
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6353 
   Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές Πο-

λιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαί-

δευσης και Πολιτισμού» (“Master’s in European 

Policies on Youth, Entrepreneurship, Education 

and Culture”) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπα-

ϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρω-

πιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστη-

μίου Μακεδονίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 13 
και τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ (Δεύτερος και Τρίτος 
κύκλος σπουδών) των άρθρων 30 επ. που αφορούν τον 
Δεύτερο κύκλο σπουδών κυρίως το άρθρο 45 παρ. 1, ως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και τις τελικές και 
μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το π.δ. 88/2013 (Α΄ 129) «Μετονομασία του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση - Συ-
γκρότηση Σχολών».

4. Την αριθμ. 227378/Ζ1/22-12-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Το αριθμ. 98754/Ζ1/20-6-2019 έγγραφο του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ίδρυ-
ση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

6. Την απόφαση της αριθμ. 16/21-6-2019 συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών.

7. Την απόφαση της αριθμ. 28/10-7-2019 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολιτι-
κές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και 
Πολιτισμού» (“Master’s in European Policies on Youth, 
Entrepreneurship, Education and Culture”) του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνι-
κών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, ως εξής:

Άρθρο 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας με τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολιτικές 
Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολι-
τισμού» (Master’s Degree in European Policies on Youth, 
Entrepreneurship, Education and Culture) έχει ως αντι-
κείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επι-
πέδου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ένα 
ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε ζητήματα σχεδια-
σμού και διαχείρισης πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη νεολαία, την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευ-
ση και τον πολιτισμό, καθώς και σοβαρές ακαδημαϊκές 
και επαγγελματικές προοπτικές. Παρέχει προετοιμασία 
για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου, 
μια συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και 
πολιτικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων, 
ερευνητικών προτάσεων, αξιοποίησης εκπαιδευτικού 
υλικού και προώθηση δράσεων που αφορούν τη νεο-
λαία, την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση και τον 
πολιτισμό, και συμβάλλει στην κατάρτιση επιστημόνων 
με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρο-
μία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

2. Το πρόγραμμα ειδικότερα στοχεύει:
• Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, 

γνώσεων σχεδιασμού και διαχείρισης πολιτικών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία, την επιχειρηματικό-
τητα (με έμφαση στην νεανική επιχειρηματικότητα), την 
εκπαίδευση (με έμφαση στην εκπαίδευση, την κατάρτι-
ση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την ενίσχυση 
της απασχόλησης και τις προοπτικές απασχόλησης) και 
τον πολιτισμό, προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές 
διδακτορικού επιπέδου,
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• Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και 
πολιτικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων, 
ερευνητικών προτάσεων, εκπόνηση επιχειρηματικών 
σχεδίων, αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού και υλικού 
επιχειρηματικότητας, και προώθηση δράσεων που αφο-
ρούν τη νεολαία, την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευ-
ση και τον πολιτισμό,

• Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιό-
τητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο 
και ακαδημαϊκό τομέα.

Το ΠΜΣ απευθύνεται τόσο σε πρόσφατους απόφοι-
τους όσο και σε ήδη εργαζόμενους στον ιδιωτικό, αλλά 
και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και καλύπτει τις 
ανάγκες όχι μόνο όσων επιθυμούν να ενταχθούν στην 
αγορά εργασίας με αυξημένα και ενισχυμένα προσόντα, 
εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και όσων 
ήδη απασχολούνται και επιθυμούν να ενισχύσουν, να 
επικαιροποιήσουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους 
με στόχο να βελτιώσουν την επαγγελματική επίδοσή 
τους ή/και να ενισχύσουν τις προοπτικές επαγγελματικής 
εξέλιξης στον τομέα που ήδη απασχολούνται ή να ανα-
ζητήσουν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλους 
τομείς είτε σχετιζόμενων με τις «Ευρωπαϊκές Πολιτικές 
Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολι-
τισμού» απευθείας είτε όχι, τόσο σε διεθνές, όσο και σε 
εθνικό επίπεδο.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με 
τίτλο «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικό-
τητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (Master’s Degree in 
European Policies on Youth, Entrepreneurship, Education 
and Culture)» έχει ως κύριο σκοπό την παροχή εκπαίδευ-
σης μεταπτυχιακού επιπέδου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι 
του να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο 
σε ζητήματα σχεδιασμού και διαχείρισης πολιτικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία, την επιχειρηματι-
κότητα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, καθώς και 
σοβαρές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές.

Ειδικότερα, οι σκοποί του ΠΜΣ έχουν ως εξής: (α) Πα-
ροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, γνώ-
σεων σχεδιασμού και διαχείρισης πολιτικών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για τη νεολαία, την επιχειρηματικότητα, 
την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, (β) Προετοιμασία 
για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου, 
(γ) Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και 
πολιτικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων, 
ερευνητικών προτάσεων, αξιοποίησης εκπαιδευτικού 
υλικού και προώθηση δράσεων που αφορούν τη νεο-
λαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, (δ) Κατάρτιση 
επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή 
σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό 
τομέα.

Άρθρο 2
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στις «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχει-
ρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού» (Master’s 
Degree in European Policies on Youth, Education and 
Culture).

