Εζωηερικός Κανονιζμός Λειηοσργίας ηοσ ΔΠΜΣ
«Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Ευαρμογές ζηην Εκπαίδεσζη»
ηων Τμημάηων
Επιζηημών Προζτολικής Αγωγής και Εκπαίδεσζης
και Οικονομικών Επιζηημών ηοσ Α.Π.Θ.

ΑΡΘΡΟ 1
ΓΕΝΙΚΑ

Τα Τκήκαηα Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΤΔΠΑΔ) θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) νξγαλψλνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο
2014– 2015 Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ (ΓΠΜΣ) κε ηίηιν «Γηνίθεζε Οιηθήο
Πνηφηεηαο θαη Καηλνηφκεο Δθαξκνγέο ζηελ Δθπαίδεπζε».
Τα άξζξα θαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ΔΚΛ βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,
ηελ κε αξηζκφ 206602/Ε1/2014 (ΦΔΚ 3516/29.12.2014) ππνπξγηθή απφθαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΠΜΣ θαη ηηο
απνθάζεηο ηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο (ΔΓΔ) ηνπ ΓΠΜΣ.
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΚΟΠΟ

Τν ΓΠΜΣ κε ηίηιν «Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη Καηλνηφκεο Δθαξκνγέο ζηελ Δθπαίδεπζε» έρεη σο
αληηθείκελν ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ γλψζεσλ ζε ζέκαηα αηρκήο ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ηεο
Γηνίθεζεο ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο έξεπλαο ζε απηφλ ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν. Οη
ζθνπνί ηνπ ΓΠΜΣ εθπιεξψλνληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε νξγαλσκέλσλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαη
ηελ εθπφλεζε Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή αθαδεκατθά πξφηππα.
ΑΡΘΡΟ 3
ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ

Τν ΓΠΜΣ «Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη Καηλνηφκεο Δθαξκνγέο ζηελ Δθπαίδεπζε» ηνπ Τκήκαηνο
Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ Τκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ ΑΠΘ
απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ).
Σην Μ.Γ.Δ. πξνβιέπεηαη ε επηζχλαςε παξαξηήκαηνο δηπιψκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 15
ηνπ λ. 3374/2005 θαη ηεο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΔΚ 1466, η. Β΄).
ΑΡΘΡΟ 4
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΔΠΜ

Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ ΓΠΜΣ αξκφδηα φξγαλα είλαη:
1. Ζ Σχγθιεηνο Δηδηθήο Σχλζεζεο ηνπ ΑΠΘ κε αξκνδηφηεηεο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην εδάθην α ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ Ν 3685/2008.
2. Ζ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (ΔΓΔ), ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα επηά κέιε πνπ εθιέγνληαη απφ ην
Τκήκα Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο θαη ην Τκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. Τα
ηέζζεξα κέιε πξνέξρνληαη απφ κέιε ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη
Δθπαίδεπζεο (ΤΔΠΑΔ) ηνπο νπνίνπο εθιέγεη ην ΤΔΠΑΔ θαη ηα ινηπά ηξία κέιε πξνέξρνληαη απφ ηξία κέιε
ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπο νπνίνπο εθιέγεη ην ηκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ.
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Ζ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε εηζεγήζεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ζέκαηα
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ δηαθφξσλ επηηξνπψλ πνπ εθάζηνηε απαηηνχληαη γηα ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ΓΠΜΣ, ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ην πξφγξακκα
ζπνπδψλ ηνπ ΓΠΜΣ, ηηο αλαζέζεηο δηδαζθαιίαο θαη γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο
Δηδίθεπζεο ζχκθσλα κε ην εδάθην β ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν 3685/2008.
Ζ ΔΓΔ επηιακβάλεηαη γηα θάζε άιιν ζέκα γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη ξεηή κλεία ζηνλ παξφληα Δ.Κ.Λ.
1. Σπληζηάηαη ζέζε Γηεπζπληή ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ γηα ηελ πξνψζεζε
ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΜΣ. Τε ζέζε απηή θαηαιακβάλεη κέινο ΓΔΠ απφ ηηο δχν αλψηεξεο
βαζκίδεο (Καζεγεηήο ή Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο) ηνπ Τκήκαηνο Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη
Δθπαίδεπζεο κε απφθαζε ηεο ΔΓΔ ηνπ ΓΠΜΣ. Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΓΠΜΣ εηζεγείηαη ζηελ ΔΓΔ θάζε ζέκα
πνπ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ΓΠΜΣ. Ζ ζεηεία ηνπ είλαη δηεηήο.
2. Με απφθαζε ηεο ΔΓΔ ζπγθξνηείηαη Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ
Σπνπδψλ (ΣΔΓΠΜΣ), ε νπνία είλαη ηξηκειήο θαη απνηειείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ, έλα κέινο ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο
θαη Δθπαίδεπζεο θαη έλα κέινο ΓΔΠ ηνπ Τκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, ηα νπνία έρνπλ αλαιάβεη
κεηαπηπρηαθφ έξγν θαη νξίδνληαη απφ ηελ ΔΓΔ ζχκθσλα κε ην εδάθην γ) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3685/2008. Ζ
ζεηεία ηνπο είλαη δηεηήο, αξρίδεη ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ νξίδεηαη θαη ιήγεη ηελ 31ε Απγνχζηνπ
ηνπ κεζεπφκελνπ έηνπο. Σε πεξίπησζε απνρψξεζεο κέινπο ή κειψλ ηεο ΣΔΓΠΜΣ, ε ΔΓΔ νξίδεη λέα κέιε
σο αληηθαηαζηάηεο θαζψο θαη ηε ζεηεία ηνπο.
3. Ζ ΣΔΓΠΜΣ είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΠΜΣ, φπσο
αλαθέξεηαη αθνινχζσο:


