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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) 

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

(Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα, τα οποία ολοκληρώνονται, 

αντιστοίχως, με τη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) και 

Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).  

2. Το Τμήμα μπορεί να οργανώνει, τόσο αυτοδύναμα όσο και σε συνεργασία με άλλα 

Τμήματα ή (μονοτμηματικές) Σχολές του Α.Π.Θ. ή άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής ή και με αναγνωρισμένα ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής, αυτοδύναμο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ή/ και Διατμηματικά/Διϊδρυματικά 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ./ Δ.Δ.Π.Μ.Σ.), αντιστοίχως. 

Στην περίπτωση Διατμηματικών/Διϊδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 

Σπουδών, καταρτίζεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 6 §1β του Νόμου 3685/2008 

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζομένων Τμημάτων, το οποίο 

εγκρίνεται από τις οικείες Συγκλήτους Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) των Πανεπιστημίων. 

3. Το Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από το Π.Τ.Δ.Ε. αναφέρεται σε ίδιες ή σε συναφείς 

ειδικότητες με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. 

4. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και τη λειτουργία των Π.Μ.Σ. είναι: Η Σύγκλητος 

Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.), η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), τις 

αρμοδιότητες της οποίας, σε επίπεδο Δ.Π.Μ.Σ./Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ασκεί η Ειδική 

Διατμηματική/Διϊδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε./Ε.Δ.Δ.Ε.), η Συντονιστική Επιτροπή 

(Σ.Ε.)  και ο/η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. Τα εν λόγω όργανα έχουν τη σύνθεση και 

τις αρμοδιότητες που προβλέπονται  στα σχετικά άρθρα του Ν. 3685/2008. Εξάλλου, 

την εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο 

Α.Π.Θ. έχει ο/η Αντιπρύτανης/ις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού. 
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Άρθρο 2 

 Εισακτέοι στα Π.Μ.Σ. και τρόπος επιλογής τους 

1. Στο Π.Μ.Σ. πρώτου επιπέδου γίνονται δεκτοί/ές 

(α) πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και Τμημάτων 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής των Φιλοσοφικών Σχολών με κατεύθυνση Παιδαγωγικής.  

(β) απόφοιτοι των Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών. 

(γ) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής (απαιτούνται γραπτές εξετάσεις στην Παιδαγωγική). 

δ) Πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. 1) Κοινωνικής Εργασίας, 2) Λογοθεραπείας, 3) Προσχολικής Αγωγής 

(πρώην Βρεφονηπιοκομίας), λόγω συναφούς γνωστικού αντικειμένου (απαιτούνται γραπτές 

εξετάσεις στην Παιδαγωγική). 

2. Κάθε έτος μέχρι τις 20 Ιουνίου η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει πόσες θέσεις μεταπτυχιακών 

φοιτητών θα διαθέσει σε κάθε κατεύθυνση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Μέχρι το 

τέλος Ιουνίου με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. δημοσιεύεται επίσημη προκήρυξη των θέσεων 

αυτών και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε χρονικό 

διάστημα το οποίο ανακοινώνεται από τον Ιούνιο μαζί με την προκήρυξη των θέσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για να εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. υποβάλλουν το φάκελο της 

υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. Ο φάκελος περιέχει α) αίτηση 

συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, β) εκτενές βιογραφικό το οποίο περιλαμβάνει 

στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική δραστηριότητα, την επαγγελματική ή/ και 

άλλη δραστηριότητα συναφή με την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. που επιλέγουν, 

επιστημονικές εργασίες, γνώση ξένων γλωσσών, γ) απλή φωτοτυπία του αντιγράφου 

πτυχίου, δ) απλή φωτοτυπία της αναλυτικής βαθμολογίας, ε) πιστοποιητικό 

αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους και όσες προέρχονται από Πανεπιστημιακές 

Σχολές της αλλοδαπής και στ) αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης αγγλικής 

(Proficiency) ή γαλλικής (Dalf ή Sorbonne I) ή γερμανικής (Oberstufe) γλώσσας 

εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων απαιτείται πιστοποιημένη 

γνώση της ελληνικής γλώσσας.  

Μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, όσοι/ες δεν έχουν προσκομίσει 

αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης αγγλικής, γαλλικής, ή γερμανικής γλώσσας θα 

πάρουν μέρος σε εξετάσεις γλωσσομάθειας στη γλώσσα που έχουν δηλώσει στην 
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αίτησή τους. Το περιεχόμενο των εξετάσεων αφορά στην κατανόηση κειμένου και 

αντίστοιχης ορολογίας.  Οι εξετάσεις γλωσσομάθειας γίνονται από ειδική επιτροπή 

εξετάσεων γλωσσομάθειας που ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. και στην οποία συμμετέχουν δύο 

μέλη Δ.Ε.Π. και ένα μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ξένης Γλώσσας ή μέλος του διδακτικού 

προσωπικού του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ. Η επιτροπή είναι 

υπεύθυνη για την επιλογή των θεμάτων, τη βαθμολόγηση των γραπτών και για κάθε 

άλλο ζήτημα των εξετάσεων γλωσσομάθειας.  

Όσοι/ες έχουν καταθέσει αναγνωρισμένο δίπλωμα γλωσσομάθειας ή περάσουν τις 

σχετικές εξετάσεις και δεν κατέχουν πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ή δεν είναι 

απόφοιτοι Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών εξετάζονται 

γραπτά στην Παιδαγωγική. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. για τη 

διενέργεια των εξετάσεων της Παιδαγωγικής. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 

επιλογή των θεμάτων, τη βαθμολόγηση των γραπτών και για κάθε άλλο ζήτημα των 

εξετάσεων στην Παιδαγωγική. Οι επιτηρητές/τριες για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας 

και για τις εξετάσεις στην Παιδαγωγική ορίζονται από τον/την διευθυντή/τρια του 

Π.Μ.Σ.  

Όσοι/ες περάσουν τις παραπάνω διαδικασίες επιλογής καλούνται να εξεταστούν 

γραπτά σε θέματα που αφορούν την κάθε κατεύθυνση και τα οποία ανακοινώνονται 

στη σχετική προκήρυξη. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. για τη 

διενέργεια των γραπτών εξετάσεων της κάθε κατεύθυνσης. Η τριμελής επιτροπή είναι 

υπεύθυνη για την επιλογή των θεμάτων, τη βαθμολόγηση των γραπτών και για κάθε 

άλλο ζήτημα των εξετάσεων της κατεύθυνσης.  

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, η οποία 

ολοκληρώνεται μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, γίνεται με βάση τη βαθμολογική κατάταξη 

μεταξύ όσων έχουν επιτύχει στην εξέταση των θεμάτων που αφορούν την κάθε 

κατεύθυνση. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι και όσες έχουν πετύχει βαθμολογία ίση ή 

άνω του 6 (έξι).  Ο πίνακας με τα ονόματα των επιτυχόντων και των εισαγομένων σε 

κάθε κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην 

ηλεκτρονική ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων της γραμματείας του Π.Τ.Δ.Ε. 

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή 

υπότροφος του ελληνικού κράτους. Αποδεκτές είναι οι μετακινήσεις εισερχόμενων και 

εξερχόμενων φοιτητών και φοιτητριών με ERASMUS MUNDUS ή ERASMUS PLUS. 

Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων της παραπάνω κατηγορίας μπορεί 

να αυξάνεται. Εφόσον διαπιστώνονται κενά, αυτά καλύπτονται από τον πίνακα των 
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επιλαχόντων, με ευθύνη των επιτροπών ανά κατεύθυνση και επικύρωση από τη 

Γ.Σ.Ε.Σ. Ο αριθμός των εισαγομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους/τις σαράντα πέντε 

(45) ανά έτος και για τις τρεις (3) κατευθύνσεις. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται 

δημόσια κλήρωση από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την Διευθυντή/τρια του 

Π.Μ.Σ.  

Οι εισαγόμενοι/ες προσέρχονται στη Γραμματεία όπου προσκομίζουν φωτοαντίγραφο 

της αστυνομικής τους ταυτότητας και συμπληρώνουν το απαιτούμενο έντυπο 

εγγραφής. Μετά την εγγραφή τους χρεώνονται με όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα τα 

οποία διδάσκονται στην κατεύθυνση που εγγράφηκαν. Οι σχετικές δηλώσεις 

καταχωρούνται ηλεκτρονικά στην ατομική μερίδα του/της μεταπτυχιακού/ής 

φοιτητή/τριας. 