Άρθρο 3 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

3.1. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων
Τουλάχιστον δύο μήνες πριν την έναρξη των μαθημά-

των δημοσιεύεται στον τύπο σχετική ανακοίνωση προς 
τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους, που προσδιορίζει:

1. Τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή 
στο ΠΜΣ

2. Την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών
3. Το γενικό τρόπο αξιολόγησης υποψηφίων
4. Τη διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών
Οι αιτήσεις των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών 

υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα, που διατίθενται από τη  
Γραμματεία του ΠΜΣ. Στη συνέχεια η Γραμματεία, στην  
οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους υποψήφιους  
μεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί στη Συντονιστική 
Επιτροπή του ΠΜΣ το σύνολο των αιτήσεων με το συ-
νοδευτικό υλικό. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα 
πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

1. Έντυπη αίτηση
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση που οι τίτλοι 

σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει 
να συνοδεύονται και από την αναγνώριση του ΔOΑΤΑΠ)

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από 

Καθηγητές ή/ και Λέκτορες ΑΕΙ (Τα έντυπα των συστα-
τικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία 
του ΠΜΣ.)

6. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, που θα πιστοποι-
είται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 
οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 116/2006 
(ΦΕΚ 115/Α΄/09-06-2006) και π.δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/
Α΄/03-08-2007), και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα. 
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα 
από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέ-
ρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή 
εξέταση.

7. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την 
ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζομένων 
από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης 
Ελληνομάθειας.

8. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του δι-
αβατηρίου

9. Επιπρόσθετα προσόντα (πτυχία, ξένες γλώσσες, ει-
δικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια 
του εξωτερικού, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, 
βραβεία) που θα αποδεικνύονται με αντίγραφο επικυ-
ρωμένο από την αρχή που το εξέδωσε.

3.2. Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμη-

μάτων ΑΕΙ. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει 
αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι 
φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις 
προπτυχιακές τους σπουδές πριν από την έναρξη της 
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δεύτερης φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων (όπως 
ορίζεται στην παρ. 3.3.) και θα πληρούν όλες τις προϋ-
ποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

3.3. Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, σε συνεργασία με 

άλλους Καθηγητές ή/ και Λέκτορες του Τμήματος, τους 
οποίους ορίζει η Συνέλευση (εφόσον το κρίνει απαραί-
τητο), είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των υποψηφίων, 
οι οποίοι προσκόμισαν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις:
1. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την αξιολόγηση του 

φακέλου δικαιολογητικών του υποψηφίου, ως προς τα 
προσόντα τα οποία περιέχονται σε αυτόν. Ο συντελεστής 
βαρύτητας που αποδίδεται στο αξιολογηθέν περιεχόμε-
νο του φακέλου είναι 75% και αναλύεται ως εξής:

• Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βα-
ρύτητας: 40%)

• Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου 
(συντελεστής βαρύτητας: 10%)

• Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής 
εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με 
δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για 
συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (συντελεστής 
βαρύτητας: 10%)

• Η γνώση δεύτερης γλώσσας σε πολύ καλό επίπεδο 
που πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 
του π.δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, αναλογικώς εφαρμοζόμενα. (συντελεστής 
βαρύτητας: 10%)

• Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών (συντελε-
στής βαρύτητας: 5%)

2. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη από τρία 
τουλάχιστον μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Απαραί-
τητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι 
η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών, 
πρωτοτύπων ή αντιγράφων τους σύμφωνα με την αριθμ. 
πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ. 8342/1-4-2014 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ). Ο συντελεστής 
βαρύτητας που αποδίδεται στη δεύτερη φάση είναι 25%.

3. Κατά την τρίτη φάση, διαμορφώνεται η κατάταξη 
των υποψηφίων και προωθείται στη Συνέλευση προς 
επιλογή των φοιτητών σύμφωνα με τον ισχύοντα κα-
νονισμό.

3.4. Διαδικασία πρόκρισης και τελικής επιλογής υπο-
ψηφίων Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ σε ολομέλεια:

1. Μετά τη διαπίστωση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις της πρώτης φάσης, αξιολογεί και προκρί-
νει τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια της δεύτερης 
φάσης. Προωθεί τον κατάλογο των προκριθέντων στη 
δεύτερη φάση στη Γραμματεία του ΠΜΣ, που επικοινωνεί 
με αυτούς για συμμετοχή στη δεύτερη φάση σε συγκε-
κριμένη ημερομηνία.

2. Μετά το πέρας και της δεύτερης φάσης, καταρτίζε-
ται κατάλογος κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων. 
Οι κατάλογοι των επιτυχόντων υπόκεινται στην τελική 
έγκριση της Συνέλευσης. Ο αριθμός των εισακτέων ορί-

ζεται κατά ανώτατο όριο σε 30 άτομα ετησίως. Η Συνέ-
λευση σε ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες θα αξιολογού-
νται κατά περίπτωση από την ίδια, μπορεί να αυξήσει 
τον αριθμό των εισακτέων κατά 20%.

