
Ππόγπαμμα Σποςδών ηος Π.Μ.Σ. 
 
1. Γομή και ςλοποίηζη ηος Ππογπάμμαηορ Σποςδών 
 
Α. Σν Πξόγξακκα πνπδώλ δηαξζξώλεηαη κε βάζε ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηηο 

θαηεπζύλζεηο ηνπ Π.Μ.. σο εμήο: 

Σν  Α’ εμάκελν ζπνπδώλ πηζηώλεηαη κε ηξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο (Π.Μ.) θαη 

πεξηιακβάλεη  

ηέζζεξα (4) καζήκαηα θαη ζηηο δύν Καηεπζύλζεηο, ην Β’ εμάκελν πηζηώλεηαη, επίζεο, 

κε ηξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο (Π.Μ.) θαη πεξηιακβάλεη ηέζζεξα (4) καζήκαηα 

θαη ζηηο δύν Καηεπζύλζεηο 

θαη ην Γ’ εμάκελν ζπνπδώλ πεξηιακβάλεη ηε Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

(Μ.Γ.Δ.), ε νπνία πηζηώλεηαη κε ηξηάληα  (30)  πηζησηηθέο κνλάδεο. Ζ πίζησζε ησλ 

κνλάδσλ αλά κάζεκα, εμάκελν θαη Καηεύζπλζε απνηππώλεηαη ζηνπο δύν 

αλαιπηηθνύο πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ ζηηο ζειίδεο ηεο ελόηεηαο 2 παξαθάησ.  

 

Β. Σν πξόγξακκα καζεκάησλ κπνξεί λα αλαδηακνξθώλεηαη αλάινγα κε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ θαη ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο. ε 

πεξίπησζε αλάγθεο γηα ηελ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 

καζεκάησλ θαη ηελ αλαθαηαλνκή ησλ καζεκάησλ κεηαμύ ησλ εμακήλσλ, ε 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. ππνβάιιεη ζρεηηθή πξόηαζε πξνο έγθξηζε ζηε 

Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο. Ο θαζνξηζκόο ηνπ ηειηθνύ πξνγξάκκαηνο ησλ καζεκάησλ 

γίλεηαη κε θύξην γλώκνλα ηε δηαζθάιηζε ηόζν ηεο επηζηεκνληθήο επάξθεηαο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ζπνπδώλ όζν θαη ηεο επαξθνύο πξνζθνξάο καζεκάησλ ζε ζρέζε κε 

ηηο αλάγθεο ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ. 

 

Γ. Γιώζζα δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ είλαη ε ειιεληθή θαη ζε πεξίπησζε 

πξνζθεθιεκέλσλ εηζεγεηώλ από ην εμσηεξηθό ε αγγιηθή.  

 

Γ. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Π.Μ.. ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξώζεη 

ελελήληα (90) πηζησηηθέο κνλάδεο (Π.Μ.). Σν θάζε κάζεκα δηδάζθεηαη γηα δεθαηξείο 

(13) εβδνκάδεο θαη ε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο ηνπ είλαη ηξεηο (3) δηδαθηηθέο ώξεο αλά 

εβδνκάδα. 

 

Δ. Σα καζήκαηα δηεμάγνληαη κε πξόηππεο κνξθέο εθπαίδεπζεο πνπ ελδέρεηαη λα 

ζπλδπάδνπλ: α) δηα δώζεο καζήκαηα θαη ζεκηλάξηα, θαη β) εμ απνζηάζεσο καζήκαηα, 

κε ηε ρξήζε ζύγρξνλσλ θαη αζύγρξνλσλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο - κέζσ 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

 

Σ. Ζ παξαθνινύζεζε ηνπ Π.Μ.. κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε εξεπλεηηθή 

απαζρόιεζε θαη άζθεζε ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ή κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζε άιιεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Σκήκαηνο. 

 

Ε. Ζ Γηεύζπλζε θαη ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. έρνπλ ην δηθαίσκα, κε 

γλώκνλα πάληνηε ηε δηαζθάιηζε ηεο επηζηεκνληθήο επάξθεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ζπνπδώλ θαη ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ θνηηεηώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηα 

αληηθείκελα ησλ Καηεπζύλζεώλ ηνπ λα δηνξγαλώλνπλ Κύθινπο νκηιηώλ, 

ζεκηλαξηαθώλ καζεκάησλ θαη βησκαηηθώλ εξγαζηεξίσλ κε πξνζθεθιεκέλνπο 



νκηιεηέο, νη νπνίνη ζα είλαη έγθξηηνη επηζηήκνλεο ή εξεπλεηέο (θαη, ζε θάζε 

πεξίπησζε, θάηνρνη Γηδαθηνξηθνύ ηίηινπ) ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. Δθόζνλ 

