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Αντικείμενο – Σκοπόσ – Στόχοι  
Σο Σμιμα Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ χολισ Περιβάλλοντοσ, Γεω-

γραφίασ και Εφαρμοςμζνων Οικονομικϊν του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου, οργανϊνει 
και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Π.Μ..) με τίτλο «Εκπαίδευςθ και 
Πολιτιςμόσ», ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. υπϋ αρικμ. 4485/2017. 

Αντικείμενο του Π.Μ. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» είναι θ επιςτθμονικι εξειδί-
κευςθ πτυχιοφχων Πανεπιςτθμίων και Σεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (Σ.Ε.Ι.) 
ςε κζματα εκπαίδευςθσ και πολιτιςμοφ, τα οποία αφοροφν ςε παιδιά και νζουσ με ι χω-
ρίσ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. υγκεκριμζνα, το Πρόγραμμα αποςκοπεί ςτο να ςυμ-
βάλλει ςτθν ανάπτυξθ εξειδικευμζνθσ γνϊςθσ, κατανόθςθσ και δεξιοτιτων ςε κζματα 
που αφοροφν τα ακόλουκα: α) τθ μάκθςθ, τθ διδαςκαλία, τθ γνωςτικι και ψυχοκοινωνι-
κι ανάπτυξθ παιδιϊν και εφιβων, τθν υποςτιριξθ μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 
ανάγκεσ και μακθςιακζσ δυςκολίεσ, β) τθν οργάνωςθ και τθ διοίκθςθ τθσ εκπαιδευτικισ 
μονάδασ και γ) τθν τζχνθ και τον πολιτιςμό και τθν αξιοποίθςι τουσ ςε οργανωμζνεσ δο-
μζσ πολιτιςτικισ εκπαίδευςθσ. 

Ειδικότεροι ςτόχοι του ςυγκεκριμζνου Προγράμματοσ είναι, ανάλογα με τθν Ειδί-
κευςθ, να καταςτιςει τουσ αποφοίτουσ του ικανοφσ να: 
[1] ςυμβάλλουν ςτθν αναβάκμιςθ τθσ διδακτικισ πράξθσ και τθν προαγωγι τθσ ζρευ-

νασ που ςχετίηεται με αυτιν, 
[2] εφαρμόηουν αποτελεςματικζσ ςτρατθγικζσ μάκθςθσ και διδαςκαλίασ, μεκόδουσ 

αξιολόγθςθσ και υποςτιριξθσ προκειμζνου να ανταποκρίνονται αποτελεςματικά 
ςτισ γνωςτικζσ, κοινωνικζσ και ςυναιςκθματικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν με ι χωρίσ 
ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ, 

[3] κατανοιςουν ςε βάκοσ τισ αρχζσ τθσ διοικθτικισ επιςτιμθσ αλλά και τθσ οικονομι-
κισ αξίασ τθσ εκπαίδευςθσ, 

[4] χειρίηονται με επιτυχία ηθτιματα οργάνωςθσ και διοίκθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ μο-
νάδασ, ϊςτε να καταςτοφν ικανοί να αντιμετωπίηουν τα ποικίλα προβλιματα που 
αφοροφν ςτθ διοίκθςθ ενόσ οργανιςμοφ και κυρίωσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, 

[5] διευρφνουν και ενιςχφςουν τισ γνϊςεισ και τισ επαγγελματικζσ δεξιότθτζσ τουσ, ζ-
τςι ϊςτε να λαμβάνουν ορκολογικότερεσ αποφάςεισ και να λειτουργοφν αποτελε-
ςματικά ωσ ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ, 

[6] καλλιεργοφν τα πολιτιςμικά ενδιαφζροντα των μακθτϊν και τθν ευαιςκθςία τουσ 
ςε κζματα πολιτιςμοφ και ςεβαςμοφ τθσ πολιτιςμικισ διαφορετικότθτασ, 

[7] επιμελοφνται τθ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων και να 
αναλαμβάνουν δράςεισ πολιτιςτικοφ τουριςμοφ, 

[8] χειρίηονται με επιτυχία ηθτιματα οργάνωςθσ και διοίκθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ μο-
νάδασ, 

[9] λειτουργοφν αποτελεςματικά ωσ ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ. 
 
Δομή - Χαρακτηριςτικά 
Σο Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» απονζμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν που-

δϊν (Δ. Μ. .) ςτισ παρακάτω Ειδικεφςεισ: 
[1] Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη, με αντικείμενα που ςχετίηονται, 

μεταξφ άλλων, με τθ μάκθςθ, τθ διδαςκαλία, τθ γνωςτικι και ψυχοκοινωνικι ανά-
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πτυξθ παιδιϊν και εφιβων, τθ διαχείριςθ τθσ ςχολικισ τάξθσ, τισ διαπροςωπικζσ 
ςχζςεισ ςτο ςχολείο κακϊσ και τθν υποςτιριξθ μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 
ανάγκεσ. 

[2] Διοίκηςη και Διαχείριςη Εκπαιδευτικών Μονάδων, με αντικείμενα που ςχετίηο-
νται, μεταξφ άλλων,  με τισ αρχζσ του ςφγχρονου management, τθ διαχείριςθ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθν επίδραςθ που αςκεί το ςτυλ τθσ θγεςίασ ςτθ λειτουρ-
γία ενόσ εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ, τθν οργανωςιακι ςυμπεριφορά, τισ διαδικα-
ςίεσ λιψθσ απόφαςθσ και τθν εποικοδομθτικι λφςθ οργανωςιακϊν προβλθμάτων. 

[3] Πολιτιςμική Αγωγή, με αντικείμενα που ςχετίηονται με κζματα τζχνθσ και πολιτι-
ςμοφ, με ζμφαςθ ςτθν ελλθνικι πολιτιςμικι παράδοςθ, ςε ςυνάρτθςθ με τθν ευ-
ρωπαϊκι και τθν παγκόςμια πολιτιςμικι κλθρονομιά. 
Σο Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» υλοποιείται ωσ Ρρόγραμμα Ρλήρουσ Φοί-

τηςησ. το πλαίςιο του Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» προςφζρονται 12 υποχρεω-
τικά μακιματα διάρκειασ 12 εβδομάδων και θ διάρκεια φοίτθςθσ είναι τζςςερα (4) ακα-
δθμαϊκά εξάμθνα. τθ διάρκεια φοίτθςθσ ςυμπεριλαμβάνεται και ο χρόνοσ που απαιτεί-
ται για τθν εκπόνθςθ και υποβολι προσ κρίςθ τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ (Δ.Ε.). 

Σο Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» περιλαμβάνει Ρρακτική Άςκηςη ςε δομζσ 
ειδικισ και γενικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ διάρκειασ 200 ωρϊν. Θ Πρακτικι Άςκθςθ, θ 
οποία αποτελεί ξεχωριςτό μάκθμα, προςφζρεται ςτουσ φοιτθτζσ τθσ Ειδίκευςθσ «Παι-
δαγωγικι Ψυχολογία και Εκπαιδευτικι Πράξθ». 

Σο Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» υποςτθρίηει μια ςειρά από δραςτηριότη-
τεσ ανταποδοτικοφ χαρακτήρα για τουσ φοιτθτζσ του όπωσ βραβεία, υποτροφίεσ, ςεμι-
νάρια, εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, βιωματικζσ αςκιςεισ προςωπικισ ανάπτυξθσ και εκπαι-
δευτικζσ αςκιςεισ ςε ςχολικζσ μονάδεσ, μουςεία, ιδρφματα και φορείσ που αςχολοφνται 
με τον πολιτιςμό. Επιπρόςκετα, το Π.Μ.. διοργανϊνει ςυνζδρια - θμερίδεσ με δωρεάν 
ςυμμετοχι των φοιτθτϊν του, επιςκζψεισ ςε μουςεία και άλλουσ χϊρουσ πολιτιςμοφ 
κακϊσ και εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ. 

 
Πργανα λειτουργίασ 
Για τθν οργάνωςθ και λειτουργία του Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» αρμό-

δια όργανα είναι τα εξισ:  
[1] Η Σφγκλητοσ του Χαροκοπείου Ρανεπιςτημίου, θ οποία αποφαίνεται για κάκε ηι-

τθμα ακαδθμαϊκοφ, διοικθτικοφ, οργανωτικοφ και οικονομικοφ χαρακτιρα που 
ςχετίηεται με τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. 

[2] Η Επιτροπή Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν αποτελείται από τον Αντιπρφτανθ Ακαδθ-
μαϊκϊν Τποκζςεων, ο οποίοσ εκτελεί χρζθ προζδρου, και τουσ Κοςμιτορεσ του Χα-
ροκοπείου Πανεπιςτθμίου, ωσ μζλθ, και είναι αρμόδια για ηθτιματα που αφοροφν 
ςτθν αξιολόγθςθ τθσ ειςιγθςθσ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ για Κδρυςθ Π.Μ.. 

[3] Η Συνζλευςη του Τμήματοσ Οικιακήσ Οικονομίασ και Οικολογίασ, θ οποία είναι 
αρμόδια για τον οριςμό των μελϊν τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ (.Ε.) του Προ-
γράμματοσ, τθ ςυγκρότθςθ των επιτροπϊν επιλογισ ι εξζταςθσ των υποψιφιων 
μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, τθν κατανομι του διδακτικοφ ζργου μεταξφ των διδα-
ςκόντων του Π.Μ.., τθ διαπίςτωςθ τθσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ τθσ φοίτθςθσ 
προκειμζνου να απονεμθκεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Δ.Μ..) κακϊσ 
και για κάκε άλλο κζμα που προβλζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
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[4] Η Συντονιςτική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Ρ.Μ.Σ., θ οποία είναι αρμόδια για τθν παρακο-
λοφκθςθ, τθν εποπτεία και το ςυντονιςμό λειτουργίασ του Προγράμματοσ. Επίςθσ 
θ .Ε. είναι υπεφκυνθ για τθν οργάνωςθ, διεξαγωγι και επεξεργαςία των αποτελε-
ςμάτων τθσ ετιςιασ αξιολόγθςθσ του Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ». Θ .Ε. 
απαρτίηεται από πζντε (5) μζλθ Δ.Ε.Π. του Σμιματοσ, τα οποία ζχουν αναλάβει με-
ταπτυχιακό ζργο. Σα μζλθ τθσ .Ε. εκλζγονται από τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ με 
διετι κθτεία. 

[5] Ο Διευθυντήσ του Ρ.Μ.Σ. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» ζχει τθν ευκφνθ τθσ οργα-
νωτικισ και λειτουργικισ διεφκυνςθσ του Π.Μ.. Ειςθγείται τόςο ςτθ .Ε. όςο και 
απευκείασ ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ κάκε 
κζμα που αφορά ςτθν αποτελεςματικι λειτουργία και τθν ποιοτικι βελτίωςθ του 
Προγράμματοσ. Είναι αρμόδιοσ για τθ ςφνταξθ του προχπολογιςμοφ και του απο-
λογιςμοφ του Π.Μ.., τουσ οποίουσ υποβάλλει ςτα αρμόδια όργανα, τθ ςφναψθ 
ςυμβάςεων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Προγράμματοσ, τον ζλεγχο τθσ εκτζ-
λεςθσ του προχπολογιςμοφ και τθσ ζκδοςθσ των εντολϊν πλθρωμισ των ςχετικϊν 
με το Π.Μ.. δαπανϊν. Ο Διευκυντισ του Π.Μ.. είναι μζλοσ τθσ .Ε. και ορίηεται 
μαηί με τον Αναπλθρωτι του, με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ Οικιακισ 
Οικονομίασ και Οικολογίασ, για διετι κθτεία. Προεδρεφει τθσ .Ε., είναι μζλοσ 
Δ.Ε.Π. ςτθ βακμίδα του Κακθγθτι ι του Αναπλθρωτι Κακθγθτι και είναι του ιδίου 
ι ςυναφοφσ αντικειμζνου με το γνωςτικό αντικείμενο του Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και 
Πολιτιςμόσ». Ο Διευκυντισ δεν μπορεί να ζχει περιςςότερεσ από δφο (2) ςυνεχό-
μενεσ κθτείεσ και δε δικαιοφται επιπλζον αμοιβι για το διοικθτικό του ζργο ωσ Δι-
ευκυντι. Θ κθτεία και οι αρμοδιότθτεσ του Διευκυντι του Π.Μ.. κα εναρμονίηο-
νται με τισ διατάξεισ του εκάςτοτε ιςχφοντοσ Νόμου. 

[6] Επιτροπζσ Επιλογήσ Μεταπτυχιακϊν Φοιτητϊν (Ε.Ε.Μ.Φ.). Για κάκε Ειδίκευςθ του 
Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» προβλζπεται θ λειτουργία τριμελοφσ 
Ε.Ε.Μ.Φ., θ οποία είναι υπεφκυνθ για τθν αξιολόγθςθ φοιτθτϊν και τθν προετοι-
μαςία και υποβολι τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ υποψθφίων ςτθ υνζλευςθ του Σμι-
ματοσ, ςφμφωνα με τα κριτιρια που παρατίκενται ςτον παρόντα Κανονιςμό Μετα-
πτυχιακϊν πουδϊν. Οι Ε.Ε.Μ.Φ. ορίηονται από τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ. 
 
Κανόνεσ λειτουργίασ - Διοικητική, τεχνική και οικονομική υποςτήριξη του Ρ.Μ.Σ. 
Σο Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» εντάςςεται ςτο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό του 

Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου, όπωσ προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία, τον Οργανι-
ςμό και τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Ιδρφματοσ, αποςκοπεί ςτθν προαγωγι τθσ γνϊςθσ 
και τθν ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ και τθν ικανοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν, ερευνθτικϊν και 
αναπτυξιακϊν αναγκϊν τθσ χϊρασ, διζπεται από επιςτθμονικι ςυνοχι, αναφζρεται ςε 
ειδικότθτεσ ςυγγενείσ προσ τα επιςτθμονικά πεδία του Προπτυχιακοφ Προγράμματοσ 
πουδϊν του Σμιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ και πλθροί προχποκζςεισ 
που εγγυϊνται υψθλό επίπεδο ςπουδϊν. Θ υλοποίθςθ του Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πο-
λιτιςμόσ» πραγματοποιείται μζςω του Σμιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ. Σο 
Σμιμα υποςτθρίηει επιςτθμονικά και τεχνικά το Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» 
μζςω των μελϊν Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π. που ανικουν ςε αυτό. Επιπλζον, το 
Σμιμα διακζτει ςφγχρονεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ και πλιρωσ εξοπλιςμζνα με θλεκτρο-
νικοφσ υπολογιςτζσ εργαςτιρια, που μποροφν να ςτθρίξουν αποτελεςματικά τθ λειτουρ-
γία του Π.Μ.. 
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Θ χρθματοδότθςθ του Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» δφναται να προζρχεται 
από: 
[1] τον προχπολογιςμό του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου, 
[2] τον προχπολογιςμό του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, 
[3] δωρεζσ, παροχζσ, κλθροδοτιματα, χορθγίεσ φορζων του δθμοςίου τομζα, 
[4] πόρουσ από ερευνθτικά προγράμματα, 
[5] πόρουσ από προγράμματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι άλλωσ διεκνϊν οργανιςμϊν, 
[6] μζροσ των εςόδων των Ειδικϊν Λογαριαςμϊν Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) του 

Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου, 
[7] κάκε άλλθ νόμιμθ πθγι. 

Μζροσ των λειτουργικϊν εξόδων του Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» καλφ-
πτεται από τζλθ φοίτθςθσ. Με απόφαςθ τθσ υγκλιτου του Χαροκοπείου Πανεπιςτιμιου 
κακορίηεται το φψοσ των τελϊν φοίτθςθσ που κα καταβάλουν ετθςίωσ οι μεταπτυχιακοί 
φοιτθτζσ κατά τθν εγγραφι τουσ ςτο Π.Μ.. 

Θ οικονομικι διαχείριςι των εςόδων που καταβάλλουν οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ 
του Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» πραγματοποιείται από τον ΕΛΚΕ του Ιδρφματοσ. 
Σο 70% των ςυνολικϊν εςόδων καλφπτει τα λειτουργικά ζξοδα του Προγράμματοσ που 
αφοροφν ςε δαπάνεσ διδαςκαλίασ, διοικθτικισ και τεχνικισ υποςτιριξθσ, μετακινιςεων, 
εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ, αναλϊςιμων, χοριγθςθσ υποτροφιϊν ςε μεταπτυχιακοφσ φοι-
τθτζσ και λοιπζσ δαπάνεσ. Σο 30% των ςυνολικϊν εςόδων παρακρατείται από τον ΕΛΚΕ 
για τθν κάλυψθ λειτουργικϊν εξόδων του Ιδρφματοσ, με προτεραιότθτα ςτθν κάλυψθ 
των αναγκϊν των Π.Μ.. του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου που λειτουργοφν χωρίσ τζλθ 
φοίτθςθσ και, δευτερευόντωσ, για βελτίωςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ των φοιτθτϊν (ςε υπθρε-
ςίεσ όπωσ οι Γραμματείεσ, θ Βιβλιοκικθ, οι Τπθρεςίεσ Τποςτιριξθσ Φοιτθτϊν, θ Μονάδα 
Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ-ΜΟΔΙΠ και οι λοιπζσ υπθρεςίεσ του Πανεπιςτθμίου). 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των κζςεων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν για το Π.Μ.. «Εκπαί-
δευςθ και Πολιτιςμόσ» κακορίηεται με τθν ζγκριςθ λειτουργίασ του φςτερα από εκτίμθςθ: 
[1] των δυνατοτιτων του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ του Σμιματοσ να υποςτθρίηει 

αποτελεςματικά το Πρόγραμμα, 
[2] των εκπαιδευτικϊν υποχρεϊςεων του επιςτθμονικοφ και διδακτικοφ προςωπικοφ 

για τθν ικανοποιθτικι διεξαγωγι των εκπαιδευτικϊν προπτυχιακϊν προγραμμάτων, 
[3] των υλικοτεχνικϊν δυνατοτιτων του Σμιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογί-

ασ, 
[4] των αναγκϊν τθσ χϊρασ ςε εξειδικευμζνο επιςτθμονικό δυναμικό ςτο χϊρο τθσ Εκ-

παίδευςθσ και του Πολιτιςμοφ. 
 

Αριθμόσ μεταπτυχιακϊν φοιτητϊν 
Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των κζςεων ειςερχομζνων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτο 

Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ δεν ξεπερνά τον αρικμό των 
ειςερχομζνων προπτυχιακϊν φοιτθτϊν του Σμιματοσ. Με βάςθ τα παραπάνω και για τθ 
διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ όλων των κφκλων ςπουδϊν του Σμιματοσ Οικιακισ Οικονο-
μίασ και Οικολογίασ, ο μζγιςτοσ αρικμόσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν του Π.Μ.. «Εκ-
παίδευςθ και Πολιτιςμόσ» ορίηεται κατ’ ανϊτατο όριο ςε ςαράντα πζντε (45) κατ’ ζτοσ.  
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Τρόποσ και διαδικαςία επιλογήσ μεταπτυχιακϊν φοιτητϊν 
το Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι του Σμιματοσ 

Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου, πτυχιοφχοι Παι-
δαγωγικϊν και άλλων ςυναφϊν με το Π.Μ.. Σμθμάτων Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ 
κακϊσ και Σμθμάτων αναγνωριςμζνων ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ. Επίςθσ, 
γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Σμθμάτων Σεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (Σ.Ε.Ι.) 
ςυναφϊν με το γνωςτικό αντικείμενο του Π.Μ.. 

Κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ, κατά τθ διάρκεια του χειμερινοφ εξαμινου ςπουδϊν, ιτοι 
ζξι (6) μινεσ πριν από τθν ζναρξθ του Π.Μ.., θ υνζλευςθ του Σμιματοσ Οικιακισ Οικο-
νομίασ και Οικολογίασ προβαίνει ςε πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ειςα-
γωγι φοιτθτϊν ςτο Π.Μ. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» ςτθν οποία αναφζρονται: 
[1] οι Ειδικεφςεισ του Π.Μ.. που κα δεχκοφν μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, 
[2] οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των υποψθφίων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν 

ςτθ διαδικαςία επιλογισ, 
[3] τα προαπαιτοφμενα προςόντα των υποψθφίων, 
[4] ο αρικμόσ των διακζςιμων υποτροφιϊν και τα κριτιρια απονομισ τουσ, 
[5] τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που πρζπει να υποβλθκοφν, 
[6] οι προκεςμίεσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν και θ ακριβισ διαδικαςία με 

τθν οποία πρζπει να υποβλθκοφν. 
Θ πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται ςτον θμεριςιο ι/και θλεκτρονικό τφπο κακϊσ και ςτθν 

ιςτοςελίδα του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου και κοινοποιείται ςτα ενδιαφερόμενα Τ-
πουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ι Ν.Π.Ι.Δ. κακϊσ και τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ αυτϊν. 

Οι αιτιςεισ των υποψθφίων πρζπει να ςυνοδεφονται από τα παρακάτω δικαιολο-
γθτικά: 

[1] αίτθςθ υποψθφιότθτασ, ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον υπο-
ψιφιο (διατίκεται από τθ Γραμματεία του Π.Μ.. και ςτθν αντίςτοιχθ ιςτοςελίδα 
του Σμιματοσ), 

[2] φωτοτυπία των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ, 
[3] αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, 
[4] αντίγραφο πτυχίου, με αναγνϊριςθ του Διεπιςτθμονικοφ Οργανιςμοφ Ανα-

γνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (ΔΟΑΣΑΠ) για τίτλουσ ςπουδϊν 
που προζρχονται από Πανεπιςτιμιο τθσ αλλοδαπισ, 

[5] Πιςτοποιθτικό ςπουδϊν με αναλυτικι βακμολογία όλων των προπτυχια-
κϊν μακθμάτων και τθσ πτυχιακισ εργαςίασ, 

[6] άλλα αντίγραφα πτυχίων Πανεπιςτθμίων ι Σ.Ε.Ι. (εφόςον υπάρχουν), 
[7] αντίγραφα μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν (εφόςον υπάρχουν), 
[8] επικυρωμζνα αντίγραφα πιςτοποιθτικϊν γλωςςομάκειασ, 
[9] αντίγραφα επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων ι άλλου επιςτθμονικοφ ςυγγρα-

φικοφ ζργου (εφόςον υπάρχουν, 
[10] αντίγραφα βεβαιϊςεων παρακολοφκθςθσ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων 

ι προγραμμάτων κατάρτιςθσ (εφόςον υπάρχουν), 
[11] αντίγραφο βεβαίωςθσ γνϊςθσ Θ/Τ (εφόςον υπάρχουν), 
[12] βεβαίωςθ ςχετικισ με το γνωςτικό αντικείμενο του Π.Μ.. επαγγελματικισ 

δραςτθριότθτασ (εφόςον υπάρχει), 
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[13] ςυςτατικζσ επιςτολζσ (με το ονοματεπϊνυμο, τον τίτλο, τθ κζςθ, τθ διεφ-
κυνςθ και το τθλζφωνο του ςυντάξαντοσ˙ μία τουλάχιςτον εκ των δφο ςυςτατικϊν 
επιςτολϊν δφναται να προζρχεται από ακαδθμαϊκό δάςκαλο), 

[14] όποιο επιπρόςκετο πιςτοποιθτικό κρίνουν ςθμαντικό για τθν αξιολόγθςθ 
τθσ υποψθφιότθτάσ τουσ. 
Αιτιςεισ οι οποίεσ δε ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά και λοιπά 

δικαιολογθτικά δε λαμβάνονται υπόψθ κατά τθ διαδικαςία επιλογισ των υποψθφίων. Οι 
αιτιςεισ υποβάλλονται θλεκτρονικά, ι με φυςικι παρουςία ι μζςω ταχυδρομείου. Θ 
Γραμματεία του Π.Μ.. του Σμιματοσ παραλαμβάνει τισ αιτιςεισ και τα ςυνθμμζνα δι-
καιολογθτικά των υποψθφίων και τα διαβιβάηει ςτισ Ε.Ε.Μ.Φ. οι οποίεσ είναι υπεφκυνεσ 
για τθν προετοιμαςία και υποβολι τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ των υποψθφίων ςτθ υνζ-
λευςθ του Σμιματοσ. Ζργο των Ε.Ε.Μ.Φ. είναι: 
[1] ο ζλεγχοσ των αιτιςεων ωσ προσ το ζγκαιρο τθσ υποβολισ τουσ, 
[2] ο ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ όλων των υποβλθκζντων πιςτοποιθτικϊν, 
[3] ο ζλεγχοσ τθσ γλωςςικισ επάρκειασ. Απαραίτθτθ είναι θ τεκμθρίωςθ του-

λάχιςτον επιπζδου «Β2» («καλι γνϊςθ»), θ οποία μπορεί να γίνει είτε με Κρατικό 
Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ είτε με άλλο πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ αντί-
ςτοιχου επιπζδου. Από τθν υποχρζωςθ αυτι εξαιροφνται οι κάτοχοι αναγνωριςμζ-
νου από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. προπτυχιακοφ ι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν Ανϊτα-
του Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ τθσ Αλλοδαπισ, 

[4] θ κατάρτιςθ προγράμματοσ προφορικισ ςυνζντευξθσ των υποψθφίων, το 
οποίο κοινοποιείται ςτθν Ιςτοςελίδα του Π.Μ.., 

[5] θ οργάνωςθ και διεξαγωγι των ςυνεντεφξεων, 
[6] θ κατάταξθ των υποψθφίων κατά ςειρά επιτυχίασ φςτερα από ςυνεκτίμθςθ 

των αποτελεςμάτων τθσ δοκιμαςίασ και των προςόντων των υποψθφίων. 
 
