∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. Οι µεταπτυχιακές σπουδές διεξάγονται µε βάση το σύστηµα των εξαµηνιαίων
µαθηµάτων. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο
(2) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, χειµερινό και εαρινό, των οποίων οι ακριβείς ηµεροµηνίες
έναρξης και λήξης καθορίζονται κάθε φορά µε απόφαση της Συνέλευσης του
Τµήµατος. Με απόφαση της Συνέλευσης ορίζονται και οι ηµεροµηνίες υποβολής από
τους µεταπτυχιακούς φοιτητές των αιτήσεων εγγραφής σε κάθε εξάµηνο καθώς και
των δηλώσεων επιλογής των µαθηµάτων. Κάθε διδακτικό εξάµηνο διαρκεί δεκατρείς
(13) πλήρεις εβδοµάδες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων και δύο (2) επιπλέον
εβδοµάδες για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εξετάσεις.
β. Η ανάθεση της διδασκαλίας των θεωρητικών και εργαστηριακών µαθηµάτων
γίνεται µε απόφαση της Συνέλευσης η οποία λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση του
∆ιευθυντή του ΠΜΣ.
γ. Το Ωρολόγιο Πρόγραµµα διδασκαλίας καταρτίζεται µε ευθύνη της Συντονιστικής
Επιτροπής του ΠΜΣ και ανακοινώνεται από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ. Οι ώρες
διδασκαλίας ανά µάθηµα είναι δύο (2) εβδοµαδιαίως.
δ. Οι διδάσκοντες µπορούν να προτείνουν, για καθένα από τα µαθήµατα που τους
έχουν ανατεθεί, κατάλογο διδακτικών βιβλίων, καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία
προς διευκόλυνση των µεταπτυχιακών φοιτητών. Εκτενής αναφορά στο περιεχόµενο,
την ύλη, την ενδεικτική βιβλιογραφία και τα µαθησιακά αποτελέσµατα κάθε
µαθήµατος του ΠΜΣ γίνεται στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών ο οποίος αποτελεί
µέρος του Οδηγού Σπουδών του Τµήµατος και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Τµήµατος. Η βαρύτητα όλων των µεταπτυχιακών µαθηµάτων εκφράζεται σε
πιστωτικές µονάδες (ECTS).
Ο υπεύθυνος για τη διδασκαλία µαθήµατος στο ΠΜΣ έχει τις εξής υποχρεώσεις:
•
•

•

Καθορίζει το περιεχόµενο του µαθήµατος και το αναµορφώνει σύµφωνα µε
τις νεότερες επιστηµονικές εξελίξεις.
Φροντίζει και προωθεί, κατά το δυνατόν και κατά την κρίση του, τη
συνεργασία µε εξωτερικούς προσκεκληµένους οµιλητές από την ηµεδαπή ή
την αλλοδαπή, αναγνωρισµένους για την πείρα, τις ειδικές γνώσεις και το
επιστηµονικό κύρος, και για θέµατα που άπτονται του περιεχοµένου του
µαθήµατος και κατ’ επέκταση του αντικειµένου του ΠΜΣ.
Ανακοινώνει τον τρόπο επικοινωνίας καθώς και τα αποτελέσµατα των
εξετάσεων στον καθοριζόµενο χρόνο.

ε. Η αξιολόγηση της επίδοσης των µεταπτυχιακών φοιτητών στα προβλεπόµενα από
το ΠΜΣ µαθήµατα γίνεται από τους διδάσκοντες. Ο βαθµός του µαθήµατος
προκύπτει από την αξιολόγηση της συµµετοχής του φοιτητή στην εκπαιδευτική
διαδικασία και από την ποιότητα της σεµιναριακής του εργασίας η οποία
παραδίδεται σε τακτή ηµεροµηνία. Τα αποτελέσµατα παραδίδονται από τον