πξνθύπηνπλ έμνδα κεηαθίλεζεο ή/θαη δηακνλήο, ην Π.Μ.. αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε 

απηώλ ησλ εμόδσλ. Δπηπιένλ, νη νκηιεηέο ζα ακείβνληαη ζύκθσλα πάληνηε κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ν ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ηελ ππνγξαθή 

ηεο απαξαίηεηεο ελεξγήο ζύκβαζεο κε απηόλ. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή 

αλαιακβάλεη λα θαηαζέηεη ην πιήξεο πξόγξακκα απηώλ ησλ θύθισλ ζηελ αξρή θάζε 

εμακήλνπ  (ή θάζε αθαδεκατθνύ έηνπο, όηαλ απηό είλαη εθηθηό) πξνο έγθξηζε ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο.   

 

Σν αλαιπηηθό ελδεηθηηθό πξόγξακκα καζεκάησλ ησλ δύν Καηεπζύλζεσλ ηνπ Π.Μ.. 

είλαη ην παξαθάησ:  

 

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

Α/Α Μαθήμαηα 
 

Υποσπεωηικά 
 (Υ) 

 

Πιζηωηι
κέρ 

Μονάδε
ρ (Π.Μ.) 

1.  Μεζνδνινγία Έξεπλαο ζηηο Κνηλσληθέο 
Δπηζηήκεο 

Τ (Κνξκνύ) 
6 

2.  Οηθνλνκία ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Γηνίθεζε 
Οιηθήο Πνηόηεηαο 

Τ (Καηεύζπλζεο) 
8 

3.  Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο  Τ(Καηεύζπλζεο) 8 

4.  Ζ Ζγεζία ζηελ Δθπαίδεπζε Τ(Καηεύζπλζεο) 8 
 
 

Β ΄ Δξάμηνο Σποςδών 
 

Α/Α Μαθήμαηα Υποσπεωηικά (Υ) 
 

Πιζηωηι
κέρΜονά

δερ 
(Π.Μ.) 

5. πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε θαη Ζγεζία Τ(Καηεύζπλζεο) 7 

6. Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία θαη Ζζηθή Τ(Καηεύζπλζεο) 7 

7. Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε Ζγεηώλ 
Δθπαίδεπζεο θαη Mentoring 

Τ(Καηεύζπλζεο) 7 

8. Καιέο Πξαθηηθέο ζηελ Δθπαίδεπζε – 
Δκπεηξία Πεδίνπ (Practicum) 

Τ(Καηεύζπλζεο) 9 

 
Γ ΄ Δξάμηνο Σποςδών 
 

Α/Α Μαθήμαηα Υποσπεωηικά (Υ) 
 

Πιζηωηικέρ 
Μονάδερ 

(Π.Μ.) 

9
. 

Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Τ(Καηεύζπλζεο) 30 
 

 



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

Α/Α Μαθήμαηα Υποσπεωηικά 
(Υ) 

 

Πιζηωηικέρ 
Μονάδερ 

(Π.Μ.) 

Α/Α 
Μαθήμαηα 

 

Υποσπεωηικά(Υ) 
Υποσπεωηικά 
Δπιλογήρ (ΥΔ) 

 

Πιζηωηικέρ 
Μονάδερ 
(ECTS) 

1. 
Μεζνδνινγία Έξεπλαο ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο 

(Κνηλό κάζεκα ζηηο δύν θαηεπζύλζεηο) 
Τ (Κνξκνύ) 6 

2. Μέζνδνη Γηδαζθαιίαο θαη Δθπαηδεπηηθή Αμηνιόγεζε Τ (Καηεύζπλζεο)  8 

3. 
ύγρξνλα Φεθηαθά Πεξηβάιινληα θαη νη 

Δθπαηδεπηηθέο ηνπο Υξήζεηο 
ΤΔ(νκάδαο Α) 8 

4. 
πζηήκαηα εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο 

θαη Mobile-learning 
ΤΔ (νκάδαο Α) 8 

5. 
Πξνγξακκαηηδόκελα Απηά Αιιειεπηδξαζηηθά 

Πεξηβάιινληα ζηελ Δθπαίδεπζε 
ΤΔ(νκάδαο Β) 8 

6. 
Αξρέο ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζε Ρνκπνηηθώλ 

Καηαζθεπώλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε 
ΤΔ(νκάδαο Β) 8 

 

