
Ππόγπαμμα Σποςδών ηος Π.Μ.Σ. ΑΚΑΓ. ΔΤΟΥΣ 2016-2017 
 
1. Γομή και ςλοποίηζη ηος Ππογπάμμαηορ Σποςδών 
 
Α. Τν Πξφγξακκα Σπνπδψλ δηαξζξψλεηαη κε βάζε ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηηο θαηεπζχλζεηο 

ηνπ Π.Μ.Σ. σο εμήο: 

Τν  Α’ εμάκελν ζπνπδψλ πηζηψλεηαη κε ηξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο (Π.Μ.) θαη 

πεξηιακβάλεη δχν (2) ππνρξεσηηθά καζήκαηα θνξκνχ, θνηλά θαη γηα ηηο δχν Καηεπζχλζεηο ηνπ 

Π.Μ.Σ., ηα νπνία πηζηψλνληαη κε πέληε (5) κνλάδεο έθαζην θαη δχν (2) ππνρξεσηηθά 

καζήκαηα Καηεχζπλζεο, ηα νπνία πηζηψλνληαη κε δέθα (10) πηζησηηθέο κνλάδεο έθαζην. Τν 

Β’ εμάκελν ζπνπδψλ πηζηψλεηαη κε ηξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο θαη πεξηιακβάλεη 

ηέζζεξα (4) ππνρξεσηηθά καζήκαηα Καηεχζπλζεο, απφ ηα νπνία ηξία πηζηψλνληαη κε επηά 

(7) κνλάδεο έθαζην θαη ην ηέηαξην κε ελλέα  (9) κνλάδεο. Τν Γ’ εμάκελν ζπνπδψλ πηζηψλεηαη 

κε ηξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο θαη πεξηιακβάλεη ηε Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

(Μ.Γ.Δ.), ε νπνία πηζηψλεηαη κε ηξηάληα  (30)  πηζησηηθέο κνλάδεο.  

 

Β. Τν πξφγξακκα καζεκάησλ κπνξεί λα αλαδηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 

αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ θαη ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο. Σε πεξίπησζε αλάγθεο 

γηα ηελ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ καζεκάησλ θαη ηελ αλαθαηαλνκή 

ησλ καζεκάησλ κεηαμχ ησλ εμακήλσλ, ε Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.Σ. ππνβάιιεη 

ζρεηηθή πξφηαζε πξνο έγθξηζε ζηε Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο. Ο θαζνξηζκφο ηνπ ηειηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ησλ καζεκάησλ γίλεηαη κε θχξην γλψκνλα ηε δηαζθάιηζε ηφζν ηεο 

επηζηεκνληθήο επάξθεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ φζν θαη ηεο επαξθνχο πξνζθνξάο 

καζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

 

Γ. Γιψζζα δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ είλαη ε ειιεληθή θαη ζε πεξίπησζε πξνζθεθιεκέλσλ 

εηζεγεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ε αγγιηθή.  

 

Γ. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Π.Μ.Σ. ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξψζεη ελελήληα (90) 

πηζησηηθέο κνλάδεο (Π.Μ.). Τν θάζε κάζεκα δηδάζθεηαη γηα δεθαηξείο (13) εβδνκάδεο θαη ε 

δηάξθεηα δηδαζθαιίαο ηνπ είλαη ηξεηο (3) δηδαθηηθέο ψξεο αλά εβδνκάδα. 

 

Δ. Τα καζήκαηα δηεμάγνληαη κε πξφηππεο κνξθέο εθπαίδεπζεο πνπ ελδέρεηαη λα 

ζπλδπάδνπλ: α) δηα δψζεο καζήκαηα θαη ζεκηλάξηα, θαη β) εμ απνζηάζεσο καζήκαηα, κε ηε 

ρξήζε ζχγρξνλσλ θαη αζχγρξνλσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο - κέζσ ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

 

ΣΤ. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ Π.Μ.Σ. κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε εξεπλεηηθή απαζρφιεζε θαη 

άζθεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ή κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 

θαη ζε άιιεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Τκήκαηνο. 

