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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Γενικές αρχές 

Οι γενικές αρχές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδασκαλίας της Νέας 
Ελληνικής ως ξένης γλώσσας (στο εξής: ΠΜΣΕΞΓ) ρυθµίζονται από τις διατάξεις των 
άρθρων 10-14 του Ν. 2083/1992 και του Ν. 3685/2008 και από την Υπουργική Απόφαση της 
ίδρυσης του ΠΜΣΕΞΓ (ΦΕΚ 951/31.12.1993) όπως τροποποιήθηκε από δύο µεταγενέστερες 
Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 1208/26.11.1998, 774/17.6.2003). 

Διοίκηση 

Το ΠΜΣΕΞΓ λειτουργεί στα πλαίσια του Διατµηµατικού Προγράµµατος για τη Διδασκαλία της 
Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (στο εξής: ΔΠΕΓ2), στο οποίο υπάγεται και το 
Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (στο εξής: Διδασκαλείο). Τα δύο 
Τµήµατα της Φιλοσοφικής Σχολής που συνεργάζονται στο ΔΠΕΓ2 είναι το Τµήµα 
Φιλολογίας και το Τµήµα Τµήµατος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Σύµφωνα 
µε τον νόµο 3685/2008 τη διοίκηση των Διατµηµατικών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών αναλαµβάνουν Ειδικές Διατµηµατικές Επιτροπές (στο εξής: Ε.Δ.Ε.) διετούς θητείας 
µε δυνατότητα ανανέωσης. Η Ε.Δ.Ε. του ΠΜΣΕΞΓ σύµφωνα µε το Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας των δύο Τµηµάτων αποτελείται από τρεις (3) εκπροσώπους του Τοµέα 
Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας, έναν (1) εκπρόσωπο του Τοµέα Παιδαγωγικής του 
Τµήµατος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και τον/την εκάστοτε Κοσµήτορα της 
Φιλοσοφικής Σχολής ως πρόεδρο και ταυτίζεται µε την πενταµελή Διοικούσα Επιτροπή του 
ΔΠΕΓ2 (Απόφαση Συγκλήτου 3-7-1997). Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση της ίδρυσης 
τού ΠΜΣΕΞΓ (Άρθρο 8) την κύρια ευθύνη για την επιστηµονική οργάνωση και εποπτεία του 
έχει ο Τοµέας Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας. Ένα από τα µέλη της Ε.Δ.Ε. που 
εκπροσωπούν τον Τοµέα Γλωσσολογίας αναλαµβάνει χρέη Συµβούλου Προγράµµατος του 
ΠΜΣΕΞΓ. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές (Μ.Φ.) εκπροσωπούνται από έναν εκλεγµένο 
αντιπρόσωπο.  

Γραµµατειακή στήριξη 

Η Γραµµατεία του Τµήµατος Φιλολογίας έχει την ευθύνη της Γραµµατειακής στήριξης του 
ΠΜΣΓ2. Ο εκάστοτε Γραµµατέας ορίζει ένα µέλος του Διοικητικού Προσωπικού του 
Τµήµατος ως Υπεύθυνο Γραµµατείας, ο οποίος αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση των 
γραµµατειακών καθηκόντων, δηλαδή τηρεί το Μητρώο και το Αρχείο των Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών (Μ.Φ.) και τα πρακτικά της Ειδικής Διατµηµατικής Επιτροπής του ΠΜΣΓ2, 
συγκεντρώνει τη βαθµολογία των µαθηµάτων και της διπλωµατικής εργασίας και υπολογίζει 
τον συνολικό τελικό βαθµό, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία για τις µεταπτυχιακές σπουδές 
και τις συνδεόµενες µε αυτές µετακινήσεις και ανταλλαγές µε συµβεβληµένα πανεπιστήµια 
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, εκδίδει τα αναγκαία πιστοποιητικά, οργανώνει τις 
ορκωµοσίες και αναλαµβάνει την επαφή µε τους διδάσκοντες και τους µεταπτυχιακούς 
φοιτητές του ΠΜΣΓ2 σχετικά µε διοικητικά θέµατα. Ο Υπεύθυνος Γραµµατείας 
συνεργάζεται µε τη Γραµµατεία του Διδασκαλείου για τα θέµατα της πρακτικής άσκησης των 
µεταπτυχιακών φοιτητών και οποιοδήποτε άλλο θέµα αφορά από κοινού τα δύο σκέλη του 
ΔΠΕΓ2. 