Κριτήρια επιλογήσ μεταπτυχιακϊν φοιτητϊν 
Σο Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» απευκφνεται ςε υποψιφιουσ φοιτθτζσ 

υψθλοφ επιπζδου, θ επιλογι των οποίων γίνεται με ςυνεκτίμθςθ των εξισ κριτθρίων: 
[1] Τη μοριοδότηςη των πιςτοποιημζνων προςόντων των υποψηφίων: βακ-

μόσ πτυχίου, ςυνάφεια προπτυχιακϊν μακθμάτων, πτυχιακι εργαςία, δεφτερο 
πτυχίο, πτυχίο αγγλικισ γλϊςςασ, πτυχία άλλων ξζνων γλωςςϊν πζραν τθσ αγγλι-
κισ, Διδακτορικό Δίπλωμα, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, παρακολοφκθςθ ςυναφϊν ε-
πιμορφωτικϊν προγραμμάτων ι προγραμμάτων κατάρτιςθσ, επαγγελματικι δρα-
ςτθριότθτα ςτθν εκπαίδευςθ ι ςε άλλο πολιτιςτικό φορζα, δθμοςιεφςεισ ςε επι-
ςτθμονικά περιοδικά ι πλιρθ πρακτικά επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων με κριτζσ, άλλο 
ςυναφζσ ςυγγραφικό ζργο, γνϊςθ Θ/Τ από πιςτοποιθμζνο φορζα, ςυςτατικζσ επι-
ςτολζσ.  

[2] Ατομική ςυνζντευξη.  
Σα προαναφερκζντα κριτιρια αξιολόγθςθσ των υποψθφίων δφναται να διαφορο-

ποιθκοφν φςτερα από απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ, θ οποία λαμβάνεται πριν 
από τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

Οι Ε.Ε.Μ.Φ., ςυνεκτιμϊντασ όλα τα ανωτζρω, υποβάλλουν τισ προτάςεισ τουσ (ςει-
ρά κατάταξθσ) για ζγκριςθ και επικφρωςθ ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ. Ο κατάλογοσ 
των επιτυχόντων δθμοςιεφεται ςτον ιςτότοπο του Π.Μ.. και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων 
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του Πανεπιςτθμίου και οι εγγραφζσ των επιτυχόντων ολοκλθρϊνονται τουλάχιςτον δε-
καπζντε (15) θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του Π.Μ.. 

Σα μζλθ των κατθγοριϊν Ε.Ε.Π. κακϊσ και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π. του Σμιματοσ Οικια-
κισ Οικονομίασ και Οικολογίασ των οποίων το αντικείμενο του τίτλου ςπουδϊν και του 
ζργου που επιτελοφν ςτο Σμιμα είναι ςυναφζσ με το γνωςτικό αντικείμενο του Π.Μ.. 
«Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» μποροφν, μετά από αίτθςι τουσ, να εγγραφοφν ωσ υπερά-
ρικμοι, και μόνο ζνασ κατ’ ζτοσ. 
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ΦΟΙΤΗΣΗ  
 
Εγγραφή 
Θ φοιτθτικι ιδιότθτα αποκτάται με τθν εγγραφι του φοιτθτι ςτο Π.Μ.. Θ εγγραφι 

του φοιτθτι ςτο Π.Μ.. είναι υποχρεωτικι και πρζπει να γίνει προ τθσ καταλθκτικισ θ-
μερομθνίασ, όπωσ αυτι εμφανίηεται ςτο θμερολόγιο ακαδθμαϊκϊν δραςτθριοτιτων του 
Π.Μ.. ςτθν ιςτοςελίδα του. Οι φοιτθτζσ εγγράφονται κάκε εξάμθνο. Παραβίαςθ τθσ 
προκεςμίασ εγγραφισ ιςοδυναμεί με απϊλεια τθσ δυνατότθτασ παρακολοφκθςθσ του 
τρζχοντοσ εξαμινου. ε αυτι τθν περίπτωςθ, για τθ ςυνζχιςθ τθσ φοίτθςθσ απαιτείται 
απόφαςθ τθσ .Ε. Θ εγγραφι πραγματοποιείται με ενυπόγραφθ αίτθςθ του φοιτθτι 
προσ τθ Γραμματεία του Π.Μ.. και εγκρίνεται από τθ Γραμματεία του Π.Μ.., εφόςον 
κρίνεται ότι πλθροφνται οι οριςμζνεσ από το Πρόγραμμα ακαδθμαϊκζσ και οικονομικζσ 
προχποκζςεισ. 

Κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ, με τθν εγγραφι του ςτο Πρόγραμμα, αποδζχεται: 
[1] τουσ κανόνεσ λειτουργίασ του Π.Μ.., όπωσ αναφζρονται ςτον παρόντα 

Εςωτερικό Κανονιςμό πουδϊν και αφοροφν ςτισ προχποκζςεισ φοίτθςθσ ςτο 
Πρόγραμμα, και αναγνωρίηει το δικαίωμα τθσ υνζλευςθ του Σμιματοσ να αποφα-
ςίςει τθ διαγραφι του ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ ι παραβίαςισ τουσ από τον ίδιο,  

[2] τισ υποχρεϊςεισ που του ανατίκενται από τουσ διδάςκοντεσ ςτο Πρόγραμ-
μα κακϊσ και τθ διδακτικι και βακμολογικι διαχείριςθ του μακιματοσ από τον ί-
διο το διδάςκοντα, 

[3] το ωρολόγιο πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ και εξζταςθσ των μακθμάτων 
και των δραςτθριοτιτων που είναι υποχρεωτικζσ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ του 
Προγράμματοσ, κακϊσ και τισ αλλαγζσ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα που δφνανται να 
προκφψουν λόγω αργιϊν, κωλφματοσ των διδαςκόντων ι και άλλων αςτάκμθτων 
παραγόντων.  
 
Διάρκεια φοίτηςησ 
Θ ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια για τθν απόκτθςθ Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν που-

δϊν (Δ.Μ..) ορίηεται ςτα τζςςερα (4) ακαδθμαϊκά εξάμθνα εκ των οποίων τρία (3) εξά-
μθνα διατίκενται για τθ διδαςκαλία μακθμάτων και ζνα (1) εξάμθνο για τθν εκπόνθςθ 
και ολοκλιρωςθ τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ (Δ.Ε.). 

το πλαίςιο του Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» προςφζρονται 12 μακιματα 
κατανεμθμζνα ςε τρία (3) ακαδθμαϊκά εξάμθνα, τζςςερα (4) μακιματα ανά ακαδθμαϊκό 
εξάμθνο. τθ διάρκεια φοίτθςθσ ςυμπεριλαμβάνεται και ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν 
εκπόνθςθ, υποςτιριξθ και αξιολόγθςθ τθσ Δ.Ε. (4ο εξάμθνο ςπουδϊν). Θ διάρκεια των 
μακθμάτων είναι 12 εβδομάδεσ ανά εξάμθνο ςπουδϊν. 

Οι φοιτθτζσ τθσ Ειδίκευςθσ «Παιδαγωγικι Ψυχολογία και Εκπαιδευτικι Πράξθ» κα-
τά τθ διάρκεια του 3ου ακαδθμαϊκοφ εξαμινου ςπουδϊν, αντί για τζςςερα (4), παρακο-
λουκοφν δφο (2) μακιματα και πραγματοποιοφν Πρακτικι Άςκθςθ ςε δομζσ ειδικισ και 
γενικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ διάρκειασ 200 ωρϊν που αντιςτοιχεί ςε δφο (2) μακι-
ματα. 

Ο μζγιςτοσ χρόνοσ φοίτθςθσ για τθν απόκτθςθ Δ.Μ.. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
δφο (2) επιπλζον ακαδθμαϊκά εξάμθνα, πζραν του ελάχιςτου χρόνου διάρκειασ των 
ςπουδϊν, κατά τα οποία θ φοίτθςθ μπορεί να αφορά είτε ςτθ ςυγγραφι τθσ διπλωματι-
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κισ εργαςίασ είτε ςτθν παρακολοφκθςθ και εξζταςθ μακθμάτων. ε περίπτωςθ υπζρβα-
ςθσ του ανϊτατου χρονικοφ ορίου φοίτθςθσ, ο φοιτθτισ διαγράφεται με απόφαςθ τθσ 
υνζλευςθσ του Σμιματοσ. Για ςοβαροφσ λόγουσ και μετά από αίτθςθ του φοιτθτι –
ςυνοδευόμενθ από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά δθμοςίων φορζων–, θ υνζλευςθ 
του Σμιματοσ μπορεί να εγκρίνει τθν παράταςθ τθσ διάρκειασ ςπουδϊν κατά ζνα (1) μό-
νο επιπλζον εξάμθνο, μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ .Ε. τθν περίπτωςθ αυτι, ο 
φοιτθτισ κα πρζπει να ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τισ ςπουδζσ του ςτο προβλεπόμενο διά-
ςτθμα, ειδάλλωσ, και μετά τθν εκπνοι του χρονικοφ αυτοφ διαςτιματοσ, ο φοιτθτισ δια-
γράφεται υποχρεωτικά από το Π.Μ.. µε απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ. 

 
Κανόνεσ φοίτηςησ 
Όλα τα μακιματα του Προγράμματοσ είναι εξαμθνιαία και υποχρεωτικά, θ διδα-

ςκαλία είναι τρίωρθ και τα μακιματα προςφζρονται είτε ςτο χειμερινό είτε ςτο εαρινό 
εξάμθνο. Θ διάρκεια ολοκλιρωςθσ των μακθμάτων κάκε εξαμινου είναι δϊδεκα (12) 
εβδομάδεσ, ενϊ μετά τθν περάτωςι τουσ ακολουκεί εξεταςτικι περίοδοσ. 

Θ φοίτθςθ ςτο πλαίςιο των μακθμάτων με μζςα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ και 
διδαςκαλίασ δφναται να πραγματοποιθκεί ςε ποςοςτό ίςο ι μικρότερο του τριάντα πζ-
ντε τοισ εκατό (35%) τθσ ςυνολικισ διάρκειασ του μακιματοσ. Θ εξ αποςτάςεωσ φοίτθςθ 
προβλζπεται ςτο πλαίςιο των παρακάτω δραςτθριοτιτων: 
[1] πραγματοποίθςθ διαλζξεων από διακεκριμζνουσ επιςτιμονεσ Πανεπιςτθ-

μίων και Ερευνθτικϊν Κζντρων τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, 
[2] παρακολοφκθςθ μακιματοσ από φοιτθτζσ των οποίων θ φυςικι παρουςία 

ςτο Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο δεν είναι δυνατι. 
Όλεσ οι υποχρεϊςεισ φοίτθςθσ ςτο πλαίςιο των μακθμάτων, όπωσ θ ςυγγραφι, 

παρουςίαςθ και παράδοςθ εργαςιϊν, κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί πλιρωσ εντόσ 
τθσ διάρκειασ του εξαμινου και μζχρι τθ λιξθ των εξετάςεων. 

Θ επίςθμθ γλϊςςα διδαςκαλίασ του Π.Μ.. είναι θ Ελλθνικι και για τουσ φοιτθτζσ 
του Προγράμματοσ ERASMUS θ Αγγλικι. Σο υποςτθρικτικό επιςτθμονικό υλικό των μα-
κθμάτων δφναται να παρζχεται είτε ςτα Ελλθνικά είτε ςτα Αγγλικά. Ο μεταπτυχιακόσ 
φοιτθτισ που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει το 75% των ωρϊν παρακολοφκθςθσ κάκε μακιμα-
τοσ δεν ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ και υποχρεοφται να επαναλάβει τθν 
παρακολοφκθςθ του εν λόγω μακιματοσ προκειμζνου να ζχει δικαίωμα εξζταςθσ ςε αυ-
τό.  

Σο ωρολόγιο πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ και εξζταςθσ ςτο πλαίςιο των μακθμά-
των και των δραςτθριοτιτων ανακοινϊνεται από τθ Γραμματεία του Π.Μ.. ςτθν αρχι 
κάκε ακαδθμαϊκοφ εξαμινου. Σο ωρολόγιο πρόγραμμα δφναται να τροποποιθκεί ςε ει-
δικζσ περιπτϊςεισ, για παράδειγμα αργίεσ, ζκτακτο κϊλυμα παρουςίασ διδάςκοντα ι 
άλλεσ διδακτικζσ ανάγκεσ. 

  
Αναπλήρωςη μαθημάτων 
ε περίπτωςθ αναβολισ τθσ διδαςκαλίασ κάποιου μακιματοσ κα ορίηεται αναπλι-

ρωςι του μετά από ςυνεννόθςθ του διδάςκοντα με τουσ φοιτθτζσ και τθ Γραμματεία του 
Π.Μ.. Οι αναπλθρϊςεισ των μακθμάτων γίνονται ςτο τζλοσ του ακαδθμαϊκοφ εξαμινου, 
κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου πριν από αυτιν των εξετάςεων.  

 
 



 

 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: 
«ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ» 

11 

Προςωρινή αναςτολή φοίτηςησ 
Κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει άπαξ άδεια αναςτολισ 

τθσ φοίτθςθσ μετά από αιτιολογθμζνθ αίτθςι του και μετά από ειςιγθςθ τθσ .Ε. του 
Π.Μ.. Θ διάρκεια αναςτολισ των ςπουδϊν δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ από ζνα (1) 
ακαδθμαϊκό ζτοσ. Ο χρόνοσ αναςτολισ τθσ παρακολοφκθςθσ του Π.Μ.. δεν υπολογίηε-
ται ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ φοίτθςθσ. τθν περίπτωςθ πα-
ράταςθσ, ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ δεν καταβάλλει επιπλζον τζλθ φοίτθςθσ. Ο φοιτθτισ 
που επιςτρζφει από αναςτολι φοίτθςθσ υποχρεοφται να παρακολουκιςει όλα τα μακι-
ματα, εργαςτιρια, ςεμινάρια, πρακτικι άςκθςθ κ.λπ., ςτα οποία δεν είχε αξιολογθκεί 
επιτυχϊσ πριν από τθν αναςτολι τθσ φοίτθςισ του. 

 
Δωρεάν φοίτηςη 
Σο Σμιμα διαςφαλίηει τθν πρόςβαςθ ςτο Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» των 

φοιτθτϊν που πλθροφν τα ακαδθμαϊκά κριτιρια ειςαγωγισ ςτο πρόγραμμα, ανεξάρτθτα 
από τθν οικονομικι τουσ κατάςταςθ. Απαλλάςςονται από τα τζλθ φοίτθςθσ, οι φοιτθτζσ 
των οποίων το ατομικό ειςόδθμα, εφόςον διακζτουν, δεν υπερβαίνει το 100% του εκνι-
κοφ διάμεςου διακζςιμου ιςοδφναμου ειςοδιματοσ, το δε οικογενειακό τουσ το 70%, 
ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ (ΕΛ.ΣΑΣ.).  Οι απαλλαςςόμε-
νοι φοιτθτζσ δεν ξεπερνοφν το ποςοςτό του 30% του ςυνολικοφ αρικμοφ των φοιτθτϊν 
που ειςάγονται ςτο Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ». Αν οι δικαιοφχοι υπερβαίνουν 
το ποςοςτό αυτό, επιλζγονται με ςειρά κατάταξθσ ξεκινϊντασ από αυτοφσ που ζχουν το 
μικρότερο ειςόδθμα. Οι Ε.Ε.Μ.Φ. του Π.Μ.. λαμβάνουν υπόψθ τα ειςοδιματα του τε-
λευταίου φορολογικοφ ζτουσ, για το οποίο κατά το χρόνο τθσ επιλογισ ςτο Π.Μ.. ζχει 
ολοκλθρωκεί θ εκκακάριςθ φόρου, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτον Κϊδικα Φορολο-
γίασ Ειςοδιματοσ.  Θ αίτθςθ για απαλλαγι από τα τζλθ φοίτθςθσ υποβάλλεται φςτερα 
από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ των φοιτθτϊν του Π.Μ.. Θ οικονομικι 
κατάςταςθ υποψθφίου ςε καμία περίπτωςθ δεν αποτελεί λόγω μθ επιλογισ του ςτο 
Π.Μ..  

 
Φοιτητζσ με Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ 
Φοιτθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ υποςτθρίηονται κακϋ όλθ τθ διάρκεια 

τθσ φοίτθςισ τουσ ςτο Π.Μ.. τόςο από τθ Γραμματεία όςο και από το φμβουλο Κακθ-
γθτι Φοιτθτϊν με Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ (ΦμΕΕΑ) και το Κζντρο υμβουλευτικισ 
των Φοιτθτϊν του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου. Κατά τθν εγγραφι ςτο Π.Μ.., κατα-
γράφονται ςε ειδικό ζντυπο ςτθ Γραμματεία του Π.Μ.. οι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 
(π.χ. κινθτικζσ, μακθςιακζσ, απϊλεια όραςθσ ι ακοισ, προβλιματα υγείασ κλπ.) των με-
ταπτυχιακϊν φοιτθτϊν. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ διαβιβάηονται ςτο Διευκυντι του Π.Μ.. 
και, φςτερα από ςχετικι ειςιγθςθ του υμβοφλου Κακθγθτι ΦμΕΕΑ ςε ςυνεργαςία με 
το Κζντρο υμβουλευτικισ των Φοιτθτϊν, εγκρίνονται από τθ .Ε. κατάλλθλεσ προςαρ-
μογζσ που αφοροφν ςτθν πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ του Πανεπιςτθμίου, τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ θλεκτρονικισ μάκθςθσ του Πανεπιςτθμίου, τθ χριςθ των υπθρεςιϊν τθσ 
βιβλιοκικθσ, των προτεινόμενων ςυγγραμμάτων και των λοιπϊν υπθρεςιϊν του Πανε-
πιςτθμίου, τθν παρακολοφκθςθ και ςυμμετοχι ςτα μακιματα και τισ λοιπζσ δραςτθριό-
τθτεσ του Π.Μ.., τθν αξιολόγθςθ και εξζταςθ του φοιτθτι και ό,τι άλλο αφορά ςτθν ο-
μαλι φοίτθςι του. 
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Ρρόγραμμα Σπουδϊν 
Σα περιγράμματα των μακθμάτων του προγράμματοσ ςπουδϊν του Π.Μ.. «Εκ-

παίδευςθ και Πολιτιςμόσ» παρατίκενται ςτον οδθγό ςπουδϊν του που εγκρίνεται με 
απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ. τθν ιςτοςελίδα του Π.Μ.. δθμοςιεφονται, 
ςτθν ελλθνικι και τθν αγγλικι γλϊςςα, ο Κανονιςμόσ πουδϊν, το Πρόγραμμα πουδϊν 
και τα περιγράμματα των μακθμάτων ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό φςτθμα Μεταφοράσ 
και υςςϊρευςθσ Ακαδθμαϊκϊν Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation 
System-ECTS), οι υποχρεϊςεισ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν κακϊσ και όλεσ οι πλθρο-
φορίεσ/ανακοινϊςεισ που τουσ αφοροφν κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ.  

Για όλα τα μακιματα του Προγράμματοσ πουδϊν του Π.Μ.., διατθρείται ςελίδα 
ςτθν πλατφόρμα θλεκτρονικισ μάκθςθσ του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου (θλεκτρονικι 
τάξθ, e-class). τθν θλεκτρονικι τάξθ του κάκε μακιματοσ αναρτϊνται τα περιγράμματα 
των μακθμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν πλθροφορίεσ ςχετικά με το περιεχόμενο του 
μακιματοσ, τα μακθςιακά αποτελζςματα, τισ διδακτικζσ και μακθςιακζσ μεκόδουσ, τον 
τρόπο και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν και ενδεικτικι βιβλιο-
γραφία. Επιπρόςκετα, ςτθν θλεκτρονικι τάξθ κάκε μακιματοσ αναρτϊνται πλθροφορίεσ 
ςχετικά με το πρόγραμμα και το περιεχόμενο των διδακτικϊν ενοτιτων του μακιματοσ, 
τισ προχποκζςεισ επιτυχοφσ ολοκλιρωςισ του, τισ οδθγίεσ εκπόνθςθσ εργαςιϊν, τθ δυ-
νατότθτα ςυμμετοχισ των φοιτθτϊν ςε άλλεσ ερευνθτικζσ ι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθ-
τεσ, το υλικό των διαλζξεων και των εργαςιϊν κακϊσ και άλλο υποςτθρικτικό για τθ με-
λζτθ των φοιτθτϊν υλικό. Σζλοσ, ςτθν θλεκτρονικι τάξθ κάκε μακιματοσ αναρτϊνται 
ανακοινϊςεισ που αφοροφν ςτθν οργάνωςθ του μακιματοσ ι άλλεσ ςθμαντικζσ πλθρο-
φορίεσ ςφμφωνα με τθν κρίςθ του διδάςκοντα. 

Σο Πρόγραμμα πουδϊν ανακοινϊνεται με ευκφνθ τθσ Γραμματείασ του Π.Μ.. 
πριν τθν ζναρξθ κάκε περιόδου και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ. ε περί-
πτωςθ που αναβλθκεί θ διδαςκαλία ςτο πλαίςιο μακιματοσ, κα πρζπει να εκδοκεί ςχε-
τικι ανακοίνωςθ ςτθν οποία να αναφζρεται ο χρόνοσ και ο τόποσ αναπλιρωςθσ του από 
τθ Γραμματεία του Π.Μ.. 

Σο Π.Μ.. απονζμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Δ.Μ..) ςτισ παρακάτω 
τρεισ Ειδικεφςεισ: 

[1] Παιδαγωγικι Ψυχολογία και Εκπαιδευτικι Πράξθ 
[2] Διοίκθςθ και Διαχείριςθ Εκπαιδευτικϊν Μονάδων 
[3] Πολιτιςμικι Αγωγι 
Για τθν απόκτθςθ Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Δ.Μ..) ο μεταπτυχιακόσ 

φοιτθτισ οφείλει να ςυγκεντρϊςει εκατόν είκοςι (120) πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS), κατα-
νεμθμζνεσ ςε τζςςερα (4) ακαδθμαϊκά εξάμθνα. Ενενιντα (90) από αυτζσ αντιςτοιχοφν 
ςτα μακιματα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ, και τριάντα (30) αντι-
ςτοιχοφν ςτθ Διπλωματικι Εργαςία (Δ.Ε.).  

Θ διδαςκαλία γίνεται διά ηϊςθσ και μζροσ αυτισ (όχι μεγαλφτερο του 35%) δφναται 
να πραγματοποιείται με αςφγχρονθ ι/και ςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ. Με πρόταςθ τθσ 
υνζλευςθσ  του Σμιματοσ και ζγκριςθ τθσ υγκλιτου μπορεί να γίνει αντικατάςταςθ 
μακθμάτων, τροποποίθςθ του προγράμματοσ των μακθμάτων, τθσ ονομαςίασ των Ειδι-
κεφςεων και ανακατανομι μεταξφ των εξαμινων. 