 
Β ΄ Δξάμηνο Σποςδών 
 

Α/Α 
Μαζήκαηα 

 

Τπνρξεσηηθά(Τ) 
Τπνρξεσηηθά 
Δπηινγήο (ΤΔ) 

 

Πηζησηηθέο 
Μνλάδεο 
(ECTS) 

7. O Φεθηαθόο Γξακκαηηζκόο θαη ην web 2.0 Τ(Καηεύζπλζεο) 7 

8. Σν Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό θαη νη Γηδαθηηθέο ηνπ 
Υξήζεηο 

Τ(Καηεύζπλζεο) 
 

7 

9. Οη ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, Αηόκσλ κε 
Δηδηθέο Αλάγθεο θαη Δππαζώλ Κνηλσληθά Οκάδσλ 

ΤΔ (νκάδαο Α) 8 

10. Online Μαζεζηαθέο Κνηλόηεηεο θαη Π εξηβάιινληα 
Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο ζηελ Δθπαίδεπζε 

ΤΔ (νκάδαο Α) 8 

11. STEM ζηελ Δθπαηδεπηηθή πξάμε ΤΔ (νκάδαο Β) 8 

12. ρεδίαζε θαη πινπνίεζε Γηαζεκαηηθώλ Μαζεζηαθώλ 
δξάζεσλ STEM κε αμηνπνίεζε ηεο Ρνκπνηηθήο 

ΤΔ (νκάδαο Β) 8 

 
 
Γ ΄ Δξάμηνο Σποςδών 
 

Α/Α Μαθήμαηα Υποσπεωηικά 
(Υ) 

 

Πιζηωηικέρ  
Μονάδερ 

(Π.Μ.) 

9. Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 
 

Τ(Καηεύζπλζεο) 30 

 
4.Μεηαπηςσιακή Γιπλωμαηική Δπγαζία 
 



Α. ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πξνβιέπεηαη ε ζπγγξαθή κηαο 

πξσηόηππεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (Μ.Γ.Δ.) έθηαζεο 25.000 έσο 

30.000 ιέμεσλ. ην ηέινο ηνπ Παξόληνο Καλνληζκνύ παξαηίζεηαη αλαιπηηθόο Οδεγόο 

εθπόλεζεο 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 δπλαηόηεηα λα μεθηλήζεη ηε δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο κε ην νπνίν 
επηζπκεί λα αζρνιεζεί ζην πιαίζην ηεο εθπόλεζεο ηεο Μ.Γ.Δ.. ε απηήλ ηε βάζε, 
κπνξεί λα δεηήζεη ηηο ζπκβνπιέο θαη ηελ θαζνδήγεζε από ηνλ Καζεγεηή, κε ηνλ 
νπνίν ν ίδηνο ν θνηηεηήο επηζπκεί λα ζπλεξγαζηεί.  
 
ύκθσλα κε ην Ν. 3685/2008, άξζξν 5 παξάγξαθνο 4, γηα θάζε κεηαπηπρηαθό 
θνηηεηή, ν νπνίνο παξαθνινπζεί Π.Μ.. πνπ απνλέκεη Μ.Γ.Δ., νξίδεηαη από ηε 
Γ..Δ.., ύζηεξα από πξόηαζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, έλα κέινο Γ.Δ.Π. σο 
επηβιέπσλ. ύκθσλα κε ην Ν. 3685/2008, άξζξν 5 παξάγξαθνο 4, ζπλ-
επηβιέπνληεο ζηελ Σξηκειή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή κπνξνύλ λα είλαη κέιε Γ.Δ.Π. 
ή Δ.Π. ή εξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθώλ Ηδξπκάησλ, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη 
δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο. Ο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο θαη ηα άιια δύν κέιε ηεο 
Σξηκεινύο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο έρνπλ ηελ επζύλε ηεο παξαθνινύζεζεο θαη 
ηνπ ειέγρνπ ηεο πνξείαο εθπόλεζεο ηεο Μ.Γ.Δ. 
 
Γηα ηελ εμέηαζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζύκθσλα κε ην Ν. 3685/2008, άξζξν 5 
παξάγξαθνο 4, νξίδεηαη από ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο ηξηκειήο επηηξνπή, ζηελ 
νπνία ζπκκεηέρνπλ ν Δπηβιέπσλ θαη δύν (2) άιια κέιε Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. ή εξεπλεηέο 
ησλ βαζκίδσλ Α΄, Β΄ ή Γ΄, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο. Σα κέιε 
ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθόηεηα κε ην 
γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 

ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνύιεπζεο θαη ζπλελλόεζεο ν θνηηεηήο εηνηκάδεη 
(πάληνηε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή) έλα εξεπλεηηθό ππόκλεκα 
ζην νπνίν εμεγεί ην ζέκα θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο έξεπλάο ηνπ. Γηα ηελ πξνεηνηκαζία 
ηνπ ππνκλήκαηνο ν θνηηεηήο θαιείηαη λα ζπκβνπιεπηεί ην αλαιπηηθό Παξάξηεκα Γ 
ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ.   
 
