
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3709 
   Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Γλώσσα και Πολι-

τισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο» του Τμήματος 

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσο-

φικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης.  

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2958/12 και 13-4-2018)  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως του άρθρου 45 παρ. 1 (ΦΕΚ 114 Α΄).

2. Τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών» και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 
3387/τ.Β΄/10-8-2018): «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από 
τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών των Ελληνικών ΑΕΙ».

3. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 203446/Ζ1/
22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), β) 163204/Ζ1 ΕΞ. 
ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα» και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γερμα-
νικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συ-
νεδρίαση με αριθμό 407/1-3-2018).

6. Την απόφαση της Συγκλήτου με αριθμό 29541/
11-7-2018 (ΦΕΚ 3332/τ.Β΄/10-8-2018) επανίδρυσης του 
ΠΜΣ με τίτλο: «Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο 
Χώρο» του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης.

7. Την 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΦΕΚ 432/Υ.Ο.Δ.Δ./5-7-2019) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θητεία τριών (3) ετών, 
από 01-9-2019 έως 31-8-2022.

8. Ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη 
ποσού 12.500,00 € ανά έτος [για τα έτη 2018,2019 και 
2020], 22.000,00€ για το έτος 2021 και 13.000,00€ για 
το έτος 2022 στον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 
2421 του ειδικού φορέα 19-250 του προϋπολογισμού 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Γλώσσα και Πολιτισμός 
στο Γερμανόφωνο Χώρο» του Τμήματος Γερμανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 1
Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποσκοπούν στην προα-
γωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και στην 
κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να 
συμβάλλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιο-
χές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεμα-
τικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών 
αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικεί-
ου Τμήματος, καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση 
γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογικών εργαλείων και 
ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο 
που δραστηριοποιείται στο Τμήμα. Οι γενικές αρχές του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλώσσα και 
πολιτισμός στον γερμανόφωνο χώρο» ρυθμίζονται από 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Το Πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει δύο ειδικεύσεις: την ειδίκευση «Γλωσσολογία-Δι-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

15 Οκτωβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3808

44263



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ44264 Τεύχος B’ 3808/15.10.2019

δακτική» και την ειδίκευση «Λογοτεχνία-Πολιτισμός» και 
δεν απαιτεί δίδακτρα.

Άρθρο 2
Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και ιδιαί-
τερα τα άρθρα 31, 44 και 45 του ίδιου νόμου, Αρμόδια 
Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των 
προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών είναι:

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

II. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών: αποτελείται 
από τον/την Αντιπρύτανη/ι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προ-
έδρου, και τους/τις Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη 
και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 
32 στην παράγραφο 5 του ν. 4485/2017.

III. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Ε.Σ.Ε.): αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολό-
γηση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του ν. 4485/2017).

IV. Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος, και έχει τις 
αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 του 
ν. 4485/2017 και από τον παρόντα κανονισμό.

V. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.: απαρτί-
ζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία 
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από 
τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος για διετή θητεία. Εί-
ναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό 
της λειτουργίας των Π.Μ.Σ. και έχει ειδικότερα τις αρ-
μοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στο ν. 4485/2017 
και τις οριζόμενες στα επί μέρους άρθρα του εν λόγω 
Κανονισμού.

VI. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ.: είναι μέλος της 
Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον/την αναπληρωτή/τριά του/
της, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για δι-
ετή θητεία και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 31 της παρ. 8 του ν. 4485/2017. Δεν μπορεί να 
έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και 
δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του/
της έργο.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια έχει τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται στο κεφάλαιο ΣΤ΄ του ν. 4485/2017, τις 
οριζόμενες στα επί μέρους άρθρα του εν λόγω Κανονι-
σμού και όποιες άλλες ορίζονται από τη Συνέλευση του 
οικείου Τμήματος (άρθρο 45, παρ. 1γ). Κατά τη λήξη της 
θητείας της Σ.Ε. με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, 
συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού 
και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοι-
πών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδο-
μών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 3
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση σε
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δε-
κτοί/ές για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πα-
νεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής. Οι υποψήφιοι/ες 
μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες (ΜΦ) πτυχιούχοι άλλων 
συναφών Τμημάτων είναι δυνατόν να υποχρεωθούν σε 
παρακολούθηση αριθμού προπτυχιακών μαθημάτων 
ύστερα από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής επιλογής 
και έγκριση της Σ.Ε. και της Συνέλευσης του Τμήματος.

