
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης 
και της Διά Βίου Μάθησης (Sciences of Education 
and Lifelong Learning)» του Τμήματος Εκπαιδευ-
τικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοι-
νωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπό το νέο τίτλο 
«Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκ-
παίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση (Educational 
Sciences: Information and Communications Tech-
nology (ICT) Implementation in Education and 
Lifelong Learning).

2 Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3 και 6 της υπ’ 
αρ. 4975/2019 απόφασης της Συγκλήτου σχετικά 
με την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Ηγεσία στις Επι-
στήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθη-
σης (Administration and Leadership in Sciences 
of Education and Lifelong Learning)» υπό το νέο 
τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου 
Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία 
(Master of Science in Sciences of Education and 
Lifelong Learning: Educational Administration 
and Leadership)» του Τμήματος Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, 
Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας (Β΄ 1812).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 244 (1)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης 
και της Διά Βίου Μάθησης (Sciences of Education 
and Lifelong Learning)» του Τμήματος Εκπαιδευ-
τικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοι-
νωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπό το νέο τίτ-
λο «Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολο-
γιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 
Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση (Education-
al Sciences: Information and Communications 
Technology (ICT) Implementation in Education 
and Lifelong Learning).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος κύκλος σπουδών) 
των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον Δεύτερο κύ-
κλο σπουδών, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς 
και τις τελικές και μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 
85 και τις καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 88
του ιδίου νόμου.

2. Τις παρ. 6 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 38).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

4. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» 
(Α΄ 189).

5. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 83).

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

8. Το π.δ. 88/2013 «Μετονομασία του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση-Συγκρότηση Σχο-
λών» (Α΄ 129).

9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

10. Τα άρθρα 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη-
τικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).

11. Το υπ’ αρ. 203/17.1.2014 έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π. από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών και Τεχνών.

12. Tην υπό στοιχεία 107280/B7/10.7.2014 υπουργική 
απόφαση με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινω-
νικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
με τίτλο ’’Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μά-
θησης (Sciences of Education and Lifelong Learning)’’» 
(Β΄ 1934), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 
3197/6.2.2015 (Β΄ 263) και 5568/12-7-2017 (Β΄ 2655)
πράξεις Πρύτανη.

13. Την υπ’ αρ. 14/20.4.2018 απόφαση έκτακτης συνε-
δρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής που εγκρίνει την εισήγηση επα-
νίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης 
και της Διά Βίου Μάθησης».

14. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί της επανιδρύ-
σεως και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και 
της Διά Βίου Μάθησης» του Τμήματος Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Αν-
θρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (υπ’ αρ. 1/24.4.2018 συνεδρίασης).

15. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (υπ’ αρ. 29/27.4.2018 συνεδρίασης).

16. Το υπό στοιχεία 92547/Ζ1/6.6.2018 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα: «Αναπομπή αποφάσεων ίδρυσης Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

17. Την υπ’ αρ. 18/14.6.2018 απόφαση έκτακτης συνε-
δρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής που εγκρίνει την τροποποιημέ-
νη εισήγηση επανίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο «Επιστήμες 
της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης».

18. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί της επανιδρύ-
σεως και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και 
της Διά Βίου Μάθησης» του Τμήματος Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Αν-
θρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (υπ’ αρ. 2/28.06.2018 συνεδρίασης).

19. Την απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (υπ’ αρ. 38/11-07-2018 συ-
νεδρίασης).

20. Το υπό στοιχεία 127373/Ζ1/26.07.2018 έγγραφο 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα: «Αναπομπή αποφάσεων ίδρυσης Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄114)».

21. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 5/17.10.2019 Έκτακτης 
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευ-
τικής και Κοινωνικής Πολιτικής που εγκρίνει την τροπο-
ποιημένη εισήγηση επανίδρυσης του ΠΜΣ «Επιστήμες 
της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης» με νέο τίτλο 
«Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πλη-
ροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και 
στη Διά Βίου Μάθηση (Educational Sciences: Information 
and Communications Technology (ICT) Implementation 
in Education and Lifelong Learning)».

22. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί της επανιδρύ-
σεως και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της 
Διά Βίου Μάθησης (Sciences of Education and lifelong 
Learning)» υπό το νέο τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: 
Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνι-
ών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση 
(Educational Sciences: Information and Communications 
Technology (ICT) Implementation in Education and 
Lifelong Learning)» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρω-
πιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας (υπ’ αρ. 4/4.3.2020 συνεδρίασης)».

