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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

«ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ,  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

 
 Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας 
και Παιδαγωγικής εξειδικεύουν και συμπληρώνουν την Απόφαση της Συγκλήτου και ρυθμίζουν 
θέματα δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του ΠΜΣ «Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, 
Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση». 

Τα θέματα που τυχόν δεν προβλέπονται στην  Απόφαση της Συγκλήτου ούτε στον παρόντα 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) οργανώνει και λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Πρυτανικής Απόφασης και του Ν.4485/2017, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Β’ Κύκλου 
Σπουδών με τίτλο «Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, 
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση» με ειδίκευση σε έναν από τους παραπάνω τρεις (3) κλάδους της 
Παιδαγωγικής: 

I. την Ειδική Αγωγή,  
II. την Παιδαγωγική του Σχολείου  

III. τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. 
Το Πρόγραμμα αυτό ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Δ.Μ.Σ.) στην «Παιδαγωγική Επιστήμη με ειδίκευση σε έναν από τους παραπάνω κλάδους». 
 

Άρθρο 2 
Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  

 
      Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση  και λειτουργία των προγραμμάτων 
μεταπτυχιακών σπουδών είναι:  

I. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, η οποία είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, 
διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των ΠΜΣ, και ασκεί όσες  
αρμοδιότητες σχετικά με τα ΠΜΣ δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα. 

II. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από τον Αντιπρύτανη ή την 
Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο οποίος/η οποία εκτελεί 
χρέη Προέδρου, και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες 
που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην παράγραφο 5 του Ν. 4485/2017.  

III. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΠΜΣ που απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση 
του οικείου Τμήματος για διετή θητεία και είναι αρμόδια για τον συντονισμό της 
λειτουργίας, την ανάπτυξη των προγραμμάτων του ΠΜΣ και τον απολογισμό του 
ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων 
του. έχει ειδικότερα τις αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στο ν. 4485/2017 και τις 
οριζόμενες στα επί μέρους άρθρα του εν λόγω Κανονισμού 

IV. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του ΠΜΣ, ο οποίος/η οποία ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή 
ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το 
γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή 
του ή την αναπληρώτριά του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία 
και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 της παρ. 8 του Ν. 4485/2017. Δεν 
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μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται 
επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο. 
Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται  στο κεφ. Στ΄του Ν. 
4485/2017, προεδρεύει της Σ.Ε., συντονίζει τη λειτουργία του προγράμματος , τις 
οριζόμενες στα επιμέρους άρθρα του Κανονισμού και  όποιες άλλες δραστηριότητες 
ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος (άρθρο 45, παρ. 1γ).  

V. Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος και αποτελείται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ. Ορίζει τους εισηγητές θεμάτων στις 
εξετάσεις και τους βαθμολογητές των γραπτών κατά γνωστικό αντικείμενο, είναι αρμόδια 
για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, τη βαθμολόγηση των γραπτών, την κατάταξη των 
υποψηφίων με βάση το συνολικό αριθμό μονάδων που συγκέντρωσαν από τις γραπτές 
εξετάσεις και τον υπολογισμό των επιπλέον κριτηρίων (βλ. άρθρο 2, παρ. γ΄) και 
εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τον κατάλογο των επιτυχόντων, τον οποίο η 
τελευταία επικυρώνει. 

VI. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για 
την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των ΠΜΣ (άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 4485/2017). 

 
 

Άρθρο 3 
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  

 
Ως δεύτερος κύκλος σπουδών το ΠΜΣ «Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του 
Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση» του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής πραγματεύεται 
θέματα που σχετίζονται με την παιδαγωγική θεωρία και έρευνα τριών κλάδων της Παιδαγωγικής, 
της Ειδικής Αγωγής, της Σχολικής Παιδαγωγικής και της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, οι οποίοι 
έχουν ως αντικείμενο:   

I. η Ειδική Αγωγή. την εκπαίδευση και την κοινωνική στήριξη των μαθητών/μαθητριών 
με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και θέματα που αφορούν το ρόλο 
του εκπαιδευτικού/της εκπαιδευτικού στην αξιολόγηση των δυσκολιών και των 
δυνατοτήτων των μαθητών/μαθητριών και στην εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών 
πρακτικών με στόχο τη σχολική και κοινωνική τους  ένταξη, 

II. η Παιδαγωγική του Σχολείου. την ιστορία, τη θεωρία, τη δομή, την κοινωνιολογία και 
την εσωτερική λειτουργία του σχολείου και της σχολικής τάξης. την ιστορική εξέλιξη, 
τις επιμέρους επιστημολογικές παραδοχές, τις παιδαγωγικές θεωρίες και τα μοντέλα 
των ποικίλων σχολικών παιδαγωγικών πόρων (πρωτίστως προγράμματα σπουδών, 
σχολικό βιβλίο, Τ.Π.Ε.) και αντιστοίχως των διδακτικών πρακτικών (μεθόδευση της 
διδασκαλίας, διδακτικά μοντέλα κ.λπ.), 

III. η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση, τη μελέτη, ανάλυση και επιστημονική εμπέδωση της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Διά Βίου Μάθησης. 

Το ΠΜΣ «Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη 
Εκπαίδευση», με κριτήριο την προετοιμασία των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για τη 
μελλοντική τους επαγγελματική δραστηριότητα στο χώρο της εκπαίδευσης, αποσκοπεί:   

I. στην εξειδικευμένη και σε βάθος θεωρητική κατάρτισή τους σε έναν από τους τρεις 
κλάδους της Παιδαγωγικής 

II. στην ενεργό και πολύμορφη συμμετοχή τους στο παιδαγωγικό πεδίο του 
ενδιαφέροντός τους και στην ανάληψη επαγγελματικής δράσης σε αυτό, με τις 
εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη και την πρακτική άσκηση 

III. στη διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τους ίδιους/τις ίδιες.   
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Άρθρο 4 
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

   
Στο ΠΜΣ «Παιδαγωγική Επιστήμη Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του 
Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση» του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής γίνονται 
δεκτοί/δεκτές: 

1) πτυχιούχοι πανεπιστημιακών Τμημάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών:  
α) Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και των ομοειδών Τμημάτων όλων των Σχολών 

των Πανεπιστημίων  (Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Φιλοσοφικών και 
Κοινωνικών Σπουδών), 

β) των ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, 
γ) των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και των Τμημάτων Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης, 
δ) προσανατολισμένοι/προσανατολισμένες στην εκπαίδευση, πτυχιούχοι των Τμημάτων 

Βιολογίας, Θεολογίας, Μαθηματικών, Μουσικών Σπουδών, Νομικής, Οικονομικών Επιστημών, 
Πληροφορικής, Φυσικής, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Χημείας, 

ε) πτυχιούχοι των παραπάνω Τμημάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν επισήμως 
αναγνωρισμένους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμους ή αντίστοιχους τίτλους σπουδών 

2) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και 
ΤΕΙ), οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη εκπαιδευτική ή επαγγελματική 
εμπειρία σχετική με την ειδίκευση που επιλέγουν (αντιστοίχως διετή τουλάχιστον εμπειρία είτε ως 
ειδικοί/ειδικές παιδαγωγοί, είτε ως εκπαιδευτικοί σε σχολείο είτε ως εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες 
ενηλίκων).  

