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Άρθρο 1ο 
Ίδρυση του ΠΜΣ «Μουσική και Κοινωνία» 

 
1.  Το  Τμήμα  Μουσικής  Επιστήμης  και  Τέχνης  (Μ.Ε.Τ.)  της  Σχολής  Κοινωνικών,  Ανθρωπιστικών 
Επιστημών  και  Τεχνών  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας  οργανώνει  και  λειτουργεί  από  το 
ακαδημαϊκό  έτος 2015  −2016  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (Π.Μ.Σ.)  με  τίτλο «Μουσική 
και Κοινωνία». Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ιδρύθηκε με βάση την υπ’ αρίθμ. 
1909 απόφαση Πρύτανη Πα.Μακ [ΦΕΚ Β’ 2890/30‐12‐2015], και τροποποιήθηκε σύμφωνα με την 
υπ’ αρίθμ. 5894 απόφαση Πρύτανη Πα.Μακ [ΦΕΚ Β’ 2589/22‐08‐2016] με την οποία εγκρίθηκε το 
πρόγραμμα σπουδών. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίθηκε στην υπ’ αριθ. 03/14‐09‐2016 
συνεδρίασή της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Μ.Ε.Τ. και στην υπ’ 
αριθ. 03/19.09.2016 συνεδρίαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
2. Η δομή, η οργάνωση, η λειτουργία και η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος 
Μουσικής  Επιστήμης  και  Τέχνης  διέπονται  από  τις  διατάξεις  των  νόμων  και  τις  υπουργικές 
αποφάσεις,  οι  οποίες  καταγράφονται  στον  παρόντα  κανονισμό  του  Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μ.Ε.Τ. 
3. Οι διατάξεις  του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μ.Ε.Τ.  εξειδικεύουν και 
συμπληρώνουν  το  νομοθετικό  πλαίσιο  που  διέπει  τις  μεταπτυχιακές  σπουδές  και  ρυθμίζουν 
θέματα δομής, οργάνωσης λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία δεν 
ρυθμίζονται  ρητώς  από  το  θεσμικό  πλαίσιο,  είτε  επειδή  προβλέπονται  για  αυτά  σχετικές 
εξουσιοδοτήσεις  από  τον  νόμο  είτε  επειδή  υπόκεινται  σε  αποφάσεις  της  Γενικής  Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. 
 

Άρθρο 2ο 
Αντικείμενο – Σκοπός 

 
Το  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  «ΜΟΥΣΙΚΗ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ»  του  Τμήματος  Μουσικής 
Επιστήμης  και  Τέχνης  της  Σχολής  Κοινωνικών  Ανθρωπιστικών  Επιστημών  και  Τεχνών  του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και καλλιτεχνικές 
ανάγκες του Τμήματος. 
Αντικείμενα του Π.Μ.Σ. είναι: α) η διδακτική της μουσικής σε ποικίλα τυπικά, μη τυπικά και άτυπα 
παιδαγωγικά  πλαίσια,  β)  η  μουσικοθεραπεία  ως  κύρια  ή  συμπληρωματική  θεραπευτική 
παρέμβαση σε άτομα με αναπηρίες,  ειδικές  ομάδες πληθυσμού,  κοινωνικά περιθωριοποιημένες 
ομάδες κ.α., με στόχο τη θεραπεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών. 
Συνεκτιμώντας  τις  ανάγκες  της  χώρας,  σκοπός  του  Π.Μ.Σ.  «Μουσική  και  Κοινωνία»  είναι  η 
εξασφάλιση  επιστημονικής  επάρκειας  των  σπουδαστών,  η  ανάπτυξη  πρακτικών  και 
επαγγελματικών  δεξιοτήτων,  η  εξειδίκευση  και  η  καλλιέργεια  υψηλού  επιπέδου  γνώσεων, 
επιστημονικής σκέψης καθώς και η προώθηση της έρευνας στα γνωστικά πεδία α) της διδακτικής 
της μουσικής και β) της μουσικοθεραπείας, αντίστοιχα. Απώτερος σκοπός του Π.Μ.Σ. .Μουσική και 
Κοινωνία.  είναι  να  παρέχει  τις  απαραίτητες  γνώσεις,  δεξιότητες  και  εφόδια  στους  σπουδαστές 
προκειμένου να είναι σε θέση: 
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α)  να  λειτουργήσουν  παιδαγωγικά  σε  ποικίλα  τυπικά,  μη  τυπικά  ή  άτυπα  εκπαιδευτικά  πλαίσια 
(κατεύθυνση «Διδακτική της Μουσικής»), 
β)  να εργαστούν ως μουσικοθεραπευτές σε μια ποικιλία πλαισίων με παιδιά κι  ενήλικες  τυπικής 
και  μη  τυπικής  ανάπτυξης,  άτομα  με  αναπηρίες,  με  ειδικούς  πληθυσμούς  όπως  άτομα  τρίτης 
ηλικίας,  χρόνια  ασθενείς,  καθώς  και  με  κοινωνικά  περιθωριοποιημένες  ομάδες  και  ομάδες  που 
απειλούνται  με  κοινωνικό  αποκλεισμό  (φυλακισμένοι,  εξαρτημένα  άτομα,  θύματα  βίας  κλπ.) 
(κατεύθυνση «Μουσικοθεραπεία»). 
Οι απόφοιτοι  του Π.Μ.Σ. «Μουσική και Κοινωνία»  θα κατέχουν επίσης  τις απαραίτητες, υψηλού 
επιπέδου, δεξιότητες και γνώσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές 
σπουδές διδακτορικού επιπέδου ή/και ερευνητική δραστηριότητα σε αντίστοιχα επιστημονικά και 
διεπιστημονικά πεδία. 
 

1. Ειδικότερα και σε συνάρτηση με τις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ., οι βασικοί στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι: 
Α) Για την κατεύθυνση «Διδακτική της Μουσικής»: 

i. Η  υψηλού  επιπέδου  σπουδή  στο  επιστημονικό/ερευνητικό  και  εφαρμοσμένο  πεδίο  της 
διδακτικής της μουσικής, με εμβάθυνση στις αρχές, τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία νέων 
μορφών τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μουσικής εκπαίδευσης, 

ii.  Η ευαισθητοποίηση των σπουδαστών για τους ρόλους που καλούνται να διαδραματίσουν ως 
εκπαιδευτικοί  της  μουσικής  μέσα  στα  νέα  κοινωνικά  πλαίσια  που  διαμορφώνονται 
παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια 

iii.  Η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου επιστημονικής σκέψης και ερευνητικών δεξιοτήτων στον χώρο 
της διδακτικής της μουσικής με έμφαση σε διεπιστημονικές συνδέσεις και αναζητήσεις. 

 

Β) Για την κατεύθυνση «Μουσικοθεραπεία»:  
i. Η  θεωρητική  κατάρτιση  κι  εκπαίδευση  των  σπουδαστών  στη  μουσικοθεραπεία  ως  κύρια  ή 

συμπληρωματική  θεραπευτική  παρέμβαση  σε  ένα  μεγάλο  φάσμα  πλαισίων,  όπως  για 
παράδειγμα νοσοκομεία, ειδικά σχολεία, ιδρύματα, σχετικοί φορείς, ιδιωτικά γραφεία κλπ. 
Η κατάρτιση αυτή θα τους παρέχει εφόδια προκειμένου να είναι σε θέση να εργαστούν με 
ένα  ευρύ  φάσμα  ατόμων,  όπως  π.χ.  με  άτομα  με  αναπηρία  (τύφλωση,  βαρηκοΐα, 
σύνδρομα, αυτισμός, εγκεφαλική παράλυση, μαθησιακές δυσκολίες κ.α.), νοσοκομειακούς 
ασθενείς, ψυχικά ασθενείς, άτομα με προβλήματα εξαρτήσεων, άτομα τρίτης ηλικίας κλπ., 
με στόχο τη θεραπευτική αντιμετώπιση, τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, την καλύτερη 
ποιότητα  ζωής  και  την  δυνατότητα  για  σταδιακή  κοινωνική  ενσωμάτωση  αυτών  των 
ατόμων. 

ii.  Η ανάπτυξη πρακτικών κι επαγγελματικών δεξιοτήτων των σπουδαστών στη μουσικοθεραπεία 
μέσα από βιωματική  εκπαίδευση σε  ενεργητικές  και  δεκτικές μεθόδους  και προσεγγίσεις 
στο  πλαίσιο  των  μαθημάτων  και  εποπτευόμενη  κλινική  άσκηση.  Έμφαση  δίνεται  στον 
μουσικό κλινικό αυτοσχεδιασμό,  τις πολλαπλές  εφαρμογές προηχογραφημένης μουσικής, 
και τη διάδραση θεραπευτή ‐ θεραπευόμενου. 

iii.  Η  καλλιέργεια  ερευνητικής  σκέψης  και  ερευνητικών  δεξιοτήτων  στον  τομέα  της 
μουσικοθεραπείας  και  στις  διεπιστημονικές  συνδέσεις  της  με  άλλους  επιστημονικούς 
τομείς. 
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Άρθρο 3ο 
Δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 
1. Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (Π.Μ.Σ.)  «Μουσική  και  Κοινωνία»  λαμβάνοντας 
υπόψη  τις  σύγχρονες  διεθνείς  τάσεις  και  την  ανάγκη  κατοχής  εξειδικευμένων  γνώσεων  και 
δεξιοτήτων από τους επιστήμονες των διαφόρων ειδικοτήτων που ενεργοποιούνται στο χώρο της 
μουσικής επιστήμης, της εκπαίδευσης και της θεραπείας περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις: 
 

i. Κατεύθυνση «Διδακτική της Μουσικής»  
 
Έχει  ως  κύριο  στόχο  να  παρέχει  στο  φοιτητή  τη  δυνατότητα  της  βαθύτερης  σπουδής  στον 
επιστημονικό και εφαρμοσμένο χώρο της διδακτικής της μουσικής. Η κατεύθυνση αυτή του Π.Μ.Σ 
αφορά στις βασικές αρχές, την επιστημολογία και τις βασικές μεθοδολογικές γραμμές που διέπουν 
τη  διδακτική  της  μουσικής  σε  ένα  ευρύ  πεδίο  που  περιλαμβάνει  τυπικά,  άτυπα  και  μη  τυπικά 
παιδαγωγικά  πλαίσια,  στη  σχολική  μουσική  εκπαίδευση,  την ωδειακή  εκπαίδευση αλλά  και  έξω 
από αυτές. Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή των βασικών αρχών, μεθοδολογικών εργαλείων 
αλλά  και  σημαντικής  ερευνητικής  γνώσης  σχετικά  με  τις  επιδράσεις  σε  πολλαπλά  επίπεδα 
διαφόρων τύπων μουσικής διδασκαλίας. Μέσα από το προτεινόμενο πρόγραμμα, ο φοιτητής θα 
ενισχυθεί σε επίπεδο κατάρτισης έτσι ώστε να είναι σε θέση α) να λειτουργήσει παιδαγωγικά σε 
ποικίλα,  τυπικά  και  άτυπα,  διδακτικά  περιβάλλοντα  και  κοινωνικά  πλαίσια  όπως  αυτά  έχουν 
διαμορφωθεί  ποικιλοτρόπως  τα  τελευταία  χρόνια,  εντός  και  εκτός  του  τυπικού  εκπαιδευτικού 
πλαισίου,  β)  να  εντοπίσει  τον  ειδικότερο  τομέα  ενδιαφέροντός  του  και  να  επιδιώξει  περαιτέρω 
εμβάθυνση  σε  αυτόν  μέσω  των  εργασιών  των  μαθημάτων  και  της  τελικής  μεταπτυχιακής 
διπλωματικής  εργασίας,  και  γ)  να  λειτουργήσει  ως  ερευνητής  στο  χώρο  της  μουσικής 
παιδαγωγικής  και  της  χρήσης  της  μουσικής ως  εκπαιδευτικού  εργαλείου  σε  διάφορα  κοινωνικά 
πλαίσια. 
 