3. Οι πρώτοι από τους επιτυχόντες, οι οποίοι καλύ-
πτουν τον αριθμό των εισακτέων σύμφωνα με την αντί-
στοιχη προκήρυξη ενημερώνονται από τη Γραμματεία 
και καλούνται να απαντήσουν εντός 5 ημερών, αν απο-
δέχονται ή όχι την ένταξή τους στο ΠΜΣ, αποδεχόμενοι 
τους όρους λειτουργίας του.

4. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην 
παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. 
Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει 
τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον 
αντίστοιχο κατάλογο επιτυχόντων.

3.5. Διασφάλιση του αδιάβλητου κατά τη διαδικασία 
επιλογής

Για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας 
επιλογής απαιτείται ιδίως η εξακρίβωση της ουσιαστι-
κής γνησιότητας και ακρίβειας των προσκομιζομένων 
βεβαιώσεων και πιστοποιητικών

Άρθρο 4 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

4.1. Διάρκεια, Δομή και Περιεχόμενο Προγράμματος
1. Το ΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους, αλλά 

και μερικής, φοίτησης. Σε περίπτωση πλήρους φοίτησης, 
η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μετα-
πτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) 
διδακτικά εξάμηνα. Σε περίπτωση μερικής φοίτησης, η 
ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μετα-
πτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε πέντε (5) 
διδακτικά εξάμηνα. Το διδακτικό εξάμηνο διαρκεί δεκα-
τρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Τα μαθήματα 
του ΠΜΣ διακρίνονται σε έξι (6) Υποχρεωτικά Μαθήματα 
και δέκα (10) Μαθήματα Επιλογής. Τα μαθήματα διδά-
σκονται τρεις (3) ώρες την εβδομάδα.

2. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώμα-
τος Ειδίκευσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να 
παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς στα έξι (6) 
υποχρεωτικά μαθήματα και σε δύο (2) από τα δέκα (10) 
μαθήματα επιλογής. Σε περίπτωση πλήρους φοίτησης, η 
παρακολούθηση και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται 
στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του 
Γ΄ εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη 
διπλωματική του εργασία, εφόσον έχει εξετασθεί επι-
τυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων. 
Σε περίπτωση μερικής φοίτησης, η παρακολούθηση 
και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα τέσσερα (4) 
πρώτα εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του Ε΄ εξαμήνου 
ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική 
του εργασία, εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα 
μαθήματα των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων. Προβλέπε-
ται δυνατότητα παράτασης για την εκπόνηση της διπλω-
ματικής εργασίας, μετά από απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος.

3. Κάθε εξαμηνιαίο υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί 
με οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες ECTS, ενώ κάθε εξαμη-
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νιαίο μάθημα επιλογής ισοδυναμεί με έξι (6) πιστωτικές 
μονάδες ECTS. Η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Το Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 
ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων ECTS.

4. Η Συνέλευση, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση 
της Συντονιστικής Επιτροπής, καθορίζει τα μαθήματα 
επιλογής που θα διδάσκονται. Προκειμένου να διδαχτεί 
ένα μάθημα επιλογής θα πρέπει να το έχουν επιλέξει 
τέσσερις (4) τουλάχιστον φοιτητές του Προγράμματος. 
Δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις το μάθημα επιλογής 
να διδαχθεί και με ένα φοιτητή. Οι μεταπτυχιακοί φοιτη-
τές έχουν το δικαίωμα αλλαγής στα μαθήματα επιλογής 
έως το τέλος και της γ' εβδομάδας του κάθε εξαμήνου. 
Σε μία τέτοια περίπτωση αλλαγής του μαθήματος επιλο-
γής, οι παρουσίες μεταφέρονται.

5. Μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος δεν έχει αποκτή-
σει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης εντός τριετί-
ας από την εγγραφή του στο ΠΜΣ, διαγράφεται από το 
ΠΜΣ, εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει την παράταση 
παραμονής του σε αυτό για ένα ακόμη έτος. Κατόπιν 
αίτησης μεταπτυχιακού φοιτητή, είναι δυνατόν να του 
χορηγηθεί αναστολή φοίτησης, με απόφαση της Συνέ-
λευσης, για μέχρι δύο διδακτικά εξάμηνα και μόνο για 
αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους υγείας.

6. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα (υποχρεωτικό ή επιλογής) 
θα πρέπει να εξετάζεται γραπτώς (τελικές εξετάσεις ή 
πρόοδος) και να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία (1) υπο-
χρεωτική/επικουρική εργασία. Απαλλακτικές εργασίες 
για το σύνολο του βαθμού ενός εξαμηνιαίου μαθήματος 
δεν υφίστανται.

7. Γίνονται αποδεκτές εργασίες, διπλωματικές ή μη, 
στην αγγλική γλώσσα εφόσον το επιθυμεί ο φοιτητής/
τρια.

4.2. Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας
1. Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ και η έναρξή 

τους ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.
2. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την τροποποί-

ηση του προγράμματος μαθημάτων, με την τήρηση της 
νόμιμης διαδικασίας.

