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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5744
Τροποποίηση και αντικατάσταση της 4174/2018
(Β' 1864) απόφασης της Συγκλήτου που αφορά
στην επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική
Αγωγή (Master of Arts in Lifelong Learning and
Special Education)» του Τμήματος Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με νέο τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή ("Master of Arts in Education: Adult
Education, Special Education")».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α' 114) Όργάνωση
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, τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 45, καθώς και τις διατάξεις των
παρ. 2 και 3 του άρθρου 85 και τις καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 88 του ιδίου νόμου.
2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τη
διευκρινιστική της εν λόγω εγκυκλίου με αριθμ. 227378/
Ζ1/22-12-2017.
3. Την 216772/Ζ1/2017 υπουργική απόφαση (Β' 4334)
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 64-75 του ν. 4009/2011
(Α' 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» του Κεφαλαίου Ι΄ (Διασφάλιση και
Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση),
ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Αρ. Φύλλου 2546

5. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του
ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, περ. Γ του ν. 4025/2011 (Α' 228),
του άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α' 24) και του
άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (Α' 223).
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (Α' 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
8. Το π.δ. 88/2013 (Α' 129) «Μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση-συγκρότηση
σχολών».
9. Την 57667/Β7/2004 (Β' 1567) υπουργική απόφαση
που αφορά στην έγκριση λειτουργίας Π.Μ.Σ. Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Τμήματος
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις 30782/
Β7/2007 (Β΄ 956) και 101629/Β7/2008 (Β' 2054) υπουργικές αποφάσεις.
10. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής, συνεδρίαση αριθμ. 30/5.05.2014.
11. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνεδρίαση αριθμ.
38/12.05.2014.
12. Την 107360/Β7/2014 υπουργική απόφαση (Β' 1951)
που αφορά στην αντικατάσταση της 57667/Β7 (Β' 1567)
υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο ΠΜΣ του Τμήματος
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας-Αναμόρφωση Προγράμματος.
13. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017 (Α' 114) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το άρθρο 19 παρ. 7 του ν. 4521/2018 (Α' 38).
14. Το με αριθμ. 203/15.01.2014 έγγραφο της Αρχής
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.) από το οποίο προκύπτει ότι
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
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15. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, συνεδρίαση αριθμ.
14/20.04.2018.
16. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί της
επανιδρύσεως και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διά Βίου Μάθηση και
Ειδική Αγωγή» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
συνεδρίαση αριθμ. 01/21.04.2018.
17. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, συνεδρίαση αριθμ. 29/27.04.2018.
18. Την 4174/2018 (Β' 1864) απόφαση της Συγκλήτου
που αφορά στην επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διά Βίου Μάθηση και
Ειδική Αγωγή» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
19. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, συνεδρίαση αριθμ.
13/18-4-2019.
20. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί της τροποποίησης και αντικατάστασης της απόφασης επανίδρυσης
του ΠΜΣ, συνεδρίαση αριθμ. 8/27.5.2019.
21. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, συνεδρίαση αριθμ. 23/5.6.2019.
22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση και αντικατάσταση από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή (Master
of Arts in Lifelong Learning and Special Education)»
του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και
Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με νέο τίτλο
«Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική
Αγωγή ("Master of Arts in Education: Adult Education,
Special Education")», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και
Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επανιδρύει και
επαναλειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διά Βίου
Μάθηση και Ειδική Αγωγή ("Master of Arts in Lifelong
Learning and Special Education")» το οποίο από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα λειτουργήσει υπό το νέο τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική
Αγωγή ("Master of Arts in Education: Adult Education,
Special Education")», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την επαγγελματική
εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος καθώς και
πτυχιούχων άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων και
των Τεχνολογικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν στην
ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στους τομείς της «Εκπαίδευσης Ενηλίκων» και της «Ειδικής Αγωγής». Ιδιαίτερα,
σκοπός του Π.Μ.Σ είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων
επιστημόνων (ερευνητών, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών,
στελεχών της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης), οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στα ερευνητικά και επαγγελματικά πεδία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
και της Ειδικής Αγωγής
Άρθρο 3
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην
απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
στις εξής ειδικεύσεις:
1. Εκπαίδευση Ενηλίκων (Master of Arts in Adult
Education)
2. Ειδική Αγωγή (Master of Arts in Special Education)
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων
πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων TEΙ.
Άρθρο 5
Διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα
(4) εξάμηνα. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπονται τα σχετικά με τη δυνατότητα μερικής φοίτησης και προσωρινής αναστολής των
σπουδών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 33 του
ν. 4485/2017, ως αυτές συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
1. Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS) μέσα από την
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα κατωτέρω
αναφερόμενα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), μαθήματα
υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕ), πρακτική άσκηση (ΠΑ), καθώς και η συγγραφή και εκπόνηση της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ), η οποία ολοκληρώνεται
στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών.
2. Για την ειδίκευση «Εκπαίδευση Ενηλίκων» το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:
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Α) Το Α' εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) δύο (2)
υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και (β) δύο (2) υποχρεωτικά
επιλογής (ΥΕ) από τα οποία ο κάθε φοιτητής επιλέγει
το ένα (1).
Το Β' εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) δύο (2)
υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και (β) δύο (2) υποχρεωτικά
επιλογής (ΥΕ) από τα οποία ο κάθε φοιτητής επιλέγει
το ένα (1).
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Το Γ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) δύο (2)
υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και (β) δύο (2) υποχρεωτικά
επιλογής (ΥΕ) από τα οποία ο κάθε φοιτητής επιλέγει
το ένα (1).
Το Δ' εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) ένα (1)
υποχρεωτικό (Υ) μάθημα και (β) την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που πιστώνεται με είκοσι (20) ΠΜ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΜ

Διδακτική Μεθοδολογία της εκπαίδευσης Ενηλίκων: Σχεδιασμός, ανάλυση και υλοποίηση
μικροδιδασκαλιών

Υ

10

Επιστημολογικές και ηθικές προϋποθέσεις της Διά Βίου Μάθησης

Υ

10

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών στη
Διά Βίου Μάθηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές

ΥΕ

10

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων

ΥΕ

10

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΜ

Διά Βίου μάθηση και αγορά εργασίας

Υ

10

Συμβουλευτική και τεχνικές επαγγελματικού προσανατολισμού ευπαθών κοινωνικά
ομάδων: Μικροδιδασκαλίες και εμπειρία πεδίου

Υ

10

Προγράμματα ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Εκπαίδευση e-εκπαιδευτών
ενηλίκων (Εκπαιδευτές από απόσταση)

ΥΕ

10

Παγκοσμιοποίηση - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Διά Βίου Μάθηση

ΥΕ

10

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΜ

Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ψυχολογία των ενηλίκων

Υ

10

Ψυχολογία της εργασίας και της Διά Βίου Μάθησης

Υ

10

Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες

ΥΕ

10

Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων και Οργανισμών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

ΥΕ

10

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΜ

Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και εμπειρία πεδίου

Υ

10

Μεταπτυχιακή εργασία

Υ

20

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ
Β) Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για λόγους ορθής διαχείρισης και προγραμματισμού, οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν το μάθημα υποχρεωτικό επιλογής μέσα στις πρώτες δέκα μέρες από την έναρξη του
εξαμήνου. Ως ελάχιστος αριθμός φοιτητών ανά μάθημα
ορίζεται το 25% και ως μέγιστος το 50% των εισαχθέντων (π.χ. 7 και 15 αντίστοιχα για 30 εισαχθέντες) και ως
κριτήριο λαμβάνεται η κατά σειρά προτεραιότητας δήλωση. Επίσης, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής,
δύναται να αλλάξει ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός
φοιτητών ανά μάθημα και να αποφασιστεί η αναστολή

120
διδασκαλίας κάποιου/ κάποιων εκ των μαθημάτων υποχρεωτικών επιλογής ή αλλαγή ιδιότητας ή/ και εξαμήνου
των μαθημάτων. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται πριν την έναρξη του εξαμήνου και πριν τις δηλώσεις μαθημάτων από τους φοιτητές.
3. Για την Ειδίκευση «Ειδική Αγωγή» το πρόγραμμα
σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:
Α) Το Α' εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) δύο
(2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα κορμού και (β) δύο (2)
υποχρεωτικά επιλογής από τα οποία ο κάθε φοιτητής
επιλέγει το ένα (1).
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Το Β' εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) δύο
(2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και (β) τρία (3) υποχρεωτικά επιλογής από τα οποία ο κάθε φοιτητής επιλέγει
το ένα (1).
Το Γ΄ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) τρία (3)