Στις περιπτώσεις (1β, 1δ και 2) οι υποψήφιοι/υποψήφιες, εάν δεν έχουν πιστοποιημένη 
παιδαγωγική επάρκεια,  υποχρεούνται, με πρόταση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος, να φοιτήσουν σε συγκεκριμένα, κατά περίπτωση, μαθήματα του πρώτου κύκλου 
Παιδαγωγικών Σπουδών. Η συνέχιση δε των μεταπτυχιακών σπουδών των υποψηφίων αυτών 
τελεί υπό την παραπάνω αίρεση.  

3) Στο ΠΜΣ, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι ένας/μία (1) 
και μόνον ένας/μία κατ΄ έτος από τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 
Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 34, και  επιτελεί στο Τμήμα Φιλοσοφίας και παιδαγωγικής έργο συναφές 
με την ειδίκευση που επιλέγει. 

Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες πτυχιούχων, υποψηφιότητα για το ΠΜΣ μπορούν να 
θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τελειόφοιτες φοιτήτριες των Τμημάτων: i) Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής, ii) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, iii) ομοειδών Τμημάτων των 
Φιλοσοφικών Σχολών και iv) Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών, 
με την προϋπόθεση ότι θα έχουν καταθέσει αναλυτική βαθμολογία ή σχετική βεβαίωση από τη 
Γραμματεία του Τμήματός τους στην οποία θα επιβεβαιώνεται ο βαθμός πτυχίου ή θα έχουν λάβει 
το πτυχίο τους πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο 
ΠΜΣ. 

 
Άρθρο 5 

Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων 
 

1. Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) συνολικά 
επιτυχόντες/επιτυχούσες ανά διετία, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα όλων των κύκλων 
σπουδών του Τμήματος [οι συνολικά τριάντα (30) επιτυχόντες/επιτυχούσες αποτελούν το 2,1% 
του αριθμού των 1.417 προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών]. Με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, μετά από εισήγηση της Σ.Ε., προσδιορίζεται εκάστοτε 
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σε ποιες ειδικεύσεις του ΠΜΣ προκηρύσσονται θέσεις εισακτέων φοιτητών και φοιτητριών, καθώς 
και η κατανομή του αριθμού των εισακτέων  κατά ειδίκευση,  

Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής συμπληρώνουν κατ΄ 
ελάχιστον 6 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Η αναλογία 
δε προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών ανά διδάσκοντα/διδάσκουσα είναι 1 
(διδάσκων/διδάσκουσα): 67 (προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες).  

2. Το ΠΜΣ «Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, 
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση» προκηρύσσεται ανά διετία. Η Σ.Ε. του ΠΜΣ προτείνει τις ειδικεύσεις 
που θα προκηρυχθούν και τον αριθμό των εισακτέων ανά ειδίκευση και η Συνέλευση του 
Τμήματος προκηρύσσει τις θέσεις με ανοιχτή διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) 
για την εισαγωγή πτυχιούχων στα ΠΜΣ  

Στην πρόσκληση αναφέρονται ο ακριβής αριθμός εισακτέων κατά το συγκεκριμένο έτος ανά 
ειδίκευση, οι προϋποθέσεις εισαγωγής, κατηγορίες  πτυχιούχων, οι προθεσμίες υποβολής 
αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η εξεταστέα ύλη για την εισαγωγή, η 
διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, οι ημερομηνίες εξέτασης καθώς και ο τρόπος βαθμολόγησης. 

H εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται τέσσερις (4) μήνες πριν από τη διαδικασία επιλογής των 
υποψηφίων. Η πρόσκληση αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων και στην ηλεκτρονική σελίδα 
του Τμήματος.  

Στο φάκελο της αίτησης συμπεριλαμβάνονται 
I. το Πτυχίο ή Δίπλωμά τους, Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που 

είναι σχετικά με το ΠΜΣ,  
II. η επίδοση στη διπλωματική εργασία του πρώτου κύκλου σπουδών, εφόσον υπάρχει,  

III. πιθανές δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα,  
IV. πιθανή βεβαιωμένη σχετική ερευνητική εμπειρία,  
V. βεβαιωμένη διετή, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη εκπαιδευτική ή επαγγελματική εμπειρία 

σχετική με την ειδίκευση που επιλέγουν, όταν απαιτείται (βλ. περίπτωση 2 του Άρθρου 
4)  

VI. μία (1) συστατική επιστολή, εάν είναι εφικτό, στην περίπτωση που δεν είναι 
απόφοιτοι/απόφοιτες του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.  

VII. η γνώση, εκτός της ελληνικής, και μιας ξένης γλώσσας, της αγγλικής ή της γερμανικής ή 
της γαλλικής, η οποία, όταν δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, αποδεικνύεται από με 
τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και 
Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή 
αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή 
μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο 
των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά 
από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.  

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας 
(Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι  της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν 
επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η 
άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας. 

Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου/αλλοδαπής υποψήφιας χρειάζεται πιστοποιημένη 
γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση).  

3. Οι αιτήσεις, στις οποίες οι υποψήφιοι/υποψήφιες δηλώνουν και το ενδιαφέρον για μια (1) 
από τις τρεις (3) ειδικεύσεις του ΠΜΣ που έχουν προκηρυχθεί, μαζί με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική 
μορφή από την 27η Μαΐου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου ανά διετία.  

4. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, με απόφαση της  Συνέλευσης του Τμήματος,  
γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. 
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Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον 
σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από 
το οικείο Τμήμα και καλεί σε γραπτή εξέταση και συνέντευξη τους προκρινόμενους υποψηφίους 
που πληρούν τα προαπαιτούμενα.   

Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους/τις υποψήφιες και 
ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν 
καθοριστεί από το οικείο Τμήμα  (βλ. παραπάνω περιπτώσεις 1,2, και 3 του Άρθρου 4 και 
περιπτώσεις 2I, 2V όταν απαιτείται και 2VII του Άρθρου 5) και καλεί σε γραπτή εξέταση και 
συνέντευξη τους προκρινόμενους υποψηφίους που πληρούν τα προαπαιτούμενα.   

Οι εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ  πραγματοποιούνται την πρώτη βδομάδα του Οκτωβρίου 
ανά διετία. Για να γίνει κανείς δεκτός/δεκτή στο ΠΜΣ θα πρέπει να έχει επιτύχει σε γραπτές 
εισαγωγικές εξετάσεις σε δύο (2) βασικά γνωστικά αντικείμενα: 

I.  τη Μεθοδολογία Παιδαγωγικής Έρευνας 
II.  το αντικείμενο της κατεύθυνσης-ειδίκευσης που επέλεξαν σύμφωνα με τη δήλωσή τους 

στην αίτησή τους, δηλαδή είτε Ειδική Αγωγή είτε Παιδαγωγική του Σχολείου είτε 
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση.   

Τα γραπτά των υποψηφίων βαθμολογούνται από δύο (2) μέλη του διδακτικού προσωπικού 
του Τμήματος, τα οποία έχουν συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα γνωστικό ή διδακτικό 
αντικείμενο και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Οι δύο εξεταστές/εξετάστριες 
βαθμολογούν ισότιμα. Εάν η διαφορά στη βαθμολογία των δύο εξεταστών/εξεταστριών είναι 
μεγαλύτερη από 3 μονάδες, τότε το γραπτό αναβαθμολογείται από τρίτο μέλος Δ.Ε.Π. οριζόμενο 
από την  Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης. Οι υποψήφιοι/οι υποψήφιες που λαμβάνουν 
προβιβάσιμο βαθμό, δηλαδή το άθροισμα των βαθμών των δύο εξεταστών/εξεταστριών σε καθένα 
από τα δύο παραπάνω γνωστικά αντικείμενα είναι τουλάχιστον δέκα (10) στη βαθμολογική 
κλίμακα ένα (1) έως δέκα (10), και στα δύο γνωστικά αντικείμενα καλούνται σε προφορική 
συνέντευξη. Στη συνέντευξη προσέρχονται μόνον οι υποψήφιοι/υποψήφιες που επέτυχαν στις 
γραπτές εξετάσεις. Σε αυτήν αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία του 
υποψηφίου/της υποψήφιας, η συναφής εξω-πανεπιστημιακή δραστηριότητα και τυχόν ειδικά 
προσόντα.  

5. Η μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής, με αντίστοιχα ποσοστά αξιολόγησης, έχει ως 
εξής: 

I. Η επιτυχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου 
συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις, με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό βαθμό 
αξιολόγησης 60%, από το οποίο 30% αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα δύο γνωστικά 
αντικείμενα που εξετάστηκαν.  

II. Βαθμός πτυχίου, σε ποσοστό 10%. 
III. Βαθμός της πτυχιακής εργασίας, εφόσον υπάρχει, δια 2 (ποσοστό 5%).  
IV. Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα Παιδαγωγικής έως 5% (Για φοιτητές/φοιτήτριες 

με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ο Μ.Ο. των βαθμών τους δια 2, για φοιτητές/φοιτήτριες με 
3-7 μαθήματα Παιδαγωγικής ο Μ.Ο. των βαθμών τους δια 4 και για φοιτητές/φοιτήτριες με 
1 ή 2 μαθήματα Παιδαγωγικής ο Μ.Ο. των βαθμών τους δια 6).  

V. Αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές έως 5% (Μόνο για δίπλωμα μεταπτυχιακών 
σπουδών στην Παιδαγωγική ο υποψήφιος/η υποψήφια πιστώνεται με 5 μονάδες. Η 
κατάθεση Δ.Μ.Σ. σε οποιοδήποτε άλλο επιστημονικό πεδίο πιστώνεται με 4 μονάδες). 

VI. Προφορική συνέντευξη έως 15%. 
Ο ανώτατος αριθμός μονάδων που μπορεί να συμπληρώσει ο υποψήφιος/η υποψήφια είναι 

100. 
Η τελική επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται από  την Επιτροπή Επιλογής και 

Εξέτασης, η οποία κατατάσσει τους υποψήφιους και τις υποψήφιες βάσει του συνολικού αριθμού 
μονάδων που συγκέντρωσαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο υποψηφίων 
στην τελευταία θέση της κάθε ειδίκευσης εισάγονται στο ΠΜΣ όλοι οι 
ισοβαθμήσαντες/ισοβαθμήσασες υποψήφιοι/υποψήφιες ως υπεράριθμοι/υπεράριθμες. 
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Σε περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων/επιτυχουσών, επίσης, σε κάποια από τις 
τρεις ειδικεύσεις του ΠΜΣ είναι μικρότερος από τον προκηρυσσόμενο αριθμό θέσεων για την 
ειδίκευση αυτή, οι κενές θέσεις είναι δυνατόν, μετά από απόφαση τη Συνέλευσης, να 
μεταφέρονται και να καλύπτονται από άλλη ειδίκευση του ΠΜΣ, μέχρι του ανώτατου ορίου 
εισαγομένων στο ΠΜΣ. 

 Ο πίνακας των επιτυχόντων και επιτυχουσών επικυρώνεται από τη Γ.Σ του Τμήματος και 
αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Τα 
δικαιολογητικά καθώς και οι ημερομηνίες εγγραφής των επιτυχόντων και επιτυχουσών 
ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (ανάρτηση στον Πίνακα Ανακοινώσεων και 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος), οι οποίοι/οποίες καλούνται μετά την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων να προσκομίσουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματος 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η διαδικασία επιλογής των 
υποψηφίων, η έκδοση των αποτελεσμάτων και η εγγραφή των επιτυχόντων και επιτυχουσών 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Οκτωβρίου.  

6. Το ΠΜΣ δέχεται ως ακροατές και ακροάτριες άτομα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 4 και επιθυμούν να παρακολουθήσουν μέχρι 3 επιμέρους μαθήματα (κατόπιν 
συνεννόησης με το διδάσκοντα/τη διδάσκουσα) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο ΠΜΣ. Οι ακροατές 
και οι ακροάτριες δεν θα λάβουν μεταπτυχιακό τίτλο, αλλά βεβαίωση παρακολούθησης ή, σε 
περίπτωση που τα επιλέγουν ως ελεύθερη επιλογή από άλλα Π.Μ.Σ του Α.Π.Θ., βαθμό, εφόσον 
έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος.  

