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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Δέξιππος»/“Dexippus”.

2

Έγκριση Κανονισμού Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Γραμμάτων και Γλωσσικών Επιστημών, της Σχολής
Γραμμάτων, Γλωσσών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Angers (Γαλλία) με
τίτλο «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη:
εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 751/21-6-2018
(1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Δέξιππος»/“Dexippus”.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

Αρ. Φύλλου 2994

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’ 124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α’, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις».
9. Την αριθμ. 66069/Β7/21.08.2003 (ΦΕΚ 1317 τ.Β’)
υπουργική απόφαση και την αριθμ. 209738/Ζ1/24.12.2014
(ΦΕΚ 3592/31.12.2014 τ.Β’) υπουργική απόφαση.
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (10η συνεδρίαση
17.05.2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. (συνεδρίαση 22-5-2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του
Ε.Κ.Π.Α. (συνεδρίαση 6-6-2018).
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α.,
με τίτλο «Δέξιππος», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) με τίτλο «Δέξιππος», σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην
Κλασική Φιλολογία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της
Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι να παρέχει ποιοτική και υψηλού
επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Αρχαία Ελληνική και Λατινική Γραμματεία.
Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δέξιππος», προβάλλει και αξιοποιεί
την επιστήμη της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας στις θεωρητικές της διαστάσεις και στις πρακτικές
της εφαρμογές με στόχο την κατάρτιση εξειδικευμένων
επιστημόνων, οι οποίοι θα στελεχώσουν την εκπαίδευση,
τους ερευνητικούς οργανισμούς, τη δημόσια διοίκηση,
τους πολιτιστικούς φορείς και τα πανεπιστήμια και θα
ενισχύσουν τη διεθνή παρουσία του Πανεπιστημίου με
την προώθηση της έρευνας και τη δημοσιοποίησή της
μέσω της συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια και μέσω δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά όργανα. Το Π.Μ.Σ.
συμβάλλει επιπλέον στο σχεδιασμό καινοτόμων δράσεων και στην επικαιροποιηση της γνώσης παλαιών αποφοίτων του Τμήματος Φιλολογίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Κλασική Φιλολογία» (ΜΑ in Classics) με τις
εξής ειδικεύσεις:
1. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία - Ancient Greek Literature.
2. Λατινική Φιλολογία - Latin Literature.
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120)
πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και κατά περίπτωση στην αγγλική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Δέξιππος» θα καλύπτεται από:
- τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ,
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους προερχόμενους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους προερχόμενους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
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- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
I

