD). Η κατάθεση στην Κεντρική
Βιβλιοθήκη είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενο για τη διαδικασία απόκτησης
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μεταπτυχιακού τίτλου. Οδηγίες για την κατάθεση της εργασίας μπορούν να βρουν οι
ενδιαφερόμενοι/ες στον σύνδεσμο: http://www.lib.auth.gr/node/147/
Άρθρο 15
Υποχρεώσεις φοιτητών/τριών για την απόκτηση Μ.Δ.Ε
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ.
υποχρεούνται:
1. Να παρακολουθούν τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Η παρακολούθηση
των μαθημάτων και των ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται
μόνο για σοβαρούς λόγους οι οποίοι αξιολογούνται κατά περίπτωση από την Ε.Δ.Ε.
Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπονται περισσότερες από δύο (2) απουσίες (δηλαδή 6
διδακτικές ώρες σε κάθε μάθημα).
2. Να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις μαθημάτων κάθε εξάμηνο.
3. Να υποβάλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις εργασίες που απαιτούνται
για κάθε μάθημα.
4. Να προσέρχονται στις εξετάσεις.
5. Να υποβάλουν στη Γραμματεία, μαζί με την προς αξιολόγηση Μεταπτυχιακή
Διπλωματική Εργασία, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπεριέχονται στοιχεία λογοκλοπής.
6. Να καταβάλουν τα δίδακτρα εντός των ημερομηνιών που ορίζονται από τον ΕΚ.
7. Να έχουν τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, καθώς και όποια
άλλη υποχρέωση προς το Ίδρυμα για να παραλάβουν το μεταπτυχιακό δίπλωμα
ειδίκευσης.
8. Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις της Ε.Δ.Ε., καθώς και την ακαδημαϊκή
δεοντολογία.
Αδυναμία τήρησης των παραπάνω, χωρίς τεκμηριωμένη δικαιολογία, μπορεί να
οδηγήσει σε αποτυχία σε μάθημα ή σε αποκλεισμό από το πρόγραμμα.
Άρθρο 16
Υποχρεώσεις διδασκόντων
Οι διδάσκοντες/ουσες στο Δ.Π.Μ.Σ. υποχρεούνται:
1.
Να προσφέρουν υψηλής ποιότητας διδακτικό έργο, καθορίζοντας το
περιεχόμενο του μεταπτυχιακού μαθήματος σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις στον
επιστημονικό χώρο, με τη χρήση πλούσιας και επικαιροποιημένης βιβλιογραφίας.
2.
Να υποβάλλουν την περιγραφή του μαθήματός τους στον ιστοχώρο της
Μ.Ο.Δ.Ι.Π. και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.
3.
Να δηλώνουν εξ αρχής την ύλη, τις εργασίες και τον τρόπο αξιολόγησης των
φοιτητών.
4.
Να ορίζουν διαδικτυακές συναντήσεις (δύο έως τέσσερις), να τηρούν το ωράριο
των μαθημάτων και τις ώρες συνεργασίας, και να καταθέτουν τη βαθμολογία σε εύλογο
χρονικό διάστημα πριν την έναρξη του επόμενου εξαμήνου.
5.
Εφόσον είναι επιβλέποντες/ουσες Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, να
συνεργάζονται στενά με τους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες και να τους
καθοδηγούν με σχόλια και επισημάνσεις.
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6.
Εφόσον είναι μέλη τριμελών επιτροπών αξιολόγησης Μεταπτυχιακών
Διπλωματικών Εργασιών να συμπληρώνουν το έντυπο βαθμολογίας και αξιολόγησης
της εργασίας έτσι ώστε να υποβάλλεται στη Γραμματεία εντός του προβλεπόμενου
διαστήματος.
Άρθρο 17
Αξιολόγηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Δ.Π.Μ.Σ.
1.
Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται με εξετάσεις ή/και με
εργασία/ες, γραπτές ή/και προφορικές, σύμφωνα με την απόφαση του/της
διδάσκοντα/σκουσας.
2.
Μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από την
τελική εξέταση ή/και δεν παραδίδουν/παρουσιάζουν έγκαιρα τις καθορισμένες γραπτές
εργασίες υφίστανται κυρώσεις (π.χ. μείωση βαθμού ή μη αποδοχή της εργασίας),
αναλόγως με την περίπτωση. Εργασίες που είναι προϊόντα λογοκλοπής βαθμολογούνται
με μηδέν (0). Σε περίπτωση αποτυχίας ή χαμηλής επίδοσης, δεν υπάρχει δυνατότητα
αναβαθμολόγησης.
