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Άξζξν 1ν 
Ίδξπζε ηνπ Π.Μ.. 

 
Σν Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (ΔΚΠ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (Π.Μ..) κε ηίηιν «Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο» (Sciences of 

Education and Lifelong Learning). Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) ηδξχζεθε θαη 

ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ Πξπηαληθή Πξάμε 3197 (Φ.Δ.Κ.263/η.Β’/24-02-2015) κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ην Π.Μ.. (ε νπνία απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ ππ’ αξηζκ. Φ.Δ.Κ.1934/η.Β’/17-7-2014) 

θαη ηνλ παξφληα Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο 

(Γ..Δ..) ηνπ Σκήκαηνο ζηελ 36/11-06-2015  ζπλεδξίαζή ηεο. 

 
Άξζξν 2ν 

Αληηθείκελν – θνπόο 
 
Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο» («Sciences of Education and Lifelong Learning») έρεη σο αληηθείκελν ηε δηάρπζε 

ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο 

δηνίθεζεο θαη εγεζίαο, θαη πιεξνθνξηθήο-λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. θνπφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ θαη ε 

αλάπηπμε θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηα εμήο 

αληηθείκελα: 

  

 Σελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα θαη ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εηδηθφηεξα, θαζψο 

επίζεο θαη ηε ιεηηνπξγία δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη 

θνξέσλ δηά βίνπ κάζεζεο θαη Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (π.ρ. ΓΓΓβΜ, ΗΝΔΓΗΒΗΜ, 

ΔΟΠΠΔΠ, ΟΑΔΓ, ΚΓΒΜ, ΠΔΚ, ΗΔΚ, ΚΔΚ, ΓΔ θι.π.).   

 Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε. 

 

Δηδηθφηεξα, ε Καηεχζπλζε Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Ζγεζία πξφθεηηαη λα θαιχςεη έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ θελφ ηεο ππάξρνπζαο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Έρεη γίλεη πιένλ ζπλείδεζε ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ε αλάγθε επαγγεικαηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο 

(Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζπληψλ, ρνιηθψλ πκβνχισλ, Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο, Γηεπζπληψλ 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ, θαη ινηπψλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο), αθνχ νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο δε 

δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο θαη πηζηνπνηεκέλεο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ζην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν. πλεπψο, ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ήδε ππεξεηνχληεο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, αιιά θαη ζηνπο κειινληηθνχο, 

λα απνθηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο εθείλεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα κπνξνχλ απηνί λα 

αληαπνθξίλνληαη επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο.  

πγθεθξηκέλα, νη απφθνηηνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Καηεχζπλζε 

Δθπαηδεπηηθήο Γηνίθεζεο θαη Ζγεζίαο ζα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: (α) σο ζηειέρε ζε γεληθά δεκφζηα 

θαη ηδησηηθά ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζε ρνιηθέο Μνλάδεο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, ζε Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ), θαζψο θαη ζε 

νξγαληζκνχο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (π.ρ. ΓΓΓΒΜ, ΗΝΔΓΗΒΗΜ, ΔΟΠΠΔΠ, ΟΑΔΓ 

θιπ.), ζηα Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ΚΓΒΜ) θαη ζηα Κέληξα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ), (β) σο ζηειέρε ησλ θεληξηθψλ δεκφζησλ θνξέσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη Γηά βίνπ Μάζεζεο, θαη (γ) ζηε δηεμαγσγή εθπαηδεπηηθψλ εξεπλψλ, ζηε κειέηε θαη 

εθπφλεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ εζηηάδνληαη ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ζ θαηεχζπλζε ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Νέσλ Τερλνινγηώλ ζηελ Δθπαίδεπζε ζα θαιχςεη ηε 

δηαπηζησκέλε αλάγθε ηεο ελζσκάησζεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε φιν ην 
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θάζκα ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (αιιά θαη ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο) 

– ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο: ζηελ ηππηθή θαη κε ηππηθή εθπαίδεπζε (φπσο ηα ρνιεία Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο), ζηα Γεληθά Λχθεηα θαη ζηα Δπαγγεικαηηθά θαη Σερληθά Λχθεηα θαη γεληθά ζε θάζε 

κνξθήο εθπαίδεπζε πνπ πξνεγείηαη ηεο Μεηα-ιπθεηαθήο, Αλψηεξεο θαη Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. 

Όπσο είλαη γλσζηφ, ε Πιεξνθνξηθή θαη γεληθφηεξα νη Νέεο Σερλνινγίεο ζήκεξα απνηεινχλ έλα 

ηδηαίηεξν γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη έλα κέζν γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. 

Πέξαλ ηνχηνπ φκσο, ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο θαη ηηο λέεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο 

θαη ην ηδηαίηεξν πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηακνξθψλνληαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο, νη νπνίεο 

αλαπηχζζνληαη ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη είλαη γλσζηέο κε ηελ νλνκαζία ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο 

(digital literacy). 

Σν πξφγξακκα ηεο Καηεχζπλζεο Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Τερλνινγηώλ ζηελ Δθπαίδεπζε 

απεπζχλεηαη ζε ελ ελεξγεία θαη ελ δπλάκεη εθπαηδεπηηθνχο, φισλ ησλ εηδηθνηήησλ (θαη φρη κφλν ηεο 

Πιεξνθνξηθήο), νη νπνίνη ζα επηζπκνχζαλ λα αλαβαζκίζνπλ ηα επαγγεικαηηθά ηνπο πξνζφληα θαη 

λα βειηηψζνπλ νπζηαζηηθά ηηο δηδαθηηθέο ηνπο κεζφδνπο, ελζσκαηψλνληαο ζε απηέο ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη εγγξάθνληαο ηε δηδαθηηθή ηνπο πξνβιεκαηηθή ζην πιαίζην ηνπ ςεθηαθνχ 

γξακκαηηζκνχ. 

 
Άξζξν 3ν 

Γνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 
 

1. Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) πεξηιακβάλεη  ηα αθφινπζα δνκηθά 

ζηνηρεία:  

(α) Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Κνξκνχ (Τ),  

(β) Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Καηεχζπλζεο (ΤΚα) θαη  

(γ) Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (Μ.Γ.Δ.). 

2. Σν Π.Μ.., ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζχγρξνλεο δηεζλείο ηάζεηο θαη ηελ αλάγθε θαηνρήο 

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απφ ηνπο επηζηήκνλεο ησλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ 

πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, 

πεξηιακβάλεη δχν θαηεπζχλζεηο: 

 

(α)  «Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Ζγεζία» («Educational Administration and Leadership»). 

(β)  «Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε» («ICT in Education»). 

 

Οη δπν θαηεπζχλζεηο ζηεξίδνληαη ζηελ ίδηα γεληθή θηινζνθία γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηε 

δηα βίνπ κάζεζε. Χζηφζν, ην πξφγξακκα ηεο θάζε θαηεχζπλζεο εζηηάδεη ζε εθείλεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο, ε πιήξσζε ησλ νπνίσλ θξίλεηαη αλαγθαία ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ  ζπκκεηερφλησλ.  

 
Άξζξν 4ν 

Σίηινη πνπδώλ 
 
Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.), 

επηπέδνπ Master of Science (MSc.) ζηηο «Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο» 

(«Sciences of Education and Lifelong Learning»), κε εμεηδίθεπζε ζε κηα απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηεπζχλζεηο: 

(α)  «Δθπαηδεπηηθή  Γηνίθεζε θαη Ζγεζία» («Educational Administration and Leadership») 

(β)  «Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε» («ICT in Education»). 
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Άξζξν 5ν 
Υξνληθή Γηάξθεηα πνπδώλ 

 
1. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ νξίδεηαη ζε δεθανθηψ (18) κήλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εθπφλεζεο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Γηπιψκαηνο. 

2. Ο αλψηαηνο ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο νξίδεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ θνηηεηή ζην Π. Μ. .  

3.  ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θαηφπηλ ηεθκεξησκέλνπ αηηήκαηνο θαη κφλν κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο θνίηεζεο ζην πξψην εμάκελν ζπνπδψλ, κπνξεί λα δνζεί αλαζηνιή θνίηεζεο. Ζ αίηεζε γηα 

αλαζηνιή θνίηεζεο, εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ..), χζηεξα 

απφ εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο (.Δ.) ηνπ Π.Μ.. θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ζπλνιηθά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δχν αθαδεκατθψλ εμακήλσλ νχηε λα είλαη κηθξφηεξε ηεο 

δηάξθεηαο ελφο εμακήλνπ.  

4. Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο, κεηά ηε ιήμε ηεο αλαηνιήο, ζπλερίδεη ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη ην φλνκά 

ηνπ εκθαλίδεηαη ζηα παξνπζηνιφγηα. Δίλαη δε ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζήζεη φια ηα 

καζήκαηα, ηα ζεκηλάξηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Π.Μ.., ζηα νπνία δελ έρεη αμηνινγεζεί 

επηηπρψο πξηλ απφ ηελ αλαζηνιή ηεο θνίηεζεο. 

5.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο θνίηεζεο αίξεηαη ε θνηηεηηθή ηδηφηεηα θαη αλαζηέιινληαη φια ηα 

ζρεηηθά δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν (θνηηεηηθή θάξηα, δειηίν θνηηεηηθνχ 

εηζηηεξίνπ, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, θιπ). 

6.  Αηηήζεηο γηα αλαζηνιή θνίηεζεο, καδί κε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξνο ηεθκεξίσζε 

ηνπ αηηήκαηνο γηα αλαζηνιή, θαηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ.  

7.  Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθή άδεηα απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ θαη Θξεζθεπκάησλ ή απφ άιινλ δεκφζην θνξέα, δελ δηθαηνχληαη αλαζηνιή 

θνίηεζεο. 

 
Άξζξν 6ν 

Όξγαλα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
 
1. Όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Π.Μ.. ζχκθσλα κε ην Ν. 3685/2008 (ΦΔΚ 148/16-7-2008) γηα ην 

ζεζκηθφ πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ είλαη ηα εμήο:  

  ε χγθιεηνο Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

  ε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο, 

  ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή  (.Δ.) θαη 

  ν Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ... 

2. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ην Γηεπζπληή θαη δχν κέιε, πνπ νξίδνληαη κε 

απφθαζε ηεο Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο, κε δηεηή αλαλεψζηκε ζεηεία. Ο Γηεπζπληήο είλαη ν 

Πξφεδξνο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο. Σφζν ν Γηεπζπληήο φζν θαη ηα κέιε ηεο πληνληζηηθήο 

Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. πξέπεη λα αλήθεη ζηε βαζκίδα ηνπ 

Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θαη λα είλαη είλαη ηνπ ηδίνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. θαη λα έρεη εξεπλεηηθφ, ζπγγξαθηθφ θαη 

δηδαθηηθφ έξγν ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηνπ Π.Μ... Με απφθαζε ηεο Γ..Δ.., θαη κεηά απφ 

αίηεκά ηνπ, ν Γηεπζπληήο δχλαηαη λα απαιιαγεί κεξηθψο απφ ηηο δηδαθηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

Σα κέιε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ηνπ ηδίνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Π.Μ.., θαη έρνπλ εξεπλεηηθφ, ζπγγξαθηθφ θαη δηδαθηηθφ έξγν 

απφιπηα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Π.Μ...Σα κέιε ηεο πληνληζηηθήο 

Δπηηξνπήο πξέπεη λα πξνέξρνληαη θαη απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ηνπ Π.Μ...  

3. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, θέξεη ηελ επηζηεκνληθή, νξγαλσηηθή θαη 

δηνηθεηηθή επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ Π.Μ... Ζ ππφδεημε ηνπ είδνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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δξαζηεξηνηήησλ, ε επίβιεςε θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο ζα ηεινχλ ππφ ηελ επζχλε ηεο 

πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο. Ο Γηεπζπληήο, αθνχ ελεκεξψζεη ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή,  

εηζεγείηαη ζηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ηνπ Π.Μ... Γηα ηελ εχξπζκε θαη 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ.., φηαλ ν Γηεπζπληήο απνπζηάδεη ή αδπλαηεί λα εθηειέζεη ηα 

θαζήθνληά ηνπ,  ηνλ αλαπιεξψλνπλ πιήξσο ηα δχν άιια κέιε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο.  

4. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Π.Μ.. ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηνλ εζσηεξηθφ 

Καλνληζκφ. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή θαιείηαη ζην ηέινο θάζε αθαδεκατθήο ρξνληάο λα 

απνηηκήζεη ηελ πνξεία ηνπ Π.Μ... Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή, αθνχ εμεηάζεη ηελ αλάγθε γηα 

ελδερφκελε αλαθαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ησλ δχν Καηεπζχλζεσλ ηνπ Π.Μ.., ηα νπνία ζα 

δηδαρζνχλ αλά εμάκελν ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο, ππνβάιιεη ηηο πξνηάζεηο ηεο πξνο 

έγθξηζε ζηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο. Οη πξνηάζεηο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο εμεηάδνληαη θαη 

επηθπξψλνληαη απφ ηε Γ..Δ.. 

 

 
Άξζξν 7ν 

Δηζαγσγή ζην Π.Μ.. – Γηαδηθαζία επηινγήο 
 
1. Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνύ επηινγήο ππνςεθίσλ θνηηεηώλ  

 
Κάζε ρξφλν, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ λένπ θχθινπ καζεκάησλ ηνπ Π.Μ.., ε 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. εηζεγείηαη ζηε Γ..Δ.. ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ην πεξηερφκελν 

ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή ππνςεθίσλ θνηηεηψλ. Μεηά ηελ 

έγθξηζε ηεο Γ..Δ.. ε .Δ. θξνληίδεη εγθαίξσο γηα ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πξνο ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο ππνςεθίνπο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ζηηο 

Αλαθνηλψζεηο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Π.Μ.. ηελ Πξφζθιεζε Δλδηαθέξνληνο αλαθέξνληαη:  

 νη Καηεπζχλζεηο ηνπ Π.Μ.. 

 ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ αλά Καηεχζπλζε 

 νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα εηζαγσγή ζην Π.Μ..  

 ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ 

 ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο 

 ε πξνζεζκία, ν ηξφπνο θαη ε δηεχζπλζε γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

 ν γεληθφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο/ κνξηνδφηεζεο ησλ ππνςεθίσλ 

 ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ θνηηεηψλ πνπ ζα θζάλνπλ ζην ζηάδην ηεο 

ζπλέληεπμεο  

 θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ θξίλεηαη αλαγθαία απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή. 

 

 

2. Αξηζκόο θαη θαηεγνξίεο Δηζαθηέσλ 
 
Α. Ο αλψηαηνο αξηζκφο εηζαθηέσλ θαη’ έηνο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ζην Πξφγξακκα νξίδεηαη ζε 

ζπλνιηθά εθαηφλ είθνζη (120) άηνκα, δειαδή εμήληα (60) άηνκα αλά Καηεχζπλζε. Ο αξηζκφο απηφο 

κπνξεί λα απμεζεί κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. Δπίζεο, εάλ ε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο 

θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο εθηηκήζεη φηη ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ γηα κία απφ ηηο δχν Καηεπζχλζεηο 

είλαη κηθξφο, κπνξεί λα αλαζηείιεη επί έλα έηνο (ή θαη πεξηζζφηεξα) ηε ιεηηνπξγία ηεο αληίζηνηρεο 

Καηεχζπλζεο, ιακβάλνληαο θπζηθά ζρεηηθή πξφλνηα γηα ηελ νκαιή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ 

φζσλ ήδε θνηηνχλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. εηζεγείηαη θάζε 

αθαδεκατθφ έηνο ζηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, θαη δεηά ηελ 

έγθξηζε απηήο, ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ πξνηίζεηαη λα θάλεη δεθηνχο ζηηο 

Καηεπζχλζεηο ηνπ.   
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χκθσλα κε ην Νφκν 3685, άξζξν 4, παξαγξ. 3 (ΦΔΚ 148 η. Α’/16-7-2008) ζην Π.Μ.. εηζάγνληαη, 

επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, έλαο (1) ππφηξνθνο ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ 

(Η.Κ.Τ.), πνπ πέηπρε ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εζσηεξηθνχ ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ Π.Μ.. θαη έλαο (1) αιινδαπφο ππφηξνθνο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. Ο αξηζκφο 

ησλ ππνηξφθσλ πξνζδηνξίδεηαη αλά Καηεχζπλζε ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. ηνπ 

Σκήκαηνο θαη κπνξεί λα απμάλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ίδηα απφθαζε θαη φπσο πξνβιέπεη ν Νφκνο 

3685, άξζξν 4, παξαγξ. 3.  

Αλαθνξηθά κε ηηο δχν θαηεγνξίεο εηζαθηέσλ ζην Π.Μ.., δειαδή νη ππφηξνθνη ηνπ Η.Κ.Τ. θαη νη 

αιινδαπνί ππφηξνθνη ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο 

γηα ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηηο θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο θαηάζεζεο αηηήζεσλ, 

θαζψο θαη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ... 

Β. ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ 

(θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3549/2007) ηεο εκεδαπήο θαη νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ 

ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, θαζψο θαη πηπρηνχρνη ηκεκάησλ Α.Σ.Δ.Η. ζπλαθνχο γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. 

 
 
3. Πξνϋπνζέζεηο εηζαγσγήο 
 
Α. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ζην Π.Μ.. είλαη απαξαίηεηε ε θαηνρή πηπρίνπ 

Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Α.Δ.Η. ή Α.Σ.Δ.Η). ηεο εκεδαπήο θαη νκνηαγψλ 

αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. Ζ επηινγή ησλ θνηηεηψλ γηα ην Π.Μ.. δηελεξγείηαη κε 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απφ ηε 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ... Ζ επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη απφ ηελ Γ..Δ.. ηνπ 

Σκήκαηνο. 

Β. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο, νη νπνίνη θαηέρνπλ πηπρίν παλεπηζηεκίνπ ηνπ εμσηεξηθνχ 

(αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) (πξψελ Γ.Η.Κ.Α.Σ..Α.), απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ 

επαξθνχο γλψζεο ηήο ειιεληθήο γιψζζαο, ην νπνίν απνλέκεηαη απφ δεκφζηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλνπο θνξείο. 

Γ. Γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε γλψζε ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ Β2 

(«θαιή γλψζε») κηαο απφ ηηο ηξεηο επξσπατθέο γιψζζεο: αγγιηθή, γαιιηθή, γεξκαληθή. Χο 

απφδεημε θαηνρήο πηπρίνπ μέλεο γιψζζαο επηπέδνπ «θαιή γλψζε» (Β2) ιακβάλνληαη ππφςε φια 

ηα πηζηνπνηεηηθά, πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ην Α..Δ.Π.. 

Γ. Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά γισζζνκάζεηαο πξέπεη λα έρνπλ απνθηεζεί εληφο ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο πνπ πξνβιέπεη (γηα ην θαζέλα εμ απηψλ) ε δηαδηθαζία απφθηεζεο ηνπ θάζε 

πηζηνπνηεηηθνχ.  

Δ. Αλάινγα πξνο ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά γισζζνκάζεηαο απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ηεο 

θαηνρήο ή επάξθεηαο κηαο δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο. 

 
4. Αηηήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
 
Α. Οη αηηήζεηο ησλ ππνςήθησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ειέγρνληαη απφ ηε πληνληζηηθή  

Δπηηξνπή, γηα λα δηαπηζησζεί αλ νη ππνςεθηφηεηεο πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπο 

φξνπο ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Π.Μ...  

Β. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο νη ππνςήθηνη θνηηεηέο νθείινπλ  κα ππνβάιινπλ ζηε 

γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ειεθηξνληθά 

ζε ςεθηαθή κνξθή: 

 Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ζην Π.Μ.., ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε Καηεχζπλζε πνπδψλ πνπ 

ζθνπεχεη λα αθνινπζήζεη ν ππνςήθηνο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο. 

 Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη ζπνπδέο, νη δεκνζηεπκέλεο επηζηεκνληθέο 

εξγαζίεο, ε ζπκκεηνρή ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη γεληθψο ηα 

πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ. 
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 Γχν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ ηνλ αθαδεκατθφ ή θαη ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Οη ππνςήθηνη 

θνηηεηέο θξνληίδνπλ νη ίδηνη λα θαηαζέζνπλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηηο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο 

ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ...  

 Γηα ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή 

βεβαηψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν ή ην θνξέα ππνρξεσηηθήο 

αζθάιηζεο.  

 Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

 Γχν πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο, ζηηο νπνίεο αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππνςεθίνπ.  

 Απιφ αληίγξαθν πηπρίνπ γηα πηπρία πνπ πξνέξρνληαη απφ Α.Δ.Η. θαη Α.Σ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο. 

 Δπηθπξσκέλν θαη κεηαθξαζκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο πηπρίσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο. 

 Αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αλαγλψξηζεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηίηισλ ηεο αιινδαπήο απφ 

ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π..  

 Αλαιπηηθή βαζκνινγία ηνπ πηπρίνπ ειιεληθνχ Α.Δ.Η. ή Α.Σ.Δ.Η. θαη λφκηκα επηθπξσκέλε θαη 

κεηαθξαζκέλε αλαιπηηθή βαζκνινγία πηπρίνπ απφ ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο.  

 Άιια πηπρία Α.Δ.Η., εθφζνλ ππάξρνπλ. 

 Μεηαπηπρηαθά ή Γηδαθηνξηθά Γηπιψκαηα, εθφζνλ ππάξρνπλ. Όηαλ απηά πξνέξρνληαη απφ 

παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο ηα αληίγξαθα ησλ πηπρίσλ πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα θαη 

επηθπξσκέλα.  

 Νφκηκα επηθπξσκέλν αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ θαηνρήο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ μέλσλ 

γισζζψλ. Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο ζα πξέπεη λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα θαη κεηαθξαζκέλα. 

 Απνδεηθηηθά δεκνζηεχζεσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, 

εθφζνλ ππάξρνπλ. 

 Αληίγξαθν πηπρηαθήο εξγαζίαο ζε ςεθηαθή κνξθή, εθφζνλ ππάξρεη. 

 Απνδεηθηηθφ πιεξσκήο γηα ηα ηέιε εμέηαζεο ηνπ θαθέινπ ηνπ ππνςεθίνπ 30 επξψ. Σν 

παξαπάλσ πνζφ δελ επηζηξέθεηαη. Ζ πιεξσκή ηνπ πνζνχ θαηαηίζεηαη ζε ινγαξηαζκφ ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

 

 
5. Κξηηήξηα θαη δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ 
 
Α. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ.  

Β. Ζ επηινγή γίλεηαη ζε δχν ζηάδηα. Καηά ην πξψην ζηάδην δηεμάγεηαη ν ηππηθφο έιεγρνο ησλ 

ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 5Γ ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί πνηνη θαη πφζνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα 

πξνρσξήζνπλ ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο ζπλέληεπμεο. 

ην δεχηεξν ζηάδην θαινχληαη γηα ζπλέληεπμε φζνη ππνςήθηνη έρνπλ πεξάζεη επηηπρψο ην πξψην 

ζηάδην θαη ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή επηιέγεη εμ απηψλ ηνλ αξηζκφ ησλ εηζαθηέσλ (ν νπνίνο 

δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 60 αηφκσλ αλά θαηεχζπλζε). Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ αλά 

Καηεχζπλζε γηα θάζε αθαδεκατθφ έηνο πξνηείλεηαη απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ε πξφηαζε εμεηάδεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο.  

Γ. Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ είλαη ηα εμήο:  

1)  νη ηίηινη ζπνπδψλ,  

2)  ν βαζκφο βαζηθνχ πηπρίνπ,  

3)  νη δεκνζηεχζεηο ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ,  

4)  ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηα αληηθείκελα ησλ δχν Καηεπζχλζεσλ ηνπ Π.Μ.., 

5)    πηπρηαθή εξγαζία (εθφζνλ ππάξρεη) 

6)     άιια ζπλαθή καζήκαηα  (κφλν γηα ηελ Καηεχζπλζε «Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο 

ζηελ Δθπαίδεπζε»), ηα νπνία κνξηνδνηνχληαη ζε ζπλ-ππνινγηζκφ κε ην βαζκφ ηνπ βαζηθνχ 

πηπρίνπ.     
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7) ε επίδνζε ηνπ ππνςήθηνπ ζηε ζπλέληεπμε. 

 
 
 
Γ. Σειηθή Δπηινγή ππνςήθησλ θνηηεηώλ  
 
Ζ Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ κε βάζε ηελ εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Π.Μ..: 

(α) εγθξίλεη ηνλ θαηάινγν κε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ επηηπρφλησλ. Ο θαηάινγνο πξνσζείηαη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ... 

(β) Ζ Γξακκαηεία θαιεί ηνπο επηηπρφληεο λα απαληήζνπλ γξαπηψο (ειεθηξνληθψο ή δηά δψζεο) 

εληφο πέληε (5) εκεξψλ αλ απνδέρνληαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην Πξφγξακκα. Δπηπιένλ, νη 

επηηπρφληεο θνηηεηέο νθείινπλ  λα ππνβάιινπλ ππνγεγξακκέλν ην Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ ζχκθσλα κε ην νπνίν απνδέρνληαη ελππφγξαθα ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. 

(γ) Ζ κε απάληεζε απφ επηηπρφληα εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ηζνδπλακεί κε άξλεζε 

απνδνρήο ζπκκεηνρήο ηνπ επηηπρφληα ζην Πξφγξακκα. ηελ πεξίπησζε απηή ε Γξακκαηεία 

ελεκεξψλεη ηνπο ακέζνπο επφκελνπο επηιαρφληεο (ζχκθσλα κε ηελ ηειηθή θαηάηαμε) θαη ηνπο 

θαιεί λα απνδερζνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Πξφγξακκα εληφο πέληε (5) εκεξψλ.  