Αριθμ. απόφ. 758/22-6-2018
(2)
Έγκριση Κανονισμού Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής
Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Γραμμάτων
και Γλωσσικών Επιστημών, της Σχολής Γραμμάτων, Γλωσσών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου της Angers (Γαλλία) με τίτλο «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85.
2. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ.
3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄38) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
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5. Την υπ’ αριθμ. 41931/Ζ1/13-3-2018 υπουργική απόφαση (972/Β΄/2018) με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης
κοινών ΠΜΣ και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με
συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών ΑΕΙ και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων
και ινστιτούτων της αλλοδαπής.
6. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102).
7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
10. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το ΦΕΚ ίδρυσης 79410/Β7/14-07-2011 (ΦΕΚ 1750/
τ.Β΄) υπουργική απόφαση και το ΦΕΚ τροποποίησης 1400/
τ.Β΄/2-6-2014 του Κοινού ΠΜΣ.
12. Την υπ’ αριθμ. υπουργική απόφαση 41931/Ζ1/
13-03-2018 (ΦΕΚ 972/τ.Β΄) περί της Ρύθμισης θεμάτων
ίδρυσης Κοινών ΠΜΣ.
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 12η, 30-3-2018).
14. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζομένων Τμημάτων.
15. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση της 18ης
Απριλίου 2018).
16. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση της 30ής Απριλίου 2018).
17. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
την έγκριση του Κανονισμού του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής
του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Γραμμάτων και Γλωσσικών
Επιστημών, της Σχολής Γραμμάτων, Γλωσσών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Angers, με
τίτλο «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα
των σχολικών πληθυσμών», από το ακαδημαϊκό έτος
2018 - 2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ
Στόχος του Κοινού ΠΜΣ είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλία των
σύγχρονων σχολικών πληθυσμών, αποτέλεσμα τόσο
των μεταναστευτικών και προσφυγικών κινήσεων όσο
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και της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης στην Ευρώπη.
Το Κοινό ΠΜΣ εστιάζει στη σχολική πολυγλωσσία, την
πολιτισμική ποικιλία των μαθητικών πληθυσμών και την
εκπαίδευση των καθηγητών γλωσσών-πολιτισμών.
Γνωστικό αντικείμενο του Κοινού ΠΜΣ αποτελεί η Διδακτική των γλωσσών-πολιτισμών, με ειδίκευση σχολείο
και πολυγλωσσία.
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που απονέμει το
Κοινό ΠΜΣ «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη:
εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών» είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδασκαλία ξένων γλωσσών
στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών» στους
φοιτητές που αποπεράτωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους.
Το Δίπλωμα, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κάθε ιδρύματος, αναφέρει το συνεργαζόμενο ίδρυμα και υπογράφεται από τον Πρύτανη του
κάθε ιδρύματος.
Άρθρο 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ KΟΙΝΟΥ ΠΜΣ
Για τη λειτουργία του Κοινού ΠΜΣ εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία της κάθε χώρας των συνεργαζόμενων
φορέων.
Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του
Κοινού Ελληνογαλλικού ΠΜΣ 4485/2017 είναι:
1. H Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ) έχει διετή θητεία, είναι εννεαμελής και συγκροτείται από επτά (7) διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων φορέων και δύο
(2) εκπροσώπους μεταπτυχιακών φοιτητών. Ο Πρόεδρος
της ΕΔΕ προέρχεται από τους συνεργαζόμενους φορείς.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) αποτελείται από πέντε
(5) μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων φορέων τα οποία
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο Κοινό ΠΜΣ και
εκλέγονται από την ΕΔΕ για διετή θητεία. Πρόεδρος της
ΣΕ είναι ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από
την ΕΔΕ. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.
Η ΣΕ είναι αρμόδια για τη λειτουργία του Προγράμματος:
- Εισηγείται στην ΕΔΕ την κατανομή του διδακτικού
έργου μεταξύ των διδασκόντων του Kοινού ΠΜΣ, - Ορίζει
τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής
εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός της οποίας
επικυρώνεται από την ΕΔΕ,
- Εξετάζει φοιτητικά θέματα και εισηγείται σχετικά
στην ΕΔΕ.
- Η ΕΔΕ, έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή του Κοινού ΠΜΣ, μπορεί να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό
σύμφωνα με τις ανάγκες του Προγράμματος.
3. Ο Διευθυντής του Κοινού ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής
του είναι μέλη ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας
του αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Κοινού ΠΜΣ.