ii. Κατεύθυνση «Μουσικοθεραπεία» 

 
Έχει ως κύριο στόχο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές σε διάφορες προσεγγίσεις μουσικοθεραπείας, 
παρέχοντάς  τους  όχι  μόνο  θεωρητικές  γνώσεις  αλλά  και  ουσιαστικές  πρακτικές  γνώσεις  και 
επαγγελματικές  δεξιότητες  προκειμένου  να  είναι  σε  θέση  να  εργαστούν  σε  ένα  μεγάλο  φάσμα 
πλαισίων, όπως για παράδειγμα νοσοκομεία, ειδικά σχολεία, ιδρύματα, σχετικούς φορείς, ιδιωτικά 
γραφεία κλπ. Η κατάρτιση αυτή θα τους παρέχει τα απαραίτητα εφόδια να εργαστούν με ένα ευρύ 
φάσμα παιδιών και ενηλίκων τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης, άτομα με αναπηρίες, με ειδικούς 
πληθυσμούς  όπως  άτομα  τρίτης  ηλικίας,  χρόνια  ασθενείς,  καθώς  και  με  κοινωνικά 
περιθωριοποιημένες  ομάδες  και  ομάδες  που  απειλούνται  με  κοινωνικό  αποκλεισμό 
(φυλακισμένοι, εξαρτημένα άτομα, θύματα βίας κλπ.) 
Τα  μαθήματα  περιλαμβάνουν  τόσο  θεωρητική  όσο  και  βιωματική  εκπαίδευση  στη 
μουσικοθεραπεία. Επίσης, οι φοιτητές υποχρεούνται σε κλινική άσκηση τεσσάρων εξαμήνων μέσα 
από την οποία θα αποκτούν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της μουσικοθεραπείας. 
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Στόχος  της  κατεύθυνσης  είναι  επίσης  να  παρέχει  γνώσεις  ερευνητικής  μεθοδολογίας  και  να 
καταστήσει  τους  σπουδαστές  ικανούς  να  σκεφθούν  και  να  πράξουν  ερευνητικά  στον  τομέα  της 
μουσικοθεραπείας και στις διεπιστημονικές συνδέσεις της με άλλους γνωστικούς χώρους. 

 
Τα δομικά στοιχεία που περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ «Μουσική και Κοινωνία», 
ανάλογα με την κατεύθυνση, διακρίνονται σε:  
α) Υποχρεωτικά Μαθήματα – Ομαδικά (Ο):  
β) Υποχρεωτικά Μαθήματα – Εργαστηριακά (εμπεριέχουν Κλινική Άσκηση) (Ε) 
β) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.)  
 

Άρθρο 4ο 
Τίτλοι Σπουδών 

 
Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης [ΜΔΕ] (επιπέδου «Μάστερ») στη «Μουσική 
και Κοινωνία», σε μια από τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 
i. Διδακτική της Μουσικής 
ii. Μουσικοθεραπεία 
 

Άρθρο 5ο 
Χρονική Διάρκεια Σπουδών 

 
1. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

(ΜΔΕ) ορίζεται σε: 

α) Τρία (3) εξάμηνα για την κατεύθυνση «Διδακτική της Μουσικής», 
συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 

β) Τέσσερα (4) εξάμηνα για την κατεύθυνση «Μουσικοθεραπεία», συμπεριλαμβανομένης 
της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  

2. Η  μέγιστη  διάρκεια  σπουδών  είναι  δύο  (2)  εξάμηνα  πέραν  αυτής  που  αναφέρεται 
παραπάνω    και  στην  περίπτωση  μη  ολοκλήρωσης  στο  διάστημα  αυτό,  ο  φοιτητής 
διαγράφεται. 

3. Η  αίτηση  για  αναστολή  φοίτησης,  εγκρίνεται  από  τη  Γ.Σ.Ε.Σ.  ύστερα  από  εισήγηση  της 
Συντονιστικής  Επιτροπής  (Σ.Ε.)  του Π.Μ.Σ.,  μόνο  σε  περίπτωση  τεκμηριωμένου αιτήματος 
για  ιδιαίτερα σοβαρούς  λόγους  και  μόνο μετά  την  ολοκλήρωση  της φοίτησης  στο πρώτο 
εξάμηνο σπουδών.  Η αναστολή φοίτησης δεν μπορεί  να υπερβαίνει  συνολικά  το  χρονικό 
διάστημα  των  δύο  ακαδημαϊκών  εξαμήνων  ούτε  να  είναι  μικρότερη  της  διάρκειας  ενός 
εξαμήνου.  Άδεια  αναστολής  φοίτησης  για  χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  των  δύο 
ακαδημαϊκών εξαμήνων μπορεί να χορηγείται σε περιπτώσεις παρατεταμένης νοσηλείας, η 
οποία  πιστοποιείται  από  δημόσιο  φορέα  ή  για  άλλο  σοβαρό  λόγο,  τον  οποίο  εκτιμά  η 
Γ.Σ.Ε.Σ. 

4. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος λαμβάνει αναστολή φοίτησης, είναι υποχρεωμένος να 
παρακολουθήσει όλα  τα μαθήματα,  τα εργαστήρια,  τα σεμινάρια,  τις πρακτικές ασκήσεις 
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κ.λπ. του Π.Μ.Σ., τα οποία δεν έχει παρακολουθήσει επαρκώς πριν από την αναστολή της 
φοίτησης. 

5. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται 
όλα  τα  σχετικά  δικαιώματα  που  προβλέπονται  από  το  νόμο  (φοιτητική  κάρτα,  δελτίο 
φοιτητικού εισιτηρίου, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κλπ). 

6. Αιτήσεις  για  αναστολή  φοίτησης  κατατίθενται  στη  γραμματεία  του  Π.Μ.Σ.  στο  τέλος  του 
πρώτου  εξαμήνου.  Αιτήσεις  για  την  ανάκληση  της  αναστολής  κατατίθενται  στη  λήξη  του 
εξαμήνου που έχει δοθεί η αναστολή. 

7.  Οι  μεταπτυχιακοί  φοιτητές  που  λαμβάνουν:  α)  εκπαιδευτική  άδεια  από  το  Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή από άλλο δημόσιο φορέα, και β) 
υποτροφία  του  ΙΚΥ  ή  άλλων  δημόσιων/ιδιωτικών  φορέων,  για  το  χρονικό  διάστημα  που 
λαμβάνουν την υποτροφία, δεν δικαιούνται αναστολής φοίτησης. 

 
Άρθρο 6ο 

 
Όργανα διοίκησης και λειτουργίας 
1.  Όργανα  διοίκησης  του  Π.Μ.Σ.  σύμφωνα  με  το  Ν.3685/2008  (ΦΕΚ  148  Α’  /16‐7‐2008)  για  το 
θεσμικό πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι τα εξής:  

• η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου, 
• η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Μ.Ε.Τ., 

• η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. «Μουσική και Κοινωνία» 

• ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. «Μουσική και Κοινωνία» 
 
 (α)  Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 
 
α1. Η Γ.Σ.Ε.Σ. απαρτίζεται από τον πρόεδρο του τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης 
και δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές  εκπροσώπους  των μεταπτυχιακών φοιτητών  του Τμήματος  (Ν. 
3685/2008, άρθρο 2). 
α2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να καταρτίζει και να υποβάλλει στη Σύγκλητο του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας  προτάσεις  για  τη  σύνταξη  και  την  τροποποίηση  ή  αναθεώρηση  του 
Κανονισμού  και  των  Προγραμμάτων  Σπουδών  των  Κατευθύνσεων  του  Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία και καταγράφονται στον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα η Γ.Σ.Ε.Σ. έχει τις εξής 
αρμοδιότητες: 

• Εκλέγει τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. 

• Εκλέγει τους συντονιστές των κατευθύνσεων των μεταπτυχιακών σπουδών. 
• Ορίζει  την  γλώσσα  συγγραφής  της  μεταπτυχιακής  διπλωματικής  εργασίας  (εδαφ.γ,  παρ.4, 
άρθρο 9 του Ν.3685/2008). 

• Επιλέγει το διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. 

• Αναθέτει τη διδασκαλία των μαθημάτων στους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. 

• Καθορίζει το ύψος αποδοχών του διδακτικού προσωπικού του Π.Μ.Σ. 
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• Προκηρύσσει το διαγωνισμό επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών. 
• Καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτά προβλέπονται στο 
άρθρο 4 του Ν.3685 (ΦΕΚ Α’ 148/16.07.2008) και το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού. 

• Ορίζει την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών [άρθρο 7, παρ.3, εδαφ.1 & 
παρ.6, εδαφ.2ε(β) του παρόντος) και καταρτίζει τους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων. 

• Ορίζει  τους  επιβλέποντες  των  μεταπτυχιακών  εργασιών  και  τα  μέλη  των  εξεταστικών 
επιτροπών, όπως ο νόμος ορίζει. 

• Εγκρίνει τα σχέδια εκπόνησης μεταπτυχιακών εργασιών. 
• Συγκροτεί επιτροπές εξετάσεων των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. 
• Επικυρώνει τους πίνακες επιτυχόντων. 
• Απονέμει τα Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

• Καθορίζει  τα  κριτήρια  αξιολόγησης  με  έμφαση  στον  περιοδικό  έλεγχο  του  εκπαιδευτικού 
έργου,  τις  διαδικασίες  αξιολόγησης  των  μαθημάτων  και  των  διδασκόντων  από  τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα συλλογικά όργανα. 

• Διευθετεί  κάθε  θέμα  που  δεν  προβλέπεται  από  τις  επιμέρους  διατάξεις  της  ισχύουσας 
νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού. 

 
(β)   Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. 
 
β1. Η Σ.Ε αποτελείται από τον Διευθυντή και δύο (2) μέλη του Π.Μ.Σ., (βλ. άρθρο 6, παρ1(δ) του 
παρόντος),  μέλη  Δ.Ε.Π.  του  Τμήματος  Μουσικής  Επιστήμης  και  Τέχνης  του  Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Πρόεδρος της Σ.Ε είναι ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.». 
 
