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ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Άπθπο 1 

Γενικέρ διαηάξειρ 

1. Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηα Τκήκαηα θαη ζηηο (κνλνηκεκαηηθέο) Σρνιέο ηνπ 

Α.Π.Θ. αλαπηχζζνληαη ζε δχν επίπεδα, ηα νπνία νινθιεξψλνληαη, αληηζηνίρσο, κε 

ηε ρνξήγεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ) θαη Γηδαθηνξηθνχ 

Γηπιψκαηνο (Γ.Γ.). Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή είλαη δπλαηφ λα εθπνλεζεί θαη ζε Τκήκα 

ή (κνλνηκεκαηηθή) Σρνιή πνπ δε δηαζέηεη Π.Μ.Σ., κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 9 Ν. 3685/2008. 

2. Τα Τκήκαηα θαη νη (κνλνηκεκαηηθέο) Σρνιέο ηνπ Α.Π.Θ. κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ -  

ηφζν απηνδπλάκσο φζν θαη ζε ζπλεξγαζία κε Τκήκαηα ή (κνλνηκεκαηηθέο) Σρνιέο 

ηνπ Α.Π.Θ. ή άιισλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ (Α.Δ.Ι.) ηεο εκεδαπήο ή 

νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ Ιδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο ή θαη κε αλαγλσξηζκέλα 

εξεπλεηηθά Ιδξχκαηα ηεο εκεδαπήο- απηνδχλακα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 

Σπνπδψλ (Π.Μ.Σ.) ή Γηαηκεκαηηθά/Γηηδξπκαηηθά Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 

Σπνπδψλ (Γ.Π.Μ.Σ./ Γ.Γ.Π.Μ.Σ.), αληηζηνίρσο. 

Σηελ πεξίπησζε Γηαηκεκαηηθψλ/Γηηδξπκαηηθψλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ 

Σπνπδψλ, θαηαξηίδεηαη ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 6 §1β Δηδηθφ Πξσηφθνιιν 

Σπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ Τκεκάησλ, ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ ηηο 

νηθείεο Σπγθιήηνπο Δηδηθήο Σχλζεζεο (Σ.Δ.Σ.) ησλ Παλεπηζηεκίσλ. 

3. Π.Μ.Σ. κπνξνχλ λα νξγαλψλνληαη κφλν ζε Τκήκαηα ή ζε (κνλνηκεκαηηθέο) Σρνιέο 

πνπ παξέρνπλ πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη απαηηείηαη λα αλαθέξνληαη ζε ίδηεο ή ζε 

ζπλαθείο εηδηθφηεηεο κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο ή 

(κνλνηκεκαηηθήο) Σρνιήο. Καη’ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε νξγάλσζε απηνδχλακσλ 

Π.Μ.Σ. θαη απφ Γεληθά Τκήκαηα ηνπ Α.Π.Θ. 

4. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο έγθξηζεο Π.Μ.Σ. πξνο ην 

Υπνπξγείν Παηδείαο απνηειεί ε ζπλππνβνιή  έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ νηθείνπ 

Τκήκαηνο ή ηεο (κνλνηκεκαηηθήο) Σρνιήο ζχκθσλα κε ην Ν. 3374/2005. 

5. Αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Π.Μ.Σ. είλαη: Η 

Σχγθιεηνο Δηδηθήο Σχλζεζεο (Σ.Δ.Σ.)· ε Γεληθή Σπλέιεπζε Δηδηθήο Σχλζεζεο 

(Γ.Σ.Δ.Σ.), ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο νπνίαο, ζε επίπεδν Γ.Π.Μ.Σ./Γ.Γ.Π.Μ.Σ., αζθεί ε 

Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή/Γητδξπκαηηθή Δπηηξνπή (Δ.Γ.Δ./Δ.Γ.Γ.Δ.)· ε Σπληνληζηηθή 

Δπηηξνπή (Σ.Δ.)  θαη ν/ε Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ Π.Μ.Σ. Τα ελ ιφγσ φξγαλα έρνπλ ηε 
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ζχλζεζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη  ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Ν. 

3685/2008. Δμάιινπ, ηελ επνπηεία θαη ην γεληθφηεξν ζπληνληζκφ ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζε επίπεδν Α.Π.Θ. έρεη ν/ε Αληηπξχηαλεο/ηο 

Αθαδεκατθψλ Υπνζέζεσλ θαη Πξνζσπηθνχ. 