23. Την απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (υπ’ αρ. 27/25.6.2020 
συνεδρίασης), το υπ’ αρ. 5676/31.7.2020 έγγραφο του 
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Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με το οποίο 
διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων το απόσπασμα πρακτικού 
της ανωτέρω συνεδρίασης της Συγκλήτου και το γεγονός 
ότι μέχρι σήμερα δεν ελήφθη καμία σχετική απάντηση.

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της 
Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τε-
χνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επανιδρύει, οργα-
νώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες 
της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης (Sciences 
of Education and Lifelong Learning)» υπό το νέο τίτλο 
«Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληρο-
φορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη 
Δια Βίου Μάθηση (Educational Sciences: Information and 
Communications Technology (ICT) Implementation in 
Education and Lifelong Learning). Σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προβλέ-
πονται η διάρθρωσή του και ρυθμίζονται οι κανόνες της 
εύρυθμης λειτουργίας του.

Άρθρο 2
Γνωστικό αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστή-
μες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορί-
ας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια 
Βίου Μάθηση (Educational Sciences: Information and 
Communications Technology (ICT) Implementation in 
Education and Lifelong Learning) έχει δύο ειδικεύσεις:

- Ειδίκευση Α: Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και 
στη Διά Βίου Μάθηση.

Καλύπτει θέματα αξιοποίησης των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαιδευ-
τική διαδικασία σε ένα μεγάλο εύρος της Εκπαίδευσης 
(τυπική, μη- τυπική, συνεχιζόμενη, ευπαθών ομάδων, 
κ.τλ.). Δίνεται έμφαση στην εφαρμοσμένη μελέτη και 
ανάλυση των διαφόρων ΤΠΕ, στις εκπαιδευτικές δράσεις 
που μπορούν να υποστηρίξουν, στα χαρακτηριστικά, τις 
δυνατότητες και τις λειτουργίες που μπορούν να προ-
σφέρουν ως περιβάλλοντα μάθησης, ο νέος ρόλος του 
εκπαιδευτικού, καθώς και η συμμετοχή των μαθητών ως 
ενεργοί δημιουργοί σε περιβάλλοντα εξ ατομικευμένης 
ή συνεργατικής μάθησης.

- Ειδίκευση Β: STEM και Ρομποτική στην Εκπαίδευση.
Καλύπτει θέματα αξιοποίησης ειδικών τεχνολογιών 

(π.χ. απτές προγραμματιζόμενες τεχνολογίες, σετ εκ-
παιδευτικής ρομποτικής, ευφυή και αλληλεπιδραστικά 
παιχνίδια, κ.α.) τόσο στο σχολείο όσο και έξω από αυτό, 
για την κατάκτηση γνωστικών στόχων, την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, την απόκτηση στρατηγικών 
εργασίας και διερεύνησης κ.τ.λ. Παράλληλα, αυτή η ει-

δίκευση του μεταπτυχιακού υποστηρίζει την ολιστική 
προσέγγιση της διδακτικής των αντικειμένων του STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) με αξι-
οποίηση κατάλληλων τεχνολογιών, που επιτρέπουν τη 
σχεδίαση και υλοποίηση μαθησιακών διαδικασιών αυ-
θεντικού περιεχομένου για τους μαθητές.

Άρθρο 3
Απονεμόμενοι μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ) στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνο-
λογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκ-
παίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση (Educational Sciences: 
Information and Communications Technology (ICT) 
Implementation in Education and Lifelong Learning), 
με τις εξής ειδικεύσεις: (α) «Εφαρμογές Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση 
και στη Δια Βίου Μάθηση» και (β) «STEM και Ρομποτική 
στην Εκπαίδευση».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πανε-
πιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμη-
μάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) ορίζεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης 
του μεταπτυχιακού διπλώματος ορίζεται σε τρία (3) έτη 
από την ημερομηνία εγγραφής του φοιτητή στο Π.Μ.Σ.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδό-
σεις/διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, εξετάσεις). Για 
την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση 
και επιτυχής εξέταση στα κατωτέρω αναφερόμενα μα-
θήματα καθώς και η συγγραφή και εκπόνηση της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο τρίτο εξάμηνο 
σπουδών. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται 90 
πιστωτικές μονάδες, ειδικότερα 30 πιστωτικές μονάδες 
ανά εξάμηνο μαθημάτων και 30 πιστωτικές μονάδες για 
τη Διπλωματική Εργασία.

Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθή-
σει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε 8 μαθήματα.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει δύο ειδικεύσεις:
Α) ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση,
Β) STEM και Ρομποτική στην Εκπαίδευση.
Στο Α’ εξάμηνο, οι φοιτητές παρακολουθούν δύο Υπο-

χρεωτικά κορμού μαθήματα και δύο Υποχρεωτικά Ειδί-
κευσης (4 μαθήματα, συνολικά 30 ECTS). Στο Β’ εξάμηνο, 
δύο Υποχρεωτικά κορμού μαθήματα και δύο Υποχρεω-
τικά Ειδίκευσης (4 μαθήματα, συνολικά 30 ECTS).

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρα-
κάτω:
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Ειδίκευση Α: Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση
Α’ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα
Υποχρεωτικά Κορμού 

(Υ) - Υποχρεωτικά 
Ειδίκευσης (ΥΕ)

Πιστωτικές
Μονάδες 

(ECTS)
1 Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Υ (Κορμού) 7

2 Μέθοδοι Διδασκαλίας με ΤΠΕ και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 
(Μικροδιδασκαλίες) Υ (Κορμού) 7

3 Σύγχρονα Ψηφιακά Περιβάλλοντα και οι Εκπαιδευτικές τους 
Χρήσεις Υ (Ειδικ. Α) 8

4 Εκπαιδευτικά Λογισμικά και οι Διδακτικές τους Χρήσεις 1 Υ (Ειδικ. Α) 8
Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα
Υποχρεωτικά Κορμού 

(Υ) - Υποχρεωτικά 
Ειδίκευσης (ΥΕ)

Πιστωτικές
Μονάδες 

(ECTS)

5 Συστήματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Mobile- learning και 
Κοινωνικά Δίκτυα στην Εκπαίδευση Υ (Κορμού) 7

6 Νέες τεχνολογίες και ανάπτυξη δεξιοτήτων Υ (Κορμού) 7
7 Εκπαιδευτικά Λογισμικά και οι Διδακτικές τους Χρήσεις 2 Υ (Ειδικ. Α) 8

8 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και 
Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Υ (Ειδικ. Α) 8

Σύνολο 30

Γ’ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ)
Πιστωτικές
Μονάδες 

(ECTS)
9. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ (Κορμού) 30

Ειδίκευση Β: STEM και Ρομποτική στην Εκπαίδευση
Α’ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα
Υποχρεωτικά Κορμού 

(Υ) - Υποχρεωτικά
Ειδίκευσης (ΥΕ)

Πιστωτικές
Μονάδες 

(ECTS)
1 Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Υ (Κορμού) 7

2 Μέθοδοι Διδασκαλίας με ΤΠΕ και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 
(Μικροδιδασκαλίες) Υ (Κορμού) 7

3 Προγραμματιζόμενα Απτά Αλληλεπιδραστικά Περιβάλλοντα στην 
Εκπαίδευση Υ (Ειδικ. Β) 8

4 Αρχές σχεδίασης και υλοποίηση Ρομποτικών Κατασκευών για την 
Εκπαίδευση Υ (Ειδικ. Β) 8

Σύνολο 30

Β’ εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα
Υποχρεωτικά Κορμού 

(Υ) - Υποχρεωτικά 
Ειδίκευσης (ΥΕ)

Πιστωτικές
Μονάδες 

(ECTS)

5 Συστήματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Mobile-learning και 
Κοινωνικά Δίκτυα στην Εκπαίδευση Υ (Κορμού) 7

6 Νέες τεχνολογίες και ανάπτυξη δεξιοτήτων Υ (Κορμού) 7
7 STEM στην Εκπαιδευτική πράξη Υ (Ειδικ. Β) 8

8 Σχεδίαση και υλοποίηση Διαθεματικών Μαθησιακών δράσεων 
STEM με αξιοποίηση της Ρομποτικής Υ (Ειδικ. Β) 8

Σύνολο 30
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Γ’ Εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ)
Πιστωτικές
Μονάδες 