Παξαθνινπζεί ηε ξνή εθηέιεζεο ηνπ ΓΠΜΣ θαη εηζεγείηαη ζηε ΔΓΔ ζρεηηθψο κε ηηο εκεξνκελίεο
έλαξμεο – ιήμεο καζεκάησλ θαη εμεηάζεσλ ηνπ θζηλνπσξηλνχ θαη ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ, ηηο
εκεξνκελίεο θαη πξνζεζκίεο θαηάζεζεο αηηήζεσλ θαη άιιεο ιεηηνπξγηθέο εκεξνκελίεο θαη πξνζεζκίεο



Δπεμεξγάδεηαη ηηο πξνηάζεηο ηεο ζπλέιεπζεο ησλ κειψλ ΓΔΠ ησλ αξκνδίσλ Τκεκάησλ σο πξνο ηα
πξνζθεξφκελα καζήκαηα ηνπ ΓΠΜΣ θαη εηζεγείηαη ζρεηηθψο ζηελ ΔΓΔ.



Δπεμεξγάδεηαη ηηο εηζεγήζεηο ηεο ζπλέιεπζεο ησλ κειψλ ΓΔΠ ησλ αξκνδίσλ Τκεκάησλ σο πξνο ηελ
αλάζεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ ηνπ ΓΠΜΣ θαη εηζεγείηαη ζρεηηθψο ζηελ ΔΓΔ.



Καηαξηίδεη ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο θαη εμεηάζεσλ θαη εηζεγείηαη ζρεηηθψο ζηελ ΔΓΔ.



Μεξηκλά γηα ηε δεκφζηα πξνβνιή ηνπ ΓΠΜΣ.



Δηζεγείηαη δηα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΓΠΜΣ ζηελ ΔΓΔ ζρεηηθψο κε ηηο αθνινπζεηέεο ηαθηηθέο θαη ηε
ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηνπ ΓΠΜΣ.



Απνθαζίδεη θαη εθηειεί γηα ζέκαηα, γηα ηα νπνία εθάζηνηε ηεο έρεη εθρσξεζεί αξκνδηφηεηα απφ ηελ ΔΓΔ.

4. Σπγθξνηείηαη Γξακκαηεία ηνπ ΓΠΜΣ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΓΠΜΣ. Ζ Γξακκαηεία ηνπ ΓΠΜΣ
αλαιακβάλεη ηελ δηνηθεηηθή ,νηθνλνκηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΠΜΣ (επηθνηλσλία
κε θνηηεηέο, δηδάζθνληεο, έγθαηξε δηάζεζε ησλ εληχπσλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο, δηεθπεξαίσζε
ηεο έληππεο θαη ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, ζπιινγή θαη δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ
ζπλεκκέλσλ ζε απηέο, εγγξαθέο ζπνπδαζηψλ, ηήξεζε θαθέισλ βαζκνινγίαο, αμηνινγήζεηο δηδαζθφλησλ,
ρνξήγεζε πηπρίσλ, πηζηνπνηεηηθψλ, βεβαηψζεσλ, ελεκέξσζε γηα δηάθνξεο ππνηξνθίεο, πξνεηνηκαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε φισλ ησλ θνλδπιίσλ θαη εμφδσλ πνπ
αλαιακβάλεη ν Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (ΔΛΚΔ) ηνπ ΑΠΘ, δηαρείξηζε αηζνπζψλ θαη
απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη ςεθηαθψλ εξγαιείσλ, θιπ). Γξακκαηέαο ηνπ ΓΠΜΣ νξίδεηαη ν/ε εθάζηνηε
Γξακκαηέαο ηνπ Τκήκαηνο Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο θαη αλαιακβάλεη σο
ππεχζπλνο λα δηεθπεξαηψζεη ηα ηξέρνληα ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο ζπνπδαζηέο
,ην πξφγξακκα ,ηηο επαθέο κε ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη ηα ζπλεξγαδφκελα Ηδξχκαηα θαη λα θξνληίδεη γηα
ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπ ΠΜΣ. Τν ΓΠΜΣ δηαζέηεη δηθφ ηνπ πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ-εμεξρνκέλσλ
εγγξάθσλ, ην νπνίν ηεξείηαη κε βάζε ην αθαδεκατθφ έηνο.
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5. Τελ επνπηεία θαη ην γεληθφηεξν ζπληνληζκφ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζε επίπεδν ΑΠΘ έρεη ν/ε
Αληηπξχηαλεο Αθαδεκατθψλ ππνζέζεσλ.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ

Ζ ΔΓΔ αλαζέηεη δηδαθηηθά θαζήθνληα θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε:


Μέιε ΓΔΠ ησλ Τκεκάησλ Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο θαη Οηθνλνκηθψλ
Δπηζηεκψλ.