 

 

ΚΚ εε φφ άά λλ αα ιι οο   ΑΑ ''   

ΜΜ εε ττ αα ππ ττ σσ ττ ιι αα κκ έέ ςς   ΣΣ ππ οο σσ δδ έέ ςς   ππ ρρ ώώ ττ οο σσ   εε ππ ιι ππ έέ δδ οο σσ   

Άπθπο 2 

 Ειζακηέοι ζηα Π.Μ.Σ. και ηπόπορ επιλογήρ ηοςρ 

1. Σηα Π.Μ.Σ. πξψηνπ επηπέδνπ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή 

νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ Ιδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. Ο αξηζκόο ησλ εηζαθηέσλ 

θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ πξνπηπρηαθώλ ηνπο ζπνπδώλ θαζνξίδνληαη 

από ηε Γ..Ε.. ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο ή ηεο (κνλνηκεκαηηθήο) ρνιήο ή από 

ηελ Ε.Δ.Ε./Ε.Δ.Δ.Ε. θαη θαηαρσξίδνληαη ζην ρέδην Τ. Α. ηνπ Π.Μ.. 

2. α) Η Γ..Ε.. ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο ή ηεο (κνλνηκεκαηηθήο) ρνιήο ή ε 

Ε.Δ.Ε./Ε.Δ.Δ.Ε., ζπλεθηηκώληαο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 Ν. 

3685/2008, θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα θαη ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ 

κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ/ηξηώλ, ηα νπνία θαη θαηαρσξίδνληαη ζηνλ νηθείν 

Εζσηεξηθό Καλνληζκό Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ. 

Ο νηθείνο Εζσηεξηθόο Καλνληζκόο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ πεξηιακβάλεη 

ξύζκηζε πνπ αθνξά ηηο πεξηπηώζεηο ηζνβαζκίαο. 

β) Έκθαζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηνπιάρηζηνλ κηαο 

επξσπατθήο μέλεο γιψζζαο θαη, ζηηο πεξηπηψζεηο αιινδαπψλ ππνςήθησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, ζηελ πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο, φπνπ απηφ απαηηείηαη. Σα θξηηήξηα γισζζνκάζεηαο ζα πξνζδηνξίδνληαη 

ζηνλ νηθείν Εζσηεξηθό Καλνληζκό Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ.  

3. Ο ηξόπνο επηινγήο ησλ εηζαθηέσλ θαζνξίδεηαη ζηνλ νηθείν Εζσηεξηθό 

Καλνληζκό Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ. Ο πίλαθαο επηηπρφλησλ επηθπξψλεηαη απφ 

ηε Γ.Σ.Δ.Σ. ή απφ ηελ Δ.Γ.Δ./Δ.Γ.Γ.Δ. 

4. Σε θάζε Π.Μ.Σ., επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, γίλεηαη δεθηφο θαη έλαο/κία (1) 

ππφηξνθνο ηνπ Ιδξχκαηνο Κξαηηθψλ Υπνηξνθηψλ (Ι.Κ.Υ.), ν/ε νπνίνο/α πέηπρε ζην 

ζρεηηθφ δηαγσληζκφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εζσηεξηθνχ ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ Π.Μ.Σ. θαζψο θαη έλαο/κία (1) αιινδαπφο/ή ππφηξνθνο ηνπ 
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ειιεληθνχ θξάηνπο. Πάλησο, κε απόθαζε ηεο Γ..Ε.. ή ηεο Ε.Δ.Ε./Ε.Δ.Δ.Ε., ν 

αξηζκόο ησλ ππνηξόθσλ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηώλ κπνξεί λα απμάλεηαη. 

5. ηνλ νηθείν Εζσηεξηθό Καλνληζκό Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ κπνξεί λα 

πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα θαη λα θαζνξίδνληαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηε 

ρνξήγεζε ππνηξνθηώλ ζε εηζαρζέληεο/είζεο κεηαπηπρηαθνύο/έο θνηηεηέο/ηξηεο. 

6. ηνλ νηθείν Εζσηεξηθό Καλνληζκό Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ θαζνξίδνληαη νη 

εκεξνκελίεο θαη ν ηξόπνο εγγξαθήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαζώο θαη ε 

δηαδηθαζία δειώζεσλ  ησλ καζεκάησλ πνπ ζα επηιέγνληαη ζε θάζε εμάκελν. 