Αναλυτικά, τα προςφερόμενα ανά Εξάμθνο πουδϊν και ανά Ειδίκευςθ μακιματα 
και οι πιςτωτικζσ μονάδεσ που αντιςτοιχοφν ςε κάκε ζνα από αυτά ζχουν ωσ εξισ: 
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ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Ραιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Ρράξη» 

 

1o  εξάμηνο ςπουδών 

ΜΑΘΘΜΑΣΑ 
Αρικμόσ Πιςτωτικϊν 
Μονάδων ECTS 

1 

“ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: το πλαίςιο του μακιματοσ παρουςιάηο-
νται κζματα που αφοροφν ςτισ ςυμπεριφοριςτικζσ, 
γνωςτικζσ και ουμανιςτικζσ κεωρίεσ για τθ μάκθςθ, 
ςτθ νοθμοςφνθ και ςτα κετικά ςυναιςκιματα. Ιδιαί-
τερθ ζμφαςθ δίδεται ςτισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ για τθ 
νοθμοςφνθ, τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ, τθν υ-
παρξιακι ι πνευματικι νοθμοςφνθ κακϊσ και τα κετι-
κά ςυναιςκιματα. Εξετάηονται οι εφαρμογζσ των κε-
ωριϊν για τθ νοθμοςφνθ και τθ ςυναιςκθματικι νοθ-
μοςφνθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία κακϊσ και ο 
ρόλοσ των κετικϊν ςυναιςκθμάτων ςτθ δθμιουργία 
ςχζςεων μεταξφ μακθτϊν και δαςκάλων προσ όφελοσ 
τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. 

8 

2 

“ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ-
ΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Σο μάκθμα αφορά ςτο δάςκαλο και ςτθν 
επαγγελματικι του δράςθ ςτο ςχολικό περιβάλλον. 
Εξετάηεται θ ζννοια του εκπαιδευτικοφ επαγγελματι-
ςμοφ, θ ζννοια  και οι φάςεισ επαγγελματικισ ανά-
πτυξθσ του δαςκάλου.  Επίςθσ, εξετάηεται θ ζννοια 
του μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ και τθσ αποτελεςμα-
τικισ διδαςκαλίασ, οι άξονεσ που τθ ςυνκζτουν, οι 
παράγοντεσ που διαμορφϊνουν το  κλίμα τθσ ςχολι-
κισ τάξθσ. Ειδικότερα, διερευνϊνται τα επαγγελματι-
κά χαρακτθριςτικά του ςφγχρονου εκπαιδευτικοφ, οι 
προςδοκίεσ και οι απόψεισ του ίδιου και τθσ κοινωνί-
ασ ςχετικά με το επάγγελμά του, τα ςτοιχεία που ςυν-
κζτουν τόςο τον ακαδθμαϊκό όςο και τον κοινωνικό 
και ςυμβουλευτικό του ρόλο ςτο ςχολείο και τθν κοι-
νωνία, τα ςτάδια τθσ επαγγελματικισ του ανάπτυξθσ. 
Επιπλζον, μελετϊνται οι βαςικοί πυλϊνεσ τθσ αποτε-
λεςματικισ διδαςκαλίασ όπωσ τα ενδοδομικά τθσ χα-
ρακτθριςτικά, θ διαχείριςθ τθσ ςχολικισ τάξθσ, θ προ-
ετοιμαςία τθσ διδαςκαλίασ, θ ανατροφοδότθςθ του 
εκπαιδευτικοφ ζργου, θ διαχείριςθ του ςχολικοφ χρό-
νου, θ  επικοινωνία με μακθτζσ, γονείσ και ςυναδζλ-
φουσ και τοπικοφσ φορείσ. 

7 

3 
“ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΟΣΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕ-
ΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑ-
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ΓΚΕΣ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: το πλαίςιο του μακιματοσ επιδιϊκεται 
θ κατανόθςθ και ανάλυςθ εννοιϊν που ςχετίηονται με 
το γνωςτικό, γλωςςικό, ςυναιςκθματικό και κοινωνικό 
υπόβακρο τθσ επικοινωνίασ και των διαπροςωπικϊν 
ςχζςεων ςτο ςχολείο κακϊσ και θ εξζταςθ τθσ φφςθσ 
και των αιτιϊν των προβλθμάτων επικοινωνίασ και 
κοινωνικισ προςαρμογισ παιδιϊν και εφιβων με ει-
δικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Ζμφαςθ δίνεται ςτθν 
εξζταςθ τθσ γλωςςικισ ικανότθτασ, τθσ ικανότθτασ 
επικοινωνίασ και των διαπροςωπικϊν ςχζςεων παι-
διϊν και εφιβων με διαταραχζσ ςτο φάςμα του αυτι-
ςμοφ, με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ κακϊσ και 
κωφϊν ι βαρικοων παιδιϊν και εφιβων. Σα κζματα 
που κα ςυηθτθκοφν περιλαμβάνουν τθν εννοιολογικι 
διαςάφθςθ τθσ κατανόθςθσ του νου, τθσ γλϊςςασ και 
τθσ επικοινωνίασ, τισ ερμθνευτικζσ κεωρίεσ για τθν 
ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ κατανόθςθσ και του ελζγχου 
τθσ κατανόθςθσ, το ρόλο του περιβάλλοντοσ (ςχολείο, 
οικογζνεια) ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςκζψθσ και τθσ επικοι-
νωνίασ ςτο ςχολικό περιβάλλον, τθ φιλία και το ρόλο 
τθσ ςτθν ικανότθτα μάκθςθσ και ςτθ ςυμπεριφορά 
του παιδιοφ, τθ φφςθ των δυςκολιϊν επικοινωνίασ 
παιδιϊν και εφιβων και τισ δυςκολίεσ ςτθν κοινωνικι 
προςαρμογι ςτο ςχολικό περιβάλλον, τθ ρφκμιςθ ςυ-
ναιςκθμάτων. Επιπλζον, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ 
αυτοφ, ενκαρρφνεται θ κριτικι ςκζψθ ςτθν αξιολόγθ-
ςθ και το ςχεδιαςμό ψυχοπαιδαγωγικϊν προςεγγίςε-
ων ενίςχυςθσ των δεξιοτιτων επικοινωνίασ και τθσ 
κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν με και χωρίσ 
τυπικι ανάπτυξθ ςτο γενικό ςχολείο. 

4 

“ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ”  
ΡΕΙΓΑΦΗ: το πλαίςιο του μακιματοσ κα ςυηθτθ-
κοφν τα παρακάτω κζματα: χεδιαςμόσ ζρευνασ, μζ-
κοδοι ζρευνασ, ερευνθτικόσ πλθκυςμόσ και μζςα ςυλ-
λογισ ερευνθτικϊν δεδομζνων. Ποιοτικι ζρευνα. Πο-
ςοτικι ζρευνα. Περιγραφικι ςτατιςτικι. Επαγωγικι 
ςτατιςτικι Επεξεργαςία ερευνθτικϊν δεδομζνων. Α-
νάλυςθ και ςχολιαςμόσ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων. 
υγγραφι επιςτθμονικισ εργαςίασ. 

8 

 
2o εξάμηνο ςπουδών 

ΜΑΘΘΜΑΣΑ 
Αρικμόσ Πιςτωτικϊν 
Μονάδων ECTS 

1 
“ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: το πλαίςιο του μακιματοσ παρουςιάηο-
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νται ςφγχρονα κζματα που αφοροφν ςτθ γνωςτικι, 
γλωςςικι, ςυναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ 
των ατόμων. Εξετάηονται οι κεωρίεσ για τθ γλωςςικι, 
ςυναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ κατά τθ 
βρεφικι, προςχολικι, ςχολικι και εφθβικι θλικία ςε 
ςχζςθ με τα ερευνθτικά ερωτιματα που αφοροφν ςτο 
‘τι’ και ςτο ‘πωσ’ τθσ ανάπτυξθσ. Παρουςιάηονται επί-
ςθσ οι διάφορεσ κεωρίεσ για τθ Θεωρία του Νου και οι 
γλωςςικοί και κοινωνικοί παράγοντεσ που επθρεά-
ηουν τθν ανάπτυξι τθσ. 

2 

“ΨΥΧΟΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Σο μάκθμα αςχολείται με όλεσ τισ αξιο-
λογιςεισ  που ςχετίηονται με το ςχολείο. Εςτιάηει κυ-
ρίωσ ςτθν αξιολόγθςθ του μακθτι, γίνονται ωςτόςο 
και αναφορζσ ςτθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ και 
τθσ ςχολικισ μονάδασ. υγκεκριμζνα, κατά τθ διάρ-
κεια του μακιματοσ εξετάηονται οι ςφγχρονεσ κεωρίεσ 
αξιολόγθςθσ δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν αξιολόγθςθ των 
ψυχολογικϊν και γνωςτικϊν ικανοτιτων των μακθ-
τϊν. Αναλφεται το κεωρθτικό υπόβακρο των ψυχομε-
τρικϊν αξιολογικϊν δοκιμαςιϊν, αλλά και τθσ αξιολό-
γθςθ με αναφορά ςε κριτιρια. Σονίηονται οι κεωρίεσ 
και τα ερευνθτικά δεδομζνα ςχετικά με τισ αξιολογι-
κζσ πρακτικζσ των εκπαιδευτικϊν, με τθ διαμορφωτι-
κι αξιολόγθςθ, κακϊσ και ςτθν αυκεντικι αξιολόγθςθ 
μζςω portfolio. Σζλοσ, παρουςιάηονται θ διεκνισ ζ-
ρευνα και οι πρακτικζσ ςχετικά με τθν αποτελεςματι-
κότθτα του ςχολείου και για τον αποτελεςματικό εκ-
παιδευτικό και τα μζςα αξιολόγθςισ του. Ιδιαίτερθ 
ζμφαςθ δίνεται ςτθ κεωρία και τισ πρακτικζσ αυτοα-
ξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ. Επίςθσ το μάκθμα α-
παςχολοφν και οι ιδιαιτερότθτεσ τθσ ελλθνικισ εκπαι-
δευτικισ πραγματικότθτασ που ζχουν οδθγιςει ςτθ 
μθ αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ και πωσ αυτι μπο-
ρεί να εφαρμοςτεί. 

7 

3 

“ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΡΙΣΗ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Οι ενότθτεσ οι οποίεσ αναπτφςςονται ςτο 
πλαίςιο του μακιματοσ είναι οι ακόλουκεσ: εννοιολο-
γικι διαςάφθςθ των μακθςιακϊν δυςκολιϊν, ανί-
χνευςθ, αξιολόγθςθ, διαγνωςτικι ζρευνα και ςτάδια 
διαφορικισ διάγνωςθσ, παγκόςμια διαγνωςτικά κρι-
τιρια, ψυχομετρικά εργαλεία-κλίμακεσ ςυμπεριφο-
ράσ-άτυπθ αξιολόγθςθ, αποτελζςματα αξιολόγθςθσ, 
ενςωμάτωςθ και αποτελεςματικότθτα του ςφγχρονου 
ςχολείου απζναντι ςτα προβλιματα μάκθςθσ και 
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προςαρμογισ, ζγκαιρθ διάγνωςθ και παρζμβαςθ, μο-
ντζλα εφαρμογισ προγραμμάτων πρόλθψθσ ςτο χϊρο 
του ςχολείου, ποιότθτα ςχολικισ ηωισ, κεωρθτικι 
τεκμθρίωςθ, περιγραφι και εφαρμογι εκπαιδευτικϊν 
παρεμβάςεων. 

4 

“ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑ-
ΞΗ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Σο ςυγκεκριμζνο μάκθμα αφορά ςτθν 
ζννοια τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ και τθ ε-
φαρμογι τθσ ςε τάξεισ μικτισ ικανότθτασ. Οι μακθτζσ 
που φοιτοφν ςτα ςυμβατικά ςχολεία είναι «διαφορε-
τικοί» ωσ προσ τα μακθςιακό τουσ προφίλ,, τθ μακθ-
ςιακι ετοιμότθτα και το ενδιαφζρον μάκθςθσ, δθλα-
δι τουσ μακθςιακοφσ μθχανιςμοφσ μζςω των οποίων 
διαχειρίηονται και προςεγγίηουν τθ γνϊςθ και παράλ-
λθλα αναπτφςςουν νζεσ δεξιότθτεσ. Θ διαφοροποιθ-
μζνθ διδαςκαλία, ωσ ψυχοπαιδαγωγικι και διδακτικι 
πρόταςθ δεν υπόςχεται ζτοιμεσ λφςεισ, όμωσ διατυ-
πϊνει εναλλακτικζσ διδακτικζσ προτάςεισ ωσ προσ το 
περιεχόμενο, τθ διαδικαςία και το προϊόν τθσ διδα-
ςκαλίασ με ςτόχο τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ και 
αποτελεςματικότερθ ενςωμάτωςθ των μακθτϊν ςτθ 
μακθςιακι διαδικαςία. Οι ενότθτεσ που κα μελετθ-
κοφν είναι: Θ ζννοια τθσ μακθςιακισ διαφορετικότθ-
τασ ςτθ ςχολικι τάξθ, Θ ζννοια και θ αναγκαιότθτα τθσ 
διαφοροποίθςθσ τθσ διδαςκαλίασ ςε τάξεισ μικτισ ι-
κανότθτασ, Προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ διαφορο-
ποιθμζνθσ διδαςκαλίασ ςε τάξεισ μικτισ ικανότθτασ, 
Μακθςιακό περιβάλλον και διαφοροποιθμζνθ διδα-
ςκαλία, Χαρακτθριςτικά του μακθςιακοφ περιβάλλο-
ντοσ ςε τάξεισ διαφοροποιθμζνθσ δυναμικισ, Ο ρόλοσ 
του εκπαιδευτικοφ ςε τάξεισ όπου εφαρμόηεται θ δι-
αφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, Ο ςχεδιαςμόσ και θ προ-
ετοιμαςία τθσ διδαςκαλίασ ωσ προχπόκεςθ αποτελε-
ςματικισ εφαρμογισ τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκα-
λίασ, Σα είδθ τθσ διαφοροποίθςθσ ςτθ διδακτικι πρά-
ξθ, Θ αξιολόγθςθ ςε τάξεισ μικτισ ικανότθτασ. 

7 

 
3o εξάμηνο ςπουδών 

ΜΑΘΘΜΑΣΑ 
Αρικμόσ Πιςτωτικϊν 
Μονάδων ECTS 

1 

“ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Σο περιεχόμενο του μακιματοσ δομείται 
γφρω από τουσ κεματικοφσ άξονεσ «μετανάςτευςθ και 
πολυπολιτιςμικότθτα», «κεωρία τθσ διαπολιτιςμικισ 
εκπαίδευςθσ», «διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ ςτθν Ελ-
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λάδα», «πρακτικζσ διαπολιτιςμικισ διδαςκαλίασ ςτο 
ςχολείο» και «διαπολιτιςμικι επικοινωνιακι ικανότθ-
τα». το πλαίςιο που ορίηουν οι παραπάνω άξονεσ 
αποδίδεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ διαςάφθςθ των 
διαδικαςιϊν που ορίηουν τθ δυναμικι των διομαδι-
κϊν ςχζςεων ςτθν πολυπολιτιςμικι κοινωνία, μζςω  
κεωρθτικισ εμβάκυνςθσ ςτισ ζννοιεσ του πολιτιςμοφ, 
τθσ κουλτοφρασ, των πολιτιςμικϊν διαφορϊν, των 
ςτερεοτφπων, των εκνοτικϊν προκαταλιψεων, του 
ρατςιςμοφ και του επιπολιτιςμοφ, κακϊσ και ςτισ δια-
δικαςίεσ κοινωνικισ ζνταξθσ των μεταναςτϊν. Ανα-
δεικνφονται, ζτςι, οι εκπαιδευτικζσ προκλιςεισ τθσ 
πολυπολιτιςμικότθτασ οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια εξειδι-
κεφονται με περιεχόμενα ςχετικά (α) με τισ κυρίαρχεσ 
κατευκφνςεισ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ (οικουμε-
νιςμόσ vs ςχετικιςμόσ), (β) με τον τρόπο πρόςλθψθσ 
του διαπολιτιςμικοφ λόγου ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα 
τθσ χϊρασ, κυρίωσ ςε επίπεδο Αναλυτικϊν Προγραμ-
μάτων πουδϊν και ςχολικϊν εγχειριδίων, κακϊσ και 
με κεωρθτικά κεμελιωμζνα παραδείγματα εφαρμο-
γϊν διαπολιτιςμικισ διδαςκαλίασ ςτο ςχολικι τάξθ. 
Σζλοσ, μελετϊνται οι διαςτάςεισ τθσ διαπολιτιςμικισ 
ικανότθτασ και αναδεικνφεται βιωματικά θ ςθμαςία 
τθσ ςτο πλαίςιο των πολιτιςμικϊν επαφϊν. 

2 

“ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗ-
ΤΩΝ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Σα τελευταία χρόνια, με τθν καταλυτικι 
για τθν επιςτιμθ ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν τθσ πλθ-
ροφορίασ τα Αναλυτικά Προγράμματα αποκτοφν νζεσ 
ςτοχεφςεισ και περιεχόμενα. Δεν αποςκοποφν πια 
πρωτίςτωσ ςτθν απόκτθςθ γνϊςθσ από τθν πλευρά 
των μακθτϊν, αλλά κυρίωσ ςτθν απόκτθςθ γνωςτικϊν 
δεξιοτιτων που ςχετίηονται με τθν αναηιτθςθ, τθν 
χριςθ και τθν εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςτθν πραγματικι 
ηωι. το μάκθμα αυτό λοιπόν εξετάηονται οι νζεσ 
προτάςεισ για τισ δεξιότθτεσ που κα είναι χριςιμεσ 
ςτον εικοςτό πρϊτο αιϊνα, θ μετάβαςθ από τα 3 r τθν 
ανάγνωςθ τθν γραφι και τθν αρικμθτικι (reading, 
writing, arithmetic) ςτα 3c τθν κριτικι ςκζψθ τθ δθμι-
ουργικότθτα και τθν επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία 
(critical thinking, creativity, communication and col-
laboration). Σο μάκθμα αςχολείται με τθν εκπόνθςθ 
προγραμμάτων που ςτοχεφουν κυρίωσ ςτθν καλλιζρ-
γεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ και τθσ δθμιουργικότθτασ 
των μακθτϊν. Κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ εξετά-
ηονται κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και ερευνθτικά δεδο-
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μζνα αναφορικά με τθ νοθμοςφνθ και τισ εκτελεςτικζσ 
λειτουργίεσ, που ςχετίηονται με τθν κριτικι ςκζψθ και 
τθ δθμιουργικότθτα, κακϊσ και θ κεωρθτικι ςυηιτθςθ 
για το αν αυτζσ είναι δυνατόν να καλλιεργθκοφν ςτο 
ςχολείο. Σζλοσ, ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτα ερευνθ-
τικά δεδομζνα ςχετικά με τα προγράμματα που ζχουν 
εφαρμοςτεί για τθν καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ 
και τθσ δθμιουργικότθτασ των μακθτϊν. 

3 

“ΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Θ Πρακτικι Άςκθςθ (200 ωρϊν) αποςκο-
πεί ςτθν ανάπτυξθ και καλλιζργεια ειδικϊν εκπαιδευ-
τικϊν και επαγγελματικϊν δεξιοτιτων για το ςχεδια-
ςμό, τθν οργάνωςθ, τθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ 
κατάλλθλων προγραμμάτων διδαςκαλίασ, εκπαιδευτι-
κισ παρζμβαςθσ και υποςτιριξθσ μακθτϊν με ειδικζσ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ που φοιτοφν 
ςε ςχολικζσ μονάδεσ ειδικισ και γενικισ αγωγισ και 
εκπαίδευςθσ. Επιπρόςκετα, μζςω τθσ Πρακτικισ Ά-
ςκθςθσ οι φοιτθτζσ αποκτοφν εμπειρία ςε κζματα που 
ςχετίηονται με τθν παρατιρθςθ, καταγραφι και αξιο-
λόγθςθ των ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και δυ-
νατοτιτων των μακθτϊν κακϊσ και τθ ςυνεργαςία με 
επαγγελματίεσ ψυχικισ υγείασ διαφόρων ειδικοτιτων 
ςτο πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ κα-
τάλλθλων διδακτικϊν/εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων. 

20 

 
4o εξάμηνο ςπουδών 

ΜΑΘΘΜΑΣΑ 
Αρικμόσ Πιςτωτικϊν 
Μονάδων ECTS 

Διπλωματικι Εργαςία 30 

φνολο Πιςτωτικϊν Μονάδων ECTS 120 

 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Διοίκηςη και Διαχείριςη Εκπαιδευτικϊν Μονάδων» 

 
1o  εξάμηνο ςπουδών 

ΜΑΘΘΜΑΣΑ 
Αρικμόσ Πιςτωτικϊν 
Μονάδων ECTS 

1 

“ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Ειςαγωγι ςτθν επιςτθμονικι εργαςία. 
χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ζρευνασ. Μορφζσ δεδομζ-
νων. Σαξινόμθςθ ςτατιςτικϊν δεδομζνων. Δειγματο-
λθψία. Ποιοτικζσ μζκοδοι ζρευνασ. Βιβλιογραφικι 
επιςκόπθςθ. Ανάλυςθ των επιςτθμονικϊν κειμζνων, 
κακϊσ και οι τρόποι αναηιτθςθσ πθγϊν ςε θλεκτρονι-
κζσ βάςεισ δεδομζνων. Οδθγίεσ ςυγγραφισ μιασ επι-
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ςτθμονικισ εργαςίασ και των βιβλιογραφικϊν αναφο-
ρϊν και δευτερογενϊν δεδομζνων. Καταγραφι βιβλι-
ογραφίασ ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα. Διατφπω-
ςθ ερευνθτικϊν υποκζςεων. Κωδικοποίθςθ δεδομζ-
νων και δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων. Καταχϊρθςθ-
Παρουςίαςθ δεδομζνων. Βαςικοί οριςμοί και ςτατι-
ςτικό υπόβακρο. Επεξεργαςία ςτατιςτικϊν δεδομζ-
νων. Ανάλυςθ ςυςχζτιςθσ. Ζλεγχοι για τθ διαφορά των 
μζςων. ANOVA. Διερευνθτικι παραγοντικι ανάλυςθ. 
Εκτίμθςθ Τποδειγμάτων. Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων 
τθσ ζρευνασ. υγγραφι μελζτθσ. 

2 

“ΟΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Σο μάκθμα αφορά ςτθ οργάνωςθ τθσ 
ςχολικισ τάξθσ κακϊσ και τθ διαχείριςθ τθσ επικοινω-
νίασ μζςα ςε αυτι αλλά και ςτο ευρφτερο ςχολικό πε-
ριβάλλον. χετίηεται με τθν ειδικότερθ επαγγελματικι 
δεξιότθτα του εκπαιδευτικοφ να διαμορφϊνει το μα-
κθςιακό περιβάλλον τθσ ςχολικισ τάξθσ με τζτοιο 
τρόπο ϊςτε εμποδίηοντασ τθν εκδιλωςθ αποκλινου-
ςϊν ςυμπεριφορϊν να προάγεται θ πνευματικι και 
ψυχοαςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των μακθτϊν του. 
το παραπάνω λοιπόν πλαίςιο μελετϊνται οι βαςικζσ 
αρχζσ διαχείριςθσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ τάξθσ (κλίμα, 
ςυμπεριφορά μακθτϊν, περιβάλλον) με ςφγχρονεσ 
εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ για το ςχεδιαςμό του μακιμα-
τοσ, οι παράγοντεσ που διαμορφϊνουν τθν ανάπτυξθ 
των διαπροςωπικϊν ςχζςεων και θ εφαρμογι τθσ 
ςχολικισ ενςωμάτωςθσ, θ ζννοια και τα χαρακτθριςτι-
κά διοίκθςθσ τθσ ςχολικισ τάξθσ, θ ζννοια και οι κατθ-
γορίεσ εμφάνιςθσ τθσ αποκλίνουςασ ςυμπεριφοράσ 
των μακθτϊν, οι βαςικζσ τεχνικζσ αποτελεςματικισ 
διαχείριςθσ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ εκπαιδευτικοφ 
και μακθτϊν αλλά και επικοινωνίασ ςχολείου-
οικογζνειασ-κοινότθτασ. Επίςθσ, μελετϊνται οι βαςι-
κζσ τεχνικζσ επίλυςθσ ςυγκροφςεων και κρίςεων ςτθν 
τάξθ και το ςχολείο μζςα από μελζτεσ περίπτωςθσ. 