Μέιε ΓΔΠ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ ΑΠΘ ή άιισλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΑΔΗ) ηεο
εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο.



Οκφηηκνπο, Δπηζθέπηεο Καζεγεηέο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο θαη Δηδηθνχο Δπηζηήκνλεο.



Δξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ή απηνηειψλ εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ ηεο εκεδαπήο
ή αληηζηνίρσλ αλαγλσξηζκέλσλ θέληξσλ ή ηλζηηηνχησλ ηεο αιινδαπήο, εθ’ φζνλ είλαη θάηνρνη
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο.



Μέιε Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΠ) ησλ Τερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΤΔΗ) εθ’ φζνλ
είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο,



Δπηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ή ζρεηηθή εκπεηξία
ζην αληηθείκελν ηνπ ΓΠΜΣ.

1. Σε πεξίπησζε επηζθέπηνπ θαζεγεηή απφ ην εμσηεξηθφ ζα κπνξεί λα νινθιεξψλεη ην κάζεκα ηνπ ζε
κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα εθφζνλ θαιχπηεη ρξνληθά ηνλ ίδην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο 13 εβδνκάδεο
ηνπ καζήκαηνο.
2. Ζ σξηαία απνδεκίσζε ησλ δηδαζθφλησλ γηα ηε δηδαζθαιία, θαζψο θαη ε απνδεκίσζε γηα ηελ επίβιεςε
κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν αλαηηζέκελν κεηαπηπρηαθφ έξγν, ξπζκίδνληαη κε απφθαζε
ηεο ΔΓΔ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ ΣΔΓΠΜΣ. Δπίζεο κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, θαζνξίδεηαη θαη ην χςνο ησλ
δηδάθηξσλ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΣΤΦΙΟΤΦΨΝ, ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΥΟΙΣΗΣΨΝ ΣΟ ΔΠΜ

Σην ΓΠΜΣ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη φισλ ησλ Τκεκάησλ ησλ Αλψηαησλ Ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή
νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ Τκεκάησλ ηεο αιινδαπήο θαη πηπρηνχρνη ΤΔΗ ηεο εκεδαπήο. Υπνςήθηνη
κπνξνχλ λα είλαη θαη λπλ θνηηεηέο πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν
εμάκελν ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο θαη νη νπνίνη ζα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ καζεκάησλ ηνπο
απφ ην νηθείν Τκήκα ζην νπνίν θνηηνχλ κέρξη ηέινο ηεο πεξηφδνπ εγγξαθψλ ζην ΓΠΜΣ. Δπηπξνζζέησο, ζην
ΓΠΜΣ ππνςήθηνη δχλαληαη λα είλαη αιινδαπνί πηπρηνχρνη ησλ πξναλαθεξζεηζψλ θαηεγνξηψλ.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΙΑΓΨΓΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΥΟΙΣΗΣΨΝ

1.

Ζ ππνβνιή αηηήζεσλ γίλεηαη κεηά απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο
Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο (Δ.Γ.Δ.) ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηνλ ηχπν θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΓΠΜΣ.

2.

Ο αξηζκφο εηζαθηέσλ νξίδεηαη έσο ηξηάληα (30) θνηηεηέο (θαη’ αλψηαην φξην). Δπηπιένλ ηνπ αξηζκνχ ησλ
εηζαθηέσλ γίλνληαη δεθηνί θαη δχν ππφηξνθνη ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Υπνηξνθηψλ νη νπνίνη ζα πεηχρνπλ
ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εζσηεξηθνχ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Π.Μ.Σ.
θαζψο θαη δχν αιινδαπνί ππφηξνθνη ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, σο ππεξάξηζκνη. Υπνςήθηνη κπνξνχλ λα
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γίλνπλ δεθηνί θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ησλ Τκεκάησλ ησλ Αλψηαησλ Ηδξπκάησλ ζε πνζνζηφ 5% θαζ’
ππέξβαζε επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ.
3.

Υπεχζπλε γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ είλαη ε ΔΓΔ πνπ απνθαζίδεη γηα:







4.

Τν κέινο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΓΠΜΣ πνπ επηθνπξεί ηελ ΔΓΔ θξνληίδεη γηα ηελ:





5.

ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ,
ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,
ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ησλ πξνζθιήζεσλ ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ ζηνλ Τχπν,
ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ,
ην ρξνλνδηάγξακκα αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθηνηήησλ θαη πξφζθιεζεο ζε ζπλέληεπμε,
ηελ πξνζεζκία εγγξαθψλ.
έγθαηξε δηάζεζε ησλ εληχπσλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο,
δηεθπεξαίσζε ηεο ζρεηηθήο (έληππεο ή ειεθηξνληθήο) αιιεινγξαθίαο κε ηελ ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ
(παξαιαβή, απνζηνιή εληχπσλ),
ζπιινγή θαη αξρεηνζέηεζε ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ ζπλεκκέλσλ ζ’ απηέο εγγξάθσλ θαη ηελ πξνψζεζε
ηνπο ζηελ ΔΓΔ θαη
θάζε ζπλαθή εξγαζία κε ηηο εγγξαθέο.

Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα θαηαζέηνπλ νη ππνςήθηνη είλαη:
















Αίηεζε (έληππε, πξνζπειάζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ησλ αληηζηνίρσλ Τκεκάησλ).
Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.
Αληίγξαθν πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο.
Βεβαίσζε ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο απφ ην ΓΟΑΤΑΠ (φπνπ απαηηείηαη).
Αληίγξαθα ηπρφλ αλαγλσξηζκέλσλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ.
Βεβαίσζε αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο πξνπηπρηαθψλ ή θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.
Βεβαίσζε απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο απνθνίηεζεο ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο, φπνπ λα θαίλεηαη ε
ζεηξά απνθνίηεζεο ή ε ζεηξά βαζκνινγίαο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο θνηηεηέο (φηαλ απηφ είλαη
δηαζέζηκν)
Γχν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (ππνρξεσηηθά).
Απνδεηθηηθά γλψζεο μέλσλ γισζζψλ. (Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ην ΓΠΜΣ
δηελεξγεί γξαπηή εμέηαζε ζηελ μέλε γιψζζα).
Απνδεηθηηθά εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (αλ ππάξρνπλ).
Βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο (αλ ππάξρνπλ)
Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ.
Γχν (2) θσηνγξαθίεο.
Παξάβνιν εμέηαζεο ππνςεθηφηεηαο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ ζα απνθαζίδεηαη ζηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ
έηνπο απφ ηελ ΔΓΔ, πιεξσηέν ζε ζρεηηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ΑΠΘ κεηά απφ έγθξηζε
ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ΑΠΘ.

6.

Γηα ππνςεθίνπο πνπ δελ ζα πξνζθνκίζνπλ πηπρίν ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 6. Γηα ηε ζπκκεηνρή
ησλ θνηηεηψλ απηψλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, αληί ηνπ αληίγξαθνπ πηπρίνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη
βεβαίσζε ζπνπδψλ κε αλαιπηηθή βαζκνινγία. Ζ νξηζηηθνπνίεζε ηεο εγγξαθήο ηνπο ζα γίλεηαη κεηά ηε
πξνζθφκηζε ηνπ αληηγξάθνπ ηνπ πηπρίνπ.

7.

Με απφθαζε ηεο ΔΓΔ νξίδνληαη θαη’ έηνο ν αξηζκφο θαη ην χςνο ησλ ππνηξνθηψλ πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο.
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ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ

Ζ Δ.Γ.Δ. ζπγθξνηεί επηηξνπή κειψλ ΓΔΠ ησλ Τκεκάησλ θαη ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
ππνςεθίσλ, νη νπνίνη πξνζθφκηζαλ εκπξφζεζκα φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Ο εηήζηνο αξηζκφο
ησλ εηζαθηέσλ ζην ΓΠΜΣ νξίδεηαη απφ ηελ ΔΓΔ θάζε έηνο.
Ζ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε ζπλεθηίκεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζην
άξζξν 4 παξ. 1α ηνπ Ν. 3685/2008. Τα θξηηήξηα απηά νκαδνπνηνχληαη ζε έμη παξακέηξνπο, ε θάζε
παξάκεηξνο απνηηκάηαη ζε θιίκαθα 0 – 10 θαη νη επηκέξνπο απνηηκήζεηο ζηαζκίδνληαη κε ζπληειεζηέο
βαξχηεηαο. Δηδηθφηεξα ζπλεθηηκψληαη:







Ζ επηηπρία ζηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ηνπ ππνςεθίνπ κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 10%.
Ο γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ, ε θαηάηαμε ηνπ ππνςεθίνπ κεηαμχ ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπ κε ζπληειεζηή
βαξχηεηαο 15%
Γεκνζηεπκέλεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, δηπισκαηηθέο εξγαζίεο, πξφζζεηα πηπρία ή κεηαπηπρηαθνί ηίηινη
ηνπ ππνςεθίνπ κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 12%.
Ζ γισζζνκάζεηα ηνπ ππνςεθίνπ κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 8% κε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πηπρίσλ
γισζζνκάζεηαο.
Γξαπηή εμέηαζε ζην αληηθείκελν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 50%.
Ζ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 5%.

Πηπρίν μέλεο γιψζζαο επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ Β2. Γξαπηή εμέηαζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζρεηηθφ
πηπρίν.
Μεηά ην πέξαο ηεο αμηνιφγεζεο ε ΣΔΓΠΜΣ θαηαηάζζεη ηνπο ππνςεθίνπο θαηά αμηνινγηθή ζεηξά θαη
ππνβάιιεη εηζήγεζε ζηελ ΔΓΔ. Ζ ΔΓΔ επηθπξψλεη ηνλ πίλαθα αμηνιφγεζεο αλά θαηεχζπλζε θαη
αλαθεξχζζεη ηνπο εηζαθηένπο (επηηπρφληεο) κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη ηνπο επηιαρφληεο.
Οη εηζαθηένη ζην ΓΠΜΣ πξέπεη λα εγγξαθνχλ ζηε Γξακκαηεία εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα αλαθνηλσζεί.
Σε πεξίπησζε κε εγγξαθήο εηζαθηένπ εληφο ηεο πξναλαθεξζείζαο πξνζεζκίαο, θαιείηαη λα εγγξαθεί ν 1νο,
2νο, θ.ι.π. επηιαρψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ (ζε θάζε εμάκελν) ν ππνςήθηνο θαηαβάιιεη ην πνζφ ησλ
δηδάθηξσλ πνπ αληηζηνηρεί ζην εμάκελν ζε ζρεηηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ΑΠΘ, ην χςνο ηνπ
νπνίνπ θαζνξίδεηαη ζηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο απφ ηελ ΔΓΔ.