Οη ζρεηηθέο δειώζεηο θαηαρσξίδνληαη ειεθηξνληθά ζηελ αηνκηθή κεξίδα 

ηνπ/ηεο κεηαπηπρηαθνύ/ήο θνηηεηή/ηξηαο. 

 

Άπθπο 3 

Οπγάνυζη ηηρ διδαζκαλίαρ 

1. Ο νηθείνο Εζσηεξηθόο Καλνληζκόο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ξπζκίδεη θάζε 

ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηε δηάξζξσζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ κεηαπηπρηαθώλ 

ζπνπδώλ, θαζώο θαη δεηήκαηα ζπλαθή κε ηελ αλάζεζε δηδαζθαιίαο θαη 

αζθήζεσλ θαη κε ηνλ νξηζκό επηβιέπνληνο/νπζαο, έρνληαο σο γλώκνλα ηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 5 Ν. 3685/2008. Εηδηθόηεξα, ζηνλ πην πάλσ Καλνληζκό 

θαζνξίδνληαη, ηδίσο, νη επηκέξνπο θαηεπζύλζεηο ή ππνθαηεπζύλζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ην αλαιπηηθό πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ 

(καζεκάησλ, εξγαζηεξηαθώλ θαη θιηληθώλ αζθήζεσλ), νη θαηεπζύλζεηο, ε 

έθηαζε θαη ην πεξηερόκελν ησλ κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ, ε έληαμε ησλ 

καζεκάησλ ζε νκάδα ππνρξεσηηθώλ, επηινγήο, πξναηξεηηθώλ ή 

πξναπαηηνύκελσλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε άιισλ καζεκάησλ, ε δπλαηόηεηα 

παξαθνινύζεζεο από ηνλ/ηελ κεηαπηπρηαθό/ή θνηηεηή/ηξηα καζεκάησλ άιιεο 

θαηεύζπλζεο ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο ή καζεκάησλ από άιια Π.Μ.., ν 

αξηζκόο ησλ καζεκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη ζε θάζε εμάκελν, ν 

αλώηαηνο αξηζκόο καζεκάησλ ζηα νπνία κπνξεί λα εγγξαθεί θάζε 

κεηαπηπρηαθόο/ή θνηηεηήο/ηξηα αλά εμάκελν, νη ειάρηζηεο δηδαθηηθέο ώξεο ησλ 

κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ αλά εμάκελν θαη ν ηξόπνο αλαπιήξσζήο ηνπο 

θαζώο θαη νη πηζησηηθέο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε κάζεκα θαη ζηε 

κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία. 

2. Η δηδαζθαιία ζηα Π.Μ.. γίλεηαη ζύκθσλα κε ην σξνιόγην πξόγξακκα πνπ 

θαηαξηίδεηαη κε επζύλε ηνπ/ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο ή ηεο 

(κνλνηκεκαηηθήο) ρνιήο θαη, ζηηο πεξηπηώζεηο Δ.Π.Μ../Δ.Δ.Π.Μ.., ηνπ/ηεο 
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Δηεπζπληή/ληξηαο ηνπ Π.Μ.. Με επζύλε ηεο αξκόδηαο Γξακκαηείαο ή ησλ 

Γξακκαηεηώλ ην ελ ιόγσ πξόγξακκα δεκνζηνπνηείηαη θαη κε αλάξηεζε ζην 

ζρεηηθό δηθηπαθό ηόπν. 

3. Η θαηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ ζηα εμάκελα γίλεηαη έηζη ώζηε λα είλαη 

γλσζηά εθ ησλ πξνηέξσλ ηα ρξνληθά πιαίζηα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ (δηαιέμεσλ, παξαδόζεσλ, ζεκηλαξίσλ), γηα ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο 

ή γηα ηελ εξεπλεηηθή απαζρόιεζε θαζώο θαη γηα ηελ εθπόλεζε ηεο 

κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

4. Δπηηξέπεηαη ε αλάζεζε επηθνπξηθνχ έξγνπ ζε δηδάζθνληεο/νπζεο βάζεη ηνπ Π.Γ. 

407/80. 