 

Άρθρο 3 

Οργάνωση της διδασκαλίας 

1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές περιλαμβάνουν συστηματικές σπουδές τριών εξαμήνων που 

καταλήγουν στη συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο τέταρτο (4
ο
) 

εξάμηνο. Οι συστηματικές σπουδές αφορούν στην παρακολούθηση και επιτυχή 

εξέταση στα μαθήματα των κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ. Τα διδασκόμενα μαθήματα σε 

κάθε κατεύθυνση φαίνονται στον συνημμένο πίνακα διδασκομένων μαθημάτων. Για 

την εύρυθμη λειτουργία κάθε κατεύθυνσης ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ένας 

διδάσκων/ουσα της κατεύθυνσης ως συντονιστής ή συντονίστρια. Η ανάθεση της 

διδασκαλίας των μαθημάτων γίνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε χρόνο, μετά από 

εισήγηση της Σ.Ε. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα διαρκεί ένα (1) εξάμηνο (13 

εβδομάδες). Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι τρίωρη, η μορφή της καθορίζεται από 

τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες και, γενικά, διέπεται από τις ρυθμίσεις του 

άρθρου 5 παρ.1 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/2008 τ.Α). Όλα τα μαθήματα είναι 

ισοδύναμα και πιστώνονται με δέκα (10) μονάδες E.C.T.S. Ένας ή μία μεταπτυχιακός 

φοιτητής/τρια θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει συστηματικά ένα εξαμηνιαίο 

μάθημα εφόσον έχει δέκα (10) παρουσίες στο σύνολο των δεκατριών (13). Για κάθε 

φοιτητή/τρια ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ένα μέλος Δ.Ε.Π. για την επίβλεψη της 

διπλωματικής εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό των διδακτικών 

υποχρεώσεων των μελών Δ.Ε.Π. της επόμενης διετίας, καθώς και τον αριθμό των 

φοιτητών/τριών που ήδη εποπτεύουν, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. Η μεταπτυχιακή 

εργασία ανατίθεται πριν το τέλος των μαθημάτων του τρίτου εξαμήνου και το θέμα της 
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δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από αιτιολογημένη 

εισήγηση του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. (η αλλαγή αυτή δεν αποτελεί λόγο για 

παράταση του χρόνου κατάθεσης της εργασίας).  Η μεταπτυχιακή εργασία δεν μπορεί 

να κατατεθεί προς κρίση πριν ολοκληρωθούν επιτυχώς οι υποχρεώσεις του 

μεταπτυχιακού φοιτητή ή φοιτήτριας στα μαθήματα. Η επιτυχής ολοκλήρωση της 

μεταπτυχιακής εργασίας κρίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή η οποία ορίζεται 

για κάθε φοιτητή/τρια από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η εξεταστική επιτροπή αποτελείται από το 

επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. και δύο άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ 

οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να 

έχουν ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του 

προγράμματος. Η παρουσίαση και υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται 

δημόσια και δικαίωμα αξιολόγησης και βαθμολόγησης της εργασίας έχουν μόνο τα 

μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης ο μεταπτυχιακός 

φοιτητής/τρια παραδίδει στη Γραμματεία δύο (2) αντίτυπα της μεταπτυχιακής 

εργασίας. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πιστώνεται με τριάντα (30) μονάδες 

E.C.T.S.  

2. Η διδασκαλία στα Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που 

καταρτίζεται με ευθύνη του/της Προέδρου του Τμήματος και, στις περιπτώσεις 

Δ.Π.Μ.Σ./Δ.Δ.Π.Μ.Σ., του/της Διευθυντή/ντριας του Π.Μ.Σ. Με ευθύνη της αρμόδιας 

Γραμματείας ή των Γραμματειών το εν λόγω πρόγραμμα δημοσιοποιείται και με 

ανάρτηση στο σχετικό δικτυακό τόπο. 

3. Επιτρέπεται η ανάθεση επικουρικού έργου σε διδάσκοντες/ουσες βάσει του Π.Δ. 

407/80. 

4. Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε./Ε.Δ.Δ.Ε. και έγκριση από τη Σ.Ε.Σ. είναι 

δυνατή η αναθεώρηση/τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η 

ανακατανομή τους μεταξύ των εξαμήνων. 