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοτα-
γών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/
της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από 
ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπε-
ράριθμοι/ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που 
οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, 
το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο 
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 4
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία
Επιλογής Εισακτέων

Η προκήρυξη θέσεων εισακτέων κατ’ έτος γίνεται από 
την Συνέλευση, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. το αργότερο 
ως τον Ιούνιο κάθε ακαδημαϊκού έτους και δημοσιεύε-
ται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η προκήρυξη των 
θέσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος, η ανακοίνωση των 
ημερομηνιών για την υποβολή των δικαιολογητικών, 
αλλά και τη διενέργεια των εξετάσεων, γίνονται τέλος 
Ιουνίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Οι ημε-
ρομηνίες μπορούν να υπόκεινται σε αλλαγή ανάλογα με 
τις προκύπτουσες συνθήκες.

Προϋποθέσεις για να γίνουν δεκτοί/ές πτυχιούχοι ως 
υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες είναι οι 
εξής:

• Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς»
• Άριστη γνώση της ελληνικής και της γερμανικής 

γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση μιας τρίτης γλώσσας
Το επίπεδο γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με τους 

εξής τρόπους: α) τα αντίστοιχα διπλώματα που ανα-
γνωρίζονται από το ΑΣΕΠ, β) με Κρατικό Πιστοποιητικό 
του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, γ) με πτυχίο Ξένης 
Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετά-
φρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και 
ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, δ) με Πτυχίο, προπτυ-
χιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα 
οποιουδήποτε αναγνωρισμένου Ιδρύματος τριτοβάθμι-
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ας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, ε) με απολυτήριο τίτλο 
ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική 
φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. στ) με 
γραπτές εξετάσεις. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξέ-
νης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας 
(π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι/ες που είναι κάτοχοι της 
σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο 
αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών 
βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκα-
λίας ξένης γλώσσας.

Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
• Αίτηση
• Γραπτή αιτιολόγηση ενδιαφέροντος (περίπου 300 

λέξεις)
• Βιογραφικό σημείωμα
• Αντίγραφο πτυχίου (με επίσημη αναγνώριση όπου 

απαιτείται)
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
• Αντίτυπα πτυχιακής εργασίας, δημοσιεύσεων ή πι-

στοποιητικά συναφών επιστημονικών δραστηριοτήτων, 
εφόσον υπάρχουν

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σύμ-
φωνα με το άρθρο 7 του ΦΕΚ επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. 
με αριθμό 3332/Β’/10-08-2018 κατά ανώτατο όριο σε 
14 φοιτητές/τριες (7 για την ειδίκευση «Γλωσσολογία-
Διδακτική» και 7 για την ειδίκευση «Λογοτεχνία-Πολιτι-
σμός»). Σε περίπτωση που οι επιτυχόντες/ούσες σε μία 
από τις δύο ειδικεύσεις είναι λιγότεροι/ες από 7, τότε 
οι επιτυχόντες/ούσες στην άλλη ειδίκευση μπορούν να 
είναι περισσότεροι/ες κατά τον ίδιο αριθμό, ώστε να 
αθροίζονται 14 εισακτέοι/ες.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται 
από τριμελή επιτροπή ανά ειδίκευση, που προτείνει η 
Σ.Ε. και ορίζει η Συνέλευση και μπορεί να απαρτίζεται 
και από μέλη της Σ.Ε. Η όλη διαδικασία επιλογής των ΜΦ 
εγκρίνεται από την Σ.Ε. και τη Συνέλευση του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι/ες ΜΦ που πληρούν τις προϋποθέσεις, 
μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών τους, καλούνται σε 
γραπτή εξέταση και προφορική συνέντευξη. Η γραπτή 
εξέταση διεξάγεται κατά βάση στη γερμανική γλώσσα. 
Στόχος της εξέτασης είναι να αξιολογηθούν η ικανότητα 
κατανόησης και παραγωγής επιστημονικού λόγου στη 
γερμανική και την ελληνική γλώσσα, η κριτική σκέψη 
των υποψηφίων, καθώς και οι δεξιότητες διαχείρισης 
επιστημονικών θεμάτων. Ειδικότερα ελέγχονται ανάλογα 
με την ειδίκευση τα κάτωθι:

Ειδίκευση «Γλωσσολογία-Διδακτική»
1. Επαρκείς γνώσεις σε βασικές θεωρίες και πρακτικές 

της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας
2. Επαρκείς γνώσεις σε βασικές θεωρίες και πρακτικές 

σχετικά με τη διδασκαλία και την εκμάθηση των ξένων 
γλωσσών/της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας

3. Κατανόηση επιστημονικών κειμένων σε σχέση με 
τα αντικείμενα Γλωσσολογία και Διδακτική

Ειδίκευση «Λογοτεχνία-Πολιτισμός»
1. Επαρκείς γνώσεις της ιστορίας της γερμανικής λο-

γοτεχνίας
2. Μεθοδολογία ανάλυσης λογοτεχνικών κειμένων

3. Εξοικείωση με τις βασικές θεωρίες λογοτεχνίας του 
20ου αι.