ΑΔΑ: ΩΝΗΧ46ΨΖ2Ν-Η3Ν
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Ο Διευθυντής είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της ΕΔΕ,
προέρχεται από το ΕΚΠΑ και δεν δικαιούται επιπλέον
αμοιβής. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2)
συνεχόμενες θητείες. Θητείες προγενέστερες της ισχύος
του ν. 4485/2017 δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ο Διευθυντής του Κοινού ΠΜΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ,
β. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων
της ΣΕ,
γ. Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στην ΕΔΕ για έγκριση,
δ. Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών,
ε. Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ,
συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και
εκπαιδευτικού έργου του Κοινού ΠΜΣ.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα
του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Κοινού ΠΜΣ αναλαμβάνουν από κοινού οι γραμματείες των
συνεργαζόμενων φορέων.
Άρθρο 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής του κάθε συνεργαζόμενου
φορέα. Στο Κοινό ΠΜΣ μπορούν να συμμετάσχουν κάτοχοι πτυχίου τετραετούς φοίτησης ελληνόγλωσσων και
ξενόγλωσσων Τμημάτων Φιλολογίας και Ανθρωπιστικών
σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι
στους οποίους αναγνωρίζεται η ισοτιμία μαθημάτων ή
η επαγγελματική τους εμπειρία. Η αναγνώριση αυτή
γίνεται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν
στο κάθε Πανεπιστήμιο. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι
υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του ν. 4485/2017.
Ο αριθμός των εισακτέων ανά ακαδημαϊκό έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) φοιτητές ανά συνεργαζόμενο φορέα.
Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Διδασκαλία ξένων
γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική
και πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν καταβάλλουν
τέλη φοίτησης. Οι φοιτητές εγγράφονται και στα δυο
Πανεπιστήμια χωρίς να καταβάλουν τέλη εγγραφής στο
Πανεπιστήμιο υποδοχής.
Άρθρο 4
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Με απόφαση της ΕΔΕ, δημοσιεύεται και αναρτάται
στην ιστοσελίδα των συνεργαζόμενων Τμημάτων / στην
ιστοσελίδα του ΠΜΣ προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Κοινό ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτή-
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σεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται
στη Γραμματεία του ΠΜΣ ή αποστέλλονται ταχυδρομικά,
σε προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας μπορεί να παραταθεί με
απόφαση της ΕΔΕ.
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/πτυχίων ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
5. Προσχέδιο πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας σε
θέμα που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο του
ΠΜΣ, εφόσον δεν έχει εκπονηθεί προηγούμενη ΜΔΕ
σε συναφές γνωστικό πεδίο (γλώσσα συγγραφής του
προσχεδίου η γαλλική)
6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας γαλλικής γλώσσας
επιπέδου Γ1, εάν οι υποψήφιοι δεν είναι κάτοχοι του
Πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμήματος
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
7. Αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
8. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας άλλων γλωσσών
εκτός της γαλλικής.
Η επιλογή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα μοριοδοτείται ως εξής (η μοριοδότηση ισχύει για το ΕΚΠΑ):
i. Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%.
ii. Μέσος όρος βαθμολογίας σε σχετικά με το γνωστικό
αντικείμενο του ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα σε ποσοστό 20%.
iii. Προσχέδιο ερευνητικής εργασίας και προφορική
παρουσίαση 50%.
iv. Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών
σε ποσοστό 5%.
v. Επαγγελματική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%.
Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου εκτός Ελλάδας που εγγράφονται στο ΕΚΠΑ πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον
ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017.
Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου εκτός Γαλλίας που εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο της Angers πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για αναγνώριση
σπουδών (validation des acquis d’enseignement).
Με βάση τα συνολικά κριτήρια, καταρτίζεται Πίνακας
επιτυχόντων ο οποίος κατατίθεται προς έγκριση στην ΕΔΕ.
Μετά τη δημοσιοποίηση του Πίνακα, οι επιτυχόντες
εγγράφονται –πριν από τη μετακίνησή τους– στο Πανεπιστήμιο που τους επέλεξε και, στη συνέχεια, στο Πανεπιστήμιο υποδοχής.
Άρθρο 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Κοινό ΠΜΣ που
οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