6 

3 

“ΟΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ”  
ΡΕΙΓΑΦΗ: Ειςαγωγι ςτθ διοικθτικι ςκζψθ. Θ Λει-
τουργία του χεδιαςμοφ-Προγραμματιςμοφ-
τρατθγικόσ Προγραμματιςμόσ. Λιψθ αποφάςεων-
τρατθγικζσ Αποφάςεισ. Οργανωτικι Θεωρία. Βαςικά 
κζματα Οργανωτικοφ χεδιαςμοφ. Θ λειτουργία τθσ 
Διεφκυνςθσ. Θ Λειτουργία του Ελζγχου. Θ εκπαιδευτι-
κι μονάδα ωσ ανοικτό ςφςτθμα. Διοικθτικι δραςτθ-
ριότθτα του διευκυντι ςχολείου. Διαχείριςθ κρίςεων 
ςτο ςχολείο. Θ Οργάνωςθ και Λειτουργία μιασ ςχολι-
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κισ μονάδασ. Μελζτθ Περιπτϊςεων (Case Studies). 

4 

“ΟΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Ειςαγωγι ςτθν οργανωςιακι ςυμπερι-
φορά/άγχοσ, εξουκζνωςθ και υγεία, προςωπικότθτα 
και ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ, θγεςία, εξουςία και 
πολιτικι ςτισ οργανϊςεισ, παρακίνθςθ, λιψθ αποφά-
ςεων, επικοινωνία, ςυγκροφςεισ και διαπραγματεφ-
ςεισ, οργανωςιακι αλλαγι, ςτάςεισ και αξίεσ, ομάδεσ, 
οργανωςιακι κουλτοφρα και κλίμα. 

9 

 
2o εξάμηνο ςπουδών 

ΜΑΘΘΜΑΣΑ 
Αρικμόσ Πιςτωτικϊν 
Μονάδων ECTS 

1 

“ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Οριςμόσ και περιεχόμενο τθσ τατιςτι-
κισ. Ειςαγωγι ςτισ ςτατιςτικζσ μεκόδουσ. τοιχεία 
περιγραφικισ τατιςτικισ. Κατθγορίεσ-πθγζσ-μορφζσ 
Δεδομζνων. Θεωρία δειγματολθψίασ (κακοριςμόσ 
πλθκυςμοφ, ςχεδιαςμόσ ερωτθματολογίου, βαςικοί 
τρόποι επιλογισ τυχαίου δείγματοσ). Μζτρα κζςθσ και 
κεντρικισ τάςθσ. Μζτρα διαςποράσ και μεταβλθτότθ-
τασ των δεδομζνων. Αςυμμετρία και Κφρτωςθ. Θεω-
ρία πικανοτιτων. Κατανομζσ δειγματολθψίασ. Εκτιμθ-
τικι. Ζλεγχοσ υποκζςεων. Ανάλυςθ Διακφμανςθσ. υ-
ςχζτιςθ δφο μεταβλθτϊν και  Εκτίμθςθ υποδειγμάτων 
Παλινδρόμθςθσ. Διερευνθτικι παραγοντικι ανάλυςθ. 
Ανάλυςθ ςυςτάδων. Μθ παραμετρικζσ διαδικαςίεσ. 
Εφαρμογζσ με χριςθ H/Y. Δυνατότθτα χρθςιμοποίθ-
ςθσ ενόσ ι περιςςοτζρων ςτατιςτικϊν πακζτων 
(STATA). 

7 

2 

“ΛΗΨΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΡΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΛΥΣΗ  
ΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Προςζγγιςθ ςτθ ςτρατθγικι διοίκθςθ, 
προςδιοριςμόσ των εννοιϊν «ςτρατθγικι» και «πολι-
τικι», Οργανιςμόσ & Management, τοιχεία Διαδικα-
ςίασ Λιψθσ αποφάςεων, τφποι και διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων, Λιψθ απόφαςθσ με Πικανότθτεσ και χω-
ρίσ πικανότθτεσ, Δζντρα Αποφάςεων, τρόποι βελτίω-
ςθσ τθσ ικανότθτασ λιψθσ αποτελεςματικϊν αποφά-
ςεων, Χρθςιμότθτα και Κίνδυνοσ, ζννοια και τεχνικζσ 
επίλυςθσ διοικθτικϊν προβλθμάτων, Θ Διαδικαςία 
Λιψθσ Απόφαςθσ – Μοντελοποίθςθ, Γραμμικόσ προ-
γραμματιςμόσ και Εφαρμογζσ, Χρονικόσ Προγραμμα-
τιςμόσ ζργων/Δράςεων, Πολυκριτιρια ανάλυςθ για τθ 
λιψθ αποφάςεων. 

7 

3 “ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΗ 9 
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ΤΟΥ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ” 

ΡΕΙΓΑΦΗ: Ζννοια τθσ θγεςίασ, Θγεςία και manage-
ment, χζςεισ Θγεςίασ, Εξουςία και Θγεςία, Μοντζλα 
και Θεωρίεσ Θγεςίασ, Θ φφςθ τθσ Ομάδασ, Κουλτοφρα 
και Θγεςία, Θγεςία και υμπεριφορά, Κοινωνικό Κε-
φάλαιο και Θγεςία, Βιϊςιμθ Θγεςία, Διαςτάςεισ τθσ 
εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςτθ χϊρα μασ, Διαχείριςθ 
Κινδφνου, Ζννοια και τεχνικζσ επίλυςθσ διοικθτικϊν 
προβλθμάτων (π.χ. ςυγκροφςεων και διαχείριςθσ κρί-
ςεων με τθ χριςθ μελζτθσ περιπτϊςεων) διαςτάςεισ 
των ςυλλογικϊν αποφάςεων μζςω του ςυλλόγου δι-
δαςκόντων και χριςθ μελζτεσ περιπτϊςεων. το 
πλαίςιο του μακιματοσ οι φοιτθτζσ εξοικειϊνονται με 
κζματα ςχετικά με τα ςφγχρονα μοντζλα ςχολικισ θ-
γεςίασ και τθν εξζταςθ τθσ αμφίδρομθσ ςχζςθσ αυτισ 
με τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ 
μζςω βιωματικϊν τεχνικϊν και πρακτικϊν μεκόδων, 
με απϊτερο ςτόχο τθν επίτευξθ υψθλϊν αποδόςεων 
των εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν. 
Βιωματικζσ αςκήςεισ επαγγελματικήσ ανάπτυξησ: 
Αποςκοποφν ςτθν ανάπτυξθ εξειδικευμζνθσ γνϊςθσ 
και ειδικϊν επαγγελματικϊν δεξιοτιτων. Θ διάρκεια 
τουσ είναι 12 ϊρεσ και ζχουν υποχρεωτικό χαρακτιρα. 
Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο των αςκιςεων αυτϊν οι φοι-
τθτζσ τθσ Ειδίκευςθσ «Διοίκθςθ και Διαχείριςθ Εκπαι-
δευτικϊν Μονάδων», εξοικειϊνονται με κζματα ςχε-
τικά με τα ςφγχρονα μοντζλα ςχολικισ θγεςίασ και τθν 
εξζταςθ τθσ αμφίδρομθσ ςχζςθσ αυτισ με τθν επαγ-
γελματικι ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ μζςω βιωμα-
τικϊν τεχνικϊν και πρακτικϊν μεκόδων, με απϊτερο 
ςτόχο τθν επίτευξθ υψθλϊν αποδόςεων των εκπαι-
δευτικϊν οργανιςμϊν. 

4 

“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Θ εκπαίδευςθ ωσ αγακό και θ αγορά εκ-
παιδευτικϊν υπθρεςιϊν, Θ ηιτθςθ για υπθρεςίεσ εκ-
παίδευςθσ, Θ προςφορά υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ, Ι-
ςορροπία ςτθν αγορά εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν, Κό-
ςτοσ και Χρθματοδότθςθ εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν, Θ 
επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ και οι αποδόςεισ τθσ, Εκ-
παίδευςθ, διανομι ειςοδιματοσ και ιςότθτα, Θ αγορά 
για εκπαιδευτικοφσ, Θζματα προγραμματιςμοφ ςτθν 
εκπαίδευςθ, Εκπαίδευςθ και αγορά εργαςίασ, Ο ρό-
λοσ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ, Κρά-
τοσ εκπαίδευςθ μοντζλο παραγωγισ τθσ χϊρασ, Θ ε-
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πίδραςθ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ ςτθ λειτουργία και 
χρθματοδότθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, Εναλλακτικζσ κεω-
ρίεσ τθσ κεωρίασ του ανκρϊπινου κεφαλαίου και αγο-
ρά εργαςίασ. 

 
3o εξάμηνο ςπουδών 

ΜΑΘΘΜΑΣΑ 
Αρικμόσ Πιςτωτικϊν 
Μονάδων ECTS 

1 

“ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Διοικθτικι οργάνωςθ του κράτουσ, πρά-
ξεισ των διοικθτικϊν οργάνων του κράτουσ, ζννοια και 
πθγζσ του διοικθτικοφ δικαίου, ερμθνεία τθσ εκπαι-
δευτικισ νομοκεςίασ, εφαρμογι του διοικθτικοφ δι-
καίου ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ, οργάνωςθ τθσ δθμό-
ςιασ υπαλλθλίασ, κακικοντα, δικαιϊματα και ευκφνεσ 
των δθμοςίων υπαλλιλων- εκπαιδευτικϊν, υπθρεςια-
κζσ μεταβολζσ των εκπαιδευτικϊν, διαδικαςτικό πει-
καρχικό δίκαιο των εκπαιδευτικϊν- δθμοςίων υπαλ-
λιλων, μελζτεσ περίπτωςθσ. 

7 

2 

“ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΡΟΩΝ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Ειςαγωγι ςτθ διοίκθςθ ανκρωπίνων πό-
ρων, Προγραμματιςμόσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, Δυ-
ναμικό περιβάλλον και αρχζσ τθσ διοίκθςθσ, Αξίεσ και 
Θκικι, Ανάλυςθ κζςεων εργαςίασ και περιγραφι κζ-
ςεων εργαςίασ, τελζχωςθ (περιλαμβάνει και τθν επι-
λογι του προςωπικοφ), Εκπαίδευςθ και Ανάπτυξθ Αν-
κρϊπινου Δυναμικοφ, Κατανομι των εργαςιϊν, Ικα-
νοποίθςθ εργαςίασ και απόδοςθ των εργαηομζνων, 
Belbin’s Team Role, Leadership and Groups, Αξιολόγθ-
ςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Πολιτικζσ Αμοιβϊν, 
Complaint Management, Διοίκθςθ Αλλαγϊν και Οργα-
νωςιακζσ Αλλαγζσ, Κοινωνικι Πολιτικι και Δθμόςια 
Διοίκθςθ. 

8 

3 

“ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕ-
ΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Οριςμοί και βαςικά χαρακτθριςτικά των 
Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων, τρατθγικζσ χριςεισ τθσ 
τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν, Δομι πλθροφοριακϊν 
υςτθμάτων, Κατθγορίεσ Πλθροφοριακϊν υςτθμά-
των, Πλθροφοριακά υςτιματα και Οργανωςιακζσ 
Αλλαγζσ, Λόγοι αποτυχίασ Πλθροφοριακϊν υςτθμά-
των, Ενζργειεσ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Επιχείρθςθσ, Ανάγκθ 
για Ανάλυςθ, υμμετζχοντεσ ςτθν ανάλυςθ, Ο κφκλοσ 
ηωισ των πλθροφοριακϊν υςτθμάτων, Οριςμόσ και 
ανάλυςθ ςυςτιματοσ, Διαγράμματα ροισ, Διαγράμ-
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ματα ςχζςεων οντοτιτων, ειςαγωγι ςτθν ζννοια και 
ςτισ δράςεισ που αφοροφν ςτθν θλεκτρονικι διακυ-
βζρνθςθ ςε διεκνζσ, ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο, 
αναςκόπθςθ και μελζτθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 
ςυγκριτικι ζρευνα μεταξφ τθσ Ελλάδασ και άλλων 
κρατϊν-μελϊν τθσ ΕΕ, αναφορικά με τθν ζνταξθ των 
Σεχνολογιϊν Πλθροφορίασ & Επικοινωνιϊν ςτθ δθμό-
ςια διοίκθςθ και προςδιοριςμόσ των κριτθρίων που 
κακορίηουν τον βακμό και το επίπεδο ενςωμάτωςθσ 
των νζων τεχνολογιϊν ςτθν κακθμερινι διοικθτικι 
πράξθ, μελζτθ για τισ διακζςιμεσ καινοτόμεσ δράςεισ 
που μποροφν να αναπτυχκοφν ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, 
και ιδίωσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ, και το πλαίςιο ζντα-
ξισ τουσ ςτθν κακθμερινι λειτουργία των οργανι-
ςμϊν, κακοριςμόσ των παραγόντων και παραμζτρων 
για τθν εξαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ, μοντε-
λοποίθςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, προςδιοριςμόσ 
των κριτθρίων για τθν αποτελεςματικι κατάρτιςθ των 
ςτελεχϊν ςτισ καινοτόμεσ δράςεισ τθσ θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. 

4 

“ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ MARKETING ΤΗΣ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Ανεργία και Αγορά Εργαςία,  Σο κοινωνι-
κό κράτοσ ςιμερα, Οικονομικι κρίςθ και ευθμερία 
των πολιτϊν, Οι φτωχοί ςιμερα, Εργαςιακζσ ςχζςεισ, 
υνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ και  ςυλλογικζσ διαπραγ-
ματεφςεισ, Μεταναςτευτικζσ πολιτικζσ και Εκπαίδευ-
ςθ, τοιχεία του Μάρκετινγκ, Ανάλυςθ Περιβάλλοντοσ 
Εκπαιδευτικϊν Οργανιςμϊν, υμπεριφορά, χεδια-
ςμόσ και τρατθγικι Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικϊν Ορ-
γανιςμϊν, Επικοινωνία με το Περιβάλλον και Προβολι 
Προγραμμάτων και Τπθρεςιϊν Εκπαιδευτικϊν Οργα-
νιςμϊν, Προςζλκυςθ και Διαχείριςθ Οικονομικισ Τπο-
ςτιριξθσ και Δωρεϊν, Relationship Management, 
Nudge Theory. 

7 

 
4o εξάμηνο ςπουδών 

ΜΑΘΘΜΑΣΑ 
Αρικμόσ Πιςτωτικϊν 
Μονάδων ECTS 

Διπλωματικι Εργαςία 30 

φνολο Πιςτωτικϊν Μονάδων ECTS 120 

 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : «Ρολιτιςμική Αγωγή»

 
1o εξάμηνο ςπουδών 

ΜΑΘΘΜΑΣΑ Αρικμόσ Πιςτωτικϊν 



 

 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: 
«ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ» 

24 

Μονάδων ECTS 

1 

“ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΙ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Ειςαγωγι. Οι Ζννοιεσ του Πολιτιςμοφ και 
τθσ Πολιτιςμικισ Κλθρονομιάσ. Αρχαίοι πολιτιςμοί. 
Μεςαιωνικοί πολιτιςμοί τθσ Ευρϊπθσ. Ο Δυτικόσ πολι-
τιςμόσ. Πολιτιςμοί τθσ Μζςθσ Ανατολισ και Δυτικισ 
Αςίασ. Πολιτιςμοί τθσ ΝΑ Αςίασ και Άπω Ανατολισ. 
Προκολομβιανοί πολιτιςμοί. Πολιτιςμοί τθσ Αφρικισ. 
Πολιτιςμοί τθσ Ωκεανίασ. Ελλθνικόσ Πολιτιςμόσ. Πολι-
τιςμοί και Παγκοςμιοποίθςθ. 

8 

2 

“ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Οι κφριοι κεματικοί άξονεσ του μακιμα-
τοσ αφοροφν ςτουσ βαςικοφσ παράγοντεσ που επθ-
ρεάηουν και διαμορφϊνουν το μακθςιακό περιβάλλον 
όπωσ ο πολυμορφικόσ ρόλοσ του ςφγχρονου εκπαι-
δευτικοφ, τα ςτάδια τθσ επαγγελματικισ του ανάπτυ-
ξθσ, επαγγελματικό άγχοσ και αποτελεςματικότθτα 
ςτθ διδαςκαλία, δυςκολίεσ διαχείριςθσ τθσ τάξθσ ςε 
ςχζςθ με τθ διαμόρφωςθ υγιοφσ μακθςιακοφ περι-
βάλλοντοσ. υμβουλευτικζσ δεξιότθτεσ του εκπαιδευ-
τικοφ. Θ μελζτθ και ανάδειξθ καλϊν διδακτικϊν πρα-
κτικϊν και χριςιμων παιδαγωγικϊν εργαλείων ςε 
ςχζςθ με τα παραπάνω κζματα αποτελοφν τον κφριο 
ςτόχο του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. 

8 

3 

“ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΟΥ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Σο Θζατρο ςτθν εκπαίδευςθ: ιςτορικι 
αναδρομι, Οροκζτθςθ τθσ Παιδαγωγικισ του Θεά-
τρου, Ψυχολογικι κεϊρθςθ, Ψυχοκοινωνικι διάςτα-
ςθ-Θεατρικι εμψφχωςθ και ομάδα, Θ καλλιτεχνικι 
υπόςταςθ, Σο Παιχνίδι, Σο Θεατρικό Παιχνίδι ςτθν Εκ-
παίδευςθ, Διερευνθτικι Δραματοποίθςθ ςτθν Εκπαί-
δευςθ (inquiry drama), Διερευνθτικι Δραματοποίθςθ 
και Διακεματικι Οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ, Θ ευζλι-
κτθ ηϊνθ ωσ πλαίςιο αυτονομίασ του δαςκάλου ςτθν 
οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, Σα παιδιά 
ωσ ερευνθτζσ, Θ δθμιουργία λόγου και θ κζςθ και λφ-
ςθ προβλιματοσ ωσ διακεματικζσ και κεατρικζσ δεξιό-
τθτεσ, Θ Θεατρικι Αγωγι και το Αναλυτικό Πρόγραμ-
μα, Ο Εμψυχωτισ, χεδιαςμόσ-Ανάπτυξθ και τοχα-
ςτικι Αξιολόγθςθ Σου Θεατρικοφ Εργαςτθρίου, Δομι-
κά τοιχεία του Θεάτρου, Σεχνικζσ Θεατρικοφ κειμζ-
νου, Θεατρικζσ Σεχνικζσ, Παιχνίδια και Αςκιςεισ, κθ-
νικζσ Πρακτικζσ, Οι ερωτιςεισ του εμψυχωτι, Σεχνικζσ 
ερϊτθςθσ, Οι ερωτιςεισ των παιδιϊν. 

7 

4 “ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ” 7 
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ΡΕΙΓΑΦΗ: Θεματικζσ ενότθτεσ: θ Διατροφι ωσ ςτοι-
χείο Πολιτιςμοφ, θ Διατροφικι Παράδοςθ ςτθν Ελλά-
δα, Ανκρωπολογία τθσ Διατροφισ, θ Παλαιολικικι Δι-
ατροφι, θ Παραδοςιακι Μεςογειακι Διατροφι και 
Τγεία, Διατροφικι υμπεριφορά, Σρόφιμα, Ιδεολογία 
και υναιςκιματα, οι Κοινωνικζσ Διαςτάςεισ τθσ Δια-
τροφισ, Σροφι και υμβολιςμόσ, θ Διατροφι ςτθν Αρ-
χαία Ελλάδα και ςτο Βυηάντιο, Θρθςκεία και Διατρο-
φι, Παχυςαρκία, Διατροφικζσ ςυνικειεσ: Αλλθλεπί-
δραςθ πολιτιςμοφ και βιολογίασ. Θ εξζλιξθ ςτισ γεφ-
ςεισ των Ελλινων, Θ εξζλιξθ των μαγειρικϊν ςκευϊν, 
Ο Πολιτιςμόσ τθσ διατροφισ ςτο Αιγαίο: ζνασ οδθγόσ 
αρετισ για τισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ, Σοπικζσ κουηίνεσ 
και κουηίνεσ του κόςμου, Βιϊςιμθ Κατανάλωςθ και 
Πολιτιςμόσ, Παγκόςμια Επιςιτιςτικι Κρίςθ. 

 
2o εξάμηνο ςπουδών 

ΜΑΘΘΜΑΣΑ 
Αρικμόσ Πιςτωτικϊν 
Μονάδων ECTS 

1 

“ΙΣΤΟΙΑ ΤΗΣ ΕΥΩΡΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Ειςαγωγι- Ζννοιεσ. Θ Σζχνθ και ο Άν-
κρωποσ. Οι Απαρχζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Σζχνθσ. Κφρια 
Καλλιτεχνικά Ρεφματα: Αναγζννθςθ-Μανιεριςμόσ-
Μπαρόκ-Κλαςικιςμόσ-Ροκοκό-Νεοκλαςικιςμόσ-
Ρομαντιςμόσ-Ρεαλιςμόσ-Ιμπρεςιονιςμόσ-
Μεταϊμπρεςιονιςτικά Ρεφματα-Αφαίρεςθ-Φοβιςμόσ-
Εξπρεςιονιςμόσ-Κυβιςμόσ-ουρεαλιςμόσ-
Μοντερνιςμόσ και Παράδοςθ-Μεταμοντερνιςμόσ- 
φγχρονθ Σζχνθ. Ιςτορία τθσ Νεοελλθνικισ Σζχνθσ. το 
πλαίςιο του μακιματοσ οι φοιτθτζσ εξοικειϊνονται με 
τθ διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων και εκ-
παιδευτικϊν προγραμμάτων μετά από παρακολοφκθ-
ςθ ανάλογων βιωματικϊν δράςεων ςε ςχολικζσ μονά-
δεσ, μουςεία, ιδρφματα και φορείσ που αςχολοφνται 
με τθν εκπαίδευςθ και τον πολιτιςμό και με ακόλουκο 
ςχολιαςμό και καταγραφι απόψεων. 
Βιωματικζσ Αςκήςεισ Επαγγελματικήσ Ανάπτυξησ: 
Αποςκοποφν ςτθν ανάπτυξθ εξειδικευμζνθσ γνϊςθσ 
και ειδικϊν επαγγελματικϊν δεξιοτιτων. Θ διάρκεια 
τουσ είναι 12 ϊρεσ και ζχουν υποχρεωτικό χαρακτιρα. 
Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο των αςκιςεων αυτϊν οι φοι-
τθτζσ τθσ Ειδίκευςθσ «Πολιτιςμικι Αγωγι»», εξοι-
κειϊνονται με τθ διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν δραςτθρι-
οτιτων και εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων μετά από 
παρακολοφκθςθ ανάλογων βιωματικϊν δράςεων ςε  
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μουςεία, ιδρφματα και φορείσ που αςχολοφνται με 
τθν εκπαίδευςθ και τον πολιτιςμό και με ακόλουκο 
ςχολιαςμό και καταγραφι απόψεων. 

2 

“ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Σο μάκθμα προςεγγίηει τθν ζννοια τθσ 
μουςειακισ εκπαίδευςθσ υπό το πρίςμα ςφγχρονων 
επιςτθμολογικϊν προςεγγίςεων για τθν επικοινωνία 
και τθ μάκθςθ και ςτθ ςυνζχεια προςφζρει τα μεκο-
δολογικά εργαλεία για τον ςχεδιαςμό δραςτθριοτι-
των παιδαγωγικισ του ελεφκερου χρόνου ςτα μου-
ςεία. Παράλλθλα, παρζχει τθ δυνατότθτα ςτισ φοιτι-
τριεσ και ςτουσ φοιτθτζσ να εξοικειωκοφν με τθν ε-
φαρμογι εκπαιδευτικϊν δράςεων μζςα από επιςκζ-
ψεισ ςε μουςεία και τθν παρουςίαςθ επιτυχθμζνων 
παραδειγμάτων από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό. 