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων και μοριοδότηση αυ-
τών (με βάση την κλίμακα του 100):

-Γραπτή εξέταση 40%
-Βαθμός πτυχίου 10%
-Προπτυχιακά μαθήματα συναφή με την αντίστοιχη 

ειδίκευση του Π.Μ.Σ. 30%
-Συνέντευξη 10%
-Λοιπά προσόντα (ερευνητικό έργο, δημοσιεύσεις, 

ανακοινώσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια, πτυχιακή ερ-
γασία, επιπλέον ξένη γλώσσα κ.λπ.) 10%

Το ελάχιστο ποσοστό για την εισαγωγή των υποψή-
φιων ΜΦ στο Π.Μ.Σ. είναι 60% του μέγιστου δυνατού 
αριθμού μονάδων (100).

Οι ισοβαθμήσαντες/ασες με τον/την τελευταίο/α επι-
τυχόντα/ούσα γίνονται δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι/ες, 
υπερβαίνοντας σε περίπτωση ισοβαθμίας των τελευ-
ταίων σε κατάταξη επιτυχόντων/ουσών τον ανώτατο 
αριθμό των 7 φοιτητών/τριών ανά ειδίκευση. Σε κάθε 
περίπτωση, οι ισοβαθμήσαντες/ασες οι οποίοι/ες εισά-
γονται ως υπεράριθμοι/ες δεν μπορεί να υπερβαίνουν 
τους/τις δύο (2) ανά ειδίκευση. Αν είναι περισσότεροι/ες 
από δύο (2) ανά ειδίκευση, τότε οι υπεράριθμοι/ες εισα-
κτέοι/ες επιλέγονται με κλήρωση. Επίσης ως υπεράριθ-
μος/η μπορεί να εγγραφεί μόνο ένα κατ’ έτος μέλος των 
κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. εφόσον πληροί τις 
προϋποθέσεις που αναγράφονται παραπάνω στο άρθρο 
3 του παρόντος κανονισμού.

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων/ουσών επικυρώνεται 
από την Συνέλευση του Τμήματος, αναρτάται στον πίνα-
κα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος. 

Άρθρο 5 
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα, στα οποία περι-
λαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας.

Στους/Στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες προ-
βλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του 
ν. 4485/2017 (114 Α΄) η δυνατότητα μερικής φοίτησης για 
εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες, η διάρκεια της οποί-
ας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής 
φοίτησης. Οι εργαζόμενοι/ες φοιτητές/τριες που αιτού-
νται μερική φοίτηση πρέπει μαζί με την αίτησή τους να 
προσκομίσουν βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα ανα-
φέρεται και το ωράριο εργασίας. Η μερική φοίτηση προ-
βλέπεται και για μη εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ές 
φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 
ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοί-
τησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις 
(π.χ. ασθένεια, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, 
λόγοι ανωτέρας βίας κ.λπ.). Και για τις δύο περιπτώσεις 
ΜΦ που αιτούνται μερική φοίτηση αποφασίζει κατά πε-
ρίπτωση η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζοντας ενδε-
λεχώς τα σχετικά δικαιολογητικά.
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Επίσης στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες 
μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτη-
σης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά τη 
διάρκεια της αναστολής, ο/η ΜΦ χάνει την ιδιότητα του/
της φοιτητή/τριας. Ο χρόνος της αναστολής δεν προ-
σμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. 
λόγω ασθένειας, σοβαρών οικογενειακών λόγων, στρά-
τευσης, λόγων ανωτέρας βίας κ.λπ.) να χορηγείται παρά-
ταση σπουδών μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης 
απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

Για θέματα διαγραφής αποφαίνεται η Συνέλευση του 
Τμήματος μετά από πρόταση της Σ.Ε., η οποία αποφα-
σίζει για τους λόγους διαγραφής. Αυτοί μπορεί να είναι 
α) η μη επαρκής πρόοδος του/της ΜΦ (η οποία τεκμη-
ριώνεται με μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία: παρακολουθήσεις, εξετάσεις κ.λπ.), β) η πλημμελής 
εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που ορίζονται από 
τον κανονισμό, γ) συμπεριφορά που προσβάλλει την 
ακαδημαϊκή δεοντολογία (όπως π.χ. λογοκλοπή κ.λπ.) 
και δ) αίτηση του/της ίδιου/ας του/της ΜΦ.