β2.  Η  Σ.Ε.  παρακολουθεί  και  συντονίζει  τη  λειτουργία  του διδακτικού προγράμματος  του Π.Μ.Σ. 
κάθε κατεύθυνσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό. Εισηγείται 
στην Γ.Σ.Ε.Σ. την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών [άρθρο 7: παρ.3, εδαφ. α & 
παρ.6,  εδαφ.2ε(β)  του  παρόντος),  εποπτεύει  τις  διαδικασίες  επιλογής  των  υποψηφίων 
μεταπτυχιακών φοιτητών και καλείται στο τέλος κάθε κύκλου του Π.Μ.Σ. να αποτιμήσει την πορεία 
του  Π.Μ.Σ.  και  να  προτείνει    τα  μαθήματα  τα  οποία  θα  διδαχθούν  ανά  εξάμηνο  στον  επόμενο 
κύκλο σπουδών. Οι προτάσεις της συντονιστικής επιτροπής επικυρώνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 
 
(γ)   Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 
 
γ1. Ο διευθυντής του Π.Μ.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. με διετή θητεία. Δικαίωμα εκλογής έχουν τα 
μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος των δύο ανώτερων βαθμίδων πλήρους απασχόλησης που συμμετέχουν 
στο  Π.Μ.Σ,  είναι  του  ιδίου  ή  απόλυτα  συναφούς  γνωστικού  αντικειμένου  με  το  γνωστικό 
αντικείμενο  του  Π.Μ.Σ.  και  έχουν  καλλιτεχνικό,  ερευνητικό,  συγγραφικό  και  διδακτικό  έργο 
απόλυτα συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και με το αντικείμενο των κατευθύνσεών του.  
γ2.  Ο  διευθυντής  του  Π.Μ.Σ.  φέρει  την  επιστημονική,  οργανωτική  και  διοικητική  ευθύνη  του 
συντονισμού  του  Π.Μ.Σ.  Προεδρεύει  και  συντονίζει  τις  εργασίες  της  Σ.Ε.,  παρακολουθεί  την 
οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. κάθε κατεύθυνσης και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος 
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κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ. (Ν 3685/08, άρθρο 2, παρ.δ). Η 
υπόδειξη  του  είδους  των  εκπαιδευτικών  –  καλλιτεχνικών  δραστηριοτήτων,  η  επίβλεψη  και  η 
αξιολόγησή τους θα τελούν υπό την ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής. Ο διευθυντής του Π.Μ.Σ. 
μπορεί να αμείβεται για τα επιστημονικά, οργανωτικά και διοικητικά του καθήκοντα στο Π.Μ.Σ. 
 
(δ) Συντονιστές των κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ. 
 
δ1.  Ο συντονιστής κάθε κατεύθυνσης εκλέγεται με διετή θητεία και με δυνατότητα ανανέωσης, 
από  το  σύνολο  των  μελών  Δ.Ε.Π.  του  Τμήματος  που  υπηρετούν  γνωστικά  αντικείμενα  της 
αντίστοιχης  κατεύθυνσης  του  Π.Μ.Σ.  και  έχουν  καλλιτεχνικό,  ερευνητικό,  συγγραφικό  και 
διδακτικό έργο απόλυτα συναφές με το αντικείμενο των κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ.. 
δ2.  Ο συντονιστής  κατεύθυνσης εποπτεύει  την οργάνωση και  τη  λειτουργία  της  κατεύθυνσης 
του  Π.Μ.Σ.  για  την  οποία  έχει  οριστεί  από  τη  Γ.Σ.Ε.Σ.  Συντονίζει  τις  διαδικασίες  επιλογής  των 
υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών της συγκεκριμένης κατεύθυνσης σπουδών και εισηγείται τα 
μαθήματα  τα  οποία  μπορούν  να  διδαχθούν  στην  κατεύθυνση  ανά  εξάμηνο,  τους  αντίστοιχους 
διδάσκοντες και κάθε θέμα που αφορά τη συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών στον διευθυντή του 
Π.Μ.Σ. και στην Γ.Σ.Ε.Σ.  
δ3.  Ο  συντονιστής  δύναται  να  είναι  το  ίδιο  πρόσωπο  και  στις  δύο  κατευθύνσεις,  εφόσον  αυτό 
εγκρίνεται  από  τη  ΓΣΕΣ  του  Τμήματος.  Είναι  επίσης  δυνατό  να  μην  υπάρχουν  συντονιστές  ανά 
κατεύθυνση, οπότε τις σχετικές αρμοδιότητες επωμίζεται συνολικά ο διευθυντής του ΠΜΣ.  
δ4. Στο ρόλο του ο συντονιστής μιας Κατεύθυνσης μπορεί κατόπιν δικού του αιτήματος ή της ΓΣΕΣ 
του  Τμήματος  να  συνδράμεται  από  διδάσκοντες  της  Κατεύθυνσης,  μέλη  ΔΕΠ  του  Τμήματος  ή 
εξωτερικούς διδάσκοντες με ερευνητικό, συγγραφικό, διδακτικό ή κλινικό έργο απόλυτα συναφές 
με το αντικείμενο της Κατεύθυνσης.  
 

Άρθρο 7ο 
Εισαγωγή στο ΠΜΣ – Διαδικασία επιλογής 

1. Προκήρυξη επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών 
 
Κάθε χρόνο ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η προκήρυξη για την 
εισαγωγή νέων φοιτητών και φοιτητριών στο Π.Μ.Σ.. Στην προκήρυξη αναφέρονται: 

• Οι κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. στις οποίες θα ενταχθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. 

• Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών. 

• Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά κατεύθυνση. 

• Οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής  των  υποψηφίων  μεταπτυχιακών  φοιτητών  στη  διαδικασία 
επιλογής (βλ. παρ.3 του παρόντος). 

• Οι  προθεσμίες  και  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  που  πρέπει  να  υποβληθούν  (βλ.  παρ.4 
του παρόντος). 

• Οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής (βλ. παρ.6 του παρόντος). 

• Τα μαθήματα εξετάσεων και η εξεταστέα ύλη. 

• Κάθε άλλη πληροφορία την οποία η Γ.Σ.Ε.Σ. ή η Σ.Ε. κρίνει απαραίτητη. 
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2. Αριθμός και κατηγορίες Εισακτέων 
 
(α) Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική και Κοινωνία» γίνονται δεκτοί μετά από 
διαδικασία  επιλογής,  πτυχιούχοι  τμημάτων  Μουσικών  Σπουδών,  παιδαγωγικών  τμημάτων, 
τμημάτων  ειδικής  αγωγής,  τμημάτων  ψυχολογίας  και  άλλων  τμημάτων  Πανεπιστημίων  της 
ημεδαπής  και  ομοταγών  αναγνωρισμένων  ιδρυμάτων  της  αλλοδαπής  καθώς  και  πτυχιούχοι 
τμημάτων Τ.Ε.Ι.   
(β) Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 
σε σαράντα πέντε (45) κατ’ έτος, που δύναται να κατανέμονται μεταξύ των δύο (2) κατευθύνσεων 
σπουδών ως εξής: α) είκοσι (20) εισακτέοι στην Κατεύθυνση «Διδακτική της Μουσικής», β) είκοσι 
πέντε(25) εισακτέοι στην Κατεύθυνση «Μουσικοθεραπεία». 
 (γ) Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. δύναται να αυξηθεί στην 
περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των επιτυχόντων, μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση 
της Γ.Σ.Ε.Σ. 
(δ)  Βάσει  του  Ν.3685  (ΦΕΚ  Α’  148/16.07.2008)  εισάγονται  στο  Π.Μ.Σ.  επιπλέον  του  αριθμού 
εισακτέων,  ένας  (1)  υπότροφος  του  ΙΚΥ  και  ένας  (1)  αλλοδαπός  ή  Έλληνας  της  διασποράς, 
υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, σε σχετικό αντικείμενο.  
 
3. Προϋποθέσεις εισαγωγής 
 
Α)  Για  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  επιλογής  στο  Π.Μ.Σ.  είναι  απαραίτητη  η  κατοχή  πτυχίου 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι., 4ετούς τουλάχιστον διάρκειας σπουδών) της 
ημεδαπής ή άλλων  ισότιμων πτυχίων  Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών για το 
Π.Μ.Σ., διενεργείται ανά κατεύθυνση σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στις παρ. 4, 
5 και 6 του παρόντος άρθρου από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, που 
αποτελείται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.,  τον Συντονιστή Κατεύθυνσης,  κι  ένα  (1) μέλος Δ.Ε.Π. 
που ορίζεται από την Σ.Ε και εγκρίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. Στην επιτροπή μπορούν πέραν των τριών 
μελών  να  συμμετέχουν  κατόπιν  εισήγησης  του  Διευθυντή  του  ΠΜΣ  κι  έγκρισης  από  τη  ΓΣΕΣ, 
επιστήμονες  αναγνωρισμένου  κύρους  σε  σχετικά  με  τα  γνωστικά  αντικείμενα  της  κατεύθυνσης, 
προκειμένου  να  συνδράμουν  την  Επιτροπή  στο  έργο  της.  Η  ίδια  επιτροπή  διενεργεί  και  τη 
διαδικασία  της  συνέντευξης  που  προβλέπεται  στα  κριτήρια  επιλογής.  Η  επικύρωση  των 
αποτελεσμάτων γίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. 
Β)  Για  τους αλλοδαπούς υποψηφίους οι  οποίοι  κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι.  του  εξωτερικού  ισότιμο ή 
αντίστοιχο  με  πτυχία  ελληνικών  Α.Ε.Ι.  απαιτείται  πιστοποιητικό  επαρκούς  γνώσης  της  ελληνικής 
γλώσσας το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.  
Γ) Απαραίτητη προϋπόθεση είναι και για τις δύο κατευθύνσεις η πολύ καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας (Γ1/C1) ή ανώτερη, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Τα ανωτέρω 
πιστοποιητικά  γλωσσομάθειας  πρέπει  να  έχουν  αποκτηθεί  την  τελευταία  δεκαετία  από  την 
ημερομηνία λήξης της υποβολής της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών για συμμετοχή στο 
Π.Μ.Σ. 
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Δ) Επιπλέον, αποδεικτικά επάρκειας σε γλώσσες πέραν της αγγλικής, θα συνεκτιμώνται κατά την 
αξιολόγηση των υποψηφίων. 

 
4. Αιτήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
Α.  Οι  αιτήσεις  των  υποψηφίων  μεταπτυχιακών  φοιτητριών/  φοιτητών  ελέγχονται  από  την 
Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, για να διαπιστωθεί αν οι υποψηφιότητες πληρούν 
τις διατάξεις του νόμου και τους όρους του κανονισμού του Π.Μ.Σ.  
Β. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

• Αίτηση Συμμετοχής στο Π.Μ.Σ., στην οποία θα δηλώνεται η κατεύθυνση που επιθυμεί να 
ακολουθήσει ο υποψήφιος.  

• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

• Δύο  πρόσφατες  φωτογραφίες,  στις  οποίες  να  αναγράφεται  το  ονοματεπώνυμο  του 
υποψηφίου.  

• Επικυρωμένο  αντίγραφο  πτυχίου  ελληνικού  Α.Ε.Ι.  ή  Α.Τ.Ε.Ι.  ή  επικυρωμένο  αντίγραφο 
πτυχίου  ανώτατου  ιδρύματος  της  αλλοδαπής  αναγνωρισμένο  από  το  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  ή  και 
άλλων τίτλων σπουδών. 

• Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων,  στο οποίο 
αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. 

• Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν, νόμιμα επικυρωμένα. 

• Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν. 

• Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει. 

• Πιστοποιητικό  πολύ  καλής  (Γ1/C1)  γνώσης  της  αγγλικής  γλώσσας  ή  και  αντίστοιχου 
επιπέδου πιστοποιητικό γνώσης της επιπλέον ξένης γλώσσας. 

• Αποδεικτικά  δημοσιεύσεων  είτε  σε  επιστημονικά  περιοδικά  με  κριτές  και  πρακτικά 
συνεδρίων  ή  αποδεικτικά  δημοσιευμένου  επιστημονικού,  καλλιτεχνικού  έργου,  εφόσον 
υπάρχουν. 

• Βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με υπόδειγμα που θα παραλάβουν από τη γραμματεία του 
Π.Μ.Σ.  ή  θα  είναι  αναρτημένο  στο  διαδίκτυο,  στο  οποίο  αναφέρονται  οι  σπουδές,  το 
επιστημονικό ή/και καλλιτεχνικό έργο, η επαγγελματική εμπειρία και γενικώς τα προσόντα 
του υποψηφίου. 

• Αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας εφόσον υπάρχουν. 

• Συστατικές επιστολές, εφόσον υπάρχουν. 

• Κάθε άλλο πιστοποιητικό, το οποίο αναφέρεται σε έργο ή δραστηριότητα του υποψηφίου 
και μπορεί να συνεκτιμηθεί για την επιλογή του. 

 
Γ. Ανάλογα με  την έναρξη  του κάθε κύκλου σπουδών,  η προθεσμία υποβολής  των αιτήσεων και 
των  σχετικών  δικαιολογητικών  αποφασίζεται  από  την  Γ.Σ.Ε.Σ  στην  αρχή  του  χειμερινού  ή  του 
εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους. 
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5.   Διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών 
 
Α. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ.  του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των 
υποψηφίων εντός  των προβλεπόμενων προθεσμιών της προκήρυξης,  ελέγχει  την πληρότητα  των 
φακέλων  και  την  εγκυρότητα  των  δικαιολογητικών  κάθε  υποψηφίου  και  συντάσσει  πίνακες 
υποψηφίων  ανά  κατεύθυνση.  Στη  συνέχεια  διαβιβάζει  τους  πίνακες  και  τους  φακέλους  των 
υποψηφίων  στη  Σ.Ε.,  η  οποία  έχει  την  ευθύνη  και  την  εποπτεία  των  περαιτέρω  ενεργειών  και 
διαδικασιών της επιλογής των υποψηφίων ανά κατεύθυνση μεταπτυχιακών φοιτητών. 
Β. Η Σ.Ε. μετά από την διαπίστωση ότι οι υποψηφιότητες πληρούν τις διατάξεις του νόμου και τους 
όρους  του  κανονισμού  του  Π.Μ.Σ.,  προτείνει  στη  Γ.Σ.Ε.Σ.  του  Τμήματος  τις  αρμόδιες  Επιτροπές 
Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ. ανά κατεύθυνση:  τον συντονιστή,  τους εξεταστές 
και  τους αναβαθμολογητές  των μαθημάτων ανά κατεύθυνση, όπως προβλέπεται στην παρ.6  του 
παρόντος. 
Γ. Μετά από την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, η Σ.Ε. συντάσσει τους τελικούς πίνακες 
επιτυχόντων,  οι  οποίοι  επικυρώνονται  από  τη  Γ.Σ.Ε.Σ.  του  Τμήματος.  Οι  επικυρωμένοι  πίνακες 
επιτυχόντων ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος προς τους υποψηφίους, 
οι οποίοι καλούνται εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ.. Μετά 
από  την  παρέλευση  του  χρόνου  εγγραφής  ή  την  γραπτή  δήλωση  παραίτησης  επιτυχόντων 
υποψηφίων από το δικαίωμα εγγραφής η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος μπορεί να καλέσει 
προς εγγραφή τους επιλαχόντες κατά τη σειρά προτεραιότητας των πινάκων επιτυχίας. 
Δ. Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων των εξετάσεων δεν γίνονται δεκτές. 
Ε. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ολοκληρώνονται 
πριν την έναρξη κάθε κύκλου σπουδών.  
 
6.  Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών 

 
1. Προσδιορισμός και ποσοστιαίος συντελεστής των κριτηρίων επιλογής 
Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται 
από την κείμενη νομοθεσία και αντιστοιχίζονται με μονάδες ως εξής: 
α. Ο βαθμός του πτυχίου έως και 10 μονάδες, όπως αναγράφεται στο πτυχίο. 
Όταν  υπάρχει  και  δεύτερο  πτυχίο,  λαμβάνεται  υπόψη  ο  βαθμός  του  πτυχίου  που  εμφανίζει 
μεγαλύτερη συνάφεια με το υπό εξέταση γνωστικό αντικείμενο.  
β. Η συνολική βαθμολογία στις εξετάσεις/ακρόαση έως και 70 μονάδες. 
γ. Η προφορική συνέντευξη έως και 20 μονάδες  
Ο ανώτερος αριθμός μονάδων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος είναι (100). Με βάση 
τα  ανωτέρω  κριτήρια,  οι  υποψήφιοι  κατατάσσονται  κατά  σειρά  προτεραιότητας  στον  τελικό 
πίνακα των αποτελεσμάτων κάθε κατεύθυνσης. 
 
2. Οργάνωση και διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων 
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α. Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κατόπιν απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. Τη γενική εποπτεία και 
την ευθύνη της οργάνωσης και της διεξαγωγής των εξετάσεων έχει η Σ.Ε. του Τμήματος. 
β. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων προκύπτουν από τη βαθμολογία στα εξεταζόμενα μαθήματα 
με βάση την κλίμακα 0‐10. 
γ.  Σε  εναρμόνιση  με  το  ιδρυτικό  ΠΔ  363/96  [ΦΕΚ  Α’  235/20.09.1996]  του  Τμήματος  και  τον 
καταστατικό  σκοπό  ίδρυσης  και  λειτουργίας  του  ΠΜΣ  (άρθρο  2,  παρ.1  του  παρόντος),  για  την 
εισαγωγή των υποψηφίων σε κατεύθυνση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσέλευσή τους σε 
ακρόαση (οντισιόν). Οι σχετικές λεπτομέρειες που αφορούν την ακρόαση θα ανακοινώνονται στο 
πλαίσιο της εκάστοτε προκήρυξης. 
 
Ειδικότερα,  για  την  εισαγωγή  σε  κάθε  κατεύθυνση  του  Π.Μ.Σ.  «Μουσική  και  Κοινωνία»  του 
Τμήματος, οι εξετάσεις περιλαμβάνουν:  
 
Για την κατεύθυνση «Διδακτική της Μουσικής»  

• Η  προσέλευση  σε  γραπτές  εξετάσεις  στα:  «Μουσική  Παιδαγωγική»  (ύλη  αντίστοιχη  των 
μαθημάτων  Μουσική  Παιδαγωγική  Ι,  ΙΙ  και  ΙΙΙ  του  προπτυχιακού  κύκλου  σπουδών  του 
Τμήματος).  Η  βαθμολογία  στις  εξετάσεις  για  την  κατεύθυνση  «Διδακτική  της Μουσικής» 
έχει συντελεστή βαρύτητας 0,70. 

• Η προσέλευση σε ακρόαση (οντισιόν) με συντελεστή βαρύτητας 0,30. 
 
Για την κατεύθυνση «Μουσικοθεραπεία» 
 

• Η προσέλευση σε ακρόαση (οντισιόν). Συντελεστής βαρύτητας 1,0.  
 
δ.  Κατόπιν  πρότασης  της  Σ.Ε.  και  σχετικής  απόφασης  της  Γ.Σ.Ε.Σ.  ορίζονται  το  πρόγραμμα  των 
εξετάσεων,  η  ύλη  και  η  σχετική  βιβλιογραφία.  Η  ύλη  των  εξετάσεων  είναι  υποχρεωτική,  ενώ  η 
προτεινόμενη βιβλιογραφία ενδεικτική. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να ολοκληρώνονται πριν την 
σχετική προκήρυξη.  
 
ε. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Σ.Ε., ορίζει:  

• για  τις  γραπτές  εξετάσεις  δύο  εξεταστές  και  έναν  αναβαθμολογητή  ανά  εξεταζόμενο 
μάθημα.  

• την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (άρθρο 7, παρ.3 του παρόντος), 
η οποία απαρτίζεται από:  τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.,  τον συντονιστή της κατεύθυνσης και 
ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, κατά προτεραιότητα από τα μέλη Δ.Ε.Π. που διδάσκουν 
γνωστικά  καλλιτεχνικά/επιστημονικά  αντικείμενα  σχετικά  με  τα  εξεταζόμενα  στις 
ακροάσεις  (οντισιόν)  για  κάθε  κατεύθυνση  του  Π.Μ.Σ..  Στην  Τριμελή  Επιτροπή  Επιλογής 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών  μπορεί  να  προσκληθεί  και  εξωτερικός  κριτής  με  εισήγηση  του 
Διευθυντή  του ΠΜΣ προκειμένου  να συνδράμει στο  έργο  της  Επιτροπής,  σύμφωνα με  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 7, παρ.3 του παρόντος. Στην περίπτωση μη ύπαρξης συντονιστών, η 
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τριμελής επιτροπή απαρτίζεται από τον διευθυντή και δύο μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος όπως 
ορίζεται παραπάνω. 

 
στ. Οι ανωτέρω επιτροπές μεριμνούν για τη διασφάλιση της εγκυρότητας, την αμεροληψία και την 
αντικειμενικότητα των εξετάσεων.  
 
ζ.  Τα  γραπτά  δοκίμια  των  εξετάσεων  αξιολογούνται  με  βάση  την  κλίμακα  0‐10.  Τελικός  βαθμός 
κάθε  δοκιμίου  είναι  ο  μέσος  όρος  των  δύο  εξεταστών.  Αν  οι  βαθμοί  των  εξεταστών  διαφέρουν 
περισσότερες από δύο μονάδες, τότε ως τελικός βαθμός ισχύει ο μέσος όρος της βαθμολογίας των 
εξεταστών και του αρμόδιου αναβαθμολογητή. 
 
η.  Η  επίδοση  των  υποψηφίων  στην  ακρόαση  (audition)  αξιολογείται  με  βάση  την  κλίμακα 0‐10. 
Τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των εξεταστών. 
 