Τεύχος B’ 2546/27.06.2019

υποχρεωτικά επιλογής από τα οποία ο κάθε φοιτητής
επιλέγει το ένα (1) και (β) την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) που
πιστώνεται με είκοσι (20) ΠΜ.
Το Δ' εξάμηνο περιλαμβάνει την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που πιστώνεται με τριάντα (30) ΠΜ.
Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων παρατίθεται
παρακάτω:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΜ

Ειδικά θέματα Έρευνας Εγκεφάλου

Υ

10

Παράμετροι διάγνωσης και αποκατάστασης της επικοινωνίας στα ΑμΕΑ

Υ

10

Εισαγωγή στην Θεραπευτική του αγχώδους/ φοβικού παιδιού

ΥΕ

10

Ψυχοδιαγνωστικά μέσα στην ειδική αγωγή

ΥΕ

10

Παιδαγωγική Χρήση της Υποοτηρικτικής Τεχνολογίας στην Ειδική Αγωγή

ΥΕ

10

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ
Γνωστικές και Κοινωνικές δεξιότητες για άτομα με αυτισμό

Υ

10

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: θεωρία και πράξη

Υ

10

Λειτουργικές γνώσεις και δεξιότητες ατόμων με νοητική αναπηρία και βαριές αναπηρίες

ΥΕ

10

Μετάβαση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία

ΥΕ

10

Εκπαίδευση ατόμων με πρόβλημα όρασης

ΥΕ

10

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΜ

Υ

20

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ
Πρακτική Άσκηση (ΠΑ)
Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μαθητές με κινητικές αναπηρίες

ΥΕ

10

Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις στις νευροεπικοινωνιακές διαταραχές
και αποκατάσταση