Επαφή διδασκόντων και φοιτητών µε τη διοίκηση 

Ο Υπεύθυνος Γραµµατείας και ο Σύµβουλος Προγράµµατος έχουν την ευθύνη της άµεσης 
επαφής µε τους διδάσκοντες και τους φοιτητές του ΠΜΣΓ2 για διοικητικά και επιστηµονικά 
θέµατα αντίστοιχα. Προτάσεις, αιτήµατα ή παράπονα υποβάλλονται στην Ε.Δ.Ε. µέσω αυτών 
των φορέων. 

 

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του διετούς Α΄ κύκλου του ΠΜΣΕΞΓ καταλήγει στην απονοµή 
Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης 
Γλώσσας. 

Α. Διδάσκοντες του Προγράµµατος 

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣΕΞΓ καθορίζονται από την Ε.Δ.Ε. και µπορούν να προέρχονται από 
τα δύο συνεργαζόµενα Τµήµατα (Φιλολογίας και Φ.Π.Ψ) καθώς και από όσα Τµήµατα της 
Σχολής διαθέτουν ειδικούς στην κατάκτηση και τη διδασκαλία δεύτερης/ξένης γλώσσας. Η 
Ε.Δ.Ε. µπορεί επίσης να αποφασίσει την ανάθεση διδασκαλίας σε αποχωρήσαντες καθη-
γητές, σε µέλη ΔΕΠ άλλων πανεπιστηµίων και σε διδάκτορες που κατέχουν θέση σε 
αναγνωρισµένα ερευνητικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 

 
Β. Προκήρυξη θέσεων 

Η προκήρυξη θέσεων γίνεται από την Ε.Δ.Ε. και δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο τύπο. Ο 
αριθµός των θέσεων αποφασίζεται πριν από κάθε προκήρυξη, αλλά δεν µπορεί να υπερβαίνει 
το προβλεπόµενο από την ιδρυτική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 951/ 31.12.1993) όριο των 20 
φοιτητών. 

Γ. Επιλογή µεταπτυχιακών φοιτητών 

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται µέσω γραπτής εξέτασης και προφορικής συνέντευξης και 
µε συνεκτίµηση των κριτηρίων που ορίζονται από τον Νόµο 2083/92, άρθρο 11.  

Από τις εξετάσεις εξαιρούνται µόνο οι ηµεδαποί και αλλοδαποί κάτοχοι υποτροφιών που 
δίνονται κατόπιν εξετάσεων (κατ’ εξοχήν οι υπότροφοι του ΙΚΥ), οι οποίοι κρίνονται κατά 
περίπτωση, βάσει και των όρων της υποτροφίας τους. Σύµφωνα µε το άρθρο 4, § 3 του Ν. 
3685/2008 γίνονται δεκτές σε κάθε πρόγραµµα οι αιτήσεις τουλάχιστον ενός (1) υποτρόφου 
του ΙΚΥ και ενός (1) αλλοδαπού υποτρόφου του Ελληνικού Κράτους επιπλέον του αριθµού 
των εισακτέων. 

Τα γραπτά δοκίµια των εξετάσεων, στα οποία τα στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων είναι 
καλυµµένα, βαθµολογούνται από δύο εξεταστές. Μετά την αποσφράγιση και την καταγραφή 
των αποτελεσµάτων κατατίθενται στη Γραµµατεία µαζί µε την αναλυτική κατάσταση 
βαθµολογίας. 



Γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι: 

(1) Απόφοιτοι τµηµάτων Ελληνικής Φιλολογίας πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή της 
αλλοδαπής 

(2) Απόφοιτοι ελληνικών τµηµάτων Φιλοσοφικών σχολών πανεπιστηµίων της ηµεδαπής 
ή της αλλοδαπής 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι της κατηγορίας (2) είναι δυνατόν, αν υπάρξει σχετική σύσταση της 
επιτροπής εξετάσεων, να υποχρεωθούν µε απόφαση της Ε.Δ.Ε. να παρακολουθήσουν προ-
πτυχιακά µαθήµατα σχετικά µε τα γνωστικά αντικείµενα που διδάσκονται στο ΠΜΣΕΞΓ. 