 

Ε. Ζ Γηεχζπλζε θαη ε Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.Σ. έρνπλ ην δηθαίσκα, κε γλψκνλα 

πάληνηε ηε δηαζθάιηζε ηεο επηζηεκνληθήο επάξθεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ θαη ηελ 

επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηα αληηθείκελα ησλ 

Καηεπζχλζεψλ ηνπ λα δηνξγαλψλνπλ Κχθινπο νκηιηψλ, ζεκηλαξηαθψλ καζεκάησλ θαη 

βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ κε πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο, νη νπνίνη ζα είλαη έγθξηηνη 

επηζηήκνλεο ή εξεπλεηέο (θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, θάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ ηίηινπ) ηεο 

εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. Δθφζνλ πξνθχπηνπλ έμνδα κεηαθίλεζεο ή/θαη δηακνλήο, ην 

Π.Μ.Σ. αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε απηψλ ησλ εμφδσλ. Δπηπιένλ, νη νκηιεηέο ζα ακείβνληαη 

ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ν ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

θαη ηελ ππνγξαθή ηεο απαξαίηεηεο ελεξγήο ζχκβαζεο κε απηφλ. Ζ Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή 

αλαιακβάλεη λα θαηαζέηεη ην πιήξεο πξφγξακκα απηψλ ησλ θχθισλ ζηελ αξρή θάζε 



εμακήλνπ  (ή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο, φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ) πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο.   

 

Τν αλαιπηηθφ ελδεηθηηθφ πξφγξακκα καζεκάησλ ησλ δχν Καηεπζχλζεσλ ηνπ Π.Μ.Σ. είλαη ην 

παξαθάησ:  

 
 
2. Ππόγπαμμα μαθημάηων και πιζηωηικέρ μονάδερ  
 
(α) Καηεύθςνζη Δκπαιδεςηική  Γιοίκηζη και Ηγεζία 
 
Α ΄ Δξάμηνο Σποςδών 
 

Α/Α Μαθήμαηα 
 

Υποσπεωηικά 
 (Υ) 

 

Πιζηωηικέρ 
Μονάδερ 

(Π.Μ.) 

1.  Μεζνδνινγία Έξεπλαο ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο Υ(Κνξκνχ) 5 

2.  Μέζνδνη Γηδαζθαιίαο θαη Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε  Υ(Κνξκνχ) 5 

3.  Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο  Υ(Καηεχζπλζεο) 10 

4.  Ζ Ζγεζία ζηελ Δθπαίδεπζε  Υ(Καηεχζπλζεο) 10 

 
 
Β ΄ Δξάμηνο Σποςδών 
 

Α/Α Μαθήμαηα Υποσπεωηικά (Υ) 
 

ΠιζηωηικέρΜ
ονάδερ 
(Π.Μ.) 

5. Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε θαη Ζγεζία Υ(Καηεχζπλζεο) 7 

6. Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία θαη Ζζηθή  Υ(Καηεχζπλζεο) 7 

7. Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε Ζγεηψλ Δθπαίδεπζεο Υ(Καηεχζπλζεο) 7 

8. Δκπεηξία Πεδίνπ θαη Πξαθηηθή Άζθεζε  
(Field Experience and Practicum) 

Υ(Καηεχζπλζεο) 9 

 
Γ ΄ Δξάμηνο Σποςδών 
 

Α/Α Μαθήμαηα Υποσπεωηικά (Υ) 
 

Πιζηωηικέρ 
Μονάδερ 

(Π.Μ.) 

9. Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Υ(Καηεχζπλζεο) 30 
 

 
 

 

1. Δμπειπία Πεδίος Ππακηική Άζκηζη (Field Experience and Practicum)  
 
Σθνπφο ηνπ Practicum – Field Experience είλαη λα επηηξέςεη ζηνπο θνηηεηέο ηεο Καηεχζπλζεο 

«Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Ζγεζία» λα ελζσκαηψζνπλ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε πνπ έρνπλ 

ιάβεη απφ ηα καζήκαηα ησλ δχν εμακήλσλ θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ πξάμε. 

