ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

α. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος καθορίζονται, για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος,
ο τρόπος εισαγωγής, τα ακριβή κριτήρια, οι ηµεροµηνίες και ο τρόπος εγγραφής των
επιτυχόντων. Η απόφαση που ρυθµίζει τη διαδικασία της εισαγωγής µεταπτυχιακών φοιτητών,
λαµβάνεται κατά κανόνα το µήνα ∆εκέµβριο από τη Συνέλευση και η υλοποίησή της ανατίθεται
στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ή
αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής µε γνωστικό αντικείµενο συναφές προς
το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ. Επί της αποδοχής υποψηφιοτήτων που προέρχονται από
Τµήµατα µε γνωστικό αντικείµενο µη συναφές προς το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ
αποφαίνεται η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων συνεκτιµώντας συνολικά τα προσόντα του κάθε
υποψηφίου. Υποψήφιοι µπορεί να είναι και τελειόφοιτοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς
τις σπουδές τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συµµετοχή στο ΠΜΣ.
Ο αριθµός των εισακτέων στο Πρόγραµµα, ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) ανά
έτος. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθµοι ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ ή άλλης δηµόσιας υπηρεσίας
ο οποίος πέτυχε σε σχετικό διαγωνισµό µεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού
αντικειµένου του ΠΜΣ, καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους. Με
απόφαση της Συνέλευσης ο αριθµός των υποτρόφων µπορεί να αλλάζει. Τα µέλη ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ και
ΕΤΕΠ του Τµήµατος µπορούν µετά από αίτησή τους να εγγραφούν στο ΠΜΣ ως υπεράριθµοι και
µόνο ένας κατ’ έτος, εφόσον το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ είναι συναφές µε το αντικείµενο
του τίτλου σπουδών τους και του έργου που επιτελούν στο Τµήµα.
β. Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται, µετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος δηµοσιοποιούµενη κατά τον προσφορότερο τρόπο, από την Επιτροπή Επιλογής
Εισακτέων του Τµήµατος, που συγκροτείται µε απόφαση της Συνέλευσης, µε συνεκτίµηση, κατά
την πρώτη φάση, των εξής κριτηρίων:
α) Βαθµός πτυχίου, ελληνικού ή αναγνωρισµένου οµοταγούς αλλοδαπού Πανεπιστηµίου και
βαθµός διπλωµατικής (πτυχιακής) εργασίας,
β) Καλλιτεχνικό έργο του υποψήφιου,
γ) Κείµενο θεωρητικής τεκµηρίωσης του καλλιτεχνικού έργου και των λόγων επιλογής του ΠΜΣ,
δ) Γνώση ξένων γλωσσών.
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση και συνοδευτικό φάκελο ο οποίος
περιλαµβάνει:
1. Πτυχίο ελληνικού ή αναγνωρισµένου οµοταγούς αλλοδαπού Πανεπιστηµίου. Αν ο τίτλος
σπουδών έχει χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού, θα πρέπει να φέρει νόµιµη θεώρηση και να