3.
Επαναληπτική εξέταση δεν υπάρχει. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα
επιλογής, ο φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει το ίδιο ή άλλο, ισοδύναμο,
μάθημα σε επόμενο εξάμηνο που είναι δυνατή η παρακολούθησή του. Σε περίπτωση
αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί
στο ίδιο μάθημα το αμέσως επόμενο εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, η Ε.Δ.Ε. έχει τη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει την επανεξέταση
μαθήματος χωρίς παρακολούθηση. Ωστόσο, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα
υπάρχει επαυξημένη αξιολόγηση (π.χ. πρόσθετες εργασίες, εξετάσεις κ.λπ.).
4.
Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων στα οποία ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια
μπορεί να αποτύχει χωρίς να διαγραφεί είναι δύο (2).
5.
Οι προθεσμίες υποβολής των εργασιών τηρούνται αυστηρά. Για σοβαρούς και
τεκμηριωμένους λόγους, και μόνο έπειτα από ρητή ατομική συνεννόηση με το/τη
διδάσκοντα/σκουσα, επιτρέπεται παράταση της προθεσμίας, το πολύ μέχρι δέκα (10)
ημέρες. Σε περίπτωση μη έγκαιρης κατάθεσης, η εργασία δεν προσμετράται στην
τελική αξιολόγηση.
6.
Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών ορίζεται από μηδέν έως δέκα, ως εξής:




Καλώς (6 έως 6,49)
Λίαν καλώς (6,5 έως 8,49)
Άριστα (8,5 έως 10)
Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του.
8.
Ο τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
καθορίζεται από την επίδοση του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας στα μαθήματα
και στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Ο τελικός βαθμός του Μ.Δ.Ε.
υπολογίζεται ως εξής: Ο βαθμός κάθε μαθήματος, υποχρεωτικού ή επιλογής,
πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων και το άθροισμα των
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γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για
τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (120 ECTS).
9.
Εφόσον ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές, διοικητικές, και
οικονομικές υποχρεώσεις του, μπορεί να ζητήσει από τη Γραμματεία Πιστοποιητικό
Αποφοίτησης.
10.
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης αποδίδεται στους αποφοίτους σε ειδική
τελετή, παρουσία του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. και του Προέδρου του επισπεύδοντος
Τμήματος.
Άρθρο 18
Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ιες αξιολογούν τα μαθήματα ηλεκτρονικά στον
ιστοχώρο της ΜΟΔΙΠ. Το ερωτηματολόγιο περιέχει ερωτήσεις ως προς τους στόχους
του μαθήματος, την ύλη, τη βιβλιογραφία, τον φόρτο εργασίας. Η αξιολόγηση του/της
διδάσκοντα/ουσας γίνεται με κριτήρια την οργάνωση του μαθήματος, το ενδιαφέρον
που διεγείρει για το αντικείμενο, τη συνέπειά του, την προθυμία του να απαντά σε
ερωτήσεις, και τη συνολική γνώμη των φοιτητών.
Ο/η διδάσκων/ουσα οφείλει να κατεβάσει τους ειδικούς κωδικούς (PIN) που
υπάρχουν στον ιστοχώρο της ΜΟΔΙΠ και να τους δώσει στους φοιτητές 2 (δύο)
εβδομάδες πριν τη λήξη του εξαμήνου.
Τα συνολικά στοιχεία των αξιολογήσεων είναι προσβάσιμα από τον/την
διδάσκοντα/ουσα και τον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. Εάν ένα μάθημα και ο/η
διδάσκων/ουσα του αξιολογηθούν με βαθμολογία ίση ή χαμηλότερη του 50%, η Ε.Δ.Ε.
γνωστοποιεί το πρόβλημα στον/στην διδάσκοντα/ουσα και συζητά τις δυνατότητες
βελτίωσης. Αν η αξιολόγηση παραμείνει χαμηλή δύο συνεχόμενες φορές, στο ίδιο ή σε
διαφορετικό μάθημα, η Ε.Δ.Ε. μπορεί να αποφασίσει την αντικατάσταση του/της
διδάσκοντα/ουσας. Επιπλέον για περιπτώσεις με σοβαρά και τεκμηριωμένα παράπονα
φοιτητών, η Ε.Δ.Ε. έχει την υποχρέωση να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την
αποκατάσταση του προβλήματος. Εάν συνεχίζεται η διεξαγωγή μαθήματος με τρόπο
που δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ., η Ε.Δ.Ε. μπορεί
να αποφασίσει την αντικατάσταση του/της διδάσκοντα/ουσας.