Σπγθεθξηκέλα, ζην Β’ μάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη θνηηεηέο θαινχληαη λα εμνηθεησζνχλ κε 

δηάθνξεο πηπρέο ηεο δηνίθεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ζρνιηθψλ κνλάδσλ (γηα 

παξάδεηγκα, έλα λεπηαγσγείν/ζρνιείν/παλεπηζηήκην, έλα ηλζηηηνχην επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο, ην ηκήκα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ κία επηρείξεζεο, ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο, 

εζπεξηλά ζρνιεία, θέληξα ειεπζέξσλ ζπνπδψλ, θνιιέγηα, ΚΔΚ, θ.ιπ.) θαη λα απνθηήζνπλ 

πξαθηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα δηνίθεζεο, εγεζίαο, δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ θαη επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, παξαθίλεζεο θαη αλάπηπμεο πξνζσπηθνχ, ζπληνληζκνχ, επνπηείαο θαη 



δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ, θαζψο επίζεο θαη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Practicum – Field Experience νη θνηηεηέο θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηηο δηαδηθαζίεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ γηα έλα πξν-ζπκθσλεκέλν αξηζκφ σξψλ θαη, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ, πξνβιέπεηαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε: α) 

ην κέινο ΓΔΠ πνπ είλαη αθαδεκατθά ππεχζπλν γηα ην Practicum – Field Experience θαη β) έλα 

δηνηθεηηθφ ζηέιερνο (Μέληνξαο) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ (γηα παξάδεηγκα, ε 

Γηεπζχληξηα ελφο ζρνιείνπ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ν πξντζηάκελνο ελφο ηκήκαηνο 

εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο πξνζσπηθνχ κηαο επηρείξεζεο, θ.ι.π.) θαη λα ζπλ-απνθαζίζνπλ 

ηε θχζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ νπνία ν θνηηεηήο ζα αλαιάβεη λα πινπνηήζεη 

ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ, ζε ζέκαηα φπσο νη δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ην ζρνιείν θαη νη ζρέζεηο ηνπ κε ηελ θνηλφηεηα, ε αζθάιεηα θαη ε πγηεηλή 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ, ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ε αμηνιφγεζε 

καζεηψλ, εξγαδνκέλσλ θαη αλαιπηηθψλ ή κνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε αλάπηπμε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο, δηάθνξεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο θαη 

θνηλσληθέο πξνθιήζεηο (π.ρ. ζρνιηθφο εθθνβηζκφο, πνιπ-πνιηηηζκηθφηεηα, εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε, θ.ά.).  

Ζ ελαζρφιεζή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ είλαη απην-ξπζκηδφκελε θαη ν θάζε θνηηεηήο είλαη 

ππεχζπλνο/ε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα αλαιάβεη. Σηελ 

ηειηθή θάζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα παξνπζηάζνπλ θαη ζα ζπδεηήζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. 

 

β) Καηεύθςνζη Πληποθοπική και Νέερ Τεσνολογίερ ζηην Δκπαίδεςζη 
 
Α΄ Δξάμηνο Σποςδών 
 

Α/Α Μαθήμαηα Υποσπεωηικά (Υ) 
 

Πιζηωηικέρ 
Μονάδερ 

(Π.Μ.) 

1. Μεζνδνινγία Έξεπλαο ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο Υ(Κνξκνχ) 5 

2. Μέζνδνη Γηδαζθαιίαο θαη Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε  Υ(Κνξκνχ) 5 

3. Σχγρξνλα Χεθηαθά Πεξηβάιινληα θαη νη Δθπαηδεπηηθέο 
ηνπο Φξήζεηο  

Υ(Καηεχζπλζεο) 10 

4. Τν Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ θαη νη Γηδαθηηθέο ηνπ Φξήζεηο  Υ(Καηεχζπλζεο) 10 

 
 
Β ΄ Δξάμηνο Σποςδών 
 

 
 

Μαθήμαηα Υποσπεωηικά (Υ) 
 

Πιζηωηικέρ 
Μονάδερ 

(Π.Μ.) 