ΑΔΑ: ΩΝΗΧ46ΨΖ2Ν-Η3Ν
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Άρθρο 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Κοινό ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου
ακαδημαϊκού έτους.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.
Η διδασκαλία διεξάγεται στη γαλλική ή αγγλική γλώσσα (με εξαίρεση τα μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας).
Tην ευθύνη της υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης
των φοιτητών διάρκειας τουλάχιστον 180 ωρών, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών εργασιών, φέρουν
από κοινού οι συνεργαζόμενοι φορείς. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται τόσο κατά το χειμερινό εξάμηνο
με ευθύνη του Πανεπιστημίου της Angers, όσο και κατά
το εαρινό, με ευθύνη του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ σε διαφορετικούς φορείς (Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων κ.ά.) δίνοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν δραστηριότητες
σύμφωνες με τους στόχους του Κοινού ΠΜΣ.
Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται στη γαλλική. Ανάλογα
με το θέμα της ΔΕ και κατά περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησής της στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Σε κάθε
περίπτωση, η μεταπτυχιακή ΔΕ θα περιλαμβάνει περίληψη
στην ελληνική, τη γαλλική και την αγγλική γλώσσα.
Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Για την απόκτηση του Κοινού ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS), ως ακολούθως:
I. παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση, βάσει συμψηφισμού, στα οκτώ (8) μαθήματα του χειμερινού
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εξαμήνου (Angers) που συνολικά αντιστοιχούν σε 30
πιστωτικές μονάδες (ECTS), και σε καθένα από τα τρία (3)
μαθήματα του εαρινού εξαμήνου (Αθήνα) που συνολικά
αντιστοιχούν σε εννέα (9) πιστωτικές μονάδες (ECTS),
II. επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης κατά
το εαρινό εξάμηνο, που αντιστοιχεί σε εννέα (9) πιστωτικές μονάδες (ECTS), με συντελεστή 1, και
III. εκπόνηση και επιτυχής εξέταση της Διπλωματικής
Εργασίας που αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (ECTS), με συντελεστή 2, και η οποία εκπονείται
κατά το εαρινό εξάμηνο.
Πρόγραμμα μαθημάτων και ECTS
Κατά το χειμερινό εξάμηνο που πραγματοποιείται στην
Angers, οι φοιτητές παρακολουθούν τα εξής μαθήματα:
I. πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα (βλ. Πίνακα Δέσμη
υποχρεωτικών μαθημάτων),
II. ένα (1) μάθημα από τη Δέσμη υποχρεωτικής επιλογής (βλ. Πίνακα),
ΙΙΙ. τα τρία (3) μαθήματα της Δέσμης μαθημάτων διαδραστικών παιδαγωγικών πρακτικών.
Κατά το εαρινό εξάμηνο που πραγματοποιείται στην Αθήνα, οι φοιτητές παρακολουθούν τα εξής τρία (3) μαθήματα:
Ι. ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα (βλ. Πίνακα),
ΙΙ. δύο (2) από τα πέντε (5) συνολικά προσφερόμενα
μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής (βλ. Πίνακα Δέσμης
μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής),
Η παρακολούθηση μαθημάτων εκμάθησης ελληνικής
γλώσσας στο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι προαιρετική και απευθύνεται
σε φοιτητές του Προγράμματος που δεν έχουν βασικές
γνώσεις της Ελληνικής.

Πίνακας. Πρόγραμμα Μαθημάτων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
A. Χειμερινό εξάμηνο – Παρακολούθηση μαθημάτων στην Angers – Επτά (7) μαθήματα (30 ECTS)
Kωδικός

Tίτλος μαθήματος

Διδακτικές
ώρες

ECTS

Δέσμη Yποχρεωτικών Mαθημάτων
UE 3P

Πολιτισμικές επαφές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των
γλωσσών [Contacts des cultures et approches interculturelles dans l’enseignement
des langues]

2

4

UE 4P

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού [Construction de matériaux pédagogiques]

2

4

UE 43P

Οικογένειες σε κινητικότητα, μετανάστευση και γλωσσικές προκλήσεις
[Mobilités familiales, migration et enjeux linguistiques]

2

3

UE 40

Κινητικότητα φοιτητών [Mobilités étudiantes]

2

3

UE 38P

Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα [Systèmes éducatifs européens]

2

4

2

4

Δέσμη μαθημάτων Υποχρεωτικής Επιλογής (1 από 3)
UE17

Θεωρίες και περιβάλλοντα εκμάθησης γλωσσών [Théories et cultures
d’apprentissage des langues]