συνοδεύεται, αποτελώντας ενιαίο σώµα, από επίσηµη µετάφραση και από έγγραφα που να
πιστοποιούν την αναγνώρισή του από το ∆ΟΑΤΑΠ. Η ύπαρξη και άλλων τίτλων σπουδών θα
συνεκτιµηθεί σε σχέση µε το κείµενο επιστηµονικών προθέσεων του υποψηφίου (βλ.
παρακάτω). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός πτυχίων, για την εκτίµηση του εν
λόγω κριτηρίου λαµβάνεται υπόψη το πιο συναφές προς το αντικείµενο του Προγράµµατος.
2. Βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο αναφέρεται και τυχόν ερευνητική / καλλιτεχνική
δραστηριότητα του υποψήφιου.
3. Βαθµός διπλωµατικής (πτυχιακής) εργασίας.
4. Portfolio παρουσίασης του καλλιτεχνικού έργου σε έντυπη ή ψηφιακή
µορφή.
5. Κείµενο θεωρητικής τεκµηρίωσης του καλλιτεχνικού έργου και των λόγων επιλογής του ΠΜΣ
[έκτασης το πολύ επτακοσίων (700) λέξεων].
6. Αποδεικτικό γνώσης µίας ξένης γλώσσας. Είναι επιθυµητή και θα συνεκτιµηθεί σε σχέση µε
το κείµενο καλλιτεχνικών προθέσεων του υποψηφίου, η αποδεδειγµένη γνώση και µίας
δεύτερης ξένης γλώσσας. Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται µε την υποβολή
αναγνωρισµένου πιστοποιητικού γνώσης της γλώσσας. Εάν ο υποψήφιος δεν κατέχει
πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων δύναται να τον υποβάλει
σε εξέταση γλωσσικών δεξιοτήτων και να τον βαθµολογήσει αντιστοίχως. Ολοκληρωµένες
σπουδές σε οµοταγές εκπαιδευτικό Ίδρυµα άλλης χώρας αποτελούν επαρκή απόδειξη για την
απαιτούµενη γνώση της γλώσσας στην οποία έγιναν οι σπουδές. Για τους αλλοδαπούς
υποψηφίους απαιτείται, επιπλέον, η καλή και πιστοποιηµένη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Οι µε βάση τα ανωτέρω κριτήρια καταρχήν δεκτοί υποψήφιοι καλούνται σε προφορική
συνέντευξη-εξέταση ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων στην οποία προσκοµίζουν
επιπλέον πέντε (5) πρόσφατα έργα τους. Ο πίνακας των επιτυχόντων (κατά αλφαβητική σειρά)
επικυρώνεται από τη Συνέλευση και ανακοινώνεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος.
Η Συνέλευση είναι αρµόδια για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής των
ανωτέρω κριτηρίων τα οποία συνεκτιµώνται κατά την επιλογή.
Υποψήφιοι οι οποίοι είναι υπότροφοι του ΙΚΥ ή άλλων φορέων γίνονται δεκτοί µε
απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων. Η εν λόγω απόφαση επικυρώνεται οµοίως από τη
Συνέλευση.
γ. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να συµµετέχουν στην εκπαιδευτική λειτουργία του
Τµήµατος ως επιτηρητές εξετάσεων προπτυχιακών µαθηµάτων ή, εναλλακτικά, να
υποστηρίζουν οργανωτικά το Τµήµα, εφόσον τους ζητηθεί από τη ΣΕ. Η ανταπόκριση του
φοιτητή κατά τα ανωτέρω, όπως αυτή αποτυπώνεται στο µητρώο που τηρείται από τη
Γραµµατεία, αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ.

δ. Το ΠΜΣ, αναλόγως της εκάστοτε οικονοµικής δυνατότητας, δύναται να παρέχει κατ’ έτος
συγκεκριµένο αριθµό υποτροφιών σε µεταπτυχιακούς φοιτητές. Το ύψος των παρεχόµενων
υποτροφιών και οι διαδικασίες επιλογής των υποτρόφων εξειδικεύονται, βάσει απόφασης της
Συνέλευσης του Τµήµατος, στην πρόσκληση επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών.
ε. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές συµµετέχουν ενεργώς, δια των νοµίµως ορισµένων εκπροσώπων
τους, στις διοικητικές δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων του Τµήµατος και της ΑΣΚΤ,
συµβάλλοντας στην οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών
του Τµήµατος και της Σχολής. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές µετέχουν, επίσης, στη σύνθεση της
Επιστηµονικής Συµβουλευτικής Επιτροπής (ΕΣΕ) η οποία συγκροτείται σε επίπεδο Τµήµατος
(σύµφωνα µε τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 44 του Ν. 4485/2017), καθώς και στη σύνθεση της
Μονάδας ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ∆ΙΠ) η οποία συγκροτείται σε επίπεδο Ιδρύµατος για το
συντονισµό των διαδικασιών ∆ιασφάλισης Ποιότητας και Αξιολόγησης σύµφωνα µε τους
ορισµούς του ν. 4009/2011.
στ. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται υγειονοµική – νοσοκοµειακή περίθαλψη, εφόσον
δεν είναι ασφαλισµένοι σε άλλο δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα, δελτίο ειδικού εισιτηρίου και
δωρεάν σίτιση-στέγαση καθώς και τη χορήγηση φοιτητικού δανείου σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.

