∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Τα ζητήµατα σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία του ΠΜΣ
«Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών» καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 30 επ. του Ν. 4485/2017 όπως ισχύει, την Πρυτανική Πράξη περί
επανίδρυσης του ΠΜΣ, τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τµήµατος και της Συγκλήτου
της ΑΣΚΤ οι οποίες ρυθµίζουν θέµατα διοικητικού και οργανωτικού χαρακτήρα των
µεταπτυχιακών σπουδών. Τα όργανα διοίκησης του ΠΜΣ είναι τα εξής:
Σύγκλητος ΑΣΚΤ: είναι αρµόδια για τα θέµατα ακαδηµαϊκού, διοικητικού,
οργανωτικού και οικονοµικού χαρακτήρα του ΠΜΣ και γενικώς ασκεί όσες
αρµοδιότητες σχετικά µε το ΠΜΣ δεν ανατίθενται από το νόµο ειδικώς σε άλλα
όργανα της ΑΣΚΤ.
Συνέλευση του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών: απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και
τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τµήµατος, τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος, καθώς και τους
εκπροσώπους των φοιτητών (στην περίπτωση των προπτυχιακών φοιτητών χωρίς
δικαίωµα ψήφου για θέµατα των µεταπτυχιακών σπουδών) και των µελών ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ
και ΕΤΕΠ του Τµήµατος, είναι δε αρµόδια για:
• την υποβολή εισήγησης στη Σύγκλητο για την αναγκαιότητα (επαν)ίδρυσης
του ΠΜΣ,
• τον ορισµό του ∆ιευθυντή και των µελών της Συντονιστικής Επιτροπής του
ΠΜΣ,
• την κατανοµή του διδακτικού έργου µεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ,
• τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων
• µεταπτυχιακών φοιτητών,
• τη διαπίστωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησης προκειµένου να
απονεµηθεί το αντίστοιχο ∆ίπλωµα,
• κάθε αρµοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Στ΄ του
Ν. 4485/2017.
Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ: απαρτίζεται από πέντε (5) µέλη ∆ΕΠ, τρία
(3)του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών και δύο (2) από το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας
της Τέχνης, που έχουν αναλάβει µεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση
του Εικαστικού Τµήµατος, µε διετή θητεία χωρίς δικαίωµα αµοιβής ή αποζηµίωσης
για τη συµµετοχή τους στην Επιτροπή. Η ΣΕ έχει την ευθύνη του συντονισµού και της
εύρυθµης λειτουργίας του Προγράµµατος. Η θητεία της µπορεί να ανανεωθεί µία (1)
φορά.
∆ιευθυντής του ΠΜΣ: ορίζεται µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος µε
διετή θητεία και είναι µέλος ∆ΕΠ από τις ανώτερες βαθµίδες (καθηγητής ή
αναπληρωτής καθηγητής) του Τµήµατος του ιδίου ή συναφούς γνωστικού
αντικειµένου µε το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ. Ο ∆ιευθυντής προεδρεύει της ΣΕ,
εισηγείται στα αρµόδια όργανα της ΑΣΚΤ κάθε θέµα που αφορά στην
αποτελεσµατικότερη λειτουργία του ΠΜΣ και είναι αρµόδιος για τη σύνταξη του
προϋπολογισµού και απολογισµού του Προγράµµατος τους οποίους υποβάλλει στη
Συνέλευση του Τµήµατος. Ο ∆ιευθυντής δεν µπορεί να έχει περισσότερες από δύο
(2) συνεχόµενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αµοιβή για το διοικητικό του
έργο ως ∆ιευθυντής, µπορεί ωστόσο να ασκεί τα καθήκοντά του µε µερική απαλλαγή
από τις διδακτικές του υποχρεώσεις.
Οργάνωση ΠΜΣ: Η οργάνωση του ΠΜΣ προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, την τήρηση,

σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, Αρχείου µεταπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος,
το οποίο περιλαµβάνει:
α) Βιβλίο Μητρώου,
β) ∆ελτία ατοµικών στοιχείων και προόδου και
γ) Βιβλίο ∆ιπλωµατούχων.