ΑΔΑ: ΩΝΗΧ46ΨΖ2Ν-Η3Ν
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UE 33Ρ

Δημιουργία, διαχείριση πηγών, πλαισίωση της αυτομάθησης [Création, gestion de
centre de ressources, accompagnement des auto-apprentissages]

2

4

UE 37Ρ

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός [Ingénierie de la formation]

2

4

2

4

Δέσμη μαθημάτων διαδραστικών παιδαγωγικών πρακτικών

UE 28Ρ

Διαδραστική διδασκαλία σε πανεπιστημιακό κοινό: CeLFE και θέατρο : πρακτικές,
εκμάθηση και αλληλεπίδραση [Enseignement interactif à un public universitaire :
CeLFE + Théâtre : pratiques, apprentissages, interactions)]
Αναστοχαστική διδασκαλία/μάθηση της νεοελληνικής ως ξένης γλώσσα
[Enseignement/apprentissage réflexif d’une langue nouvelle: grec moderne]
Σύνολο ECTS

30

B. Eαρινό εξάμηνο – Παρακολούθηση μαθημάτων στην Αθήνα –
Παρακολούθηση τριών (3) μαθημάτων, Πρακτική Άσκηση και Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)
1 Υποχρεωτικό μάθημα
GUEO- 101

Πλαίσια ποιοτικών ερευνών στη διδακτική των γλωσσών-πολιτισμών [Démarches
de recherches qualitatives en didactique des langues-cultures]

2

3

Δέσμη μαθημάτων Υποχρεωτικής Επιλογής (2 από 5)
GUEC-201

Διαχείριση της γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλίας στην τάξη της γλώσσας
[La gestion de la diversité linguistique et culturelle dans la classe de langues]

2

3

GUEC-202

Κοινωνιογλωσσολογία και διδασκαλία των ξένων γλωσσών [Sociolinguistique et
enseignement des langues étrangères]

2

3

GUEC-203

Διδακτική της φωνητικής [Didactique de la phonétique (verbotonale)]

2

3

GUEC-204

Η έννοια της αλληλοκατανόησης στη διδασκαλία της πολυγλωσσίας [La notion de
l’Intercompréhension pour l’enseignement du plurilinguisme]

2

3

GUEC-205

Διδασκαλία γλωσσών σε μεταναστευτικά κοινά [Enseignement de langues à un
public migrant]

2

3

6

9

0,5-1,5/
φοιτ.

12

Πρακτική Άσκηση
GSP-300

Πρακτική Άσκηση [Stage pratique]
Διπλωματική Εργασία

GM-400

Διπλωματική Ερευνητική Εργασία [Mémoire de recherche]
Σύνολο ECTS

30

Mαθήματα εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας (Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών)
Μαθήματα εκμάθησης της Νέας Ελληνικής σε αρχάριους φοιτητές [Stage en langue
grecque pour les étudiants n’attestant pas de connaissances de base en grec
moderne]