5. Με πξφηαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. ή ηεο Δ.Γ.Δ./Δ.Γ.Γ.Δ. θαη έγθξηζε απφ ηε Σ.Δ.Σ. είλαη 

δπλαηή ε αλαζεψξεζε/ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ καζεκάησλ θαη ε 

αλαθαηαλνκή ηνπο κεηαμχ ησλ εμακήλσλ. 

6. Απαγνξεχεηαη ε απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ζε Π.Μ.Σ. Ο/Η 

Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ Π.Μ.Σ. κπνξεί λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ/ηεο κε κεξηθή 

απαιιαγή απφ ηηο δηδαθηηθέο ηνπ/ηεο ππνρξεψζεηο. 

 

Άπθπο 4 

Πιζηυηικέρ μονάδερ και παπάπηημα διπλώμαηορ 

1. Τα Π.Μ.Σ. πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μ.Γ.Δ. νξγαλψλνληαη κε βάζε ην 

(πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 14 Ν. 3374/2005) ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη 

ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ. Έηζη, ν θφξηνο εξγαζίαο γηα θάζε 

κεηαπηπρηαθφ/ή θνηηεηή/ηξηα πιήξνπο θνίηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

αθαδεκατθνχ έηνπο απνηηκάηαη ζε εμήληα (60) πηζησηηθέο κνλάδεο, ν θφξηνο 

εξγαζίαο αλά εμάκελν απνηηκάηαη ζε ηξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο θαη ν θφξηνο 

εξγαζίαο αλά ηξίκελν απνηηκάηαη ζε είθνζη (20) πηζησηηθέο κνλάδεο. Αξκόδηα γηα 

ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο αλά κάζεκα είλαη ε Γ..Ε.. ή ε 

Ε.Δ.Ε./Ε.Δ.Δ.Ε. Η ζρεηηθή απόθαζε θαηαρσξίδεηαη ζην ρέδην Τ.Α. ηνπ 

Π.Μ.. 

2. Σην Μ.Γ.Δ. επηζπλάπηεηαη παξάξηεκα δηπιψκαηνο, ζε ζρέζε κε ην νπνίν ηζρχνπλ νη 

ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 15 Ν. 3374/2005 θαη ηεο Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΔΚ 

1466 η. β΄). 

 

 

 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π.Μ.Σ. Α.Π.Θ. 5 

Άπθπο 5 

Αξιολόγηζη Π.Μ.Σ. 

Τα Π.Μ.Σ., ην αξγφηεξν εληφο ηεζζάξσλ (4) εηψλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

απαηηείηαη λα αμηνινγνχληαη σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ 

έξγνπ, ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ 

απηά, κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Ν. 3374/2005. Η αμηνιφγεζε ζα πξέπεη 

λα επαλαιακβάλεηαη ην αξγφηεξν θάζε ηέηαξην έηνο απφ ηελ έλαξμε ηεο πξνεγνχκελεο 

αμηνιφγεζεο. 

Άπθπο 6 

Χπονική διάπκεια Μ.Δ.Ε. 

1) Η θνίηεζε ζε Π.Μ.Σ. πνπ θαηαιήγεη ζηελ απνλνκή Μ.Γ.Δ. δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ έλα 

(1) πιήξεο εκεξνινγηαθφ έηνο, πνπ αλαιχεηαη ζε δχν (2) εμάκελα, θαη δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηα δχν (2) πιήξε εκεξνινγηαθά έηε, δειαδή ηα ηέζζεξα (4) εμάκελα. Σε 

πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο Π.Μ.Σ. κεξηθήο θνίηεζεο, ε δηάξθεηά ηνπ πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) εμάκελν κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ Π.Μ.Σ. πιήξνπο 

θνίηεζεο. 

2) Εθόζνλ πξνβιέπεηαη ζηνλ νηθείν Εζσηεξηθό Καλνληζκό Μεηαπηπρηαθώλ 

πνπδώλ, είλαη δπλαηό, κε απόθαζε ηεο Γ..Ε.. ή ηεο Ε.Δ.Ε./Ε.Δ.Δ.Ε., λα 

παξαηείλεηαη θαηά έλα (1) έηνο ν ρξόλνο ζύληαμεο θαη θαηάζεζεο ηεο 

κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ή θαη ν ρξόλνο θνίηεζεο. 

3) Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κε απφθαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. ή ηεο Δ.Γ.Δ./Δ.Γ.Γ.Δ., είλαη 

δπλαηφ λα αλαζηέιιεηαη ε θνίηεζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεηαη λα 

ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο. 

 

Άπθπο 7 

Υποσπεώζειρ για ηην απόκηηζη Μ.Δ.Ε. και έλεγσορ γνώζευν 

1. Γηα ηελ απνλνκή Μ.Γ.Δ. απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζηα πξνβιεπφκελα απφ ην 

νηθείν πξφγξακκα καζήκαηα. Η παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ θαη ησλ 

αζθήζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή. Παξεθθιίζεηο επηηξέπνληαη κφλν γηα ζνβαξνχο 

ιφγνπο. 

2. Οη θαλόλεο εμεηάζεσλ θαη αμηνιόγεζεο ησλ επηδόζεσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ 

θνηηεηώλ/ηξηώλ θαζώο θαη ν αξηζκόο θαη ε δηάξθεηα ησλ εμεηαζηηθώλ 

πεξηόδσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ νηθείν Εζσηεξηθό Καλνληζκό Μεηαπηπρηαθώλ 

πνπδώλ. Η αμηνιφγεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γίλεηαη απφ 
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ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή, ζηελ νπνία κεηέρνπλ ν/ε επηβιέπσλ/νπζα θαη δχν (2) 

άιια κέιε Γ.Δ.Π. ή εξεπλεηέο/ηξηεο ησλ βαζκίδσλ Α΄, Β΄ ή Γ΄, νη νπνίνη/εο είλαη 

θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Τα κέιε ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα 

ή ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

3. ηνλ νηθείν Εζσηεξηθό Καλνληζκό Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ κπνξεί λα 

πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε 

άιιε πξόζθνξε επηζηεκνληθή δηαδηθαζία πνπ θξίλεηαη ηεθκεξησκέλα όηη 

ηζνδπλακεί κε ηελ εθπόλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

4. Η κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία ζπγγξάθεηαη ζηελ Ειιεληθή γιώζζα. 

Με αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο Γ..Ε../Ε.Δ.Ε./Ε.Δ.Δ.Ε. είλαη δπλαηή ε 

ζπγγξαθή ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζε άιιε γιώζζα. 

5. Η βαζκνινγηθή θιίκαθα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ/ηξηψλ νξίδεηαη απφ κεδέλ έσο δέθα, σο εμήο: Άξηζηα (8,5 έσο 10), ιίαλ 

θαιψο (6,5 έσο 8,5 (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ)), θαιψο (6). Πξνβηβάζηκνο βαζκφο είλαη 

ην 6 θαη νη κεγαιχηεξνί ηνπ. Ο βαζκφο ηνπ Μ.Γ.Δ. πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο 

βαζκνχο ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην βαζκφ ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο ή ηνπ ππνθαηαζηάηνπ ηεο, θαζψο θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ 

πξνβιεθζεί ζηνλ νηθείν Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ, κε 

αθξίβεηα δεχηεξνπ δεθαδηθνχ ςεθίνπ. ηνλ ηειηθό βαζκό δελ απνθιείεηαη λα 

ζπλππνινγίδεηαη θαη ν βαζκόο ζε κάζεκα μέλεο γιώζζαο, εθόζνλ απηό 

πξνβιέπεηαη ζηνλ νηθείν Εζσηεξηθό Καλνληζκό Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ. 

 

Άπθπο 8 

ην ζρέδην Τ.Α. ηνπ Π.Μ.. θαζνξίδνληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγηθή 

θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη κε ηε γξακκαηεηαθή ηνπ 

θάιπςε. 

 

Άπθπο 9 

Οδηγόρ ζποςδών και πεπιεσόμενο ηος 

Κάζε ρξόλν δεκνζηεύεηαη θαη αλαξηάηαη Οδεγόο πνπδώλ ησλ 

Π.Μ../Δ.Π.Μ../Δ.Δ.Π.Μ.. Ο Οδεγόο πνπδώλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, ηδίσο, 

ην πξόγξακκα καζεκάησλ, ηα νλόκαηα ησλ δηδαζθόλησλ/νπζώλ, ηα δηθαηώκαηα 

(θνηλσληθέο παξνρέο, ππνηξνθίεο, δάλεηα, δηδαθηηθά βηβιία, βνεζήκαηα θ.ι.π.) ησλ 

κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ/ηξηώλ, ηηο ππνρξεώζεηο ησλ κεηαπηπρηαθώλ 

θνηηεηώλ/ηξηώλ, θαζώο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπνπδαζηεξίσλ, 
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ησλ εξγαζηεξίσλ, ησλ θιηληθώλ θαη ησλ βηβιηνζεθώλ ηνπ Σκήκαηνο ή ηεο 

(κνλνηκεκαηηθήο) ρνιήο. 