(ECTS)
9. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ (Κορμού) 30

Με πρόταση των οργάνων διοίκησης του Π.Μ.Σ. και 
έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνει τροποποίηση 
του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή 
των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων και θα περιλαμ-
βάνεται στον Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται με πρότυπες μορφές εκ-
παίδευσης που συνδυάζουν: α) διά ζώσης μαθήματα, 
εργαστήρια και σεμινάρια και β) εξ αποστάσεως μαθήμα-
τα μέσω ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, όχι σε ποσοστό μεγαλύτερο του τριάντα 
πέντε τοις εκατό (35%), όπως ορίζεται στην παρ. 3 στο 
άρθρο 30 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 7
Γλώσσα διδασκαλίας -
εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

Γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική 
και σε περίπτωση προσκεκλημένων εισηγητών από το 
εξωτερικό η αγγλική. Σε ό,τι αφορά την εκπόνηση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η γλώσσα είναι 
και σε αυτή την περίπτωση η ελληνική. Η γλώσσα της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να είναι 
διαφορετική της ελληνικής, εφόσον αυτό προβλέπεται 
στον κανονισμό του προγράμματος.

Άρθρο 8
Αριθμός εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοι-
τητών στο Πρόγραμμα ορίζεται σε συνολικά εξήντα (60) 
άτομα ανά έτος, με ανώτατο τριάντα (30) άτομα σε κάθε 
Ειδίκευση.

Άρθρο 9
Διδακτικό και λοιπό προσωπικό -
Υλικοτεχνική υποδομή

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήμα-
τος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ή άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων 
Τμημάτων του οικείου και άλλων Α.Ε.Ι., καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α΄114). Το Τμήμα Εκπαι-
δευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, κτιρια-
κή υποδομή, βιβλιοθήκη και τον απαραίτητο εξοπλισμό 
τόσο σε οπτικοακουστικά μέσα όσο και σε ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
προγράμματος.

Οι διοικητικές ανάγκες θα εξυπηρετούνται από τη 
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμμα-
τος, η οποία στελεχώνεται από διοικητικό προσωπικό 
που προσλαμβάνεται κατόπιν σχετικής προκήρυξης.

Άρθρο 10
Προϋπολογισμός -
Κόστος λειτουργίας του προγράμματος

Το πρόγραμμα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Η κά-
λυψη των λειτουργικών εξόδων θα στηρίζεται σε δωρεές, 
κληροδοτήματα, χορηγίες, πόρους από ερευνητικά προ-
γράμματα, μέρος των εσόδων των ΕΛΚΕ, πλεονάσματα, 
τέλη φοίτησης και κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Ο προϋπολογισμός λειτουργίας κάθε κύκλου ανέρχε-
ται στο ποσό των 113.400 € (υπολογίζεται η πληρωμή 
διδάκτρων του 70% των φοιτητών καθώς το 30% ενδε-
χομένως να πληροί τα κριτήρια της κείμενης νομοθεσίας 
περί απαλλαγής από τέλη φοίτησης) και αναλύεται σε 
κατηγορίες εσόδων και δαπανών ως εξής:

ΕΣΟΔΑ ΚΥΚΛΟΥ Ποσό σε €
1 Τέλη φοίτησης (70% του 60 Χ 2.700) 113.400,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 113.400,00 €

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΥΚΛΟΥ Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 4.195,00 €

2 Δαπάνες αναλωσίμων 1.000,00 €

3 Δαπάνες χορήγησης δύο (2) 
ακαδημαϊκών υποτροφιών 2.000,00 €

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 3.000,00 €

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 5.000,00 €

6

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και 
ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ., έκτακτου 
διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. 
που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ. και προσωπικού της παρ. 5 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

42.885,00 €

7 Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης 3.500,00 €
8 Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης 14.000,00 €
9 Δαπάνες δημοσιότητας - προβολής 1.300,00 €

10 Δαπάνες αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού 1.300,00 €

11 Δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων 
και εργασιών πεδίου 1.200,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 79.380,00 €

12

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) 
με προτεραιότητα στην κάλυψη 
των αναγκών των Π.Μ.Σ. που 
λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.