3. Συνέντευξη των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών 
 
α.  Η  συνέντευξη  των  υποψήφιων  σπουδαστών  διεξάγεται  από  την  ειδική  τριμελή    επιτροπή 
ακροάσεων κάθε κατεύθυνσης. 
β. Η απόδοση του υποψήφιου στη συνέντευξη αξιολογείται βάσει κλίμακας 0‐10.  
γ.  Κατά  τη  συνέντευξη  και  ανάλογα  με  την  κατεύθυνση  για  την  οποία  εξετάζεται  ο  υποψήφιος, 
μπορούν  να  λαμβάνονται  υπόψη  τα  εξής  κριτήρια:  η  επιστημονική/παιδαγωγική/καλλιτεχνική 
κατάρτιση του υποψηφίου, η διαμόρφωση επιστημονικών θέσεων,  το παιδαγωγικό προφίλ και η 
καλλιτεχνική του ατζέντα, η κατοχή επαγγελματικών δεξιοτήτων, οι επικοινωνιακές του δεξιότητες, 
η  ικανότητα  του  υποψηφίου  να  αντιμετωπίζει  επιστημονικά  ζητήματα  και  η  διάθεσή  του  να 
λειτουργήσει αποτελεσματικά μέσα σε ποικίλα παιδαγωγικά και  κοινωνικά πλαίσια με άτομα με 
αναπηρία ως μουσικός, παιδαγωγός, θεραπευτής.  
δ. Ο αριθμός των μονάδων που πιστώνεται ο υποψήφιος κατά τη συνέντευξη είναι ο μέσος όρος 
του αθροίσματος των μονάδων αξιολόγησης του υποψηφίου από όλα τα μέλη της επιτροπής. 
 

Άρθρο 8ο 
Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.  

 
1. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών 
Α. Το πρόγραμμα σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική διάρκεια και την ιδιαίτερη φύση των 
επιμέρους ειδικεύσεων ανά κατεύθυνση του Π.Μ.Σ., διαρθρώνεται ως εξής: 
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Κατεύθυνση 
Υποχρεωτικά 
Μαθήματα 

Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική 

Εργασία 

Σύνολο 
Μαθημάτων 

ECTS Πιστωτικές 
Μονάδες 

i. Διδακτική της Μουσικής  6 (σύνολο 30 ECTS) 
1 

(30 ECTS) 
7  90 

ii.Μουσικοθεραπεία  9 (σύνολο 90 ECTS) 
1 

(30 ECTS) 
10  120 

 
Β.  Το  Πρόγραμμα  Σπουδών  και  στις  δύο  κατευθύνσεις  απαρτίζεται  μόνον  από  Υποχρεωτικά 
Μαθήματα.  Τα  υποχρεωτικά  (Υ)  μαθήματα  διακρίνονται  σε  Ομαδικά  (Ο),  Σεμινάρια  (Σ)  και 
Εργαστηριακά (Ε). Τα εργαστηριακά μαθήματα εμπεριέχουν Πρακτική/Ερευνητική/Κλινική Άσκηση 
ανάλογα με το αντικείμενο του μαθήματος. Τα Ομαδικά μαθήματα πιστώνονται με οκτώ (8) ECTS 
πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) το καθένα, ενώ τα Εργαστηριακά με δεκατέσσερις (14) ECTS πιστωτικές 
μονάδες το καθένα.  
 
Γ. Στην κατεύθυνση «Διδακτική της Μουσικής», η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία πιστώνεται 
με  τριάντα  (30)  ECTS  πιστωτικές  μονάδες  (ΠΜ)  και  ανήκει  στο  Γ’  εξάμηνο.  Για  την  κατεύθυνση 
«Μουσικοθεραπεία», η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία πιστώνεται με τριάντα δύο (32) ECTS 
πιστωτικές μονάδες και ανήκει στο Γ’ και Δ’ εξάμηνο (16 ECTS σε κάθε εξάμηνο αντίστοιχα). 
 
Δ.    Με  απόφαση  της  Γ.Σ.Ε.Σ.  του  Τμήματος,  για  λόγους  ορθής  οικονομικής  διαχείρισης  το 
πρόγραμμα  θα  ξεκινήσει  εφόσον  εγγραφεί  στο  Π.Μ.Σ.  «Μουσική  και  Κοινωνία»  ικανός  αριθμός 
φοιτητών ώστε  το  Πρόγραμμα  να  είναι  οικονομικά  βιώσιμο.  Ορίζεται  ενδεικτικά  ο  αριθμός  των 
είκοσι  (20)  φοιτητών  ανά  κύκλο  του  ΠΜΣ  ως  απαραίτητος.  Σε  περίπτωση  εγγραφής  αριθμού 
φοιτητών μικρότερου  των είκοσι  (20)  και προκειμένου για  την έναρξη λειτουργίας  του Π.Μ.Σ.,  η 
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος δύναται να τροποποιήσει το πρόγραμμα σπουδών με επιστημονικά δόκιμους 
τρόπους σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο άρθρο 8, παρ.  Ε παρακάτω,  κατόπιν σχετικής εισήγησης 
του  Διευθυντή  και  της  Σ.Ε.  του  Π.Μ.Σ.  Στο  πλαίσιο  αυτό  είναι  δυνατή  η  μετατροπή  ομαδικού  ή 
σεμιναριακού μαθήματος σε μάθημα ανεξάρτητης σπουδής. 
 
Ε. Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ.  του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης μπορεί να 
γίνεται τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων. 
Ο  καθορισμός  του  προγράμματος  γίνεται  με  κύριο  γνώμονα  τη  διασφάλιση  τόσο  της 
επιστημονικής  επάρκειας  του  περιεχομένου  σπουδών  όσο  και  της  επαρκούς  προσφοράς 
μαθημάτων σε σχέση με τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών. 
 
ΣΤ.  Γλώσσα  διδασκαλίας  των  μαθημάτων  είναι  η  ελληνική  και  σε  περίπτωση  προσκεκλημένων 
εισηγητών  από  το  εξωτερικό  η  αγγλική.  Σε  ειδικές  περιπτώσεις,  δύναται  να  προσφέρονται 
μαθήματα στην αγγλική γλώσσα. 
 
Ζ.  Το διδακτικό πρόγραμμα ανά κατεύθυνση, δύναται στο πλαίσιο διδασκαλίας  των μαθημάτων, 
να εμπεριέχει πρακτική/κλινική άσκηση σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.  
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Η. Από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κάθε κατεύθυνσης μπορεί να ζητηθεί να παρακολουθήσουν 
και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών  (Π.Π.Σ.), αν κριθεί 
ότι  δεν διαθέτουν  τις απαραίτητες  γνώσεις.  Η παρακολούθηση και  εξέταση στα μαθήματα αυτά 
δεν συνεπάγεται τον συμψηφισμό των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων από το Π.Π.Σ. 
 
Θ.  Για  την  ολοκλήρωση  του  Π.Μ.Σ.  ο  φοιτητής  θα  πρέπει  να  έχει  συμπληρώσει  90  πιστωτικές 
μονάδες ECTS για την Κατεύθυνση «Διδακτική της Μουσικής» και 120 πιστωτικές μονάδες ECTS για 
την  Κατεύθυνση  «Μουσικοθεραπεία».  Το  κάθε  μάθημα  διδάσκεται  για  13  εβδομάδες  και  η 
διάρκεια διδασκαλίας του ανά εβδομάδα είναι τρεις  (3) διδακτικές ώρες, με εξαίρεση μαθήματα 
που  θα  διδαχθούν  με  τη  μορφή  Ανεξάρτητης  Σπουδής,  για  τους  λόγους  που  αναφέρθηκαν 
παραπάνω (άρθρο 8, παρ.1, Δ). 
 
Ι. Η διδασκαλία και παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται δια ζώσης και συνδυάζεται 
με την ερευνητική – πρακτική ‐ κλινική απασχόληση και άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, με 
τη  συμμετοχή  τους  σε  ερευνητικά  προγράμματα  και  σε  επιστημονικές,  παιδαγωγικές, 
καλλιτεχνικές ή άλλες δραστηριότητες του Τμήματος. 
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2.Πρόγραμμα μαθημάτων και διδακτικές μονάδες 
i. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «Διδακτική της Μουσικής 

 
 

   Ώρες/Εβδ/Εξάμηνο  Εξάμηνο/ECTS/Semester

Μαθήματα/Courses 
Αριθμ./ 
Numb. 

Τύπος/Type[1]
Ω/Ε – 
H/W 

1 2 3 ECTS  1  2  3 

Υποχρεωτικά 
Κατεύθυνσης/Core 

Requirements 
6  18  9 9 60  30  30 

Προσεγγίσεις στη Μουσική 
Παιδαγωγική Έρευνα / 

Approaches to Music Education 
Research  

1  Ε/L  3  3    14  14    

Ειδικά Θέματα Διδακτικής της 
Μουσικής  Ι/ Special Topics in 

Music Education I 
1  Ο/C  3  3    8  8    

Σεμινάριο Ι: Διδακτική 
παιδικών και νεανικών 

μουσικών συνόλων / Children’s 
and youth’s music groups 

methods  

1  Ο/C  3  3    8  8    

Ειδικά Θέματα Έρευνας και 
Βιβλιογραφίας στην 

Παιδαγωγική της Μουσικής / 
Special Topics in Music 
Education Research and 

Bibliography 

1  E/L  3     3 14     14 

Ειδικά Θέματα Διδακτικής της 
Μουσικής ΙΙ / Special Topics in 

Music Education II 
1  Ο/C  3     3 8     8 

Σεμινάριο ΙΙ: Η μουσική 
ενάντια στον αποκλεισμό: 
Μουσική εκπαίδευση κι 
ενσωμάτωση / Seminar II: 

Music against exclusion: Music 
education and mainstreaming 

1  Ο/C  3     3

  

8     8 

  

Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία / Master Thesis 

1     �    30 

Σύνολο/Total  7     90 

 
 
 
 
 
 
                                                 
1 A.E/P.I.=Ατομικό-Εργαστηριακό/Private Instruction, Ε/L=Εργαστηριακό/Lab, Σ/ =Σεμινάριο/Seminar, O/C=Ομαδικό/Class 
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Ii: Κατεύθυνση Μουσικοθεραπεία 
 

   Ώρες/Εβδ/Εξάμηνο    

Μαθήματα/Courses 
Αριθμ./ 
Numb. 

Τύπος/Type[1]  Ω/Ε – H/W  1  2  3  4  ECTS

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης/Core 
Requirements 

10  18  9  9  120 

Προσεγγίσεις στη 
Μουσικοθεραπεία I ‐ Κλινική 

Άσκηση Ι  / Approaches to Music 
Therapy – Clinical Practice I 

1  Ε/L  3  3     14 

Θεωρίες Προσωπικότητας και 
Ψυχοπαθολογία /Personality 
Theories and Psychopathology 

1  Ο/C  3  3     8 

Μέθοδοι Έρευνας / Research 
Methods 

1  Ο/C  3  3     8 

Προσεγγίσεις στη 
Μουσικοθεραπεία ΙΙ  ‐Κλινική 

Άσκηση ΙΙ / Approaches to Music 
Therapy II – Clinical Practice II 

1  E/L  3     3  14 

Ποιοτική έρευνα στη 
Μουσικοθεραπεία / Qualitative 

Research in Music Therapy 
1  Ο/C  3     3  8 

Ειδικά Θέματα Ψυχολογίας και 
Μουσικής / Special Topics in 

Psychology and Music 
1  Σ/S  3     3 

  

8 

Διαδραστική Μουσικοθεραπεία 
Nordoff & Robbins και Θεραπεία 
Μέσω Τεχνών στην Ειδική Αγωγή – 
Κλινική Άσκηση ΙΙΙ / Interactive 

Music Therapy Norderff& Robbins 
and Art Therapy in Special 

Education 

1  Ε/L           3  14 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία Ι / Master’s Thesis I  

1              � 

  
  
  
  
  
  
  
  
   16 

Κλινική Άσκηση IV / Clinical Practice 
IV 

1 
  
  

  
  

  
  

  
  

�  14 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία ΙΙ /  Master’s Thesis II 

1             

  

�  16 

Σύνολο/Total  10  120

 
 
 

 

                                                 
A.E/P.I.=Ατομικό-Εργαστηριακό/Private Instruction, Ε/L=Εργαστηριακό/Lab, Σ/ =Σεμινάριο/Seminar, O/C=Ομαδικό/Class 
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3. Εκπαιδευτική διαδικασία, διδασκαλία και φοίτηση 
α. Τα μαθήματα των κύκλων σπουδών ξεκινούν σε ημερομηνίες που θα καθορισθούν από τη ΓΣΕΣ 
του τμήματος πριν την έναρξη κάθε χειμερινού και εαρινού εξαμήνου.  
 
β. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς  (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας και 10‐15 ημέρες 
εξετάσεων.  Για  την  κατοχύρωση  κάθε  εξαμηνιαίου  μαθήματος  απαιτείται  η  τουλάχιστον 
παρακολούθηση  των  4/5  της  διδασκαλίας,  ήτοι  δέκα  (10)  εβδομαδιαίων  παρουσιών.  Αν  η 
διδασκαλία κάποιου μαθήματος διαρκέσει λιγότερο από δέκα (10) εβδομάδες, θεωρείται ελλιπής 
και πρέπει να αναπληρωθεί.  

γ.  Η  διδασκαλία  και  η  παρακολούθηση  των  μαθημάτων  του  Π.Μ.Σ.  μπορεί  να  συνδυάζεται  με 
διδακτική/ερευνητική/κλινική/καλλιτεχνική απασχόληση και άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών και 
σε άλλες δραστηριότητες του Τμήματος. 

δ.  Η  μεθόδευση  της  διδασκαλίας  των  μαθημάτων  είναι  αποκλειστική  ευθύνη  του  διδάσκοντος. 
Κάθε  γνωστικό  αντικείμενο  μπορεί  να  προσφέρεται  από  έναν  διδάσκοντα  ή  από  ομάδα 
διδασκόντων σε συνεργασία με άλλα μέλη του Τμήματος ή και εξωτερικούς συνεργάτες. 

ε. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στα 
εργαστήρια, στα σεμινάρια και στις πρακτικές ή κλινικές ασκήσεις είναι υποχρεωτική. 

στ. Μεταπτυχιακός φοιτητής που παρακολούθησε κάποιο μάθημα σε ποσοστό μικρότερο του 80% 
των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο [ήτοι ελάχιστος αριθμός παρουσιών λιγότερο 
από δέκα (10)], θεωρείται οτι δεν παρακολούθησε το μάθημα και υποχρεούται να επαναλάβει την 
παρακολούθηση επανακαταβάλλοντας το σύνολο των διδάκτρων για το συγκεκριμένο μάθημα.  

ζ.  Αν  ο  φοιτητής  δεν  προσέλθει  στις  εξετάσεις  των  μαθημάτων  στο  τέλος  του  εξαμήνου  ή  δεν 
επιτύχει  σε αυτές,  οφείλει  να  επαναλάβει  τις  εξετάσεις στα οφειλόμενα μαθήματα στο  επόμενο 
έτος σπουδών. 
 
η.  Το  τμήμα  δύναται  να  παρέχει  υποτροφία  στους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές.  Η  μεταπτυχιακή 
υποτροφία  είναι  υποτροφία  σε  μορφή  απαλλαγής  διδάκτρων  σε  ποσοστό  25%,  50%  ή  100%,  η 
οποία δίδεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και σχετικής εισήγησης του συντονιστή της 
κατεύθυνσης.  Η  υποτροφία  αφορά  σε  εργασιακή  απασχόληση  του/της  φοιτητή/φοιτήτριας  σε 
καθήκοντα  όπως  επικουρία  στη  διδασκαλία  προπτυχιακών  μαθημάτων,  συμμετοχή  σε  μουσικά 
σύνολα,  επικουρία  σε  εργαστηριακές  ασκήσεις  φοιτητών,  διόρθωση  εργασιών  και  γραπτών 
εξετάσεων,  συμμετοχή  σε  έρευνα,  επικουρία  στην  διοργάνωση  και  προώθηση  παιδαγωγικών, 
καλλιτεχνικών  κι  επιστημονικών  εκδηλώσεων  κλπ.  Ένας  φοιτητής  μπορεί  να  αιτηθεί  τη  λήψη  
μεταπτυχιακής  υποτροφίας  μόνο  εφόσον   παρακολουθεί  ή  πρόκειται  να  παρακολουθήσει  το 
πλήρες  πρόγραμμα  του  μεταπτυχιακού  κύκλου  μαθημάτων  (full‐time)  στο  οποίο  είναι 
εγγεγραμμένος για το εξάμηνο για το οποίο αιτείται την υποτροφία. Οι μεταπτυχιακές υποτροφίες 
δίδονται  σε  βάση  εξαμήνου,  γεγονός  που  σημαίνει  ότι  ένας  μεταπτυχιακός  υπότροφος  που 
επιθυμεί να συνεχίσει να λαμβάνει υποτροφία, πρέπει να «διαγωνίζεται» εκ νέου για τη λήψη της 
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σε κάθε επόμενο εξάμηνο. Ένας φοιτητής μπορεί να λάβει μεταπτυχιακή υποτροφία το ανώτερο 
για τέσσερα (3) εξάμηνα κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του. Ο συντονιστής κάθε 
κατεύθυνσης ή ο διευθυντής του Π.Μ.Σ. (σε περίπτωση μη ύπαρξης συντονιστών) έχει δικαίωμα να 
αιτείται για  χορήγηση μίας υποτροφίας στην κατεύθυνση ανά εξάμηνο και να εισηγείται με ικανή 
τεκμηρίωση στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, η οποία και αποφασίζει για τη χορήγηση και 
τους όρους χορήγησης των υποτροφιών. Οι υποτροφίες απονέμονται στη βάση της αριστείας των 
φοιτητών και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι σχετικοί πόροι  
 
θ.  Η  ΓΣΕΣ  εξετάζει  και  αποφασίζει  κατά  περίπτωση  για  την  κάλυψη  της  επιπλέον  οικονομικής 
επιβάρυνσης  που  δύναται  να  προκύψει  από  επιπλέον  παρακολούθηση  μαθήματος  ή  παράταση 
επίβλεψης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  

4. Αξιολόγηση και Υποχρεώσεις των φοιτητών  
 
Α. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε εξαμήνου.  
Β.  Η  αξιολόγηση  και  η  βαθμολόγηση  των  μεταπτυχιακών  φοιτητών  στα  μαθήματα  γίνεται  κατά 
τρόπο  που  ο  εκάστοτε  διδάσκων  κρίνει  προσφορότερο  για  τον  έλεγχο  των  επιδόσεων  των 
φοιτητών.  
Γ.  Στην  αξιολόγηση  περιλαμβάνονται  η  συμμετοχή  και  επίδοση  στο  μάθημα,  καθώς  και  στα 
προβλεπόμενα  στο  πρόγραμμα  του  μαθήματος  σεμινάρια,  εργασίες  και  πρακτικές  ή  κλινικές 
ασκήσεις. Η βαθμολογία της αξιολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών στηρίζεται στην κλίμακα 0‐
10,  χρησιμοποιώντας  τους ακέραιους αριθμούς 0‐10  και  τους  ακέραιους +0,50,  διατηρώντας ως  
βάση  το 5  και ανώτερη βαθμολογία  το 10.  Στην περίπτωση που ο μέσος  όρος  βαθμολογίας  δεν 
είναι ακέραιος ή ακέραιος +0,50, στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη αποδεκτή βαθμολογία. Οι 
βαθμολογίες που  είναι ακέραιες +0,25  ή +0.75  στρογγυλοποιούνται  προς  τα άνω.  Σε περίπτωση 
αποτυχίας  ή  μη    προσέλευσης  στην  εξέταση  ενός  μαθήματος  ο  μεταπτυχιακός  φοιτητής  έχει 
δικαίωμα να επανεξετασθεί μέχρι δύο (02) φορές σε επόμενη εξεταστική περίοδο. 
Δ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι: 

1. Να παρακολουθούν  κανονικά  και  ανελλιπώς  τα μαθήματα  του  ισχύοντος  προγράμματος 
σπουδών,  υπογράφοντας  στο  παρουσιολόγιο.  Μεταπτυχιακός  φοιτητής  που 
παρακολούθησε  κάποιο  μάθημα  σε  ποσοστό  μικρότερο  του  80%  των  προβλεπόμενων 
ωρών  διδασκαλίας  ανά  εξάμηνο  [ήτοι  ελάχιστος  αριθμός  παρουσιών  δέκα  (10)], 
θεωρείται  ότι  δεν  παρακολούθησε  το  μάθημα  και  υποχρεούται  να  επαναλάβει  την 
παρακολούθηση  επανακαταβάλλοντας  το  σύνολο  των  διδάκτρων  για  το  συγκεκριμένο 
μάθημα.  

2. Να  προσέρχονται  στις  προβλεπόμενες  εξετάσεις  και  να  υποβάλουν  μέσα  στις 
προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα. 

3. Να  υποβάλουν  στη  Γραμματεία,  πριν  από  την  αξιολόγηση  της  διπλωματικής  τους 
εργασίας,  υπεύθυνη  δήλωση  ότι  στην  εργασία  τους  δεν  εμπεριέχονται  στοιχεία 
αντιγραφής/ λογοκλοπής. 
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4. Να  καταβάλουν  τα  δίδακτρα  στις  ημερομηνίες  που  ορίζονται  από  τη  Γραμματεία  του 
προγράμματος. Να έχουν εξοφλήσει πριν από την ορκωμοσία όλες  τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις  καθώς  και  όποια  άλλη  υποχρέωση  προς  το  Ίδρυμα  (π.χ.  δανεισμός 
βιβλιογραφίας,  υλικών,  μουσικών  οργάνων,  υποβολή  άλλων  εργασιών,  κ.λ.π.), 
διαφορετικά δεν θα έχουν δικαίωμα να ορκιστούν και να παραλάβουν το μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ειδίκευσης. 

5. Να  σέβονται  και  να  τηρούν  τις  αποφάσεις  των  οργάνων  καθώς  και  την  ακαδημαϊκή 
δεοντολογία. 

6. Η μη τήρηση όλων των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί 
βάση απορριπτικού βαθμού ή αποκλεισμού από το πρόγραμμα. 

 
5. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 

 
Α.  Στο  τέλος  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  προβλέπεται  η  συγγραφή  μιας  πρωτότυπης 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.).   
 