 

 

ΚΚ εε φφ άά λλ αα ιι οο   ΒΒ ''   

ΜΜ εε ττ αα ππ ττ σσ ττ ιι αα κκ έέ ςς   ΣΣ ππ οο σσ δδ έέ ςς   δδ εε σσ ττ έέ ρρ οο σσ   εε ππ ιι ππ έέ δδ οο σσ   

Άπθπο 10 

Πποϋποθέζειρ και διαδικαζία για ηην απόκηηζη Διδακηοπικού Διπλώμαηορ 

1. Ωο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο γίλνληαη δεθηνί ζηα Σκήκαηα θαη ζηηο 

(κνλνηκεκαηηθέο) ρνιέο θάηνρνη Μ.Δ.Ε., νη νπνίνη πιεξνύλ θαη ηηο 

εηδηθόηεξεο πξνϋπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ νηθείν Εζσηεξηθό Καλνληζκό 

Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ. 

2. Ωο ππνςήθηνη/εο δηδάθηνξεο είλαη δπλαηό, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ 

εμεηδηθεύνληαη ζηνλ νηθείν Εζσηεξηθό Καλνληζκό Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ, 

λα γίλνληαη δεθηνί/έο, κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο Γ..Ε.., θαη κε 

θάηνρνη Μ.Δ.Ε. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ν/ε ππνςήθηνο/α δηδάθηνξαο 

ππνρξενύηαη λα πεξαηώζεη νξγαλσκέλν θύθιν καζεκάησλ πνπ νξίδεηαη από ηε 

Γ..Ε.. 

3. Η δηαδηθαζία εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 9 Ν. 3685/08. Ωο κέιε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο είλαη 

δπλαηφλ λα νξίδνληαη θαη κέιε Γ.Δ.Π. ηα νπνία είλαη ζε άδεηα. Η ηξηκειήο 

ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ ππνςήθην/α δηδάθηνξα, 

ππνβάιιεη έθζεζε πξνφδνπ ζηε Γ.Σ.Δ.Σ. ζην ηέινο θάζε ρξφλνπ απφ ηνλ νξηζκφ 

ηεο. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, αλ πθίζηαηαη αληηθεηκεληθή αδπλακία ή ζπνπδαίνο 

ιφγνο, είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε επηβιέπνληνο/νπζαο θαζεγεηή/ηξηαο ή 

κέινπο ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε θαη ηεθκεξησκέλε 

απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο Δηδηθήο Σχλζεζεο. Ο ηξφπνο άζθεζεο ηεο 

επίβιεςεο δελ κπνξεί λα ζπληζηά ιφγν αληηθαηάζηαζεο. Η ηξηκειήο 

ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, 

ππνβάιεη εηζεγεηηθή έθζεζε. Η θξίζε ηνπ/ηεο ππνςήθηνπ/αο δηδάθηνξα/νο γίλεηαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ/ηεο, όπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη 

ζηνλ νηθείν Εζσηεξηθό Καλνληζκό Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ. Η εμέηαζε ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο  γίλεηαη κε δεκφζηα ππνζηήξημε ζε εχινγν ρξφλν. Η 
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εκεξνκελία, ε ψξα θαη ν ηφπνο ηεο δεκφζηαο ππνζηήξημεο ηεο δηαηξηβήο νξίδεηαη 

απφ ηελ επηακειή εμεηαζηηθή επηηξνπή. 

4. Η ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο δελ κπνξεί λα 

είλαη κηθξφηεξε απφ ηξία (3) πιήξε εκεξνινγηαθά έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

νξηζκνχ ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Γηα ηνπο/ηηο ππνςήθηνπο/εο 

δηδάθηνξεο πνπ γίλνληαη, θαη’ εμαίξεζε, δεθηνί/έο ρσξίο λα είλαη θάηνρνη Μ.Γ.Δ. 