5. Απαγορεύεται η αποκλειστική απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π. σε Π.Μ.Σ. Ο/Η 

Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του/της με μερική 

απαλλαγή από τις διδακτικές του/της υποχρεώσεις. 
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Άρθρο 4 

Πιστωτικές μονάδες και παράρτημα διπλώματος 

1. Τα Π.Μ.Σ. που οδηγούν στην απόκτηση Μ.Δ.Ε. οργανώνονται με βάση το 

(προβλεπόμενο από το άρθρο 14 Ν. 3374/2005) σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 

πιστωτικών μονάδων. Έτσι, ο φόρτος εργασίας για κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια 

πλήρους φοίτησης κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους αποτιμάται σε εξήντα 

(60) πιστωτικές μονάδες, ο φόρτος εργασίας ανά εξάμηνο αποτιμάται σε τριάντα (30) 

πιστωτικές μονάδες και ο φόρτος εργασίας ανά τρίμηνο αποτιμάται σε είκοσι (20) 

πιστωτικές μονάδες.  

2. Στο Μ.Δ.Ε. επισυνάπτεται παράρτημα διπλώματος, για το οποίο ισχύουν οι ρυθμίσεις 

του άρθρου 15 Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΕΚ 1466 τ. β΄). 

 

Άρθρο 5 

Αξιολόγηση Π.Μ.Σ. 

Το Π.Μ.Σ., το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη λειτουργίας του, 

απαιτείται να αξιολογείται ως προς την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, 

των προγραμμάτων σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχει, με τη διαδικασία 

που προβλέπεται από το Ν. 3374/2005. Η αξιολόγηση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται το 

αργότερο κάθε τέταρτο έτος από την έναρξη της προηγούμενης αξιολόγησης. 

 

Άρθρο 6 

Χρονική διάρκεια Μ.Δ.Ε. 

1) Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. που καταλήγει στην απονομή Μ.Δ.Ε. δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τα δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη, δηλαδή τα τέσσερα (4) εξάμηνα.  

2) Είναι δυνατό, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., να παρατείνεται κατά ένα (1) έτος ο χρόνος 

κατάθεσης της μεταπτυχιακής εργασίας και ο χρόνος φοίτησης. 

3) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατό να αναστέλλεται η 

φοίτηση για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. 

Ο χρόνος αναστολής φοίτησης δεν υπολογίζεται στη διετή συνολική χρονική διάρκεια της 

φοίτησης. 
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Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. και έλεγχος γνώσεων 

1. Για την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και 

ερευνητικών δραστηριοτήτων, η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο 

πρόγραμμα μαθήματα, καθώς και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας και η 

επιτυχής υποστήριξή της. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων 

είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. Η 

αξιολόγηση των φοιτητών/τριών σε κάθε μάθημα γίνεται με ευθύνη των 

διδασκόντων/ουσών του και η βαθμολόγηση γίνεται με βάση τη δεκάβαθμη κλίμακα 

(«άριστα» 9 ή 10, «λίαν καλώς» 7 ή 8, «καλώς» 6, «μετρίως» 5, 4, 3 και «κακώς» 2, 1, 

0). Προβιβάσιμος βαθμός είναι το 6 και οι μεγαλύτεροί του. Η βαθμολόγηση των 

μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται για τα μαθήματα που διδάσκονται στο πρώτο 

και τρίτο εξάμηνο σπουδών τον Φεβρουάριο και για τα μαθήματα τα οποία 

διδάσκονται στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών τον Ιούνιο.  

2. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα. Με 

αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ./Ε.Δ.Ε./Ε.Δ.Δ.Ε. είναι δυνατή η συγγραφή της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε άλλη γλώσσα. 

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

φοιτητών/τριών ορίζεται από μηδέν έως δέκα, ως εξής: Άριστα (8,5 έως 10), λίαν 

καλώς (6,5 έως 8,5 (μη συμπεριλαμβανομένου)), καλώς (6). Προβιβάσιμος βαθμός 

είναι το 6 και οι μεγαλύτεροί του. Ο βαθμός του Μ.Δ.Ε. προσδιορίζεται από τους 

βαθμούς των μαθημάτων του προγράμματος και τον βαθμό της διπλωματικής 

εργασίας, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου ως εξής: προστίθενται οι μέσοι όροι 

βαθμολογίας των τριών διδακτικών εξαμήνων και ο βαθμός της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας. Το άθροισμα αυτό διαιρείται με το τέσσερα.  Το εξαγόμενο 

είναι ο βαθμός του Μ.Δ.Ε. 