(δ) Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο, φηαλ δελ εγγξάθεηαη ή φηαλ δηαγξάθεηαη κέξνο 

ησλ επηηπρφλησλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. λα θαιεί κέζα 

ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπο επφκελνπο ππνςεθίνπο απφ ηνλ πίλαθα ησλ επηιαρφλησλ κέρξη 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ.  

 
6. ύζηεκα πίζησζεο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο  

Ζ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη απφ ηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή κε ζχζηεκα 

κνξηνδφηεζεο ζηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ (άξζξν 5Γ ηνπ παξφληνο).  

 
Κξηηήξηα επηινγήο πίζησζε κνξίσλ 

 Ο βαζκφο πηπρίνπ 

 πλαθή καζήκαηα (κφλν γηα ηελ 
Καηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο) 

σο 20 

Δπηπιένλ ηίηινη ζπνπδψλ (5 κφξηα 
γηα δεχηεξν πηπρίν, 8 κφξηα γηα 
κεηαπηπρηαθφ θαη 12 κφξηα 
δηδαθηνξηθφ) 

σο 25 

Οη δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά κε 
θξηηέο θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ (5 
κφξηα γηα θάζε δεκνζίεπζε ζε 
πεξηνδηθφ θαη 3 κφξηα γηα θάζε 
δεκνζίεπζε ζε πξαθηηθά ζπλεδξίνπ) 

σο 15 
 

 

Ζ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην 
αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. (0,5 κφξηα γηα 
θάζε έηνο πξνυπεξεζίαο) 

σο 5 

Πηπρηαθή Δξγαζία  σο 5 

πλέληεπμε 30 

ύλνιν (κέγηζην) 100 
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Άξζξν 8ν 
Πξόγξακκα πνπδώλ ηνπ Π.Μ.. 

 
1. Γνκή θαη πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ 
 
Α. Σν Πξφγξακκα πνπδψλ δηαξζξψλεηαη κε βάζε ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 

Π.Μ.. σο εμήο: 

Σν  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.., ηα νπνία 

πηζηψλνληαη κε πέληε (5) κνλάδεο έθαζην θαη δχν (2) ππνρξεσηηθά καζήκαηα Καηεχζπλζεο, ηα 

νπνία πηζηψλνληαη κε δέθα (10) πηζησηηθέο κνλάδεο έθαζην. Σν 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. Σν 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. Σν πξφγξακκα καζεκάησλ κπνξεί λα αλαδηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο. ε πεξίπησζε αλάγθεο γηα ηελ 

νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ καζεκάησλ θαη ηελ αλαθαηαλνκή ησλ 

καζεκάησλ κεηαμχ ησλ εμακήλσλ, ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. ππνβάιιεη ζρεηηθή 

πξφηαζε πξνο έγθξηζε ζηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο. 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.. ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξψζεη ελελήληα (90) 

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

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

 

Δ. Σα 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.  

 

Σ. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ Π.Μ.. 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 Σκήκαηνο. 

 

Ε. Ζ Γηεχζπλζε θαη ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. 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.. 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 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή αλαιακβάλεη λα θαηαζέηεη ην πιήξεο πξφγξακκα απηψλ ησλ θχθισλ ζηελ 
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αξρή θάζε εμακήλνπ  (ή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο, φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ) πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο.   

 

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

παξαθάησ:  

 
 

2. Πξόγξακκα καζεκάησλ θαη πηζησηηθέο κνλάδεο  
 
(α) Καηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθή  Γηνίθεζε θαη Ηγεζία 
 
Α ΄ Δμάκελν πνπδώλ 
 

Α/Α Μαζήκαηα 
 

Τπνρξεσηηθά 
 (Τ) 

 

Πηζησηηθέο 
Μνλάδεο 

(Π.Μ.) 

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

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

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

4.  Ζ Ζγεζία ζηελ Δθπαίδεπζε  Τ(Καηεχζπλζεο) 10 
 
 

Β ΄ Δμάκελν πνπδώλ 
 

Α/Α Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά 
(Τ) 

 

Πηζησηηθέο
Μνλάδεο 

(Π.Μ.) 

5. πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε θαη Ζγεζία Τ(Καηεχζπλζεο) 7 

6. Δθπαηδεπηηθή Ζγεζία θαη Ζζηθή  Τ(Καηεχζπλζεο) 7 

7. Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε Ζγεηψλ Δθπαίδεπζεο Τ(Καηεχζπλζεο) 7 

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

Τ(Καηεχζπλζεο) 9 

 
Γ ΄ Δμάκελν πνπδώλ 
 

Α/Α Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά 
(Τ) 

 

Πηζησηηθέο 
Μνλάδεο 

(Π.Μ.) 

9. Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Τ(Καηεχζπλζεο) 30 
 

 

 

3. Δκπεηξία Πεδίνπ Πξαθηηθή Άζθεζε (Field Experience and Practicum)  
 
θνπφο 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. πγθεθξηκέλα, 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. 
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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. ηελ 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) Καηεύζπλζε Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε 
 
Α΄ Δμάκελν πνπδώλ 
 

Α/Α Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά 
(Τ) 

 

Πηζησηηθέο 
Μνλάδεο 

(Π.Μ.) 

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

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

3. χγρξνλα Φεθηαθά Πεξηβάιινληα θαη νη 
Δθπαηδεπηηθέο ηνπο Υξήζεηο  

Τ(Καηεχζπλζεο) 10 

4. Σν Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ θαη νη Γηδαθηηθέο ηνπ 
Υξήζεηο  

Τ(Καηεχζπλζεο) 10 

 
 
Β ΄ Δμάκελν πνπδώλ 
 

 
 

Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά 
(Τ) 

 

Πηζησηηθέο 
Μνλάδεο 

(Π.Μ.) 

5. πζηήκαηα εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο  
θαη e-learning  

Τ(Καηεχζπλζεο) 7 

6. O Φεθηαθφο Γξακκαηηζκφο θαη ην web 2.0 Τ(Καηεχζπλζεο) 
 

7 

7. Οnline Κνηλφηεηεο θαη ηα Πεξηβάιινληα Κνηλσληθήο 
Γηθηχσζεο ζηελ Δθπαίδεπζε  

Τ(Καηεχζπλζεο) 7 

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

Τ(Καηεχζπλζεο) 9 

 
 
Γ ΄ Δμάκελν πνπδώλ 
 

Α/Α Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά 
(Τ) 

 

Πηζησηηθέο  
Μνλάδεο 

(Π.Μ.) 

9. Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 
 

Τ(Καηεχζπλζεο) 30 
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4.Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 
 
Α. ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πξνβιέπεηαη ε ζπγγξαθή κηαο πξσηφηππεο 

Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (Μ.Γ.Δ.) έθηαζεο 25.000 έσο 30.000 ιέμεσλ. ην 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.. ε απηήλ ηε βάζε, κπνξεί λα δεηήζεη ηηο ζπκβνπιέο θαη ηελ 
θαζνδήγεζε απφ ηνλ Καζεγεηή, κε ηνλ νπνίν ν ίδηνο ν θνηηεηήο επηζπκεί λα ζπλεξγαζηεί.  
 
χκθσλα κε ην Ν. 3685/2008, άξζξν 5 παξάγξαθνο 4, γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή, ν νπνίνο 
παξαθνινπζεί Π.Μ.. πνπ απνλέκεη Μ.Γ.Δ., νξίδεηαη απφ ηε Γ..Δ.., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο 
πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, έλα κέινο Γ.Δ.Π. σο επηβιέπσλ. χκθσλα κε ην Ν. 3685/2008, άξζξν 5 
παξάγξαθνο 4, ζπλ-επηβιέπνληεο ζηελ Σξηκειή πκβνπιεπηηθή 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 Σξηκεινχο 
πκβνπιεπηηθήο 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..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο 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. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή 
επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 

ην 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 Τπνκλήκαηα απφ ηε Γ..Δ. ηνπ Σκήκαηνο, είλαη απαξαίηεηε ε έγθξηζε 
απηψλ απφ ηε  πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. Σα ηειηθά Τπνκλήκαηα ππνβάιινληαη πξνο 
έγθξηζε ζηε Γ..Δ. ηνπ Σκήκαηνο ακέζσο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ Γ’ εμακήλνπ ζε 
πξνζπκθσλεκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε Γηεχζπλζε θαη ηνπο πληνληζηέο 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.  
 
ηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ δελ έρεη θαηαηεζεί εκπξφζεζκα ην Τπφκλεκα γηα ζνβαξνχο ιφγνπο, 
ηφηε ν θνηηεηήο ππνβάιιεη  αίηεκα, κε ηελ νκφθσλε ζηήξημε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο 
Δπηηξνπήο, ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. κε ζθνπφ λα ζπδεηεζεί ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 
Σκήκαηνο ε δπλαηφηεηα ηεο ππνβνιήο ηνπ Τπνκλήκαηνο 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..   
 
Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο γίλεηαη απφ ην θνηηεηή ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή. Σν 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..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο) 

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

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

παξαθνινπζεί Π.Μ.. πνπ απνλέκεη Μ.Γ.Δ., νξίδεηαη απφ ηε Γ..Δ.., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο 

πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, έλα κφληκν κέινο Γ.Δ.Π. σο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο νξίδεηαη απφ ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο 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. Σα 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 Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο 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. ηελ 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. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε δελ είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ηνπ Π.Μ... ηελ 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). ε 

νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, εθφζνλ ε Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή 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. 

 

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

εηζήγεζε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο 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...  

 

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... 

 

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.. απηνδηθαίσο (3 έηε, βιέπε άξζξν 5, παξαγξ.2).  

 

4.  Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό 
 
A. Γεληθά 
 

Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ δηδαζθφλησλ ζην Π.Μ.. είλαη ε ζπλάθεηα ηεο εηδηθφηεηαο, ηεο εκπεηξίαο 

θαη ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ απηψλ κε ηα αληηθείκελα ηα νπνία ζεξαπεχνληαη ζηηο δχν 

Καηεπζχλζεηο ηνπ Π.Μ... Απηνλφεηε είλαη ε πξνζήισζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ δηδαζθφλησλ 
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ζηηο αξρέο ηεο επηζηεκνληθήο θαη εξεπλεηηθήο δενληνινγίαο θαη ν ζεβαζκφο ζηα Άξζξα θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

χκθσλα κε ηνλ Ν. 3685/2008 ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη ηε δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ, 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, εξγαζηεξίσλ, πξαθηηθψλ αζθήζεσλ θιπ. ηνπ Π.Μ.. δχλαληαη λα 

αλαιάβνπλ: 

 Μέιε Γ.Δ.Π. θαη Δ.Π. ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο ή άιισλ Σκεκάησλ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ Α.Δ.Η. ηεο 

εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, απνρσξήζαληεο ιφγσ νξίνπ ειηθίαο θαζεγεηέο, επηζθέπηεο 

θαζεγεηέο, παλεπηζηεκηαθνί ππφηξνθνη, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. 

 Δξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, νη 

νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη έρνπλ επαξθή επηζηεκνληθή, ζπγγξαθηθή 

θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα.   

 Δπηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ή 

ζρεηηθή εκπεηξία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. 

Ζ επηινγή ησλ δηδαζθφλησλ θαη ε αλάζεζε ησλ καζεκάησλ ηνπ Π.Μ.. γηα ην επφκελν αθαδεκατθφ 

έηνο γίλεηαη απφ ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο κεηά απφ εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο.  

Ζ απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε κέινπο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζην Π.Μ.. δελ επηηξέπεηαη απφ ηελ 

θείκελε λνκνζεζία (Ν. 3685/2008, άξζξν 5, παξαγξ.2). 

 
 
Β. Απνδεκίσζε δηδαζθόλησλ 

 

Ζ σξηαία απνδεκίσζε ησλ δηδαζθφλησλ γηα ηε δηδαζθαιία, ε απνδεκίσζε γηα ηελ επίβιεςε 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (Μ.Γ.Δ.), θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν έξγν ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ΠΜ ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο. 

 

Γ. Γηδαζθαιία καζεκάησλ 

 

Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο ηα καζήκαηα ησλ δχν  

Καηεπζχλζεσλ γηα ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο, ηνπο αθαδεκατθνχο ππεχζπλνπο Καζεγεηέο θαη 

ησλ δηδάζθνληεο ησλ καζεκάησλ.  

Δάλ ε θχζε ελφο καζήκαηνο ην επηηξέπεη, είλαη δπλαηή ε αλάζεζε ηνπ καζήκαηνο ζε δχν 

αθαδεκατθνχο ππεπζχλνπο. ε θάζε πεξίπησζε, ν Καζεγεηήο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα έλα 

κάζεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθαιέζεη άιινπο δηδάζθνληεο πνπ είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο (βιέπε άξζξν 4, παξ. Α) γηα λα δηδάμνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

Όηαλ ε αλάζεζε καζήκαηνο γίλεηαη ζε έλα άηνκν, ην νπνίν είλαη ζπγρξφλσο ν αθαδεκατθφο 

ππεχζπλνο, απηφ νθείιεη λα έρεη ηε γεληθή επίβιεςε θαη επζχλε ηνπ καζήκαηνο, φπσο θαη λα 

θξνληίζεη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ηνπ καζήκαηνο.  

ηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ ππάξρνπλ δχν  αθαδεκατθνί ππεχζπλνη, απηνί νθείινπλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ απφ θνηλνχ γηα ηε γεληθή επίβιεςε θαη επζχλε ηνπ καζήκαηνο, φπσο θαη λα 

θξνληίζνπλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ηνπ καζήκαηνο.  

 

Γ. Τπνρξεώζεηο Γηδαζθόλησλ 

 

Ο ππεχζπλνο γηα ηε δηδαζθαιία καζήκαηνο ζην Π.Μ.. είλαη ππνρξεσκέλνο: 

 

1. Να θαηαζέζεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.., θαηά ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ, ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα (syllabus) ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν πεξίγξακκα ηνπ καζήκαηνο, ην νπνίν έρεη 

εγθξηζεί απφ ηε  Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο, πξνο δηαλνκή ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνηηεηέο θαη 

αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Μ.. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηφο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο εμειίμεηο ζηε βηβιηνγξαθία 

θαη ηελ έξεπλα. Ζ ηήξεζε ηνπ πξν-ππνβιεζέληνο εγθεθξηκέλνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο 

είλαη απαξέγθιηηε. Οη νπνηεζδήπνηε εθ ησλ πζηέξσλ ξηδηθέο, εθηεηακέλεο θαη αλαίηηεο αιιαγέο 

δηαηαξάζζνπλ ηε λνεκαηηθή ζπλέρεηα ησλ ελνηήησλ, δηαζπνχλ ηε γλσζηηθή θαη δηδαθηηθή 
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αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο θαη, ηειηθά, νδεγνχλ ζε ζχγρπζε ηνπο θνηηεηέο γηα 

ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο. 

2. Να ηεξεί πηζηά θαη επαθξηβψο ην πξφγξακκα θαη ην σξάξην ησλ παξαδφζεσλ ηνπ καζήκαηνο. 

Οθείιεη λα αλαθνηλψλεη ζηνπο θνηηεηέο, θαηά ηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ, ην Υξνλνδηάγξακκα ησλ 

ζπλαληήζεσλ θαζψο επίζεο θαη ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη ζηε δηδαθηηθή 

κέζνδν, γηα παξάδεηγκα, αμηνπνίεζε ηεο δηά δψζεο δηδαζθαιίαο ή ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο 

(κέγηζηνο αξηζκφο 2 έσο 3 εμ απνζηάζεσο ηξίσξεο δηδαζθαιίεο ζην ζχλνιν ησλ 13 ηξίσξσλ αλά 

εμάκελν). Δπηπιένλ, νθείιεη λα ελεκεξψλεη γηα ηελ αλάγθε αλαβνιήο ηνπ καζήκαηφο ηνπ ή, γεληθά, 

γηα ηελ νπνηαδήπνηε αλάγθε αιιαγήο ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο.  

3. Να ειέγρεη ηελ ππνγξαθή ησλ παξνπζηνινγίσλ. 

4. Να θαζνξίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, ησλ εξγαζηψλ, αζθήζεσλ, θιπ. 

αληαπνθξηλφκελνο ζην γλσζηηθφ επίπεδν ηεο κεηαπηπρηαθήο θνίηεζεο, ζην ζθνπφ θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε,  ε αλάζεζε αθαδεκατθψλ εξγαζηψλ πξέπεη λα 

ζέβεηαη θαη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο ηεο εξεπλεηηθήο θαη επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο. πγθεθξηκέλα,  

νθείιεη λα:  

α) Πξνζθέξεη ζρεηηθή, επαξθή θαη πνιχπιεπξε βηβιηνγξαθία πνπ ππεξβαίλεη ην δηθφ ηνπ 

ζπγγξαθηθφ έξγν,  

β) Γίλεη επαξθείο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο «Οδεγίεο πγγξαθήο» γηα ηηο αλαηεζείζεο εξγαζίεο,   

γ) Πξνζθέξεη ηέηνηνπ ηχπνπ εξγαζίεο, νη νπνίεο αμηνπνηνχλ ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο 

επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο (π.ρ. νξζή αμηνπνίεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο,  παξαπνκπέο, απνθπγή 

ινγνθινπήο, θ.ι.π.). ηε βάζε απηή ε αλάζεζε εξγαζηψλ ησλ αθφινπζσλ θαηεγνξηψλ δελ 

επηηξέπεηαη: 1) ε κεηάθξαζε μελφγισζζσλ θεηκέλσλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, 2) ε πεξηιεπηηθή 

απφδνζε βηβιίσλ, θεθαιαίσλ θαη ελνηήησλ, 3) ε αλάζεζε νπνηνπδήπνηε είδνπο εξγαζίαο πνπ δελ 

ζπκβαδίδεη κε ην εξεπλεηηθφ/θξηηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πλεχκα ελφο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ θαη δελ αμηνπνηεί ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο. 

δ) Γειψλεη ηνλ ηξφπν/ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ. 

ε) Δλεκεξψλεη ηαθηηθά ηελ πιαηθφξκα Compus κε ην πεξηερφκελν ησλ παξνπζηάζεσλ – 

εηζεγήζεσλ, ζεκεηψζεσλ, ζέκαηα εξγαζηψλ, νδεγίεο θαη βηβιηνγξαθία, θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

ρξήζηκν εθπαηδεπηηθφ / κνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο.  

5. Φξνληίδεη γηα ηελ πξφζθιεζε ησλ νκηιεηψλ, ηνπο νπνίνπο επηζπκεί λα αμηνπνηήζεη ζην πιαίζην 

ηνπ καζήκαηφο ηνπ. Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ πξνζθεθιεκέλσλ νκηιεηψλ ζην πιαίζην ελφο 

καζήκαηνο είλαη ηξεηο (3).  

6. Σεξεί ψξεο ζπλεξγαζίαο  γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο.   

7. Δλεκεξψλεη ην πληνληζηή ηεο Καηεχζπλζεο θαη ηε Γηεχζπλζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζρεηηθά κε 

νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξνθχπηεη κε θνηηεηή ή θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ην κάζεκά ηνπ.  

8. Δθδίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ζε δηάζηεκα ελφο κελφο απφ ηελ εκέξα ηεο εμέηαζεο 

ηνπ καζήκαηνο. 

 
Δ. Δπίβιεςε Μεηαπηπρηαθώλ Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ 
 

Ζ αλάιεςε ηεο επνπηείαο ηεο εθπφλεζεο κίαο Μ.Γ.Δ. πξνυπνζέηεη φηη ε θχζε ηνπ ζέκαηνο 

άπηεηαη ησλ επηζηεκνληθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ επφπηε Καζεγεηή. Όπσο 

αλαθέξζεθε ζην άξζξν 4, παξαγξ. Α ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ηελ επνπηεία ηεο Μ.Γ.Δ. 

δχλαληαη λα αλαιάβνπλ κφληκα κέιε Γ.Δ.Π. πνπ αλήθνπλ ζην Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ζε άιια Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη άιισλ 

Παλεπηζηεκηαθψλ Ηδξπκάησλ, εθφζνλ δηδάζθνπλ ζην Π.Μ... Μέιε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο δχλαληαη λα είλαη φιεο νη πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο θαζψο επίζεο θαη 

παλεπηζηεκηαθνί ππφηξνθνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, θαη άιινη δηδάζθνληεο (θάηνρνη 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο), νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη κε ην Π.Μ.. θαη δηδάζθνπλ ζηηο θαηεπζχλζεηο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Ο κέγηζηνο αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ δχλαηαη λα αλαιάβεη Καζεγεηήο ζην έξγν ηεο επνπηείαο ηεο 

Μ.Γ.Δ. πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. αλά αθαδεκατθφ έηνο κε 

γλψκνλα πάληνηε ηε δηεπθφιπλζε φισλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
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Σ. Αληηθαηάζηαζε δηδάζθνληνο  
 

Δάλ ζην ηέινο ελφο εμακήλνπ δηδαζθαιίαο θαηαδεηρζεί φηη ν δηδάζθσλ δελ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο 

ζηα θαζήθνληά ηνπ, θαη επνκέλσο, δελ ηθαλνπνηεί ηα  θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 8 παξ.4Γ  ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπ εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ηφηε 

αληηθαζίζηαηαη. ε θάζε πεξίπησζε απηφ ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο αλάκεζα ζηα κέιε 

ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ζα εμεηάζεη ην δήηεκα ελδειερψο. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή 

πξνθχςεη, ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ηελ απφθαζή ηεο ζηε Γ..Δ.. ηνπ 

Σκήκαηνο, φηαλ ζα επηδηψμεη ηελ αλάζεζε ηνπ καζήκαηνο ζε λέν δηδάζθνληα. 

Ο δηδάζθσλ πνπ δελ ηεξεί ηνλ Καλνληζκφ, ζα ράλεη ην δηθαίσκα δηδαζθαιίαο ζην Πξφγξακκα κε 

απφθαζε ηεο Γ..Δ.. θαηφπηλ ηεο εηζήγεζεο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Π.Μ..  

 
5. Αμηνιόγεζε Μαζεκάησλ θαη Γηδαζθόλησλ 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 9εο έσο θαη 12εο εβδνκάδαο (ή φπνηε νξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο 

ΜΟ.ΓΗ.Π.) ηνπ δηδαθηηθνχ θχθινπ ησλ καζεκάησλ φισλ ησλ εμακήλσλ, νη θνηηεηέο θαινχληαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ αλψλπκα ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δηαλέκνληαη απφ ηε ΜΟ.ΓΗ.Π. Σα ζρεηηθά έληππα 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αλαθέξνληαη  ζην πεξηερφκελν, ηηο  δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ηελ επάξθεηα ησλ 

δηδαζθφλησλ, ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο θνηηεηέο θ.ι.π. Σα έληππα απηά παξαιακβάλεη (φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηε ΜΟ.ΓΗ.Π.) κία κηθξή επηηξνπή θνηηεηψλ θαη αλαιακβάλεη λα ηα παξαδψζεη 

ζθξαγηζκέλα ζε θάθειν ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.., ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ηα πξνσζεί ζηελ 

αξκφδηα Γξακκαηεία ηεο ΜΟ.ΓΗ.Π. γηα επεμεξγαζία θαη αλάιπζε.  

 

Πέξα απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θξνληίδεη γηα 

ηελ αλψλπκε αμηνιφγεζε φισλ ησλ καζεκάησλ θαη φισλ ησλ δηδαζθφλησλ (αλεμάξηεηα απφ ην 

πφζεο ψξεο έρνπλ απηνί δηδάμεη) κε εξσηεκαηνιφγηα πνπ δηακνξθψλεη ε ίδηα. Σα έληππα απηψλ 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ ηξίσξσλ 

δηδαζθαιίαο. Σα έληππα απηά παξαιακβάλεη κία κηθξή επηηξνπή θνηηεηψλ θαη αλαιακβάλεη λα ηα 

παξαδψζεη ζθξαγηζκέλα ζε θάθειν ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.., ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ηα 

πξνσζεί ζηνπο πληνληζηέο ησλ δχν Καηεπζχλζεσλ γηα επεμεξγαζία θαη αλάιπζε. Οη πληνληζηέο 

νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηε Γηεχζπλζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο.  

 

Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηα απνηειέζκαηα θαη ησλ δχν 

παξαπάλσ αμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζην 

επφκελν αθαδεκατθφ έηνο.  

 

Ζ αλάιπζε ησλ εληχπσλ αμηνιφγεζεο κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη νη ζπγθξηηηθνί πίλαθεο 

εηνηκάδνληαη θαη απηνί κε επζχλε ηεο Γξακκαηείαο. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. επεμεξγάδεηαη (εηζάγεη 

ζηνλ Ζ/Τ) ηα δεδνκέλα ησλ αμηνινγήζεσλ θαη ελεκεξψλεη ακέζσο ηε .Δ. γηα πεξηπηψζεηο 

δηδαζθφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ακέζσο παξαθάησ πεξίπησζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Καλνληζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε φια ηα ζηνηρεία ησλ αμηνινγήζεσλ δηαβηβάδνληαη ζηε Γηεχζπλζε 

ηνπ Π.Μ.. θαη ζηα κέιε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο.  