ην ειάρηζην ρξνληθφ φξην απφθηεζεο ηνπ Γ.Γ. αλέξρεηαη ζε ηέζζεξα (4) 

ηνπιάρηζηνλ πιήξε εκεξνινγηαθά έηε απφ ηελ εκεξνκελία νξηζκνχ ηεο ηξηκεινχο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Τν αλψηαην ρξνληθφ φξην εθπφλεζεο Γ.Γ., δελ 

επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηα έμη (6) πιήξε εκεξνινγηαθά έηε. Καηά πεξίπησζε, 

κπνξεί λα δίλεηαη παξάηαζε γηα έλα (1) εκεξνινγηαθφ έηνο, κε απφθαζε ηεο 

Γ.Σ.Δ.Σ., κεηά απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. 

Η πάξνδνο θαη ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο 

ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο δηδάθηνξα/νο θαη ηελ αθαίξεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, κε απφθαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. 

5. Ο νηθείνο Εζσηεξηθόο Καλνληζκόο Μεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ νξίδεη ηνλ 

αλαγθαίν αξηζκό αληηηύπσλ πνπ ππνβάιεη θάζε ππνςήθηνο/α δηδάθηνξαο ζηελ 

αξκόδηα Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ή ηεο (κνλνηκεκαηηθήο) ρνιήο. 

Τνπιάρηζηνλ έλα αληίηππν θαηαηίζεηαη ζηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. Ο/Η ππνςήθηνο/α δηδάθηνξαο θαηαζέηεη θαη ηα απαηηνχκελα απφ 

ην Δζληθφ Κέληξν Τεθκεξίσζεο ζηνηρεία. 

6. Καηά ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη δπλαηφλ λα 

ζπκκεηέρνπλ σο κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο κέιε ΓΔΠ ηα νπνία βξίζθνληαη 

ζε εθπαηδεπηηθή ή άιιε άδεηα. Ο/Η ππνςήθηνο/α αλαπηχζζεη, επί εκίσξν πεξίπνπ, 

ηε δηαηξηβή ηνπ, δεκφζηα, ελψπηνλ ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θαη 

απαληά ζηηο εξσηήζεηο θαη ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ κειψλ ηεο. Με ζχκθσλε γλψκε 

ηεο επηηξνπήο είλαη δπλαηφ λα ππνβιεζνχλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο θαη απφ ην 

αθξναηήξην. Η φιε δηαδηθαζία δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηηο δχν (2) ψξεο. Σηε 

ζπλέρεηα, απνρσξεί ν/ε ππνςήθηνο/α, ζπζθέπηεηαη ε επηηξνπή θαη δηαηππψλεη ηελ 

ηειηθή ηεο θξίζε. Η επηηξνπή θξίλεη ην πξσηφηππν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηαηξηβήο 

θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο ζηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο θαζψο θαη ηελ 

απφδνζε ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο θαηά ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαηξηβήο. Γηα ηελ 

έγθξηζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπιάρηζηνλ 

πέληε (5) κειψλ ηεο επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. 
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7. Η εγθξηζείζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή βαζκνινγείηαη κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα: 

Άξηζηα κε δηάθξηζε (ζε φισο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κφλν κε νκφθσλε 

απφθαζε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο), Άξηζηα, Λίαλ Καιψο, Καιψο, κε απφιπηε 

πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε ςεθνθνξία 

επαλαιακβάλεηαη. Σε θάζε πεξίπησζε, αλ ππάξμεη ηζνςεθία, ππεξηζρχεη ε ςήθνο 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο». 

8. Η έγθξηζε βεβαηψλεηαη κε πξαθηηθφ ην νπνίν πεξηιακβάλεη εηζήγεζε απφ ηνλ/ηελ 

επηβιέπνληα/νπζα θαη αηηηνιφγεζε ηεο ςήθνπ ησλ κειψλ ηεο επηακεινχο 

επηηξνπήο. Υπνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θαη δηαβηβάδεηαη ζηε 

Γ.Σ.Δ.Σ. Η ηειεπηαία αλαγνξεχεη ηνλ/ηελ ππνςήθην/α δηδάθηνξα κε ηελ αλάγλσζε 

ηνπ πξαθηηθνχ ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ Τκήκαηνο ή ηεο (κνλνηκεκαηηθήο) 

Σρνιήο. Σηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ν/ε Πξχηαλεο ή ν/ε Αληηπξχηαλεο, ελψ 

κπνξεί λα παξίζηαηαη θαη ν/ε Κνζκήηνξαο. 