5. Σπζηήκαηα εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο  
θαη e-learning  

Υ(Καηεχζπλζεο) 7 

6. O Χεθηαθφο Γξακκαηηζκφο θαη ην web 2.0 Υ(Καηεχζπλζεο) 
 

7 

7. Οnline Κνηλφηεηεο θαη ηα Πεξηβάιινληα Κνηλσληθήο 
Γηθηχσζεο ζηελ Δθπαίδεπζε  

Υ(Καηεχζπλζεο) 7 

8. Oη ΤΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, Αηφκσλ κε Δηδηθέο 
Αλάγθεο θαη Δππαζψλ Κνηλσληθά Οκάδσλ 

Υ(Καηεχζπλζεο) 9 

 
 
 
 



Γ ΄ Δξάμηνο Σποςδών 
 

Α/Α Μαθήμαηα Υποσπεωηικά (Υ) 
 

Πιζηωηικέρ  
Μονάδερ 

(Π.Μ.) 

9. Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 
 

Υ(Καηεχζπλζεο) 30 

4.Μεηαπηςσιακή Γιπλωμαηική Δπγαζία 
 
Α. Σην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πξνβιέπεηαη ε ζπγγξαθή κηαο πξσηφηππεο 

Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (Μ.Γ.Δ.) έθηαζεο 25.000 έσο 30.000 ιέμεσλ. Σην 

ηέινο ηνπ Παξφληνο Καλνληζκνχ παξαηίζεηαη αλαιπηηθφο Οδεγφο εθπφλεζεο ηεο Μ.Γ.Δ. 

(βιπ. Παξάξηεκα Γ).   

 
Πξνο ηα ηέιε ηνπ Β’ Δμακήλνπ, (ή θαη λσξίηεξα εάλ ν θνηηεηήο ην επηζπκεί), ν θάζε θνηηεηήο 
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζεη ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο κε ην νπνίν επηζπκεί λα αζρνιεζεί 
ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο Μ.Γ.Δ.. Σε απηήλ ηε βάζε, κπνξεί λα δεηήζεη ηηο ζπκβνπιέο 
θαη ηελ θαζνδήγεζε απφ ηνλ Καζεγεηή, κε ηνλ νπνίν ν ίδηνο ν θνηηεηήο επηζπκεί λα 
ζπλεξγαζηεί.  
 
Σχκθσλα κε ην Ν. 3685/2008, άξζξν 5 παξάγξαθνο 4, γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή, ν 
νπνίνο παξαθνινπζεί Π.Μ.Σ. πνπ απνλέκεη Μ.Γ.Δ., νξίδεηαη απφ ηε Γ.Σ.Δ.Σ., χζηεξα απφ 
πξφηαζε ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, έλα κέινο Γ.Δ.Π. σο επηβιέπσλ. Σχκθσλα κε ην Ν. 
3685/2008, άξζξν 5 παξάγξαθνο 4, ζπλ-επηβιέπνληεο ζηελ Τξηκειή Σπκβνπιεπηηθή 
Δπηηξνπή κπνξνχλ λα είλαη κέιε Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. ή εξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ 
Ηδξπκάησλ, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Ο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο θαη ηα 
άιια δχν κέιε ηεο Τξηκεινχο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο έρνπλ ηελ επζχλε ηεο 
παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο πνξείαο εθπφλεζεο ηεο Μ.Γ.Δ. 
 
Γηα ηελ εμέηαζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ην Ν. 3685/2008, άξζξν 5 
παξάγξαθνο 4, νξίδεηαη απφ ηε Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο ηξηκειήο επηηξνπή, ζηελ νπνία 
ζπκκεηέρνπλ ν Δπηβιέπσλ θαη δχν (2) άιια κέιε Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. ή εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ 
Α΄, Β΄ ή Γ΄, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Τα κέιε ηεο επηηξνπήο πξέπεη 
λα έρνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 
 

Σην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο θαη ζπλελλφεζεο ν θνηηεηήο εηνηκάδεη (πάληνηε ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή) έλα εξεπλεηηθφ ππφκλεκα ζην νπνίν εμεγεί ην 
ζέκα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλάο ηνπ. Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ππνκλήκαηνο ν θνηηεηήο 
θαιείηαη λα ζπκβνπιεπηεί ην αλαιπηηθφ Παξάξηεκα Γ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.   
 