7 

3 

“ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Ειςαγωγι-Θ ςχζςθ ανκρϊπου περιβάλ-
λοντοσ, Οι πλθκυςμιακζσ πιζςεισ ςτο περιβάλλον, Τ-
πάρχει «καλι» κατανάλωςθ; Οικονομία, Πολιτιςμόσ 
και Περιβάλλον, Θ ανκρϊπινθ διατροφι ωσ παράγο-
ντασ επιβάρυνςθσ, Περιβαλλοντικι Αγωγι, Περιβαλ-
λοντικά θκικι διαβίωςθ - Σο περιβαλλοντικό μασ απο-
τφπωμα , Πολιτιςμόσ, Ανάπτυξθ και Περιβαλλοντικζσ 
επιπτϊςεισ, Οι επιπτϊςεισ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπαν-
ςθσ ςτα αρχαία μνθμεία. 

6 

4 

“ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Σο μάκθμα περιλαμβάνει τισ εξισ ενότθ-
τεσ: Ο πολιτιςμόσ ωσ αγακό  - Ζννοιεσ Πολιτιςμικισ 
Βιομθχανίασ, προβλθματιςμοί, Φάςεισ ςχεδιαςμοφ 
και οργάνωςθσ πολιτιςμικϊν δράςεων και φορζων 
ςτο πλαίςιο τθσ ορκολογικισ διαχείριςθσ πόρων, Βα-
ςικζσ αρχζσ και πρακτικζσ προχπολογιςμοφ πολιτιςτι-
κϊν δράςεων, Βαςικζσ ζννοιεσ και εφαρμογι ‘ολο-
κλθρωμζνου’ μάρκετινγκ ςτον τομζα των υπθρεςιϊν 
και του πολιτιςμοφ, θμαςία και βαςικζσ ζννοιεσ τθσ 
Εξυπθρζτθςθσ και Ικανοποίθςθσ επιςκεπτϊν, Επικοι-
νωνίεσ μάρκετινγκ ςτον πολιτιςμό-ο ρόλοσ τθσ τεχνο-
λογίασ, Βιϊςιμεσ πρακτικζσ ςε πολιτιςτικοφσ φορείσ, Ο 
πολιτιςμόσ ωσ αγακό και θ ςχζςθ του με τον τουρι-
ςμό, Πολιτιςμικόσ τουριςμόσ: εννοιολογικζσ προςεγ-
γίςεισ, ιδιαιτερότθτεσ, ςθμαςία για τον επιχειρθματικό 
κόςμο, Μορφζσ πολιτιςμικοφ τουριςμοφ, Ανάλυςθ 
των πολιτιςμικϊν τουριςτϊν. Ο ρόλοσ τθσ εξυπθρζτθ-
ςθσ πελατϊν ςτον πολιτιςμό και τουριςμό, Από τθν 
ιδζα ςτθν πράξθ – Βαςικζσ ζννοιεσ επιχειρθματικότθ-
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τασ, Επιχειρθματικζσ ςτρατθγικζσ και ευκαιρίεσ ςτον 
τομζα του πολιτιςμοφ και του πολιτιςμικοφ τουρι-
ςμοφ, Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ςτον τομζα του πο-
λιτιςμοφ. 

3o εξάμηνο ςπουδών 

ΜΑΘΘΜΑΣΑ 
Αρικμόσ Πιςτωτικϊν 
Μονάδων ECTS 

1 

“ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΟΜΕΣ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Ειςαγωγι ςτον πολιτιςμό και τον Σουρι-
ςμό. Θ ςθμαςία των πολιτιςτικϊν διαδρομϊν για τον 
ςφγχρονο άνκρωπο. Χαρακτθριςτικά των Ειδικϊν 
Μορφϊν Σουριςμοφ. Οι νζεσ προςεγγίςεισ ςτθν ζν-
νοια του πολιτιςτικοφ πόρου. Πολιτιςτικόσ Σουριςμόσ: 
χαρακτθριςτικά, εξελίξεισ. Ηθτιματα ςχετικά με τον 
Θρθςκευτικό και Προςκυνθματικό Σουριςμό. 

7 

2 

“ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοι-
νωνιϊν και θ χριςθ τουσ ςτθν παρουςίαςθ και ανά-
δειξθ πολιτιςμικϊν αγακϊν. Εξοικείωςθ με τθν ζννοια 
των μεταδεδομζνων. Ψθφιοποίθςθ ιχου, μουςικϊν 
ςυλλογϊν, εικόνασ, κινοφμενθσ εικόνασ (video). Ψθ-
φιακζσ Βιβλιοκικεσ. Εργαλεία και πρότυπα που χρθ-
ςιμοποιοφνται για τθν αποκικευςθ τθσ ψθφιακισ 
πλθροφορίασ από τουσ αντίςτοιχουσ διεκνείσ οργανι-
ςμοφσ. Μουςειολογία και Πλθροφορικι. Κυβερνοχϊ-
ροσ, Πολυμζςα και Σζχνθ. Σριςδιάςτατα Γραφικά για 
αποτφπωςθ μιασ Εικονικισ και Επαυξθμζνθσ Πραγμα-
τικότθτασ. Ενθμζρωςθ και Επικοινωνία ςτον Παγκό-
ςμιο Ιςτό. 

8 

3 

“ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΥΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: το πλαίςιο του μακιματοσ εξετάηονται, 
ςε ζνα πρϊτο μζροσ, οι βαςικζσ περίοδοι ανάπτυξθσ 
του νεανικοφ και του μακθτικοφ εντφπου ςτθν Ελλάδα 
μζςα από τθν ιςτορία του, τουσ κυριότερουσ ςτακ-
μοφσ του και μζςα από ςυγκρίςεισ με ευρωπαϊκά α-
ντίςτοιχα ζντυπα. ε ζνα δεφτερο μζροσ, μελετοφμε τθ 
νεανικι λογοτεχνία μζςα από ςφγχρονεσ κεματικζσ: θ 
φεμινιςτικι νεανικι λογοτεχνία, θ νεανικι λογοτεχνία 
και το ηιτθμα τθσ μετανάςτευςθσ, και άλλα κοινωνικά 
ηθτιματα. Μελετοφμε επίςθσ τθ κζςθ του λογοτεχνι-
κοφ κειμζνου ςτθν εκπαίδευςθ: εξετάηονται οι ςφγ-
χρονεσ κεωρίεσ τθσ λογοτεχνίασ και τθσ διδακτικισ 
κακϊσ και θ διακεματικι και διεπιςτθμονικι προςζγ-
γιςθ των λογοτεχνικϊν κειμζνων ςε ςχολικά περιβάλ-

7 
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λοντα. 

4 

“ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ” 
ΡΕΙΓΑΦΗ: Ειςαγωγι ςτθν επιςτθμονικι εργαςία. 
χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ζρευνασ. Ποιοτικζσ μζκο-
δοι ζρευνασ ςτθν ιςτορία τθσ τζχνθσ και του πολιτι-
ςμοφ. Οριςμόσ, ςτόχοι και χαρακτθριςτικά τθσ ποιοτι-
κισ πρωτογενοφσ ζρευνασ. Μζκοδοι ποιοτικισ ζρευ-
νασ: μελζτθ περίπτωςθσ, εκνογραφικι ζρευνα, ζρευνα 
δράςθσ, βιογραφία. Προςεγγίςεισ και μζκοδοι ςυλλο-
γισ δεδομζνων ςτθν ποιοτικι ζρευνα. Βιβλιογραφικι 
ζρευνα. Ανάλυςθ των επιςτθμονικϊν κειμζνων, κακϊσ 
και οι τρόποι αναηιτθςθσ πθγϊν ςε θλεκτρονικζσ βά-
ςεισ δεδομζνων. Διατφπωςθ ερευνθτικϊν υποκζςεων. 
Μορφζσ δεδομζνων. Σαξινόμθςθ ςτατιςτικϊν δεδομζ-
νων. Δειγματολθψία. Κωδικοποίθςθ δεδομζνων και 
δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων. Καταχϊρθςθ- Παρου-
ςίαςθ δεδομζνων. Βαςικοί οριςμοί και ςτατιςτικό υ-
πόβακρο. Επεξεργαςία ςτατιςτικϊν δεδομζνων: Ανά-
λυςθ ςυςχζτιςθσ. Ζλεγχοι ανεξαρτθςίασ. Ζλεγχοι για 
τθ διαφορά των μζςων. 

8 

 
4o εξάμηνο ςπουδών 

ΜΑΘΘΜΑΣΑ 
Αρικμόσ Πιςτωτικϊν 
Μονάδων ECTS 

Διπλωματικι Εργαςία 30 

φνολο Πιςτωτικϊν Μονάδων ECTS 120 

 
 

Βιωματικά Σεμινάρια Προςωπικήσ Ανάπτυξησ και Συμβουλευτικήσ Υποςτήριξησ 
Κατά τθ διάρκεια του τζταρτου (4ου) εξαμινου ςπουδϊν οι φοιτθτζσ και των τριϊν 

(3) Ειδικεφςεων του Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» είναι υποχρεωμζνοι να παρα-
κολουκιςουν τα Βιωματικά εμινάρια Προςωπικισ Ανάπτυξθσ και υμβουλευτικισ Τπο-
ςτιριξθσ. Σα ςεμινάρια αυτά αποςκοποφν ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των μεταπτυχιακϊν 
φοιτθτϊν ςε κζματα επικοινωνίασ και προςωπικισ ανάπτυξθσ, όπωσ αναγνϊριςθ και 
ζκφραςθ προςωπικϊν ςυναιςκθμάτων, χριςθ τθσ ενςυναίςκθςθσ ωσ μζςου επικοινωνί-
ασ, διαχείριςθ του άγχουσ και των προβλθμάτων που αφοροφν ςτθ ςχολικι τάξθ, τθ ςχο-
λικι μονάδα και άλλουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ κ.ά. Σα ςεμινάρια περιλαμβάνουν βιωμα-
τικζσ αςκιςεισ διάρκειασ 36 ωρϊν ανά κατεφκυνςθ, οι οποίεσ πραγματοποιοφνται ςφμ-
φωνα με τισ μεκόδουσ και τεχνικζσ διαφόρων ψυχοκεραπευτικϊν προςεγγίςεων, όπωσ θ 
γνωςιακι-ςυμπεριφοριςτικι (CBT), θ υπαρξιακι, θ κεραπεία μζςω τζχνθσ (art therapy), 
θ κεραπεία gestalt, το κλαςικό ψυχόδραμα (psychodrama) και θ δραματοκεραπεία. 

 
Πρακτική Άςκηςη 
Κατά τθ διάρκεια του τρίτου (3ου) εξαμινου ςπουδϊν οι φοιτθτζσ τθσ Ειδίκευςθσ 

«Παιδαγωγικι Ψυχολογία και Εκπαιδευτικι Πράξθ» του Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτι-
ςμόσ» πραγματοποιοφν Πρακτικι Άςκθςθ ςε δομζσ εκπαίδευςθσ και υποςτιριξθσ (γενι-
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κισ ι/και ειδικισ αγωγισ), ςυμπεριλαμβανομζνων των Κζντρων Διαφοροδιάγνωςθσ Διά-
γνωςθσ και Τποςτιριξθσ (ΚΕΔΔΤ) μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

Θ Πρακτικι Άςκθςθ αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ και καλλιζργεια ειδικϊν εκπαιδευτι-
κϊν και επαγγελματικϊν δεξιοτιτων για τον ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ, τθν εφαρμογι 
και τθν αξιολόγθςθ κατάλλθλων προγραμμάτων διδαςκαλίασ, εκπαιδευτικισ παρζμβα-
ςθσ και υποςτιριξθσ μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ που 
φοιτοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ ειδικισ και γενικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ. Επιπρόςκετα, 
μζςω τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ οι φοιτθτζσ αποκτοφν εμπειρία ςε κζματα που ςχετίηονται 
με τθν παρατιρθςθ, καταγραφι και αξιολόγθςθ των ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και 
δυνατοτιτων των μακθτϊν κακϊσ και τθ ςυνεργαςία με επαγγελματίεσ ψυχικισ υγείασ 
διαφόρων ειδικοτιτων ςτο πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ και τθσ εφαρμογισ κατάλλθλων δι-
δακτικϊν/εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων. Θ διάρκεια τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ είναι 200 
ϊρεσ. Από τισ παραπάνω ϊρεσ, οι 180 πραγματοποιοφνται ςε (α) ςυνεργαηόμενεσ ςχολι-
κζσ μονάδεσ (90 ϊρεσ ανά ςχολικι μονάδα) και (β) ςυνεργαηόμενα ΚΕΔΔΤ ι πιςτοποιθ-
μζνα από το Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά κζντρα 
και Κζντρα Ψυχικισ Τγείασ του Τπουργείου Τγείασ (90 ϊρεσ), ενϊ οι υπόλοιπεσ 20 αφιε-
ρϊνονται ςτθν εποπτεία τθσ προόδου τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ των φοιτθτϊν. 

το Πρόγραμμα πουδϊν των φοιτθτϊν τθσ Ειδίκευςθσ «Παιδαγωγικι Ψυχολογία 
και Εκπαιδευτικι Πράξθ» θ Πρακτικι Άςκθςθ αντιςτοιχεί ςε δφο (2) μακιματα και ζχει 
υποχρεωτικό χαρακτιρα. το πλαίςιο τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ οι φοιτθτζσ αξιολογοφνται. 
Σα κριτιρια και οι μζκοδοι αξιολόγθςθσ ανακοινϊνονται ςτουσ φοιτθτζσ ςτθν αρχι του 
εξαμινου ςτο οποίο πραγματοποιείται θ Πρακτικι Άςκθςθ. Για τθν Πρακτικι Άςκθςθ του 
Π.Μ.. διατθρείται ςελίδα ςτθν πλατφόρμα θλεκτρονικισ μάκθςθσ του Χαροκοπείου 
Πανεπιςτθμίου (θλεκτρονικι τάξθ, e-class) ςτθν οποία αναρτϊνται το περίγραμμα τθσ 
Πρακτικισ Άςκθςθσ, τα μακθςιακά αποτελζςματα, οι διδακτικζσ και μακθςιακζσ μζκοδοι, 
ο τρόποσ και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν και ενδεικτικι βιβλιο-
γραφία. Επιπλζον, θ θλεκτρονικι τάξθ τθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ περιλαμβάνει όλα τα α-
παραίτθτα ζντυπα (παρουςιολόγια, πρωτόκολλα παρατιρθςθσ, ςχζδια μακιματοσ κ.ά.) 
για τθν οργάνωςθ και υλοποίθςι τθσ από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ. 
 
 

Αξιολόγηςη τησ επίδοςησ των φοιτητών 
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με εξετάςεισ ι/και με εργαςία/εσ, γραπτζσ 

ι/και προφορικζσ. Σα κριτιρια, ο τρόποσ αξιολόγθςθσ και ο τρόποσ υπολογιςμοφ του 
τελικοφ βακμοφ του φοιτθτι ςτο μάκθμα ανακοινϊνονται ςτθν αρχι κάκε εξαμινου από 
τον υπεφκυνο κακθγθτι κάκε μακιματοσ και περιγράφονται αναλυτικά ςτθ ςελίδα του 
μακιματοσ ςτθν πλατφόρμα θλεκτρονικισ μάκθςθσ του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου. 

Θ αξιολόγθςθ και θ βακμολόγθςθ ςε κάκε μάκθμα είναι αποκλειςτικι αρμοδιότθ-
τα του Κακθγθτι που είναι υπεφκυνοσ για το μάκθμα. Θ βακμολογία ςτα μακιματα υ-
πολογίηεται με βάςθ κλίμακα από 0 ζωσ 10. Ελάχιςτθ επιτυχισ βακμολογία ορίηεται το 
ζξι (06).  

Ο φοιτθτισ κεωρείται ότι ζχει αποτφχει ςτο μάκθμα όταν: (α) ο τελικόσ βακμόσ του 
ςτο μάκθμα είναι μικρότεροσ από το ζξι (06), (β) δεν ζχει ολοκλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ 
που απορρζουν από το μάκθμα κατά τθ διάρκεια του εξαμινου ςτο οποίο προςφζρεται 
το μάκθμα και (γ) δεν προςζρχεται ςτθν εξζταςθ. Σονίηεται ότι ςε περίπτωςθ εντοπιςμοφ 
και διακρίβωςθσ λογοκλοπισ ςε εργαςία του φοιτθτι, θ εργαςία μθδενίηεται. 
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Οι εξεταςτικζσ περίοδοι είναι τρεισ: του Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του ε-
πτεμβρίου. Κατά τθ διάρκεια αυτϊν δεν πραγματοποιείται διδαςκαλία μακθμάτων. Σα 
κζματα των εξετάςεων, ςε κάκε μάκθμα, ορίηονται από τον υπεφκυνο Κακθγθτι. Θ 
διάρκεια επεξεργαςίασ των κεμάτων κατά τθ γραπτι εξζταςθ ςε καμιά περίπτωςθ δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τισ τρεισ (3) ϊρεσ. Οι εξετάςεισ διεξάγονται με τθν ευκφνθ του υ-
πεφκυνου μακιματοσ, ο οποίοσ παραμζνει ςτο Πανεπιςτιμιο κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ 
διεξαγωγισ τουσ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ, θ αντιγραφι από βιβλία, ςθμειϊςεισ, γραπτό άλ-
λου φοιτθτι, θ χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων (όπωσ κινθτά τθλζφωνα, υπολογιςτι κ.λπ..), 
θ ςυνεννόθςθ με άλλουσ φοιτθτζσ, ι θ παρεμπόδιςθ τθσ ομαλισ διεξαγωγισ των εξετά-
ςεων επιςφρει μθδενιςμό του γραπτοφ, αφοφ αυτό ςθμειωκεί και μονογραφθκεί από 
τον επιτθρθτι που διαπίςτωςε το ςυμβάν. τθ ςυνζχεια, θ ςχετικι υπόκεςθ παραπζμπε-
ται ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ. 

Μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων και μζςα ςε διάςτθμα πζντε (5) θμερϊν, 
οι φοιτθτζσ μποροφν να δουν τα γραπτά τουσ ςε θμζρα και ϊρα που ορίηονται από τον 
υπεφκυνο Κακθγθτι του μακιματοσ. Εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ διεξαγωγι 
των εξετάςεων του μακιματοσ, ο υπεφκυνοσ για το μάκθμα Κακθγθτισ κατακζτει τθν 
οριςτικι κατάςταςθ βακμολογίασ ςτθ Γραμματεία του Π.Μ.. και εν ςυνεχεία ανακοινϊ-
νονται τα αποτελζςματα ςτουσ φοιτθτζσ.  

ε περίπτωςθ που θ τελικι αξιολόγθςθ τθσ επίδοςισ του φοιτθτι ςε κάποιο μάκθ-
μα προκφπτει από –ι/και από– άλλεσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. παράδοςθ ι/και παρουςίαςθ 
εργαςιϊν, παρακολοφκθςθ μακθμάτων ι/και ςεμιναρίων κ.ά.) κα πρζπει μζχρι τθν εξε-
ταςτικι περίοδο ο φοιτθτισ να ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ το ςφνολο των δραςτθριοτι-
των που του ανατζκθκαν προκειμζνου να εξαχκεί και να ανακοινωκεί ο τελικόσ βακμόσ 
του ςτο μάκθμα αυτό. 

ε περίπτωςθ αποτυχίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι ςτισ εξετάςεισ παρζχεται θ 
δυνατότθτα να επανεξεταςτεί ςτο ίδιο μάκθμα κατά τθν επαναλθπτικι εξεταςτικι του 
επτεμβρίου του ιδίου θμερολογιακοφ ζτουσ ι, ακόμα, να παραδϊςει τυχόν εκκρεμείσ 
εργαςίεσ ι να ολοκλθρϊςει άλλεσ δραςτθριότθτεσ που του ζχουν ανατεκεί από τον δι-
δάςκοντα και ςχετίηονται με τθν αξιολόγθςι του. ε περίπτωςθ μθ εκπλιρωςθσ του ςυ-
νόλου των παραπάνω υποχρεϊςεων του φοιτθτι ςτο προβλεπόμενο χρονικό διάςτθμα, 
θ ςυμμετοχι του ςτο μάκθμα αυτό κεωρείται ανεπιτυχισ. 

Αν ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ αποτφχει ςτθν εξζταςθ μακιματοσ ι μακθμάτων, και 
ςυνεπϊσ κεωρείται, ςφμφωνα με τον κανονιςμό του Π.Μ.., ότι δεν ζχει ολοκλθρϊςει 
επιτυχϊσ το πρόγραμμα, εξετάηεται, φςτερα από αίτθςι του, από τριμελι επιτροπι με-
λϊν Δ.Ε.Π. του Σμιματοσ, οι οποίοι ζχουν το ίδιο ι ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο με το 
εξεταηόμενο μάκθμα και ορίηονται από τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ. Από τθν επιτροπι 
εξαιρείται ο υπεφκυνοσ για το μάκθμα Κακθγθτισ. Θ επιτροπι είναι αρμόδια να αποφα-
ςίςει τθ διαδικαςία επανεξζταςθσ του φοιτθτι. Θ εξζταςθ από τθν επιτροπι πραγματο-
ποιείται εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ για επανεξζ-
ταςθ του φοιτθτι. ε περίπτωςθ αποτυχίασ του φοιτθτι ςτθν εξζταςι του από τθν τρι-
μελι επιτροπι, θ υνζλευςθ του Σμιματοσ δφναται να αποφαςίςει κατά περίπτωςθ, και 
μετά από ςυνεκτίμθςθ τθσ ςυνολικισ πορείασ του φοιτθτι, τθν εκ νζου παρακολοφκθςθ 
του μακιματοσ από το φοιτθτι ι τθ διαγραφι του από το Π.Μ.. 

ε περίπτωςθ που ο φοιτθτισ δεν υποβάλει τθν ανωτζρω αίτθςθ, θ υνζλευςθ δφ-
ναται να αποφαςίςει κατά περίπτωςθ, και μετά από ςυνεκτίμθςθ τθσ ςυνολικισ πορείασ 
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του φοιτθτι, τθν εκ νζου παρακολοφκθςθ του μακιματοσ από το φοιτθτι ι τθ διαγραφι 
του από το Π.Μ..  

ε περίπτωςθ ελλιποφσ φοίτθςθσ (μικρότερθσ από το 75% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ 
του μακιματοσ), ο φοιτθτισ υποχρεοφται να παρακολουκιςει εκ νζου το μάκθμα, ανα-
λαμβάνοντασ επίςθσ εκ νζου τισ απαιτοφμενεσ από τον διδάςκοντα εργαςίεσ ι άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ. ε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των ανωτζρω μετά το πζρασ του προβλεπό-
μενου από τον νόμο χρονικοφ διαςτιματοσ, το κζμα παραπζμπεται ςτθ .Ε. του Π.Μ.., θ 
οποία ειςθγείται ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ τθν οριςτικι διαγραφι του φοιτθτι από 
τα μθτρϊα του Π.Μ..  

Αν ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ζχει διάγνωςθ ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, ε-
φαρμόηονται κατάλλθλεσ προςαρμογζσ ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ προόδου του 
(π.χ. παροχι επιπλζον χρόνου, διαλείμματοσ, κ.ά.) με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν 
ιςότιμθσ ςυμμετοχισ. Οι προςαρμογζσ αυτζσ εγκρίνονται από το Διευκυντι του Π.Μ.. 
και τθ .Ε. Σονίηεται ότι οι προςαρμογζσ αυτζσ είναι τζτοιεσ ϊςτε να μθν αλλοιϊνονται 
τα χαρακτθριςτικά τθσ διαδικαςίασ εξζταςθσ που εφαρμόηεται ςτουσ φοιτθτζσ. 