 

Γηα εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ εθθξαζηεί  ζνβαξά παξάπνλα εθ κέξνπο ησλ 

θνηηεηψλ θαη ηα έληππα ησλ δχν αμηνινγήζεσλ επηβεβαηψλνπλ απηφ, ηφηε ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή 

νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο, πξνθαλψο θαηά ηε δηαδηθαζία λέαο αλάζεζεο ηνπ 

καζήκαηνο γηα ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο. Ζ Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο έρεη ην δηθαίσκα ηεο ηειηθήο 

απφθαλζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο γηα ηε λέα αλάζεζε ησλ καζεκάησλ, ηελ νπνία έρεη 

ππνβάιιεη ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ..  

 



16 

 

ε θάζε πεξίπησζε, φηαλ ζπλερίδεηαη ε δηεμαγσγή καζήκαηνο κε ηξφπν πνπ δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή 

εηζεγείηαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ δηδάζθνληα θαη ε Γ..Δ.. δηαηεξεί  ην δηθαίσκα ηεο ηειηθήο 

απφθαλζεο.  

 
 
6. Τπνρξεώζεηο θνηηεηώλ 
 
Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ γίλνληαη δεθηνί ζην Π.Μ.. είλαη ππνρξεσκέλνη: 

 

1. Να παξαθνινπζνχλ θαλνληθά θαη αλειιηπψο ηα καζήκαηα ηνπ ηζρχνληνο πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ ππνγξάθνληαο ζην παξνπζηνιφγην. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη δηα δψζεο ή κέζσ ζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο είλαη 

ππνρξεσηηθή. Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο πνπ απνπζηάδεη γηα πεξηζζφηεξν απφ ην 20% ησλ 

πξνβιεπφκελσλ σξψλ δηδαζθαιίαο ελφο καζήκαηνο αλά εμάκελν, ζεσξείηαη απνηπρψλ ζην 

κάζεκα απηφ θαη ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ εμέηαζή ηνπ. 

2. Να ππνβάιινπλ κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ην θάζε 

κάζεκα. 

3. Να πξνζέξρνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο εμεηάζεηο. 

4. Να ππνβάιινπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ην έληππν κε 

ην(α) κάζεκα (καζήκαηα) επηινγήο πνπ ζέινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ θάζε εμάκελν. 

5. Να ππνβάιινπλ ζηε Γξακκαηεία, θαηά ην πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα απφ ηε Γηεχζπλζε θαη ηνπ 

πληνληζηέο ησλ Καηεπζχλζεσλ, ην Δξεπλεηηθφ Τπφκλεκα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ. θαζψο 

επίζεο λα ππνβάινπλ ζπγρξφλσο ηελ ππεχζπλε δήισζε φηη δελ εκπεξηέρνληαη ζηνηρεία 

αληηγξαθήο/ ινγνθινπήο (βιπ. Παξάξηεκα Γ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ). 

6. Να θαηαβάιινπλ ηα δίδαθηξα ζηηο εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο κέρξη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, δελ 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαβνχιεπζε νχηε λα θαηαζέζεη ζέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηε 

Γξακκαηεία. 

7. Να έρνπλ εμνθιήζεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαζψο θαη φπνηα άιιε ππνρξέσζε 

πξνο ην Ίδξπκα πξηλ απφ ηελ νξθσκνζία. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα λα 

παξαιάβνπλ ηε βεβαίσζε νινθιήξσζεο ζπνπδψλ θαζψο επίζεο λα νξθηζηνχλ θαη λα 

παξαιάβνπλ ην κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο. 

8. Να ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ, ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία θαη φιεο 

ηα άξζξα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

9. Ζ κε ηήξεζε φισλ ησλ παξαπάλσ, ρσξίο ζνβαξή θαη ηεθκεξησκέλε δηθαηνινγία, απνηειεί 

βάζε απνξξηπηηθνχ βαζκνχ ή απνθιεηζκνχ απφ ην πξφγξακκα. Οη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη 

ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Π.Μ.., γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηα αληίθεηηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ 

αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο ζην άξζξν 14 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

 
 
7. Αμηνιόγεζε θνηηεηώλ  
 
Α. Αμηνιόγεζε καζεκάησλ  

Ζ αμηνιφγεζε θαη ε βαζκνιφγεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ είλαη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα 

ηνπ εθάζηνηε δηδάζθνληα. ηελ αμηνιφγεζε πεξηιακβάλνληαη ε ζπκκεηνρή θαη επίδνζε ζην 

κάζεκα, θαζψο θαη ζηα πξνβιεπφκελα ζην πξφγξακκα ηνπ καζήκαηνο ζεκηλάξηα, εξγαζίεο θαη 

αζθήζεηο. Ζ βαζκνινγία ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε ην ίδην ζχζηεκα πνπ ηζρχεη γηα 

ηνπο θνηηεηέο ηνπ πξνπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ: ειάρηζηε βαζκνινγία ην  κεδέλ (0), βάζε ην 

πέληε (5) θαη άξηζηα ην δέθα (10). ε πεξίπησζε απνηπρίαο ή κε πξνζέιεπζεο ζηελ εμέηαζε ελφο 

καζήκαηνο, ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο έρεη δηθαίσκα λα επαλεμεηαζζεί ζηελ επφκελε εμεηαζηηθή, 

αθφκε θαη αλ ην κάζεκα δελ πξνζθέξεηαη ζηελ επφκελε εμεηαζηηθή. Σν δηθαίσκα απηφ ηζρχεη άπαμ.  
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Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη σο εμήο: 
 

Βαζκφο 

10 

9,5 

9,0 

8,5 

8,0 

7,5 

7,0 

6,5 

6,0 

5,5 

5,0 

ΑΠ = Απνηπρία (Δπαλάιεςε) 

ΓΠ = Γελ Παξνπζηάζηεθε, Διι = Διιηπψο 

 
Φνηηεηήο πνπ βαζκνινγείηαη ζηελ 1ε εμέηαζε ελφο καζήκαηνο κε βαζκφ Α.Π. (Απνηπρία – 

Δπαλάιεςε) ή δελ παξνπζηάδεηαη ζηηο εμεηάζεηο (Γ.Π.), επαλεμεηάδεηαη κία θαη κφλν θνξά ζε 

επαλαιεπηηθή εμέηαζε, φηαλ απηή θαζνξηζηεί ζε επφκελε εμεηαζηηθή πεξίνδν.  ε πεξίπησζε 

απνηπρίαο θαη απηήλ ηε θνξά ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη ην κάζεκα ζην εμάκελν πνπ 

ζα δηδαρζεί, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα, αθνχ θαηαβάιιεη ηα αληίζηνηρα δίδαθηξα (200 επξψ αλά 

κάζεκα). Αλ ν θνηηεηήο απνηχρεη, ή δελ εκθαληζηεί, ηφηε δηαγξάθεηαη απφ ην Π.Μ.. κε απφθαζε 

ηεο Γ..Δ.. θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο. Ο θνηηεηήο πνπ απέηπρε 2 θνξέο ζε 

κάζεκα, έρεη ην δηθαίσκα, πξηλ ηελ απνβνιή ηνπ απφ ην Π.Μ.., λα δεηήζεη απφ ηε Γ..Δ.. λα 

νξίζεη Σξηκειή Δπηηξνπή, ε νπνία ζα εμεηάζεη ην ζέκα θαη ζα απνθαλζεί γηα ην ζα πξνζθεξζεί ζην 

θνηηεηή ε δπλαηφηεηα επαλεμέηαζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ηειεπηαίαο εμέηαζεο (δειαδή κε 

επαλάιεςε ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο θαη θαηαβνιή ησλ αληίζηνηρσλ δηδάθηξσλ). ηελ 

παξαπάλσ Σξηκειή Δπηηξνπή δχλαηαη λα ζπκκεηάζρεη θαη ν θαζεγεηήο πνπ βαζκνιφγεζε ην 

κάζεκα. 

Βαζκφο ΔΛΛ (ειιηπψο) δίδεηαη απφ ην δηδάζθνληα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο έρεη πξνζέιζεη 

ζηελ πξψηε εμέηαζε, αιιά ηζρχεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

α) δελ έρεη παξαδψζεη ππνρξεσηηθή εξγαζία κέρξη ην ηέινο ηνπ εμακήλνπ ή, ζχκθσλα κε 

εηζήγεζε ηνπ αθαδεκατθνχ ππεπζχλνπ ηνπ καζήκαηνο, δελ έρεη αληαπνθξηζεί επαξθψο ζηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο 

β) έρεη ππεξβεί ην αλψηαην φξην ησλ επηηξεπφκελσλ απνπζηψλ.  

Ο θνηηεηήο πνπ έρεη ιάβεη ην βαζκφ ΔΛΛ (ειιηπψο), νθείιεη λα αληαπνθξηζεί εθ λένπ ζηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο ζχκθσλα κε ηα απηά πνπ πξνβιέπεη 

ν παξψλ Καλνληζκφο ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηεο παξνχζαο δηάηαμεο.  

Οη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξάζεη φια ηα καζήκαηα ησλ Α’ θαη Β εμακήλσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ.  

 
Β. Αμηνινγηθή θιίκαθα ηνπ Σίηινπ πνπδώλ  
 
Ζ θιίκαθα θαηαλνκήο ησλ βαζκψλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ Σίηινπ πνπδψλ ηνπ Π.Μ.. είλαη ε 
αθφινπζε: 
 

ΑΡΗΣΑ: 8,50 έσο 10,00 

ΛΗΑΝ ΚΑΛΧ: 6,50 έσο 8,49 

ΚΑΛΧ: 5,00 έσο 6,49 
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Άξζξν 9ν  
Οξθσκνζία 

 
Ζ ηειεηή νξθσκνζίαο (απαγγειία ηνπ εηδηθνχ φξθνπ) γίλεηαη πάληνηε ηνπο κήλεο Ηνχλην/ Ηνχιην ή 
Ννέκβξην/Γεθέκβξην κε εηδηθή ηήβελλν θαη παξνπζία ηνπ Πξχηαλε ή/θαη ησλ Αλαπιεξσηψλ 
Πξπηάλεσλ, ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.. θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη 
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. Ζ ηήβελλνο, ηελ νπνία ζα θνξνχλ νη θνηηεηέο θαηά ηελ ηειεηή απνθνίηεζήο 
ηνπο, ζα είλαη καλδχαο απφ καχξν χθαζκα, κε πεξηιαίκην θαη κπέξηα, πνπ ζα θέξνπλ ην ρξψκα 
ηνπ Σκήκαηνο. 
Σν Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ηππψλεηαη ζε θαιαίζζεηε εηδηθή πεξγακελή, γηα ηελ νπνία νη θνηηεηέο 
ζα θαηαβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ην πνζφ ησλ 50 επξψ. 
Σν πνζφ απηφ αθνξά ηε δαπάλε γηα ηελ αγνξά ηεο κεκβξάλεο θαη ησλ εμφδσλ εθηχπσζήο ηεο. Με 
ηελ θαηαβνιή ηνπ παξαπάλσ πνζνχ νη θνηηεηέο, εθηφο ηεο κεκβξάλεο ηνπ πηπρίνπ, δηθαηνχληαη λα 
ιάβνπλ δσξεάλ έλα (1) αληίγξαθν πηπρίνπ θαη έλα (1) πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο.  

 
 

Άξζξν 10ν  
Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε 

 
1. Πφξνη ησλ Π.Μ.. κπνξεί λα είλαη δσξεέο, παξνρέο, θιεξνδνηήκαηα, ρνξεγίεο θνξέσλ ηνπ 

δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα γεληθά, λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ ή πφξνη απφ εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα, θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, επηρνξεγήζεηο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

δίδαθηξα. Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε γίλεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (ΔΛΚΔ) 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

2. Ζ δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ησλ Π.Μ.. γίλεηαη απφ ηνλ ΔΛΚΔ θαη θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

α) 65% γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ακνηβέο − απνδεκηψζεηο ηνπ 

δηδαθηηθνχ, ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, γηα εξγαζία πνπ ππεξβαίλεη ηηο θαηά λφκν 

ππνρξεψζεηο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο κεηά 

απφ πξφηαζε ηεο Γ..Δ... 

β) 25% γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ ηδξχκαηνο πνπ αθνξνχλ ην Π.Μ.. θαη 

γ) 10% θξαηήζεηο ππέξ ηνπ ΔΛΚΔ. 

Ζ αλσηέξσ θαηαλνκή δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ρνξεγίαο ή δσξεάο γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, 

θαζψο θαη γηα θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο. 

3. Σα δίδαθηξα θαηαηίζεληαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο θαη πξνζθνκίδεηαη ε ζρεηηθή απφδεημε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ο θνηηεηήο 

παξαιακβάλεη απφδεημε είζπξαμεο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο θνίηεζεο δελ επηζηξέθνληαη  ηα 

δίδαθηξα πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί. Ο θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα δίδαθηξα ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζχκθσλα κε ηελ 

αθφινπζε πεξίνδν ησλ δφζεσλ: 1) Καηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ 500 Δπξψ θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην 

Π.Μ.., 2) θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ 1000 Δπξψ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ Β’ εμακήλνπ θαη 3) θαηαβνιή 

ηνπ πνζνχ ησλ 1000 Δπξψ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ Γ’ εμακήλνπ. Δπηπιένλ, κεηά ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαζψο θαη φισλ ησλ εμεηαζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ν θνηηεηήο, 

ελφςεη ηεο νξθσκνζίαο ηνπ, νθείιεη λα θαηαζέζεη ην παξάβνιν νξθσκνζίαο (ην πνζφ ησλ 50 

Δπξψ) ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη λα 

πξνζθνκίζεη ηε ζρεηηθή απφδεημε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

4. Υξήκαηα απφ ηελ θαηαβνιή δηδάθηξσλ δελ επηζηξέθνληαη εθηφο απφ απνδεδεηγκέλεο εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθέο πεξηπηψζεηο. (Ζ αιιαγή ηφπνπ θαηνηθίαο ή εξγαζίαο/απαζρφιεζεο δελ θαηαινγίδνληαη 

ζηηο εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο πεξηπηψζεηο.) ε θάζε πεξίπησζε, απηφ απνθαζίδεηαη κεηά απφ 

εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Π.Μ.. ζηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία θέξεη θαη 

ηελ επζχλε ηεο απφθαζεο.   

5. Σα έζνδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ 

αλαγθψλ, φπσο: απνδεκηψζεηο κειψλ ΓΔΠ θαη εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, δηνηθεηηθή θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε, πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ, πξνκήζεηα εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, πξνκήζεηα ινγηζκηθψλ, ππνηξνθίεο, αλαιψζηκα πιηθά, έμνδα πξνβνιήο 
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θαη δηαθήκηζεο, έμνδα κεηαθηλήζεσλ, δηάθνξα άιια έμνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ. Ζ νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε γίλεηαη απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή θαη εγθξίλεηαη απφ ηε Γ..Δ.., ελψ ηελ επνπηεία 

αζθεί ε Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 3685/2008 (ΦΔΚ 148Α΄) ην 65% ηνπ εηήζηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξά ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

156.000 € θαη αλαιχεηαη  ζε θαηεγνξίεο δαπαλψλ σο εμήο: 

 
 

Πξνυπνινγηζκφο Γαπαλψλ χλνιν (Δπξψ) 

1) Ακνηβέο/ απνδεκηψζεηο Γηδαθηηθνχ, Γηνηθεηηθνχ θαη Σερληθνχ 
Πξνζσπηθνχ 

135.940 
 

3) Πξνκήζεηα εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, εηδηθνχ 
εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθψλ θαη αλαισζίκσλ 

12.060 
 

5) Δθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα θαη δαπάλεο 
δεκνζηεχζεσλ 
 

4.000 
 

6) Λνηπά έμνδα 
 

4.000 
 

ΤΝΟΛΟ 156.000 

 
Σν αλσηέξσ θφζηνο θαιχπηεηαη απφ ηα δίδαθηξα ησλ θνηηεηψλ θαζψο θαη άιιεο πεγέο φπσο 
δσξεέο, ρνξεγίεο θαη ινηπά. 
 

 
Άξζξν 11ν 

Αμηνιόγεζε Πξνγξάκκαηνο 
 

Σν Π.Μ.. πξνζαξκφδεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί αμηνιφγεζεο ηνπ Ν. 3685/08 (άξζξν 1, παξ. 2) θαη 

ζπληάζζεηαη θάζε ηξία (3) ρξφληα έθζεζε αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3374/05 

(ΦΔΚ 189 Α’). 

 
Άξζξν 12ν 

Γηάξθεηα Λεηηνπξγίαο 
 
Ζ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. είλαη επηά (7) έηε, κέρξη θαη ην αθαδεκατθφ έηνο 2021-2022. Σν 

αξγφηεξν ην ηειεπηαίν εμάκελν ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.., κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ 

Δηδηθήο χλζεζεο, κεηά απφ πξφηαζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. πξνο ηε Γ..Δ.. 

ηνπ Σκήκαηνο, κπνξεί λα δεηεζεί παξάηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε. 

 
Άξζξν 13ν 

Κνηλέο Γηαηάμεηο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ θαη Γηδαθηνξηθνύ Κύθινπ πνπδώλ 
 
1. Γιώζζα ζπγγξαθήο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (Μ.Γ.Δ.) θαη ηεο 
Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο (ΓΓ) 
Με απφθαζε ηεο Γ..Δ.. νξίδεηαη ε γιψζζα ζπγγξαθήο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο 

Δξγαζίαο ή ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο (Ν. 3685/2008, άξζξν 9 παξ. 4 εδάθην γ). 

 
2. Τιηθνηερληθή ππνδνκή 
Σν Π.Μ.. ζα ιεηηνπξγεί ζηνπο ρψξνπο δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο ηνπ Σκήκαηνο, θαη ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα εξγαζηήξηα, ν εμνπιηζκφο θαη ε δηνηθεηηθή δνκή ηνπ Σκήκαηνο. Οη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 
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κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ην βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ζπγγξαθή ησλ εξγαζηψλ 

ηνπο απφ ηα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ζηηο νπνίεο ην Παλεπηζηήκην έρεη 

εμαζθαιίζεη πξφζβαζε. 

 
3. Πξνζσπηθό θαη Τπνζηήξημε 
Ζ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Π.Μ.. θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δηνηθεηηθή, νηθνλνκηθή θαη 

ηερλνινγηθή ππνζηήξημε, ζε γξαθεία θαη πξνζσπηθφ πξνβιέπεηαη απφ ηε Γ..Δ.. θαηά ηελ 

ππνβνιή έγθξηζεο πξνγξακκάησλ ζηελ Πξπηαλεία, είηε απφ ππάξρνλ κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ 

Σκήκαηνο είηε κε ηε δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ πνπ ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Π.Μ... 

 
 

Άξζξν 14ν 

Πεηζαξρηθά δεηήκαηα 
 
Καηά ηελ εγγξαθή ηνπο φινη νη θνηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππνγξάςνπλ ην «πκβφιαην 

Σηκήο», δειαδή έλα θείκελν (βιπ. Παξάξηεκα Α ζην ηέινο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ), ζην νπνίν 

ζα δειψλνπλ φηη δεζκεχνληαη λα ηεξήζνπλ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ...  

Οπνηνδήπνηε παξάπησκα ή παξάβαζε αθαδεκατθήο δενληνινγίαο παξαπέκπεηαη ζηε 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία εμεηάδεη ην δήηεκα θαη εηζεγείηαη ζηε Γ..Δ.. πνπ είλαη ππεχζπλε 

γηα ηελ ηειηθή εθηίκεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ. Γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, νη πνηλέο πνπ ζα 

επηβάιινληαη, εάλ ζπιιεθζνχλ λα αληηγξάθνπλ ζε εξγαζίεο, εμεηάζεηο ή ζηε Μεηαπηπρηαθή 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπο, ζα είλαη σο εμήο: 

 

 

1) Μαζήκαηα 

 

 Ζ πξψηε θνξά πνπ δηαπηζηψλεηαη αληηγξαθή/ινγνθινπή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ: 

Απνθιεηζκφο ηνπ θνηηεηή απφ ηηο εμεηάζεηο ηνπ καζήκαηνο θαη ππνρξέσζε λα 

παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα μαλά ηελ επφκελε θνξά κε ηηο αλάινγεο ππνρξεψζεηο. 

 Ζ δεχηεξε θνξά πνπ δηαπηζηψλεηαη αληηγξαθή/ινγνθινπή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ:  

Γηαγξαθή απφ ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. 

 

2) Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

 

Με ηελ ππνβνιή ηεο Μ.Γ.Δ. ν θάζε θνηηεηήο ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε (βιπ. Παξάξηεκα Β ζην 

ηέινο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ), ζηελ νπνία ζα δειψλεη ππεχζπλα θαη ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία φηη ε Μ.Γ.Δ. απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντφλ πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη δελ είλαη πξντφλ 

κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξαθήο, θαζψο επίζεο θαη φηη νη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί πεξηνξίδνληαη ζην επίπεδν ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαθνξάο θαη κφλν.  

ε πεξίπησζε δηαπηζησκέλεο αληηγξαθήο/ινγνθινπήο, κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.., ε ειάρηζηε 

πνηλή πνπ επηβάιιεηαη είλαη ε ππνρξέσζε ηνπ θνηηεηή λα επαλαιάβεη ηελ εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ. κε 

άιιν ζέκα θαη κε άιινλ επφπηε θαζεγεηή. Ο πξψηνο επηβιέπσλ θαζεγεηήο ακείβεηαη πιήξσο θαη 

ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη ην εμάκελν κε ηηο αλάινγεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο. Ζ 

κέγηζηε πνηλή πνπ κπνξεί λα επηβιεζεί ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο αληηγξαθήο/ινγνθινπήο είλαη ε 

δηαγξαθή ηνπ απφ ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ.  

Αλ ν θνηηεηήο έρεη απνθνηηήζεη, ε πνηλή είλαη ε αλάθιεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο 

Δηδίθεπζεο θαη ε πξνψζεζε ηνπ ζέκαηνο ζηε λνκηθή ππεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ έλαξμε 

ησλ αλάινγσλ λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

ην Παξάξηεκα Γ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ππάξρεη εθηελήο αλαθνξά ζην πεηζαξρηθφ αδίθεκα 

ηεο ινγνθινπήο / αληηγξαθήο, ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θνηηεηή θαη ζηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ε 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ. Οη θνηηεηέο ηνπ 

Π.Μ.. θαινχληαη λα κειεηήζνπλ κε πξνζνρή ην Παξάξηεκα Γ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 
 

 
ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ, ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 

 
 
 
 

   
 

ΤΜΒΟΛΑΙΟ ΣΙΜΗ  
 
Ο ππνγεγξακκέλνο/ε ………………….κεηαπηπρηαθφο/ε θνηηεηήο/ηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, κε 

Δηδίθεπζε………………………………………………………………………………….., 

θαη Αξηζκφ Μεηξψνπ………………………………… 

 
Γειώλσ ππεύζπλα όηη: 

 
Όηη έρσ δηαβάζεη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ηνλ απνδέρνκαη.  

 
 

Θεζζαινλίθε, 
 

Ζκεξνκελία:  ___ / ___  / _____ 

 

………………………………………………………. 
(ππνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986). 
 

ΠΡΟ
(1)

: ΣΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΜΟΤ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΚΠ, ΣΟΤ ΠΑΜΑΚ.  

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

1599/1986, δειψλσ φηη: 

Δειώλφ σπεύζσλα θαη ελ γλώζεη ηφλ ζσλεπεηώλ ηοσ λόκοσ περί υεσδούς δειώζεφς, όηη ε Μεηαπηστηαθή 

Δηπιφκαηηθή Εργαζία κοσ κε ηίηιο: 
 

“….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….“    

ε οποία θαηαηέζεθε ηελ …../ ….. / 201…. κε επηβιέποληες θαζεγεηές  

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 

έτεη  ζσγγραθεί αποθιεηζηηθά θα κόλο από εκέλα θαη δελ είλαη αποηέιεζκα αληηγραθής από 

οποηαδήποηε πεγή. Εάλ δηαπηζηφζεί όηη ε εργαζία γράθηεθε από άιιολ ή σπάρτεη αληηγραθή, ηόηε γλφρίδφ όηη ε 

προβιεπόκελε ποηλή κπορεί λα είλαη κέτρη θαη ε αθαίρεζε ηοσ αληίζηοητοσ πηστίοσ κοσ. (4) 

Ημερομηνία:  ___ / ___  / _____ 

 

                                                                                                    Ο – Η – Δηλ.  

(Τπνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 
 

 

 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ, ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ 
ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΓΔΙΑ  

 

 
ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΟΝΗΗ  

ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΠΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 
(FIELD EXPERIENCE AND PRACTICUM) 

 
 

 
 

 
Οδεγόο Φνηηεηή 
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Δηζαγσγή 

Σύληνκε πεξηγξαθή 

Σν κάζεκα «Δκπεηξία Πεδίνπ θαη Πξαθηηθή Άζθεζε» (Field Experience and Practicum)» απνηειεί 
ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ ζεσξηψλ πνπ θαιχθζεθαλ θαη ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζηα 
καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ κε ηελ έξεπλα θαη ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 
Έρεη ζηφρν ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ελλνηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο εηζεγήζεηο θαη 
απνηειείηαη απφ ηελ εκπεηξία πεδίνπ / πξαθηηθή άζθεζε. ην πιαίζην απηφ, νη θνηηεηέο θαη νη 
θνηηήηξηεο ζα επηζθεθηνχλ εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζα εκπιαθνχλ ζε έλα εχξνο 
δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο κε ηελ θαζεκεξηλή πξάμε. 
Δπηπιένλ, νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο ζα ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο θαη αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ εκπεηξία πεδίνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ζα ζπδεηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο, ζα πξνζθέξνπλ θαη ζα ιακβάλνπλ 
αλαηξνθνδφηεζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Με απηφ ην κάζεκα νη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα 
θαηαλννχλ ηε ζρέζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, λα αλαγλσξίδνπλ 
θελά ζηελ ππάξρνπζα γλψζε θαη λα αλαπηχζζνπλ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία έρνπλ 
αληίθηππν, πινπνηψληαο ηαπηφρξνλα δξαζηεξηφηεηεο ζε εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο κε ζηφρν ηελ 
αλάπηπμε ησλ εγεηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ.  