Πξηλ εγθξηζνύλ όια ηα Τπνκλήκαηα από ηε Γ..Δ. ηνπ Σκήκαηνο, είλαη απαξαίηεηε 
ε έγθξηζε απηώλ από ηε  πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. Σα ηειηθά Τπνκλήκαηα 
ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηε Γ..Δ. ηνπ Σκήκαηνο ακέζσο πξηλ από ηελ έλαξμε 
ηνπ Γ’ εμακήλνπ ζε πξνζπκθσλεκέλν ρξνληθό δηάζηεκα από ηε Γηεύζπλζε θαη ηνπο 
πληνληζηέο ησλ δύν Καηεπζύλζεσλ. Οη θνηηεηέο ησλ Καηεπζύλζεσλ ελεκεξώλνληαη 
γηα όιεο ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο αξθεηό θαηξό πξηλ, έηζη ώζηε λα έρνπλ ηνλ 
απαξαίηεην ρξόλν λα αληαπνθξηζνύλ ρσξίο πξόβιεκα.  
 
ηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ δελ έρεη θαηαηεζεί εκπξόζεζκα ην Τπόκλεκα γηα 
ζνβαξνύο ιόγνπο, ηόηε ν θνηηεηήο ππνβάιιεη  αίηεκα, κε ηελ νκόθσλε ζηήξημε ηεο 
Σξηκεινύο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. κε ζθνπό λα 
ζπδεηεζεί ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ε δπλαηόηεηα ηεο ππνβνιήο ηνπ 
Τπνκλήκαηνο ζε λέα εκεξνκελία. Καιό είλαη, σζηόζν, νη θνηηεηέο λα ηεξνύλ ηηο 
θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο, δηόηη ε δπλαηόηεηα απηή ελδέρεηαη λα κελ πξνζθέξεηαη 
πάληνηε γηα ιόγνπο πνπ ππεξβαίλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ..   
 
Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο γίλεηαη από ην 
θνηηεηή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή. Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο πξέπεη 
λα εκπίπηεη ζην γλσζηηθό πεδίν ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεύζπλζεο. 



Ο θνηηεηήο ζπληάζζεη ζύληνκν ππόκλεκα, έθηαζεο 1700 έσο 2.000 ιέμεσλ,  κε ηελ 
πξόηαζή ηνπ γηα ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 έλαλ αξρηθό ηίηιν ηεο κειέηεο (γηα πηζαλή αιιαγή ζηνλ ηίηιν ππνβάιιεηαη 
ζρεηηθό αίηεκα ζηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο) 

 ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη αλαγθαηόηεηα γηα ηε δηεξεύλεζή ηνπ 
 ζθνπόο, εξεπλεηηθνί ζηόρνη θαη βαζηθνί άμνλεο ηνπ ζέκαηνο 
 ζύληνκε ηεθκεξίσζε ηνπ ζέκαηνο κε βάζε ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. 
 ζρεδηαζκόο ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο 
 αλακελόκελα νθέιε    

Πιήξεο νδεγόο γηα ηε ζύληαμε ηνπ Τπνκλήκαηνο θαη άιιεο ρξήζηκεο νδεγίεο γηα ηελ 
εθπόλεζε ηεο ΜΓΔ ππάξρεη ζην εηδηθό Παξάξηεκα Γ, ζην ηέινο ηνπ παξόληνο 
Καλνληζκνύ. 
 

Β. (α) ύκθσλα κε ην Ν. 3685/2008, άξζξν 5 παξάγξαθνο 4 γηα θάζε κεηαπηπρηαθό 

θνηηεηή, ν νπνίνο παξαθνινπζεί Π.Μ.. πνπ απνλέκεη Μ.Γ.Δ., νξίδεηαη από ηε 

Γ..Δ.., ύζηεξα από πξόηαζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, έλα κόληκν κέινο 

Γ.Δ.Π. σο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

νξίδεηαη από ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο ηξηκειήο επηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ 

ν επηβιέπσλ θαη δύν (2) άιια κέιε Γ.Δ.Π. ή Δ.Δ.Π. ή εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α΄, Β΄ 

ή Γ΄, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο πξέπεη 

λα έρνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθόηεηα κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ο επηβιέπσλ Καζεγεηήο θαη ηα άιια δύν κέιε ηεο Σξηκεινύο 

πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο έρνπλ ηελ επζύλε ηεο παξαθνινύζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ 

ηεο πνξείαο εθπόλεζεο ηεο Μ.Γ.Δ. 