4.3. Εξ αποστάσεως διδασκαλία
Όλα τα μαθήματα διεξάγονται με φυσική παρουσία 

διδάσκοντα και διδασκομένων. Με απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος είναι δυνατή η πραγματοποίηση 
διαλέξεων εξ αποστάσεως σε ποσοστό που δεν θα ξε-
περνά το 30% του συνόλου των διαλέξεων.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμ-
βάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε οκτώ μαθή-
ματα και τη δημόσια προφορική εξέταση διπλωματικής 
εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) 
που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) είναι 90 ECTS, ήτοι 30 
ανά εξάμηνο. Τα υποχρεωτικά μαθήματα έχουν οκτώ 
(8) μονάδες ECTS, ενώ τα μαθήματα επιλογής έχουν έξι 
(6) μονάδες ECTS. Η διπλωματική εργασία έχει τριάντα 
(30) ECTS. Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακό-
λουθη:

Α΄ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS

1. Μέθοδος Έρευνας και εκπόνησης 
επιστημονικών εργασιών με χρήση εργαλείων 
Η/Υ και Στατιστικής

8

2. Δημοκρατία, Πολιτισμός και Κοινωνία 8

3. Ευρωπαϊκή Πολιτική, Εκπαίδευση 
και Πολιτισμός 8

Μαθήματα Επιλογής 
(Οι φοιτητές επιλέγουν 1 μάθημα) ECTS

1. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα 
και απασχόληση 6

2. Αγορά Εργασίας και Μετανάστευση 
στην Ε.Ε. 6

3. Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχείριση κρίσεων 
σε εθνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον 6

4. Συμβουλευτική στην επιχειρηματικότητα 
και επαγγελματικός προσανατολισμός 
στην αγορά εργασίας

6

5. Δικαιώματα του παιδιού 6

Β΄ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS

1. Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός 
και Νεολαία 8

2. Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων 8

3. Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Διπλωματία 8

Μαθήματα Επιλογής 
(Οι φοιτητές επιλέγουν 1 μάθημα) ECTS

1. Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, 
τον Πολιτισμό και τη Διοίκηση 6

2. Ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία, ψηφιακές 
συναλλαγές και ηλεκτρονικό εμπόριο 6

3. Οργάνωση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 6

4. Συμβουλευτική στην επαγγελματική 
ανάπτυξη 6

5. Πολιτικές κατά των Διακρίσεων στην Ευρώπη 6

Γ΄ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS

Διπλωματική Διατριβή 30

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική. 
Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η 
ελληνική ή η αγγλική.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του ΠΜΣ 
(Παρασκευή/ Σάββατο) είναι έτσι διαρθρωμένο που 
επιτρέπει την ημερήσια μετακίνηση των φοιτητών από 
τις πόλεις και κωμοπόλεις διαμονής τους. Επίσης, με 
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απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δίδεται η δυ-
νατότητα πραγματοποίησης διαλέξεων εξ αποστάσεως 
(τύπου skype) σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 30% 
του συνόλου των διαλέξεων. Το γεγονός αυτό καθιστά 
ακόμη πιο λειτουργικό το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό 
για άτομα που μετακινούνται κυρίως από όλη τη Βόρειο 
Ελλάδα.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους, αλλά και 
μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για το πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης είναι 2 επιπλέον εξάμηνα. Η ανακατα-
νομή μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών στο 
πρόγραμμα μερικής φοίτησης, καθώς και η τροποποίηση 
του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή 
μεταξύ των εξαμήνων, θα γίνονται με αποφάσεις των 
αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κα-
νονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 5 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

5.1. Παρακολούθηση Προγράμματος Σπουδών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να πα-

ρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια 
και άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε 
μάθημα. Το όριο απουσιών που δικαιούται ο κάθε μετα-
πτυχιακός φοιτητής είναι μέχρι εννέα (9) ώρες σε κάθε 
μάθημα (τρεις διαλέξεις), άσχετα αν πρόκειται για απου-
σίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες. Για μεγαλύτερο 
αριθμό απουσιών η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει 
την εκπόνηση ειδικής συμπληρωματικής εργασίας, την 
επανάληψη του μαθήματος ή τον αποκλεισμό του φοι-
τητή από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

5.2. Υποχρεώσεις Φοιτητών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο 

ΠΜΣ είναι υποχρεωμένοι:
• Να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μα-

θήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών υπο-
γράφοντας στο παρουσιολόγιο.

• Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθε-
σμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.

• Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
• Να καταβάλλουν τα δίδακτρα στις ημερομηνίες που 

ορίζονται από τη Γραμματεία του προγράμματος. Φοι-
τητής ο οποίος δεν έχει εξοφλήσει πλήρως τις οικονομι-
κές του υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη της εξεταστικής 
περιόδου κάθε εξαμήνου αποκλείεται από τη συμμετο-
χή του στη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο. Σε κάθε 
περίπτωση φοιτητής, ο οποίος δεν έχει ανταποκριθεί 
στις οικονομικές του υποχρεώσεις, δε δικαιούται ούτε 
να συμμετάσχει στην ορκωμοσία ούτε να του χορηγηθεί 
βεβαίωση για επιτυχή ολοκλήρωση σπουδών.

• Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργά-
νων του ΠΜΣ καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Η μη τήρηση των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκ-
μηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί αιτία απορριπτικού 
βαθμού ή αποκλεισμού από το ΠΜΣ.

5.3. Υποχρεώσεις Διδασκόντων
Ο υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθήματος στο ΠΜΣ 

είναι υποχρεωμένος:
• Να τηρεί πιστά και επακριβώς το πρόγραμμα και το 

ωράριο των παραδόσεων του μαθήματος.