Δηδηθνί δηδαθηηθνί ζηόρνη 

Οη θνηηεηέο κέζσ ηεο εκπεηξίαο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ζα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πνπ 
αλακέλνληαη απφ εγέηεο εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ, ζα απνθηήζνπλ εκπεηξία δηαρείξηζεο 
πξνβιεκάησλ, ιήςεο απνθάζεσλ, δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ θαη, ηαπηφρξνλα, ζα αλαπηχμνπλ ηηο 
ηθαλφηεηεο ηνπο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο ζηελ θαηαγξαθή αλαγθψλ θαζψο θαη ζηε ζπιινγή, αλάιπζε 
θαη παξνπζίαζε δεδνκέλσλ.   
Γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο απαηηείηαη: 

 ε παξαθνινχζεζε 13 δηαιέμεσλ 

 ε θπζηθή παξνπζία ηνπο (10-20 ψξεο) ζην θνξέα ηεο επηινγήο ηνπο γηα ηελ εκπεηξία 
πεδίνπ (θαηαγξαθή κε εκεξνιφγην)  

 ε παξάδνζε ραξηνθπιαθίνπ  

Α΄ Μέξνο: Δηζεγήζεηο 

ην πξψην κέξνο ηνπ καζήκαηνο ζα θαιπθζνχλ ηα παξαθάησ ζέκαηα κέζσ εηζεγήζεσλ θαη 
ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ. Κάζε ζπλάληεζε δηαξθεί 3 ψξεο. Μέρξη θαη ηελ έβδνκε ζπλάληεζε, 
αθηεξψλεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο εκπιέθνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ Practicum, ζηελ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηνπ Practicum, θαη ζηνλ νκαδηθφ ζρεδηαζκφ θαη 
αμηνιφγεζε δξαζηεξηνηήησλ γηα ην Practicum. ηηο ηειεπηαίεο έμη ζπλαληήζεηο νη θνηηεηέο ζα 
παξνπζηάζνπλ ηελ πξφνδφ ηνπο θαη ζα γίλεηαη νκαδηθή αμηνιφγεζε. Ζ ζεηξά ησλ παξνπζηάζεσλ 
ζα γίλεη κε ηπραία επηινγή. 

Κάζε ζπλάληεζε ζα απνηειείηαη απφ παξνπζηάζεηο θνηηεηψλ/ηξηψλ. ηηο παξνπζηάζεηο πνπ ζα 
έρνπλ ηελ κνξθή PowerPoint (ή άιινπ παξφκνηνπ κέζνπ) ζα πεξηγξάθνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο 
πνπ εθηειέζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Practicum, ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηα 
πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ, ε αηνκηθή εκπεηξία θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηα ζηειέρε θαη ην θνξέα 
γεληθφηεξα (ζρέζεηο, απνδνρή απφ ην θνξέα, επηθνηλσλία, θιίκα), νη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε 
δεμηνηήησλ. Ζ παξνπζίαζε ζα πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ 
επηιέρζεθε κε βάζ ην νπνίν ζρεδηάζηεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ, ζα 
δηαηππψλνληαη εξσηήκαηα θαη πξνηάζεηο γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο θνηηεηέο. ηφρνο είλαη ε 
αληαιιαγή απφςεσλ θαη ε αλαηξνθνδφηεζε. Γηα θάζε θνηηεηή/ηξηα δίλνληαη απζηεξά 20 ιεπηά γηα 
λα παξνπζηάζεη ην έξγν ηνπ/ηεο. Έπεηηα ζα αθηεξψλνληαη 10 ιεπηά γηα ηε ζπδήηεζε θαη ηελ 
αλαηξνθνδφηεζε. 
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Β΄ Μέξνο: Practicum: Απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε 

Δηζαγσγή 

Σν Practicum έρεη ζηφρν νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο λα εμνηθεησζνχλ κε πηπρέο ηεο δηνίθεζεο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα επηηξέςεη ζηνπο κειινληηθνχο εγέηεο λα 
απνθηήζνπλ πξαθηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα δηνίθεζεο βηψλνληαο ηε δξάζε πξαγκαηηθψλ 
νξγαληζκψλ, κειεηψληαο ζρέζεηο,  πξνηείλνληαο αιιαγέο, αλαιακβάλνληαο έξγα, βνεζψληαο ζηελ 
επίηεπμε ζηφρσλ. Σν φξακα καο είλαη λα πξνεηνηκάζνπκε επαγγεικαηίεο ζηε εγεζία εθπαηδεπηηθψλ 
νξγαληζκψλ πνπ ζα επηδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ πξνζπκία γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ 
ζρνιείσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ, ψζηε λα γίλεη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή ε εθπαίδεπζε θαη 
ε δηά βίνπ κάζεζε. Σαπηφρξνλα, νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Practicum 
γίλνληαη κνρινί αιιαγήο ζπλδένληαο ην παλεπηζηήκην κε ηελ θνηλσλία. 
 
Σν Practicum είλαη κηα πνιχηηκε εκπεηξία γηα ην θνηηεηή θαη ηε θνηηήηξηα πνπ κειεηά ηα ζέκαηα ηεο 
εγεζίαο θαη ηεο δηνίθεζεο θαζψο δίλεη πξφζβαζε ζε πξαγκαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη κεηαηξέπεη 
ηνλ κειεηεηή ζε ελεξγφ κέινο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο νξγάλσζεο, ηεο 
ζηειέρσζεο, ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ. Μέζσ ηεο εκπεηξίαο πεδίνπ ν 
θνηηεηήο/ ε θνηηήηξηα αιιάδεη ξφιν θαη δελ είλαη πιένλ κφλν εθπαηδεπηηθφο ή ζχκβνπινο, αιιά 
έλαο εθπαηδεπφκελνο εξεπλεηήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, πνπ καζαίλεη κέζσ ηεο πξάμεο 
θαη βιέπεη ηνλ νξγαληζκφ ζθαηξηθά.  
 
Σν Practicum ζα βνεζήζεη επίζεο ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο λα αλαδείμνπλ θαη λα 
αλαπηχμνπλ αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηθαλφηεηεο θαη δηαλνεηηθέο θαη πξαθηηθέο αξεηέο πνπ 
αλακέλνληαη απφ έλαλ εγέηε εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, φπσο ε σξηκφηεηα, ε επθπΐα, ε θαινζχλε, 
ε ζπκπάζεηα, ε εηιηθξίλεηα, ε εμππεξεηηθφηαηα, ε ακεξνιεςία θαη ε δηαθξηηηθφηεηα, ζέηνληαο ηε 
βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε, ψζηε 
κειινληηθά λα εγεζνχλ απνηειεζκαηηθά κίαο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Μέζσ ηεο εκπεηξίαο 
πεδίνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην θνηηεηή θαη ηε θνηηήηξηα λα γλσξίζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 
δηνίθεζεο, ηα θαζεκεξηλά θαη καθξνρξφληα πξνβιήκαηα θαη ηνπο επηηξέπεη λα εθηεζνχλ ζε 
νξγαλσηηθέο δνκέο, λα εκπιαθνχλ ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ πξνο ηελ επίηεπμε ησλ 
ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη λα είλαη ελεξγά κέξε ηνπ 
βξαρππξφζεζκνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ ελφο νξγαληζκνχ.  
 
ην πιαίζην ηνπ Practicum ελζαξξχλνπκε ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο λα εκπιαθνχλ ζηηο 
δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, λα πξνηείλνπλ ιχζεηο, λα αληαπνθξηζνχλ ζε ζπγθξνχζεηο θαη 
λα ζρεδηάζνπλ δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο ζα απνθηήζνπλ κηα πξαγκαηηθή αίζζεζε γηα ην ηη ζεκαίλεη 
λα είζαη εγέηεο εθπαηδεπηηθνχ θνξέα φρη κφλν παξαηεξψληαο αιιά θαη ζπκκεηέρνληαο ζην ξπζκφ 
ηεο εκέξαο ελφο εγέηε εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Οη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο ζα αλαθαιχςνπλ 
φηη αλαιακβάλνληαο έλα έξγν ή ηελ εγεζία κία νκάδαο ζα επσθειεζνχλ ζεκαληηθά, θαζψο ζα 
έρνπλ πξφζζεηεο επθαηξίεο γηα λα εμαζθήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ιήςε 
απνθάζεσλ. Όζνη έρνπλ ήδε βξεζεί ζε έλα εγεηηθφ ξφιν γηα έλα ή πεξηζζφηεξα έηε πξηλ απφ ην 
Practicum ζα δηαπηζηψζνπλ φηη απηφ εκπινπηίδεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηε δηνηθεηηθή εκπεηξία. 
 
Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Practicum νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 
δηαδηθαζίεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ γηα 10-20 ψξεο. Ζ δηαδηθαζία ιακβάλεη ρψξα ζε έλα 
νπνηνδήπνηε εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, π.ρ. έλα ζρνιείν, έλα παλεπηζηήκην, έλα ηλζηηηνχην 
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ην ηκήκα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ κία επηρείξεζεο, ζε ζρνιεία 
δεχηεξεο επθαξπίαο, ζε εζπεξηλά ζρνιεία, θέληξα ειεπζέξσλ ζπνπδψλ, θνιιέγηα, ΚΔΚ, θ.ιπ. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ αλακέλεηαη νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο λα 
ζπλεξγαζηνχλ ζηελά κε ηνλ κέληνξά ηνπο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ κειεηψληαο ηελ εγεζία 
κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, ηνπ δηαιφγνπ, θαη ηεο έθζεζεο ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηά ηνπ δνκψληαο 
ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ δξαζηεξηφηεηεο. Ο κέληνξαο ζπλήζσο είλαη έλα άηνκν κε 
εγεηηθή ζέζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα είλαη ε δηεπζχληξηα ελφο 
ζρνιείνπ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ν πξντζηάκελνο ελφο ηκήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη 
αλάπηπμεο πξνζσπηθνχ κηαο επηρείξεζεο. Οη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
κέληνξά ηνπο θαη ηελ ππεχζπλε πξαθηηθήο άζθεζεο ζα επηιέμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο ζα 
αλαιάβεη ν θνηηεηήο ή ε θνηηήηξηα λα πξαγκαηνπνηήζεη. Οη δξαζηεξηφηεηεο αλακέλεηαη λα 
εκπιέθνπλ ην θνηηεηή ή ηε θνηηήηξηα ζε εξγαζίεο πνπ ζα ηνπ/ηεο δίλνπλ ηελ επθαηξία λα κειεηήζεη 
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ηε ζπκπεξηθνξά εγεηψλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ή λα αζθήζεη ν ίδηνο ή ε ίδηα εξγαζίεο πνπ 
ζπλήζσο νη εγέηεο εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ αζθνχλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα αλαπηχμνπλ 
εγεηηθέο δεμηφηεηεο ζπκκεηέρνληαο ζε αλάιπζε αλαγθψλ θαη πξνβιεκάησλ, ζηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ζην ρψξν εξγαζίαο ζε ζέκαηα πνπ θαιχπηνπλ ηνκείο 
φπσο νη δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ην ζρνιείν θαη νη ζρέζεηο ηνπ κε ηελ 
θνηλφηεηα, νη ιεηηνπξγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο, ε αζθάιεηα θαη ε πγεία, ε αλάπηπμε 
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδψλ, ε αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη νη ρξήζεηο ηεο ηερλνινγίαο.  
 
Πέξα απφ ηελ πξαθηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ, ην Practicum έρεη 
ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο λα ελζσκαηψζνπλ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε 
πνπ έρνπλ ιάβεη απφ ηα καζήκαηά ηνπο θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ εκπεηξία ηνπο. ην 
πιαίζην ηνπ Practicum νη θνηηεηέο ζα εκπιαθνχλ ζε: 
• δεκηνπξγία ζρεδίνπ δξάζεο 
• ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή πεηξακάησλ κε ζελάξην 
• κειέηε πεξίπησζεο 
• παξαηήξεζε κε ηε κέζνδν shadowing 
• ζπιινγή δεδνκέλσλ κέζσ αηνκηθήο ζπλέληεπμεο (π.ρ. ζε ζηειέρε εθπαίδεπζεο) 
• ζπιινγή δεδνκέλσλ κε εξσηεκαηνιφγην 
• παηρλίδηα ξφισλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 
 
Ζ ελαζρφιεζή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ είλαη απηo-ξπζκηδφκελε θαη ν θάζε έλαο είλαη ππεχζπλνο/ε ηεο 
δηθήο ηνπ έξεπλαο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ δηθψλ ηνπ/ηεο δξαζηεξηνηήησλ. Οη 
θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα αθηεξψζνπλ ρξφλν πξνεηνηκαζίαο γηα ηηο 
ψξεο πξαθηηθήο εξγαζίαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. 

Φαξηνθπιάθην 

Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο εκπεηξίαο πεδίνπ νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο ζα αλαπηχμνπλ έλα 
ραξηνθπιάθην. Σν ραξηνθπιάθην είλαη έλα ζχλνιν εγγξάθσλ θαη άιισλ κέζσλ πνπ ζα βνεζήζεη 
ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο λα ζθεθζνχλ επάλσ ζηα δεηήκαηα δηνίθεζεο εθπαηδεπηηθψλ 
νξγαληζκψλ θαη λα ζπλζέζνπλ ηε δηθή ηνπο θηινζνθία γηα ηελ εγεζία βαζηζκέλνη ζε ζεσξεηηθέο 
πεπνηζήζεηο αιιά θαη ζηελ εκπεηξία ηνπο απφ ην Practicum. Οη ζπληνληζηέο ηνπ Practicum ζα 
αμηνινγήζνπλ ην ραξηνθπιάθην πεξηιακβάλνληαο ζηε δηαδηθαζία θαη δηεπζπληέο εθπαηδεπηηθψλ 
θνξέσλ.  Σν ραξηνθπιάθηα απνηειείηαη απφ νρηψ ελφηεηεο. 

Πεξηγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θνξέα ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ην 
Practicum (Case study) 

Οη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο θαινχληαη λα πεξηγξάςνπλ κε αλσλπκία ηνλ εθπαηδεπηηθφ θνξέα ηνλ 
νπνίν επηζθέπηνληαη. Ζ πεξηγξαθή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελφηεηεο θαη δελ ζα 
πξέπεη λα μεπεξλά ηηο 3.000 ιέμεηο. 

1. χληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ θνξέα / εκαληηθά ζπκβάληα 
2. Απνζηνιή, ζθνπφο θαη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ 
3. Δπηρεηξεζηαθή θαη ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή 
4. Οξγαλσηηθή δνκή 
5. Πεξηγξαθή ζέζεσλ εξγαζίαο (job descriptions) 
6. Πξνδηαγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο (job specifications) 
7. Οξηδφληηα θαη θάζεηε επηθνηλσλία κέζα ζηνλ νξγαληζκφ 
8. Δπηθνηλσλία κε εμσηεξηθνχο θνξείο θαη (stakeholders) 
9. Παξαθίλεζε θαη αμηνπνίεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 
10. Δθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

Οκάδεο εξγαζίαο 

Σν παξαδνηέν ηνπ καζήκαηνο απηνχ είλαη ε «αλαθνξά εκπεηξίαο πεδίνπ». Οη θνηηεηέο θαη νη 
θνηηήηξηεο φκσο θαινχληαη λα δνπιέςνπλ ζε νκάδεο εξγαζίαο κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε κε ζηφρν 
ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ εξεπλψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 
εκβάζπλζε ζηα ππφ δηεξεχλεζε ζέκαηα.  
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Παξάδεηγκα 

Σηελ νκάδα Α (Γηώξγνο, Μαξία, Σηέιια, Γηάλλεο, Φσηεηλή) έρεη δνζεί ην ζέκα «Δξγαζηαθνί 

πόξνη θαη εξγαζηαθέο απαηηήζεηο». Ζ νκάδα επηιέγεη λα αλαζέζεη ζην Γηώξγν λα αλαδεηήζεη 

ηε βηβιηνγξαθία γηα ηε ζεσξία ηεο αληζνξξνπίαο κεηαμύ πξνζπάζεηαο-ακνηβώλ, ζηε Μαξία λα 

κειεηήζεη ην κνληέιν ησλ απαηηήζεσλ πόξσλ εξγαζίαο, ζηε Σηέιια λα αλαδεηήζεη ηηο 

επηδξάζεηο ησλ πςειώλ απαηηήζεσλ εξγαζίαο ζηε ςπρηθή πγεία, ζην Γηάλλε λα αλαδεηήζεη 

ηηο επηδξάζεηο ηεο πξόζβαζεο ζε πόξνπο εξγαζίαο θαη ε Φσηεηλή λα αλαδεηήζεη ππάξρνπζεο 

πνιηηηθέο γηα ηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ηελ αύμεζε πόξσλ ζε επξσπατθό θαη εζληθό 

επίπεδν. Ζ νκάδα ζπλαληηέηαη θαη ζπδεηά ηα επξήκαηα θαη μεθηλά ηνλ ζρεδηαζκό ησλ εξεπλώλ 

ηνπο ζέηνληαο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη πξνζδηνξίδνληαο ηνλ ηξόπν ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

Απνθαζίδνπλ όηη ζα ζπιιέμνπλ πνηνηηθά δεδνκέλα κε ηε κνξθή focus groups ζε 

εθπαηδεπηηθνύο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Κάζε group εθπαηδεπηηθώλ ζα ζπδεηήζεη κία 

απαίηεζε εξγαζίαο. Καζώο ζηα focus groups πάληα νη ζπληνληζηέο ηεο ζπδήηεζεο είλαη δύν ε 

νκάδα κνηξάδεηαη αληίζηνηρα, θαη έηζη ε Μαξία βνεζάεη ζην focus group ηεο Σηέιιαο θιπ. 

Κάζε κέινο ηεο νκάδαο πξνρσξάεη ζε πξώηε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θαη έπεηηα 

ζπλαληηνύληαη γηα κία αληαιιαγή απόςεσλ γηα ηα δεδνκέλα ηνπο. Παξάιιεια ε νκάδα 

ζρεδηάδεη θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα εθαξκόζνπλ ν θάζε έλαο θαη ε θάζε κία ζην 

θνξέα επηινγήο βαζηδόκελνη ζην ζέκα «Δξγαζηαθνί πόξνη θαη εξγαζηαθέο απαηηήζεηο». Γηα 

παξάδεηγκα, ν Γηώξγνο ζα πξνρσξήζεη ζε κία θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ζην θνξέα ηνπ 

θαη ζα εηνηκάζεη κία παξνπζίαζε γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηελ νπνία ζα δείρλεη ηα επξήκαηά 

ηνπ, ζα πξνηείλεη ιύζεηο θαη ζα δώζεη ρξόλν ζηνπο εξγαδόκελνπο λα ζπδεηήζνπλ θαη λα 

θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο. Ζ Φσηεηλή ζα παξαηεξήζεη ηε δηεπζύληξηα ηνπο ζρνιείνπ 

ηεο κε ηε κέζνδν shadowing θαη ζα θαηαγξάςεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ρεηξίδεηαη ηηο 

απαηηήζεηο εξγαζίαο ζην ζρνιείν ηεο. Δπίζεο ζα πάξεη ζπλέληεπμε από ηε δηεπζύληξηα κε 

ζηόρν ηε βαζύηεξε αλάιπζε ηνπο ζέκαηνο. 

Αλαθνξά εκπεηξίαο πεδίνπ 

 
Οη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο θαινχληαη λα ζρεδηάζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ 
εθπαηδεπηηθφ θνξέα ηνλ νπνίν επηζθέπηνληαη κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο θαζψο 
θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν θνξέαο. ηφρνο είλαη ε εκπινθή ηνπο ζε 
πξαγκαηηθά ζέκαηα. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα ζρεδηάδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ κέληνξα θαη ηελ 
ππεχζπλε πξαθηηθήο άζθεζεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ έλα έξγν πνπ ζα 
αλαιάβεη ν θνηηεηήο ή ε θνηηήηξηα γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο, ηελ εθπφλεζε κίαο κειέηεο 
αλαγθψλ, ηελ παξαηήξεζε ελφο κέινπο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο κε εγεηηθή ζέζε θιπ. Ζ 
αλαθνξά ηεο εκπεηξίαο πεδίνπ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

1.1. Δηζαγσγή 
1.1.1. ηφρνο ηνπ θνηηεηή/ ηεο θνηηήηξηαο 

1.2. Πεξηγξαθή δξαζηεξηνηήησλ 
1.2.1. χληνκε εηζαγσγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο  
1.2.2.  Πεξηγξαθή θάζε δξαζηεξηφηεηαο 

Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ν θνηηεηήο/ ε θνηηήηξηα ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
πεξηγξαθή ηεο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

Σίηινο 
ηφρνο 
Ζκεξνκελία/δηάζηεκα εθηέιεζεο 
Υξνληθή δηάξθεηα 
Άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ 
Πξνεηνηκαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
Πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ, πξνηάζεηο, έγγξαθα ή άιια 
κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
Απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο (επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη;) 
Αμηνιφγεζε 
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1.3. Πξνηάζεηο βειηίσζεο 
1.4. πκπεξάζκαηα -  πδήηεζε ηεο εκπεηξίαο πεδίνπ 
 

Ηκεξνιόγηα θαηαγξαθήο δξαζηεξηνηήησλ (Logs) 

Οη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο ζα νξγαλψζνπλ ην πξφγξακκά ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο κέληνξέο 
ηνπο. Απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δέθα ψξεο παξνπζίαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο εκπεηξίαο πεδίνπ. Γηα θάζε εβδνκάδα ηεο έξεπλαο πεδίνπ ν θνηηεηήο/ ε θνηηήηξηα 
θαηαγξάθεη ηελ εκπεηξία ηνπ/ηεο ζην εηδηθά δηακνξθσκέλν εκεξνιφγην (log) θαη ην ππνβάιεη ζηνλ 
επφπηε δξαζηεξηνηήησλ ζε πξνθαζνξηζκέλα δηαζηήκαηα (δείηε ην Παξάξηεκα 5.2). Οη θαηαγξαθέο 
ζα πεξηγξάθνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θνηηεηή ή ηεο θνηηήηξηαο ζην πιαίζην ηεο εκπεηξίαο 
πεδίνπ, ζα πεξηγξάθεη γεγνλφηα θαη δξάζεηο ζηα νπνία είρε εκπινθή ή ζρεδίαζε. Ο ξφινο ησλ 
αηφκσλ πνπ πηζαλφλ λα εκπιέθνληαη ζε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα ζα  πεξηγξάθεηαη δηαηεξψληαο ηελ 
αλσλπκία ηνπο. ηα εκεξνιφγηα θαηαγξάθνληαη επίζεο θαη νη ζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ κε ζηφρν ηελ 
ελδνζθφπεζε θαη απην-αμηνιφγεζε. 
 
13 Logs 

Μνξθή ραξηνθπιαθίνπ 

Σν ραξηνθπιάθην ζα έρεη ηε κνξθή ελφο ληνζηέ κε 8 ελφηεηεο (δείηε ιεπηνκέξεηεο ζην παξάξηεκα 
1) 

Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο ραξηνθπιαθίνπ 

Κάζε ραξηνθπιάθην ζα αμηνινγεζεί ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο κε κέγηζην ηνπο 100 
πφληνπο: 

- Σν ραξηνθπιάθην πεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα (πφληνη ???) 

- Σν ραξηνθπιάθην έρεη παξαδνζεί πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (πφληνη ???) 

- Σα εκεξνιφγηα θαηαγξαθήο έρνπλ παξαδνζεί πξηλ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο  

- Βαζκνινγία ηεο πεξηγξαθήο ηνπ θνξέα 

- Βαζκνινγία γξαπηήο αλαθνξάο 

- Αμηνιφγεζε κέληνξα 

- Παξνπζίαζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζηελ αίζνπζα  

Πξνηεηλφκελα ζέκαηα 

Πξνηείλεηαη νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο λα επηιέμνπλ έλα απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα εζηίαζεο θαηά 
ηελ απαζρφιεζή ηνπο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Practicum. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα ηνπο δνζεί ε 
επθαηξία λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε βάζνο. 

1. Οξγαλσηηθή θνπιηνχξα θαη θιίκα, Ο νξγαληζκφο πνπ καζαίλεη, Γηαρείξηζε αιιαγψλ, ρέζεηο 
ζρνιείνπ-θνηλφηεηαο. 

2. Γηαρείξηζε ζηξεο θαη επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, Φπρνθνηλσληθνί θίλδπλνη, Δξγαζηαθνί 
πφξνη θαη εξγαζηαθέο απαηηήζεηο, Τγεία θαη αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο. 