34.020,00€

ΣΥΝΟΛΟ 113.400,00 €
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Άρθρο 11
Τέλος φοίτησης

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από 
τέλος φοίτησης ύψους € 2.700, καθώς και από τυχόν άλ-
λους πόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). Η ύπαρξη του συγκεκριμένου 
τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία προκειμένου να δι-
ασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο παροχής εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών προς τους φοιτητές. Καλύπτονται οι ανάγκες 
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης του Π.Μ.Σ., καθώς 
και οι αμοιβές διδασκαλίας. Επιπλέον, χρηματοδοτού-
νται προμήθειες εξοπλισμού και λογισμικού (λόγω της 
ιδιαίτερης τεχνολογικής και εργαστηριακής φύσης του 
προγράμματος), ερευνητικές ανάγκες, καθώς και εκδη-
λώσεις και αναμορφώσεις χώρων λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 12
Διάρκεια Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2024 - 2025, με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 245 (2)
Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3 και 6 της υπ’ 

αρ. 4975/2019 απόφασης της Συγκλήτου σχετι-

κά με την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Ηγεσία στις Επι-

στήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθη-

σης (Administration and Leadership in Sciences 

of Education and Lifelong Learning)» υπό το νέο 

τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου 

Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία 

(Master of Science in Sciences of Education and 

Lifelong Learning: Educational Administration 

and Leadership)» του Τμήματος Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνι-

κών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Β΄ 1812).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 ’’Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις’’ και ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου 
ΣΤ’ (Δεύτερος και Τρίτος κύκλος σπουδών) των άρθρων 
30 επ. που αφορούν στον Δεύτερο κύκλο σπουδών, ως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και τις τελικές και 
μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85 και τις καταρ-
γούμενες διατάξεις του άρθρου 88 του ιδίου νόμου 
(Α΄ 114).

2. Τις παρ. 6 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
’’Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις’’ (Α΄ 38).

3. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

4. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» 
(Α΄ 189).

5. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 83).

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότη-
τας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β΄ 4334).

8. Το π.δ. 88/2013 «Μετονομασία του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση - Συγκρότηση Σχο-
λών» (Α’ 129).

9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

10. Τα άρθρα 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη-
τικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).

11. Το υπ’ αρ. 203/17.1.2014 έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π. από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών και Τεχνών.

12. Την υπ’ αρ. 4975/2019 απόφαση της Συγκλήτου 
σχετικά με την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Ηγεσία στις Επι-
στήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης 
(Administration and Leadership in Sciences of Education 
and Lifelong Learning)» (Β΄ 1812).

13. Τις αποφάσεις των υπ’ αρ. 6/31.10.2019 και 
17/30.4.2020 συνεδριάσεων της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής σχετικά 
με την τροποποίηση υπ’ αρ. 4975/2019 απόφαση της 
Συγκλήτου σχετικά με την ίδρυση Προγράμματος Μετα-
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πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Ηγεσία στις 
Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης 
(Administration and Leadership in Sciences of Education 
and Lifelong Learning)» (Β΄ 1812).

14. Τις υπ’ αρ. 4/4.3.2020 και 7/24.7.2020 αποφάσεις 
συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου σχετικά με την τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 4975/2019 απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με 
την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκ-
παίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης (Administration 
and Leadership in Sciences of Education and Lifelong 
Learning)» (Β΄ 1812).

15. Την υπ’ αρ. 30/30.7.2020 απόφαση συνεδρίασης 
της Συγκλήτου, το υπ’ αρ. 5675/31.7.2020 έγγραφο του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με το οποίο 
διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων το απόσπασμα πρακτικού 
της ανωτέρω συνεδρίασης της Συγκλήτου και το γεγονός 
ότι μέχρι σήμερα δεν ελήφθη καμία σχετική απάντηση.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3 και 6 της υπ’ αρ. 
4975/2019 (Β΄ 1812) απόφασης της Συγκλήτου σχετικά 
με την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της 
Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης (Administration 
and Leadership in Sciences of Education and Lifelong 
Learning)» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επι-
στημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το 
οποίο από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα λειτουρ-
γήσει υπό το νέο τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής και της 
Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία 
(Master of Science in Sciences of Education and Lifelong 
Learning: Educational Administration and Leadership)», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και 
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 πρό-
γραμμα μεταπτυχιακών σπουδών υπό τον νέο τίτλο 
(2020- 2021) «Επιστήμες της Αγωγής και της Διά Βίου 
Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (Master of 
Science in Sciences of Education and Lifelong Learning: 
Educational Administration and Leadership)». Σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και την εκάστοτε ισχύουσα νομο-
θεσία προβλέπονται η διάρθρωσή του και ρυθμίζονται 
οι κανόνες της εύρυθμης λειτουργίας του.