• Να ελέγχει, αν οι φοιτητές που είναι παρόντες και 
μόνο αυτοί έχουν υπογράψει στο παρουσιολόγιο.

• Να καθορίζει το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού μα-
θήματος με τρόπο που αυτό να είναι έγκυρο και σύμφω-
νο με τις τρέχουσες εξελίξεις.

• Να τηρεί τουλάχιστον δύο ώρες γραφείου την εβδο-
μάδα, που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία 
των φοιτητών μαζί του για θέματα που άπτονται των 
σπουδών τους και του συγκεκριμένου μαθήματος.

• Να υποβάλλει κατά την έναρξη του εξαμήνου προς 
διανομή στη Γραμματεία του ΠΜΣ το αναλυτικό πρό-
γραμμα (syllabus), που θα καλύπτει σε εβδομαδιαία 
βάση την ύλη για κάθε ενότητα του μαθήματος, μελέτες 
περιπτώσεων και τη σχετική σύγχρονη βιβλιογραφία και 
αρθρογραφία.

• Να προσδιορίζει προφορικά και γραπτά τον τρόπο 
αξιολόγησης των φοιτητών σε κάθε μάθημα στην αρχή 
του κάθε εξαμήνου.

• Να χορηγεί πρόσβαση στα γραπτά και στην εργασία 
των φοιτητών, εφόσον οι τελευταίοι το αιτηθούν εγγρά-
φως ή με ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον/τους διδάσκο-
ντα/ές καθηγητή/ές.

Η μη τήρηση όλων των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και 
τεκμηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί λόγο για παρακρά-
τηση μέρους ή όλης της αποζημίωσης ως και αφαίρεση 
του δικαιώματος διδασκαλίας.

5.4. Εξετάσεις και Βαθμολογία Φοιτητών
Η αξιολόγηση των φοιτητών για κάθε μάθημα γίνεται 

από το διδάσκοντα με τον τρόπο που ο ίδιος έχει ορίσει 
πριν από την έναρξη των παραδόσεων. Η αξιολόγηση 
των επιδόσεών τους γίνεται με την κλίμακα 1-10.

Ο φοιτητής που αποτυγχάνει στις εξετάσεις μαθήμα-
τος βαθμολογείται με βαθμό «Ε» (Επανάληψη). Αν ένας 
φοιτητής βαθμολογηθεί με βαθμό «Ε» σε περισσότερα 
από δύο μαθήματα ενός εξαμήνου αποβάλλεται από το 
ΠΜΣ, με απόφαση της Συνέλευσης. O φοιτητής που βαθ-
μολογείται με βαθμό «Ε» σε ένα ή δύο μαθήματα ενός 
εξαμήνου επανεξετάζεται μία και μόνο φορά σε αυτά 
σε διάστημα τριών μηνών από την έκδοση των αποτε-
λεσμάτων. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας υποχρεώνεται 
για τελευταία φορά να επαναλάβει τα μαθήματα αυτά το 
εξάμηνο που θα διδαχθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
με δικαίωμα μίας και μόνο εξέτασης.

Ο φοιτητής που χρησιμοποιεί παράνομους τρόπους 
αντιγραφής κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, αποβάλ-
λεται από την εξέταση, μηδενίζεται το γραπτό του (και/ 
ή εκτεταμένης λογοκλοπής σε εργασία ή διπλωματική 
μηδενίζεται η εργασία/διπλωματική ή επανυποβάλλεται) 
και σε περίπτωση επανάληψης του ίδιου φαινομένου, 
διαγράφεται από το ΠΜΣ με απόφαση της Συνέλευσης.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ που θεωρούν ότι 
αδικήθηκαν στη βαθμολόγησή τους σε συγκεκριμένο  
μάθημα,  έπειτα  από  δύο  συνεχείς  αποτυχίες,  έχουν  
το  δικαίωμα  να απευθύνονται σε Τριμελή Επιτροπή, η 
οποία θα ορίζεται από τη Συνέλευση ειδικά για τη συγκε-
κριμένη περίπτωση. Η Τριμελής Επιτροπή θα εξετάζει το 
θέμα και θα εισηγείται στη Συνέλευση, η οποία θα λαμ-
βάνει και την τελική απόφαση, την αποβολή τους από 
το ΠΜΣ ή την επανεξέτασή τους. Στην Τριμελή Επιτροπή 
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θα συμμετέχει και ο διδάσκων καθηγητής, ο οποίος βαθ-
μολόγησε το μάθημα. Στην περίπτωση που η Συνέλευση 
αποφασίσει επανεξέταση, ορίζεται νέα γραπτή ή προ-
φορική εξέταση του φοιτητή, εντός μεγίστου περιόδου 
τριάντα (30) ημερών, από άλλο μέλος ΔΕΠ (διαφορετικό 
μέλος ΔΕΠ από τον διδάσκοντα και τριμελή επιτροπή).