 
 

Άρθρο 6 
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης 

 
1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα 

(4) εξάμηνα, πλήρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης 
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

2. Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτάτων αυτών ορίων, η Συνέλευση του Τμήματος 
αποφασίζει τη διαγραφή του φοιτητή/της φοιτήτριας από το ΠΜΣ  

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και, όταν συντρέχουν αποδεδειγμένα ειδικοί σοβαροί λόγοι 
(λόγοι υγείας, στράτευσης, εγκυμοσύνης κ.ά.) είναι δυνατή, μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού 
φοιτητή/της μεταπτυχιακής φοιτήτριας και με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η 
παράταση του χρόνου σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή του 
χρόνου φοίτησης στο ΠΜΣ 

4. Επίσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις και, όταν συντρέχουν αποδεδειγμένα ειδικοί σοβαροί 
λόγοι (λόγοι υγείας, στράτευσης, εγκυμοσύνης κ.ά.), οι οποίοι καθιστούν αδύνατη τη φοίτηση του 
μεταπτυχιακού φοιτητή/ φοιτήτριας και μετά από αίτησή του, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να 
αποφασίσει την αναστολή φοίτησής του/της για το επόμενο χρονικό διάστημα που θα 
λειτουργήσει το συγκεκριμένο ΠΜΣ. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν συνυπολογίζεται στο συνολικό 
χρόνο κατά τον οποίο ο φοιτητής/ φοιτήτρια οφείλει να ολοκληρώσει τις σπουδές του/της. 
Δεδομένης της ανά διετία προκήρυξης του παρόντος ΠΜΣ, είτε ο μεταπτυχιακός φοιτητής/η 
μεταπτυχιακή φοιτήτρια θα επανέλθει μετά από διετία  είτε, σε περίπτωση που δεν προκηρυχθεί η 
ειδίκευση-κατεύθυνση που φοιτά, η Συνέλευση αποφασίζει κατά περίπτωση. 

5. Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να χορηγείται παράταση σπουδών και μέχρι 
ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος. 

6. Αν ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή 
μαθημάτων θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Ύστερα από αίτησή 
του/της εξετάζεται από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, τα οποία έχουν το ίδιο ή 
συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. 

7. Για θέματα επίσης διαγραφής μεταπτυχιακού φοιτητή/της μεταπτυχιακής φοιτήτριας 
αποφαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής. Λόγους 
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διαγραφής αποτελούν: α)  η μη επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού φοιτητή/της μεταπτυχιακής 
φοιτήτριας (η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία: 
παρακολουθήσεις, εξετάσεις), β) η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που ορίζονται 
από τον παρόντα Κανονισμό, γ) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία 
όπως π.χ. η λογοκλοπή, και δ) αίτηση του ίδιου του μεταπτυχιακού φοιτητή/της μεταπτυχιακής 
φοιτήτριας.  

8. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις 
παροχές και τις διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου 
σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές/οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

διευκολύνονται, κατά περίπτωση, τόσο σε θέματα πρόσβασης σε χώρους διδασκαλίας, μελέτης 
και έρευνας όσο και στη διαδικασία των εξετάσεων.  

9. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες πλην της υποχρεωτικής 
συμμετοχής στα μαθήματα (δικαιολογούνται δύο απουσίες σε κάθε μάθημα), υποχρεούνται να  
παρουσιάζουν  προφορικά την εργασία τους σε Ημερίδα που οργανώνει ο Τομέας γι΄ αυτό το 
σκοπό στο τέλος του 4ου εξαμήνου των σπουδών τους. Μετέχουν ενεργά στις συζητήσεις, στις 
ασκήσεις και στις δραστηριότητες των Εργαστηρίων και των ερευνητικών μονάδων του Τομέα 
Παιδαγωγικής, καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα των μελών Δ.Ε.Π., παρακολουθούν τις 
ημερίδες, τα συνέδρια, τις εκδηλώσεις και διαλέξεις που διοργανώνει ο Τομέας, καθώς και το 
Colloquium.  

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί επίσης να τους/τις ζητηθεί να 
συνδράμουν σε φροντιστήρια, σε επιτηρήσεις στις εξετάσεις προπτυχιακών φοιτητών και 
φοιτητριών, σε ασκήσεις ή στην Πρακτική Άσκηση προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών.  

 
 

Άρθρο 7 
Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων 

 
1. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ διακρίνεται σε τρεις ειδικεύσεις, την Ειδική Αγωγή, την 
Παιδαγωγική του Σχολείου και τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΜΣ 
όλων των ειδικεύσεων συμμετέχουν σε ένα (1) υποχρεωτικό ταχύρρυθμο σεμινάριο κορμού, σε 
δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και σε έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης και 
οφείλουν να συμπληρώσουν συνολικά 120 ECTS (1 ECTS αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 25 Ω 
εξαμηνιαίως). Οι φοιτητές/φοιτήτριες της ειδίκευσης Παιδαγωγική του Σχολείου κατά το 2ο εξάμηνο 
των σπουδών τους μπορούν να επιλέξουν τέσσερα (4) από τα 5 (πέντε) προσφερόμενα μαθήματα 
της ειδίκευσής τους ή αντί ενός μαθήματος ειδίκευσης το ξενόγλωσσο μάθημα του ευρωπαϊκού 
διαπανεπιστημιακού ΠΜΣ που λειτουργεί στο Τμήμα. Αντιστοίχως οι φοιτητές/φοιτήτριες της 
ειδίκευσης Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση μπορούν να επιλέξουν αντί ενός μαθήματος ειδίκευσης το 
παραπάνω ξενόγλωσσο μάθημα.  

Η αντιστοιχία δε μαθημάτων και ECTS έχει ως εξής: 
α)  60 ECTS από την επιτυχή φοίτηση στο εντατικό σεμινάριο και στα υποχρεωτικά 

μαθήματα: πέντε (5) ECTS  από το ταχύρρυθμο σεμινάριο (στο 1ο εξάμηνο), δέκα (10) ECTS 
από τα δύο κοινά μαθήματα κορμού (στο 1ο εξάμηνο) και 45 ECTS από τα προσφερόμενα 
μαθήματα της ειδίκευσής τους  ή 37,5 ECTS από τα μαθήματα της ειδίκευσής τους και 7,5 ECTS 
από το μάθημα επιλογής (στο 1ο και 2ο εξάμηνο). 