Άρθρο 2
Γνωστικό αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες 
της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική 
Διοίκηση και Ηγεσία (Master of Science in Sciences 
of Education and Lifelong Learning: Educational 
Administration and Leadership)» έχει ως αντικείμενο τη 
διάχυση σύγχρονων προσεγγίσεων της εκπαίδευσης και 
της δια βίου μάθησης σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκη-
σης και ηγεσίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η παρο-
χή εξειδικευμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων 
και η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
των εκπαιδευτικών που αφορούν στο αντικείμενο της 
οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης γενικότερα 
και των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότερα, καθώς επίσης και 
τη λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών 
οργανισμών και φορέων διά βίου μάθησης και Εκπαί-
δευσης Ενηλίκων (π.χ. Γ.Γ.Δ.Β.Μ., Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., 
Ο.Α.Ε.Δ., Κ.Δ.Β.Μ., Π.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., κ.λ.π.).

Άρθρο 3
Απονεμόμενοι μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ) επιπέδου Master of Science (M.Sc.) στις «Επιστή-
μες της Αγωγής και της Διά Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική 
Διοίκηση και Ηγεσία (Sciences of Education and Lifelong 
Learning: Educational Administration and Leadership)».

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών

Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η συμπλήρω-
ση 120 πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.). Η επιτυχής ολο-
κλήρωση του προγράμματος που οδηγεί στη λήψη του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών συνίσταται στην 
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση στα κατώτερα ανα-
φερόμενα υποχρεωτικά μαθήματα και Πρακτική Άσκηση 
(Practicum), τα οποία πιστώνονται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.), καθώς στη συγγραφή 
και εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασί-
ας, η οποία ολοκληρώνεται στο τέταρτο εξάμηνο σπου-
δών και πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες 
(E.C.T.S.).

Το κάθε εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S). Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου 
ολοκληρώνονται σε δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες.

Η πίστωση των μονάδων ανά μάθημα και εξάμηνο 
αποτυπώνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
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Α ΄ Εξάμηνο Σπουδών
Α/Α Μαθήματα Τύπος Μαθήματος E.C.T.S (Π.Μ.)
1. Εκπαιδευτική Πολιτική και Δια Βίου Μάθηση Υ 7
2. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Υ 8
3. Η Ηγεσία στην Εκπαίδευση Υ 8
4. Οικονομικά της Εκπαίδευσης και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υ 7

Β ΄ Εξάμηνο Σπουδών
Α/Α Μαθήματα Τύπος Μαθήματος E.C.T.S (Π.Μ.)
5. Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία Υ 7

6. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών, Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία Υ 8

7. Επαγγελματική Συμβουλευτική και Δεξιότητες Σταδιοδρομίας 
Στελεχών Εκπαίδευσης Υ 7

8. Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Υ 8

Γ ΄ Εξάμηνο Σπουδών
Α/Α Μαθήματα Τύπος Μαθήματος E.C.T.S (Π.Μ.)
9. Διδακτική Μεθοδολογία και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Υ 8

10. Πρακτική Άσκηση (Practicum) Υ 22

Δ ΄ Εξάμηνο Σπουδών
Α/Α Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Τύπος E.C.T.S (Π.Μ.)
11. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΕΡΓ 30

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02043930610200008*

Με πρόταση των οργάνων διοίκησης του Π.Μ.Σ. και της 
Συγκλήτου μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμ-
ματος των μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημά-
των μεταξύ των εξαμήνων και θα περιλαμβάνεται στον 
κανονισμού σπουδών του προγράμματος.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται με πρότυπες μορφές εκ-
παίδευσης που συνδυάζουν: α) δια ζώσης μαθήματα, 
εργαστήρια και σεμινάρια και β) εξ αποστάσεως μαθή-
ματα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πανεπιστη-

μίου Μακεδονίας, όχι σε ποσοστό μεγαλύτερο του τρι-
άντα πέντε τοις εκατό (35%), όπως ορίζεται στην παρ. 3
στο άρθρο 30 του ν. 4485/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ
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