Οι φάκελοι υποβολής περιλαµβάνουν τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Βιογραφικό σηµείωµα 
2. Αντίγραφο πτυχίου (µε αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου απαιτείται) 
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας 
4. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής (επίπεδο FCE ή ΤΟEFL [500+])  

Η γνώση άλλων γλωσσών µε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία προσµετράται στα 
επιπλέον προσόντα του υποψηφίου. Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γνώσης της 
ξένης γλώσσας που χορηγούνται από οποιονδήποτε αναγνωρισµένο ελληνικό ή 
ξένο φορέα. Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει το απαιτούµενο δίπλωµα υποβάλλεται 
σε σχετική εξέταση υπό την εποπτεία της Ε.Δ.Ε.   

5. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Ελληνικής (για όσους υποψήφιους δεν είναι 
απόφοιτοι ελληνικού σχολείου ή ΑΕΙ).  
Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να είναι η Βεβαίωση Ελληνοµάθειας του Διδασκα-
λείου της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας του Πανεπιστηµίου Αθηνών ή το Επίπεδο Γ΄ 
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας µε βαθµό άριστα (µεγαλύτερο από 8). 
Η Ε.Δ.Ε. µπορεί κατά περίπτωση να ζητήσει την παρακολούθηση προγράµµατος 
ενισχυτικής διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. 

6. Οποιαδήποτε επιπλέον δικαιολογητικά σχετίζονται µε το αντικείµενο του ΠΜΣΕΞΓ 
(π.χ. βεβαιώσεις παρακολούθησης συνεδρίων, διδακτικής δραστηριότητας κλπ.) 

7. Αντίτυπα τυχόν δηµοσιευµάτων 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε τέσσερα (4) αντικείµενα. Τα αντικείµενα και η 
εξεταστέα ύλη δηµοσιεύονται στην εκάστοτε προκήρυξη. Η γραπτή εξέταση ακολουθείται 
από προφορική συνέντευξη, η οποία δεν αποσκοπεί στην εξέταση γνώσεων, αλλά στη 
γενικότερη αποτίµηση της κατάρτισης και της καταλληλότητας του υποψηφίου για την 
παρακολούθηση του ΠΜΣΕΞΓ. 

Ο πίνακας επιτυχόντων καταρτίζεται βάσει των αποτελεσµάτων της γραπτής εξέτασης, της 
συνέντευξης και των λοιπών προσόντων, όπως αυτά προκύπτουν από τους φακέλους 
υποβολής, βάσει των εξής συντελεστών: 



Γραπτή εξέταση (άριστα 10, βάση 5 ανά αντικείµενο)1 40% 
Βαθµός πτυχίου 15% 
Βαθµοί σχετικών γνωστικών αντικειµένων του 
 προπτυχιακού κύκλου σπουδών2 
 (Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία και Διδασκαλία Γ2, 
 Θεωρητική Γλωσσολογία, Χρήση Νέων Τεχνολογιών 
 στην Εκπαίδευση κλπ.) 20% 
Συνέντευξη 15% 
Ειδικά προσόντα  
 (διδακτικό ή/και ερευνητικό έργο, δηµοσιεύσεις, 
 επιστηµονικές ανακοινώσεις, γλωσσοµάθεια, 
 παρακολούθηση σεµιναρίων/συνεδρίων, κ. άλ.)3 10% 
 
Οι ισοβαθµούντες µε τον τελευταίο επιτυχόντα γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣΕΞΓ. 

Δ.  Φοίτηση 

Η συνολική διάρκεια της φοίτησης στον Α’ κύκλο είναι τέσσερα (4) εξάµηνα. Το χρονικό 
αυτό όριο µπορεί να παραβιαστεί µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από αίτηση του 
υποψηφίου και µε την έγκριση της Ε.Δ.Ε., η οποία λαµβάνει υπόψη της τη σχετική γνώµη 
των διδασκόντων. 

Τα µαθήµατα διαρκούν δέκα (10) εβδοµάδες ανά εξάµηνο. Τα όρια των εξαµήνων ορίζονται 
ως εξής: 

Χειµερινό εξάµηνο: 1 Οκτωβρίου – 15 Ιανουαρίου 
Εαρινό εξάµηνο: 1 Μαρτίου – 8 Ιουνίου 

Τα µαθήµατα είναι δίωρα και µπορούν να έχουν τη µορφή σεµιναρίων ή διαλέξεων. Η 
διάρκεια της πρακτικής άσκησης, η οποία πραγµατοποιείται µε τη συνεργασία του 
Διδασκαλείου, υπαγορεύεται από τις εκάστοτε συνθήκες. Η ελάχιστη διάρκεια των 
εξαµηνιαίων µαθηµάτων είναι 20 ώρες. 