Πξηλ εγθξηζνχλ φια ηα Υπνκλήκαηα απφ ηε Γ.Σ.Δ.Σ ηνπ Τκήκαηνο, είλαη απαξαίηεηε ε έγθξηζε 
απηψλ απφ ηε  Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.Σ. Τα ηειηθά Υπνκλήκαηα ππνβάιινληαη πξνο 
έγθξηζε ζηε Γ.Σ.Δ.Σ ηνπ Τκήκαηνο ακέζσο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ Γ’ εμακήλνπ ζε 
πξνζπκθσλεκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε Γηεχζπλζε θαη ηνπο Σπληνληζηέο ησλ δχν 
Καηεπζχλζεσλ. Οη θνηηεηέο ησλ Καηεπζχλζεσλ ελεκεξψλνληαη γηα φιεο ηηο θαηαιεθηηθέο 
εκεξνκελίεο αξθεηφ θαηξφ πξηλ, έηζη ψζηε λα έρνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν λα αληαπνθξηζνχλ 
ρσξίο πξφβιεκα.  
 
Σηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ δελ έρεη θαηαηεζεί εκπξφζεζκα ην Υπφκλεκα γηα ζνβαξνχο 
ιφγνπο, ηφηε ν θνηηεηήο ππνβάιιεη  αίηεκα, κε ηελ νκφθσλε ζηήξημε ηεο Τξηκεινχο 
Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.Σ. κε ζθνπφ λα ζπδεηεζεί ζηε Γεληθή 
Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο ε δπλαηφηεηα ηεο ππνβνιήο ηνπ Υπνκλήκαηνο ζε λέα εκεξνκελία. 
Καιφ είλαη, σζηφζν, νη θνηηεηέο λα ηεξνχλ ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο, δηφηη ε δπλαηφηεηα 
απηή ελδέρεηαη λα κελ πξνζθέξεηαη πάληνηε γηα ιφγνπο πνπ ππεξβαίλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
Π.Μ.Σ.   
 



Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο γίλεηαη απφ ην θνηηεηή ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή. Τν ζέκα ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα εκπίπηεη ζην 
γλσζηηθφ πεδίν ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεχζπλζεο. 
Ο θνηηεηήο ζπληάζζεη ζχληνκν ππφκλεκα, έθηαζεο 1700 έσο 2.000 ιέμεσλ,  κε ηελ πξφηαζή 
ηνπ γηα ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 έλαλ αξρηθφ ηίηιν ηεο κειέηεο (γηα πηζαλή αιιαγή ζηνλ ηίηιν ππνβάιιεηαη ζρεηηθφ 
αίηεκα ζηε Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο) 

 ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη αλαγθαηφηεηα γηα ηε δηεξεχλεζή ηνπ 

 ζθνπφο, εξεπλεηηθνί ζηφρνη θαη βαζηθνί άμνλεο ηνπ ζέκαηνο 

 ζχληνκε ηεθκεξίσζε ηνπ ζέκαηνο κε βάζε ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

 ζρεδηαζκφο ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο 

 αλακελφκελα νθέιε    
Πιήξεο νδεγφο γηα ηε ζχληαμε ηνπ Υπνκλήκαηνο θαη άιιεο ρξήζηκεο νδεγίεο γηα ηελ 
εθπφλεζε ηεο ΜΓΔ ππάξρεη ζην εηδηθφ Παξάξηεκα Γ, ζην ηέινο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 
 

Β. Σχκθσλα κε ην Ν. 3685/2008, άξζξν 5 παξάγξαθνο 4 γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή, ν 

νπνίνο παξαθνινπζεί Π.Μ.Σ. πνπ απνλέκεη Μ.Γ.Δ., νξίδεηαη απφ ηε Γ.Σ.Δ.Σ., χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηεο Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, έλα κφληκν κέινο Γ.Δ.Π. σο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. 