Ο τελικόσ βακμόσ του Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Δ.Μ..) προκφπτει 
από τθ βακμολογία του φοιτθτι ςτα μακιματα του Προγράμματοσ πουδϊν και ςτθ Δι-
πλωματικι Εργαςία με βάςθ τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ. Αναλυτικά, ο 
τελικόσ βακμόσ είναι το άκροιςμα τθσ μζςθσ βακμολογίασ του φοιτθτι ςτα μακιματα 
πολλαπλαςιαηόμενθσ με το ςυντελεςτι 0,6 και τθσ μζςθσ βακμολογίασ ςτθ Δ.Ε. πολλα-
πλαςιαηόμενθσ με το ςυντελεςτι 0,4. Για τθν αποτφπωςθ του τελικοφ βακμοφ χρθςιμο-
ποιείται θ παρακάτω δεκαβάκμια βακμολογικι κλίμακα με ακρίβεια ενόσ δεκαδικοφ 
ψθφίου: 

 Άριςτα: 10,0 ζωσ 8,6 

 Λίαν καλϊσ: 8,5 ζωσ 7,1 

 Καλϊσ: 7,0 ζωσ 6,0 
 
Διπλωματική εργαςία 
Για τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν του Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» απαι-

τείται θ επιτυχισ εκπόνθςθ Διπλωματικισ Εργαςίασ (Δ.Ε.). 
Πριν τθν ανάλθψθ τθσ Δ.Ε. ο φοιτθτισ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ 

όλα τα υποχρεωτικά μακιματα, πλθν το πολφ δφο (2). 
Θ Δ.Ε. κατατίκεται και βακμολογείται μετά τθν ολοκλιρωςθ όλων των διδακτικϊν 

υποχρεϊςεων των φοιτθτϊν. Θ Δ.Ε. αντιςτοιχεί ςε 30 Διδακτικζσ Μονάδεσ (Δ.Μ.), οι ο-
ποίεσ αντιπροςωπεφουν φόρτο εργαςίασ ενόσ (1) εξαμινου πλιρουσ φοίτθςθσ. 

Όλα τα μζλθ ΔΕΠ που είναι διδάςκοντεσ ςτο Π.Μ.. αναλαμβάνουν επίβλεψθ δι-
πλωματικϊν εργαςιϊν, εφόςον τουσ ανατεκεί από τθν υνζλευςθ του Σμιματοσ.  

Με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ κακορίηεται το τζςςερα (4) ωσ ο ανϊ-
τατοσ αρικμόσ Δ.Ε. που μπορεί κάκε διδάςκων να επιβλζπει ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ και 
ανά ειδίκευςθ. 

τθν αρχι κάκε εξαμινου οι φοιτθτζσ κατακζτουν θλεκτρονικά ςτθ Γραμματεία 
του Π.Μ.. αίτθςθ με το κζμα τθσ Δ.Ε. τουσ, αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν επικοινωνιςει 
και ςυνεργαςτεί με τουσ διδάςκοντεσ και ζχουν λάβει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τουσ. Θ Γραμ-
ματεία του Π.Μ.. ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα κοινοποιεί ςε φοιτθτζσ και διδάςκοντεσ 
τθ λίςτα των δθλωκζντων κεμάτων Δ.Ε. Οι διδάςκοντεσ ελζγχουν τα κζματα που τουσ 
αφοροφν και, εφόςον ςυμφωνοφν, προτείνουν δφο ακόμα διδάςκοντεσ προκειμζνου να 
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ςυγκροτθκεί θ τριμελισ εξεταςτικι επιτροπι για τθν αξιολόγθςθ τθσ Δ.Ε. ε περίπτωςθ 
που οι διδάςκοντεσ διαφωνοφν ςε κάτι (π.χ. με τθ διατφπωςθ του κζματοσ τθσ Δ.Ε. κ.ά.) 
κα πρζπει να ενθμερϊςουν ζγκαιρα τουσ φοιτθτζσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και 
θ όποια τυχόν αλλαγι προκφψει να ανακοινωκεί ςτθ .Ε. Ακολοφκωσ, θ .Ε., με βάςθ τθν 
οριςτικι λίςτα των δθλωκζντων κεμάτων Δ.Ε., ορίηει τον επιβλζποντα αυτισ, που είναι 
μζλοσ ΔΕΠ, διδάςκοντασ του Π.Μ.. και ςυγκροτεί τθν τριμελι εξεταςτικι επιτροπι για 
τθν αξιολόγθςθ τθσ εργαςίασ, ζνα από τα μζλθ τθσ οποίασ είναι και ο επιβλζπων. Σα κζ-
ματα Δ.Ε. και οι τριμελείσ επιτροπζσ ανακοινϊνονται και εγκρίνονται από τθ υνζλευςθ 
του Σμιματοσ. Για να αξιολογθκεί θ Δ.Ε. ο φοιτθτισ οφείλει να τθν υποςτθρίξει ενϊπιων 
τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ.  

τθν τριμελι επιτροπι μποροφν να ςυμμετζχουν: 
[1] μζλθ Δ.Ε.Π. του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου, 
[2] διδάςκοντεσ ςτο Π.Μ.., κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ  
[3] μζλθ Δ.Ε.Π. άλλων τμθμάτων τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, 
[4] ερευνθτζσ των βακμίδων Αϋ, Βϋ ι Γϋ αναγνωριςμζνων Ερευνθτικϊν Κζντρων ι 

Ιδρυμάτων τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, εφόςον είναι κάτοχοι Διδακτορι-
κοφ Διπλϊματοσ και διακζτουν αναγνωριςμζνο επιςτθμονικό ζργο. 

Γενικότερα, ο επιβλζπων κακθγθτισ παρακολουκεί ςυςτθματικά τθν πορεία εκπό-
νθςθσ και ολοκλιρωςθσ τθσ Δ.Ε. του φοιτθτι, τον οποίο οφείλει να κακοδθγεί με ςυγκε-
κριμζνεσ παρατθριςεισ, ςχόλια, προτάςεισ και διορκϊςεισ με ςτόχο τθν επίτευξθ, κατά 
το δυνατόν, ποιοτικότερου αποτελζςματοσ. ε περίπτωςθ που ο φοιτθτισ δεν είναι ςυ-
νεπισ ςτθ ςυνεργαςία του με τον επιβλζποντα, ο τελευταίοσ δφναται να αιτθκεί ςτθ 
Γραμματεία του Π.Μ.. λιξθ τθσ ςυνεργαςίασ του με το ςυγκεκριμζνο φοιτθτι και αντι-
κατάςταςι του από άλλον ςυνάδελφο. τθν περίπτωςθ αυτι, ο φοιτθτισ κα πρζπει να 
διερευνιςει τθ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ με άλλον επιβλζποντα κακθγθτι.  

Θ δθμόςια υποςτιριξθ των Δ.Ε. πραγματοποιείται τρεισ (3) φορζσ τον χρόνο ςτο 
τζλοσ των εξεταςτικϊν περιόδων, αρχζσ Οκτωβρίου, αρχζσ Μαρτίου και τζλοσ Ιουνίου. Θ 
θμζρα και θ ϊρα αξιολόγθςθσ τθσ Δ.Ε. κακορίηεται από τθ Γραμματεία, ςε ςυνεργαςία 
με τον φοιτθτι και τθν Σριμελι Εξεταςτικι Επιτροπι. 

Προκειμζνου να ξεκινιςει θ διαδικαςία προγραμματιςμοφ τθσ υποςτιριξθσ και α-
ξιολόγθςθσ τθσ Δ.Ε. κα πρζπει προθγουμζνωσ ο φοιτθτισ να ζχει προςκομίςει υποχρεω-
τικά ςτθ Γραμματεία του Π.Μ.. τρία ενυπόγραφα ζντυπα, ζνα από το κάκε μζλοσ τθσ 
τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ, με τον τίτλο: «Ζγκριςθ Τποςτιριξθσ τθσ Δ.Ε.». Σα ζντυ-
πα αυτά ο φοιτθτισ κα τα παραλαμβάνει από τθ Γραμματεία και κα τα επιςτρζφει ςε 
αυτι υπογεγραμμζνα. ε περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ τθσ ςχετικισ βεβαίωςθσ θ Γραμμα-
τεία δε δφναται να προχωριςει τισ διαδικαςίεσ υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ε. από τον φοιτθτι. 

ε προκακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα γίνεται δθμόςια υποςτιριξθ τθσ Δ.Ε. διάρκειασ 
τριάντα (30) λεπτϊν ενϊπιον τθσ τριμελοφσ επιτροπισ, θ οποία ςτθ ςυνζχεια κατακζτει 
τθν τελικι βακμολογία τθσ εργαςίασ. Κατά τθ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ Δ.Ε. ο φοιτθτισ κα 
πρζπει υποχρεωτικά να ζχει παρακολουκιςει τουλάχιςτον δφο (2) παρουςιάςεισ –
εξετάςεισ Δ.Ε. άλλου φοιτθτι τθσ Ειδίκευςθσ ςτθν οποία ανικει. 

Θ Δ.Ε. κατατίκεται, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του επιβλζποντα, ςτθ Γραμματεία του 
Π.Μ.. ςτθν ολοκλθρωμζνθ μορφι τθσ. Θ κατάκεςθ γίνεται τουλάχιςτον δζκα (10) θμζ-
ρεσ πριν από τθ δθμόςια υποςτιριξι τθσ. 

Θ χρονικι διάρκεια εκπόνθςθσ, παράδοςθσ και επιτυχοφσ αξιολόγθςθσ τθσ Δ.E. δεν 
μπορεί να ξεπερνά τα δφο επιπλζον ακαδθμαϊκά εξάμθνα μετά το τζλοσ των τεςςάρων (4) 
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εξαμινων ςπουδϊν του Π.Μ.. Ειδικότερα, μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των τεςςάρων 
(4) ακαδθμαϊκϊν εξαμινων πουδϊν, ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ζχει δφο (2) επιπλζον 
ακαδθμαϊκά εξάμθνα με ςτόχο τθν ολοκλιρωςθ, παράδοςθ ςτθν τριμελι επιτροπι πα-
ρακολοφκθςθσ και επιτυχι αξιολόγθςθ τθσ Δ.Ε. 

ε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ Δ.Ε. κακορίηεται από τθ .Ε. νζα θμερομθνία αξιολό-
γθςθσ τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ μετά τθν πρϊτθ κρίςθ. Κατά το διάςτθμα αυτό ο φοι-
τθτισ ζχει υποχρζωςθ να κάνει τυχόν διορκϊςεισ, ςφμφωνα με τισ επιςθμάνςεισ τθσ τρι-
μελοφσ επιτροπισ. 

ε περίπτωςθ επανάλθψθσ τθσ απόρριψθσ τθσ Δ.Ε., ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ χά-
νει τθ φοιτθτικι του ιδιότθτα και αποβάλλεται από το Π.Μ.. θμειϊνεται ότι μόνο ςε 
περίπτωςθ ςοβαροφ κωλφματοσ υγείασ –και αφοφ ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ζχει προ-
ςκομίςει ςτθ .Ε. του Π.Μ.. επίςθμθ βεβαίωςθ από Δθμόςιο Νοςοκομείο– υπάρχει θ 
δυνατότθτα θ .Ε. να ειςθγθκεί περαιτζρω παράταςθ των μεταπτυχιακϊν του ςπουδϊν 
για ζνα επιπλζον ακαδθμαϊκό εξάμθνο. Μετά τθν εκπνοι και τθσ παραπάνω χρονικισ 
παράταςθσ και ςε περίπτωςθ μθ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ Δ.Ε. ο με-
ταπτυχιακόσ φοιτθτισ χάνει τθ φοιτθτικι του ιδιότθτα και διαγράφεται από το Π.Μ.. 

Μετά τθν επιτυχι δθμόςια υποςτιριξθ τθσ Δ.Ε. ο φοιτθτισ υποχρεοφται να αποκζ-
ςει τθν εργαςία ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο Ιδρυματικό Αποκετιριο τθσ Βιβλιοκικθσ του 
Πανεπιςτθμίου. Σο Π.Μ.. διατθρεί το δικαίωμα δθμοςίευςθσ των Δ.Ε. των φοιτθτϊν ςτο 
δικτυακό τόπου του Σμιματοσ ι/και ςε διαδικτυακϊσ προςβάςιμα αποκετιρια ψθφια-
κϊν εγγράφων ςτα οποία ςυμμετζχει το Σμιμα. 

Σα πνευματικά δικαιϊματά που απορρζουν από τθν εκπόνθςθ Δ.Ε. ανικουν από 
κοινοφ και εξ ίςου ςτο μεταπτυχιακό φοιτθτι, ςτον επιβλζποντα και ςτο Σμιμα, εκτόσ αν 
προβλζπεται διαφορετικά ςε περίπτωςθ που θ ζρευνα ζχει χρθματοδοτθκεί από ερευ-
νθτικά προγράμματα του Ιδρφματοσ. Θεωρείται αυτονόθτο ότι θ Δ.Ε., είναι πρωτότυπο 
ζργο του υποψθφίου, ο οποίοσ τθν υποβάλλει προσ κρίςθ ςτισ αρμόδιεσ επιτροπζσ αξιο-
λόγθςθσ του Π.Μ.. 

 
Ποιοτικά κριτήρια αξιολόγηςησ τησ Διπλωματικήσ Εργαςίασ 
Σα ποιοτικά κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ Δ.Ε., τα οποία αναρτϊνται ςτον ιςτότοπο 

του Π.Μ.., αφοροφν ςτα παρακάτω: 
i.  τθν πλθρότθτα και τθν ποιότθτα του περιεχομζνου τθσ εργαςίασ, 
ii. το βακμό κατανόθςθσ του κζματοσ και ανταπόκριςθσ ςτισ απαιτιςεισ του, 
iii. τθν τοποκζτθςι τθσ ςε ςχζςθ με τθ διεκνι βιβλιογραφία, 
iv. τθν επιτυχι δθμόςια υποςτιριξθ και εξζταςθ. 
 
Ειδικότερα, θ Δ.Ε. κα πρζπει να: 
[1] είναι βιβλιογραφικά τεκμθριωμζνθ και μεκοδολογικά ακριβισ, 
[2] αποτυπϊνει με ςαφινεια τουσ ςτόχουσ και τα ερευνθτικά τθσ ερωτιματα, 
[3] διακρίνεται από εκφραςτικι ςαφινεια και λογικι διάρκρωςθ, 
[4] παράγει μεκοδολογικά ορκά ερευνθτικά πορίςματα και ςυγκριτικά ςυμπερά-

ςματα ςε ςχζςθ με αντίςτοιχα τθσ διεκνοφσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ,  
[5] αποτελεί ενδιαφζρουςα μελζτθ για τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα, με επιςτθμο-

νικζσ προτάςεισ χριςιμεσ ςτον επαγγελματικό χϊρο αναφοράσ του ςυγγρα-
φζα, 
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[6] παράγει επιςτθμονικό προϊόν δθμοςιεφςιμο ςε ζγκριτα επιςτθμονικά περιο-
δικά ι/ και ανακοινϊςιμο ςε διεκνι και εκνικά επιςτθμονικά ςυνζδρια, 

[7] δθμιουργεί τισ επιςτθμονικζσ και ερευνθτικζσ προχποκζςεισ για περαιτζρω 
μελζτθ και ζρευνα ςχετικά με το κζμα που διαπραγματεφεται. 

 
Είδη Διπλωματικήσ Εργαςίασ και οδηγίεσ ςυγγραφήσ 
Θ Δ.Ε. εκπονείται ατομικά και ςυνιςτά μια αυτοτελι επιςτθμονικι και ςυςτθματικι 

προςζγγιςθ και ανάλυςθ ενόσ κζματοσ, ςτθρίηεται ςτθ διακζςιμθ τεχνολογία και υπάρ-
χουςα βιβλιογραφία και αξιοποιεί τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που αποκτικθκαν κατά τθ 
διάρκεια των ςπουδϊν. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ Δ.Ε. αποτελεί επιςτθμονικό πόνθμα ακαδθ-
μαϊκϊν προδιαγραφϊν και προςφζρει ςτο μεταπτυχιακό φοιτθτι τθν ευκαιρία να ανα-
δείξει και να προβάλει τισ επιςτθμονικζσ, ςυγγραφικζσ και ερευνθτικζσ του ικανότθτεσ, 
τισ οποίεσ καλλιζργθςε κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ του ςτο Π.Μ.., υπό τθν κακοδι-
γθςθ των κακθγθτϊν του και ειδικότερα του επιβλζποντοσ κακθγθτι και τθσ τριμελοφσ 
επιςτθμονικισ επιτροπισ. 

Θ Δ.Ε. μπορεί να είναι γραμμζνθ είτε (α) ςτθν Ελλθνικι, περιλαμβάνοντασ μία εκτε-
ταμζνθ περίλθψθ ςτθν Αγγλικι είτε (β) ςτθν Αγγλικι, περιλαμβάνοντασ μία εκτεταμζνθ 
περίλθψθ ςτθν Ελλθνικι. 

Θ Δ.Ε. ανάλογα με τα επιςτθμονικά ερωτιματα του ερευνθτι κακϊσ και τθν ερευ-
νθτικι μεκοδολογία που κα ακολουκθκεί, δφναται να ανικει ςε μία από τισ ακόλουκεσ 
κατθγορίεσ: 

[1] Βιβλιογραφική Αναςκόπηςη. Επικεντρϊνεται ςε ζνα ερευνθτικό ερϊτθμα με 
ςκοπό τον εντοπιςμό, τθν αξιολόγθςθ, τθ ςυλλογι και ςφνκεςθ υψθλισ ποιότθτασ δθ-
μοςιευμζνων ερευνθτικϊν ευρθμάτων και επιχειρθμάτων ςχετικϊν με το ερϊτθμα αυτό. 
Θ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και ολοκλιρωςθ μιασ βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ προχπο-
κζτει μια ςειρά από ςφνκετεσ γνωςτικζσ διεργαςίεσ και δεξιότθτεσ όπωσ κατανόθςθ, ε-
φαρμογι, ανάλυςθ, αξιολόγθςθ, ςφνκεςθ και δθμιουργικι-κριτικι ςκζψθ. Βαςικά ποιο-
τικά χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ κατθγορίασ Δ.Ε. αποτελοφν ο προςδιοριςμόσ του ςκοποφ 
και του εφρουσ τθσ επιςκόπθςθσ, ο κακοριςμόσ των διαδικαςιϊν και πθγϊν βιβλιογρα-
φικισ αναηιτθςθσ (π.χ. βαςικοί όροι βιβλιογραφικισ αναηιτθςθσ, θλεκτρονικζσ βάςεισ 
επιςτθμονικϊν δεδομζνων) μελετϊν ςυναφϊν προσ το ςκοπό τθσ επιςκόπθςθσ, εκτίμθ-
ςθ τθσ ςυνάφειασ των δθμοςιευμζνων ερευνϊν με το ερευνθτικό ερϊτθμα τθσ αναςκό-
πθςθσ, ςυγκζντρωςθ, ςφνκεςθ και ςυηιτθςθ των αποτελεςμάτων, διατφπωςθ προτάςε-
ων για περαιτζρω ζρευνα. Κακίςταται ςαφζσ ότι Δ.Ε. αυτισ τθσ κατθγορίασ που δεν τθ-
ροφν τα παραπάνω ποιοτικά κριτιρια και περιορίηονται ςτθν περιγραφικι μόνο αποτφ-
πωςθ βιβλιογραφικϊν ι/και ερευνθτικϊν δεδομζνων δε γίνονται αποδεκτζσ προσ εξζτα-
ςθ. 

[2] Εμπειρική ζρευνα. Δ.Ε. αυτοφ του τφπου αποςκοποφν ςτθν απάντθςθ ερευ-
νθτικϊν ερωτθμάτων μζςα από ενδελεχι κεωρθτικι τεκμθρίωςθ και χριςθ ποςοτικϊν ι 
ποιοτικϊν ι μεικτϊν μεκοδολογικϊν ερευνθτικϊν ςχεδιαςμϊν. Θ διαδικαςία ςχεδια-
ςμοφ και ολοκλιρωςθσ μιασ εμπειρικισ ζρευνασ προχποκζτει τθν κατανόθςθ των παρα-
μζτρων που ςχετίηονται με αυτι όπωσ θ αντίλθψθ τθσ πραγματικότθτασ, ο ςτόχοσ, ο 
τρόποσ μελζτθσ του υπό εξζταςθ φαινομζνου, το δείγμα, θ μορφι και θ ανάλυςθ των 
δεδομζνων, θ δθμιουργικι φάςθ τθσ ζρευνασ, ο ρόλοσ των ςυμμετεχόντων, ο βακμόσ 
ανάμειξθσ του ερευνθτι ςτα αποτελζςματα, θ διαδικαςία διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ και θ 
μζγιςτθ ςυνειςφορά τθσ. Βαςικά ποιοτικά κριτιρια αυτισ τθσ κατθγορίασ Δ.Ε. είναι θ 
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φπαρξθ κεωρθτικισ τεκμθρίωςθσ, θ διατφπωςθ ερευνθτικοφ ςκοποφ, θ περιγραφι τθσ 
μεκόδου ςυλλογισ δεδομζνων, θ αξιοπιςτία των ερευνθτικϊν εργαλείων, θ παρουςίαςθ 
και ςυηιτθςθ των αποτελεςμάτων και θ ςυμβολι τθσ ζρευνασ ςτθν επιςτιμθ. 

Θ Δ.Ε. κα πρζπει να πλθροί τουσ βαςικοφσ κανόνεσ παρουςίαςθσ ενόσ επιςτθμονι-
κοφ άρκρου. Θ ζκταςθ τθσ εργαςίασ κα πρζπει να κυμαίνεται ενδεικτικά από 15.000 ζωσ 
20.000 λζξεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τελικϊν βιβλιογραφικϊν αναφορϊν και των 
πινάκων, αλλά εξαιρουμζνων των παραρτθμάτων. Πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ δομι τθσ 
εργαςίασ κακϊσ και τθν τελικι μορφι τθσ υπάρχουν πολφ αναλυτικά ςτον ιςτότοπο τθσ 
Βιβλιοκικθσ του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου. 

 
Τρόποσ βαθμολόγηςησ τησ Διπλωματικήσ Εργαςίασ 
Ο βακμόσ τθσ Δ.Ε. είναι ακζραιοσ αρικμόσ και προκφπτει από το μζςο όρο των 

βακμϊν των τριϊν εξεταςτϊν. Θ εξζταςθ είναι επιτυχισ αν ο τελικόσ βακμόσ είναι ανϊ-
τεροσ ι ίςοσ του ζξι (6). 

Ειδικότερα, θ κλίμακα τθσ βακμολογίασ κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ Δ.Ε. είναι θ εξισ: 
- 09 ζωσ 10:  Άριςτθ εργαςία με επιςτθμονικά άρτιο κεωρθτικό υπόβακρο, βιβλι-

ογραφικι επάρκεια, μεκοδολογικι αρτιότθτα, ενδιαφζροντα ερευ-
νθτικά πορίςματα και ςτοιχεία πρωτοτυπίασ. Διακζτει τισ προχπο-
κζςεισ άμεςθσ δθμοςίευςθσ ςε ζγκριτο ελλθνόγλωςςο ι ξενόγλως-
ςο επιςτθμονικό περιοδικό ι παρουςίαςθσ ςε ελλθνικό ι διεκνζσ ε-
πιςτθμονικό ςυνζδριο.  

- 07 ζωσ 08: Εργαςία καλισ ζωσ και πολφ καλισ ποιότθτασ, με ικανοποιθτικι βι-
βλιογραφικι τεκμθρίωςθ, μεκοδολογικι επάρκεια και ενδιαφζροντα 
ερευνθτικά πορίςματα. Θα μποροφςε να δθμοςιευτεί ςε ελλθνικό ι 
ξενόγλωςςο επιςτθμονικό περιοδικό ι να παρουςιαςτεί ςε ελλθνικό 
ι διεκνζσ επιςτθμονικό ςυνζδριο με πρόςκετθ βιβλιογραφικι τεκ-
μθρίωςθ και, ενδεχομζνωσ, με περαιτζρω ερευνθτικι επεξεργαςία.  

- 06: Εργαςία μζτριασ ποιότθτασ. Αν και παρουςιάηει επιςτθμονικι δυνα-
μικι, εμφανίηει δομικζσ ι και μορφικζσ ατζλειεσ, βιβλιογραφικά κε-
νά και μεκοδολογικι οριακότθτα. υνεπϊσ, θ εργαςία καλφπτει ςε 
μζτριο βακμό τισ προδιαγραφζσ ενόσ δθμοςιεφςιμου επιςτθμονικοφ 
πονιματοσ.  