Το πρόγραµµα των µαθηµάτων καθορίζεται στην αρχή κάθε διετούς προγράµµατος, ανάλογα 
µε τις δυνατότητες των συµµετεχόντων Τµηµάτων. Τα αντικείµενα επιλέγονται από τον 
κατάλογο που ακολουθεί, ο οποίος έχει συνταχθεί βάσει του ενδεικτικού προγράµµατος της 
ιδρυτικής υπουργικής απόφασης, των τροποποιήσεων στις µεταγενέστερες αποφάσεις και 
των εξελίξεων στον επιστηµονικό χώρο του ΠΜΣΕΞΓ. 

• Δοµή Νέας Ελληνικής (µε έµφαση στις δυσκολίες για µαθητές Γ2) 
Φωνολογία 
Μορφολογία 
Σύνταξη 
Λεξιλόγιο 

                                                        

1 Υποψήφιοι που έχουν βαθµό κάτω από τη βάση σε περισσότερα από 1 αντικείµενα απορρίπτονται. 
2 Οι υποψήφιοι που δεν έχουν διδαχθεί σχετικά γνωστικά αντικείµενα στον προπτυχιακό κύκλο 
σπουδών βαθµολογούνται µε 0% ως προς αυτό το κριτήριο. 
3 Τα ειδικά προσόντα περιλαµβάνουν και δραστηριότητες που δεν παρουσιάζουν συνάφεια προς το 
αντικείµενο του ΠΜΣΕΓ2, αλλά εκείνες οι δραστηριότητες που διαθέτουν αυτού του είδους τη 
συνάφεια αξιολογούνται µε υψηλότερη βαθµολογία. 



• Θεωρίες Κατάκτησης Γ2 
• Θεωρίες Διδασκαλίας (Διδακτική) Γ2 
• Αξιολόγηση εγχειριδίων/διδακτικού υλικού 
• Πιστοποίηση 
• Τεχνολογία στην εκπαίδευση 
• Είδη κειµένων & Διδασκαλία 
• Ανάλυση λαθών 
• Μετάφραση 
• Μεθοδολογία επιστηµονικής έρευνας – συγγραφή εργασιών  
• Κοινωνιογλωσσολογία: Γλωσσικός σχεδιασµός 
• Πρακτική άσκηση 

 
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Απουσία σε περισσότερα από τρία µαθήµατα 
συνεπάγεται διαγραφή από το µάθηµα, το οποίο θα πρέπει να επαναληφθεί ή να 
αντικατασταθεί από άλλο σε επόµενο εξάµηνο.  

Διαγραφή από περισσότερα από 3 µαθήµατα συνεπάγεται οριστική διαγραφή από το 
ΠΜΣΕΞΓ.  

Είναι δυνατή η αναστολή παρακολούθησης ενός ή δύο εξαµήνων σε περιπτώσεις 
σοβαρών προβληµάτων υγείας και σε περιπτώσεις ανειληµµένων επαγγελµατικών υποχρεώ-
σεων. Σχετική αίτηση συνοδευόµενη από δικαιολογητικά (βεβαίωση δηµόσιου νοσοκοµείου 
ή εργοδότη) υποβάλλεται στην  Ε.Δ.Ε., η οποία  αποφασίζει κατά περίπτωση. 

Ε.  Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση του προγράµµατος ως προς το επιστηµονικό περιεχόµενο, την οργάνωση, τη 
διοικητική στήριξη και τη διδασκαλία πραγµατοποιείται ετησίως από την Ε.Δ.Ε. βάσει όλων 
των διαθέσιµων στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης από τους φοιτητές στο 
τέλος κάθε εξαµήνου βάσει ειδικών εντύπων που διανέµονται από τη Γραµµατεία.  

Η αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών µπορεί να γίνεται µέσω προφορικών ή 
γραπτών εξετάσεων ή γραπτών εργασιών, σε συνδυασµό ή όχι µε προφορικές παρουσιάσεις, 
κατά την κρίση των εκάστοτε διδασκόντων. Στον τελικό βαθµό συνυπολογίζεται η 
συµµετοχή στις συζητήσεις του µαθήµατος. 