β) στις ειδικεύσεις Παιδαγωγική του Σχολείου και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 10 ECTS από 
την Αυτόνομη Μάθηση:  Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. αναπτύσσουν στο 3ο εξάμηνο ένα 
ερευνητικό project σε θέμα της ειδίκευσής τους με την καθοδήγηση ενός διδάσκοντα/μιας 
διδάσκουσας. 

γ)  στις ειδικεύσεις Ειδική Αγωγή 20 ECTS και Παιδαγωγική του Σχολείου και Συνεχιζόμενη 
Εκπαίδευση 10 ECTS από την Πρακτική Άσκηση: Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. στο 3ο 
εξάμηνο συμμετέχουν σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο πεδίο της ειδίκευσής τους. οι 
φοιτητές/φοιτήτριες της ειδίκευσης: i. «Ειδική Αγωγή» σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 500 
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ωρών σε σχολεία, δομές και φορείς  ειδικής αγωγής, ii. «Παιδαγωγική του Σχολείου» σε 
πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 250 ωρών σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικά 
κέντρα και ινστιτούτα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και iii. «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση» σε 
πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 250 ωρών σε δομές, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων. 

δ)  40 ECTS από τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία  σε θέμα της ειδίκευσής 
τους.  Οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΜΣ εκπονούν και συγγράφουν ατομική ερευνητική 
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε θέμα της ειδίκευσής τους στο πλαίσιο που 
προδιαγράφεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος στο 3ο και 4ο 
εξάμηνο.  

2. Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας για το 1ο και 2ο εξάμηνο είναι 8ΩΕ. Στο 
3ο εξάμηνο οι φοιτητές/φοιτήτριες της ειδίκευσης «Ειδική Αγωγή» για 42 ώρες εβδομαδιαίως 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης (40 ώρες στο εκπαιδευτικό πεδίο+2 
διδακτικές ώρες ανατροφοδότησης στο πανεπιστήμιο), ενώ οι φοιτητές/φοιτήτριες των 
ειδικεύσεων  «Παιδαγωγική του Σχολείου» και «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση» για 22 ώρες 
εβδομαδιαίως (20 ώρες στο εκπαιδευτικό πεδίο+2 διδακτικές ώρες ανατροφοδότησης στο 
πανεπιστήμιο). 

Η κατανομή των μαθημάτων και των υπολοίπων εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
δραστηριοτήτων ανά εξάμηνο ορίζεται ως εξής: 

 

*Κατά το 2ο εξάμηνο οι φοιτητές/φοιτήτριες της ειδίκευσης Παιδαγωγική του Σχολείου και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 

μπορούν να επιλέξουν αντί ενός μαθήματος ειδίκευσης το ξενόγλωσσο μάθημα του ευρωπαϊκού διαπανεπιστημιακού ΠΜΣ που 
λειτουργεί στο Τμήμα.  

 
Αναλυτικότερα, η περιγραφή των μαθημάτων και η κατανομή των ECTS ανά ειδίκευση έχει 

ως εξής:  
α) Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Παιδαγωγική Επιστήμη» με 

ειδίκευση:  «Ειδική Αγωγή»: 
 
Α΄ εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Διδακτικές ώρες 
εβδομαδιαίως 

ECTS 

ΠΕ101 Συγγραφή της επιστημονικής εργασίας  ταχύρρυθμο σεμινάριο 5 

ΠΕ 102 Εκπαιδευτική έρευνα: Ποσοτικές προσεγγίσεις           2 5 

ΠΕ 103 Εκπαιδευτική έρευνα: Ποιοτικές προσεγγίσεις           2 5 

ΠΕΕΑ 201 Σύγχρονα θέματα Ειδικής Αγωγής 2 7,5 

ΠΕΕΑ 202 Μαθησιακή και ψυχοκοινωνική στήριξη μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες 

2 7,5 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 
 
 

Εξάμηνο Μάθημα ECTS μάθημα ECTS μάθημα ECTS  ECTS 

 
1ο  

Συγγραφή επιστημονικής εργασίας (ταχύρρυθμο σεμινάριο κορμού)     5 

Εκπαιδευτική 
έρευνα (2 
μαθήματα 
κορμού) 

10 Μάθημα 
ειδίκευσης 1 

7,5 Μάθημα 
ειδίκευσης  2 

7,5  

2ο* Μάθημα 
ειδίκευσης 3 

7,5 Μάθημα 
ειδίκευσης 4  

7,5 Μάθημα 
ειδίκευσης 5 

7,5 Μάθημα 
ειδίκευσης 6 

7,5 

3ο  Αυτόνομη μάθηση 
σε θέμα της 
ειδίκευσης 
στην Παιδαγωγική του 
Σχολείου και στη 
Συνεχιζόμενη 
Εκπαίδευση 

10 Πρακτική 
Άσκηση στο 
πεδίο της 
ειδίκευσης 

10  
( 20 
στην 
ειδική 

Αγωγή) 

Διεξαγωγή της 
μεταπτυχιακής 
έρευνας σε 
θέμα της 
ειδίκευσης 

10  

4ο Συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας σε θέμα της ειδίκευσης    30 
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Β΄ εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Διδακτικές ώρες 
εβδομαδιαίως 

ECTS 

ΠΕΕΑ 203 Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες 2 7,5 

ΠΕΕΑ 204 Συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη στην Ειδική Αγωγή 2 7,5 

ΠΕΕΑ 205 Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή/ΕΔΜ 2 7,5 

ΠΕΕΑ 206 Σύγχρονη έρευνα στην Ειδική Αγωγή/ΕΔΜ 2 7,5 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 
Γ΄ εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Διδακτικές ώρες 
εβδομαδιαίως 

ECTS 

ΠΕΕΑ 207 Πρακτική Άσκηση στην Ειδική Αγωγή  4 20 

ΠΕΕΑ 208 Διεξαγωγή της μεταπτυχιακής έρευνας σε θέμα της Ειδικής 
Αγωγής 

2 10 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 
Δ΄ εξάμηνο 

ΠΕΕΑ 209  Συγγραφή και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS 

Σύνολο ECTS Δ΄ εξαμήνου:   30 ECTS 
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 120 ECTS 

 
β) Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Παιδαγωγική Επιστήμη» με 

ειδίκευση:  «Παιδαγωγική του Σχολείου»: 
 
Α΄ εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Διδακτικές ώρες 
εβδομαδιαίως 