 

(β)  ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθύςεη αλάγθε αιιαγήο Δπόπηε ή/θαη κέινπο ηεο 

Σξηκεινύο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ν πληνληζηήο ηεο αληίζηνηρεο Καηεύζπλζεο 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώζεη ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, ε νπνία απνθαζίδεη, εθόζνλ έρνπλ γίλεη γλσζηνί ζε απηήλ νη ιόγνη 

ηεο πξνηεηλόκελεο αιιαγήο θαη ε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο έρεη εγθξίλεη ηελ πξόηαζε 

ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο.  

 

Γ. Ζ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (Μ.Γ.Δ.) νινθιεξώλεηαη 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 Καηεύζπλζεο. 

 

Δ. Ο κεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο ππνζηεξίδεη πξνθνξηθά ηελ εξγαζία ηνπ ελώπηνλ 

ηξηκεινύο επηηξνπήο, όπσο απηή νξίδεηαη ζην παξόλ άξζξν, παξάγξαθνο Β. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε Μ.Γ.Δ. έρεη θαηαηεζεί εκπξόζεζκα ε επηηξνπή κπνξεί: α) λα 

εγθξίλεη ηελ πξνθνξηθή ππνζηήξημε ηεο εξγαζίαο, β) λα δεηήζεη δηνξζώζεηο θαη εθ 

λένπ θαηάζεζε θαη γ) λα απνξξίςεη ηελ εξγαζία. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε δελ είλαη 

δπλαηή ε νινθιήξσζε ηνπ Π.Μ... ηελ πεξίπησζε πνπ ε νινθιήξσζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαζίζηαηαη αδύλαηε ιόγσ ηεο επηβεβαησκέλεο ινγνθινπήο-

αληηγξαθήο ζηε Μ.Γ.Δ., ηόηε ν θνηηεηήο πθίζηαηαη όιεο ηηο ζπλέπεηεο, ηηο πεηζαξρηθέο 

πνηλέο θαη ηηο ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεη ν παξόλ Καλνληζκόο 

(άξζξν 13, παξ. 2). ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, εθόζνλ ε Σξηκειήο 



πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή νκόθσλα ππνζηεξίδεη  ηελ απνηπρία ηνπ θνηηεηή θαηά ηελ 

εθπόλεζε ηεο Μ.Γ.Δ., ν θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα γηα άιιε κία θνξά λα ππνβάιιεη 

εθ λένπ άιιν ζέκα γηα ηελ εθπόλεζε ηεο Μ.Γ.Δ. θαη άιινλ επόπηε Καζεγεηή. 

Δπηπιένλ, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ππνρξενύηαη λα επαλαιάβεη ην εμάκελν κε ηηο 

αλάινγεο νηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο. 

 

Σ. Γπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο Μ.Γ.Δ. παξέρεηαη από ηε Γ..Δ.., 

ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο Σξηκεινύο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, γηα κία κόλνλ 

θνξά, γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα εμάκελν θαη κόλν 

ζε πεξίπησζε ηεθκεξησκέλνπ αηηήκαηνο γηα ηδηαίηεξα ζνβαξνύο ιόγνπο, κεηά από 

ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ επηβιέπνληα Καζεγεηή. Οη αηηήζεηο γηα παξάηαζε θαηάζεζεο 

ηεο Μ.Γ.Δ. θαηαηίζεληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ...  

 

Ε. Από ηελ εκεξνκελία επηηπρνύο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδώλ ηνπο (ζε όια ηα 

καζήκαηα θαη ηε Μ.Γ.Δ.) νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο δηθαηνύληαη βεβαίσζεο 

απνθνίηεζεο από ην Π.Μ... 

 

Ζ. Όζνη θνηηεηέο δελ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο θαη ηελ εθπόλεζε θαη 

ππνζηήξημε ηεο Μ.Γ.Δ. εληόο ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηνλ παξόληα Καλνληζκό 

ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο δηαγξάθνληαη από ην Π.Μ.. απηνδηθαίσο (3 έηε, βιέπε άξζξν 

5, παξαγξ.2).  

 