3. Θέκαηα Ζζηθήο, δενληνινγίαο θαη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (π.ρ. πνιπ-πνιηηηζκηθφηεηα, 
ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο, αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ, ελνρνπνίεζε θαη ππεπζπλφηεηα, 
αλζξψπηλεο ζρέζεηο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, νκνθνβία θαη ξαηζηζκφο, εηεξφηεηα, δηαθνξά 
θαη εηδηθή αγσγή, επηθνηλσλία θαη δπλακηθή νκάδαο, εζληθνί ζεζκνί θαη παγθνζκηνπνίεζε, 
δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα) 

4. Γηαρείξηζε πξνζσπηθνχ, Παξαθίλεζε πξνζσπηθνχ, Γηαρείξηζε θξίζεσλ – Αληηκεηψπηζε 
ζπγθξνχζεσλ – Δπίιπζε πξνβιεκάησλ, Δθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 
Monkey Management 

5. Mentoring – Coaching – Buddying, Μεηαζρεκαηηζηηθή θαη ζπλαιιαθηηθή εγεζία, Δπνπηεία 
(Supervision), πκκεηνρηθή δηνίθεζε 
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6. ηξαηεγηθέο ιήςεο απνθάζεσλ, Γηαρείξηζε ρξφλνπ (εχξεζε εκεξήζηνπ θχθινπ ελέξγεηαο, 
αμηνπνίεζε ρξφλνπ, αλαβιεηηθφηεηα, ρξνλνθιέθηεο, πξνηεξαηφηεηεο), Πξνγξακκαηηζκφο – 
ρεδηαζκφο (Planning – Programming), Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε – Πξνυπνινγηζκφο, Υξήζε 
ηερλνινγηψλ ζηε δηνίθεζε 

7. Απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα, παξαγσγηθφηεηα, Έιεγρνο – Αμηνιφγεζε 

8. Οξακαηνζεζία θαη ζηνρνζεζία. Δθαξκνγή θαη πινπνίεζε νξακάησλ θαη ζηφρσλ. 

Πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

Οη θνηηεηέο, θνηηήηξηεο αλακέλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην κέληνξά ηνπο λα ζρεδηάζνπλ θαη λα 
εθηειέζνπλ  δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε ηηο γλψζεηο πνπ 
απφθηεζαλ ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Οη δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ ζηφρν ηελ 
αηνκηθή αλάπηπμε ηνπ θνηηεηή κέζσ ηεο νκαδηθήο θαη νξγαλσζηαθήο αλάπηπμεο ζηελ νπνία ζα 
ζπκβάιεη. Οη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο κπνξνχλ λα αληιήζνπλ ηδέεο γηα δξαζηεξηφηεηεο απφ ηελ 
παξαθάησ ιίζηα: 

Πξσηνβνπιίεο Βειηίσζεο Δθπαηδεπηηθνύ Οξγαληζκνύ- Σρνιηθήο Μνλάδαο 

 Δμνηθείσζε κε ηηο πξσηνβνπιίεο βειηίσζεο ηεο  ζρνιηθήο κνλάδαο  θαη ζρέδην (plan) 
εμνηθείσζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο πεξηνρήο 

 Δθπφλεζε έθζεζεο γηα δηεπζπληή – ππνδηεπζπληή  ζρνιηθήο κνλάδαο / πξνζσπηθφ 

 Δθηίκεζε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ 

Πξόγξακκα Μαζήκαησλ (Curriculum) Σρνιηθήο Μνλάδαο 

 πλάληεζε κε ηνπο δηεπζπληέο / δηαρεηξηζηέο ησλ νξγαληζκψλ - ζρνιηθψλ κνλάδσλ 
ππεπζχλσλ γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

 Αλάπηπμε ηνπ θπξίνπ πξνγξάκκαηνο ή ηελ ζρνιηθήο ηάμεο 

 Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ νδεγνχ /πιηθνχ 

 Παξνρή βνήζεηαο ζε εθπαηδεπηηθνχο κε ηα θαζεκεξηλά ζρέδηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 ρεδηαζκφο αιιαγψλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

 πλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε κηα κειέηε πεξίπησζεο 

 Αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

 Αμηνιφγεζε / επηινγή λέσλ βηβιίσλ 

 Οξγάλσζε δηδαζθαιίαο γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο 

 Οξγάλσζε εκεξίδσλ ζηαδηνδξνκίαο καζεηψλ, άιιεο πξνζπάζεηεο θαζνδήγεζεο 

 Βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο 

 χλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία 

Υπεξεζίεο Υπνζηήξημεο Μαζεηώλ 

 Δπαλεμέηαζε θαη ζπδήηεζε επηιεγκέλσλ πξαθηηθψλ ζρεηηθψλ κε ην ζρνιείν / 
θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηνπ ζρνιείνπ 

 Σήξεζε κεηξψσλ παξνπζηψλ / εθζέζεσλ 

 Δπίβιεςε θαη ζπκκεηνρή ζηηο εγγξαθέο ησλ καζεηψλ 

 Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεηζαξρίαο 

 Αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ καζεηψλ 

 πλεξγαζία κε ζπκβνχιηα καζεηηθψλ ζπιιφγσλ 

 πδήηεζε γηα πνιηηηθέο κε ηε ζπκκεηνρή καζεηψλ θαη γνλέσλ 

 Γηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή πεηζαξρηθψλ ππνζέζεσλ 
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 Δγγξαθή λέσλ καζεηψλ 

 Έγθξηζε κηα δηθαηνινγία καζεηή γηα ηελ απνπζία ή ηελ αξγνπνξία 

 Γηεμαγσγή έξεπλαο γηα ιφγνπο εγθαηάιεηςεο/ δηαθνπήο  ζρνιείνπ απφ καζεηέο 

 πλεξγαζία κε ην ζχιινγν καζεηψλ 

 Δπίβιεςε θνηηεηψλ ζην θπιηθείν 

 Δπίβιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαθνξάο καζεηψλ απφ θαη πξνο ην ζρνιείν 

 Γηαρείξηζε θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ 

 

Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 

 Δλεκέξσζε απφ ηνλ δηεπζπληή  ηεο  ζρνιηθήο κνλάδαο – νξγαληζκνχ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο 
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ελζάξξπλζή ηνπ γηα εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 πδήηεζε γηα ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Δπίζθεςε θαη παξαηήξεζε ζηελ ηάμε 

 πδήηεζε κε ηνπο δαζθάινπο γηα πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο 

 Αλάπηπμε επαγγεικαηηθνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο αιιαγψλ ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 
(π.ρ. νκαδηθή δηδαζθαιία) 

 Αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ζε πξνζσπηθφ γηα ην επφκελν έηνο 

 Αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 πδήηεζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ην ζχκβνπιν 

 Αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηεο γξακκαηέαο ηνπ ζρνιείνπ 

 Πξνεηνηκαζία έθζεζεο ζρεηηθά κε ηηο απνπζίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Απφθηεζε αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Οξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

Γεληθή Γηαρείξηζε  

 πγθξφηεζε ηάμεσλ καζεηψλ 

 Αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Αζθήζεηο Πξνγξακκαηηζκνχ ζε πεξίπησζε θσηηά, ζεηζκνχ, ηξνκνθξαηηθήο ελέξγεηαο θ.ιπ. 

 Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ζρνιείνπ 

 ρεδηαζκφο Τπεξεζηψλ  λνζειεπηηθήο 

 Δθηίκεζε εγγξαθψλ γηα ην επφκελν έηνο 

 ρεδηαζκφο λέσλ νκάδσλ θνηηεηψλ γηα ην επφκελν έηνο 

 Αλάπηπμε ελφο εγρεηξηδίνπ δαζθάινπ 

 Αλάπηπμε ελφο εγρεηξηδίνπ πνιηηηθήο γηα ην καζεηή 

 Αλάπηπμε κηαο πνιηηηθήο γηα εθδξνκέο καζεηψλ 

 πκκεηνρή ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεηά ην θιείζηκν ηνπ ζρνιείνπ  

 Αλάπηπμε δειηίνπ επίβιεςεο 

 Δπίβιεςε νινθιήξσζεο εηήζησλ εθζέζεσλ ζρνιείνπ/πεξηνρήο 
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Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε/ Πξνϋπνινγηζκόο Σρνιηθήο Μνλάδαο  

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνκεζεηψλ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

 Απνγξαθή απνζέκαηνο εθπαηδεπηηθνχ εμνπιηζκνχ 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμνπιηζκνχ 

 Καζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ γηα ηα εθπαηδεπηηθά εθφδηα θαη εμνπιηζκφ 

 

Σρέζεηο Κνηλόηεηαο – Σρνιηθήο Μνλάδαο 

 Πξνεηνηκαζία ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ  πνπ ζπλνςίδνπλ ηα επηηεχγκαηα ησλ θνηηεηψλ θαη 
ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ  εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

 Αλάπηπμε ελφο πξνγξάκκαηνο εζεινληψλ γηα αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 

 πληνληζκφο ησλ πξνγξακκάησλ αλαςπρήο ζρνιείνπ-θνηλφηεηαο 

 χζηαζε ηξφπσλ αμηνπνίεζεο  ππεξεζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
ηνπηθή θνηλσλία 

Γνλείο 

 πκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο δηεχζπλζεο – ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ – γνλέσλ 

 πλάληεζε κε ηνπο γνλείο γηα αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ 

 Δπηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο γηα κηα πεηζαξρηθή πεξίπησζε 

 Πξνεηνηκαζία πξνγξάκκαηνο επηζθέςεσλ γνλέσλ, αλνηθηέο ζπδεηήζεηο, θ.ιπ. 

 Πξνεηνηκαζία γηα ηηο γξαπηέο εθζέζεηο πξνο ηνπο γνλείο 

 πκκεηνρή ζην ζπληνληζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο  δηεχζπλζεο – ζχιινγνο δηδαζθφλησλ – 
γνλέσλ 

Δγθαηαζηάζεηο 

 πλάληεζε κε ηνπο ππεπζχλνπο νξγαληζκψλ / ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Δληνπηζκφο θαη αλαθνξά πξνο ηνλ δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο γηα  δεηήκαηα αζθάιεηαο 

 Δμνηθείσζε κε ηηο δψλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο 

 Δληνπηζκφο ηπρφλ πεξηνξηζκψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ λα επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία 

 ρεδηαζκφο λέσλ δηδαθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Γηεμαγσγή ειέγρνπ θαη αζθαιείαο θηηξίσλ 

 Δπηζεψξεζε, αμηνιφγεζε, ζπληήξεζε θηεξίσλ 

 πδήηεζε κε ην δηεπζπληή, ζχιινγν δηδαζθφλησλ πξνζσπηθνχ, θ.ιπ. γηα αμηνπνίεζε  
θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

εκαληηθέο εκεξνκελίεο 

Απνζηνιή ιίζηαο εηαίξσλ θαη νδεγηψλ καζήκαηνο  (1 κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

καζεκάησλ) 

Δπηινγή θνξέα (1Ζ δηάιεμε) 

Δπηινγήο ζέκαηνο εζηίαζεο (1ε δηάιεμε)  

Πξψηε επίζθεςε ζην θνξέα (1ε – 2ε δηάιεμε) 

Καηάζεζε πιάλνπ δξαζηεξηνηήησλ θαη ρξνλνδηάγξακκα επηζθέςεσλ ζην θνξέα (3ε 

δηάιεμε) 
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Υξνλνδηάγξακκα παξνπζηάζεσλ ησλ θνηηεηψλ (3ε δηάιεμε κε θιήξσζε) 

Καηάζεζε time logs (θάζε εβδνκάδα) 

Σειηθή έθζεζε θαη ραξηνθπιάθην (15 κέξεο κεηά ηελ 13ε δηάιεμε) 

 

Γηδαθηηθέο κέζνδνη θαη ηξφπνη αμηνιφγεζεο 

Μέζνδνη 

Δηζεγήζεηο 
πκκεηνρηθή κάζεζε κε ηε κνξθή ζχληνκσλ παξνπζηάζεσλ απφ ηνπο θνηηεηέο 
Αζθήζεηο θαη εξγαζίεο ζε νκάδεο θαη δεπγάξηα ή αηνκηθέο 
Παίμηκν ξφισλ 
 
Δξγαιεία 
Ζ/Τ 
Βηληενπξνηδέθηνξαο 
Λνγηζκηθφ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ 
Compus 
 
Δπηθνηλσλία 

Γηα φπνηεο απνξίεο θαη εξσηήκαηα κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ καζήκαηνο…:  
Σειέθσλν:  
Email:  
Γξαθείν: 
Ώξεο γξαθείνπ:  
Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία 

Βηβιηνγξαθία ζηα ειιεληθά 
Βηβιηνγξαθία ζηα αγγιηθά 

Παξαξηήκαηα 

Παξάξηεκα 1 – Γνκή  ραξηνθπιαθίνπ 

Σν ραξηνθπιάθην απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ κέξε: 

- Δμψθπιιν  

ην εμψθπιιν ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

o ην Όλνκα θαη ην Δπψλπκν ηνπ θνηηεηή ή ηεο θνηηήηξηαο 

o ν ηίηινο: Υαξηνθπιάθην Δθπαηδεπηηθήο Γηνίθεζεο θαη Ηγεζίαο 

o ν ππφηηηινο: επηινγή ηνπ θνηηεηή ή ηεο θνηηήηξηαο  

o έηνο 

- Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 

- Δλφηεηα 1. Πεξηγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

Practicum (Case study) 

- Δλφηεηα 2. Αλαθνξά εκπεηξίαο πεδίνπ 

- Δλφηεηα 3. Time logs 

- Δλφηεηα 4. Παξνπζηνιφγην ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ κέληνξα 

- Δλφηεηα 5. Φφξκα ζπγθαηάζεζεο κέληνξα 

- Δλφηεηα 6. Αμηνιφγεζε κέληνξα 

- Δλφηεηα 7. Απην-αμηνιφγεζε 

- Δλφηεηα 8. Αμηνιφγεζε ραξηνθπιαθίνπ 

 

Ηκεξνιόγην θαηαγξαθήο δξαζηεξηνηήησλ (Log) 

ηελ επφκελε ζειίδα παξαηίζεηαη ην εκεξνιφγην θαηαγξαθήο δξαζηεξηνηήησλ. 
Μπνξείηε λα ιάβεηε ην εκεξνιφγην θαηαγξαθήο δξαζηεξηνηήησλ ζε κνξθή αξρείνπ επεμεξγαζίαο 
θεηκέλνπ απφ εδψ: LINK
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, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 
ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΓΔΙΑ 

 

Μάζεκα: Δκπεηξία Πεδίνπ θαη Πξαθηηθή Άζθεζε  (Β’ Δμάκελν) 
(Field Experience and Practicum) 

 
Δβδνκαδηαίν Ηκεξνιόγην Καηαγξαθήο Γξαζηεξηνηήησλ 

Όλνκα  

ύλνιν 
σξώλ  Ηκεξνκελία  

Γξαζηεξηόη
εηεο  

Φνξέαο  

 

Γξαζηεξηόηεηα 1ε 

(ηίηινο)  

Ηκεξνκελία 

Γξαζηεξηόηεηαο  

Πεξίιεςε (200 ιέμεηο): 

 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2ε 

(ηίηινο)  

Ηκεξνκελία 

Γξαζηεξηόηεηαο  

Πεξίιεςε (200 ιέμεηο): 

 

 

 

 
Πξνζζέζηε πίλαθεο δξαζηεξηνηήησλ εάλ ρξεηάδεηαη
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Φόξκα ζπγθαηάζεζεο 

ηελ επφκελε ζειίδα παξαηίζεηαη ε θφξκα ζπγθαηάζεζεο πνπ ππνγξάθεη ν/ε κέληνξαο. 
Μπνξείηε λα ηππψζεηε ηε θφξκα ζπγθαηάζεζεο απφ εδψ: LINK 
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Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας, Στολή Κοινωνικών, Ανθρωπιζηικών Επιζηημών και Τετνών, Τμήμα Εκπαιδεσηικής και 

Κοινωνικής Πολιηικής, 2018 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 
ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΓΔΙΑ 

 
Μάζεκα: Δκπεηξία Πεδίνπ θαη Πξαθηηθή Άζθεζε  (Β’ Δμάκελν) 

(Field Experience and Practicum) 
 

Φόξκα πγθαηάζεζεο Δθπξνζώπνπ Φνξέα (Μέληνξα) 

 
Ο ππνγξάθσλ/ ε ππνγξάθνπζα 
Όλνκα θαη επώλπκν κέληνξα 
Θέζε, Οξγαληζκόο 
 

βεβαηψλσ φηη ζα εμαζθαιίζσ πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
νξγαληζκνχ  
Οξγαληζκόο 
Γηεύζπλζε (νδόο, αξηζκόο, ηαρπδξνκηθόο θώδηθαο, πόιε) 
Τειέθσλν 
Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε 
 

ηνπιάρηζηνλ γηα 10 ψξεο θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο ……, φπσο 
απηφ νξίδεηαη ζην ρέδην Γξάζεο πνπ απφ θνηλνχ ζρεδίαζα κε ην θνηηεηή/ηξηα: 
Όλνκα θαη Δπώλπκν Φνηηεηή/ηξηαο 
 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα δηεμαρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο «Δκπεηξία Πεδίνπ θαη Πξαθηηθή 
Άζθεζε » πνπ δηδάζθεηαη θαηά ην Β’ Δμάκελν ζπνδψλ ηεο «Καηεχζπλζεο Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε 
θαη Ζγεζία» ηνπ Π.Μ.. «Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο». 

Βεβαηψλσ φηη ν θνηηεηήο/ ε θνηηήηξηα ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ κία ψξα θάζε εβδνκάδα απφ ην 
ρξφλν κνπ γηα λα ζρεδηάδνπκε, λα πινπνηνχκε θαη λα αμηνινγνχκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
πξαθηηθήο άζθεζεο. 
 
 

Ο/Ζ εθπξφζσπνο ηνπ 
θνξέα (κέληνξαο) 

Ο ππεχζπλνο ηνπ 
καζήκαηνο 

 

 
 

ππνγξαθή 

 
 

ππνγξαθή 

, 

Όλνκα, Δπώλπκν 
Ζκεξνκελία, Τόπνο 

Όλνκα, Δπώλπκν 
Ζκεξνκελία, Τόπνο 
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Φόξκα αμηνιόγεζεο θνηηεηή/ηξηαο 

ηελ επφκελε ζειίδα παξαηίζεηαη ε θφξκα ζπγθαηάζεζεο πνπ ππνγξάθεηαη απφ ην/ηε 
κέληνξα. 
Μπνξείηε λα ιάβεηε ηε θφξκα αμηνιφγεζεο ζε κνξθή αξρείνπ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ απφ 
εδψ: LINK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 
ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΓΔΙΑ 

 

Μάζεκα: Δκπεηξία Πεδίνπ θαη Πξαθηηθή Άζθεζε  (Β’ Δμάκελν) 
(Field Experience and Practicum) 

 
Φόξκα αμηνιόγεζεο θνηηεηή/ηξηαο 

 
Όλνκα θαη Δπώλπκν Φνηηεηή/ηξηαο: 
Έηνο: 
Όλνκα θαη επώλπκν κέληνξα: 
Θέζε:  
Οξγαληζκόο:  
 
Οδεγίεο: Παξαθάησ ζα δείηε ηέζζεξηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ θαη xx εξσηήζεηο 
πνιιαπιήο επηινγήο πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θνηηεηή/ηξηαο θαζψο θαη ηελ 
αμηνιφγεζεο ηεο εκπεηξίαο πεδίνπ. Παξαθαινχκε ζηείιηε ηελ αμηνιφγεζή ζαο ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε…. Γηα νπνηνδήπνηε εξψηεκα κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε ζην 
ηειέθσλν ….. 
(Με δηζηάζεηε λα πξνζζέζεηε επηπιένλ ζειίδεο) 
 
1. εκαληηθά επηηεύγκαηα ηνπ θνηηεηή/ηξηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο πεδίνπ: 
 
 
 
2. Πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θνηηεηή/ηξηαο: 
 
 
 
3. πλνιηθή αμηνιόγεζε ηνπ θνηηεηή (ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην βαζκό): 
 
 
 
4. Αμηνιόγεζε ηεο εκπεηξίαο πεδίνπ σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν θαη πξνηάζεηο γηα 
βειηίσζε 
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Γεληθά 

 
ην ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ ν θνηηεηήο έρεη νινθιεξψζεη φιεο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ εμέηαζε ησλ εμακεληαίσλ καζεκάησλ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
ζπγγξάςεη κηα πξσηφηππε Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (Μ.Γ.Δ.) κε έθηαζε 25.000 έσο 
30.000 ιέμεηο. Σν πιήξεο Υξνλνδηάγξακκα ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο ηεο Μ.Γ.Δ. ππάξρεη ζηε 
ζρεηηθή ελφηεηα ηνπ παξφληνο αλαιπηηθνχ Παξαξηήκαηνο. 
Αξθεηά πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ Γ΄ εμακήλνπ, ζην νπνίν εθπνλείηαη ε Μ.Γ.Δ., ν θάζε θνηηεηήο 
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζεη ην ζέκα κε ην νπνίν επηζπκεί λα αζρνιεζεί ζην πιαίζην ηεο 
Μ.Γ.Δ.. ε απηήλ ηε βάζε, κπνξεί λα δεηήζεη ηηο ζπκβνπιέο θαη ηελ θαζνδήγεζε απφ ηνλ 
Καζεγεηή, ηνλ νπνίν ν ίδηνο ν θνηηεηήο ζα επηιέμεη σο Δπηβιέπνληα Καζεγεηή ηεο Μ.Γ.Δ. κε ηε 
ζχκθσλε πάληνηε γλψκε ηνπ δεπηέξνπ.  
[χκθσλα κε ην Ν. 3685/2008, άξζξν 5 παξάγξαθνο 4 γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή, ν νπνίνο 
παξαθνινπζεί Π.Μ.. πνπ απνλέκεη Μ.Γ.Δ., νξίδεηαη απφ ηε Γ..Δ.., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο 
πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, έλα κέινο Γ.Δ.Π. σο επηβιέπσλ. χκθσλα κε ην Ν. 3685/2008, άξζξν 
5 παξάγξαθνο 4, ζπλ-επηβιέπνληεο ζηελ Σξηκειή πκβνπιεπηηθή 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 Σξηκεινχο 
πκβνπιεπηηθήο 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..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο 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.  Σα κέιε ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ή 
ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο]. 
ην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο θαη ζπλελλφεζεο ν θνηηεηήο ζπληάζζεη έλα 
Δξεπλεηηθφ Τπφκλεκα, έθηαζεο απφ 1.700  έσο 2.000 ιέμεηο, κε ηελ πξφηαζή ηνπ γηα ηε 
κεηαπηπρηαθή εξγαζία, ζην νπνίν εμεγεί ην ζέκα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλάο ηνπ. Γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία ηνπ Τπνκλήκαηνο ν θνηηεηήο θαιείηαη λα ζπκβνπιεπηεί ηε ζρεηηθή ελφηεηα ζην 
παξφλ αλαιπηηθφ Παξάξηεκα. 
ε εθείλε ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη ζπκθσλία θαη ν θνηηεηήο βξίζθεη δπζθνιία λα 
θαηαιήμεη σο πξνο ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε έλαλ Καζεγεηή, ή θαη κε δεχηεξν, νθείιεη λα κελ 
θαζπζηεξήζεη θαη λα ελεκεξψζεη ην πληνληζηή ηεο Καηεχζπλζεο ζηελ νπνία αλήθεη ή ηε 
Γηεχζπλζε ηνπ Π.Μ... ε θάζε πεξίπησζε, νη πληνληζηέο ησλ Καηεπζχλζεσλ θαη ε Γηεχζπλζε 
θέξνπλ ηελ επζχλε λα ξπζκηζηεί αλεκπφδηζηα ε εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ φισλ ησλ θνηηεηψλ.  
Σν ηειηθφ Τπφκλεκα ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηε  Γ..Δ. ηνπ Σκήκαηνο ακέζσο πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ηνπ Γ’ εμακήλνπ. Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 
γίλεηαη απφ ην θνηηεηή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή. Ζ Μ.Γ.Δ. ζπλίζηαηαη ζην 
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κίαο νινθιεξσκέλεο έξεπλαο (πεδίνπ ή βηβιηνγξαθηθήο) ζε 
ζεκαηηθή πνπ εληάζζεηαη ζηα αληηθείκελα ή ηα γλσζηηθά πεδία ησλ δχν Καηεπζχλζεσλ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ζπλέπεηα θαη επηζηεκνληθή επάξθεηα, ελψ ηεξεί απαξέγθιηηα 
ηνπο θαλφλεο ηεο αθαδεκατθήο θαη ηεο εξεπλεηηθήο δενληνινγίαο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ 
ζπγθεθξηκέλε δφκεζε θαη δηέπεηαη απφ αθαδεκατθά απζηεξή θαη ιηηή έθθξαζε. Ζ θάζε Μ.Γ.Δ. 
αμηνινγείηαη κε βάζε ηε ζπκβνιή ηεο ζηε γλψζε θαη ηελ επηζηήκε.    
Ζ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (Μ.Γ.Δ.) νινθιεξψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γ’ εμακήλνπ 
θαη ππνβάιιεηαη γηα θξίζε ζην ηέινο ηνπ Γ’ εμακήλνπ. Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ππνζηεξίδεη 
πξνθνξηθά ηελ εξγαζία ηνπ ελψπηνλ ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηνλ 
παξφληα Καλνληζκφ. ηελ 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.  
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ηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ δελ έρεη θαηαηεζεί εκπξφζεζκα ην Τπφκλεκα γηα ζνβαξνχο ιφγνπο, 
ηφηε ν θνηηεηήο ππνβάιιεη  αίηεκα, κε ηελ νκφθσλε ζηήξημε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο 
Δπηηξνπήο, ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. κε ζθνπφ λα ζπδεηεζεί ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 
Σκήκαηνο ε δπλαηφηεηα ηεο ππνβνιήο ηνπ Τπνκλήκαηνο 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..   
ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε εξγαζία απνξξίπηεηαη νκφθσλα, ηφηε δελ είλαη 
δπλαηή ε νινθιήξσζε ηνπ Π.Μ... ηελ 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). ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, 
εθφζνλ ε Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή 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, ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη ην εμάκελν κε ηηο αλάινγεο νηθνλνκηθέο 
ππνρξεψζεηο. 
Γπλαηφηεηα παξάηαζεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ. παξέρεηαη απφ ηε Γ..Δ.., χζηεξα απφ 
εηζήγεζε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, γηα κία κφλνλ θνξά, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα εμάκελν θαη κφλν ζε πεξίπησζε ηεθκεξησκέλνπ αηηήκαηνο 
γηα ηδηαηηέξσο ζνβαξνχο ιφγνπο, κεηά απφ ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή. Οη 
αηηήζεηο γηα παξάηαζε θαηάζεζεο ηεο Μ.Γ.Δ. θαηαηίζεληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ...  