Οι ΜΦ έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις 
διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους/τις φοιτη-
τές/τριες του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του δικαιώ-
ματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το 
Τμήμα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διευκολύνει ΜΦ 
με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τέλος, 
προβλέπεται η συμμετοχή των ΜΦ ως επιτηρητών/τριών 
κατά τις περιόδους εξετάσεων, ανάλογα με τις ανάγκες 
του Τμήματος.

Άρθρο 6
Οργάνωση Σπουδών

Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 13 εβδομάδες ανά 
εξάμηνο και κατανέμεται ενδεικτικά ως εξής:

Χειμερινό εξάμηνο: Οκτώβριος – τέλη Ιανουαρίου
Εαρινό εξάμηνο: Φεβρουάριος – αρχές Ιουνίου
Το Π.Μ.Σ. προσφέρει εννέα (9) υποχρεωτικά μαθήμα-

τα ανά ειδίκευση, τα οποία κατανέμονται ισομερώς στα 
τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο 
εκπονείται η διπλωματική εργασία.

Κατά τη διάρκεια όλων των εξαμήνων φοίτησης προ-
σφέρονται ερευνητικά σεμινάρια ειδίκευσης. Το κάθε 
υποχρεωτικό μάθημα πιστώνεται με 9 μονάδες ECTS, ενώ 
η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας με 30 ECTS. Η 
επιτυχής παρακολούθηση των ερευνητικών σεμιναρίων 
(Colloquium) πιστώνεται με 9 ECTS.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των σεμινα-
ρίων είναι υποχρεωτική. Αδικαιολόγητη απουσία πέραν 
των 3 μαθημάτων οδηγεί στη διαγραφή από το μάθημα. 
Εάν ένας/μία ΜΦ αποτύχει σε ένα μάθημα, δεν μπορεί 
να το επαναλάβει. Οφείλει να το αναπληρώσει με κάποιο 
άλλο μάθημα σε επόμενο εξάμηνο. Οι ΜΦ έχουν το δικαί-
ωμα να παραδώσουν τις εργασίες τους ή να εξεταστούν 
στο τέλος του εξαμήνου (χειμερινού ή εαρινού, ανάλο-
γα με το πρόγραμμα σπουδών) στο οποίο διδάχτηκε 
το μάθημα και εναλλακτικά τον Σεπτέμβριο του ίδιου 
ακαδημαϊκού έτους.

To Π.Μ.Σ. οργανώνεται με βάση το σύστημα μεταφο-
ράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Έτσι, ο φόρ-
τος εργασίας για κάθε ΜΦ πλήρους φοίτησης κατά τη 
διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους αποτιμάται σε εξήντα 
(60) πιστωτικές μονάδες, ο φόρτος εργασίας ανά εξάμη-
νο αποτιμάται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Για 
τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος απαιτούνται 
120 ECTS.

Τα μαθήματα έχουν κυρίως τη μορφή σεμιναρίων ή και 
παραδόσεων. Οι διδάσκοντες/ουσες καθορίζουν τόσο 
τη μορφή των μαθημάτων όσο και τον τρόπο εξέτασης, 
τη μορφή και την έκταση των σεμιναριακών εργασιών, 
καθώς και τις προθεσμίες παράδοσής τους. Η βαθμο-
λογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των 
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από μηδέν (0) 
έως δέκα (10), ως εξής:

Άριστα (8,5 έως 10)
Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου)
Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου)
Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύ-

τεροί του.
Η βαθμολογία κατατίθεται από τον/τη διδάσκοντα/

ουσα στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου διατηρείται 
φάκελος με τα στοιχεία του/της ΜΦ.