ΑΡΘΡΟ 9
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ

9.1 ΦΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
1. Ο ρξφλνο θνίηεζεο γηα ηελ απφθηεζε ΜΓΔ είλαη ηέζζεξα (4) δηδαθηηθά εμάκελα .
2. Όια ηα καζήκαηα είλαη εμακεληαία θαη πξνζθέξνληαη είηε ζην ρεηκεξηλφ, είηε ζην εαξηλφ εμάκελν θαη
πεξηιακβάλνπλ δηδαζθαιία δεθαηξηψλ (13) εβδνκάδσλ θαη εξγαζηήξηα, θξνληηζηήξηα, ζπδεηήζεηο ,αζθήζεηο
ή εξγαζίεο φπνπ απηφ απαηηείηαη. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε ρξνληθή δηάξθεηα κπνξεί λα κεησζεί, εθφζνλ
νη ζπλνιηθέο ψξεο δηδαζθαιίαο είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο 13 εβδνκάδεο ηνπ καζήκαηνο.
3. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ζα πξέπεη λα
παξαθνινπζήζεη θαη λα εμεηαζηεί επηηπρψο ζε ελλέα (9) εμακεληαία καζήκαηα: ηξία (3) ππνρξεσηηθά
καζήκαηα ζην πξψην εμάκελν, ηξία (3) ζην δεχηεξν εμάκελν θαη ηξία (3) ζην ηξίην εμάκελν. Σην 4ν
εμάκελν αζρνιείηαη κε ηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο.
9.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ
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1. Τν Μάην θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο, κε εηζήγεζε ηεο ΣΔΓΠΜΣ, ε ΔΓΔ νξίδεη ην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ
ηνπ ΓΠΜΣ, ηα νπνία ζα πξνζθεξζνχλ ζην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο θαη ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ
καζεκάησλ, θαζψο επίζεο απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ ζηνπο δηδάζθνληεο ηνπ ΓΠΜΣ.
Ζ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθνηλψλεηαη απφ ηε γξακκαηεία ηνπ ΓΠΜΣ θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ
ειεθηξνληθφ νδεγφ ζπνπδψλ, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΓΠΜΣ.
2. Με πξφηαζε ηεο ΔΓΔ θαη έγθξηζε ηεο Σπγθιήηνπ Δηδηθήο Σχλζεζεο κπνξεί λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ησλ καζεκάησλ.
3. Τν αλαιπηηθφ πξφγξακκα καζεκάησλ είλαη ην παξαθάησ:
Α΄ Δμάκελν (30 ECTS)
1. Οξγάλσζε-δηνίθεζε εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ (10 ECTS)
2. Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, θαηλνηνκία θαη αιιαγή ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (10 ECTS)
3. Μεζνδνινγία έξεπλαο (10 ECTS)
Β΄ Δμάκελν (30 ECTS)
1. Τερλνινγία θαη θαηλνηφκεο εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε (10 ECTS)
2. Γηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο ζε εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο (10 ECTS)
3. Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, αιιειεπίδξαζε θαη θαηλνηφκεο εθαξκνγέο ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ
(10 ECTS)
Γ΄ Δμάκελν (30 ECTS)
1. Οηθνλνκηθά ηεο εθπαίδεπζεο (10 ECTS)
2. Δπξσπατθνί εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί (10 ECTS)
3. Ζγεζία-εηδηθά ζέκαηα νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο (10 ECTS)
Γ΄ Δμάκελν (30 ECTS)
Γηπισκαηηθή εξγαζία (30 ECTS)
4. Τν πεξηερφκελν φισλ ησλ καζεκάησλ αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηνλ ειεθηξνληθφ νδεγφ ζπνπδψλ ηνπ
ΓΠΜΣ, ζηε δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε http://www.nured.auth.gr/