Γηα ηελ εμέηαζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο νξίδεηαη απφ ηε Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο ηξηκειήο 

επηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ν επηβιέπσλ θαη δχν (2) άιια κέιε Γ.Δ.Π. ή Δ.Δ.Π. ή 

εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α΄, Β΄ ή Γ΄, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Τα 

κέιε ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο επηβιέπσλ Καζεγεηήο θαη ηα άιια δχν κέιε ηεο 

Τξηκεινχο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο έρνπλ ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ 

ειέγρνπ ηεο πνξείαο εθπφλεζεο ηεο Μ.Γ.Δ.  

 

Γ. Ζ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (Μ.Γ.Δ.) νινθιεξψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γ’ 

εμακήλνπ θαη ππνβάιιεηαη γηα θξίζε ζην ηέινο ηνπ Γ’ εμακήλνπ .  

 

Γ. Ζ Μ.Γ.Δ. κπνξεί λα είλαη εξεπλεηηθή ή βηβιηνγξαθηθή, ζε ζεκαηηθή πνπ εληάζζεηαη ζην 

αληηθείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο Καηεχζπλζεο. 

 

Δ. Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ππνζηεξίδεη πξνθνξηθά ηελ εξγαζία ηνπ ελψπηνλ ηξηκεινχο 

επηηξνπήο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, παξάγξαθνο Β. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε 

Μ.Γ.Δ. έρεη θαηαηεζεί εκπξφζεζκα ε επηηξνπή κπνξεί: α) λα εγθξίλεη ηελ πξνθνξηθή 

ππνζηήξημε ηεο εξγαζίαο, β) λα δεηήζεη δηνξζψζεηο θαη εθ λένπ θαηάζεζε θαη γ) λα απνξξίςεη 

ηελ εξγαζία. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ηνπ Π.Μ.Σ.. Σηελ 

πεξίπησζε πνπ ε νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζίζηαηαη αδχλαηε ιφγσ ηεο 

επηβεβαησκέλεο ινγνθινπήο-αληηγξαθήο ζηε Μ.Γ.Δ., ηφηε ν θνηηεηήο πθίζηαηαη φιεο ηηο 

ζπλέπεηεο, ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο θαη ηηο ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεη ν παξφλ 

Καλνληζκφο (άξζξν 13, παξ. 2). Σε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, εθφζνλ ε Τξηκειήο 

Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή νκφθσλα ππνζηεξίδεη  ηελ απνηπρία ηνπ θνηηεηή θαηά ηελ 

εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ., ν θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα άιιε κία θνξά λα ππνβάιιεη εθ λένπ 

άιιν ζέκα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ. θαη άιινλ επφπηε Καζεγεηή. Δπηπιένλ, ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη ην εμάκελν κε ηηο αλάινγεο νηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο. 

 

ΣΤ. Γπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ. παξέρεηαη απφ ηε Γ.Σ.Δ.Σ., χζηεξα 

απφ εηζήγεζε ηεο Τξηκεινχο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, γηα κία κφλνλ θνξά, γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα εμάκελν θαη κφλν ζε πεξίπησζε 

ηεθκεξησκέλνπ αηηήκαηνο γηα ηδηαίηεξα ζνβαξνχο ιφγνπο, κεηά απφ ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ 

επηβιέπνληα Καζεγεηή. Οη αηηήζεηο γηα παξάηαζε θαηάζεζεο ηεο Μ.Γ.Δ. θαηαηίζεληαη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.Σ..  

 



Ε. Απφ ηελ εκεξνκελία επηηπρνχο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο (ζε φια ηα καζήκαηα θαη 

ηε Μ.Γ.Δ.) νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο δηθαηνχληαη βεβαίσζεο απνθνίηεζεο απφ ην Π.Μ.Σ.. 

 

Ζ. Όζνη θνηηεηέο δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ηελ εθπφλεζε θαη 

ππνζηήξημε ηεο Μ.Γ.Δ. εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο δηαγξάθνληαη απφ ην Π.Μ.Σ. απηνδηθαίσο (3 έηε, βιέπε άξζξν 5, παξαγξ.2).  

 