 

Άρθρο 8 

Η γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. παρέχεται από το προσωπικό της Γραμματείας 

του Π.Τ.Δ.Ε και για τις ανάγκες του χρησιμοποιούνται οι αίθουσες, η βιβλιοθήκη, τα 

εργαστήρια και η τεχνολογική υποδομή της Παιδαγωγικής Σχολής. 
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Άρθρο 9 

Οδηγός σπουδών 

Κάθε χρόνο δημοσιεύεται και αναρτάται Οδηγός Σπουδών του Π.Μ.Σ. Ο Οδηγός Σπουδών 

πρέπει να περιλαμβάνει, ιδίως, το πρόγραμμα μαθημάτων, τα ονόματα των 

διδασκόντων/ουσών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών, καθώς και πληροφορίες για τη λειτουργία των εργαστηρίων και της 

βιβλιοθήκης του Τμήματος. 

 

 

Κ ε φ ά λ α ι ο  Β '  

Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ έ ς  Σ π ο υ δ έ ς  δ ε υ τ έ ρ ο υ  ε π ι π έ δ ο υ  

Άρθρο 10 

Προϋποθέσεις και διαδικασία για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος 

1. Ως υποψήφιοι διδάκτορες γίνονται δεκτοί στο Τμήμα κάτοχοι Μ.Δ.Ε. του Π.Τ.Δ.Ε. 

του Α.Π.Θ. ή της ημεδαπής ή  ισότιμου Μ.Δ.Ε.  ομοταγών αναγνωρισμένων 

Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,  σε επιστημονική περιοχή συναφή με εκείνες του Π.Μ.Σ. 

του Π.Τ.Δ.Ε.  

2. Ως υποψήφιοι/ες διδάκτορες είναι δυνατό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να γίνονται 

δεκτοί/ές, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., και πτυχιούχοι της 

ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής μη κάτοχοι 

Μ.Δ.Ε., μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων, συνοδευόμενη από όλα εκείνα τα 

απαραίτητα ερευνητικά, επιστημονικά και επαγγελματικά στοιχεία που μπορούν να 

τεκμηριώσουν την αίτηση και σχετική εισήγηση του προτεινόμενου ως επιβλέποντα 

καθηγητή ή επιβλέπουσας καθηγήτριας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο/η 

υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων 

που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

3. Η διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 9 Ν. 3685/08. Ο υποψήφιος υποβάλλει βιογραφικό σημείωμα και σχετική 

αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος στην οποία προσδιορίζει την επιστημονική 

περιοχή της διδακτορικής διατριβής που ενδιαφέρεται να εκπονήσει και το μέλος 

Δ.Ε.Π. το οποίο επιθυμεί να οριστεί ως επιβλέπων καθηγητής. Ο προτεινόμενος ως 

επιβλέπων καθηγητής, ο οποίος δεν μπορεί να επιβλέπει πάνω από πέντε (5) 
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διδακτορικές διατριβές, εισηγείται για την αποδοχή ή όχι της προτεινόμενης 

διδακτορικής διατριβής. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή 

(Τ.Σ.Ε.) με βάση τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3685/2008. Ως 

μέλη της Τ.Σ.Ε. είναι δυνατό να ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία βρίσκονται σε 

εκπαιδευτική άδεια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν υφίσταται αντικειμενική 

αδυναμία ή ισχυρός λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση επιβλέποντος 

καθηγητή/τριας ή μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής, με ειδικά αιτιολογημένη και 

τεκμηριωμένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο τρόπος άσκησης της επίβλεψης δεν μπορεί να 

συνιστά λόγο αντικατάστασης. Ο/η υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει, όποτε 

κρίνεται απαραίτητο από την Τ.Σ.Ε., την πρόοδο της ερευνητικής του εργασίας στα 

μέλη της και, σε ανοικτή διάλεξη, θέματα σχετικά με την ερευνητική του εργασία. 