 Στην περίπτωση εξέτασης µέσω γραπτών εργασιών η τήρηση της προθεσµίας υποβολής 
(βλ. επόµενη ενότητα) είναι απαραίτητη· η αθέτησή της συνεπάγεται διαγραφή από το 
µάθηµα και επανάληψή του (ή, αν δεν προσφέρεται στα επόµενα δύο εξάµηνα, παρα-
κολούθηση συναφούς µαθήµατος µε την έγκριση της Ε.Δ.Ε.). Παράταση δίνεται µόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις µετά από γραπτή αίτηση του φοιτητή και µόνο µε τη σύµφωνη 
γνώµη του διδάσκοντος και µε απόφαση της Ε.Δ.Ε. 
Οι διδάσκοντες αντίστοιχα υποχρεούνται να καταθέσουν βαθµολογία εντός της 

προθεσµίας που ορίζεται από τον Κανονισµό (βλ. επόµενη ενότητα). 
 

Σεµιναριακές Εργασίες 

Τα θέµατα των εργασιών καθορίζονται µε συνεννόηση διδασκόντων και διδασκοµένων, µε 
µόνο περιορισµό ότι πρέπει να εµπίπτουν στο αντικείµενο του µαθήµατος/σεµιναρίου. Η 
έκταση των εργασιών αντίθετα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, αλλά εντός του πλαισίου 
των 3.500 – 8.000 λέξεων. Εργασίες που υπερβαίνουν το προκαθορισµένο όριο έκτασης δεν 



γίνονται δεκτές και το µάθηµα επαναλαµβάνεται. Οι εργασίες µπορούν να κατατεθούν σε 
έντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή, µετά από συνεννόηση µεταξύ διδασκόντων και διδα-
σκοµένων. 

Αναλυτικά οι προδιαγραφές των εργασιών είναι οι εξής: 

Μέγεθος σελίδας:  Α4 
Διάστιχο: 1,5 
Γραµµατοσειρά: Times New Roman 12 στιγµών  
Έκταση: 3.500 – 8.000 λέξεις (= 10-35 σελίδες περίπου) 

 Προθεσµία υποβολής: Προθεσµία Διόρθωσης: 

 Χειµερινό εξάµηνο: 30 Απριλίου 15 Ιουνίου 

 Εαρινό εξάµηνο: 30 Σεπτεµβρίου 30 Νοεµβρίου 

Η αξιολόγηση των εργασιών γίνεται µε το ισχύον στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών σύ-
στηµα (άριστα 10, βάση 5) και κατατίθεται στη Γραµµατεία, η οποία εκδίδει τα αποτε-
λέσµατα. 

Σηµειώνεται ότι η παρασιώπηση βιβλιογραφικών ή άλλων πηγών, όπως και οποιαδήποτε 
µορφή λογοκλοπής συνεπάγεται απόρριψη. Επανειληµµένα κρούσµατα επισύρουν σοβα-
ρότερες πειθαρχικές συνέπειες. 

Διπλωµατική εργασία 

Το θέµα της Διπλωµατικής Εργασίας ορίζεται το νωρίτερο κατά το Γ΄ εξάµηνο σπουδών από 
τον φοιτητή και έναν επιβλέποντα διδάσκοντα, τον οποίο επιλέγει ο φοιτητής µεταξύ των 
διδασκόντων στο ΠΜΣΕΞΓ, µε την προϋπόθεση βεβαίως ότι ο διδάσκων έχει τη δυνατότητα, 
τόσο ως προς την επιστηµονική του ειδίκευση όσο και ως προς τον διαθέσιµο χρόνο του, να 
επιβλέψει την διαδικασία. Ο επιβλέπων οφείλει να παρακολουθεί συστηµατικά τον Μ.Φ. και 
να τον καθοδηγεί επαρκώς κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 5, § 4 του Ν. 3685/2008 ορίζονται από την Ε.Δ.Ε., κατά πρόταση του 
Μ.Φ. και του επιβλέποντος, δύο συνεπιβλέποντα µέλη ΔΕΠ. 