6

6 ECTS
(επιπλέον)

Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων
Xειμερινό εξάμηνο (Angers)
1. UE 3P Πολιτισμοί και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των γλωσσών [Contacts des cultures et
approches interculturelles dans l’enseignement des langues]
Προσεγγίσεις διαφορετικών πολιτισμών για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επίγνωσης στη διδασκαλία των
γλωσσών.
2. UE 4P Δημιουργία παιδαγωγικού υλικού [Construction de matériaux pédagogiques]
Δημιουργία παιδαγωγικού-διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της γλώσσας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.
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3. UE 43P Οικογένειες σε κινητικότητα, μετανάστευση και γλωσσικές προκλήσεις [Mobilités familiales,
immigration et enjeux linguistiques]
Οι γλώσσες των μεταναστών και οι γλώσσες των χωρών υποδοχής. Η πολυγλωσσία των μεταναστών: κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις και προσεγγίσεις
γλωσσικής πρόσκτησης. Η θέση της γλώσσας στις μεταναστευτικές πολιτικές, στις πολιτικές ενσωμάτωσης
και κοινωνικής συνοχής.
4. UE 40 Φοιτητές σε κινητικότητα [Mobilités
étudiantes]
Κινητικότητα φοιτητών, διεθνοποίηση της ανωτάτης εκπαίδευσης: αναδρομή, προκλήσεις. Φοιτητές σε
κινητικότητα: ταυτότητες, γλωσσικές και πολιτισμικές
ανάγκες – δυνατότητες σπουδών για τη διδασκαλία της
Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, ως γλώσσας ειδίκευσης και
ως γλώσσας σπουδών στο πλαίσιο της κινητικότητας
των φοιτητών. Η Γαλλική ως γλώσσα σπουδών: γνωστικό
πεδίο σε εξέλιξη – πολιτισμικό και κοινωνικό προφίλ των
μετακινούμενων φοιτητών. Αξιολόγηση.
5. UE 38P Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα
[Systèmes éducatifs européens]
Περιγραφή και σύγκριση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων σε σχέση με τα εκπαιδευτικά μοντέλα
αναφοράς. Σχέσεις και επιρροές του πολιτισμού και της κοινωνίας στη στοχοθεσία των εκπαιδευτικών συστημάτων.
6. UE17 Θεωρίες και περιβάλλοντα εκμάθησης γλωσσών [Théories et cultures d’apprentissage des langues]
Θεωρητική προσέγγιση των εκπαιδευτικών συστημάτων εκμάθησης γλωσσών. Συσχετισμοί και συγκρίσεις.
7. UE 33Ρ Δημιουργία, διαχείριση πηγών, πλαισίωση της αυτομάθησης [Création, gestion de centre de
ressources, accompagnement des auto-apprentissages]
Παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου της αυτομάθησης, των εκπαιδευομένων και των εξ αποστάσεως
εκπαιδευτικών περιβαλλόντων για την ανάπτυξη των
απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων στην οργάνωση
κέντρων αυτομάθησης (πρότζεκτ, οργάνωση μαθημάτων αυτομάθησης, επιλογή και οργάνωση πηγών…).
8. UE 37Ρ Εκπαιδευτικός σχεδιασμός [Ingénierie de
la formation]
Σχεδιασμός μαθήματος, δημιουργία διδακτικού υλικού, μέθοδοι και πρακτικές διδασκαλίας.
9. UE 28Ρ Διαδραστική διδασκαλία σε πανεπιστημιακό
κοινό:
- CeLFE και θέατρο: πρακτικές, εκμάθηση και αλληλεπίδραση [Enseignement interactif à un public universitaire :
CeLFE + Théâtre : pratiques, apprentissages, interactions]
Η συμβολή του θεάτρου στη διαδραστική εκμάθηση
της ξένης γλώσσας στο Πανεπιστήμιο.
- Αναστοχαστική διδασκαλία/μάθηση της νεοελληνικής ως ξένης γλώσσα [Enseignement/apprentissage
réflexif d’une langue nouvelle : grec moderne]
Πραγματοποίηση ενός παιδαγωγικού πρότζεκτ για την
αναστοχαστική διδασκαλία/εκμάθηση της ελληνικής και
της γαλλικής.
Εαρινό εξάμηνο (Αθήνα)
1. GUEO-101 Πλαίσια ποιοτικών ερευνών στη διδακτική των γλωσσών-πολιτισμών [Démarches de recherches
qualitatives en didactique des langues-cultures]
Οι φοιτητές μελετούν πλαίσια σχεδιασμού και πραγματοποίησης ποιοτικών ερευνών στον χώρο της διδασκα-
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λίας των γλωσσών-πολιτισμών. Το μάθημα αποσκοπεί
στην εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών και στην
ανάπτυξη της ερευνητικής τους ικανότητας.