Β. Σύμφωνα με το Ν 3685/2008, άρθρο 5 παράγραφος 4, για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος 
παρακολουθεί Π.Μ.Σ. που απονέμει Μ.Δ.Ε., ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., 
ένα  μόνιμο  μέλος  Δ.Ε.Π.  ή  Ε.Π  ως  επιβλέπων.  Η  Σ.Ε.  και  ο  επιβλέπων  έχουν  την  ευθύνη  της 
παρακολούθησης  και  του  ελέγχου  της  πορείας  των  σπουδών  του  μεταπτυχιακού  φοιτητή. 
Ερευνητές  αναγνωρισμένων  ερευνητικών  ιδρυμάτων,  οι  οποίοι  είναι  κάτοχοι  διδακτορικού 
διπλώματος, ή άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού 
φοιτητή.  Για  την  εξέταση  της μεταπτυχιακής διπλωματικής  εργασίας ορίζεται από  τη  Γ.Σ.Ε.Σ.  του 
Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή 
Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα 
μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την  ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό 
αντικείμενο του προγράμματος. 
 
Γ. Επιβλέποντες των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών μιας Κατεύθυνσης μπορούν αν είναι 
μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ, που διδάσκουν στο ΠΜΣ. 
 
Δ. Η επιλογή του θέματος της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται από τον φοιτητή σε συνεργασία με 
τον  επιβλέποντα.  Το  θέμα  της  εργασίας  πρέπει  να  εντάσσεται  στη  γνωστική  περιοχή  της 
συγκεκριμένης κατεύθυνσης.  
 
Ε.  Ο  φοιτητής  ως  το  τέλος  του  προτελευταίου  εξαμήνου  σπουδών,  οφείλει  να  υποβάλει  στην 
Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος σχέδιο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει: 

• έναν αρχικό τίτλο της μελέτης, 
• μια συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου, 
• τους βασικούς άξονες του θέματος, 
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• αιτιολογημένες  υποθέσεις  ή  ανοικτά  ερωτήματα  σχετικά  με  το  αντικείμενο  της 
εργασίας, 

• σύντομη  τεκμηρίωση  του  θέματος  με  βάση  την  υπάρχουσα  ελληνική  και  διεθνή 
βιβλιογραφία. 

 
ΣΤ.  Οι  μεταπτυχιακοί  φοιτητές  οφείλουν  να  παρουσιάζουν  την  πορεία  εκπόνησης  της  εργασίας 
τους σε ανοιχτές συναντήσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Πρέπει 
επίσης να παρακολουθούν τις προγραμματισμένες από το Τμήμα επιστημονικές συναντήσεις και 
παρουσιάσεις των υποψηφίων διδακτόρων και των μεταπτυχιακών συμφοιτητών τους (Colloquia) 
καθώς και τις ανοικτές διαλέξεις ή τα ειδικά μαθήματα που διοργανώνει το Τμήμα. 
 
Ζ. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται και υποβάλλεται για κρίση μέχρι το τέλος 
του  τελευταίου  εξαμήνου  σπουδών,  στη  τριμελή  εξεταστική  επιτροπή  (παρ.  5,  εδαφ.  Β’  του 
παρόντος  άρθρου)  που  έχει  ορισθεί  με  απόφαση  της  Γ.Σ.Ε.Σ.  του  Τμήματος  (άρθρο  6,  παρ.  1Α). 
Μετά  από  την  έγκρισή  της,  ο  διευθυντής  του  Π.Μ.Σ  ορίζει  την  ημερομηνία  της  δημόσιας 
παρουσίασης της εργασίας ενώπιον ακροατηρίου, εφόσον ο φοιτητής έχει περατώσει επιτυχώς τις 
εξετάσεις  σε  όλα  τα  μαθήματα.  Ο  μεταπτυχιακός  φοιτητής  υποστηρίζει  προφορικά  την  εργασία 
του σε δημόσια παρουσίαση που διαρκεί 30 λεπτά της ώρας, δια ζώσης της τριμελούς εξεταστικής 
επιτροπής  . Ακολουθεί συζήτηση διάρκειας 30 λεπτών κατά την οποία τα μέλη της επιτροπής και 
μέλη  του  ακροατηρίου  μπορούν  να  υποβάλλουν  σύντομες  διευκρινιστικές  ερωτήσεις  προς  τον 
φοιτητή.  Στην  περίπτωση  που  η  Μ.Δ.Ε.  έχει  κατατεθεί  εμπρόθεσμα,  η  τριμελής  εξεταστική 
επιτροπή  μπορεί:  α)  να  εγκρίνει  την  προφορική  υποστήριξη  της  εργασίας,  β)  να  ζητήσει 
διορθώσεις  και  εκ  νέου κατάθεση και  γ)  να απορρίψει  την  εργασία.  Σε αυτή  την περίπτωση δεν 
είναι δυνατή η ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. και ο φοιτητής πρέπει να επαναλάβει το εξάμηνο.  
 
Η.  Αν  ο  φοιτητής  δεν  περατώσει  την  Μεταπτυχιακή  Διπλωματική  Εργασία  ως  το  τέλος  του 
τελευταίου  εξαμήνου,  πρέπει  να  ζητήσει  από  τη  Γ.Σ.Ε.Σ.  του  Τμήματος  παράταση  του  χρόνου 
παράδοσης της εργασίας. Δυνατότητα παράτασης παρέχεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από εισήγηση 
της Σ.Ε., για μία μόνον φορά, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα εξάμηνο 
και μόνο σε περίπτωση τεκμηριωμένου αιτήματος και μετά από θετική εισήγηση του επιβλέποντα 
Καθηγητή. Οι αιτήσεις για παράταση κατάθεσης της Μ.Ε. κατατίθενται στη γραμματεία του Π.Μ.Σ.  
 
Θ. Από την ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης της Μ.Ε., οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θεωρείται ότι 
ολοκλήρωσαν  τις υποχρεώσεις  τους στο Π.Μ.Σ.  και  δικαιούνται βεβαίωσης αποφοίτησης από  το 
Π.Μ.Σ. 
 
Ι. Ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει  τρία αντίτυπα της μεταπτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή 
μορφή  στη  Γραμματεία  του  Τμήματος  (ένα  κατατίθεται  στη  βιβλιοθήκη  του  Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και δύο στις Γραμματείες του Τμήματος και του Π.Μ.Σ.). 
 
 



 

 
Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική και Κοινωνία»  

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών ‐ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 
 

 

 
   
     21 

6. Απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου – Ορκωμοσία 
 

1. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που περάτωσαν με επιτυχία τις υποχρεώσεις 
φοίτησης,  εξετάσεων και υποστήριξης μεταπτυχιακής εργασίας, οι οποίες προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία και  τον παρόντα κανονισμό, απονέμεται   Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
σε  μία  από  τις  δύο  κατευθύνσεις  σπουδών,  στο  οποίο  επισυνάπτεται  Παράρτημα 
Διπλώματος/Diploma  Supplement,  σύμφωνα  με  την  Υ.Α.  υπ’  αρίθμ.  Φ5/72535/Β3  (ΦΕΚ  Β’ 
1091/10.08.2006). 
 
2. Ο  τελικός  βαθμός  του  μεταπτυχιακού  τίτλου  υπολογίζεται  ανά  κατεύθυνση  σύμφωνα  με 
τον παρακάτω πίνακα συντελεστών βαρύτητας:  

 

 

 

 

 

 

 

3. Ο τύπος  του σχετικού διπλώματος καθορίζεται σύμφωνα με απόφαση  της Συγκλήτου  του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
 
4. Η τελετή ορκωμοσίας (απαγγελία του ειδικού όρκου) πραγματοποιείται μετά το πέρας του 
Α΄κύκλου σπουδών, σε ημερομηνία που ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ., με ειδική τήβεννο και παρουσία 
των αρχών των αρμόδιων οργάνων. 
 
7. Διδακτικό προσωπικό 

 
α) Σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 τη διδασκαλία των μαθημάτων και τη διεξαγωγή σεμιναρίων, 
ερευνητικών προγραμμάτων, εργαστηρίων, πρακτικών, κλινικών ασκήσεων κλπ. του Π.Μ.Σ. 
μπορούν να αναλαμβάνουν: 

• Μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής, 
αποχωρήσαντες  λόγω  ορίου  ηλικίας  καθηγητές,  επισκέπτες  καθηγητές,  ειδικοί  επιστήμονες 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 

• Ερευνητές  αναγνωρισμένων  ερευνητικών  ιδρυμάτων  της  ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής,  οι 
οποίοι  είναι  κάτοχοι  διδακτορικού  διπλώματος  και  έχουν  επαρκή  επιστημονική  και  συγγραφική 
δραστηριότητα.   

                                             
                                  Κατευθύνσεις 
Κατηγορίες                                                   
 

i. Διδακτική της 
Μουσικής 

ii. Μουσικοθεραπεία 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  0,30  0,40 

Λοιπά Μαθήματα              (ΥΟ και ΥΕ)  0,70  0,60 
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• Επιστήμονες  αναγνωρισμένου  κύρους,  οι  οποίοι  διαθέτουν  εξειδικευμένες  γνώσεις  ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ 
 
(β) Η αποκλειστική απασχόληση μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος στο Π.Μ.Σ. δεν επιτρέπεται από την 
κείμενη νομοθεσία (Ν. 3685/2008, άρθρο 5). 
 
(γ) Ο υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθήματος στο Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένος: 

• Να  τηρεί  πιστά  και  επακριβώς  το  πρόγραμμα  και  το  ωράριο  των  παραδόσεων  του 
μαθήματος 

• Να τηρεί παρουσιολόγιο των φοιτητών (βλ. άρθρο 8, παρ.3β) 

• Να καθορίζει  το περιεχόμενο  του μεταπτυχιακού μαθήματος, ώστε αυτό  να  είναι  έγκυρο 
και σύμφωνο με τις τρέχουσες εξελίξεις, όπως αυτές προκύπτουν από τη σύγχρονη βιβλιογραφία, 
αρθρογραφία, πράξη και έρευνα. 

• Να  φροντίζει  για  τη  συσχέτιση  του  θεωρητικού  μέρους  της  διδασκαλίας  με  πρακτικές 
υψηλού επιπέδου, όπως αυτές εφαρμόζονται στα σύγχρονα συστήματα εκπαίδευσης, φροντίδας 
και κοινωνικής πρόνοιας, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται με τη 
χρήση μελέτης περιπτώσεων, με αξιοποίηση προσκεκλημένων ομιλητών αναγνωρισμένων για την 
πείρα και τις ειδικές γνώσεις τους ή με συνδυασμό των δύο. Σε καμία όμως περίπτωση ο διδάσκων 
δεν επιτρέπεται να υποκαθιστά την ευθύνη για την προετοιμασία των δικών του σεμιναρίων και 
εισηγήσεων με αυτές των προσκεκλημένων ομιλητών. 

• Να  συνεργάζεται  με  τους  φοιτητές  για  θέματα  που  αφορούν  τις  σπουδές  τους  και  το 
συγκεκριμένο μάθημα επί μία ώρα την εβδομάδα το ελάχιστο. 

• Ο διδάσκων  υποχρεούται  κατά  την  έναρξη  του  εξαμήνου  να  υποβάλλει  προς  ενημέρωση 
στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. το αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο θα καλύπτει σε εβδομαδιαία βάση 
την ύλη για κάθε ενότητα του μαθήματος. 