Πξνγξακκαηηζκφο - ρξνλνδηάγξακκα 

Ο ρξφλνο δηαδξακαηίδεη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπφλεζε ηεο Μ.Γ.Δ., απφ ην ζρεδηαζκφ 
θαη ηελ νξγάλσζε ηεο έξεπλαο σο θαη ηελ νινθιήξσζε απηήο. Οη θνηηεηέο νθείινπλ λα ιάβνπλ 
ζνβαξά ππφςε ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζπρλά ζηελ νξγάλσζε ηεο έξεπλαο, ηε ιήςε 
φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάιπζε απηψλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ίζσο ρξεηάδεηαη ε ιήςε 
ζρεηηθήο άδεηαο απφ θνξείο (π.ρ. Τπνπξγείν) γηα ηελ εξεπλεηηθή παξέκβαζε θαη απηφ ελδέρεηαη 
λα επηθέξεη θαζπζηεξήζεηο. Υξήζηκν θαη σθέιηκν είλαη λα ιακβάλνληαη φια απηά ηα ζέκαηα 
ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ νινθιήξσζε κίαο δηπισκαηηθήο 
εξγαζίαο. Αθνινπζεί έλαο ελδεηθηηθόο πίλαθαο κε θάπνηεο ζεκαληηθέο εκεξνκελίεο: 
 

Δπηινγή Δπηβιέπνληα Καζεγεηή Ζ δηεξεχλεζε, ε επηθνηλσλία θαη ε δηαβνχιεπζε 
αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο Καζεγεηέο κπνξεί 
λα μεθηλήζεη ζε εχινγν δηάζηεκα πξηλ απφ ηελ 
ηειηθή ππνβνιή ηνπ Δξεπλεηηθνχ Τπνκλήκαηνο.  

Καηάζεζε Δξεπλεηηθνχ Τπνκλήκαηνο 
ζηε Γξακκαηεία  
Καηάζεζε Τπεχζπλεο Γήισζεο γηα ηε 
ινγνθινπή / αληηγξαθή 

Σν Τπφκλεκα κπνξεί λα θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία 
ηέιε Απγνχζηνπ έσο θαη αξρέο επηεκβξίνπ. (Σν 
ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη ελδεηθηηθφ θαη ελδέρεηαη λα 
ππάξμνπλ δηαθνξνπνηήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, 
ελδέρεηαη λα είλαη αμηνπνηήζηκν απφ εζάο έλα πνιχ 
κεγαιχηεξν δηάζηεκα εληφο ηνπ επηεκβξίνπ.) Δίλαη 
απαξαίηεην λα αθνινπζείηε ηηο ζρεηηθέο ελεκεξψζεηο 
ηεο Γξακκαηείαο. 

Έγθξηζε Δξεπλεηηθψλ Τπνκλεκάησλ 
απφ ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο θαη 
Οξηζκφο ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο 
Δπηηξνπήο 

Έγθξηζε ησλ Τπνκλεκάησλ ζηελ πξψηε Γεληθή 
πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο εληόο ηνπ επηεκβξίνπ. 

Γηάζηεκα εθπφλεζεο ηεο Μ.Γ.Δ. κε 
ηαθηέο ζπλαληήζεηο κε ηνλ Δπηβιέπνληα 

Από ηνλ Οθηώβξην έσο θαη ηνλ Μάξηην. ε 
ζπλελλφεζε ν Καζεγεηήο ξπζκίδεη ηε ζπρλφηεηα ησλ 
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Καζεγεηή ζπλαληήζεσλ.  

Τπνζηήξημε ηεο Μ.Γ.Δ. παξνπζία ηεο 
Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 

Πξνο ηα ηέιε Μαξηίνπ κε αξρέο Απξηιίνπ 
(αλάινγα πάληνηε κε ην δηάζηεκα ησλ ενξηαζηηθψλ 
δηαθνπψλ) ζα ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία 
ππνζηήξημεο ησλ Μ.Γ.Δ. 

Γηάζηεκα 1 κελφο γηα ηελ αληαπφθξηζε 
ζε πηζαλά ζρφιηα θαη δηνξζψζεηο ηεο 
Δπηηξνπήο 

Δληφο ηνπ Απξηιίνπ ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ 
φιεο νη δηνξζψζεηο. ε νπνηαδήπνηε άιιε 
πεξίπησζε, βιπ. ηε ζρεηηθή ελφηεηα ζην παξφλ 
Παξάξηεκα. 

Τπνβνιή ηεο Βαζκνινγίαο ηεο Μ.Γ.Δ. 
ζηε Γξακκαηεία 

Ζ βαζκνινγία θαηαηίζεηαη ζε 7-10 κέξεο απφ ηελ 
ηειηθή ππνβνιή ηεο εξγαζίαο. 

Καηάζεζε ηνπ αξρείνπ ζηελ Φεθίδα ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ θαη ζηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο 
 

Αθνινπζεί ακέζσο κεηά ε θαηάζεζε ζηελ Φεθίδα 
θαη ε ξχζκηζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θνηηεηή.  

Οξθσκνζία ησλ θνηηεηψλ Ζ Οξθσκνζία ησλ θνηηεηώλ γίλεηαη πάληνηε ηνπο 
κήλεο Ηνχλην/ Ηνχιην ή Ννέκβξην/Γεθέκβξην. 

Ζ επηινγή ζέκαηνο 

Όπσο ήδε αλαθέξακε πην πάλσ, ε Μ.Γ.Δ. ζπλίζηαηαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κίαο 
νινθιεξσκέλεο έξεπλαο (πεδίνπ ή βηβιηνγξαθηθήο) ζε ζεκαηηθή πνπ εληάζζεηαη ζηα αληηθείκελα ή 
ηα γλσζηηθά πεδία ησλ δχν Καηεπζχλζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Γελ πξφθεηηαη απιψο γηα κία 
άιιε, απιψο κεγάιε, εξγαζία αιιά γηα ηε ζνβαξή θαη ππεχζπλε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο θαη 
ηεο επζχλεο, εθ κέξνπο ηνπ θνηηεηή, λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο κίαο 
νινθιεξσκέλεο έξεπλαο επηηπρψο θαη ζχκθσλα πάληνηε κε ηε δενληνινγία.  
Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο αλήθεη ζαθέζηαηα ζην θνηηεηή, ν νπνίνο έρεη θάζε δηθαίσκα λα ζηεξηρηεί 
ζηα δηθά ηνπ ελδηαθέξνληα, ελδερνκέλσο ζε πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο απφ ην 
επαγγεικαηηθφ, ην εθπαηδεπηηθφ ή ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεδίν. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα δέρεηαη ηελ 
θαζνδήγεζε θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ Δπηβιέπνληνο Καζεγεηή (θαη ησλ κειψλ ηεο Σξηκεινχο 
πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο). Οθείιεη λα δηεξεπλήζεη θαη λα ζπκβνπιεπηεί ηε ζρεηηθή κε ην ζέκα 
ηνπ βηβιηνγξαθία θαη λα κελ απνζησπήζεη, ζε θαλέλα ζηάδην, ηε ζπκβνιή άιισλ εξγαζηψλ ή 
εξεπλψλ. Ο θάζε θνηηεηήο νθείιεη λα δηαβάζεη κε πξνζνρή ην άξζξν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 
γηα δηάθνξα ζρεηηθά πεηζαξρηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαβίαζε ηεο εξεπλεηηθήο 
δενληνινγίαο.  
Ο θάζε θνηηεηήο δχλαηαη λα θαηαγξάςεη 2-3 ζέκαηα ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ, λα πξνρσξήζεη ζε 
κία πξψηε -θαη ζρεηηθά κηθξή- βηβιηνγξαθηθή δηεξεχλεζε θαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ Καζεγεηή 
κε ηνλ νπνίν επηζπκεί λα ζπλεξγαζηεί. Δίλαη πνιχ πηζαλφ λα θαηαιήμεη ζηελ ηειηθή επηινγή ηνπ 
αθφκε θαη απφ ηελ πξψηε ζπλάληεζε. ε κία πξψηε θάζε, ίζσο ν θνηηεηήο βξεη, ηφηε, ρξήζηκε 
ηελ ηδέα λα ζπληάμεη, ζε κία πξψηε ζχληνκε εθδνρή, έλα θείκελν σο Πξνζρέδην Τπνκλήκαηνο 
(ελδεηθηηθά γύξσ ζηηο 400-500 ιέμεηο) πνπ ζα πεξηιακβάλεη κφλν ηα εμήο: 

Α) Τν ζέκα ηεο Μ.Γ.Δ. (ηίηινο) 

 

Β) Τε κέζνδν πξνζέγγηζεο ή/ θαη αλάπηπμεο ηνπ ζέκαηνο  

Δδψ αλαθεξφκαζηε ζε κία πξψηε θαηαγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο, ηελ πξνβιεκαηηθή 
ηεο έξεπλαο, ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο, θάπνηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηε δηαδηθαζία 
ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ηα εξγαιεία επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο θαη εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ (ζε 
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γεληθέο γξακκέο). Με άιια ιφγηα, πξφθεηηαη γηα κία πξψηκε απνηχπσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 
ελδηαθέξνληνο ηνπ θνηηεηή. 
 

Γ) Τα επηδησθόκελα απνηειέζκαηα  

Δδψ ν θνηηεηήο θαιείηαη α) λα αλαθεξζεί ζηελ πιεπξά ηνπ ζεκαηηθνχ πεδίνπ, ην νπνίν επηδηψθεη 
λα δηεξεπλήζεη θαη β) λα εμεγήζεη πψο απηή ε δηεξεχλεζε πξνσζεί ηε γλψζε θαη ηελ επηζηήκε. 
Απηφ είλαη ην ζεκείν, ζην νπνίν νθείιεη θαλείο λα είλαη (ζρεηηθά) πξσηφηππνο ζηελ επηινγή ηνπ 
ζέκαηφο ηνπ, έηζη ψζηε λα κελ επαλαιάβεη ηε δηεξεχλεζε δεηεκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 
εξεπλεηηθφ θνξεζκφ.  
Σν Πξνζρέδην Τπνκλήκαηνο δελ απνηειεί κία ζπκβαηηθή, ηππηθή ππνρξέσζε ηνπ θνηηεηή. Σν 
πξνηείλνπκε σο δηεπθφιπλζε γηα ηε κεηάβαζε ζηε ζχληαμε ηνπ κεγάινπ Τπνκλήκαηνο, σο 
αθεηεξία ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ ζα μεθηλήζεη ν θάζε θνηηεηήο κε ην 
κειινληηθφ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή. Δάλ ν Καζεγεηήο ζπκθσλήζεη ζηελ ηειηθή επηινγή ηνπ 
ζέκαηνο (θαη, θπζηθά, απηφ ίζσο απαηηήζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο 
ζπλαληήζεηο), ηφηε ν θνηηεηήο κε βάζε ηηο ππνδείμεηο θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ έρεη δερηεί, κπνξεί 
λα μεθηλήζεη ηε ζχληαμε ηνπ Δξεπλεηηθνχ Τπνκλήκαηνο. Χο πξνο απηφ ην θαζήθνλ, ρξήζηκν θαη 
αλαγθαίν είλαη λα δεη ηε ζρεηηθή ελφηεηα γηα ηε ζχληαμε ηνπ Δξεπλεηηθνχ Τπνκλήκαηνο. Απηέο νη 
πξψηεο δηεξεπλεηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνλ Καζεγεηή είλαη απαξαίηεηεο. θνπφο ηνπο δελ είλαη ζε 
θακία πεξίπησζε λα εγθισβίζνπλ ην θνηηεηή ζε κία ζπγθεθξηκέλε επηινγή. Ζ πξφνδνο ησλ 
ζπλαληήζεσλ ζα αλαδείμεη θαη ηελ πξφνδν ή ηε βειηίσζε ηεο αξρηθήο πξφηαζεο / ηδέαο ηνπ 
θνηηεηή. Πεξηζψξηα γηα αιιαγέο πάληνηε ππάξρνπλ. Χζηφζν, φηαλ νη θνηηεηέο ζα έρνπλ θαηαιήμεη 
ζηε ζχληαμε ηνπ Τπνκλήκαηνο, νθείινπλ λα ην ππεξεηήζνπλ πηζηά. Γηα νπνηεζδήπνηε επηπιένλ 
αιιαγέο, ζα πξέπεη πάληνηε λα αλαδεηήζνπλ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δπηβιέπνληνο Καζεγεηή.   

πλήζε πξνβιήκαηα 

• Ζ ππνηίκεζε ηεο Δηζαγσγήο ή ην ιαλζαζκέλν, άζηνρν θαη αλεπαξθέο πεξηερφκελν απηήο. 
Ζ Δηζαγσγή είλαη πάληνηε απαξαίηεηε θαη πξέπεη λα ζέηεη κε απφιπηε ζαθήλεηα ην ζθνπφ 
θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο. ρεηηθά κε απηφ ην ζεκείν είλαη θαη ηα δχν αθφινπζα 
ζεκεία.   

• Ο ζρεδηαζκφο θαη ε επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο αθνξά ζην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο. πρλά 
δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην κέξνο εθείλν πνπ αθνξά ζηε δηεμαγσγή ηεο (εκπεηξηθήο) 
έξεπλαο ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ε Μ.Γ.Δ. ιακβάλεηαη σο ηζνδχλακε κε απηφ ην κέξνο θαη φρη 
κε ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ζαθέζηαηα έλα πξψην ζεσξεηηθφ 
ηκήκα αιιά θαη ηελ εξκελεία, αλάιπζε θαη ζπδήηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζην 
ηέινο.    

• ε άιιε πεξίπησζε, βέβαηα, επηθξαηεί ππεξαπαζρφιεζε κε ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο 
εξγαζίαο εηο βάξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηεο επεμεξγαζίαο, ηεο αλάιπζεο θαη ηεο 
εξκελείαο ηεο ζεκαζίαο ησλ δεδνκέλσλ.  

• Παξαηεξείηαη, επίζεο, ε έιιεηςε ζχλδεζεο ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο κε ηα εξεπλεηηθά 
εξσηήκαηα. Απηφ ζπκβαίλεη ζπρλά, δηφηη ππάξρεη δηαδεδνκέλε κηα εζθαικέλε θαη αθξαία 
αληη-επηζηεκνληθή αληίιεςε φηη ε ζεσξία δελ ζπλδέεηαη κε ηελ έξεπλα. Χο ζπλέπεηα απηνχ 
είλαη α) ε κεραληθή παξάζεζε ή θαη κεηαθνξά ηκεκάησλ ηεο ζεσξίαο απφ ην επηθνπξηθφ 
βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ, β) ε κε νξζή αμηνπνίεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη γ) ε αδπλακία 
ζχλδεζεο ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο κε ην κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ. ε θάζε 
πεξίπησζε, ν θνηηεηήο νθείιεη λα απνθεχγεη έλαλ αθαηέξγαζην εκπεηξηζκφ θαη λα 
επηβεβαηψλεη ζε θάζε επθαηξία ηε ζεσξεηηθή ζπγθξφηεζή ηνπ.   

• πρλά παξαηεξείηαη ε ιαλζαζκέλε αμηνπνίεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αλαθπθιψλεη  
έηνηκν βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ, ρσξίο ζπγθξίζεηο, ηεξαξρήζεηο θαη  ρσξίο ζπλζεηηθή 
πξνζέγγηζε ή/θαη ζπδήηεζε ησλ επηρεηξεκάησλ θαη ησλ αλαδπφκελσλ πξνβιεκάησλ. 
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• Απνζηψπεζε ησλ αλαθνξψλ πνπ αμηνπνηνχληαη βηβιηνγξαθηθά. Απνηειεί θαηάθσξε 
παξαβίαζε ησλ θαλνληζκψλ γηα ηε ινγνθινπή. 

• νβαξέο αδπλακίεο ζηε δφκεζε ηεο έξεπλαο, φπσο θαη ηεο εξγαζίαο. Ζ έιιεηςε 
εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο θαη ζπλέρεηαο ζε φια ηα επίπεδα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνθπγή 
αζπλαξηεζηψλ θαη ηελ απηνηέιεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο. 

• Πνιιά θαη θηιφδνμα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Γηα απηφλ ην ιφγν πξέπεη λα δηελεξγείηαη 
πάληνηε έιεγρνο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ επηηεπγκάησλ ηεο εξγαζίαο. 

• Λαλζαζκέλα ή ειιηπή «εξγαιεία» έξεπλαο. 
• Αλεπαξθέο δείγκα,  φπνπ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη. 
• Σν πεξηερφκελν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ή ησλ εξσηήζεσλ ζηηο ζπλεληεχμεηο δελ ζπλδέεηαη 

κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  
• πκπεξάζκαηα πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 
• Έιιεηςε εξκελείαο θαη ηειηθήο ζπδήηεζεο γηα ηα απνηειέζκαηα (ζε ζρέζε κε ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα, ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, θ.ά.) θαη έιιεηςε δηαηχπσζεο λέσλ εξσηεκάησλ. 
• Αδπλακίεο ζε ζρέζε κε ηε βηβιηνγξαθία: βηβιηνγξαθία κε αδπλακίεο ζην μελφγισζζν 

κέξνο, άζρεηε κε ην ζέκα βηβιηνγξαθία, βηβιηνγξαθία πνπ παξαηίζεηαη επηδεηθηηθά, ελψ 
δελ έρεη αθνκνησζεί νξγαληθά. Λαλζαζκέλεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη, γεληθά, κε 
ρξήζε θάπνηνπ έγθπξνπ ηξφπνπ βηβιηνγξαθηθήο παξνπζίαζεο. Δπίζεο, βηβιηνγξαθία πνπ 
δελ έρεη σο θχξηεο πεγέο πξσηφηππα θείκελα παξά ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε 
δεπηεξνγελή ή επηθνπξηθή βηβιηνγξαθία. Σν ηειεπηαίν απνηειεί παξάδεηγκα πεξίηξαλεο 
πξνρεηξφηεηαο θαη πεξηνξηζκέλεο εξεπλεηηθήο εληηκφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ ππνςήθηνπ 
εξεπλεηή. Γεδνκέλεο ηεο ζχγρξνλεο έθξεμεο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζε φια ηα γλσζηηθά 
πεδία, είλαη πνιιέο θνξέο πξνηηκφηεξν λα ειέγμεη θαλείο θάπνηα απφ ηα πξσηφηππα 
θείκελα θαη φρη κηα απεηξία απφ δεπηεξνγελή αξζξνγξαθία πεξηνξηζκέλεο επηζηεκνληθήο 
ζπκβνιήο.  

• Σέινο, ππάξρνπλ αδπλακίεο ζηε ρξήζε ηεο νξζνγξαθίαο, ηεο γξακκαηηθήο, ελψ ε ζχληαμε 
ζπρλά πάζρεη. Ζ γιψζζα πξέπεη λα είλαη απζηεξή θαη ιηηή, ελψ πξέπεη λα απνθεχγνληαη 
νη βεξκπαιηζκνί, ε ινγνηερλίδνπζα ηερλνηξνπία θαη έλα ηειεγξαθηθφ δεκνζηνγξαθηθφ 
χθνο. 

Πεξηερφκελν πξφηαζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Τπνκλήκαηνο 

Ο θνηηεηήο ζπληάζζεη Δξεπλεηηθφ Τπφκλεκα, έθηαζεο απφ 1700 έσο 2.000 ιέμεηο, κε ηελ 
πξφηαζή ηνπ γηα ηε Μ.Γ.Δ., ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 
 

• Ζ πξψηε ζειίδα ηνπ Τπνκλήκαηνο έρεη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ θνηηεηή, ηελ Καηεχζπλζε 
ζηελ νπνία αλήθεη, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ Δπηβιέπνληνο Καζεγεηή θαη ηνλ πξνηεηλφκελν 
ηίηιν ηεο Μ.Γ.Δ.. Πξφθεηηαη γηα έλαλ αξρηθφ ηίηιν ηεο εξγαζίαο (γηα πηζαλή αιιαγή ζηνλ 
ηίηιν ππνβάιιεηαη ζρεηηθφ αίηεκα ζηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο), πάληνηε κε ηε ζχκθσλε 
γλψκε ηνπ Δπφπηε Καζεγεηή. 

Οη επφκελεο ζειίδεο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:  
• πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη αλαγθαηφηεηα γηα ηε δηεξεχλεζή ηνπ. 

Υξεηάδεηαη, αξρηθά, λα αηηηνινγήζεηε θαη λα ππνζηεξίμεηε ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηφο ζαο, 
ηνπο ιφγνπο δειαδή πνπ αμίδεη λα δηεξεπλεζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

• θνπφο, εξεπλεηηθνί ζηφρνη θαη βαζηθνί άμνλεο ηνπ ζέκαηνο. Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο 
αλαδεηθλχεη ηη επηδηψθεη ε εξγαζία λα εξεπλήζεη / κειεηήζεη. ΟΗ ζηφρνη αλαθέξνληαη ζε 
επηκέξνπο επηδηψμεηο ηνπ εξεπλεηή. Καιφ είλαη λα αλαθέξεηε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηά 
ζαο.  

• χληνκε ηεθκεξίσζε ηνπ ζέκαηνο κε βάζε ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία. 
• ρεδηαζκφο ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο. Δδψ νθείιεη ν θνηηεηήο λα πεξηγξάςεη ηελ 

εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζεη (π.ρ. πνηνηηθή ή πνζνηηθή έξεπλα; 
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Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα; θ.ι.π.). Αλαγθαία είλαη ε πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο, ζε γεληθέο 
γξακκέο, κε αλαθνξά ζην α) δείγκα (νκάδα αηφκσλ ζηελ νπνία ζα απεπζπλζείηε), β) ηηο 
κεηξήζεηο (πψο ζα γίλεη ε εμέηαζε ηνπ δείγκαηνο) θαη γ) δηαδηθαζία, πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ 
πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο. 

• Αλακελφκελα νθέιε. Γηα πνην ιφγν είλαη ζεκαληηθή απηή ε έξεπλα; Αλαθνξά ζε ζπλέπεηεο, 
επηπηψζεηο θαη βειηηψζεηο. Πψο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ηα επξήκαηα ηεο 
έξεπλαο;, απφ πνηνπο θαη ζε πην πιαίζην;     

• Σέινο πξέπεη λα παξαηεζεί ε ελδεηθηηθή Βηβιηνγξαθία πνπ κειέηεζε ν θάζε θνηηεηήο κε 
ζθνπφ ηε ζχληαμε ηνπ Τπνκλήκαηνο θαηά ηελ πξψηε βηβιηνγξαθηθή δηεξεχλεζή ηνπ. Ζ 
παξάζεζε απηή θαιφ είλαη λα ζπκπεξηιακβάλεη πεξίπνπ 20 έσο 30 ηίηινπο. 

Τπφδεηγκα δνκήο ηεο Μ.Γ.Δ. – Πεξίγξακκα Μ.Γ.Δ.  

Ζ έθηαζε ηεο Μ.Γ.Δ. θπκαίλεηαη απφ 25.000 έσο 30.000 ιέμεηο θαη πεξηιακβάλεη εληφο ηνπ νξίνπ 
απηνχ φιν ην θείκελν, ζεκεηψζεηο θαη ηνλ Καηάινγν Αλαθνξψλ. ηελ θαηακέηξεζε δελ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ην εμψθπιιν θαη ηα Παξαξηήκαηα.  
 
Ακέζσο κεηά ην εμώθπιιν ζην θάησ κέξνο κίαο ιεπθήο ζειίδαο ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα 
παξαζέζεη (ζε κνλφ δηάζηηρν) ην παξαθάησ απφζπαζκα ζρεηηθά κε ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 
ηεο εξγαζίαο:  
 
© ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, Έηνο (έηνο νινθιήξσζεο ηεο Μ.Γ.Δ.)  

Ζ παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (Μ.Γ.Δ.), ε νπνία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 
Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ: Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο, 
(ζηελ Καηεχζπλζε: ……………. ), θαη ηα ινηπά απνηειέζκαηα απηήο απνηεινχλ ζπληδηνθηεζία ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ηνπ θνηηεηή, ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο έρεη ην δηθαίσκα 
αλεμάξηεηεο ρξήζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπο (ζην ζχλνιν ή ηκεκαηηθά) γηα δηδαθηηθνχο θαη 
εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, ζε θάζε πεξίπησζε αλαθέξνληαο ηνλ ηίηιν θαη ην ζπγγξαθέα θαη ην 
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, φπνπ εθπνλήζεθε ε Μ.Γ.Δ. θαζψο θαη ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή θαη 
ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. 
 