- < 06: Εργαςία μθ ικανοποιθτικισ ποιότθτασ, με προβλιματα βιβλιογραφι-
κισ τεκμθρίωςθσ και μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ. Παρουςιάηει δο-
μικά κενά, ιςχνι εννοιολογικι ςυνοχι και αςάφεια ι ελλειμματικό-
τθτα ςε ό,τι αφορά ςτα ερευνθτικά τθσ ευριματα. Απαιτείται περαι-
τζρω ευρεία και ουςιαςτικι επεξεργαςία και επανυποβολι τθσ για 
εκ νζου αξιολόγθςθ από τθν τριμελι εξεταςτικι επιτροπι.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςθσ, θ τριμελισ εξεταςτικι επιτροπι ςε ςυνεδρί-
αςι τθσ αποφαςίηει εάν: 

[1] Ο υποψιφιοσ μπορεί να αποκτιςει άμεςα τον τίτλο ςπουδϊν χωρίσ να α-
παιτοφνται βελτιωτικζσ διορκϊςεισ. 

[2] Ο υποψιφιοσ μπορεί να αποκτιςει τον τίτλο ςπουδϊν μετά τθν πραγματο-
ποίθςθ των υποδεικνυόμενων από τθν τριμελι εξεταςτικι επιτροπι περιο-
ριςμζνων διορκϊςεων - βελτιωτικϊν προτάςεων. 
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[3] Ο υποψιφιοσ μπορεί να αποκτιςει τον τίτλο ςπουδϊν με τθν προχπό-
κεςθ όμωσ ότι κα πραγματοποιιςει πρϊτα τισ υποδεικνυόμενεσ από 
τθν τριμελι εξεταςτικι επιτροπι εκτεταμζνεσ βελτιωτικζσ αλλαγζσ-
διορκϊςεισ ςτο κείμενο τθσ εργαςίασ του και αφοφ υπάρξει θ ςφμφωνθ 
γνϊμθ και θ τελικι ζγκριςθ των μελϊν τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτρο-
πισ. 

[4] Ο υποψιφιοσ δεν μπορεί να αποκτιςει άμεςα τον τίτλο ςπουδϊν κακϊσ κα 
πρζπει να επανυποβάλει ςε επόμενθ εξεταςτικι περίοδο τθν εργαςία του 
προκειμζνου να τθν υποςτθρίξει εκ νζου ενϊπιον τθσ τριμελοφσ εξεταςτι-
κισ επιτροπισ. ε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ Δ.Ε., κακορίηεται από τθ .Ε. 
νζα θμερομθνία εξζταςθσ. 

Θ βακμολογία που προζκυψε από τθν αξιολόγθςθ τθσ Δ.Ε. μπορεί να ανακοινωκεί 
ςτον φοιτθτι αυκθμερόν, εφόςον και τα τρία μζλθ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ είναι πα-
ρόντα και μετά από κλειςτι ςυνεδρίαςι τουσ. 

ε περίπτωςθ απουςίασ του ενόσ εκ των τριϊν μελϊν τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ 
επιτροπισ, θ βακμολογία δφναται να μθν ανακοινωκεί αυκθμερόν ςτον φοιτθτι, αλλά 
μετά τθν υπογραφι και του τρίτου μζλουσ. 

Μετά τθν κατάκεςθ τθσ Δ.Ε. από τον φοιτθτι ςτθ Βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμίου 
απονζμεται ςτον τελευταίο το Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν του Προγράμματοσ 
Μεταπτυχιακϊν πουδϊν «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ». 

 
Λογοκλοπή 

Θ λογοκλοπι κατά τθ ςυγγραφι μιασ επιςτθμονικισ εργαςίασ όπωσ είναι θ Δ.Ε., αποτε-
λεί ςοβαρότατο ακαδθμαϊκό, θκικό και νομικό παράπτωμα. θμαίνει αντιγραφι φράςε-
ων, απόψεων και ιδεϊν άλλων μελετθτϊν-επιςτθμόνων χωρίσ παραπομπι ςτο ζργο και 
το όνομά τουσ. Αποτελεί ακαδθμαϊκό παράπτωμα κακϊσ παραβιάηονται επίςθμεσ ακα-
δθμαϊκζσ πρακτικζσ, αποτελεί ηθικό παράπτωμα κακϊσ ο ςυγγραφζασ οικειοποιείται 
ξζνο ςυγγραφικό υλικό και το παρουςιάηει ωσ δικό του μζςω τθσ χρθςιμοποίθςθσ ςτο 
ςφγγραμμά του αυτοφςιων φράςεων, ιδεϊν, προτάςεων, ςυμπεραςμάτων, ερευνθτικϊν 
εργαλείων, ςχεδίων κ.ά. Επίςθσ, αποτελεί και ςοβαρότατο νομικό παράπτωμα διότι απο-
τελεί κλοπι πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, γεγονόσ που επιφζρει αυςτθρζσ ποινικζσ κυρϊςεισ, 
εφόςον διακριβωκεί. Ο φοιτθτισ με ενυπόγραφη υπεφθυνη δήλωςή του, θ οποία κα εί-
ναι ενςωματωμζνθ ςτο αρχι  του ςϊματοσ τθσ Δ.Ε. κα βεβαιϊνει ότι θ εργαςία που κα-
τζκεςε προσ εξζταςθ ςυνεγράφθ αποκλειςτικά από τον ίδιο και ότι ο ίδιοσ αναλαμβάνει 
πλιρωσ όλεσ τισ ςυνζπειεσ του νόμου κατά τθν περίπτωςθ που αποδειχκεί, διαχρονικά, 
ότι θ εργαςία αυτι ι τμιμα τθσ δεν ανικει ςτον ίδιο αλλά είναι προϊόν λογοκλοπισ άλ-
λθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Σονίηεται ότι ςε περίπτωςθ εντοπιςμοφ και διακρίβωςθσ 
λογοκλοπισ ςε Δ.Ε., θ τριμελισ εξεταςτικι επιτροπι οφείλει να μθδενίςει τθ Δ.Ε.  
Με ςτόχο τθν άμβλυνςθ του φαινομζνου τθσ λογοκλοπισ το ίδρυμά εξαςφάλιςε, μζςω 
ςυνδρομισ τθσ ΒΚΠ, πρόςβαςθ ςτο λογιςμικό λογοκλοπισ Turnitin για  τα μζλθ του δι-
δακτικοφ προςωπικοφ. Σο Turnitin αποτελεί ζνα εργαλείο ςτθ διάκεςθ τθσ ακαδθμαϊκισ 
μασ κοινότθτασ, με ςτόχο τθν αποτροπι τθσ λανκαςμζνθσ χριςθσ των πθγϊν και τθν 
προςζγγιςθ του επιςτθμονικοφ τρόπου ςυγγραφισ εργαςιϊν με θκικά ςωςτό τρόπο. 
Μζςω του εργαλείου αυτοφ κα αναβακμιςτεί το επίπεδο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
τθσ Βιβλιοκικθσ, και κα εκτιμάται θ πικανότθτα λογοκλοπισ ςτθ γκρίηα βιβλιογραφία 
(πτυχιακζσ εργαςίεσ, διπλωματικζσ εργαςίεσ, διδακτορικζσ διατριβζσ). 
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Επιςθμαίνεται ότι το ςφςτθμα Turnitin δεν εντοπίηει λογοκλοπι αλλά παράγει αναφορζσ 
ομοιότθτασ των φοιτθτικϊν εργαςιϊν ι διατριβϊν ςε ςχζςθ με τθ βάςθ δεδομζνων ε-
λεφκερων και ςυνδρομθτικϊν πθγϊν και προγενζςτερων εργαςιϊν/διατριβϊν ςε αποκε-
τιρια ανοικτισ πρόςβαςθσ κακϊσ και ςτο ιδρυματικό αποκετιριο ΕΣΙΑ.  
Θ πρόςβαςθ ςτθν υπθρεςία Turnitin παρζχεται διαδικτυακά, με τθ χριςθ κωδικϊν ςτα 
μζλθ ΔΕΠ και τουσ υπόλοιπουσ διδάςκοντεσ των Σμθμάτων του ιδρφματόσ μασ. Κάκε δι-
δάςκων πρζπει να εξετάηει με ιδιαίτερθ προςοχι τισ αναφορζσ με μεγάλο ποςοςτό ο-
μοιότθτασ και κυρίωσ το ποφ ακριβϊσ εντοπίςτθκαν τα ίδια κείμενα. 

  
 
Διδάςκοντεσ - Ανάθεςη Διδαςκαλίασ των Μαθημάτων 
Οι διδάςκοντεσ ςτο Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» προζρχονται κατά 60% 

τουλάχιςτον από μζλθ Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π. ι αφυπθρετιςαντα μζλθ 
Δ.Ε.Π. και ομότιμουσ κακθγθτζσ ι διδάςκοντεσ ςφμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 (Α' 112) ι 
το άρκρο 19 του Ν. 1404/1983 (Α' 173) ι τθν παρ. 7 του άρκρου 29 του Ν. 4009/2011. 
Όλοι οι διδάςκοντεσ πρζπει να είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ, εκτόσ αν το γνω-
ςτικό τουσ αντικείμενο είναι εξαιρετικισ και αδιαμφιςβιτθτθσ ιδιαιτερότθτασ για το ο-
ποίο δεν είναι δυνατι ι ςυνικθσ θ εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ. 

Θ υνζλευςθ του Σμιματοσ, μετά από ειςιγθςθ τθσ .Ε., αξιολογεί τισ ανάγκεσ του 
Π.Μ.. ςε διδακτικό προςωπικό και, εφόςον τα υφιςτάμενα μζλθ Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Σ.Ε.Π., αφυπθρετιςαντα μζλθ Δ.Ε.Π., ομότιμοι κακθγθτζσ του Σμιματοσ και οι δι-
δάςκοντεσ ςφμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 (Α' 112) ι το άρκρο 19 του Ν. 1404/1983 (Α' 
173) ι τθν παρ. 7 του άρκρου 29 του Ν. 4009/2011, δεν επαρκοφν, με αιτιολογθμζνθ α-
πόφαςι τθσ αποφαςίηει τθν ανάκεςθ διδακτικοφ ζργου ςε μζλθ Δ.Ε.Π. άλλων Σμθμάτων 
του Χαροκοπείου ι τθν πρόςκλθςθ μελϊν Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ι ερευνθτϊν από ερευνθ-
τικά κζντρα του άρκρου 13 Αϋ του Ν. 4310/2014 (Αϋ 258), ςυμπεριλαμβανομζνων των 
ερευνθτικϊν κζντρων τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν ι νζεσ προςλιψεισ/ςυμβάςεισ ςφμφωνα 
με τισ ανωτζρω διατάξεισ. 

Για κάκε μάκθμα του Π.Μ.. ορίηεται ζνα μζλοσ Δ.Ε.Π. ωσ υπεφκυνοσ μακιματοσ, ο 
οποίοσ καλφπτει τουλάχιςτον το 1/3 (12 ϊρεσ) του μακιματοσ. 

Μζλοσ Δ.Ε.Π. του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου δφναται να είναι υπεφκυνοσ ςε δφο 
(2) το πολφ μακιματα ανά εξάμθνο ςπουδϊν και Ειδίκευςθ. Μζλοσ Δ.Ε.Π. άλλου Πανε-
πιςτθμίου ι εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ δφναται να είναι Τπεφκυνοσ ι Διδάςκων ςε ζνα μά-
κθμα ανά εξάμθνο. 

Θ ανάκεςθ διδαςκαλίασ όλου ι μζρουσ μακιματοσ ςε μζλθ Δ.Ε.Π. ι ερευνθτζσ Ι-
δρυμάτων (ενεργά ι αφυπθρετιςαντα) τθσ αλλοδαπισ και όλων των επιςκεπτϊν διδα-
ςκόντων, όπωσ προβλζπεται από το νόμο, γίνεται μετά από πρόςκλθςθ που απευκφνει θ 
υνζλευςθ του Σμιματοσ, με τθν αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του Διευκυντι του Π.Μ.. τθν 
πρόςκλθςθ που αποςτζλλεται ςτον επιςκζπτθ διδάςκοντα με ευκφνθ του Διευκυντι του 
Π.Μ.. αναγράφονται οι όροι και προχποκζςεισ διδαςκαλίασ όλου ι μζρουσ του μακι-
ματοσ. Μετά τθν αποδοχι τθσ, θ ανάκεςθ διδαςκαλίασ γίνεται με απόφαςθ τθσ υνζ-
λευςθσ του Σμιματοσ, μετά και τθ κετικι ειςιγθςθ τθσ .Ε., ςφμφωνα με τα όςα προ-
βλζπονται από το νόμο.  

Θ ανάκεςθ διδαςκαλίασ όλου ι μζρουσ μακιματοσ ςε διδάςκοντεσ ςφμφωνα με το 
Π.Δ. 407/1980 (Α' 112) ι το άρκρο 19 του Ν. 1404/1983 (Α' 173) ι τθν παρ. 7 του άρκρου 
29 του Ν. 4009/2011, πραγματοποιείται μετά από ανοικτι πρόςκλθςθ, με απόφαςθ τθσ 
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υνζλευςθσ του Σμιματοσ, μετά από ειςιγθςθ τθσ .Ε. και δθμοςιοποιείται ςτον ιςτότο-
πο του Π.Μ.. τθν πρόςκλθςθ αναγράφονται τα ειδικότερα προςόντα που απαιτοφνται 
για τθ διδαςκαλία όλου ι μζρουσ των μακθμάτων, ςεμιναρίων και αςκιςεων του Π.Μ.., 
ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν, όπωσ επίςθσ και οι ϊρεσ διδαςκαλίασ. Θ επιλογι 
των διδαςκόντων πραγματοποιείται από τριμελι επιτροπι από μζλθ Δ.Ε.Π., που ορίηεται 
για το ςκοπό αυτό από τθ υνζλευςθ Σμιματοσ. Με βάςθ το πρακτικό τθσ επιτροπισ ε-
πιλογισ, θ .Ε. ειςθγείται ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ τθν ανάκεςθ διδαςκαλίασ όλου ι 
μζρουσ μακιματοσ ςε διδάςκοντεσ που εντάςςονται ςτισ λοιπζσ κατθγορίεσ. Θ ανάκεςθ 
πραγματοποιείται με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ, ςφμφωνα με τα όςα προ-
βλζπονται από το νόμο. 

το πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ μακιματοσ που του ζχει ανατεκεί, ο διδάςκων ι οι 
ςυν-διδάςκοντεσ μπορεί να προςκαλζςουν ομιλθτζσ κατ’ εξαίρεςθ, για να πραγματο-
ποιιςουν ζωσ και 2 ςεμιναριακζσ διαλζξεισ, εφόςον ζχουν ενθμερϊςει ςχετικά τον Δι-
ευκυντι του Π.Μ.. και ζχει εγκρίνει το ςχετικό αίτθμα.  

Οι ειδικοί όροι και προχποκζςεισ για τθν πρόβλεψθ αμοιβισ/αποηθμίωςθσ για ό-
λεσ τισ κατθγορίεσ διδαςκόντων ςτο Π.Μ.. κακορίηονται με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ 
του Σμιματοσ ςτθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, ενϊ ςε καμία περίπτωςθ δεν κα πρζ-
πει να υπερβαίνουν τα όςα ζχουν προβλεφκεί ςτθν μελζτθ ςκοπιμότθτασ, τον αναλυτικό 
προχπολογιςμό και τθν ζκκεςθ βιωςιμότθτασ, που εγκρίκθκαν κατά τθν ίδρυςθ του. 

 
Υποχρεώςεισ διδαςκόντων 
Κάκε διδάςκων ςτο Π.Μ.. ζχει τθν υποχρζωςθ: 
[1] Να κατανοεί τθ βαςικι αρχι ότι επίκεντρο του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ 

είναι θ υπό διαμόρφωςθ προςωπικότθτα του υποψιφιου επιςτιμονα και ο 
ςεβαςμόσ τθσ χωρίσ όρουσ και διακρίςεισ. 

[2] Να προαςπίηει τθν αξία και το κφροσ τθσ επιςτθμονικισ και ερευνθτικισ δια-
δικαςίασ, οριοκετϊντασ με ςαφινεια κάκε φορά τθν ενδεδειγμζνθ πορεία 
κατάκτθςθσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ. 

[3] Να προεκτείνει διαρκϊσ τουσ γνωςτικοφσ του ορίηοντεσ και να ενθμερϊνεται 
ςυχνά για κζματα που άπτονται του επιςτθμονικοφ του πεδίου, προκειμζνου 
να είναι ςε κζςθ να προςφζρει ςφνκετθ, διεπιςτθμονικι και ςφγχρονθ γνϊςθ. 

[4] Να είναι προςιτόσ και ςυνεργάςιμοσ με τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και να 
προςφζρει χωρίσ διακρίςεισ τισ γνϊςεισ και τισ εμπειρίεσ του. 

[5] Να παρουςιάηει ςαφζσ ςχζδιο μακιματοσ με οδθγίεσ, βιβλιογραφία και ε-
μπλουτιςμζνο κεματολόγιο ςφμφωνα με τθ διεκνι πρακτικι, ϊςτε θ διδα-
κτζα φλθ να καλφπτει επαρκϊσ τισ επιςτθμονικζσ απαιτιςεισ του αντικειμζ-
νου. 

[6] Να ανακοινϊνει τα αποτελζςματα εξετάςεων, εργαςιϊν, εργαςτθριακϊν α-
ςκιςεων και άλλων αξιολογιςεων ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα από τθν θ-
μζρα διεξαγωγισ τουσ και να επιτρζπει τθν πρόςβαςθ των φοιτθτϊν ςτα 
γραπτά τουσ μετά τθ διόρκωςθ. 

[7] Να ζχει τθν τελικι ευκφνθ τθσ επιλογισ του κζματοσ ζρευνασ για κάκε ζναν 
από τουσ υπό επίβλεψθ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ ςε ςυνάφεια με τθν κα-
τεφκυνςθ του και να εξαντλεί τισ δυνατότθτεσ επιτυχοφσ ζκβαςισ τθσ ανε-
ξάρτθτα από τον υπόλοιπο φόρτο εργαςίασ. 
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[8] Να ενθμερϊνει ζγκαιρα τον Διευκυντι του Προγράμματοσ ςε περίπτωςθ που, 
για οποιονδιποτε, λόγο αδυνατεί να ςυνεχίςει τθν επίβλεψθ ενόσ φοιτθτι, 
ϊςτε θ επίβλεψθ να ανατίκεται ςε άλλον διδάςκοντα. 

[9] Να αποδζχεται τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ και ερευνθτι-
κοφ ζργου που ειςάγει το Π.Μ.. 

[10] Να διακζτει χρόνο για προςωπικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ και τθν υπο-
ςτιριξι τουσ. 

 
Αξιολόγηςη μαθημάτων και διδαςκόντων 
Για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τθ βελτίωςθ των παρεχόμενων εκπαιδευτικϊν 

υπθρεςιϊν, ςτο τζλοσ κάκε εξαμινου πραγματοποιείται αξιολόγθςθ κάκε μακιματοσ 
και κάκε διδάςκοντοσ από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ. 

Οι φοιτθτζσ ςυμπλθρϊνουν ερωτθματολόγιο μζςω του οποίου αξιολογοφν το δι-
δάςκοντα/τουσ διδάςκοντεσ του κάκε μακιματοσ κακϊσ και το μάκθμα με τθ βοικεια 
δεκάβακμθσ κλίμακασ (0-10), με τουσ μεγαλφτερουσ βακμοφσ να αντανακλοφν κετικι 
αξιολόγθςθ. 

Σο ερωτθματολόγιο κοινοποιείται ςτουσ φοιτθτζσ δφο (2) εβδομάδεσ πριν τθν πε-
ράτωςθ του μακιματοσ μζςω ειδικά διαμορφωμζνθσ πλατφόρμασ και θ ςυμπλιρωςι 
του είναι ανϊνυμθ. 

Θ επεξεργαςία των ερωτθματολογίων είναι ευκφνθ τθσ Ομάδασ Εςωτερικισ Αξιο-
λόγθςθσ (ΟΜ.Ε.Α.) του Σμιματοσ και τα αποτελζςματα κοινοποιοφνται ςτον Πρόεδρο 
του Σμιματοσ, ςτο Διευκυντι του Π.Μ.. και ςτουσ διδάςκοντεσ μζςω κωδικοποιθμζνων 
φφλλων. 

Ο Διευκυντισ του Π.Μ.. και θ .Ε. είναι αρμόδιοι να προχωριςουν, ςε ςυνεργαςία 
με τουσ διδάςκοντεσ ςτθν κατάρτιςθ ειςιγθςθσ για τθ βελτίωςθ των παρεχόμενων εκ-
παιδευτικϊν υπθρεςιϊν, όπου απαιτείται, με βάςθ τθν αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν. 

Σα κριτιρια με τα οποία αξιολογείται τόςο θ επιςτθμονικι όςο και διδακτικι ικα-
νότθτα των διδαςκόντων είναι τα ακόλουκα: 

[1] υνζπεια ςτουσ χρόνουσ ζναρξθσ και λιξθσ του μακιματοσ 
[2] Γνϊςθ του περιεχομζνου του μακιματοσ 
[3] Οργάνωςθ και ρυκμόσ μακιματοσ 
[4] Γλωςςικι ςαφινεια 
[5] Χριςθ παραδειγμάτων - Χριςθ οπτικοακουςτικϊν μζςω ςτθ διδαςκαλία 
[6] Παροχι κατάλλθλου βοθκθτικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ 
[7] φνδεςθ του μακιματοσ με ςφγχρονα ερευνθτικά και επιςτθμονικά δεδομζ-

να 
[8] Ενκουςιαςμόσ - Ενδιαφζρον 
[9] Παροχι ανατροφοδότθςθσ και κακοδιγθςθσ ςτουσ φοιτθτζσ 
[10] Ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ του φοιτθτι ςτο μάκθμα 
[11] Βακμόσ ανταπόκριςθσ ςτισ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ των φοιτθτϊν 
[12] υνεργαςία με τουσ φοιτθτζσ 
 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ αξιολογοφν τθ διδαςκαλία των μακθμάτων που παρα-

κολοφκθςαν ςτο πλαίςιο των μεταπτυχιακϊν τουσ ςπουδϊν ωσ προσ τουσ ακόλουκουσ 
άξονεσ: 

[1] Περιεχόμενο του μακιματοσ 
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[2] Διάρκρωςθ του μακιματοσ 
[3] τόχοι του μακιματοσ 
[4] Χρθςιμότθτα του μακιματοσ 
[5] Υλθ του μακιματοσ 
[6] Σρόποσ αξιολόγθςθσ του μακιματοσ 
[7] Προτεινόμενθ βιβλιογραφία του μακιματοσ 
[8] Λειτουργία και οργάνωςθ τθσ θλεκτρονικισ τάξθσ του μακιματοσ 
[9] Αποκτθκείςεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ 
 
Κατά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τθσ .Ε., με ευκφνθ του απερχόμενου Διευκυντι, ςυ-

ντάςςεται αναλυτικόσ απολογιςμόσ του ερευνθτικοφ και εκπαιδευτικοφ ζργου του Π.Μ.. 
κακϊσ και των λοιπϊν δραςτθριοτιτων του, με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ των ςπουδϊν, τθν 
καλφτερθ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθ βελτιςτοποίθςθ των υφιςτάμενων 
υποδομϊν και τθν κοινωνικά επωφελι χριςθ των διακζςιμων πόρων του Π.Μ.. Ο απο-
λογιςμόσ κατατίκεται ςτο Σμιμα Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ. 

Για τθν αξιολόγθςθ του Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ», εκτόσ από τισ διαδι-
καςίεσ εςωτερικισ και εξωτερικισ αξιολόγθςθσ κακϊσ και διαςφάλιςθσ και πιςτοποίθ-
ςθσ τθσ ποιότθτασ, οι οποίεσ προβλζπονται ςτον Ν. 4009/2011 (Α' 189), εξωτερικι ακα-
δθμαϊκι αξιολόγθςθ των Π.Μ.., με απόφαςθ τθσ Κοςμθτείασ ςυγκροτείται εξαμελισ 
Επιςτθμονικι υμβουλευτικι Επιτροπι (Ε..Ε.) για το Π.Μ.. Σα πζντε (5) μζλθ είναι μζλθ 
Δ.Ε.Π. Α' Βακμίδασ, Αναπλθρωτι και Επίκουρου Κακθγθτι άλλων Α.Ε.Ι., ι ερευνθτζσ από 
ερευνθτικά κζντρα του άρκρου 13Α του Ν. 4310/2014, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των Ερευνθτικϊν Κζντρων τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν και του Ιδρφ-
ματοσ Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν, ι επιςτιμονεσ τθσ αλλοδαπισ ι 
τθσ θμεδαπισ, οι οποίοι ζχουν τα προςόντα που προβλζπονται για τουσ επιςκζπτεσ δι-
δάςκοντεσ ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 36 του Ν. 4485/2017, του επιςτθμονικοφ πε-
δίου του Π.Μ.., και με τθν προχπόκεςθ ότι δεν υπθρετοφν ωσ διδάςκοντεσ ςε Π.Μ.. 
τθσ χολισ Περιβάλλοντοσ, Γεωγραφίασ και Εφαρμοςμζνων Οικονομικϊν ςτθν οποία α-
νικει το Σμιμα Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ. Σο ζκτο μζλοσ τθσ Ε..Ε. είναι μετα-
πτυχιακόσ φοιτθτισ τθσ χολισ Περιβάλλοντοσ, Γεωγραφίασ και Εφαρμοςμζνων Οικονο-
μικϊν. 