ΥΕ

10

Διαπολιτισμική Ειδική Αγωγή

ΥΕ

10

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΜ

Υ

30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ
Μεταπτυχιακή εργασία
ΣΥΝΟΛΟ
Β) Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για λόγους ορθής διαχείρισης και προγραμματισμού, οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν το μάθημα υποχρεωτικό επιλογής μέσα στις πρώτες δέκα μέρες από την έναρξη του
εξαμήνου. Ως ελάχιστος αριθμός φοιτητών ανά μάθημα
ορίζεται το 25% και ως μέγιστος το 50% των εισαχθέντων (π.χ. 7 και 15 αντίστοιχα για 30 εισαχθέντες) και ως
κριτήριο λαμβάνεται η κατά σειρά προτεραιότητας δήλωση. Επίσης, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής,
δύναται να αλλάξει ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός
φοιτητών ανά μάθημα και να αποφασιστεί η αναστολή
διδασκαλίας κάποιου/ κάποιων εκ των μαθημάτων υποχρεωτικών επιλογής ή αλλαγή ιδιότητας ή/ και εξαμήνου
των μαθημάτων. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται πριν την έναρξη του εξαμήνου και πριν τις δηλώσεις μαθημάτων από τους φοιτητές.
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Γ) Η πρακτική άσκηση (ΠΑ) είναι υποχρεωτική και έχει
ως στόχο (α) την εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με την καθημερινή σχολική πράξη στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και (β)
την απόκτηση από μέρους τους θεμελιωδών δεξιοτήτων
σχεδιασμού, υλοποίησης και αποτίμησης εκπαιδευτικών
παρεμβατικών προγραμμάτων.
Στην πρακτική άσκηση οι φοιτητές μελετούν τη λειτουργία της μονάδας στην οποία ασκούνται, παρατηρούν τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που υποστηρίζονται στη συγκεκριμένη
μονάδα και σχεδιάζουν εξατομικευμένα ή μικρο-ομαδικά
εκπαιδευτικά παρεμβατικά προγράμματα, τα οποία και
εφαρμόζουν. Τα εργαλεία της αξιολόγησης των αναγκών
του μαθητή, οι στόχοι, οι διαδικασίες και τα υλικά του
Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΕΠ),
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τα μέσα αποτίμησης της παρέμβασης και τα φύλλα παρατήρησης, οργανώνονται σε εργασία, η οποία παραδίδεται στον επόπτη με το τέλος του κάθε εξαμήνου και
αποτελεί τη βάση της αξιολόγησης των φοιτητών στο
μάθημα.
Αναπόσπαστο κομμάτι της ΠΑ είναι η εποπτεία μέσω
της οποίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί με ασφάλεια να μετατρέψει τις θεωρητικές γνώσεις σε συγκεκριμένες διδακτικές ενέργειες και να διαμορφώσει την
επιστημονική και επαγγελματική του ταυτότητα. Η εποπτεία δύναται να γίνεται τόσο ατομικά, στο φορέα, όσο
και ομαδικά, στο Πανεπιστήμιο. Την εποπτεία της πρακτικής άσκησης αναλαμβάνουν διδάσκοντες του ΠΜΣ
στην ειδίκευση «Ειδική Αγωγή». Κάθε επόπτης μπορεί να
αναλάβει μέγιστο αριθμό φοιτητών 6 και ελάχιστο αριθμό 0. Κατά αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους
μεταπτυχιακούς φοιτητές να υλοποιήσουν την πρακτική
άσκηση σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα τους. Η πρακτική
άσκηση υλοποιείται για οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα για
δεκατρείς (13) εβδομάδες. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής
μπορεί να δηλώσει την πρακτική άσκηση εφόσον έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς το 1ο έτος σπουδών.
4. Οποιαδήποτε τροποποίηση που αφορά στα μαθήματα (π.χ. τίτλος, περιεχόμενο, ιδιότητα, εξάμηνο διδασκαλίας) γίνεται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης
του ΠΜΣ και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
5. Τα μαθήματα θα διεξάγονται με πρότυπες μορφές
εκπαίδευσης που συνδυάζουν: α) δια ζώσης μαθήματα,
εργαστήρια και σεμινάρια και β) εξ αποστάσεως μαθήματα, με τη χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας - μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας - που δεν θα ξεπερνούν το
35% του συνόλου των μαθημάτων, όπως ορίζεται στον
ν. 4485/2017, άρθρο 30, παράγραφος 3.
Άρθρο 7
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική.
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας
δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής, εφόσον αυτό
προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 8
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ' ανώτατο
όριο σε τριάντα (30) κατ' έτος ανά ειδίκευση.
Άρθρο 9
Προσωπικό
Οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. θα προέρχονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
του οικείου Τμήματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με το
π.δ. 407/1980 (Α' 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983
(Α' 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
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Επίσης, στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Οι διοικητικές ανάγκες του Τμήματος θα εξυπηρετούνται από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Προγράμματος, η οποία στελεχώνεται από διοικητικό
προσωπικό.
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
αλλά και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εν γένει διαθέτει την κατάλληλη κτιριακή υποδομή, την κατάλληλη
υποδομή βιβλιοθήκης και τον απαραίτητο εξοπλισμό
τόσο σε οπτικοακουστικά μέσα όσο και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του
προγράμματος.
Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2024-2025, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 12
Αναλυτικός Προϋπολογισμός
Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών
είναι δωρεάν.
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προγράμματος που
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες αναλύεται στις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:
Κατηγορία Δαπάνης

Κόστος σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

1500 €

Δαπάνες υποτροφιών φοιτητών

1000 €

Δαπάνες για αναλώσιμα

500 €

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων

1500 €

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών
για εκπαιδευτικούς σκοπούς

1500 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού
των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων - ινστιτούτων

2000 €

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού

2000 €

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ.5
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

2000 €

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

1000 €

Λοιπέςδαπάνες,όπωςιδίωςέξοδαδημοσιότηταςπροβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

2000 €

Σύνολο

15000 €

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από
τον προϋπολογισμό του Τμήματος ή και από άλλες πηγές όπως χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα
κ.λπ.
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Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 10 Ιουνίου 2019
Ο Πρύτανης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02025462706190008*

