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ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 

 

Θεσσαλονίκη,  14.10.2020 

Αριθμ. Πρωτ.:           759 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή των μαθημάτων δεύτερου κύκλου σπουδών στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 κατά τις 

διατάξεις της υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄ 3707) και της υπ’ αριθμ. 

132695/Ζ1/2.10.2020 Υ.Α. (Β΄ 4383). 

 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 

των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» , όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., Πρόσβαση 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και 

Λοιπές Διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2020 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄ 3707) «Λειτουργία των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19 κατά τη λειτουργία τους». 

6. Την υπ’ αριθμ. 132695/Ζ1/2.10.2020 Υ.Α. (Β΄ 4383) «Ρυθμίσεις σχετικά με την 

οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου 

των Α.Ε.Ι. κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021». 

7. Τις αποφάσεις-εισηγήσεις των αρμοδίων οργάνων των Διατμηματικών – Διϊδρυματικών - 

Μονοτμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου. 
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8. Την απόφαση της Συγκλήτου (αρ. συνεδρ. 4/9.10.2020) σχετικά με τη διεξαγωγή των 

μαθημάτων δεύτερου κύκλου σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατά το χειμερινό 

εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, ομόφωνα αποφασίζουμε: 

α. Την έγκριση των αιτιολογημένων αποφάσεων-εισηγήσεων των αρμοδίων οργάνων 

(Συνελεύσεις και Ειδικές Διατμηματικές/Διϊδρυματικές Επιτροπές) των Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις οποίες τα μαθήματα 

δεύτερου κύκλου σπουδών κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα 

πραγματοποιηθούν κατά κανόνα με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

ανάλογα και αντίστοιχα με τις αποφάσεις – εισηγήσεις τους, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η παροχή δυνατότητας παρακολούθησης και συμμετοχής στην 

εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολο των φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων των 

μαθημάτων που προσφέρονται σε φοιτητές του Προγράμματος Erasmus+.  

β. Να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα βελτίωσης των μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας, 

με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε στο προηγούμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

γ. Την ικανοποίηση με κάθε τρόπο του πρώτιστου μελήματος το οποίο έχει τεθεί από το 

σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας, που είναι η διασφάλιση της υγείας των 

φοιτητών και του προσωπικού. 

δ. Επισημαίνεται ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία πραγματοποιείται μέσα στις ειδικές 

συνθήκες της πανδημίας και αποτελεί εξαιρετική περίπτωση, χωρίς να αμφισβητείται η 

υπεροχή της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας και η διενέργεια διδασκαλίας των 

μαθημάτων με φυσική παρουσία, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. 

ε. Οι διδάσκοντες καλούνται να διενεργήσουν τη διδασκαλία των μαθημάτων τους με βάση 

την ανά χείρας απόφαση. 

στ. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εκπονήσουν πρόγραμμα διδασκαλίας των 

μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 με ειδική αναφορά στον τρόπο 

διενέργειάς τους. 

Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», να αναρτηθεί στον ιστότοπο 

του Ιδρύματος και να κοινοποιηθεί στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην 

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Θ.Α.Α.Ε.). 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ 
Εσωτερική Διανομή 
 Αντιπρυτάνεις 
 Κοσμήτορες των Σχολών 
 Προέδρους των Τμημάτων 

 Διευθυντές των (Δ)ΠΜΣ 
 Γραμματείες των (Δ)ΠΜΣ 
 Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων 
 Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής 
 ΜΟ.ΔΙ.Π. 
 Γραφείο Πρυτανείας 
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