9. Πξηλ απφ ηελ θαζνκνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ κπνξεί λα δνζεί ζ’ 

απηνχο/έο πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ επηηπρή απνπεξάησζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Τν 

Γ.Γ. (κεκβξάλε) ππνγξάθεηαη απφ ηνλ/ηελ Πξχηαλε/η, ηνλ/ηελ Πξφεδξν θαη 

ηνλ/ηελ Γξακκαηέα ηνπ Τκήκαηνο ή ηεο (κνλνηκεκαηηθήο) Σρνιήο θαη ζθξαγίδεηαη 

κε ηε ζθξαγίδα ηνπ Α.Π.Θ. 

 

Άπθπο 11 

Γλώζζα Διδακηοπικήρ Διαηπιβήρ 

Η δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζπγγξάθεηαη ζηελ Ειιεληθή γιώζζα. Με αηηηνινγεκέλε 

απόθαζε ηεο Γ..Ε.. είλαη δπλαηή ε ζπγγξαθή ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε 

άιιε γιώζζα. 

Άξζξν 12 

Λνγνθινπή/Παξάιεηςε αλαθνξάο ζε ρξεζηκνπνηεζείζα βηβιηνγξαθία. 

Καηαζέηνληαο νπνηαδήπνηε εξγαζία, κεηαπηπρηαθή ή δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, ν/ε 

θνηηεηήο/ηξηα ή ν ππνςήθηνο/α δηδάθηνξαο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη αλ ρξεζηκνπνίεζε 

ην έξγν θαη ηηο απφςεηο άιισλ. Η αληηγξαθή ζεσξείηαη ζνβαξφ αθαδεκατθφ 

παξάπησκα. Λνγνθινπή ζεσξείηαη ε αληηγξαθή εξγαζίαο θάπνηνπ/αο άιινπ/εο, θαζψο 

θαη ε ρξεζηκνπνίεζε εξγαζίαο άιινπ/εο -δεκνζηεπκέλεο ή κε- ρσξίο ηε δένπζα 

αλαθνξά. Η παξάζεζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ηεθκεξίσζεο, αθφκε θαη απφ κειέηεο 

ηνπ/ηεο ηδίνπ/αο ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο, ρσξίο ζρεηηθή αλαθνξά, κπνξεί λα 

ζηνηρεηνζεηήζεη απφθαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ. γηα δηαγξαθή ηνπ/ηεο.  
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Σηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο -θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ/ηεο 

επηβιέπνληνο/ζαο θαζεγεηή/ηξηαο- ε Γ.Σ.Δ.Σ. κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε δηαγξαθή 

ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο. 

 

 

Άπθπο 13 

Σςμμεηοσή ςποτήθιυν διδακηόπυν ζηην εκπαιδεςηική διαδικαζία 

Με πξφηαζε ηεο Γ.Σ.Δ.Σ./Δ.Γ.Δ./Δ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τκήκαηνο ή ηεο (κνλνηκεκαηηθήο) 

Σρνιήο θαη θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Παηδείαο θαη Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα 

αλαηίζεηαη ζε ππνςήθηνπο/εο δηδάθηνξεο ε επηθνπξία κειψλ Γ.Δ.Π., ζε πξνπηπρηαθφ 

θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, κε σξηαία αληηκηζζία πνπ επηβαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ Α.Π.Θ. 

 

 

Άπθπο 14 

Καθομολόγηζη διδακηόπυν 

Η θαζνκνιφγεζε ησλ δηδαθηφξσλ γίλεηαη κέρξη ηξεηο (3) θαη, ζε πνιππιεζή Τκήκαηα ή 

(κνλνηκεκαηηθέο) Σρνιέο, κέρξη πέληε (5) θνξέο θάζε αθαδεκατθφ έηνο, ζχκθσλα κε 

ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

Γηα φζνπο/φζεο δελ επηζπκνχλ λα δψζνπλ φξθν ζξεζθεπηηθνχ ηχπνπ, επηηξέπεηαη απιή 

επίθιεζε ηεο ηηκήο θαη ηεο ζπλείδεζήο ηνπο. 

 

 