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΓΓΡΑΥΗ – ΥΟΙΣΗΗ - ΕΞΕΣΑΕΙ

1. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ παξαδφζεσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΓΠΜΣ είλαη
ππνρξεσηηθή. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο απνπζίαο ηνπ θνηηεηή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, νη απνπζίεο πξέπεη λα
εγθξηζνχλ απφ ηελ ΔΓΔ κε ηελ πξνζθφκηζε απφ πιεπξάο θνηηεηψλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ
εγγξάθσλ. Όια ηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα είλαη εμακεληαία θαη πξνζθέξνληαη είηε ην ρεηκεξηλφ είηε ην
εαξηλφ εμάκελν θαη πεξηιακβάλνπλ δηδαζθαιία δεθαηξηψλ (13) εβδνκάδσλ, θαη θξνληηζηήξηα, εξγαζηήξηα,
ζπδεηήζεηο, αζθήζεηο ή εξγαζίεο φπνπ απηφ απαηηείηαη. Οη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ην
αθαδεκατθφ εκεξνιφγην. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα κεησζεί θαηά
ηξείο (3) ην πνιχ εβδνκάδεο.
Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα απνπζηάζνπλ κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Ο κέγηζηνο αξηζκφο απνπζηψλ αλά
κάζεκα είλαη ηξείο. Σε πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο απνπζηάδεη πάλσ απφ ηνλ κέγηζην αξηζκφ απνπζηψλ
επαλαιακβάλεη ην κάζεκα.
2. Σηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ θαη ζε ηαθηή πξνζεζκία απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ πνπ
απνθαζίδεηαη απφ ΣΔΓΠΜΣ, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο αλαλεψλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ΓΠΜΣ. Σε
πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο κε ERASMUS ε ΔΓΔ απνθαζίδεη γηα ηηο ηζνηηκίεο ζρεηηθά.
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3. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ γίλνληαη δεθηνί ζην ΓΠΜΣ είλαη ππνρξεσκέλνη:
1. Να παξαθνινπζνχλ θαλνληθά θαη αλειιηπψο ηα καζήκαηα ηνπ ηζρχνληνο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ,
φπσο ακέζσο πην πάλσ αλαθέξεηαη.
2. Να ππνβάιινπλ κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ην θάζε κάζεκα.
3. Να πξνζέξρνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο εμεηάζεηο.
4. Να θαηαβάιινπλ ηα δίδαθηξα κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζε θάζε εμάκελν.
5. Να ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ ΓΠΜΣ θαζψο θαη ηελ αθαδεκατθή
δενληνινγία.
6. Να ππνβάιινπλ ζηε γξακκαηεία, πξηλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηπισκαηηθήο ηνπο εξγαζίαο, ππεχζπλε
δήισζε φηη δελ εκπεξηέρνληαη ζηνηρεία ινγνθινπήο.
4. Καηφπηλ αίηεζεο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή, είλαη δπλαηφλ λα ηνπ ρνξεγεζεί αλαζηνιή ζπνπδψλ θνίηεζεο, κε
απφθαζε ηεο ΔΓΔ, γηα δχν δηδαθηηθά εμάκελα θαη κφλν γηα απνδεδεηγκέλα ζνβαξνχο ιφγνπο (π.ρ. πγείαο).
Αλαζηνιή ζπνπδψλ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ην πνιχ κηα θνξά ζε θνηηεηή. Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θνίηεζεο
θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ ΓΠΜΣ. Σηελ αίηεζε πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα αθαδεκατθά εμάκελα γηα
ηα νπνία ν θνηηεηήο αηηείηαη ηελ αλαζηνιή θνίηεζεο θαζψο θαη νη ιφγνη ,νη νπνίνη πξέπεη λα
ηεθκεξηψλνληαη κε ηα αλάινγα δηθαηνινγεηηθά. Ζ δηάξθεηα αλαζηνιήο θνίηεζε δελ πξνζκεηξείηαη ζην
ζπλνιηθφ ρξφλν θνίηεζεο ζην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ. Ζ ΔΓΔ δηαηεξεί ην
δηθαίσκα ηεο έγθξηζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ηεο θνίηεζεο, κε γλψκνλα ηελ ζνβαξφηεηα ησλ αηηηάζεσλ
θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο.
5. Οη εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ θαηαξηίδεη ε ΣΔΓΠΜΣ θαη
αλαθνηλψλεηαη έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο. Οη βαζκνί αλαθνηλψλνληαη ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε
εκεξψλ κεηά ην πέξαο ηεο θάζε εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ. Οη βαζκνί επηηπρίαο ζηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα
είλαη ζηελ θιίκαθα 0-10.Δπηηπρήο βαζκνινγία ζεσξείηαη ην έμη (6) γηα ηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα θαη γηα ηε
κεηαπηπρηαθή εξγαζία.
6. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γηα θάζε κάζεκα γίλεηαη απφ ην δηδάζθνληα κε ζπλδπαζκφ εξγαζηψλ θαη
ηειηθψλ εμεηάζεσλ. Ο ηξφπνο εμέηαζεο θαη βαζκνινγίαο ησλ θνηηεηψλ απνθαζίδεηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο
ησλ καζεκάησλ, κέζα ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ ζέηεη ε ΔΓΔ. Ζ αμηνιφγεζε επηδφζεσλ γίλεηαη απφ ην
κεδέλ (0) σο ην δέθα (10). Δπηηπρήο βαζκνινγία ζεσξείηαη ην έμη (6) γηα ηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα θαη γηα
ηε δηπισκαηηθή. Οη βαζκνί αλαθνηλψλνληαη ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ κεηά ην πέξαο ηεο
θάζε εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ.
7. Δληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ θνίηεζεο νξίδνληαη γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή δχν κέιε ΓΔΠ, έλαο απφ ην
ΤΔΠΑΔ θαη έλαο απφ ην Τκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, σο ζχκβνπινη ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5
ηεο παξ.4 ηνπ Ν.3685/2008. Ζ ΣΔΓΠΜΣ θαη ν ζχκβνπινο ζπνπδψλ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο
θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο πνξείαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή. Τν θάζε κέινο ΓΔΠ δελ κπνξεί λα
είλαη επηβιέπσλ πεξηζζνηέξσλ ησλ πέληε (5) κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αλά έηνο ηνπ ΓΠΜΣ. Ο ζχκβνπινο
ζπνπδψλ δελ είλαη θαη΄αλάγθε επηβιέπσλ ηεο Γηπισκαηηθήο.
8. Κάζε εμάκελν νη θνηηεηέο νξίδνπλ δχν εθπξνζψπνπο, κε ηνπο αληίζηνηρνπο αλαπιεξσκαηηθνχο, νη νπνίνη ζα
ελεκεξψλνπλ ηελ ΔΓΔ γηα ηηο απφςεηο θαη ηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη κηα θνξά ην ρξφλν ζα
ζπλαληηφληαη κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ΓΠΜΣ γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο.
ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

1. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γ΄ εμακήλνπ ζπνπδψλ
Δξγαζίαο.