Τα μαθήματα στην Ειδίκευση «Γλωσσολογία – Διδα-
κτική» εντάσσονται, σύμφωνα με το ΦΕΚ επανίδρυσης 
του Π.Μ.Σ. με αριθμό 3332/Β’/10-08-2018, στα ακόλουθα 
γνωστικά αντικείμενα:

• Θεωρητική γλωσσολογία, εφαρμοσμένη γλωσσολο-
γία, ανάλυση γλώσσας και εφαρμογές

• Διδακτική της γερμανικής ως ξένης γλώσσας, δια-
πολιτισμική διδακτική, ανάλυση της επικοινωνίας στο 
σχολείο, παιδαγωγική

Το πρόγραμμα μαθημάτων της ειδίκευσης «Γλωσ-
σολογία – Διδακτική», ξεκινώντας από αναλύσεις της 
γερμανικής και ελληνικής γλώσσας, δίνει έμφαση στις 
συναντήσεις των δύο γλωσσών σε ποικίλους κειμενι-
κούς, πολιτισμικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς 
χώρους, π.χ. τη διδασκαλία, τον τουρισμό, τις εκδόσεις, 
τα ΜΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη την πολυγλωσσία, την πο-
λυπολιτισμικότητα της κοινωνίας, τη διαπολιτισμικότητα 
της επικοινωνίας και αξιοποιώντας, όπου αυτό είναι εφι-
κτό, διεπιστημονικές οπτικές.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
FACHRICHTUNG LINGUISTIK-DIDAKTIK
Α΄ εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Themen der theoretischen Linguistik I
Θέματα θεωρητικής γλωσσολογίας Ι

9

Themen der angewandten Linguistik I
Θέματα εφαρμοσμένης γλωσσολογίας Ι

9

Themen der DaF-Didaktik I
Θέματα διδακτικής της Γερμανικής ως ξέ-

νης γλώσσας Ι

9

Forschungskolloquium
Ερευνητικό σεμινάριο ειδίκευσης

3

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
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Β΄ εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Ausgewählte Themen der interkulturellen 

Didaktik
Ειδικά θέματα διαπολιτισμικής διδακτικής

9

Ausgewählte Themen der DaF-Didaktik
Ειδικά θέματα διδακτικής της γερμανικής 

ως ξένης γλώσσας

9

Ausgewählte Themen der Sprachanalyse 
und Anwendungen

Ειδικά θέματα ανάλυσης γλώσσας και 
εφαρμογές

9

Forschungskolloquium
Ερευνητικό σεμινάριο ειδίκευσης

3

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Γ΄ εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Themen der theoretischen Linguistik II
Θέματα θεωρητικής γλωσσολογίας ΙI

9

Themen der angewandten Linguistik II
Θέματα εφαρμοσμένης γλωσσολογίας ΙI

9

Themen der DaF-Didaktik II
Θέματα διδακτικής της Γερμανικής ως ξέ-

νης γλώσσας ΙI

9

Forschungskolloquium
Ερευνητικό σεμινάριο ειδίκευσης

3

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Δ΄ εξάμηνο

Verfassen der Masterarbeit
Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας

30 ECTS

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 120 ECTS

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
FACHRICHTUNG LITERATUR-KULTURWISSENSCHAFT

Α΄ εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Deutschgriechische Beziehungen I

Ελληνογερμανικές σχέσεις Ι
9

Spezifische Themen der 
Kulturwissenschaften I

Ειδικά θέματα πολιτισμού Ι

9

Theorie und Praxis der Übersetzung I
Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης Ι

9

Forschungskolloquium
Ερευνητικό σεμινάριο ειδίκευσης

3

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Β΄ εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Autoren

Συγγραφείς
9

Aspekte literarischer Rezeption
Ζητήματα λογοτεχνικής πρόσληψης

9

Spezifische Themen vergleichender 
Literaturwissen-schaft

Ειδικά θέματα συγκριτικής γραμματολο-
γίας

9

Forschungskolloquium
Ερευνητικό σεμινάριο ειδίκευσης

3

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Γ΄ εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Deutschgriechische Beziehungen II
Ελληνογερμανικές σχέσεις ΙΙ

9

Spezifische Themen der 
Kulturwissenschaften II

Ειδικά θέματα πολιτισμού ΙΙ

9

Theorie und Praxis der Übersetzung II
Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης ΙΙ

9

Forschungskolloquium
Ερευνητικό σεμινάριο ειδίκευσης

3

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Δ΄ εξάμηνο
Verfassen der Masterarbeit

Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας
30 ECTS

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 120 ECTS

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματι-
κής εργασίας είναι κατά κύριο λόγο η γερμανική.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων προέρχεται από τις 
εξής θεματικές περιοχές (σε παρένθεση οι επιμέρους 
επιστημονικοί τομείς):