Σειίδα Τίηινπ 

 

Πξόινγνο 

Ο Πξφινγνο πξέπεη λα είλαη ζχληνκνο (1 – 1.5 ζειίδεο). Δδψ εμεγεί θαλείο ην πιαίζην δηεμαγσγήο 
ηεο έξεπλαο, πνπ αλήθεη ζην ηάδε Π.Μ.., ηεο ηάδε Καηεχζπλζεο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 
θαη ην θεληξηθφ ζέκα ηεο εξγαζίαο. Αλαθνξά ζην ηη επηρεηξεί λα δείμεη ν θνηηεηήο ζηε 
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Δκπεξηέρεη, επίζεο, αθηεξψζεηο θαη επραξηζηίεο (ζε πξναηξεηηθή βάζε) ζε 
φζνπο βνήζεζαλ ή ππνζηήξημαλ ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο. Καιφ είλαη ν Πξφινγνο λα γξαθεί 
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο.  

Πεξίιεςε  

(επφκελεο ζειίδεο) 250-300 ιέμεηο, ζηα ειιεληθά θαη ηα αγγιηθά (Abstract). Ζ Πεξίιεςε γξάθεηαη 
πάληνηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. Ζ γξακκαηηθή, ε ζχληαμε θαη ε έθθξαζε ηνπ 
θεηκέλνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο. Πξφθεηηαη γηα ηε ζχληνκε θαη πεξηεθηηθή 
παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο. Γξάθεηαη ζπλήζσο ζε ρξφλν αφξηζην. Γελ πεξηέρεη βηβιηνγξαθηθέο 
αλαθνξέο, εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο. πκπεξηιακβάλεη, ζπλήζσο: α) ην ζθνπφ θαη ηνπο 



 

 

50 

θχξηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο. β) Σν εξεπλεηηθφ ζρέδην θαη ηελ εξεπλεηηθή κέζνδν πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γ) ηα θπξηφηεξα επξήκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο.  
 

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ θαη Παξαξηήκαηα (επόκελε ζειίδα) 

 

Πίλαθαο Δηθνλνγξαθεκέλσλ (επόκελε ζειίδα) 

 

Καηάινγνο ησλ Πηλάθσλ θαη ησλ Γηαγξακκάησλ  (επόκελε ζειίδα) 

Αθνινπζεί ην θπξίσο ζψκα ηεο εξγαζίαο ζε: Κεθάιαηα, ελφηεηεο θαη ππνελφηεηεο. Ζ χπαξμε 
ηίηισλ ζε φια είλαη απαξαίηεηε. 
 

Δηζαγσγή (Δλδεηθηηθά 5 – 8 ζειίδεο) 

 
Δίπακε ήδε φηη ε Δηζαγσγή είλαη πάληνηε απαξαίηεηε θαη πξέπεη λα ζέηεη κε απφιπηε ζαθήλεηα ην 
ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο. Ζ Δηζαγσγή πξέπεη λα παξνπζηάδεη ην ιφγν (ή ηνπο 
ιφγνπο) γηα ηνλ νπνίν ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα / κειέηε θξίλεηαη ελδηαθέξνπζα, ζεκαληηθή θαη 
(ζρεηηθά) πξσηφηππε. Τπάξρνπλ θάπνηα θξίζηκα εξσηήκαηα ζε θάζε έξεπλα / κειέηε, ησλ νπνίσλ 
ε απάληεζε πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ Δηζαγσγή. πγθεθξηκέλα: 
α) Πνην είλαη ην δήηεκα πνπ εξεπλά, κειεηά θαη αλαιχεη ε εξγαζία; Γηαηί έρεη ελδηαθέξνλ; 

β) Πνηεο άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ζρέζε κε 
απηφ ην δήηεκα; 

γ)  Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο; Πνηα είλαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα; 
δ) Γηαηί είλαη ζεκαληηθή απηή ε εξεπλεηηθή εξγαζία; 
ε) Πνηα είλαη ε δηάξζξσζε ηεο έξεπλαο; Αλαθνξά ζην πεξηερφκελν ησλ θεθαιαίσλ. 

Α΄ Μέξνο: Θεσξεηηθό Πιαίζην (20 – 30 ζειίδεο) 

Δδψ αμηνπνηείηαη φ,ηη είλαη απνιχησο ζπλαθέο ζηε δηεζλή θαη ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά 
κε ην ζέκα θαη, θπζηθά ζρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Γελ ελδείθλπληαη γεληθέο αλαθνξέο, 
γηα παξάδεηγκα, πεξηηηά βηνγξαθηθά ζηνηρεία θαη πιήξεο αλαζπγθξφηεζε ελφο πνιηηηζκηθνχ, 
ηζηνξηθνχ ή πλεπκαηηθνχ πιαηζίνπ. Όηαλ απηέο νη αλαθνξέο θξίλνληαη απαξαίηεηεο απφ ηε θχζε 
ηνπ ίδηνπ ηνπ ζέκαηνο, ζα πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλεο, θξηηηθά επεμεξγαζκέλεο θαη, ζε θακία 
πεξίπησζε, λα κελ πξνζθέξνληαη ζηε βάζε ηεο απιήο εμηζηφξεζεο θάπνησλ γεγνλφησλ ή 
εμειίμεσλ.  

Β΄ Μέξνο: Δξεπλεηηθό Πιαίζην (35 – 45 ζειίδεο) 

Σν Β΄ Μέξνο ηνπ Δξεπλεηηθνχ ρεδηαζκνχ πεξηιακβάλεη δύν ηκήκαηα: 
ην  πξώην ηκήκα (Β1) πξνζθέξεηαη ην Μεζνδνινγηθό Πιαίζην, ην νπνίν αθνξά ζηε δφκεζε 
ηεο έξεπλαο (10-15 ζει.). 

Α. Πνηα είλαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα; (1-3 εξσηήκαηα). Πψο νδεγήζεθε ν θνηηεηήο ζε 
απηά; Γηαηί ηα επέιεμε; 

Β. Με πνηα κέζνδν («εξγαιεία») ζα πξνζεγγηζηνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα; (Αο ζεκεησζεί 
εδψ φηη ην εξσηεκαηνιφγην, πνπ απνηειεί «εξγαιείν» πνζνηηθήο έξεπλαο, δελ απνηειεί ην 
κνλαδηθφ «εξγαιείν» έξεπλαο. Σν «εξγαιείν» πξέπεη λα επηιέγεηαη αλάινγα πξνο ηα εξεπλεηηθά 
δεηνχκελα. Πνιιέο θνξέο ελδείθλπηαη ε έξεπλα λα είλαη πνηνηηθή, νπφηε σο «εξγαιεία» 
ρξεζηκνπνηνχληαη ε ζπλέληεπμε (θαη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε ζπλέληεπμεο). εκαληηθφ είλαη, 
γηα ηελ εμαγσγή αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ, λα ππάξρεη «ηξηγσλνπνίεζε», δει. ρξήζε 
πνιιαπιψλ «εξγαιείσλ». Ο θνηηεηήο ζα πξέπεη, ζην πιαίζην απηφ, λα δείμεη φηη γλσξίδεη ηα 
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πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ηελ νπνία πξνηίζεηαη λα αθνινπζήζεη. Θα 
πξέπεη λα είλαη ζαθήο ζην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο κεζφδνπ.   

Γ. Πνηνη ήηαλ νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο; Κάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο έγηλε; 
Γ. Πνην ήηαλ ην δείγκα θαη πψο πξνζεγγίζηεθε (π.ρ. έγηλε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ ή 

ζπλεληεχμεσλ;). 
Δ. Πψο έγηλε ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ; 
Σ. Πνηα ήηαλ ε ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ δηαδηθαζηψλ; 
Ε. Πψο έγηλε ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε (πνηεο πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πεγέο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θιπ). 
ην δεύηεξν ηκήκα (Β2) ππάξρεη ε Παξνπζίαζε ησλ Απνηειεζκάησλ (20-25 ζει.). 
Α. Παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα (απνηειέζκαηα) ζε ζπζρέηηζε κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη 
κε ην ζπλαθέο ζεσξεηηθφ πιαίζην. 
Β. Γίλνληαη ζρφιηα «πξψηνπ επηπέδνπ», ρσξίο λα εξκελεχνληαη αθφκα ηα επξήκαηα θαη ηα 
δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ. 
Γ. Υξεζηκνπνηνχληαη πίλαθεο θαη γξαθήκαηα, αλ ρξεηάδεηαη. 
Γ. Σα κε βαζηθά δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ζε παξάξηεκα. 
 

Γ΄ Μέξνο: Δξκελεία/ Σπδήηεζε ησλ Πνξηζκάησλ – Σπκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο – 
Πξνηάζεηο  (8 – 10 ζειίδεο) 

Δδψ πξέπεη λα  παξνπζηαζηνχλ θαη λα εμεγεζνχλ ηα επξήκαηα ζε ζρέζε κε ην βαζκφ 
ζεκαληηθφηεηάο ηνπο. Δλδεηθηηθά εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ είλαη ηα αθφινπζα: 

Α. Πνηα ήηαλ, ζπκπεξαζκαηηθά, ηα θχξηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο; (ρσξίο αξηζκνχο, ρσξίο 
επαλάιεςε απνηειεζκάησλ). Πψο απαληψληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα; 

Β. Πψο ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνάγνπλ ηελ ήδε ππάξρνπζα γλψζε ζηελ πεξηνρή πνπ 
έγηλε ε έξεπλα; (πψο ζπλδένληαη κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο); 

Γ. Πνηεο είλαη νη πηζαλέο εμεγήζεηο γηα απηά ηα απνηειέζκαηα; Απαξαίηεηε ε ζχλδεζε κε ην 
ζεσξεηηθφ εξκελεπηηθφ ζρήκα. 

Γ. Πνηεο ελαιιαθηηθέο εμεγήζεηο παξνπζηάδνληαη γηα ηα ππάξρνληα απνηειέζκαηα; Πνηα λέα 
εξσηήκαηα πξνθχπηνπλ; Απαξαίηεηε ε ζχλδεζε κε ην ζεσξεηηθφ εξκελεπηηθφ ζρήκα. 

Δ. Πνηα είλαη ε πξαθηηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ; Πψο κπνξνχκε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε;  
Σ. Πνηεο έξεπλεο είλαη δπλαηφλ ή πξέπεη λα γίλνπλ ζην κέιινλ, κε ζθνπφ  ηελ αχμεζε ηελ 

ήδε ππάξρνπζαο γλψζεο ή/θαη ηελ αληαπφθξηζε ζε θνηλσληθά / εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα; 
Άκεζε ζχλδεζε κε ην ηειεπηαίν ζεκείν. 

Ε. Πνηεο πξνηάζεηο πξαθηηθήο εθαξκνγήο πξνθχπηνπλ; 
Ζ. Σέινο, δελ ζα πξέπεη ν θνηηεηήο λα παξαιείςεη λα αλαθεξζεί ζηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο 

αδπλακίεο ηεο έξεπλάο ηνπ.  

Κξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ αμηνινγνχληαη νη Μ.Γ.Δ. 

Σα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία δχλαληαη λα αμηνινγεζεί κία Μ.Γ.Δ. είλαη ηα αθφινπζα:  

 Κξηηήξην Α: Σρεδηαζκόο έξγνπ 

α) αθήο δηαηχπσζε ηνπ πξνο δηεξεχλεζε δεηήκαηνο. 
β) Ζ ζεκαζία ηεο δηεξεχλεζεο γηα ηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε (αλάινγα κε ην ηδηαίηεξν ζέκα ηεο  
εξγαζίαο θαη ηελ Καηεχζπλζε ζηελ νπνία αλήθεη ν θνηηεηήο). 
γ) Ζ πξσηνηππία ηνπ ζέκαηνο.  
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Κξηηήξην Β: Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε 

α) Δχξνο ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο. Ζ επαξθήο αλαζθφπεζε θαη θξηηηθή επεμεξγαζία ηεο 
βηβιηνγξαθίαο. 
β) Αμηνπνίεζε απηήο ζηε δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ππνζέζεσλ. 
γ) Αμηνπνίεζεο απηήο γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο. 

Κξηηήξην Γ: Μεζνδνινγία, ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

α) Ο ηξφπνο ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 
β) Ζ εγθπξφηεηα, ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ησλ πεγψλ ησλ δεδνκέλσλ. 
γ) Ζ ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ θαη ε ζπζρέηηζε απηψλ κε ηηα ππνζέζεηο θαη ηα εξσηήκαηα ηεο 
έξεπλαο. 
δ) χγθξηζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο κε ηα επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ. 

Κξηηήξην Γ: Σπκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο 

α) πζρέηηζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ κε ηελ αλάιπζε 
β) Καηαγξαθή ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο έξεπλαο. 
γ) Ζ πνηφηεηα ησλ πξνηάζεσλ. Οη πξνηάζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε «αλνηθηψλ» εξσηεκάησλ.  
δ) Ζ επηηπρήο εθπιήξσζε ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ. 
ε) Ζ δηαζχλδεζε ζεσξίαο, έξεπλαο θαη πξάμεο ή πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ.  

Κξηηήξην Δ: Γξαπηή Παξνπζίαζε θαη Γόκεζε ηεο εξγαζίαο 

α) αθήλεηα ηεο δνκήο ηεο εξγαζίαο. Ζ ζπλέπεηα θαη ε ζπλεθηηθφηεηα ζηε δφκεζε ηεο 
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο. 
β) αθήο επηρεηξεκαηνινγία. Δπίζεο, ε ζαθήλεηα, ε δηαηχπσζε νξζψλ επηρεηξεκάησλ, ε θαιή  
δηαζχλδεζε ησλ επηκέξνπο ππνελνηήησλ.  
γ) Ζ πνηφηεηα ηεο πεξίιεςεο. 
δ) Ζ αθξίβεηα ησλ παξαπνκπψλ. 
ε) Ο ρεηξηζκφο ηεο γιψζζαο – ζσζηή έθθξαζε.  

Θέκαηα Γενληνινγίαο 

Λνγνθινπή – Πεηζαξρηθή Γίσμε 

Ζ ινγνθινπή, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί παξάπησκα θαηά ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη 
παξάβαζε ηνπ θψδηθα αθαδεκατθήο δενληνινγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή, 
ππφθεηηαη ζε πνηλέο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία, ηνλ Καλνληζκφ ηνπ 
Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη ηηο άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Χο 
ινγνθινπή νξίδεηαη ε νηθεηνπνίεζε ησλ ηδεψλ ή ηεο εξγαζίαο άιινπ πξνζψπνπ,  κέξνπο ή φινπ 
απηήο, είηε εθνχζηα είηε αθνχζηα, δίρσο ηελ απαξαίηεηε γλσζηνπνίεζε ή αλαθνξά ζην πξφζσπν 
πνπ παξήγαγε ηελ εξγαζία απηή. 
Ζ ινγνθινπή αλαθέξεηαη ζε πξσηφηππν πιηθφ ην νπνίν κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ 
δεκνζηεπκέλεο ή αδεκνζίεπηεο πεγέο φπσο βηβιία, επηζηεκνληθά άξζξα, ηζηνζειίδεο δηαδηθηχνπ, 
παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο δηδαζθφλησλ, θαζψο επίζεο θαη απφ πηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο 
εξγαζίεο, ηκήκαηα απφ Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο ή απφ άιιεο εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί  απφ 
ηξίηα πξφζσπα ή είλαη πξντφλ πψιεζεο.  
Οη πξάμεηο ινγνθινπήο αθνξνχλ ηελ αληηγξαθή ιέμε πξνο ιέμε, ηελ παξάθξαζε θεηκέλνπ κηθξήο 
ή κεγάιεο έθηαζεο ζε βαζκφ πνπ λα παξνπζηάδεη κεγάιεο νκνηφηεηεο κε ην πξσηφηππν πιηθφ, 
ηελ πεξηιεπηηθή ή ζπλνπηηθή απνηχπσζε πιηθνχ,  ηελ αληηγξαθή πηλάθσλ, γξαθεκάησλ, 
ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, εηθφλσλ, ηδεψλ θαζψο θαη ηελ νηθεηνπνίεζε ή αληηγξαθή θάζε είδνπο 
πιηθνχ (πξνθνξηθέο αλαθνηλψζεηο, δείγκαηα ηέρλεο) πνπ θαζηζηά εξγαζία ή  πλεπκαηηθφ έξγν 
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ελφο άιινπ πξνζψπνπ ρσξίο ηελ αξκφδνπζα αλαθνξά ζην πξφζσπν ην νπνίν παξήγαγε αξρηθά 
ηα παξαπάλσ αλαθεξζέληα. Δπηπιένλ, ε ινγνθινπή κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηε κεηάθξαζε 
πιηθνχ, ε νπνία είλαη πξντφλ εξγαζίαο ελφο άιινπ πξνζψπνπ ρσξίο ηελ αξκφδνπζα αλαθνξά ζην 
πξφζσπν απηφ. (βιπ. http://provost.concordia.ca/academicintegrity/plagiarism/)  
Λνγνθινπή επίζεο απνηειεί:  

• ε ζχλζεζε κεξψλ εξγαζίαο άιισλ πξνζψπσλ ζε έλα λέν ζχλνιν ρσξίο ηελ αξκφδνπζα 
αλαθνξά 

• ε παξνπζίαζε ή ππνβνιή  εξγαζίαο σο πξντφλ ηδίνπ πξνζψπνπ, ελψ απηή απνηειεί κέξνο 
νκαδηθήο πξνζπάζεηαο 

• ν αλαδηπιαζηαζκφο εξγαζίαο, δειαδή ε ππνβνιή εξγαζίαο πξνο αμηνιφγεζε ζε έλα 
κάζεκα ελψ απηή ε εξγαζία είρε ππνβιεζεί θαη βαζκνινγεζεί ζε άιιν κάζεκα 

• ε πξνθνξηθή αλαθνίλσζε, πεξηερφκελα ηεο νπνίαο απνηεινχλ πξντφλ εξγαζίαο, πφλεκα  ή 
ηδέεο άιινπ πξνζψπνπ ρσξίο ηελ αξκφδνπζα αλαθνξά ζην πξφζσπν απηφ, δει. ζηελ 
πξσηφηππε πεγή. 

Ζ ινγνθινπή σο παξάπησκα  δελ αλαηξείηαη αθφκε θαη ζε πεξίπησζε πνπ έγηλε ρσξίο πξφζεζε 
ή κε έιιεηςε επίγλσζεο ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία ή θαη ζε 
πεξηπηψζεηο πνπ ην ίδην ην άηνκν, ζην νπνίν απνδίδεηαη ε πξσηφηππε εξγαζία, επηηξέςεη λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ε εξγαζία ηνπ ρσξίο ηελ αξκφδνπζα αλαθνξά ηνπ ηδίνπ, δειαδή ηεο πξσηφηππεο 
πεγήο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, κάιηζηα, ηηκσξείηαη θαη ν/ε θνηηεηήο/ηξηα πνπ επέηξεςε λα 
νηθεηνπνηεζεί ε εξγαζία ηνπ/ηεο απφ άιινλ/ε θνηηεηή/ηξηα.  
Ζ ινγνθινπή ζπληζηά παξάπησκα ζε θάζε πεξίπησζε θαη ππφθεηηαη ζε ειεγθηηθή δηαδηθαζία κε 
επηβνιή δπζκελψλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ θαη πεηζαξρηθψλ πνηλψλ, αθφκε θαη αλ δηαπηζησζεί κεηά 
ηελ απνθνίηεζε ηνπ θνηηεηή. 
  
εκαληηθέο επηζεκάλζεηο:  

 ε θάζε πεξίπησζε, φινη νη θνηηεηέο, θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην πξφγξακκα 
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, είλαη ππνρξεσκέλνη λα ιακβάλνπλ γλψζε θαη λα 
ππνγξάθνπλ ηελ Τπεχζπλε Γήισζε Απνδνρήο Όξσλ Καλνληζκνχ,  κε ηελ  νπνία 
δεζκεχνληαη φηη έρνπλ δηαβάζεη θαη απνδέρνληαη φια ηα άξζξα ηνπ Καλνληζκνχ 
Λεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. (βι. Παξάξηεκα A ηνπ Καλνληζκνχ).  

 Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο είλαη επίζεο ππνρξεσκέλνη, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ 
Δξεπλεηηθνχ Τπνκλήκαηνο, λα ππνγξάςνπλ ηελ Τπεχζπλε Γήισζε ζχκθσλα κε ηελ 
νπνία δεζκεχνληαη φηη απηή απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντφλ πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη 
φρη κεξηθήο ή νιηθήο ινγνθινπήο (βι. Παξάξηεκα B ηνπ Καλνληζκνχ). 

 ην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ ηεο νξηζηηθνπνηεκέλεο ηειηθήο εθδνρήο ηεο Μ.Γ.Δ. νη 
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο είλαη, ηέινο, ππνρξεσκέλνη λα πξνζζέζνπλ θαη λα ππνγξάςνπλ 
ην αθφινπζν θείκελν:  

«Γειώλσ ξεηά όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ηα άξζξα 2,4,6 παξ. 3 ηνπ Ν. 
1256/1982, ε παξνύζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντόλ πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη δελ 
πξνζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηξίησλ θαη δελ είλαη πξντόλ κεξηθήο ή νιηθήο 
αληηγξαθήο, νη πεγέο δε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη 
κόλνλ.» 
Αλ δηαπηζησζεί φηη ινγνθινπή δηαπξάρζεθε ζε κία Μ.Γ.Δ., ηφηε ν Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο 
θαηαζέηεη ην ζπκπιεξσκέλν έληππν γηα αληηγξαθή / ινγνθινπή ζην Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ.., ζην 
πληνληζηή ηεο Καηεχζπλζεο θαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο (βιπ. ηειεπηαίν έληππν ηνπ 
παξφληνο Παξαξηήκαηνο). Σν ζέκα παξαπέκπεηαη γηα ζπδήηεζε ζηε Γ..Δ. ηνπ Σκήκαηνο. Ζ 
Γ..Δ.. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιέζεη ην θνηηεηή ζε αθξφαζε θαη λα απνθαζίζεη επ' απηνχ. Αλ 
ε Γ..Δ.. απνθαζίζεη φηη ν θνηηεηήο δηέπξαμε ινγνθινπή, απνθαζίδεη σο πξνο ηελ πνηλή. Ζ 
πνηλή κπνξεί λα είλαη έσο θαη αθαίξεζε ηνπ αληίζηνηρνπ πηπρίνπ θαη ε νξηζηηθή απνβνιή ηνπ 
θνηηεηή απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Οη θνηηεηέο θαινχληαη λα κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά, γηα φιεο 
ηηο πεξηπηψζεηο ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Π.Μ.. 
 

http://provost.concordia.ca/academicintegrity/plagiarism/)
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Δηδηθέο νδεγίεο ζπγγξαθήο 

 

• Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, πίλαθεο θαη εηθφλεο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ηνπ 
Δγρεηξηδίνπ (Publication Manual) ηνπ American Psychological Association (6ε έθδνζε) 
http://www.apastyle.org/ 

• Βηβιηνγξαθία μελφγισζζε θαη ειιελφγισζζε (ρσξηζηά) ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. Παξαηίζεληαη 
πξψηα ε ειιελφγισζζε βηβιηνγξαθία ζην ηέινο ηεο νπνίαο κπαίλνπλ ηα βηβιία μέλσλ 
ζπγγξαθέσλ πνπ έρνπλ κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά. Αθνινπζεί ε μελφγισζζε 
βηβιηνγξαθία. 

• Δληφο θεηκέλνπ βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο (in-text citations) 
• Οη πίλαθεο παξνπζηάδνληαη κε επηθεθαιίδα ζε μερσξηζηέο ζειίδεο, ζπλερνχο αξίζκεζεο, κεηά 

ηε βηβιηνγξαθία. Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο δίλνληαη κεηά ηνπο πίλαθεο, ζε μερσξηζηέο 
ζειίδεο, κε αξηζκεκέλεο, θαη έρνπλ έλδεημε (Γηάγξακκα 1, ρήκα 1 θ.ιπ.). Πξηλ απφ απηέο 
ππάξρεη ρσξηζηή ζειίδα κε ηνπο ππφηηηινχο ηνπο. Ζ ζέζε ηνπο ππνδεηθλχεηαη κέζα ζην 
θείκελν. 

• ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ παξαζέκαηα απφ ηα αξραία ειιεληθά θείκελα, ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη ε πνιπηνληθή γξακκαηνζεηξά Palatino Linotype.  

• Σα ζηνηρεία ηνπ θάζε ηίηινπ ηεο βηβιηνγξαθίαο είλαη πξνηηκφηεξν λα αληινχληαη απφ ην 
εζψθπιιν ελφο βηβιίνπ θαη φρη απφ ην εμψθπιιν. 

•  Σα νλφκαηα ησλ μέλσλ ζπγγξαθέσλ δελ εμειιελίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο. 
• Να απνθεχγεηαη ε εκθάληζε ιέμεσλ ή πξνηάζεσλ ζε έληνλε γξαθή (Bold) θαζψο επίζεο θαη 

ε ππνγξάκκηζε γηα απφδνζε έκθαζεο.  
• Ζ ρξήζε ηεο πιάγηαο γξαθήο (Italics) λα είλαη πεξηνξηζκέλε. Γηα μελφγισζζνπο φξνπο κπνξεί 

ηα ηίζεηαη φ φξνο εληφο εηζαγσγηθψλ θαη ακέζσο λα αθνινπζεί ζε παξέλζεζε ε απφδνζε 
ηνπ φξνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα (ή ην αληίζηξνθν αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε). Ζ πιάγηα 
γξαθή δελ είλαη απαγνξεπκέλε, αιιά δελ πξέπεη απηή λα αμηνπνηείηαη σο ηξφπνο γηα λα 
απνθεχγεη θαλείο λα πξνζθέξεη έλαλ εχζηνρν φξν ζηελ ειιεληθή (ή ηελ αγγιηθή) γιψζζα. 

Μνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο Μ.Γ.Δ. 

Παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ην Template σο έλα βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
νδεγηψλ κνξθνπνίεζεο ηνπ θεηκέλνπ ηεο Μ.Γ.Δ.. Σν Template απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζε 
φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη ησλ δχν Καηεπζχλζεσλ ηνπ Π.Μ..  

Δμώθπιιν θαη ζειίδα ηίηινπ 

Βιέπε παξάδεηγκα ζην ηέινο απηνχ ηνπ παξαξηήκαηνο.  

Αξίζκεζε ζειίδσλ 

Ζ ζειίδα ηνπ ηίηινπ, ησλ αθηεξψζεσλ, ηεο πεξίιεςεο, ησλ επραξηζηηψλ, ησλ θαηαζηάζεσλ 
Πηλάθσλ, ησλ Γηαγξακκάησλ, ησλ Καηαιφγσλ θαη ησλ Δηθφλσλ θέξνπλ ιαηηληθή αξίζκεζε.  
Μφλν ε αξίζκεζε ηεο ζειίδαο ηνπ ηίηινπ δελ αλαγξάθεηαη παξφιν πνπ ππνινγίδεηαη.  
Ο αξηζκφο 1 κπαίλεη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ θεηκέλνπ ζαο, δειαδή ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο 
Δηζαγσγήο ηεο εξγαζίαο ζαο.  
Ζ αξίζκεζε ηνπνζεηείηαη ζην θάησ  κέξνο ηεο ζειίδαο (ζην θέληξν ή ζην εμσηεξηθφ άθξν). 
 
 
 

http://www.apastyle.org/
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Πξνθαηαξθηηθέο ειίδεο  
 

Αξίζκεζε ειίδαο  

Σίηινο ζειίδαο  i ( ππνινγίδεηαη αιιά δελ αλαγξάθεηαη)  
Παξάγξαθνο Copyright  Ii 
ειίδα κε αλαθνξά ζηελ Σξηκειή Δπηηξνπή Iii 
Αθηεξψζεηο (πξναηξεηηθά)  Iv 
Πξφινγνο (απαηηείηαη) v (vi, αλ ρξεηαζηεί δεχηεξε ζειίδα) 
Δπραξηζηίεο (πξναηξεηηθά)  Vii 
Πεξίιεςε (απαηηείηαη) Viii 
Abstract (απαηηείηαη) Ix 
Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ θαη Παξαξηήκαηα X 
Καηάινγνο  Πηλάθσλ (εάλ ππάξρεη)  Xi 

Καηάινγνο αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ (εάλ 
ππάξρεη)  

xii  

Καηάινγνο Δηθφλσλ (εάλ ππάξρεη) Xiii 

Καηάινγνο Γηαγξακκάησλ (εάλ ππάξρεη)  Xiv 

Καηάινγνο πληνκνγξαθηψλ (εάλ ππάξρεη) Xv 
Πξψηε ζειίδα θπξίνπο θεηκέλνπ (δει. ε πξψηε  
ζειίδα ηεο Δηζαγσγήο) 

1 (απαηηείηαη ζην εμήο ε αξίζκεζε ζε θάζε 
ζειίδα)  

Καηάινγνο Αλαθνξψλ (απαηηείηαη)  Αθνινπζείηαη ε ξνή ηεο ζειηδνπνίεζεο ηνπ 
θεηκέλνπ ζαο  

Πξνζαξηήκαηα (εάλ ππάξρνπλ)  Αθνινπζείηαη ε ξνή ηεο ζειηδνπνίεζεο ηνπ 
θεηκέλνπ ζαο 

Τπελζχκηζε (παξάγξαθνο γηα ηα πλεπκαηηθά 
δηθαηψκαηα θαη ηε ινγνθινπή)  

Αθνινπζείηαη ε ξνή ηεο ζειηδνπνίεζεο ηνπ 
θεηκέλνπ ζαο 

 

Αξίζκεζε Πηλάθσλ θαη Γηαγξακκάησλ 

Οη πίλαθεο παίξλνπλ αξίζκεζε θαη ηίηιν ζην πάλσ κέξνο ηνπο θαη ηα δηαγξάκκαηα παίξλνπλ 
αξίζκεζε θαη ηίηιν ζην θάησ κέξνο ηνπο.  

Πεξηζώξηα Σειίδαο 

Σα πεξηζψξηα ηεο ζειίδαο κεγέζνπο Α4 πξέπεη λα είλαη:  
Αξηζηεξφ: 3   Γεμί: 3  
Πάλσ: 2  Κάησ: 2  

Γηαζηήκαηα ζηε Σειίδα 

Σν δηάζηεκα αλάκεζα ζηηο ζεηξέο (δηάζηηρν) ηνπ θεηκέλνπ πξέπεη λα είλαη ελάκηζε (1,5), Μεηά απφ 
ηηο επηθεθαιίδεο, ηηο ππνδηαηξέζεηο ησλ θεθαιαίσλ θαη ζηελ αξρή θάζε παξαγξάθνπ ζα πξέπεη λα 
αθήλεηαη κία θελή γξακκή.  

Σηνίρηζε 

Ζ ζηνίρηζε πξέπεη λα είλαη νιηθή θαη θαιφ είλαη λα έρεη επηιεγεί ν απηφκαηνο ζπιιαβηζκφο γηα ηελ 
απνθπγή πεξηηηψλ θελψλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ. 

Γξακκαηνζεηξά – Μέγεζνο γξακκάησλ 

Ζ πξνηεηλφκελε γξακκαηνζεηξά είλαη ε Times New Roman. Σν κέγεζνο ησλ γξακκάησλ ηνπ 
θεηκέλνπ πξέπεη λα είλαη 12. Σν κέγεζνο ησλ γξακκάησλ ησλ ηίηισλ ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ 
ππνδηαηξέζεσλ κπνξνχλ λα είλαη κεγαιχηεξα αλάινγα κε ηελ πξνηίκεζε ηνπ θνηηεηή (π.ρ. 14 γηα 
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ηνπο ηίηινπο ησλ θεθαιαίσλ). εκαληηθφ θαη αλαγθαίν είλαη βέβαηα είλαη λα ηεξεί θαλείο 
απαξέγθιηηα ηε ινγηθή ηνπ κεγέζνπο ζε θάζε αλάινγε πεξίπησζε. 

Αξηζκόο Αληίγξαθσλ Γηπισκαηηθώλ Δξγαζηώλ 

Σα ηειηθά αληίγξαθα ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ (ζπλνιηθά 3) ζα πξέπεη λα είλαη ηππσκέλα ζε 
κία κφλν φςε θαη ζα πξέπεη, επίζεο λα είλαη ζεξκνθνιιεκέλα.  
Σα αληίγξαθα παξαδίδνληαη ζηνλ Δπφπηε Καζεγεηή θαη ηνπο εμεηαζηέο. 

χληαμε Βηβιηνγξαθίαο (Καηάινγνο Αλαθνξψλ / References) 

Γεληθέο παξαηεξήζεηο 

Ζ βηβιηνγξαθία κηαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηζνδπλακεί κε έλαλ θαηάινγν αλαθνξψλ, ν νπνίνο 
πξνζθέξεηαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο θαη ζθνπφ έρεη λα παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλάθιεζε θάζε πεγήο. Οη ζπγγξαθείο ζα πξέπεη λα θάλνπλ ζπλεηέο 
επηινγέο ησλ αλαθνξψλ θαη λα πεξηιακβάλνπλ κφλν ηηο πεγέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά 
ηελ έξεπλα θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο εξγαζίαο. Τπεξβνιηθφο αξηζκφο έξγσλ πνπ δελ έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί εμππεξεηεί κφλν ιφγνπο εληππσζηαζκνχ θαη φρη ηελ επηζηεκνληθφηεηα ηεο 
εξγαζίαο. Κάζε δηπισκαηηθή εξγαζία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο θαηάινγν 
αλαθνξψλ θαη θακία εξγαζία πνπ δελ πιεξνί απηή ηελ πξνυπφζεζε δελ ζα γίλεηαη δεθηή.  
χκθσλα κε ην American Psychological Association (APA) style, θάζε αλαθνξά κέζα ζην θείκελν 
ηεο εξγαζίαο αληηζηνηρεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εγγξαθή ζηνλ θαηάινγν αλαθνξψλ. Σα απαξαίηεηα 
ζηνηρεία κηαο αλαθνξάο κέζα ζην θείκελν είλαη ην επψλπκν ηνπ ζπγγξαθέα θαη ην έηνο ηεο 
δεκνζίεπζεο. ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έλα νιφθιεξν απφζπαζκα απφ έλα θείκελν, 
απηφ ζα κπαίλεη ζε εηζαγσγηθά θαη ζην ηέινο κέζα ζε παξέλζεζε ζα αλαγξάθνληαη: ν 
ζπγγξαθέαο, ην έηνο δεκνζίεπζεο θαη ε ζειίδα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ζπγθεθξηκέλν 
απφζπαζκα.  
Ο ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο θαηαιφγνπ αλαθνξψλ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο αλαγλψζηεο ηεο 
εξγαζίαο λα αλαθηήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεγέο. Δίλαη απαξαίηεην, 
ινηπφλ, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ν θαηάινγνο αλαθνξψλ λα είλαη αθξηβείο θαη 
πιήξεηο. Κάζε εγγξαθή ζην θαηάινγν ησλ αλαθνξψλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: ην 
φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα, ην έηνο έθδνζεο, ηνλ ηίηιν θαη ηα ζηνηρεία έθδνζεο. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο 
γηα λα ζηγνπξεπηεί ν ζπγγξαθέαο φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη πιήξεηο θαη αθξηβείο είλαη λα 
ειέγμεη θάζε αλαθνξά πξνζεθηηθά κε ηελ πξσηφηππε έθδνζε.  
Οη ζπγγξαθείο ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ είλαη ππεχζπλνη γηα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
πεξηιακβάλεη ν θαηάινγνο ησλ αλαθνξψλ. Ζ πξνεηνηκαζία αθξηβνχο θαηαιφγνπ αλαθνξψλ 
ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπγγξαθέα σο πξνζεθηηθνχ εξεπλεηή. Έλαο αηειήο θαη γεκάηνο 
αλαθξίβεηεο θαηάινγνο αλαθνξψλ πξνθαιεί ζχγρπζε ζηνπο κειινληηθνχο εξεπλεηέο θαη απνηειεί 
δείγκα απξνζεμίαο, λσζξφηεηαο ή/θαη αλεληηκφηεηαο ηνπ ζπγγξαθέα.  

Σύληαμε Βηβιηνγξαθίαο 

Μέζα ζην θείκελν ε βηβιηνγξαθηθή παξαπνκπή γίλεηαη είηε κε παξέλζεζε είηε κέζα ζηε ξνή ηνπ 
θεηκέλνπ.  

• Δάλ ρξεζηκνπνηήζεηε παξελζέζεηο αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα: 

(αθειιαξίνπ, 2010) 
(Παπαδφπνπινο & Φεκηηφπνπινο, 2015)  
(αθειαξίνπ θ.ά., 2010)  
(Sakelariou et al., 2010) 

• Δάλ ρξεηάδεηαη λα είλαη πνιχ ζπγθξηκέλε ε αλαθνξά ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ βηβιίνπ, 
θπξίσο εάλ παξαζέηεηε θνκκάηηα απηνιεμεί, ζεκεηψλεηε θαη ηνλ αξηζκφ ηεο ζειίδαο σο 
εμήο: 
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(αθειιαξίνπ, 2010, ζ. 24), (Sakellariou, 2010, p. 24).  
• ηελ πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ζπγγξαθέσλ, παξαζέηεηε αιθαβεηηθά: 

(Παπαδφπνπινο, 2014; αθειιαξίνπ, 2010; Φεκηηφπνπινο, 1973). 
• Δάλ παξαζέηεηε ηα νλφκαηα ζηε ξνή ηνπ θεηκέλνπ αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα: 

«Ο αθειιαξίνπ (2010) …»  
«Oη Bradley, Ramirez θαη Soo (1999)…»  
«Ο αθειιαξίνπ θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2015)…» 
«Bradley, Ramirez and Soo (1999)…»,  
«Sakellariou et al. (2010)…» 

Παξαδείγκαηα βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ  (APA System) 

Από βηβιίν 

Castells, M. (1996). The rise of the network society. Oxford: Blackwell.  

Από βηβιίν κε πνιινύο ζπγγξαθείο 

Donnan, H., & Wilson, T. M. (1999). Borders: Frontiers of Identity, Nation and State. Oxford: Berg.  

Από βηβιίν κε Δπηκειεηή/έο Έθδνζεο 

Apostolopoulos Y., Loukissas P., & Leontidou L. (Eds) (2001). Mediterranean tourism: Facets 
of socio-economic development and cultural change. London: Routledge.  

Από Κεθάιαην βηβιίνπ κε πνιινύο ζπγγξαθείο θαη Δπηκειεηή/έο Έθδνζεο 

O’Dowd, L. (2003). The changing significance of European borders. In J. Anderson, L. 
O’Dowd, & T. M. Wilson (Eds.), New Borders for a changing Europe: Cross-border cooperation 
and governance (pp. 13-36). London: Frank Cass.  

Από πεξηνδηθή έθδνζε  

Thuen, T. (1999). The significance of borders in the East European transition. International 
Journal of Urban and Regional Research, 23(4), 738-50. doi: 10.1111/1468-2427.00226 
Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic 
contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66(6), 1034-1048. doi: 
10.1037/0022-3514.66.6.1034 
 
Αλ νη ζπγγξαθείο είλαη πάλσ απφ εθηά, αθνινπζνχκε ην παξάδεηγκα: 
Terracciano, A., Abdel-Khalek, A. M., Adam, N., Adamovova, L., Ahn, C.,Ahn, H., ... McCrae, 
R. R. (2005). National character does not reflect mean personality trait levels in 49 cultures. 
Science, 310, 96–100. doi:10.1126/science.1117199  

Από δηαδίθηπν  

VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of 
resources by psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123. 
Retrieved from http://jbr.org/articles.html on 13/9/2001. 

Κείκελν ζην δηαδίθηπν ρσξίο εκεξνκελία 

Nielsen, M. E. (n.d.). Notable people in psychology of religion. Retrieved from: 
http://www.psywww.com/psyrelig/psyrelpr.htm on 3/8/2001  

http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.66.6.1034
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• Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθηείηε ηηο ηζηνζειίδεο http://www.apastyle.org/  θαη 

http://blog.apastyle.org/  

• Γηα ην πφηε ρξεζηκνπνηείηαη ε θάζε κία απφ φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο 

θαζψο θαη γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζπκβνπιεπηείηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα (πεγή: 

http://www.apastyle.org/) 

 

Πξνγξακκαηηζκφο θαη έιεγρνο σο ηελ νινθιήξσζε ηεο Μ.Γ.Δ. 

Όπσο έρνπκε ήδε ηνλίζεη, ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ φιε δηαδηθαζία είλαη ν ρξφλνο θαη ε ηήξεζε 
ησλ θαηαιεθηηθψλ εκεξνκεληψλ σο ηελ ηειηθή θαηάζεζε ηεο εξγαζίαο. ε απηήλ ηε βάζε, είλαη 
απαξαίηεην λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε ν θνηηεηήο πνιινχο θαη δηάθνξνπο παξάγνληεο θαη ιφγνπο 
πνπ ελδέρεηαη λα ηνλ θαζπζηεξήζνπλ.  
Να ζεκεηψζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη ν θνηηεηήο, φηαλ ππνβάιεη ηκήκα ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ 
Δπφπηε Καζεγεηή (γηα παξάδεηγκα έλα θεθάιαην), ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζεη ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: Πξψηνλ, δεδνκέλνπ φηη πνιχ ζπάληα, έλα ηκήκα ηεο εξγαζίαο νινθιεξψλεηαη κε ηελ 
πξψηε θαηάζεζή ηνπ, ζρεδφλ πάληνηε ε επηζηξνθή ηνπ θεηκέλνπ απηνχ ζην θνηηεηή ζπλνδεχεηαη 
απφ παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα, κηθξέο αληηξξήζεηο θαη, ελδερνκέλσο, κεγάιεο ελζηάζεηο, 
πξνζζήθε δνπιεηάο, θ.ι.π.. Γεχηεξνλ, ν Δπφπηεο Καζεγεηήο ελδέρεηαη λα θαζπζηεξήζεη λα 
απαληήζεη ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο. Θα πξέπεη ν θνηηεηήο λα κάζεη  λα αμηνπνηεί απηφ ηνλ 
ελδηάκεζν ρξφλν θαη λα πξνρσξά κε ηελ εξγαζία ηνπ.  
Με άιια ιφγηα, ν θνηηεηήο νθείιεη λα έρεη θαη λα βαδίδεη κε βάζε έλα ξεαιηζηηθά επηηεχμηκν 
πξνζσπηθφ ζρέδην θαη ρξνλνδηάγξακκα. Σν ρξνλνδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί κπνξεί λα θαλεί 
ρξήζηκν. Πξνζθέξεηαη σο εληειψο ελδεηθηηθφ θαη δχλαηαη ν θάζε θνηηεηήο λα επηβάιιεη ηηο δηθέο 
πξνζαξκνγέο ζηα πξνζσπηθά ηνπ ζρέδηα θαη ηδηαηηεξφηεηεο. Καιφ είλαη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα 
αλαινγηζηεί γηα ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο δνπιεηάο ηνπ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θαη λα δεζκεπηεί ζε 
απηφ, απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Τπνκλήκαηνο.  
 
 

http://www.apastyle.org/
http://blog.apastyle.org/
http://www.apastyle.org/
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πκπιεξώζηε ηα θελά κε ηηο δηθέο 
ζαο εκεξνκελίεο 

ηάδηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Μ.Γ.Δ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Καζνξηζκφο ηνπ ζέκαηνο θαη ηνπ ηίηινπ  

 πγγξαθή ηεο πξφηαζεο ηεο δηαηξηβήο  

 Τπνβνιή ηεο πξφηαζεο γηα έγθξηζε  

 Βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε / ζπιινγή θεηκέλσλ  

 Απνδειηίσζε θαη κειέηε (δεκηνπξγία αξρείνπ)  

 Αμηνιφγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ θαη πηζαλή 

αλαδήηεζε εμεηδηθεπκέλσλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ 

ή βνεζεκάησλ  

 Δθ λένπ απνδειηίσζε θαη κειέηε (ζπκπιήξσζε 

αξρείνπ)  

 πγγξαθή ηνπ Πξψηνπ Μέξνπο («Θεσξεηηθφ 

Πιαίζην)  

θαη ππνβνιή ζηνλ Δπφπηε Καζεγεηή 

 ρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο ηεο εκπεηξηθήο 

έξεπλαο  

(αλ ρξεηάδεηαη λα γίλεη εκπεηξηθή έξεπλα) θαη 

ππνβνιή ζηνλ Δπφπηε Καζεγεηή 

 Τινπνίεζε ηεο έξεπλαο  

 Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο  

 πγγξαθή ηνπ Γεχηεξνπ θαη Σξίηνπ Μέξνπο  θαη  

ππνβνιή ζηνλ Δπφπηε Καζεγεηή 

 πγγξαθή ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Δηζαγσγήο θαη 

ππνβνιή ζηνλ Δπφπηε Καζεγεηή  

 πγγξαθή ηεο χλνςεο  

 Οινθιήξσζε ηεο βηβιηνγξαθίαο  (θαηαιφγνπ 

αλαθνξψλ)  

 Πξφζζεζε ησλ Παξαξηεκάησλ  

 Τπνβνιή ηεο εξγαζίαο ζηνλ Δπφπηε Καζεγεηή  

γηα έλαλ ηειηθφ έιεγρν  

 Οξηζηηθή ππνβνιή ηεο εξγαζίαο 

Τπνρξεψζεηο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Μ.Γ.Δ. 

Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο Μ.Γ.Δ. θαη ηελ θαηάζεζε ηεο βαζκνινγίαο ζηε Γξακκαηεία, 
εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη θαζπζηέξεζεο,  ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο νθείιεη λα 
θαηαζέζεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ..:  
 

•     Αίηεζε Οξθσκνζίαο  
•     Καηάζεζε ηεο Μ.Γ.Δ. ζηε Βηβιηνζήθε ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη κφλν κέζσ ηεο 

ΦΖΦΗΓΑ.  
•    Τπεχζπλε δήισζε φηη έρεη νινθιεξσζεί ε θαηάζεζε Μ.Γ.Δ. ζηε Βηβιηνζήθε ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή θαη κφλν κέζσ ηεο ΦΖΦΗΓΑ.  
•     Βεβαίσζε απφ ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ φηη δελ εθθξεκεί ε επηζηξνθή βηβιίσλ. 
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•     Βεβαίσζε απφ ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ παξάδνζε ηεο Μ.Γ.Δ. 
(εθηχπσζε ηνπ e-mail επηβεβαίσζεο πνπ απνζηέιιεηαη ακέζσο κεηά ηελ εηζαγσγή 
ζηελ ΦΖΦΗΓΑ).  

•     Βεβαίσζε απφ ην Λνγηζηήξην ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ φηη δελ ππάξρεη θακία 
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•     Πάζν, Βηβιηάξην ζπνπδψλ θ.ι.π.  
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ηηο επόκελεο ζειίδεο αθνινπζνύλ ηα Παξαξηήκαηα: 
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ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ, ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 
ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ 

 
 
 

Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 
 

 
 

Ο ΣΙΣΛΟ ΣΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΚΔΦΑΛΑΙΑ 
ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΙΗ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ 

 
 

ηνπ/ηεο 
 
 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΟ ΜΔ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ 
ΚΑΗ ΣΟΗΥΗΖ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ 

 
 
 

Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ  
κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο  

ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο 
(κε Δηδίθεπζε ζηε «…..» ) 

 
 

Μήλαο Έηνο  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Μήλαο θαη Έηνο ππνβνιήο ηεο  
νινθιεξσκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο) 
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ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ, ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 
ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

 
Ολνκαηεπώλπκν: _________________________________________________________  

Θέκα Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (Διιεληθά):  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Θέκα Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (Αγγιηθά):  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: __________________________________________________  

Τπνγξαθή Δπηβιέπνληνο Καζεγεηή:  _________________________________________ 

Τπνγξαθή Φνηηεηή/ηξηαο: _____________________________________________  

Να επηζηξαθεί ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.Σ. έσο                              . 
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ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ, ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 
ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

 
Ολνκαηεπώλπκν: ______________________________________________________  
 
Θέκα Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (Διιεληθά):  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Θέκα Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (Αγγιηθά):  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: _______________________________________________  
Τπνγξαθή :   ______________________________________________________ 

                                                                                                                                           
Δμεηαζηήο 1: ______________________________________________________  
Τπνγξαθή: _______________________________________________________  
Δμεηαζηήο 2: ______________________________________________________  
Τπνγξαθή: _______________________________________________________  

 
ΣΔΛΙΚO ΒΑΘΜΟ: ____________________________  
Ηκεξνκελία: _____________________ 
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ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ, ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 
ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

 
Θεζζαινλίθε, …………………. 

   
                                       ΠΡΟ:  

α) Σνλ Πξφεδξν Σκήκαηνο ΔΚΠ 
β) Σν Γηεπζπληή Π.Μ.. 

 γ) Σν πληνληζηή θαηεχζπλζεο (ΔΓΖ/ΠΝΣΔ) 
 
ΘΔΜΑ: ΑΝΑΦΟΡΑ  ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ  ΣΗ  ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ  ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ  ΔΡΓΑΙΑ 

 
Ο/Ζ  Δπηβιέπσλ /-νπζα  
………………………...…………………………..………………….  
(νλνκαηεπψλπκν & ηδηφηεηα) 
θαη  νη πλ-επηβιέπνληεο  

α) …………………………………………………...………...……... (νλνκαηεπψλπκν & ηδηφηεηα) 
β) ……………………………………………………………….…… 
 (νλνκαηεπψλπκν & ηδηφηεηα) 

ηεο  κεηαπηπρηαθήο  δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ηίηιν 
……………………………………………………………………………………………………………..…
…………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

ηνπ / ηεο ……………………………….……………………………….…………………. 
(νλνκαηεπψλπκν) 
ζηελ Καηεχζπλζε  

Α) Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Ζγεζία   
Β) Πιεξνθνξηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε 

 
αλαθέξνπκε φηη δηαπηζηψζακε εθηεηακέλε αληηγξαθή / ινγνθινπή  ζηελ πξναλαθεξζείζα 
Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία.   
Γηά ηεο παξνχζεο ζαο ελεκεξψλνπκε ζρεηηθά θαη παξαθαινχκε λα πξνβείηε ζηηο πξνβιεπφκελεο 
απφ ηνλ Καλνληζκφ ηνπ Π.Μ.. θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ελέξγεηεο. 
 
  

Ο /Ζ Δπηβιέπσλ /-νπζα 
 
………………… 

(νλνκαηεπψλπκν & 
ππνγξαθή) 

 

 
α) Ο /Ζ πλ-επηβιέπσλ /-

  
β) Ο /Ζ πλ-επηβιέπσλ /-νπζα 
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νπζα 
………………………… 
(νλνκαηεπψλπκν  
& ππνγξαθή) 

……………………………… 
(νλνκαηεπψλπκν & ππνγξαθή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