διδάσκοντα στη Γραµµατεία το αργότερο τριάντα (30) ηµέρες από τη λήξη κάθε
εξαµήνου. Η βαθµολογική κλίµακα ορίζεται από το µηδέν (0) έως το δέκα (10) µε
κλασµατικό µέρος µισής µονάδας (0,5). Ελάχιστος βαθµός επιτυχίας σε κάθε µάθηµα
είναι το έξι (6).
Η έκταση των γραπτών σεµιναριακών εργασιών των θεωρητικών δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερη από 5.000 λέξεις, χωρίς τις υποσηµειώσεις. Στον παραπάνω αριθµό
λέξεων δεν συνυπολογίζεται το όποιο αναγκαίο για την τεκµηρίωση του θέµατος
εικονογραφικό, αρχειακό ή άλλο υλικό. Οι προθεσµίες παράδοσης των εργασιών
καθορίζονται εκ των προτέρων και είναι κοινές για όλους τους διδάσκοντες. Οι
προθεσµίες είναι απολύτως δεσµευτικές και δεν επιτρέπονται παρατάσεις. Σε
περίπτωση αποδεδειγµένης αντικειµενικής αδυναµίας παράδοσης της σεµιναριακής
εργασίας την τακτή ηµεροµηνία, η ΣΕ µπορεί να παραχωρεί κατά την κρίση της και
κατά περίπτωση µικρής διάρκειας παράταση.
στ. Κάθε µάθηµα εξετάζεται στο τέλος του εξαµήνου κατά το οποίο διδάχθηκε και
στην εξεταστική περίοδο Σεπτεµβρίου. Πρόσθετη εξεταστική περίοδος πέραν της
εξεταστικής Σεπτεµβρίου δεν προβλέπεται.
ζ. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική. Επιτρέπονται µέχρι τρεις
(3) δικαιολογηµένες απουσίες στο σύνολο των µαθηµάτων ανά εξάµηνο. Αίτηµα για
αναστολή φοίτησης, όταν συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί λόγοι (π.χ. υποχρέωση
στράτευσης, πρόβληµα υγείας), εξετάζεται από τη ΣΕ του ΠΜΣ, η οποία εισηγείται
σχετικά στη Συνέλευση του Τµήµατος, η οποία και αποφασίζει επί του θέµατος.
η. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραµµα Erasmus µπορούν να κάνουν αίτηση µόνο µετά το πέρας των δύο (2)
εξαµήνων φοίτησης µε την προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα αντίστοιχα
µαθήµατα του ΠΜΣ. Η µέγιστη διάρκεια παραµονής τους στο εξωτερικό στο πλαίσιο
του Προγράµµατος Erasmus ορίζεται σε ένα (1) ακαδηµαϊκό εξάµηνο.
θ. Το Πρόγραµµα µαθηµάτων του ΠΜΣ διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον συνηµµένο
στον παρόντα πίνακα (βλ. Παράρτηµα 1).
ι. Σε περίπτωση που µεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση µαθήµατος ή
µαθηµάτων, ούτως ώστε να θεωρείται βάσει και του παρόντος Κανονισµού ότι δεν
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραµµα, µπορεί:
ια. είτε να επαναλάβει το µάθηµα στο οποίο απέτυχε (εάν διδάσκεται) είτε το
αντίστοιχο µάθηµα που θα διδαχθεί στη θέση του,
ιβ. είτε να εξεταστεί, ύστερα από αίτησή του προς τη ΣΕ την οποία οφείλει να
υποβάλει εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης των
αποτελεσµάτων, από τριµελή Επιτροπή µελών ∆ΕΠ της Σχολής οι οποίοι έχουν το ίδιο
ή συναφές γνωστικό αντικείµενο µε το εξεταζόµενο µάθηµα και ορίζονται από τη
Συνέλευση του Τµήµατος. Η εξέταση πρέπει να πραγµατοποιηθεί πριν την έναρξη του
ακαδηµαϊκού εξαµήνου που ακολουθεί την εξεταστική περίοδο κατά την οποία
απέτυχε. Από την Επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος για την εξέταση του µαθήµατος

διδάσκων. Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποτύχει εκ νέου, ακολουθεί υποχρεωτικώς
τη διαδικασία που προβλέπεται στο ια.