Α. Περιγραφή, ανάλυση της γερμανικής/ελληνικής 
γλώσσας:

• Συγκριτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές (Γλωσσο-
λογία/Διδακτική)

• Aνάλυση κειμένων (Υπολογιστική Γλωσσολογία/Σώ-
ματα κειμένων/Κειμενογλωσσολογία)

• Aνάλυση λόγου, π.χ. της μαζικής επικοινωνίας, της 
πολιτικής, της επικοινωνίας στην τάξη κ.ά. (Κοινωνιο-
γλωσσολογία/Πραγματολογία/Διδακτική)

• Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση (Κοινωνιο-
γλωσσολογία/Διδακτική)

Β. Διδακτική και Παιδαγωγική
• Aνάλυση και δημιουργία διδακτικού υλικού (Διδα-

κτική)
• Aνάλυση μαθημάτων και διεξαγωγή Μικροδιδασκα-

λιών (Διδακτική)
• Ιστορία, πολιτισμός και σχεδιασμός διαπολιτισμικών 

μαθημάτων (Διδακτική)
• Διαμεσολάβηση (Διδακτική)
• Ειδικά θέματα Διδακτικής (Διδακτική)
• Παιδαγωγικά θέματα (Παιδαγωγική)
Τα μαθήματα στην Ειδίκευση «Λογοτεχνία – Πολιτι-

σμός» εντάσσονται στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
• Γερμανική/Γερμανόφωνη Γραμματολογία
• Συγκριτική Γραμματολογία
• Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης
• Πολιτισμικές σπουδές
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Το περιεχόμενο των μαθημάτων προέρχεται από τις 
εξής θεματικές περιοχές:

Α. Γερμανόφωνη λογοτεχνία και πολιτισμός
• Γερμανόφωνοι συγγραφείς
• Εποχές, είδη, ρεύματα γερμανόφωνης λογοτεχνίας
• Ιστορία ιδεών και πολιτισμική ιστορία της διαιρεμέ-

νης Γερμανίας
Β. Θέματα γενικής και συγκριτικής γραμματολογίας
• Ειδικά θέματα θεωρίας της λογοτεχνίας
• Ειδικά θέματα συγκριτικής λογοτεχνίας
• Εποχές, είδη, ρεύματα της ευρωπαϊκής/της παγκό-

σμιας λογοτεχνίας
• Σχέσεις της λογοτεχνίας με άλλα μέσα (φιλολογία των 

μέσων, Medienkomparatistik, Intermedialität)
• Γραμματολογία και συγγενείς επιστήμες: ιστορία, κοι-

νωνιολογία, πολιτικές επιστήμες
• Ζητήματα ελληνογερμανικών γραμματειακών σχέ-

σεων
Γ. Πολιτισμικές επιστήμες
• Ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού
• Ο πολιτισμός των γερμανόφωνων χωρών στα ευρω-

παϊκά συμφραζόμενα
• Σπουδές μνήμης
Δ. Διδακτική της λογοτεχνίας και του πολιτισμού
• Ζητήματα διδακτικής της λογοτεχνίας
• Ζητήματα θεατρικής αγωγής
Ε. Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης
• Ζητήματα λογοτεχνικής μετάφρασης
• Μετάφραση και κινηματογράφος (υποτιτλισμός)
Περισσότερες λεπτομέρειες για τα περιεχόμενα 

των μαθημάτων που προσφέρονται βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., στο μενού «Αναλυτική περι-
γραφή μαθημάτων» στο: http://www.del.auth.gr/el/
spoudes/metaptyxiakes-spoudes/analytikh-perigrafh-
mathmaton-pms.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι ΜΦ έχουν 
τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα από 
άλλα Π.Μ.Σ. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον 
γίνουν δεκτοί από τα αντίστοιχα όργανα των Π.Μ.Σ., 
συγκεντρώνοντας μέχρι 27 ECTS. Η συνάφεια των αντι-
κειμένων προεγκρίνεται από την Σ.Ε. και εγκρίνεται από 
τη Συνέλευση και το μάθημα πιστώνεται με τον αριθμό 
των ECTS, όπως αυτός είναι καθορισμένος στο Π.Μ.Σ. 
από το οποίο προέρχεται. Για τους/τις φοιτητές/τριες των 
προγραμμάτων Erasmus ισχύει η κείμενη νομοθεσία για 
τα προγράμματα Erasmus.

Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας η Σ.Ε. ύστερα από αίτηση του/της υποψηφίου/
ας, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμε-
νος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της 
προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/
ουσα αυτής και συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή για την 
επίβλεψη της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο/η 
επιβλέπων/ουσα και τα άλλα δύο μέλη καθηγητές/τριες 
ή ερευνητές/τριες των βαθμίδων Α΄, Β΄, ή Γ΄, οι οποίοι/ες 
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με ίδια ή συναφή 
επιστημονική ειδικότητα με το αντικείμενο της εκάστο-
τε εργασίας. Η βαθμολογία αποτελεί τον μέσο όρο των 

τριών βαθμολογιών, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν 
και μισές μονάδες, και κατατίθεται στη Γραμματεία του 
Τμήματος. Σε βαθμολογική απόκλιση άνω των τριών (3) 
βαθμών επιλαμβάνεται η Σ.Ε. Σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος 
λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της επιβλέπο-
ντος/ουσας ή μέλους της Τριμελούς Επιτροπής μετά από 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η όλη διαδικα-
σία εγκρίνεται από τη Συνέλευση.

Ειδικότερα:
Η μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) είναι ατο-

μική και το θέμα ορίζεται κατά το 3ο εξάμηνο με αίτηση 
του/της ΜΦ, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο 
του θέματος στα Ελληνικά, Γερμανικά και Αγγλικά, και 
την υπογραφή του/της καθηγητή/τριας που προτίθε-
ται να αναλάβει την επίβλεψη. Για να οριστεί το θέμα 
της ΔΕ ο/η ΜΦ θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυ-
χώς έξι (6) τουλάχιστον μαθήματα. Αν ο/η ΜΦ συμπλη-
ρώσει αργότερα από το 3ο εξάμηνο τα 6 απαιτούμενα 
μαθήματα, μπορεί να πάρει θέμα μόλις συμπληρώσει 
τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων. Τέλος, για να κα-
τατεθεί η βαθμολογία της ΔΕ ο/η ΜΦ θα πρέπει να έχει 
ολοκληρώσει και τα εννέα (9) μαθήματα του Π.Μ.Σ., να 
έχει τουλάχιστον δέκα (10) παρουσίες στο Kolloquium 
και να έχει παρουσιάσει την πρόοδο της ΔΕ στο πλαίσιο 
του Kolloquium. Η έκταση της ΔΕ ορίζεται ενδεικτικά σε 
15.000-35.000 λέξεις (60-100 σελίδες), συμπεριλαμβα-
νομένων των υποσημειώσεων, εξαιρουμένων όμως της 
βιβλιογραφίας και λοιπών παραρτημάτων. Συγγράφεται 
δε στην ελληνική ή τη γερμανική γλώσσα. Με αιτιολογη-
μένη απόφαση της Συνέλευσης είναι δυνατή η συγγραφή 
της ΔΕ σε άλλη γλώσσα.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας πραγματοποιείται υποχρεωτικά στο Kolloquium 
του Π.Μ.Σ. Μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή, 
αναρτάται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του 
οικείου Α.Ε.Ι. ή όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία. Πριν από τη λήψη του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ο/η ΜΦ υποχρεούται 
να καταθέσει στη βιβλιοθήκη του Τμήματος ένα τουλά-
χιστον αντίτυπο της ΔΕ σε έντυπη και σε ηλεκτρονική 
μορφή.

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων 
του Π.Μ.Σ. και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασί-
ας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των 
μαθημάτων και της ΔΕ) και υπολογίζεται, με ακρίβεια 
δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο:

O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας, πολλαπλασιάζεται με τον αντί-
στοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροι-
σμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό 
πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του 
Δ.Μ.Σ.
βαθμός Δ.Μ.Σ. = άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε 

μαθήματος x αντίστοιχα ECTS κάθε 
μαθήματος) + (βαθμός μεταπτυχια-
κής διπλωματικής εργασίας x ECTS)

(σύνολο ECTS)
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Άρθρο 7
Διδακτικό Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. μπορούν 
να αναλαμβάνουν:

I. Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.
II. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 

οικείου Τμήματος, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 
εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφι-
σβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή 
ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

III. Διδάσκοντες/ουσες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 
του οικείου Τμήματος.

IV. Ομότιμα και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οι-
κείου Τμήματος, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του 
Τμήματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό 
προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπά-
νω, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. 
άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη 
άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές/τριες από ερευνητικά κέντρα 
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών.