ECTS 

ΠΕ 101 Συγγραφή της επιστημονικής εργασίας  ταχύρρυθμο σεμινάριο 5 

ΠΕ 102 Εκπαιδευτική έρευνα: Ποσοτικές προσεγγίσεις 2 5 

ΠΕ 103 Εκπαιδευτική έρευνα: Ποιοτικές προσεγγίσεις 2 5 

ΠΕΠΣ  301 Ιστορία και θεωρία του σχολείου 2 7,5 

ΠΕΠΣ  302 Κοινωνιολογία του σχολείου και της τάξης 2 7,5 

   Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 
Β΄ εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Ώρες εβδομαδιαίως ECTS 

ΠΕΠΣ  303 Προγράμματα Σπουδών και βιβλία σχολικής εκπαίδευσης 2 7,5 

ΠΕΠΣ  304 Διδασκαλία και μάθηση στο σχολείο με σκοπό την 
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης: θεωρία, μεθοδολογία και 
παραδείγματα 

2 7,5 

ΠΕΠΣ  305 Οι ΤΠΕ ως γνωστικό εργαλείο στο σχολείο 2 7,5 

 

Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα (ένα μάθημα)   

ΠΕΠΣ  306 Το σχολείο της Παιδαγωγικής της Ειρήνης (κατ΄επιλογήν 
υποχρεωτικό) 

 
 

2 
 

 
 

7,5 ΠΕΠΣ  307 Το διαπολιτισμικό σχολείο (κατ΄επιλογήν υποχρεωτικό) 

ΠΕΠΣ  308 Η λογοτεχνία στο σχολείο και την κοινωνία (κατ΄επιλογήν 
υποχρεωτικό) 

ΠΕΕ 501 Μulticultural/Intercultural Education (κατ΄επιλογήν 
υποχρεωτικό) 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
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Γ΄ εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Ώρες εβδομαδιαίως ECTS 

ΠΕΠΣ  307 Αυτόνομη μάθηση σε θέμα της Παιδαγωγικής του Σχολείου 2 10 

ΠΕΠΣ  308 Πρακτική Άσκηση στην Παιδαγωγική του Σχολείου 2 10 

ΠΕΠΣ  309 Διεξαγωγή της μεταπτυχιακής έρευνας σε θέμα της 
Παιδαγωγικής του Σχολείου 

2 10 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 

Δ΄ εξάμηνο 

ΠΕΠΣ 310  Συγγραφή και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS 

Σύνολο ECTS Δ΄ εξαμήνου:      30 ECTS 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ   120 ECTS 

 
 
γ) Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Παιδαγωγική Επιστήμη» με 
ειδίκευση:  «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση»: 

 
Α΄ εξάμηνο 
 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Διδακτικές ώρες 
εβδομαδιαίως 

ECTS 

ΠΕ101 Συγγραφή της επιστημονικής εργασίας  ταχύρρυθμο σεμινάριο 5 

ΠΕ 102 Εκπαιδευτική έρευνα: Ποσοτικές προσεγγίσεις            2 5 

ΠΕ 103 Εκπαιδευτική έρευνα: Ποιοτικές προσεγγίσεις        2 5 

ΠΕΣΕ  401 Θεωρητική θεμελίωση, ιστορική εξέλιξη και βασικές αρχές 
του πεδίου της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 

2 7,5 

ΠΕΣΕ  402 Συγκριτικές προσεγγίσεις στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 2 7,5 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 
Β΄ εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Διδακτικές ώρες 
εβδομαδιαίως 

ECTS 

ΠΕΣΕ  403  Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2 7,5 

ΠΕΣΕ  404  Ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης  

2 7,5 

ΠΕΣΕ 405   O κριτικός στοχασμός ως μέσο ενδυνάμωσης των 
συμμετεχόντων σε προγράμματα Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης και ο ρόλος του εκπαιδευτή 

2 7,5 

 

Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα (ένα μάθημα)   

ΠΕΣΕ  406   Ο εκπαιδευτής ενηλίκων ως επαγγελματίας: κατάρτιση, 
δεξιότητες, καθήκοντα και εργασιακή κουλτούρα 

 
2 
 

 
7,5 

ΠΕΕ 501 Μulticultural/Intercultural Education 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 
Γ΄ εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Διδακτικές ώρες 
εβδομαδιαίως 

ECTS 

ΠΕΣΕ 407 Αυτόνομη μάθηση σε θέμα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης  2 10 

ΠΕΣΕ 408 Πρακτική Άσκηση στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 2 10 

ΠΕΣΕ  409 Διεξαγωγή της μεταπτυχιακής έρευνας σε θέμα της 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 

2 10 

Σύνολο ECTS εξαμήνου:  30 ECTS 
 

Δ΄ εξάμηνο 

ΠΕΕΑ 410  Συγγραφή και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS 

Σύνολο ECTS Δ΄ εξαμήνου:  30 ECTS 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 120 ECTS 
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3. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μαθημάτων του ΠΜΣ καταρτίζεται από τη Σ.Ε. του ΠΜΣ 

στην αρχή του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους, αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Τομέα και 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος και αναπτύσσεται ανά εξάμηνο ως εξής: Χειμερινό εξάμηνο από 15 
Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου, Εαρινό εξάμηνο από 15 Φεβρουαρίου  έως 30 Ιουνίου.  

4. Το πρόγραμμα κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος είναι διάρκειας δεκατριών (13) εβδομάδων 
(26 ωρών) και μπορεί να αναπτύσσεται σε δίωρα εβδομαδιαίως ⎯με εξαίρεση το μάθημα ΠΕ 101 
Εκπαιδευτική Έρευνα που αναπτύσσεται σε δύο δίωρα εβδομαδιαίως⎯ ή σε εντατικά σεμινάρια, 
ανάλογα με τις απαιτήσεις του μαθήματος.  

5. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, με εξαίρεση το μάθημα Μulticultural/Intercultural 
Education του προαναφερθέντος ευρωπαϊκού ΠΜΣ που διδάσκεται στην αγγλική και σπάνιων 
περιπτώσεων κατά τις οποίες καλούνται μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της αλλοδαπής για διαλέξεις 
ή σεμινάρια, οπότε η διδασκαλία δύναται να γίνεται στη γλώσσα του προσκεκλημένου 
ομιλητή/της προσκεκλημένης ομιλήτριας. 

6. Η διδασκαλία των μαθημάτων συνίσταται στην αντιμετώπιση σε βάθος ειδικών θεμάτων 
της ειδίκευσης, είτε με ανάπτυξη από τον καθηγητή/καθηγήτρια είτε με τη μορφή διαλογικής 
συζήτησης είτε με την εκπόνηση εργασιών είτε με την ανάπτυξη ερευνητικού project ή και με 
οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ή τρόπο που μπορεί κατά την κρίση του καθηγητή/καθηγήτριας να 
συμβάλει καλύτερα στην επιστημονική γνώση και να βοηθήσει τον φοιτητή και τη φοιτήτρια στη 
μάθηση. 