2. GUEC-201 Διαχείριση της γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλίας στην τάξη της γλώσσας [La gestion de
la diversité linguistique et culturelle dans la classe de
langues]
Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε θεωρίες
και έννοιες που σχετίζονται με την γλωσσική και πολιτισμική ποικιλία και ετερογένεια των μαθητικών πληθυσμών.
3. GUEC-202 Κοινωνιογλωσσολογία και διδασκαλία
των ξένων γλωσσών [Sociolinguistique et enseignement
des langues étrangères]
Μελετάται η συμβολή της κοινωνιογλωσσολογίας στη
διδασκαλία των γλωσσών-πολιτισμών καθώς και η ποικιλότητα της γαλλικής γλώσσας και η εισαγωγή της στην
τάξη των γαλλικών.
4. GUEC-203 Διδακτική της φωνητικής [Didactique de
la phonétique-Verbotonale]
Διερευνώνται, αφενός, ο ρόλος της φωνητικής στην
ανάπτυξη των προφορικών ικανοτήτων και, αφετέρου, οι
παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι εκπαιδευτικές εφαρμογές,
οι τεχνικές διόρθωσης λαθών προφοράς, οι τυπολογίες
δραστηριοτήτων και ο σχεδιασμός τους καθώς και η εισαγωγή τους στην τάξη της γλώσσας.
5. GUEC-204 H έννοια της αλληλοκατανόησης
στη διδασκαλία της πολυγλωσσίας [La notion de
l’Intercompréhension pour l’enseignement du
plurilinguisme]
Το μάθημα διερευνά τις δυνατότητες αλληλοκατανόησης γραπτών κειμένων στη ρουμανική, γερμανική ή
σλαβική γλώσσα, εστιάζοντας στην ανάδυση στρατηγικών κατανόησης από ομιλητές της ελληνικής και της
γαλλικής.
6. GUEC-205 Διδασκαλία γλωσσών σε μεταναστευτικά
κοινά [Enseignement de langues à un public migrant]
Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της εκμάθησης
μιας γλώσσας σε μαθητές προερχόμενους από τη μετανάστευση.
Άρθρο 7
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η παρακολούθηση των μαθημάτων και της Πρακτικής
Άσκησης είναι υποχρεωτική.
Φοιτητής με περισσότερες από τρεις ημερήσιες (3)
απουσίες σε ένα μάθημα ή εννέα (9) ωριαίες αδικαιολόγητες απουσίες από την Πρακτική Άσκηση ανά εξάμηνο
παραπέμπεται στην ΕΔΕ.
Η επίδοση των μεταπτυχιακών φοιτητών στα μαθήματα του Κοινού ΠΜΣ αξιολογείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με εκπόνηση εργασίας ή εργασιών καθ’ όλη τη
διάρκεια του εξαμήνου. Η βαθμολόγηση γίνεται στην
κλίμακα 0-20.
Στο εαρινό εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται
η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Η Συντονιστική
Επιτροπή, ύστερα από πρόταση του υποψηφίου στην
οποία αναγράφεται ο τίτλος της Διπλωματικής Εργασίας καθώς και περίληψη, ορίζει τον επιβλέποντα και τα
δύο (2) μέλη της ελληνογαλλικής εξεταστικής επιτροπής
(παρ. 4, άρ. 34, ν. 4485/2017).
Ο επιβλέπων της Διπλωματικής Εργασίας είναι ένας
από τους διδάσκοντες στο Κοινό ΠΜΣ. Τα άλλα δυο
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μέλη της εξεταστικής επιτροπής μπορεί να είναι μέλη
ΔΕΠ από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητές
σε ερευνητικά κέντρα ή επιστήμονες αναγνωρισμένου
κύρους, ομότιμοι ή αφυπηρετήσαντες, των οποίων το
γνωστικό αντικείμενο είναι το ίδιο ή συναφές με αυτό
της Διπλωματικής Εργασίας.
Η γλώσσα συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας είναι η γαλλική. Κατά περίπτωση και ανάλογα με το θέμα
της ΔΕ, γλώσσα εκπόνησης μπορεί να είναι η ελληνική
ή η αγγλική, μετά από απόφαση της ΣΕ.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν
τη Διπλωματική Εργασία τους, ακολουθώντας τις οδηγίες
συγγραφής που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του
Κοινού ΠΜΣ.
Για να εγκριθεί η Διπλωματική Εργασία, ο φοιτητής
οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής (παρ. 4, αρ. 34, ν. 4485/2017).
Οι Διπλωματικές Εργασίες εφόσον εγκριθούν από την
εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον
ιστότοπο του Τμήματος (άρθρο 34, παρ. 5, ν. 4485/17).
Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ,
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.
Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα
και τις παροχές που προβλέπονται από τους συνεργαζόμενους φορείς. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες
προσβασιμότητα σύμφωνα με τις οδηγίες της Μονάδας Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ (https://www.uoa.gr/
to_panepistimio/ypiresies_panepistimiakes_monades/
monada_prosbasimotitas_foititon_me_anapiria_fmea/).
2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών
ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές
με αυτό του Κοινού ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του Κοινού ΠΜΣ, κ.ά.
3. Η ΕΔΕ του Κοινού ΠΜΣ, μετά την εισήγηση της ΣΕ,
δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών
φοιτητών:
- εάν υπερβούν το ανώτατο όριο αδικαιολογήτων
απουσιών στα μαθήματα και στην Πρακτική Άσκηση,
- αυτοδίκαια, κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών
φοιτητών,
- εάν υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο
δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.2121/93) κατά
τη συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους και
παραπέμπονται στον αρμόδιο πανεπιστημιακό φορέα.
4. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση των μαθημάτων και της πρακτικής άσκησης
από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ. 1, άρ. 44,
ν. 4485/2017) με ανώνυμο ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Οι φοιτητές του Κοινού ΠΜΣ μπορούν να μετακινηθούν στο Πανεπιστήμιο υποδοχής με το Πρόγραμμα
Erasmus+.
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Άρθρο 9
ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΜΣ
1. Για την εύρυθμη λειτουργία του Κοινού ΠΜΣ, θα
διατεθούν αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και
εργαστήρια των συνεργαζόμενων φορέων καθώς και
το εργαστήριο CIRPaLL (Αngers).
2. Η χρηματοδότηση του Koινού ΠΜΣ καλύπτεται από
τους συνεργαζόμενους φορείς, καθώς και από επιχορηγήσεις φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα
των δυο κρατών, ερευνητικά προγράμματα και από
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δωρεές, κληροδοτήματα, και κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Η ΕΔΕ, μετά
από εισήγηση του Διευθυντή του Κοινού ΠΜΣ, μπορεί
να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό σύμφωνα με τις
ανάγκες του Προγράμματος.
3. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και
των λοιπών δραστηριοτήτων του Κοινού ΠΜΣ, ο οποίος
κατατίθεται στην ΕΔΕ (παρ. 2, αρ. 44, ν. 4485/2017). Ο
εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της ΕΣΕ (παρ. 5, αρ. 44,
ν. 4485/2017).
4. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Κοινού
ΠΜΣ θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
44 του ν. 4485/2017 για την Ελλάδα και σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία για τη Γαλλία.
Άρθρο 10
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΜΣ/
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η κατανομή του φόρτου εργασίας του διδακτικού προσωπικού είναι ισομερής: 50% κατά το χειμερινό εξάμηνο
από το Πανεπιστήμιο της Angers και 50% από το ΕΚΠΑ
κατά το εαρινό εξάμηνο.
Οι διδάσκοντες του Κοινού ΠΜΣ προέρχονται από τους
συνεργαζόμενους φορείς. Μπορεί επίσης να είναι:
- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ. και ΕΤΕΠ, ATER, PRAG και PERC των
συνεργαζόμενων φορέων,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α,
ν. 4310/2014,
- ομότιμοι καθηγητές ή αφυπηρετήσαντες των συνεργαζόμενων φορέων,
- επισκέπτες καταξιωμένοι επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες
γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο
του Κοινού ΠΜΣ,
- επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές, νέοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (παρ. 7, αρ. 16,
ν. 4009/2011), ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις
σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 και 6, αρ. 36,
ν. 4485/2017).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02029942507180008*