Επιπλέον η Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή της, 
έχοντας υπόψη την εισήγηση του/της Διευθυντή/τρι-
ας του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες/τριες, 
καταξιωμένους/ες επιστήμονες που έχουν θέση ή προ-
σόντα καθηγητή/τριας ή ερευνητή/τριας σε ερευνητικό 
κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου 
κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία 
στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή 
ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
5 του άρθρου 36.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μα-
θημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφα-
σίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από 
εισήγηση της Σ.Ε.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων/ουσών περιλαμ-
βάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή 
των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο 
τρόπος εξέτασης του μαθήματος και η επικοινωνία με 
τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.

Άρθρο 8
Οικονομικά στοιχεία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ’ έτος 
και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένων του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του Π.Μ.Σ., των πηγών 
χρηματοδότησης και των εν γένει πόρων λειτουργίας 
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του 
ν. 4485/2017 είναι ο αναφερόμενος στο ιδρυτικό του 
Π.Μ.Σ. ΦΕΚ με αριθμό 3332/Β’/10-08-2018. Δεν προβλέ-
πονται τέλη φοίτησης για τους/τις φοιτητές/τριες του 
Π.Μ.Σ.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 
37 του ν. 4485/2017 τα Α.Ε.Ι. – αντιστοίχως τα Τμήματα 
στα οποία λειτουργούν Π.Μ.Σ. – οφείλουν ετησίως να 

δημοσιεύουν, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, απο-
λογισμό εσόδων-εξόδων, με αναγραφή της κατανομής 
των δαπανών ανά κατηγορία.

Άρθρο 9
Διοικητική Υποστήριξη – Υλικοτεχνική Υποδομή

Το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό τόσο της Γραμμα-
τείας και του Γραφείου Σπουδών όσο και της Βιβλιοθήκης 
του Τμήματος, υποστηρίζει και συμβάλλει αποφασιστικά 
στην ομαλή λειτουργία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Χώ-
ροι διεξαγωγής του είναι οι αίθουσες διδασκαλίας, η 
νησίδα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο χώρος της 
βιβλιοθήκης και του Εργαστηρίου, οι οποίοι παρέχουν 
σε επάρκεια και ικανοποιητική ποιότητα τον αναγκαίο 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την ομαλή λειτουργία του 
Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10
Τελετουργικό αποφοίτησης και τύπος
απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)

Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
είναι δημόσιο έγγραφο και το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος. 
Στο Δίπλωμα τοποθετείται το έμβλημα του Α.Π.Θ. και 
αναγράφονται το Τμήμα που διοργανώνει το Π.Μ.Σ., η 
χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκ-
δοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτη-
σης, ο τίτλος του Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του/της μεταπτυχια-
κού/ής φοιτητή/τριας και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης 
Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα.

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

Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος (άρθρο 15 του 
ν. 3374/2005 και της υπουργικής απόφασης Φ5/89656/
ΒΕ/13-8-2007, ΦΕΚ 1466, τ. Β΄), το οποίο είναι ένα επεξη-
γηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, 
το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποί-
ες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον 
επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία 
μαθημάτων που χορηγεί το Τμήμα.

Άρθρο 11
Λογοκλοπή

Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, 
ο/η ΜΦ υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το 
έργο και τις απόψεις άλλων.

Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παρά-
πτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας 
άλλου, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου – 
δημοσιευμένης ή μη – χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η 
παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη 
και από μελέτες του/της ίδιου/ας του/της υποψηφίου/
ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει 
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απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος για δι-
αγραφή του/της ΜΦ.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, και μετά από αιτιολογη-
μένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/
τριας, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει 
τη διαγραφή του/της.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας παραπέμπεται στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. για κρί-
ση και εισήγηση για αντιμετώπιση του προβλήματος στη 
Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται 
και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλο-
πής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/
τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μα-
θημάτων ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

Άρθρο 12
Μεταβατικές ρυθμίσεις

Οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. 
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, καθώς και οι 
φοιτητές/τριες που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοί-

τηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν 
έως τη δημοσίευση του ν. 4485/2017, συνεχίζουν και 
ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύου-
σες, έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, διατάξεις 
(άρθρο 85 παρ. 2 του ν. 4485/2017).

Ο παρόν Κανονισμός αφορά το ΔΠΜΣ «Γλώσσα και 
Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο» που επανιδρύθηκε 
και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΦΕΚ 
3332/τ.Β΄/10-8-2018). Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο 
μέλλον που δεν καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία 
ή τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα 
αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμή-
ματος και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση 
του Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 4 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02038081510190008*
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