4. Η Τ.Σ.Ε., με την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, υποβάλλει εισηγητική 

έκθεση προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. ώστε να προχωρήσει η διαδικασία ορισμού της επταμελούς 

εξεταστικής επιτροπής. Η κρίση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα/διδάκτορος γίνεται 

μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του/της. Η εξέταση της διδακτορικής 

διατριβής  γίνεται με δημόσια υποστήριξη σε εύλογο χρόνο. Η ημερομηνία, η ώρα και 

ο τόπος της δημόσιας υποστήριξης της διατριβής ορίζονται από την επταμελή 

εξεταστική επιτροπή. 

5. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της 

Τ.Σ.Ε. Για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες που γίνονται, κατ’ εξαίρεση, δεκτοί/ές 

χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. το ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης του Δ.Δ. 

ανέρχεται σε τέσσερα (4) τουλάχιστον πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία 

ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Το ανώτατο χρονικό όριο 

εκπόνησης Δ.Δ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη. 

Κατά περίπτωση, μπορεί να δίνεται παράταση για ένα (1) ημερολογιακό έτος, με 

απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της Τ.Σ.Ε. Η 

πάροδος και του χρόνου παράτασης συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του/της 

υποψηφίου/ας διδάκτορα/ος και την αφαίρεση του θέματος της διδακτορικής 

διατριβής, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

6. Τουλάχιστον ένα αντίτυπο της διδακτορικής διατριβής κατατίθεται στην Κεντρική 

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και δύο αντίτυπα στη βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής 

Σχολής. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας καταθέτει και τα απαιτούμενα από το Εθνικό 

Κέντρο Τεκμηρίωσης στοιχεία. 
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7. Κατά τη διαδικασία εξέτασης διδακτορικής διατριβής είναι δυνατό να συμμετέχουν 

ως μέλη της εξεταστικής επιτροπής μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία βρίσκονται σε εκπαιδευτική 

ή άλλη άδεια. Ο/Η υποψήφιος/α αναπτύσσει, επί ημίωρο περίπου, τη διατριβή του, 

δημόσια, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και απαντά στις ερωτήσεις 

και στις παρατηρήσεις των μελών της. Με σύμφωνη γνώμη της επιτροπής είναι 

δυνατό να υποβληθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις και από το ακροατήριο. Η όλη 

διαδικασία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες. Στη συνέχεια, αποχωρεί 

ο/η υποψήφιος/α, συσκέπτεται η επιτροπή και διατυπώνει την τελική της κρίση. Η 

επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της διατριβής και την ουσιαστική 

συμβολή της στην πρόοδο της επιστήμης, καθώς και την απόδοση του/της 

υποψηφίου/ας κατά την υποστήριξη της διατριβής. Για την έγκριση της διδακτορικής 

διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της επταμελούς 

εξεταστικής επιτροπής. 

8. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: Άριστα 

με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με ομόφωνη απόφαση της 

Εξεταστικής Επιτροπής), Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς, με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε κάθε 

περίπτωση, εάν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της 

Εξεταστικής Επιτροπής. 

9. Η έγκριση βεβαιώνεται με πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει εισήγηση από τον/την 

επιβλέποντα/ουσα και αιτιολόγηση της ψήφου των μελών της επταμελούς επιτροπής. 

Υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής και διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. Η 

τελευταία αναγορεύει τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα με την ανάγνωση του πρακτικού 

σε συνεδρίασή της.  

10. Πριν από την καθομολόγηση των υποψηφίων διδακτόρων μπορεί να δοθεί σ’ 

αυτούς/ές πιστοποιητικό για την επιτυχή αποπεράτωση της όλης διαδικασίας. Το Δ.Δ. 

(μεμβράνη) υπογράφεται από τον/την Πρύτανη/ι, τον/την Πρόεδρο και τον/την 

Γραμματέα του Τμήματος και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Α.Π.Θ. 

 

Άρθρο 11 

Γλώσσα Διδακτορικής Διατριβής 

Η διδακτορική διατριβή συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα. Με αιτιολογημένη απόφαση 

της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής σε άλλη γλώσσα. 
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Άρθρο 12 

Λογοκλοπή/παράλειψη αναφοράς σε χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία 

Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία, μεταπτυχιακή ή διδακτορική διατριβή, ο/η 

φοιτητής/τρια ή ο υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το 

έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. 

Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας άλλου/ης –δημοσιευμένης ή μη– χωρίς τη 

δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες 

του/της ίδιου/ας του/της υποψήφιου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να 

στοιχειοθετήσει απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για διαγραφή του/της. Στις παραπάνω περιπτώσεις 

–και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας– η 

Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της υποψηφίου/ας. 

Άρθρο 13 

Συμμετοχή υποψήφιων διδακτόρων στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 

Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους/ες διδάκτορες η επικουρία μελών 

Δ.Ε.Π., σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με ωριαία αντιμισθία που επιβαρύνει 

τον προϋπολογισμό του Α.Π.Θ. 

 

Άρθρο 14 

Καθομολόγηση διδακτόρων 

Η καθομολόγηση των διδακτόρων γίνεται μέχρι πέντε (5) φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος, σε 

δημόσια συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. στην οποία παρίσταται ο Πρύτανης ή ένας/μία εκ των 

Αναπληρωτών Πρυτάνεων. Για όσους/όσες δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού 

τύπου, επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους. 

 

Άρθρο 15 

Τελική διάταξη 

Για μεταβολές ή ερμηνείες άρθρων του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, καθώς και για 

οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύπτει, αρμόδια είναι η Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. 
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Πίνακας διδασκομένων μαθημάτων ανά κατεύθυνση 
 

 

1
η
 Κατεύθυνση: Κοινωνία, εκπαίδευση και παιδαγωγική  

 
 

Α Εξάμηνο 

 

Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας 

 

Ζητήματα κοινωνικής θεωρίας: Κοινωνία της γνώσης και εκπαίδευση 

 

Έθνος, κοινωνία, εκπαίδευση: Ιστορικές και συγχρονικές διαστάσεις  

 

Β Εξάμηνο 

 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

 

Κοινωνική και παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης 

 

Σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές για τα αναλυτικά προγράμματα 

 

Γ Εξάμηνο 

 

Παιδαγωγική της ένταξης, θεραπευτική κουλτούρα στην εκπαίδευση, εκπαίδευση για το 

φύλο και εκπαιδευτικές πρακτικές 

 

Πολυπολιτισμικότητα και εκπαίδευση 

 

Κοινωνικός αποκλεισμός και αντιρατσιστική εκπαίδευση  

 
 

2
η
 Κατεύθυνση: Διδακτική της γλώσσας και της λογοτεχνίας 

 

 

Α Εξάμηνο 

 

Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας 

 

Λειτουργικός και κριτικός γραμματισμός: Θεωρητικές προσεγγίσεις 

 

Θεωρία της λογοτεχνίας και λογοτεχνική εκπαίδευση 

 

Β Εξάμηνο 

 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

 

Λειτουργικός και κριτικός γραμματισμός: Διδακτικές εφαρμογές 

 

Παιδική λογοτεχνία: Θεωρία και πράξη 
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Γ Εξάμηνο 

 

Επικοινωνία στη σχολική τάξη και εγγράμματες ταυτότητες 

 

Γραμματισμός στη δεύτερη γλώσσα 

 

Επιλογή ανάμεσα σε α) Πολυγραμματισμοί στο σχολείο. β) Θεωρίες της ανάγνωσης και 

αναγνωστικές πρακτικές.  
 

 

3
η
 Κατεύθυνση: Θετικές επιστήμες και διδακτικές τους 

 

 

Α Εξάμηνο  

 

Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας 

 

Θετικισμός, νεοθετικισμός και μια νέα θεωρία των   

αξιών της τεχνοεπιστήμης 

 

Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση 

και τη διδασκαλία των μαθηματικών 

 

Β Εξάμηνο 

 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

 

Η φύση των φυσικών επιστημών και η διδασκαλία της 

με διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης και πολυμεσικές 

αφηγήσεις 

 

Αστρονομία: ιστορία – πράξη- διδακτική  

 

Γ Εξάμηνο 

 

Διδασκαλία και μάθηση στις φυσικές επιστήμες  

 

Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών στην   

εκπαίδευση 

 

Ζητήματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης στη 

σχολική πρακτική 

 

 

 

 