Βαθμός «ΕΛΛ» (ελλιπώς) δίδεται από το διδάσκοντα σε 
ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση του, όπως αδυναμία 
του φοιτητή να λάβει μέρος στις εξετάσεις ή να παρα-
δώσει εργασία για λόγους επαγγελματικούς ή υγείας 
και αργότερα μέσα σε νέα τακτή προθεσμία δύναται να 
αντικατασταθεί με κανονικό βαθμό, εφόσον ο φοιτητής 
εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις. Οι διδάσκοντες 
υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτελέσματα των εξε-
τάσεων το αργότερο μέσα σε διάστημα 30 ημερών από 
την ημέρα εξέτασης. Αν ένα μάθημα διδάσκεται από 
δύο ή περισσότερα μέλη ΔΕΠ, ο τρόπος βαθμολόγησης 
καθορίζεται με συμφωνία μεταξύ τους και σύμφωνα με 
το βάρος της διδασκαλίας επί του συνόλου διαλέξεων 
του κάθε διδάσκοντα (και έχει καθοριστεί από την αρχή  
του εξαμήνου). Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των δι-
δασκόντων, η Συνέλευση αποφασίζει οριστικά για τον 
τρόπο/βαρύτητα βαθμολόγησης.

Η μη τήρηση όλων των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και 
τεκμηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί λόγο για παρακρά-
τηση μέρους ή όλης της αποζημίωσης ως και αφαίρεση 
του δικαιώματος διδασκαλίας.

5.5. Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων
Μετά την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, οι μεταπτυ-

χιακοί φοιτητές το αξιολογούν σε ερωτηματολόγιο που 
συμπληρώνουν (ειδικά έντυπα). Το σχετικό έντυπο κα-
λύπτει το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο 
διδασκαλίας, το βαθμό συσχέτισής του με την πράξη και 
τις αρχές και τη φιλοσοφία του ΠΜΣ.

Η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές γίνεται με ευθύνη της Γραμματείας του 
ΠΜΣ την προτελευταία ημέρα των παραδόσεων και τα 
συμπληρωμένα έντυπα σφραγίζονται σε ειδικό φάκελο.  
Οι πίνακες που ετοιμάζονται παραδίδονται στον Διευ-
θυντή του ΠΜΣ, με στόχο την αξιοποίησή τους για τη 
βελτίωση του επιπέδου σπουδών του Προγράμματος.  
Μετά την υποβολή της καταστάσεως βαθμολογίας για  
το μάθημα, παραδίδεται και στο διδάσκοντα ο πίνακας 
της αξιολόγησης με τις τυχόν παρατηρήσεις.

Κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Ιούνιο, ο Διευθυντής 
του ΠΜΣ θα παρουσιάζει στη Συνέλευση τις εκτιμήσεις 
του σε σχέση με τις αξιολογήσεις.

5.6 Διαδικασία Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας
Κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου (ή κατά τη διάρ-

κεια του Δ΄ εξαμήνου σε περίπτωση μερικής φοίτησης) 
ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να ετοιμάσει ένα 
προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση 
της διπλωματικής εργασίας και να επιλέξει επιβλέποντα 
καθηγητή με τη σύμφωνη γνώμη του, ο οποίος πρέπει 
να ανήκει στους διδάσκοντες στο ΠΜΣ. Η αποδοχή της 
προτάσεως για έρευνα γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια 
του θέματος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τη συμβο-
λή σε αναμενόμενα οφέλη και τα στοιχεία πρωτοτυπίας 
στην προσέγγιση.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επαρκώς αιτιολογημένες, 
επιβλέπων καθηγητής μπορεί να είναι και Καθηγητής ή/ 
και Λέκτορας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών που δε διδάσκει στο ΠΜΣ.

Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα επικυρώνεται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συντονιστική Επι-
τροπή και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακο-
λούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών 
του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Ανάλογα με την εξέλιξη στην εκπόνηση της εργασίας, 
ο μεταπτυχιακός φοιτητής ενημερώνει τον επιβλέποντα  
καθηγητή, ο οποίος παρακολουθεί αν τηρούνται οι στό-
χοι και οι προδιαγραφές της έρευνας.

Η έκταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται από  
10.000 μέχρι 20.000 λέξεις. Με την ολοκλήρωση της 
συγγραφής της διπλωματικής εργασίας, συγκροτείται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος Διμελής ή Τριμελής Εξε-
ταστική Επιτροπή, στην οποία ο φοιτητής παρουσιάζει 
τα κύρια σημεία της εργασίας με τα συμπεράσματα. Ένα 
από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι ο 
επιβλέπων καθηγητής. Η αξιολόγηση της εργασίας περι-
λαμβάνει προφορική ανάπτυξη του θέματος ενώπιον της 
Επιτροπής. Η Διμελής ή Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή 
υποβάλλει για έγκριση στη Συντονιστική Επιτροπή ειδική 
έκθεση με την αξιολόγηση και τη βαθμολογία της εργα-
σίας. Η Συντονιστική Επιτροπή στη συνέχεια προωθεί την 
έκθεση στη Συνέλευση.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής ζητήσει αλλαγή του επι-
βλέποντα καθηγητή ή του θέματος της Διπλωματικής 
Εργασίας, αποφασίζει σχετικά η Συνέλευση, μετά από 
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Κάθε φοιτητής εξετάζεται στη διπλωματική του ερ-
γασία μόνο μία φορά, χωρίς δυνατότητα επανεξέτασης  
(εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων - προβιβάσιμος  βαθ-
μός/εκτεταμένη λογοκλοπή).