7. Στην τελική αξιολόγηση της επίδοσης του φοιτητή/της φοιτήτριας στα μαθήματα 

συνυπολογίζονται: 

α) η υποχρεωτική παρουσία του/της σε κάθε μάθημα και η ενεργός συμμετοχή του/της σε 

αυτό  

β) η επίδοσή του/της σε δοκιμασία που κρίνει ο διδάσκων/η διδάσκουσα, ή σε προφορικές 

ή γραπτές εξετάσεις ή σε εργασία ή σε ερευνητικό project ή σε συνδυασμό των παραπάνω.  

Αν στη διδασκαλία ενός μαθήματος συμμετέχουν περισσότεροι από δύο 

διδάσκοντες/διδάσκουσες, τότε στις εξετάσεις συμμετέχουν όλοι/όλες και βαθμολογούν 

παράλληλα. Τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών των διδασκόντων/διδασκουσών.   

8. Η αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται βάσει «φακέλου» (portfolio), τον οποίο 

συμπληρώνει ο μεταπτυχιακός φοιτητής/η μεταπτυχιακή φοιτήτρια κατά τη διάρκειά της με το 

ωρολόγιο πρόγραμμα της πρακτικής του άσκησης, βεβαιώσεις από τον φορέα στον οποίο 

ασκήθηκε, ημερολόγιο, σενάρια μαθημάτων ή άλλων δράσεων που σχεδίασε και ανέπτυξε, υλικό 

που παρήγαγε, συμπληρωμένα φύλλα παρατήρησης και αυτοαξιολόγησης της δράσης του στην 

πράξη. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής/η μεταπτυχιακή φοιτήτρια παραδίδει τον «φάκελο» στον 

εκάστοτε καθηγητή/καθηγήτρια που εποπτεύει την πρακτική του/της, ο οποίος/η οποία την 

αξιολογεί. Στην αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης λαμβάνεται υπόψη και έκθεση αξιολόγησης 

της Άσκησης του φοιτητή/της φοιτήτριας από τον φορέα στον οποίο την πραγματοποίησε.  

9. Οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΜΣ, κατά το 3ο και 4ο εξάμηνο των σπουδών τους εκπονούν 

και συγγράφουν ατομική μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε θέμα της ειδίκευσής τους. Για την  

εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας  η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση 

του υποψηφίου/της υποψηφίας έως το τέλος του 3ου εξαμήνου, στην οποία αναγράφεται ο 

προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων/η 

επιβλέπουσα και επισυνάπτεται υπόμνημα της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον  

επιβλέποντα/την επιβλέπουσα αυτής και συγκροτεί, με κριτήριο την επιστημονική συνάφεια με το 

θέμα της εργασίας, Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, ένα μέλος της οποίας είναι ο επιβλέπων/η 

επιβλέπουσα, για την έγκριση της εργασίας.  
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Η  γλώσσα  της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Η διπλωματική 

εργασία μπορεί να γραφεί σε γλώσσα που γνωρίζουν τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής 

επιτροπής, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ. Σ. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι 

δυνατή, μετά από αίτηση του φοιτητή/της φοιτήτριας στη Σ.Ε. του ΠΜΣ, η αντικατάσταση του 

επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής με απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος. 

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατατίθεται στο 4ο εξάμηνο έως τις 30 Απριλίου στον 

επιβλέποντα/στην επιβλέπουσα, ο οποίος/η οποία συντάσσει σχετική εισηγητική έκθεση. Τη 

διπλωματική εργασία και την εισηγητική έκθεση λαμβάνουν, σε εύλογο χρονικό διάστημα, τα άλλα 

δύο μέλη της εξεταστικής επιτροπής.  

Η αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας προϋποθέτει ότι ο φοιτητής/η 

φοιτήτρια έχει περατώσει επιτυχώς όλες τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματά του/της και έχει 

ολοκληρώσει την Πρακτική Άσκηση.  

Η αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του φοιτητή/της φοιτήτριας γίνεται 

από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες παρουσιάζουν 

προφορικά και υποστηρίζουν την εργασία τους ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε 

Ημερίδα Αξιολόγησης σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και 

οργανώνει ο Τομέας Παιδαγωγικής γι΄ αυτό το σκοπό. Το κάθε μέλος της εξεταστικής επιτροπής 

βαθμολογεί την εργασία. Τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών 

εξεταστών/εξεταστριών.  

10. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/φοιτητριών ορίζεται από μηδέν έως δέκα, ως εξής: Άριστα (8,5-10), Λίαν Καλώς (6,5- 

8,49),  Καλώς (6-6,49). Προβιβάσιμος βαθμός στις εξετάσεις των μαθημάτων του ΠΜΣ και της 

διπλωματικής εργασίας ορίζεται ο μεγαλύτερος ή ίσος του 6. Ο τελικός βαθμός του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών  Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του 

ΠΜΣ και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές 

μονάδες των μαθημάτων και της ΜΔΕ) και  υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, 

με τον ακόλουθο τρόπο: 

O βαθμός κάθε μαθήματος, της αυτόνομης μάθησης, της πρακτικής άσκησης και της 

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών 

μονάδων (ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με το 120, τον ελάχιστο αριθμό 

πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ., ως εξής: 

Για την ειδίκευση «Ειδική Αγωγή» 
 
 
 
Βαθμός Δ.Μ.Σ.  = 
 
   

 

Βαθμός κάθε μαθήματος x 7,5 ECTS + βαθμός πρακτικής άσκησης x 20 ECTS + 
βαθμός μεταπτυχιακής  διπλωματικής εργασίας x 40 ECTS 

120 ECTS 

 
Για τις ειδικεύσεις «Παιδαγωγική του Σχολείου» και «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση» 
 
 
 
 
Βαθμός Δ.Μ.Σ.  =   

 

Βαθμός κάθε μαθήματος x 7,5 ECTS + βαθμός αυτόνομης μάθησης x 10 ECTS 
ECTS + πρακτική άσκηση x 10 ECTS + βαθμός μεταπτυχιακής  διπλωματικής 
εργασίας x 40 ECTS 

120 ECTS 
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Το βαθμολόγιο κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών/φοιτητριών. 

 
 

Άρθρο 8 
Διδακτικό Προσωπικό 

(άρθρα 36 και 45 του Ν. 4485/2017) 
 

Στη διδασκαλία των μαθημάτων, στο συντονισμό των δραστηριοτήτων και την επίβλεψη 
των εργασιών των φοιτητών/φοιτητριών  του ΠΜΣ συμμετέχουν:  

I. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής.  

II. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος, σε συνδιδασκαλία με  μέλη Δ.Ε.Π. μετά από ανάθεση στη Συνέλευση του Τμήματος. 

III. Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος, σε περίπτωση άδειας μέλους 
Δ.Ε.Π.  

Επιπλέον η Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του 
Διευθυντή/της διευθύντρια του ΠΜΣ, μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες ή επισκέπτριες,  
καταξιωμένους/καταξιωμένες επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή/καθηγήτριας ή 
ερευνητή/ερευνήτριας σε ερευνητικό κέντρο ή σχετική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ 
από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, για διαλέξεις ή για εντατικά σεμινάρια.     

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του 
ΠΜΣ αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.., σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017, ως ισχύει. 

Οι διδάσκοντες/οι διδάσκουσες αναρτούν στο σχετικό ιστοχώρο της ΜΟΔΙΠ το πρόγραμμα 
διδασκαλίας του μαθήματος (περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, παράθεση σχετικής 
βιβλιογραφίας, τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος, ώρες επικοινωνίας και συνεργασίας με τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές /τις  μεταπτυχιακές φοιτήτριες). 

 
 

Άρθρο 9- Οικονομικά στοιχεία ΠΜΣ 
 (άρθρο 37 του Ν. 4485/2017) 

 
Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, 

συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του Π.Μ.Σ., τις πηγές 
χρηματοδότησης και τους εν γένει πόρους λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
32 και 37 του Ν. 4485/2017, είναι ο αναφερόμενος στο ΦΕΚ επανίδρυσης  του ΠΜΣ  με αριθμό 
3483/Β’/21-08-2018). Για το ΠΜΣ «Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του 
Σχολείου, Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση»  δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης. 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής δημοσιεύει ετησίως, με ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα του, απολογισμό εσόδων-εξόδων του ΠΜΣ, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών 
ανά κατηγορία.   

 
 

Άρθρο 10 
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή 

 
Τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ .αναλαμβάνουν, με διακριτά καθήκοντα, οι Γραμματείες 

του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και του Τομέα Παιδαγωγικής, ενώ την τεχνική 
υποστήριξη μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος. Η διδασκαλία διεξάγεται στο χώρο του 
Εργαστηρίου Παιδαγωγικής (αίθ.  111 π.κ. Φιλοσοφικής), του Εργαστηρίου Μικροδιδασκαλίας 
(αίθ. Νέας πτέρυγας Φιλοσοφικής) και στην αίθουσα 113 του π.κ. της Φιλοσοφικής.  
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Για τη λειτουργία του ΠΜΣ αξιοποιούνται επίσης η υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή και οι 

ερευνητικές μονάδες του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής: α) η βιβλιοθήκη του Τομέα 

Παιδαγωγικής, β) η νησίδα υπολογιστών του Τμήματος, γ) το Εργαστήριο Παιδαγωγικής, δ) το 

Εργαστήριο (Πρακτικής Άσκησης) και Μικροδιδασκαλίας,  ε) το «Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής 

Εκπαίδευσης», στ) το «Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων», το «Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», ζ) Εργαστήρια ή ερευνητικές 

μονάδες που θα ιδρυθούν κατά την ανάπτυξη του τρέχοντος ΠΜΣ. 

 
 
 

Άρθρο 11 
Τελετουργικό Αποφοίτησης 

 
Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση της  Συνέλευσης του Τμήματος και γίνεται στη 
λήξη της Ημερίδας Αξιολόγησης των ΜΔΕ.   

 
 

Άρθρο 12 
Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 

 

Το ΠΜΣ «Παιδαγωγική Επιστήμη: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγική του Σχολείου, Συνεχιζόμενη 

Εκπαίδευση» του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Παιδαγωγική με ειδίκευση ή την Ειδική Αγωγή ή την Παιδαγωγική του 

Σχολείου ή τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση».  

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ Στο Δίπλωμα, 
που φέρει το έμβλημα του Α.Π.Θ., αναγράφονται το Τμήμα, η χρονολογία περάτωσης των 
σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του 
ΠΜΣ, τα στοιχεία του μεταπτυχιακού φοιτητή/της μεταπτυχιακής φοιτήτριας και ο χαρακτηρισμός 
αξιολόγησης Καλώς (βαθμός 6-7,5), Λίαν Καλώς (βαθμός 7,5-8,5), Άριστα (βαθμός 8,5-10). 

Στον/στην απόφοιτο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν 
την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του Προγράμματος. 

Επιπλέον του  Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος 
[άρθρο 15 του Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ. Β΄)], ένα 
επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο 
πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν 
με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία 
μαθημάτων που χορηγεί η Γραμματεία του Τμήματος. 
 
 

Άρθρο 13 
Λογοκλοπή 

 
Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής/η 

μεταπτυχιακή φοιτήτρια υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις 
άλλων. 

 Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η 
αντιγραφή εργασίας κάποιου/κάποιας άλλου/άλλης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας 
άλλου/άλλης ⎯δημοσιευμένης ή μη⎯ χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε 
υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του ιδίου υποψηφίου/της ιδίας  υποψήφιας, χωρίς 
σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για 
διαγραφή του/της. 
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Στις παραπάνω περιπτώσεις ⎯και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της 
επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας⎯ η Συνέλευση του οικείου Τμήματος  μπορεί να αποφασίσει τη 
διαγραφή του/της . 

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη 
Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του προβλήματος  στη 
Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της 
λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από 
μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Ν.5343/1932, ΠΔ 160/2008).  

 

 

Άρθρο 14 
Μεταβατικές ρυθμίσεις 

 

Οι  φοιτητές/φοιτήτριες που είχαν ήδη εγγραφεί στο ΠΜΣ «Παιδαγωγική Επιστήμη» το 
2016-2017, δηλαδή πριν  την έναρξη ισχύος του Ν.4485/2017, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το 
πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του Ν.4485/2017, διατάξεις  
(άρθρο 85 παρ.2 του ν. 4485/2017). 

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τα ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, έναρξη 
λειτουργίας του  ΠΜΣ, σύμφωνα με το ΦΕΚ επανίδρυσής του (3483τΒ/21-98-2018). Οποιοδήποτε 
θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από  την σχετική νομοθεσία  ή τον οικείο 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Ε.Δ.Ε του Δ.Π.Μ.Σ. 
και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

 