• Ο  επιβλέπων  καθηγητής  της  μεταπτυχιακής  διπλωματικής  εργασίας  υποχρεούνται  εντός 
διαστήματος  15  ημερών  από  την  παρουσίαση  της  εργασίας  να  υποβάλει  στη  γραμματεία  του 
Π.Μ.Σ. την σχετική αξιολόγηση και βαθμολογία.  

• Να σέβεται και να τηρεί τις αποφάσεις των οργάνων του Π.Μ.Σ. καθώς και την ακαδημαϊκή 
δεοντολογία. 
 
 

Άρθρο 9ο 
Οικονομική Διαχείριση 

 
1. Πόροι του Π.Μ.Σ. είναι τα δίδακτρα των φοιτητών, καθώς και δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, 
χορηγίες  φορέων  του  δημοσίου  ή  ιδιωτικού  τομέα  γενικά,  νομικών  ή  φυσικών  προσώπων,  και 
λοιπά. Η οικονομική διαχείριση γίνεται από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
 
2.  Η  διαχείριση  των  εσόδων  των Π.Μ.Σ.  γίνεται  από  τον  Ειδικό Λογαριασμό  Κονδυλίων  Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) και κατανέμονται ως εξής: 
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α) 65% για λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και για αμοιβές – αποζημιώσεις του διδακτικού, 
τεχνικού  και  διοικητικού  προσωπικού,  για  εργασία  που  υπερβαίνει  τις  κατά  νόμο  υποχρεώσεις 
τους, καθώς και για τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από απόφαση της 
Γ.Σ.Ε.Σ. 
β) 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ιδρύματος που αφορούν το Π.Μ.Σ.  
γ) 10% κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. 
Η  ανωτέρω  κατανομή  δεν  ισχύει  στην  περίπτωση  χορηγίας  ή  δωρεάς  για  συγκεκριμένο  σκοπό, 
καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις. 
 
3.Τα  δίδακτρα  του  Π.Μ.Σ  ανέρχονται  στο  ποσό  των  3.500€  για  όλο  το  πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβανομένης  της  Μεταπτυχιακής  Εργασίας,  κατανεμημένα  σε  ισόποσες  εξαμηνιαίες 
δόσεις, που αποπληρώνονται στην διάρκεια κάθε εξαμήνου αλλά οπωσδήποτε πριν την έναρξη της 
Εξεταστικής Περιόδου. 
 
4. Στην περίπτωση αλλοδαπών φοιτητών προβλέπεται η δυνατότητα παρακολούθησης αυτόνομων 
μαθημάτων  (independent  study)  στην  αγγλική  γλώσσα  με  επιπλέον  καταβολή  διδάκτρων  1.000 
ευρώ.  
 
5. Έσοδα όπως: α) παράβολα των: (i) πενήντα (50) ευρώ για την αίτηση και την εξέταση φακέλου, 
(ii)  πέντε  (05)  ευρώ  για  την  χορήγηση  βεβαιώσεων,  (iii)  πενήντα  (50)  ευρώ  για  την  τελετή 
ορκωμοσίας, τα αντίγραφα μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και παραρτήματος διπλώματος, 
β)  οι  εξαμηνιαίες  δόσεις  των  διδάκτρων,  και  γ)  λοιπά  έσοδα,  κατατίθενται  στον  υπ’  αρίθμ. 
λογαριασμό  GR07  0172  2020  0052  0208  2475  753  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ  υπέρ  του  έργου 
«Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  “Μουσική  και  Κοινωνία”  του  Τμήματος  Μουσικής 
Επιστήμης  και  Τέχνης»  στον  Ειδικό  Λογαριασμό  Κονδυλίων  Έρευνας  (Ε.Λ.Κ.Ε.)  της  Επιτροπής 
Ερευνών  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας.  Μετά  την  προσκόμιση  της  σχετικής  απόδειξης  στη 
Γραμματεία  του Π.Μ.Σ.,  ο  φοιτητής  παραλαμβάνει  απόδειξη  είσπραξης.  Σε  περίπτωση  διακοπής 
της φοίτησης δεν επιστρέφονται τα δίδακτρα που έχουν καταβληθεί. 
 
6.  Τα  έσοδα  του  προγράμματος  διατίθενται  για  την  κάλυψη  των  λειτουργικών  και  ερευνητικών 
αναγκών,  όπως:  αποζημιώσεις  μελών  Δ.Ε.Π.,  Ε.Π.  και  εξωτερικών  συνεργατών,  διοικητική  και 
τεχνική υποστήριξη, προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού, προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού και 
ερευνητικών εργαλείων,  προμήθεια λογισμικών,  υποτροφίες, αναλώσιμα υλικά,  έξοδα προβολής 
και διαφήμισης, έξοδα μετακινήσεων, δαπάνες δημοσιεύσεων, δαπάνες χρηματοδότησης κόστους 
εγγραφής συνεδρίων, διάφορα άλλα έξοδα που θα προκύψουν. Η οικονομική διαχείριση γίνεται 
από τη Συντονιστική Επιτροπή και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ενώ την εποπτεία ασκεί η Επιτροπή 
Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
 
7.  Οι  αποζημιώσεις  για  το  διδακτικό  έργο  (αμοιβές  για  διδασκαλία  μαθημάτων  και  επίβλεψη  ή 
συνεπίβλεψη μεταπτυχιακών διατριβών), μόνο εφόσον το ζητήσει ο ίδιος ο διδάσκων, δύναται να 
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μεταφέρονται στις κατηγορίες Α2 & Α3 του πίνακα δαπανών που ακολουθεί, που περιλαμβάνουν: 
«δαπάνες  προμήθειας  οργάνων,  εκπαιδευτικού  υλικού,  ερευνητικών  εργαλείων,  ειδικού 
εξοπλισμού και λογισμικών, δαπάνες δημοσιεύσεων, δαπάνες χρηματοδότησης κόστους εγγραφής 
συνεδρίων, δαπάνες μετακινήσεων για συνέδρια και επιστημονικές συνεργασίες, υποτροφίες». 
 
8.  Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α') το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους 
λειτουργίας  του  προγράμματος  αφορά  στις  λειτουργικές  δαπάνες  και  ανέρχεται  στο  ποσό  των 
19.199,00€ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: 

Κατηγορία ετήσιας δαπάνης (65%)  Κόστος σε € 

Ι. Αμοιβές Διδασκαλίας  15.662 

II. Υποτροφίες  758 

III. Μετακινήσεις  1327 

IV. Εξοπλισμός, Όργανα και Αναλώσιμα Υλικά  834 

V. Άλλες δαπάνες και προμήθειες  618 

Σύνολο  19.199 

 
Άρθρο 10ο 

Αξιολόγηση Προγράμματος 
Το Π.Μ.Σ.  προσαρμόζεται στις διατάξεις περί αξιολόγησης  του Ν. 3685/08  (άρθρο 1,  παρ. 2)  και 
συντάσσεται κάθε τρία (3) χρόνια έκθεση αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3374/05. 

Άρθρο 11ο 
Διάρκεια Λειτουργίας 

Το  ΠΜΣ  θα  λειτουργήσει  μέχρι  και  το  ακαδημαϊκό  έτος  2021  ‐  2022  με  την  επιφύλαξη  των 
διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α'), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Άρθρο 12ο 

Πειθαρχικά ζητήματα 
Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη Σ.Ε. η οποία 
εξετάζει το ζήτημα και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. που είναι υπεύθυνη για την τελική εκτίμηση και λήψη 
αποφάσεων. 
Για  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές,  οι  ποινές  που  θα  επιβάλλονται  εάν  συλληφθούν  να 
αντιγράφουν σε Εργασίες, Εξετάσεις ή στη Διπλωματική τους Εργασία θα είναι ως εξής: 
 
1) Μαθήματα 
1η φορά στη διάρκεια σπουδών: Αποκλεισμός  του φοιτητή από τις εξετάσεις  του μαθήματος και 
υποχρέωση να παρακολουθήσει το μάθημα ξανά με τις ανάλογες υποχρεώσεις. 
2η  φορά  στη  διάρκεια  σπουδών:  Αποκλεισμός  του  φοιτητή  από  τις  εξετάσεις  του  μαθήματος, 
αναστολή  φοίτησης  για  1  έτος  και  υποχρέωση  να  παρακολουθήσει  το  μάθημα  ξανά  με  τις 
ανάλογες υποχρεώσεις. 
3η φορά στη διάρκεια σπουδών: Διαγραφή από το πρόγραμμα Σπουδών. 
 



 

 
Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική και Κοινωνία»  

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών ‐ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
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2) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) (Λογοκλοπή): 
Με  απόφαση  της  Γ.Σ.Ε.Σ.  η  ελάχιστη  ποινή  είναι  η  υποχρέωση  του  φοιτητή  να  βρει  άλλον 
επιβλέποντα  καθηγητή  με  διαφορετικό  θέμα  Διπλωματικής  (ο  πρώτος  επιβλέπων  καθηγητής 
αμείβεται πλήρως) και η επανάληψη του εξαμήνου με ανάλογες οικονομικές υποχρεώσεις, ενώ η 
μέγιστη ποινή μπορεί να είναι η διαγραφή του από το Πρόγραμμα. Αν έχει αποφοιτήσει, η ποινή 
είναι η ανάκληση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και η προώθηση του θέματος στο 
Δικαστικό Γραφείο του Πανεπιστημίου για την έναρξη των ανάλογων νομικών διαδικασιών. 

 
Άρθρο 13ο 

Λοιπές Διατάξεις 
1. Γλώσσα συγγραφής της Μ.Δ.Ε. 
Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζεται η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
(Ν. 3685/2008, άρθρο 9 παρ 4 εδάφιο γ). 
 
2. Υλικοτεχνική υποδομή 
Η  υπάρχουσα  υλικοτεχνική  υποδομή  του  Τμήματος  και  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας  θα 
καλύπτει  τις ανάγκες λειτουργίας  του Προγράμματος  (κατάλληλη κτιριακή υποδομή, βιβλιοθήκη, 
οπτικοακουστικά  μέσα,  Η/Υ).  Προκειμένου  για  πρακτική,  κλινική  άσκηση  ή  ερευνητική  άσκηση 
δύνανται  να  χρησιμοποιούνται  εγκαταστάσεις  και  υποδομές  εκτός  του  Τμήματος  και  του 
Πανεπιστημίου  Μακεδονίας,  κατόπιν  σχετικής  συμφωνίας  με  τους  σχετικούς  συνεργαζόμενους 
φορείς.  
 
3. Προσωπικό και Υποστήριξη 
Στο Π.Μ.Σ.  θα  διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π.  του  Τμήματος Μουσικής  Επιστήμης  και  Τέχνης  της  Σχολής 
Κοινωνικών,  Ανθρωπιστικών  Επιστημών  και  Τεχνών  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας  ή  άλλων 
Τμημάτων  του  ίδιου  Πανεπιστημίου  και  άλλων  Πανεπιστημίων  της  ημεδαπής  καθώς  και  άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α 
16.7.2008).  Η  γραμματειακή  υποστήριξη  του  Π.Μ.Σ.  καθώς  και  οποιαδήποτε  άλλη  διοικητική, 
οικονομική  και  τεχνολογική  υποστήριξη,  θα  καλυφθεί  με  τη  διαδικασία  προσλήψεων  που  θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ.. 