μεθηλάεη ε δηαδηθαζία γηα ηελ αλάιεςε Γηπισκαηηθήο

2. Ζ Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή κπνξεί λα είλαη εξεπλεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη πξέπεη λα έρεη επαξθή βαζκφ
πξσηνηππίαο ή λα απνδεηθλχεη θαιή γλψζε θαη ζε βάζνο θαηαλφεζε ελφο εηδηθνχ ζέκαηνο ηξέρνληνο
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εξεπλεηηθνχ ή ηερληθνχ ελδηαθέξνληνο. Ζ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γίλεηαη κε ηελ επίβιεςε
κέινπο Γ.Δ.Π. πνπ δηδάζθεη ζην Γ.Π.Μ.Σ. χζηεξα απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. Τν κέινο απηφ θαη δχν
επηπιένλ κέιε Γ.Δ.Π., ηα νπνία επίζεο νξίδνληαη απφ ηε Γ.Σ.Δ.Σ., βαζκνινγνχλ ηε δηπισκαηηθή εξγαζία. Ο
ηειηθφο βαζκφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο ησλ ηξηψλ
βαζκνινγεηψλ. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο επηιέγνπλ Μεηαπηπρηαθή εξγαζία απφ θαηάινγν ζεκάησλ πνπ
δεκνζηεχνπλ ηα κέιε Γ.Δ.Π. ζρεηηθψλ κε ην επηζηεκνληθφ ηνπο αληηθείκελν θάζε ρξφλν θαη δειψλνπλ ην
ζέκα ζηελ ΣΔΓΠΜΣ πξνο έγθξηζε. Ζ Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία εθπνλείηαη εληφο ηνπ Γ’ εμακήλνπ ζπνπδψλ
θαη κπνξεί λα ζπλερηζηεί έσο ην αλψηεξν επηηξεπηφ φξην θνίηεζεο Ζ Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή ζα ζπγγξαθεί
ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Ζ ΔΓΔ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε ζπγγξαθή ηεο ζε άιιε
γιψζζα.
3. Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ππνβάιεη ηξία (3) αληίγξαθα ηεο Μεηαπηπρηαθήο ηνπ Δξγαζίαο ζηελ Δμεηαζηηθή
Δπηηξνπή ζε εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εμέηαζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο ηνπ
Γηαηξηβήο είλαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζηα ελλέα (9) καζήκαηα ηνπ ΓΠΜΣ. Ζ Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία
εμεηάδεηαη απφ ηξηκειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, πνπ νξίδεηαη απφ ηε ΣΔΓΠΜΣ. Ζ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή
ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη δχν κέιε ΓΔΠ κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ζπγγελέο κε ην ζέκα ηεο
Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο.
4. Οη Μεηαπηπρηαθέο Δξγαζίεο ζα ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ην αθαδεκατθφ εκεξνιφγην. Ζ ΣΔΓΠΜΣ
κεξηκλά γηα ηε δεκφζηα παξνπζίαζε ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Δξγαζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
πξνβνιήο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΓΠΜΣ. Ζ Μ.Γ.Δ. παξνπζηάδεηαη δεκνζίσο ζε Colloquium
ην νπνίν παξαθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά φινη νη Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο. Τα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο
παξαθνινπζνχλ ππνρξεσηηθά ην ζρεηηθφ Colloquium,ην νπνίν δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εάλ δελ
παξίζηαληαη ηα δχν απφ ηα ηξία κέιε .
5. Τν ΜΓΔ απνλέκεηαη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ


έρνπλ εμεηαζζεί επηηπρψο ζηα καζήκαηα πνπ αλαθέξνληαη



έρνπλ εθπνλήζεη επηηπρψο ηελ Γηπισκαηηθή Δξγαζία.

Ο ηειηθφο βαζκφο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ επίδνζε ηνπ θνηηεηή
ζηα καζήκαηα θαη ζηε Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ θαζνξίδεηαη ζαλ
ν κέζνο φξνο ηεο επίδνζήο ηνπ ζηα καζήκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ην βάξνο θάζε καζήκαηνο ζε ECTS.
Σπγθεθξηκέλα:
ΤΔΛΗΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ= Σ (Πηζησηηθέο Μνλάδεο Μαζήκαηνο) Φ (Βαζκφο Μαζήκαηνο) δηά Σ (Πηζησηηθέο
Μνλάδεο Μαζήκαηνο), φπνπ σο «κάζεκα» λνείηαη θαη ε Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηηο
αληίζηνηρεο πηζησηηθέο κνλάδεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξφγξακκα καζεκάησλ.
Δηδηθφηεξα, ν ηειηθφο βαζκφο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο:
βαζκνινγία θάζε Μαζήκαηνο επί ηηο πηζησηηθέο Μνλάδεο θάζε Μαζήκαηνο θαη ην ζχλνιν πνπ πξνθχπηεη
δηαηξείηαη κε ην 120.
Τα ΜΓΔ απνλέκνληαη 3 (ηξεηο) θνξέο ην ρξφλν ηνπο κήλεο Απξίιην, Ηνχιην θαη Οθηψβξην.
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΠΟΣΡΟΥΙΕ – ΑΝΣΑΜΟΙΒΕ – ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ

1. Σχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ΓΠΜΣ, κε απφθαζε ηεο ΔΓΔ, ην ΓΠΜΣ κπνξεί λα
ρνξεγεί ππνηξνθίεο ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο κε ζθνπφ ηελ επηβξάβεπζε ησλ επηδφζεσλ ή/θαη ηε
δεκηνπξγία θηλήηξσλ θαιχηεξεο επίδνζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, νη νπνίεο δχλαηαη λα ζπλεπάγνληαη
θαη ηελ ππνρξέσζε απφ ηνπο ππνηξφθνπο επηθνχξεζεο εξεπλεηηθνχ ή δηδαθηηθνχ έξγνπ, φπσο δηδαζθαιία
θξνληηζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ή εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ή ζπλδξνκή ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηελ
εθπφλεζε εξγαζηψλ ζηα πιαίζηα ησλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ.
2. Με απφθαζε ηεο ΔΓΔ νξίδνληαη θαη΄ έηνο ν αξηζκφο θαη ην χςνο ησλ ππνηξνθηψλ πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Οη ππνηξνθίεο είλαη εμακεληαίεο. Οη ππνηξνθίεο απνλέκνληαη ζηελ αξρή θάζε
αθαδεκατθνχ εμακήλνπ απφ ηελ ΣΔΓΠΜΣ θαηφπηλ αμηνινγήζεσο ηνπ έξγνπ πνπ αλαηέζεθε ζηνπο θνηηεηέο
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ή/θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο. Σηηο ππνηξνθίεο ζπκκεηέρνπλ κφλν νη θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ θαη
εμεηάδνληαη επηηπρψο ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΟΝΣΨΝ

Σην Γ.Π.Μ.Σ. πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε δηδαζθφλησλ, καζεκάησλ θαη θνηηεηψλ ζην πιαίζην ηεο
ΜΟΓΗΠ. Δπίζεο κε ηελ πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη θνηηεηέο αμηνινγνχλ ζπλνιηθά ην Μεηαπηπρηαθφ
Πξφγξακκα Σπνπδψλ.

ΑΡΘΡΟ 14
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ

Ζ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ ΓΠΜΣ γίλεηαη απφ ζρεηηθφ νηθνλνκηθφ έξγν πνπ ηεξεί ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ
ηνπ Α.Π.Θ. Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΓΠΜΣ είλαη επηζηεκνληθψο ππεχζπλνο απηνχ ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεηείαο ηνπ.
Σηνπο πφξνπο ηνπ ΓΠΜΣ ζα πεξηιακβάλνληαη:
 Γίδαθηξα αληαπνδνηηθνχ, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα.
 Φνξεγίεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ.
 Κνλδχιηα απφ Πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
 Έζνδα απφ ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηνπ ΓΠΜΣ ,ζχκθσλα κε
ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ
 Γηάθνξεο άιιεο δηαθαλείο ρξεκαηηθέο εηζξνέο.
Τε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε φισλ ησλ θνλδπιίσλ θαη εμφδσλ αλαιακβάλεη ν εηδηθφο Λνγαξηαζκφο
Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (ΔΛΚΔ) ηνπ ΑΠΘ, ν νπνίνο ελεξγεί ηηο αληίζηνηρεο λφκηκεο θξαηήζεηο.
Ζ ΔΓΔ ηνπ ΓΠΜΣ απνθαζίδεη γηα ηε δηάζεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ δηδαζθφλησλ
(φπνπ πξνβιέπεηαη), γηα ηελ αγνξά πιηθνχ, εμνπιηζκνχ εξγαζηεξίσλ θαη γξαθείσλ, βηβιίσλ, πεξηνδηθέο
ακνηβέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ γξακκαηείαο θ.ι.π.
Ζ ΔΓΔ απνθαζίδεη γηα ηα δίδαθηξα, ηελ αλαπξνζαξκνγή απηψλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ησλ
δηδαζθφλησλ θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή απηψλ.

ΑΡΘΡΟ 15
ΤΛΙΚΟΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΓΠΜΣ «Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη Καηλνηφκεο Δθαξκνγέο ζηελ
Δθπαίδεπζε» ζπκβάινπλ εηδηθφηεξα:


Οη βηβιηνζήθεο ηνπ ΑΠΘ



Τα εξγαζηήξηα ππνινγηζηψλ θαη εξγαζηήξηα (Νεζίδεο) εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην
Τκήκα Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο θαη ζην Τκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ
Α.Π.Θ.
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ΑΡΘΡΟ 16
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη κε απφθαζε ηεο ΔΓΔ θαη έγθξηζε ηεο
Σπγθιήηνπ Δηδηθήο Σχλζεζεο.
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