Άρθρο 19
Οικονομικοί πόροι του Δ.Π.Μ.Σ.
Η οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος προέρχεται από:






δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών,
ερευνητικά προγράμματα,
χορηγίες,
δωρεές,
διάφορες άλλες διαφανείς χρηματικές εισροές.
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Τη λογιστική παρακολούθηση όλων των εσόδων και εξόδων αναλαμβάνει ο
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΑΠΘ, η οποία παρακρατεί
το 10% επί του συνόλου των εσόδων.
Η Ε.Δ.Ε. προτείνει τη διάθεση οικονομικών πόρων, σύμφωνα με την Πρυτανική
Απόφαση, για την αποζημίωση των διδασκόντων, την αμοιβή προσωπικού
γραμματείας, την αγορά υλικού, βιβλίων, μετακινήσεις για βιβλιογραφική ενημέρωση,
υποτροφίες κλπ.
Το Δ.Π.Μ.Σ. χρησιμοποιεί την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των
συνεργαζόμενων Τμημάτων, καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη της διοίκησης
του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Επιπλέον γραμματειακή υποστήριξη
μπορεί να παρέχεται από αμειβόμενο υπάλληλο, μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.
Άρθρο 20
Κόστος Προγράμματος
Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. και για όσο χρονικό διάστημα δεν υπάρχουν
σχετικά κονδύλια από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., χρειάζεται να καταβληθούν δίδακτρα από τους
μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Το συνολικό
ποσό των διδάκτρων καλύπτει τις αποζημιώσεις των καθηγητών και διδασκόντων, την
ενίσχυση της έρευνας, τη γραμματειακή υποστήριξη, την ανάπτυξη υποδομής
βιβλιογραφίας, και την ανάπτυξη τεχνολογικής υποδομής του προγράμματος. Το ύψος
των διδάκτρων καθορίζεται μετά από εισήγηση της Ε.Δ.Ε. και έγκριση της Συγκλήτου
Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) και ανακοινώνεται με την Προκήρυξη του Προγράμματος.
Το συνολικό ύψος των διδάκτρων ορίζεται στο ποσό των 1.500,00 € (χιλίων
πεντακοσίων) και καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις των 375,00 € (τριακοσίων
εβδομήντα-πέντε). Οι δόσεις καταβάλλονται κάθε χρόνο μεταξύ 1ης και 30ης Νοεμβρίου
και μεταξύ 1ης και 31ης Μαρτίου.
Σε περίπτωση παράτασης, το ύψος των διδάκτρων ορίζεται στο 50% του
πλήρους ποσού ανά εξάμηνο φοίτησης που καταβάλλεται κατά την κανονική διάρκεια
των σπουδών. Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να έχουν εξοφλήσει τα δίδακτρα.
Το ποσό των διδάκτρων μπορεί να τροποποιείται κάθε έτος μετά από εισήγηση
της Ε.Δ.Ε. και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.). Επιστροφή
διδάκτρων ανά εξάμηνο επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που υπάρχει εξαιρετικά
σοβαρός λόγος για διακοπή κατ' αίτηση του φοιτητή/τρια και εφόσον ο φοιτητής/τρια
αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους διακοπής του εγγράφως προς την Ε.Δ.Ε. το
αργότερο εντός 20 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων.
Άρθρο 21
Οδηγός σπουδών και περιεχόμενο του
Κάθε χρόνο δημοσιεύεται και αναρτάται Οδηγός Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.. Ο
Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει, ιδίως, το πρόγραμμα μαθημάτων, τα ονόματα των
διδασκόντων, τα δικαιώματα (παροχές, υποτροφίες) και υποχρεώσεις των
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μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και πληροφορίες για τη λειτουργία των εργαστηρίων,
των σπουδαστηρίων και των βιβλιοθηκών των συνεργαζομένων Τμημάτων.
Άρθρο 22
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι διατάξεις του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.
μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση της Ε.Δ.Ε., κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης
και έγκρισης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης. Θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον
παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, ρυθμίζονται με απόφαση της Ε.Δ.Ε..
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