Θ κθτεία των μελϊν είναι πενταετισ, με δυνατότθτα ανανζωςθσ, εκτόσ από τον 
φοιτθτι, του οποίου θ κθτεία είναι ετιςια. Θ ιδιότθτα του Προζδρου, ο τρόποσ επιλογισ 
του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι, κακϊσ και κάκε ειδικότερο κζμα που αφορά ςτθ ςυγκρότθ-
ςθ, τθ λειτουργία και τθ διοικθτικι υποςτιριξθ τθσ Επιτροπισ, κακορίηονται με απόφαςθ 
τθσ υγκλιτου που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

Σα μζλθ τθσ Ε..Ε. επιλζγονται από ςχετικό μθτρϊο αξιολογθτϊν που τθρείται ςτθ 
χολι Περιβάλλοντοσ, Γεωγραφίασ και Εφαρμοςμζνων Οικονομικϊν. Για τθν κατάρτιςθ 
του μθτρϊου το Σμιμα Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ προτείνει, με τεκμθριωμζνθ 
ειςιγθςθ τθσ υνζλευςισ του, τρία (3) μζλθ από τθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι. 

Λοιπζσ λεπτομζρειεσ ωσ προσ τθν κατάρτιςθ και επικαιροποίθςθ του μθτρϊου ορί-
ηονται με απόφαςθ τθσ υγκλιτου που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
Θ απόφαςθ ςυγκρότθςθσ τθσ Ε..Ε. εκδίδεται φςτερα από διαβοφλευςθ με τουσ Προζ-
δρουσ των Σμθμάτων Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ και Γεωγραφίασ, αφοφ προθ-
γουμζνωσ ζχει διερευνθκεί θ διακεςιμότθτα των υποψθφίων, και αφορά, κατά προτίμθ-
ςθ, ςε υποψθφίουσ ίδιου ι ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου με το γνωςτικό αντικεί-
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μενο «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» που κεραπεφει το Π.Μ.. και που ζχουν διακρικεί για 
το ερευνθτικό τουσ ζργο. 

Σα μζλθ των Ε..Ε. ςτθν αρχι τθσ κθτείασ τουσ ενθμερϊνονται για κάκε κζμα που 
αφορά ςτο Π.Μ.., όπωσ τα γνωςτικά αντικείμενα που κεραπεφει, τον αρικμό των φοιτθ-
τϊν, τουσ κανόνεσ επιλογισ, το λειτουργικό κόςτοσ και τα τζλθ φοίτθςθσ. Ειδικότερα, ο 
απολογιςμόσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 44 του Ν.4485/2017, με ευκφνθ τθσ Κοςμθ-
τείασ αποςτζλλεται αμελλθτί ςτα μζλθ τθσ Ε..Ε. 

Ανά πενταετία τα μζλθ των Ε..Ε. επιςκζπτονται τισ εγκαταςτάςεισ του Σμιματοσ 
για επαρκζσ χρονικό διάςτθμα, κατά το οποίο ςυναντϊνται και ςυηθτοφν με εκπροςϊ-
πουσ των διδαςκόντων και των φοιτθτϊν κακϊσ και με το Διευκυντι του Π.Μ.. και τα 
μζλθ των ςυλλογικϊν οργάνων των Π.Μ.., προκειμζνου να διαμορφϊςουν τθν τελικι 
ζκκεςθ αξιολόγθςθσ. Θ τελικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ, θ οποία περιζχει και προτάςεισ για 
τθ ςυνεχι βελτίωςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν του Π.Μ.., υποβάλλεται ςτθν Κοςμθ-
τεία, ςτο Σμιμα και ςτθ φγκλθτο, προκειμζνου να ςυνεκτιμθκεί θ ςυνζχιςθ ι μθ τθσ 
λειτουργίασ του Π.Μ.. 

τα μζλθ των Ε..Ε. καταβάλλονται δαπάνεσ μετακίνθςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμε-
να ςτθν υποπαράγραφο Δ9 τθσ παρ. Δ' του άρκρου 2 του Ν. 4336/2015. 

Ο απολογιςμόσ και οι αξιολογιςεισ δθμοςιοποιοφνται ςτο διαδικτυακό τόπο του 
Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου και κοινοποιοφνται, με ευκφνθ τθσ Κοςμθτείασ, ςτον Τ-
πουργό Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, λαμβάνονται δε υπόψθ ςτισ διαδικαςίεσ 
εξωτερικισ αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ τθσ ποιότθτασ βάςει του Ν. 4009/2011. 

 
Τζλη φοίτηςησ 
Σο φψοσ των τελϊν φοίτθςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των τριϊν χιλιάδων και πεντακο-

ςίων (3.500) ευρϊ, το οποίο καταβάλλεται ςε οκτϊ ιςόποςεσ δόςεισ των 437,5 ευρϊ κα-
τά τθν ζναρξθ και λιξθ κάκε ακαδθμαϊκοφ εξαμινου. 

Απαλλάςςονται από τα τζλθ φοίτθςθσ οι φοιτθτζσ του Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πο-
λιτιςμόσ» που πλθροφν τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτθν τρζχουςα νομοκεςία. 
ε κάκε περίπτωςθ, οι απαλλαςςόμενοι φοιτθτζσ δεν ξεπερνοφν το ποςοςτό του τριάντα 
τοισ εκατό (30%) του ςυνολικοφ αρικμοφ των φοιτθτϊν που ειςάγονται ςτο Π.Μ.. και 
για τθν Ειδίκευςθ που επιλζγουν κατά τθ διαδικαςία ειςαγωγισ. 

Αν οι δικαιοφχοι υπερβαίνουν το ποςοςτό του προθγοφμενου εδαφίου, επιλζγο-
νται με ςειρά κατάταξθσ ξεκινϊντασ από αυτοφσ που ζχουν το μικρότερο ειςόδθμα, 
ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ του νόμου. 

Θ αίτθςθ για απαλλαγι από τα τζλθ φοίτθςθσ υποβάλλεται φςτερα από τθν ολο-
κλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ των φοιτθτϊν των Π.Μ.. Όςοι λαμβάνουν υποτρο-
φία από άλλθ πθγι ι ζχουν ιδθ απαλλαχκεί από τθν καταβολι τελϊν φοίτθςθσ ςε άλλο 
Π.Μ.. δε δικαιοφνται απαλλαγι. 

Θ ανά εξάμθνο ςπουδϊν εγγραφι των φοιτθτϊν του Π.Μ.. ςε αυτό κα επικυρϊ-
νεται από τθ Γραμματεία υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ενδιαφερόμενοσ φοιτθτισ κα ζχει 
προθγουμζνωσ τακτοποιιςει τισ οικονομικζσ του υποχρεϊςεισ και κα ζχει προςκομίςει 
το πρωτότυπο αποδεικτικό κατάκεςθσ ςτθ Γραμματεία του Π.Μ.. ε ειδικζσ περιπτϊςεισ 
θ υνζλευςθ του Σμιματοσ μπορεί μετά από αίτθμα του φοιτθτι να παρατείνει τθν πε-
ρίοδο καταβολισ των τελϊν φοίτθςθσ. 

Οι υποψιφιοι εάν δεν μπορζςουν να ικανοποιιςουν τισ προχποκζςεισ υπό τισ ο-
ποίεσ γίνονται δεκτοί ι εάν αποχωριςουν από το Πρόγραμμα οποτεδιποτε μετά τθν 
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αποδοχι τθσ αίτθςισ τουσ και τθν εκ μζρουσ τουσ αποδοχι τθσ κζςθσ τουσ ςτο Πρό-
γραμμα, δε δικαιοφνται να ηθτιςουν επιςτροφι των τελϊν φοίτθςθσ που κατζβαλαν για 
τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Πρόγραμμα.  

ε κάκε περίπτωςθ διαγραφισ του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι δεν επιςτρζφονται τυ-
χόν καταβλθκζντα τζλθ φοίτθςθσ. 

Πριν τθν ανάλθψθ τθσ Δ.Ε. ο φοιτθτισ κα πρζπει να ζχει αποπλθρϊςει τα τζλθ φοί-
τθςθσ των τριϊν πρϊτων εξαμινων φοίτθςθσ. 

Μζροσ των τελϊν φοίτθςθσ δφναται να διατεκεί για ερευνθτικοφσ και ακαδθμαϊ-
κοφσ ςκοποφσ που προάγουν τθν ζρευνα και τισ επιςτιμεσ που κεραπεφει το παρόν Με-
ταπτυχιακό Πρόγραμμα, για παράδειγμα επιςτθμονικά ςυνζδρια, εκπαιδευτικζσ εκδρο-
μζσ κλπ. 

Ο Διευκυντισ του Π.Μ.. είναι αρμόδιοσ για τθ ςφνταξθ του προχπολογιςμοφ και 
απολογιςμοφ του Προγράμματοσ, τουσ οποίουσ υποβάλλει ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ, 
τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και τθν ζκδοςθ των εντολϊν 
πλθρωμισ των ςχετικϊν δαπανϊν. 

 
Υποτροφίεσ - Ανταποδοτικζσ δράςεισ του Ρ.Μ.Σ. 
το πλαίςιο λειτουργίασ του Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» απονζμονται 

ςτουσ αποφοίτουσ οικονομικά βραβεία ανταποδοτικοφ χαρακτιρα, με τθν τίτλο: «Βρα-
βεία Γεϊργιοσ Καραμπατηόσ». Σο χρθματικό ποςό αυτϊν ορίηεται ςτα χίλια πεντακόςια 
(1500) ευρϊ ςυνολικά ανά Ειδίκευςθ και ανά Κφκλο πουδϊν, τα οποία μοιράηονται ςε 
τρία (3) ιςόποςα βραβεία των πεντακοςίων (500) ευρϊ ςε κάκε Ειδίκευςθ και κφκλο 
ςπουδϊν. Σα τρία (3) αυτά βραβεία κα απονζμονται ςτουσ τρεισ πρϊτουσ χρονικά απο-
φοιτιςαντεσ ανά Ειδίκευςθ και ανά Κφκλο πουδϊν του Π.Μ.. με βάςθ τα παρακάτω 
ακαδθμαϊκά κριτιρια: 

[1] Μζςοσ όροσ ςυνολικισ βακμολογίασ τουλάχιςτον οκτϊ και ζξι δζκατα (8,6) 
(«Άριςτα»). 

[2] Βακμόσ Δ.Ε. «Άριςτα» Δζκα (10). 
ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ μεταξφ δφο ι και περιςςοτζρων αποφοίτων τα βραβεία 

κα αποδίδονται με βάςθ τα ειδικότερα κατά το νόμο κοινωνικο-οικονομικά κριτιρια. 
Σζλοσ, το Π.Μ.. διατθρεί το δικαίωμα αναπροςαρμογισ του οικονομικοφ ςκζλουσ 

των βραβείων με βάςθ τισ εκάςτοτε οικονομικζσ του δυνατότθτεσ. 
 
Εκτόσ από τα βραβεία οικονομικοφ χαρακτιρα «Γεϊργιοσ Καραμπατηόσ», το Πρό-

γραμμα υποςτθρίηει μια ςειρά από δραςτθριότθτεσ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα όπωσ: 
- υμμετοχι ςτα «Βιωματικά εμινάρια Προςωπικισ Ανάπτυξθσ και υμβουλευτι-

κισ Τποςτιριξθσ» 
- υμμετοχι ςτισ «Βιωματικζσ Αςκιςεισ Επαγγελματικισ Ανάπτυξθσ» 
- Δωρεάν ςυμμετοχι με ι χωρίσ ανακοίνωςθ των φοιτθτϊν ςε διεκνι ι και πανελ-

λινια υνζδρια ι ακόμα και επιςτθμονικζσ θμερίδεσ που λαμβάνουν χϊρα ςτο Πανεπι-
ςτιμιο, ςτισ οποίεσ ςυνδιοργανωτισ είναι το Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ». 

- Δωρεάν επίςκεψθ ςε πολιτιςτικοφσ, εκπαιδευτικοφσ και περιβαλλοντικοφσ χϊ-
ρουσ ι/και δραςτθριότθτεσ, π.χ. μουςεία, κζατρα, μουςειοπαιδαγωγικά προγράμματα, 
εκπαιδευτικζσ δράςεισ, περιβαλλοντικά προγράμματα πολιτιςμικισ ευαιςκθτοποίθςθσ 
κ.ά. με ςτόχο τθν πρακτικοποίθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ γνϊςθσ, τθν πολιτιςμικι ευαιςκθτο-
ποίθςθ και εν τζλει τθ ςφνδεςθ τθσ παιδείασ με τον πολιτιςμό μζςω ςυμμετοχισ των 
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φοιτθτϊν ςε δράςεισ όπωσ οι προαναφερόμενεσ. Οι όποιεσ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ, 
π.χ. ειςιτιρια, ειςθγθτζσ, αναλϊςιμα κ.ά., καλφπτονται από τον προχπολογιςμό του 
Π.Μ.. 

- υμμετοχι ςε περιοδικζσ, εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ ςτο πλαίςιο των οποίων μζροσ 
των εξόδων καλφπτεται από τον προχπολογιςμό του Π.Μ.. 

- Παρακολοφκθςθ διαλζξεων, ςτισ οποίεσ προςκεκλθμζνοι από το Π.Μ.., εξειδι-
κευμζνοι επιςτιμονεσ, Ζλλθνεσ και ξζνοι διαπραγματεφονται ςε κζματα που αφοροφν 
ςτισ επιςτθμονικζσ περιοχζσ του Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ». τισ περιπτϊςεισ 
αυτζσ, το Π.Μ.. καλφπτει τα ζξοδα μετακίνθςθσ και διαμονισ των προςκεκλθμζνων ομι-
λθτϊν. 

- Αγορά ελλθνόγλωςςων και ξενόγλωςςων βιβλίων, που καλφπτουν τισ διδακτικζσ 
ενότθτεσ του Π.Μ.. ι/και τθ βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ των μεταπτυχιακϊν εργαςιϊν 
και είναι απαραίτθτα για τθ μελζτθ των φοιτθτϊν και τθν εμβάκυνςθ ςε επιμζρουσ επι-
ςτθμονικά κζματα. 

  
Ρρόγραμμα Erasmus 
Κινητικότητα φοιτητών για ςπουδζσ 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» ζχουν τθ δυ-

νατότθτα να εκπλθρϊςουν μζροσ του προγράμματοσ ςπουδϊν τουσ ςε εταίρο Κδρυμα 
Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+, το οποίο αφορά 
ςτθν κινθτικότθτα φοιτθτϊν με ςκοπό τισ ςπουδζσ. Σα Ιδρφματα υποδοχισ περιλαμβά-
νονται ςτον κατάλογο των ςυνεταίρων Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, ο οποίοσ αφορά ςτισ 
υπάρχουςεσ ςυνεργαςίεσ με το Σμιμα. 

Θ δυνατότθτα προςωρινισ φοίτθςθσ του φοιτθτι του Ιδρφματοσ ςε άλλο Πανεπι-
ςτιμιο τθσ αλλοδαπισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ. 

Για τουσ φοιτθτζσ του Ιδρφματοσ που φιλοξενοφνται ςε Πανεπιςτιμιο τθσ αλλοδα-
πισ, οι πιςτωτικζσ μονάδεσ, ο χρόνοσ φοίτθςθσ, θ επιτυχισ παρακολοφκθςθ των μακθ-
μάτων και θ βακμολογία τουσ ςτο Πανεπιςτιμιο υποδοχισ τθσ αλλοδαπισ λαμβάνονται 
υπόψθ, μεταφζρονται και κεωρείται ότι πραγματοποιικθκαν ςτο Κδρυμα, εφόςον τα 
μακιματα αυτά περιλαμβάνονται ςε εγκεκριμζνο πρόγραμμα δια-ιδρυματικισ ςυνεργα-
ςίασ. Σο πρόγραμμα ςυνεργαςίασ ρυκμίηει τθ διαδικαςία αναγνϊριςθσ πιςτωτικϊν μο-
νάδων. 

Σα κριτιρια επιλογισ υποψιφιων φοιτθτϊν είναι τα παρακάτω: 
[1] Απουςία προθγοφμενθσ ςυμμετοχισ ςε δράςθ Erasmus+ που αφορά ςτθν κι-

νθτικότθτα φοιτθτϊν με ςκοπό τισ ςπουδζσ. 
[2] ε περίπτωςθ προθγοφμενθσ ςυμμετοχισ ςε πρόγραμμα Erasmus+ που αφορά 

ςτθν κινθτικότθτα φοιτθτϊν με ςκοπό τθν πραγματοποίθςθ πρακτικισ άςκθ-
ςθσ, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ πραγματοποιθκείςασ περιόδου (πρακτικισ ά-
ςκθςθσ ι/και περιόδου ςπουδϊν) να μθν υπερβεί τουσ δϊδεκα (12) μινεσ. 

[3] Οι ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ. 
[4] Θ επάρκεια τεκμθριωμζνθσ γλωςςομάκειασ για τθ γλϊςςα διδαςκαλίασ ςτο 

Κδρυμα υποδοχισ. 
 Ενιςχφεται θ ςυμμετοχι φοιτθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτο πρόγραμ-
μα Erasmus+ που αφορά ςτθν κινθτικότθτα φοιτθτϊν με ςκοπό τισ ςπουδζσ. Θ διαδικα-
ςία επιλογισ και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά αναρτϊνται ςτον ιςτότοπο του Χαροκο-
πείου Πανεπιςτθμίου και κοινοποιοφνται ςτουσ φοιτθτζσ. 
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Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άςκηςη 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ του Π.Μ.. «Εκπαίδευςθ και Πολιτιςμόσ» ςυμμετζχουν 

ςτο πρόγραμμα Erasmus+ που αφορά ςτθν κινθτικότθτα φοιτθτϊν με ςκοπό τθν πραγ-
ματοποίθςθ πρακτικισ άςκθςθσ ςε φορείσ υποδοχισ από τα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ (Ε.Ε.) κακϊσ και ςυμμετζχουςεσ ςτο πρόγραμμα χϊρεσ που δεν ανικουν ςτθν 
Ε.Ε. Θ πρακτικι άςκθςθ πραγματοποιείται ςε δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ (π.χ. κοι-
νωνικζσ επιχειριςεισ, ερευνθτικά ινςτιτοφτα, εκπαιδευτικά κζντρα, μουςεία, ςχολεία, 
Μ.Κ.Ο., φορείσ παροχισ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαί-
δευςθσ κλπ.) και θ διάρκεια τθσ κυμαίνεται από δφο (2) ζωσ δϊδεκα (12) μινεσ. Θ μζγι-
ςτθ διάρκεια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ κακορίηεται από τθν Επιτροπι Erasmus+ του Χαρο-
κοπείου Πανεπιςτθμίου με βάςθ τισ αιτιςεισ και τθ χρθματοδότθςθ. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ που ζχουν ςυμμετάςχει ςτο παρελκόν ςε πρόγραμμα 
Erasmus+ για ςπουδζσ ι πρακτικι άςκθςθ είναι επιλζξιμοι για νζα ςυμμετοχι που αφο-
ρά ςε πρακτικι άςκθςθ εφόςον θ διάρκεια τθσ είναι μικρότερθ των 12 μθνϊν. Απόφοιτοι 
του Π.Μ.. δφναται να ςυμμετζχουν ςε δραςτθριότθτεσ πρακτικισ άςκθςθσ Erasmus+ 
εφόςον ζχουν επιλεγεί κατά το τελευταίο ζτοσ των ςπουδϊν τουσ και ολοκλθρϊςουν τθν 
πρακτικι τουσ άςκθςθ εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθν αποφοίτθςι τουσ. 

Σα κριτιρια επιλογισ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα 
Erasmus+ που αφορά ςτθν πρακτικι άςκθςθ είναι τα παρακάτω: 

[1] Θ επίδοςθ του φοιτθτι (μζςοσ όροσ βακμολογίασ). 
[2] Θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν, ιδιαίτερα τθσ ομιλουμζνθσ ςτθ χϊρα του φορζα υ-

ποδοχισ. 
[3] Οι λόγοι ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα με αιτιολόγθςθ. 
[4] Σο βιογραφικό ςθμείωμα του φοιτθτι. 
[5] Θ ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, θμερίδεσ, ςεμινάρια ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικει-

μζνου με το Σμιμα. 
Θ διαδικαςία επιλογισ και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά αναρτϊνται ςτον ιςτό-

τοπο του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου και κοινοποιοφνται ςτουσ φοιτθτζσ. 
 
Τφποσ απονεμομζνου διπλϊματοσ - Τελετουργικό αποφοίτηςησ 
Σο Π.Μ.. απονζμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Δ.Μ..) ςτισ παρακάτω 

τρεισ Ειδικεφςεισ: 
[1] Παιδαγωγικι Ψυχολογία και Εκπαιδευτικι Πράξθ. 
[2] Διοίκθςθ και Διαχείριςθ Εκπαιδευτικϊν Μονάδων. 
[3] Πολιτιςμικι Αγωγι. 
Σο Δ.Μ.. αναγράφει τον τίτλο του Π.Μ.. και τθσ Ειδίκευςθσ και θ μορφι του κα-

κορίηεται από τον Κανονιςμό πουδϊν του Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου. 
Θ απονομι του Δ.Μ.. πραγματοποιείται κατά τθ διάρκεια τθσ τελετισ ορκωμοςίασ, 

θ οποία λαμβάνει χϊρα τρεισ (3) φορζσ ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ μετά το πζρασ των εξετα-
ςτικϊν περιόδων. 

Σο τελετουργικό αποφοίτθςθσ κακορίηεται από τον Κανονιςμό πουδϊν του Χαρο-
κοπείου Πανεπιςτθμίου. 

 
 
Ραράρτημα Διπλϊματοσ 
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Πρόςκετεσ (μθ υποχρεωτικζσ) δεξιότθτεσ που αποκτά ο φοιτθτισ κατά τθ διάρκεια 
των ςπουδϊν του και δε ςυνυπολογίηονται ςτον τελικό βακμό, αναγράφονται ςτο Πα-
ράρτθμα Διπλϊματοσ, όπωσ προβλζπεται με το άρκρο 15 του Ν. 3374/2005 (Αϋ 189). 

Ειδικότερα, ςτο Παράρτθμα Διπλϊματοσ αναγράφονται τα παρακάτω: 
[1] Μθ αναγνωριςμζνα μακιματα που παρακολοφκθςαν επιτυχϊσ οι μεταπτυ-

χιακοί φοιτθτζσ ςε Πανεπιςτιμια τθσ αλλοδαπισ μζςω του Προγράμματοσ 
Erasmus, που αφορά ςτθν κινθτικότθτα των φοιτθτϊν για ςπουδζσ. 

[2] Θ μθ υποχρεωτικι Πρακτικι Άςκθςθ ςε φορζα τθσ αλλοδαπισ μζςω του 
Προγράμματοσ Erasmus Placement, που αφορά ςτθν πρακτικι άςκθςθ των 
φοιτθτϊν. 

 
Λοιπά θζματα 

Θ υνζλευςθ του Σμιματοσ είναι αρμόδια για τθν επίλυςθ κεμάτων που δεν διευ-
κρινίηονται ςτον παρόντα κανονιςμό ι χριηουν ιδιαίτερθσ αντιμετϊπιςθσ, κακϊσ και για 
κάκε ανακεϊρθςθ-τροποποίθςθ του κανονιςμοφ. 
 

 