Η ανακοίνωση της παρουσίασης της διπλωματικής 
εργασίας είναι ευθύνη της Γραμματείας και θα πρέπει 
να αναρτάται ηλεκτρονικά τρείς (3) ημέρες πριν από 
την ημερομηνία παρουσίασης. Όλες οι διπλωματικές 
εργασίες θα εξετάζονται πριν την παρουσίαση από ερ-
γαλείο αναζήτησης λογοκλοπής που θα γίνεται από τον 
διευθυντή του μεταπτυχιακού, και επίσημη αναφορά θα 
αποστέλλεται στην Γραμματεία, όπου θα τηρείται αρχείο, 
στον επιβλέποντα και στον/στους εξεταστή/-ές. Σε πε-
ρίπτωση που ο φοιτητής θελήσει να του γνωστοποιηθεί 
το αποτέλεσμα της λογοκλοπής, αυτό δύναται να γίνει 
ύστερα από αίτημά του για σοβαρό λόγο.

Άρθρο 6 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το ΠΜΣ λειτουργεί με τα νόμιμα διοικητικά όργανα, 
τα οποία είναι α) η Συνέλευση του Τμήματος (ΣΤ), β) η 
Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και γ) ο Διευθυντής του 
ΠΜΣ. 

Η Συνέλευση του Τμήματος (ΣΤ) έχει τις εξής αρμο-
διότητες:

α) εισηγείται στη Σύγκλητο διά της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης 
Π.Μ.Σ
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β) ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.
γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

ντων του Π.Μ.Σ.,
δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υπο-

ψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων,
ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 

προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ. 
στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται 

από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. είναι αρ-

μόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της 
λειτουργίας του προγράμματος. Απαρτίζεται από πέντε 
(5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει 
μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος με διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου 
της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και ορί-
ζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος με διετή θητεία. Προεδρεύει 
της Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών, πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας 
του  αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστι-
κού  αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα  
του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελε-
σματική λειτουργία του προγράμματος.

Άρθρο 7 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

7.1. Γενικά
Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων στο ΠΜΣ εί-

ναι η επιστημοσύνη και η συνάφεια της ειδικότητας, της 
πείρας και του διδακτικού και ερευνητικού τους έργου 
με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν Καθηγητές, Λέκτορες ή 
ομότιμοι καθηγητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Σπουδών και άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων ή επιστήμονες της ημεδαπής και της αλλοδα-
πής, με κύρος και αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο 
σε σχετικό επιστημονικό πεδίο και γενικά επιστήμονες 
που θα συγκεντρώνουν τα νόμιμα προσόντα για διδα-
σκαλία στο ΠΜΣ.

Η επιλογή διδασκόντων στο ΠΜΣ θα γίνεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών.

Συνδιδασκαλία μαθημάτων μπορεί να ανατίθεται από 
τη Συνέλευση σε τρία, κατά μέγιστο, μέλη ΔΕΠ ανά μά-
θημα. Στις περιπτώσεις μαθημάτων συνδιδασκαλίας, οι 
φοιτητές θα πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά από τον 
κάθε διδάσκοντα, σε διαφορετική κόλλα αναφοράς και η 
βαθμολογία να κατατίθεται στη Γραμματεία από τον κάθε 
διδάσκοντα ξεχωριστά εντός 30 ημερών από την ημερο-
μηνία της εξέτασης. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από 
το μέσο όρο των βαθμών των συνδιδασκόντων (ανάλογα 
με την βαρύτητα των εβδομάδων διδασκαλίας του κάθε 
διδάσκοντα) και σύμφωνα με τον τρόπο βαθμολόγησης 
που έχει οριστεί εξαρχής.

7.2. Αποζημίωση Διδασκόντων

Η ωριαία αποζημίωση των διδασκόντων για τη δι-
δασκαλία καθώς και η αποζημίωση για την επίβλεψη 
μεταπτυχιακής εργασίας ή για οποιοδήποτε άλλο ανα-
τιθέμενο μεταπτυχιακό έργο, ρυθμίζονται με απόφαση 
της Συνέλευσης, μετά από πρόταση της Συντονιστικής 
Επιτροπής.

7.3. Περιορισμός στη Διδασκαλία Μαθημάτων
Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων για κάθε διδάσκοντα 

στο ΠΜΣ είναι δύο (2) ετησίως. Ο μέγιστος αριθμός δι-
πλωματικών εργασιών για κάθε επιβλέποντα είναι τέσ-
σερις (4) κάθε ακαδημαϊκό έτος, εκτός αν η Συνέλευση 
αποφασίσει διαφορετικά. Εάν η φύση του θέματος αφο-
ρά πέραν του ενός επιστημονικά πεδία είναι δυνατή η 
συνεργασία δύο επιβλεπόντων.

7.4. Λόγοι Αντικατάστασης Διδάσκοντος
Εάν στο τέλος ενός εξαμήνου διδασκαλίας καταδειχθεί 

ότι ο διδάσκων δεν ικανοποιεί πλήρως τα κριτήρια του 
άρθρου 9.3. και 9.5. του παρόντος, τότε είναι δυνατή η 
αντικατάστασή του με απόφαση της Συνέλευσης.