Η έκταση της εργασίας καθορίζεται από τον εποπτεύοντα καθηγητή, αλλά εντός των ορίων 
των 15.000 – 35.000 λέξεων (50 – 100 σελίδων περίπου). Στην έκταση αυτή περιλαµβά-
νονται οι υποσηµειώσεις, αλλά εξαιρούνται η βιβλιογραφία και τυχόν παραρτήµατα (π.χ. 
σώµατα δεδοµένων, κείµενα, ερωτηµατολόγια, εικονογράφηση εκτός κειµένου κλπ.). 

Η προθεσµία υποβολής της εργασίας είναι το τέλος του ηµερολογιακού έτους το οποίο 
περιλαµβάνει το τέταρτο ακαδηµαϊκό εξάµηνο φοίτησης του Μ.Φ. Παράταση δίνεται µόνο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις µετά από αίτηση του φοιτητή, µε τη σύµφωνη γνώµη του 
επιβλέποντος και µε απόφαση της Ε.Δ.Ε. Ο επιβλέπων εποµένως πρέπει να φροντίζει ώστε το 
θέµα της διπλωµατικής εργασίας να είναι δυνατόν να αντιµετωπιστεί επαρκώς στο χρονικό 
αυτό διάστηµα. Ο επιβλέπων και οι δύο συνεπιβλέποντες υποχρεούνται επίσης να 
καταθέτουν βαθµολογία στον Υπεύθυνο Γραµµατείας εντός της προθεσµίας διόρθωσης, 
δηλαδή εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή της εργασίας. 

Σηµειώνεται ότι η παρασιώπηση βιβλιογραφικών ή άλλων πηγών, όπως και οποιαδήποτε 
µορφή λογοκλοπής συνεπάγεται απόρριψη. Η Ε.Δ.Ε. διατηρεί το δικαίωµα επιβολής 



βαρύτερων πειθαρχικών µέτρων (συµπεριλαµβανοµένης και της διαγραφής από το ΠΜΣ) σε 
σοβαρές περιπτώσεις. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας και πριν από την καθοµολόγηση ο Μ.Φ. 
υποχρεούται να καταθέσει στη Γραµµατεία ένα αντίτυπο της εργασίας στην τελική της 
µορφή, στην οποία θα έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις των διορθωτών, µαζί µε 
εγκριτικό σηµείωµα του επιβλέποντος. Η εργασία κατατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή που 
δεν επιδέχεται επεµβάσεις (pdf), σε cd-rom. Οι διπλωµατικές εργασίες φυλάσσονται σε 
σχετικό αρχείο της Γραµµατείας και δεν είναι διαθέσιµες  στο κοινό, παρά µόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις και µε γραπτή άδεια του συγγραφέα. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά των κατατιθέµενων αντιτύπων: 

Χρώµα εξωφύλλου: κίτρινο 

Μέγεθος σελίδας: Α4 

Διάστιχο: 1,5 

Γραµµατοσειρά: Κυρίως κείµενο: Times New Roman 12 στιγµών  

 Υποσηµειώσεις: Times New Roman 10 στιγµών  

Για τη µορφή που θα έχει το εξώφυλλο και η σελίδα τίτλου βλ. συνηµµένο υπόδειγµα. 

 

ΣΤ.  Αποφοίτηση 

Η τελετή αποφοίτησης, στην οποία οι απόφοιτοι οφείλουν να παρίστανται αυτοπροσώπως, 
πραγµατοποιείται παρουσία των Πρυτανικών Αρχών ή του Κοσµήτορος ή εκπροσώπων 
αυτών των αρχών. 
Ο τύπος του ΜΔΕ και το κείµενο της καθοµολόγησης έχουν διαµορφωθεί σύµφωνα µε τη 

σχετική απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρία 30-5-1996). 

 
 

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Όσοι απόφοιτοι του Α΄ κύκλου επιθυµούν να αποκτήσουν Διδακτορικό Δίπλωµα µπορούν να 
ενταχθούν στον Β΄ κύκλο του ΠΜΣ ενός από τα δύο Τµήµατα και συγκεκριµένα του Τοµέα 
Γλωσσολογίας ή του Τοµέα Παιδαγωγικής. Η επιλογή των υποψηφίων, η εκπόνηση και η 
υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής γίνονται σύµφωνα µε τους νόµους 2083/92 και Ν. 
3685/2008 και σύµφωνα µε τον κανονισµό του ΠΜΣ του οικείου Τµήµατος. 

 