Ο διδάσκων υποχρεούται να τηρεί τον παρόντα Κανο-
νισμό ή κάθε άλλη διάταξη σχετική με το ΠΜΣ.

Άρθρο 8 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Η Γραμματεία του ΠΜΣ επιλαμβάνεται των διαφό-
ρων θεμάτων της λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προ-
γράμματος (εγγραφές σπουδαστών, τήρηση φακέλων 
βαθμολογίας, αξιολογήσεις διδασκόντων, χορήγηση 
πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, ενημέρωση για 
διάφορες υποτροφίες, δάνεια και για άλλα προγράμμα-
τα σπουδών, υποστήριξη στο εργαστήριο Η/Υ και στη 
βιβλιοθήκη κ.λπ.).

2. Τα καθήκοντα του επικεφαλής της Γραμματείας 
του ΠΜΣ είναι να διεκπεραιώνει τρέχοντα θέματα, που 
αφορούν το διδακτικό προσωπικό, τους σπουδαστές, 
το πρόγραμμα, τις επαφές με τις διάφορες υπηρεσίες 
και τα συνεργαζόμενα ιδρύματα και να φροντίζει για τις 
δημόσιες σχέσεις του ΠΜΣ.

3. Στη Γραμματεία προσλαμβάνονται υπάλληλοι με 
σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (ιδιωτικού δικαίου), 
εφόσον υπάρχουν ίδιοι πόροι του προγράμματος για 
την κάλυψη της αποζημίωσής τους, των ασφαλιστικών 
εισφορών κ.λπ.

4. Το προσωπικό της Γραμματείας προσλαμβάνεται με 
αντικειμενικές και αδιάβλητες διαδικασίες.

Άρθρο 9 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμ-
ματος Σπουδών του ΠΜΣ μπορεί να γίνονται και παράλ-
ληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. 
Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να είναι: έκδοση βιβλί-
ων, σημειώσεων, μονογραφιών, ειδικών μελετών, διαλέ-
ξεις, διοργάνωση συνεδρίων κ.ά.

2. Για την παρακολούθηση των παράλληλων εκπαιδευ-
τικών δραστηριοτήτων του ΠΜΣ χορηγείται βεβαίωση.
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Άρθρο 10 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στους πόρους του ΠΜΣ περιλαμβάνονται:
1. Τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων ορίζεται και δύ-

ναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Συγκλήτου 
μετά από εισήγηση της Συνέλευσης

2. Χρηματοδότηση από φορείς του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα

3. Χορηγίες
4. Έσοδα από την εκπόνηση ερευνητικών προγραμ-

μάτων και εκτέλεση έργων στο επιστημονικό πεδίο του 
ΠΜΣ, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Ειδι-
κών Λογαριασμών.

Άρθρο 11 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

• Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές 
του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος 
παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

• Προσφέρεται η δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη 
φοίτησης σε φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, 
εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό 
διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυ-
τοτελώς, το μεν ατομικό το 100%, το δε οικογενειακό 
το 70% του εθνικού διαμέσου διαθεσίμου ισοδύναμου 
εισοδήματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 
με τις διαδικασίες που αυτή προβλέπει.

Άρθρο 12 
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Στην τελετή ορκωμοσίας μετέχουν μόνο οι φοιτητές 
που έχουν περατώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και 
έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οικονομικές τους υποχρε-
ώσεις. Η τελετή ορκωμοσίας (απαγγελία όρκου) γίνε-
ται με ειδική τήβεννο και παρουσία του Πρύτανη, των 
Αντιπρυτάνεων, του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών, 
Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, του Προέδρου 

του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και 
του Διευθυντή του ΠΜΣ.

Η τήβεννος, την οποία θα φορούν οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές κατά την τελετή αποφοίτησής τους, θα είναι 
μανδύας από μαύρο ύφασμα, με περιλαίμιο και περι-
ώμιο, που θα φέρουν το χρώμα του Τμήματος, και στο 
στήθος θα υπάρχει κεντημένο το διάσημο του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας.

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα τυπώνεται σε καλαίσθητη 
ειδική περγαμηνή. Κάθε διπλωματούχος δικαιούται να 
λάβει δωρεάν, εκτός της μεμβράνης διπλώματος, ένα 
(1) αντίγραφο διπλώματος και ένα (1) πιστοποιητικό 
αναλυτικής βαθμολογίας. Για κάθε νέο αντίγραφο δι-
πλώματος ή για την έκδοση πιστοποιητικού αναλυτικής 
βαθμολογίας από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, οι μεταπτυχι-
ακοί φοιτητές θα πρέπει να καταβάλλουν στην Επιτροπή 
Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το ποσό των 
έξι (6 €) ευρώ.

Άρθρο 13 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το κανονιστικό πλαίσιο για το Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (ΠΜΣ) συνιστούν η κείμενη νομοθεσία, 
ο γενικότερος Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ο σχετικός νόμος 
4485/2017. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός ρυθμί-
ζει θέματα πέραν του προαναφερθέντος κανονιστικού 
πλαισίου. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός ισχύει από 
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Προκειμένου να αναθεωρηθεί, απαιτείται έγκριση της 
Συγκλήτου μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 12 Ιουλίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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