Επικυρωμένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών
Απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ 7/13.4.2016
Άρθρο 1
Γενική διάταξη
Στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.)
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 14 του Ν. 2083/1992 και εκείνες του
άρθρου 1 της ιδρυτικής απόφασης (ΦΕΚ 1947/30-12-2005). Οι διατάξεις των άρθρων του
παρόντος Ε.Κ.Λ. εξειδικεύουν τις διατάξεις των άρθρων της συγκεκριμένης απόφασης και
ορίζουν επακριβώς τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 2
Σκοπός-Αντικείμενο
Tο Π.M.Σ. του Tμήματος Eλληνικής Φιλολογίας (Τ.Ε.Φ.) του Δ.Π.Θ. αποσκοπεί τόσο στην
προαγωγή της φιλολογικής παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών όσο και στην
ανάπτυξη ειδικής επιστημονικής έρευνας. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποβλέπει: στο
πλαίσιο του Α’ κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, πρώτον, στη διεύρυνση των γνώσεων των
μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών και τη μεγαλύτερη εξειδίκευσή τους στις βασικές και τις
επιμέρους κατευθύνσεις της φιλολογικής επιστήμης, δεύτερον, στην προπαρασκευή τους για
τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Μέσω του Προγράμματος επιδιώκεται εξάλλου η
ενίσχυση των Κλασικών, των Βυζαντινών και των Νεοελληνικών Σπουδών καθώς και η
κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένους επιστήμονες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.
Άρθρο 3
Mεταπτυχιακοί τίτλοι
Tο Π.M.Σ. απονέμει:
α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.· Δίπλωμα Α΄ Κύκλου) στις ακόλουθες
κατευθύνσεις:
1. Kλασικής Φιλολογίας με ειδίκευση
Ι) Aρχαίας Eλληνικής Φιλολογίας ή
II) Λατινικής Φιλολογίας ή
ΙΙΙ) Παπυρολογίας
2. Mεσαιωνικής-Nεοελληνικής Φιλολογίας με ειδίκευση
Ι) Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας ή
ΙΙ) Nεοελληνικής Φιλολογίας
Άρθρο 4
Διδακτικό προσωπικό
Μεταπτυχιακό έργο ανατίθεται σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Φ.
Άρθρο 5
Αρμόδια όργανα του Π.Μ.Σ.
5.1. Όργανα του Π.Μ.Σ. είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος
Ελληνικής Φιλολογίας, η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) και ο Διευθυντής/η Διευθύντρια. Στη
Γ.Σ.Ε.Σ. συμμετέχουν τουλάχιστον για τα τέσσερα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
(2006/7 έως 2010/2011) όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Για την εκπροσώπηση των
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στη Γ.Σ.Ε.Σ. ισχύει ό,τι προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του
του νόμου 4009/2011.
5.2. Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία ορίζει τα μέλη των
Επιτροπών Αξιολόγησης, αποφασίζει την απονομή των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων και
ρυθμίζει θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ιδρυτική απόφαση του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 1947/3012-2005). Επιπλέον επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και
δεν προβλέπεται από τον Ε.Κ.Λ. Είναι τέλος το αρμόδιο όργανο να προτείνει οποιαδήποτε
αλλαγή ή τροποποίηση του παρόντος Ε.Κ.Λ.

5.3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) αποτελείται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος,
ένα από κάθε επιστημονική ειδίκευση που προσφέρει το Π.Μ.Σ., τα οποία ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. Η
Συντονιστική Επιστροπή συντονίζει τις προτάσεις των Τομέων (Κατεύθυνση Κλασικής
Φιλολογίας και Κατεύθυνση Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας), τις εισηγήσεις των
Επιτροπών Αξιολόγησης για την ένταξη των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. και είναι γενικά αρμόδια
για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του Προγράμματος.
5.4. Ο Διευθυντής/Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε., και ορίζεται με απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ.. Στη θέση του Διευθυντή/της Διευθύντριας έχουν δικαίωμα ορισμού μέλη Δ.Ε.Π. από
τις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή. Η θητεία του Διευθυντή είναι
διετής με δυνατότητα μίας ανανέωσης. Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Διευθυντή του
Π.Μ.Σ. απορρέουν από το άρθρο 2 παρ. δ. του Ν. 3685/2008.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ, ως επιστημονικός υπεύθυνος του αντίστοιχου έργου, εκδίδει και
υπογράφει εντολές πληρωμής των σχετικών δαπανών και συνυπογράφει τις συμβάσεις
ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ως μέλους της Σ.Ε. ή ως
Διευθυντή/τριας του Π.Μ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο (αφυπηρέτηση, εκπαιδευτική άδεια,
ασθένεια κ.λπ.), το μέλος Δ.Ε.Π. αντικαθίσταται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από σχετική
εισήγηση της Σ.Ε.
5.5. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ.,
ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. για κάθε φοιτητή/τρια του πρώτου κύκλου του Π.Μ.Σ. ένα μέλος
Δ.Ε.Π. του Τμήματος ως Ακαδημαϊκός/ή Σύμβουλος. Ο ρόλος του/της Συμβούλου είναι να
παρακολουθεί την εξέλιξη των σπουδών των φοιτητών/τριών που είναι στην ευθύνη του/της.
Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος πραγματοποιεί δύο ενημερωτικές συναντήσεις ανά εξάμηνο με
τον φοιτητή (μία στην αρχή και μία στο τέλος του εξαμήνου) και ενημερώνεται για την πορεία
φοίτησης. Οι Σύμβουλοι στο τέλος κάθε εξαμήνου υποβάλλουν στη Γ.Σ.Ε.Σ έκθεση για κάθε
φοιτητή που επιβλέπουν. Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες ενημερώνουν τους Συμβούλους για
τυχόν απουσίες των φοιτητών/τριών. Είναι εξάλλου ευθύνη των Συμβούλων να επικοινωνούν
με τους φοιτητές/τις φοιτήτριες για τις ενδεχόμενες συνέπειες. Η σχετική ενημέρωση θα
πρέπει να γίνεται μέσω της Γραμματείας, η οποία θα απευθύνει προς τον ενδιαφερόμενο
φοιτητή/την ενδιαφερόμενη φοιτήτρια σχετικό έγγραφο. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να
έρχονται σε επαφή με το/τη σύμβουλό τους για κάθε πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει την
ομαλή πορεία των σπουδών τους.
5.6. Στην αρχή του τρίτου εξαμήνου σπουδών η Σ.Ε. προτείνει στη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία τελικώς
αποφασίζει, να ορίσει ως επιβλέποντα για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, το οποίο έχει την ίδια ή συγγενή ειδίκευση με εκείνη
που έχει επιλέξει ο/η Μ.Φ. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) προτείνει επίσης τον ορισμό δύο
ακόμη μελών Δ.Ε.Π. της ίδιας κατεύθυνσης και/ή ειδίκευσης, για να αποτελέσουν μαζί με το
επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. την τριμελή εξεταστική επιτροπή που θα βαθμολογήσει τη
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
5.7. Τα μέλη της Σ.Ε., όπως και ο/η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ., έχουν διετή θητεία.
Άρθρο 6
Εισαγωγή Φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα
6.1. Α΄ Κύκλος (Μ.Δ.Ε.)
Η επιλογή των φοιτητών/τριών για τον Α΄ Κύκλο επιβλέπεται από τη Σ.Ε. και επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση το
ποσοστό εκτίμησης):
α) ο γενικός βαθμός του πτυχίου (20%). Σε περίπτωση δύο πτυχίων υπολογίζεται ο
μέσος όρος των δύο πτυχίων εφόσον υποβληθούν και τα δύο.
β) ο μέσος όρος των προπτυχιακών βαθμών της ειδίκευσης που έχει επιλέξει ο
υποψήφιος/η υποψήφια ως ειδίκευση των μεταπτυχιακών του/της σπουδών· ως μέσος όρος
νοείται το πηλίκον της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών στα προπτυχιακά μαθήματα
ειδίκευσης δια του αριθμού των προπτυχιακών μαθημάτων της συγκεκριμένης ειδίκευσης που
είναι απαραίτητος για την απόκτηση πτυχίου της συγκεκριμένης ειδίκευσης (15%). Η διάταξη

αυτή ισχύει και για τους/τις υποψήφιους/φιες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που επιλέγουν
ειδίκευση διαφορετική από εκείνη του πτυχίου τους. Σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από
αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Τομέα (της αρμόδιας Κατεύθυνσης) και της Σ.Ε.
γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων. Το είδος και τον αριθμό
των πιθανών συμπληρωματικών εξετάσεων γι’ αυτές τις ειδικές περιπτώσεις καθορίζει η
Γ.Σ.Ε.Σ. και τις διενεργεί ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (βλ. άρθρο 7 του παρόντος Ε.Κ.Λ.),
γ) τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα [σύνταξη και δημοσίευση
επιστημονικών άρθρων, σύνταξη και δημοσίευση δοκιμίων, συγγραφή και δημοσίευση
επιστημονικών ή λογοτεχνικών βιβλίων] (5%),
δ) προφορική συνέντευξη (10%),
ε) γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικών ή Γαλλικών ή Γερμανικών)· για αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες προβλέπεται η γνώση μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικών ή Γαλλικών ή
Γερμανικών) και επιπλέον Ελληνικών. Η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με
κατάθεση τίτλου σπουδών επιπέδου Β2 ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης αντίστοιχου τίτλου, με
γραπτή εξέταση, που διενεργείται με ευθύνη της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων. Η
κατάθεση τίτλου σπουδών γλωσσομάθειας ή η επιτυχία στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά
ή Γερμανικά) θεωρείται προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή στις λοιπές γραπτές εξετάσεις.
Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας για τις ξένες γλώσσες είναι το πέντε (5) στη βαθμολογική
κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10). Το ποσοστό αξιολόγησης της γλώσσας ορίζεται στο
10%. Θεωρείται αυτονόητο ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα κληθούν, κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους, να χρησιμοποιήσουν βιβλιογραφία και από άλλες ξένες γλώσσες.
στ) γραπτές εξετάσεις (40%). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος / η υποψήφια δεν έχει
να επιδείξει καμία ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα, το ποσοστό αξιολόγησης της
γραπτής εξέτασής του/της ορίζεται σε 45%. Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιλέγουν την
Κατεύθυνση της Κλασικής Φιλολογίας με ειδίκευση Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας ή Λατινικής
Φιλολογίας εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και
Λατινικής Φιλολογίας, ενώ όσοι/όσες επιλέγουν την ειδίκευση της Παπυρολογίας θα
εξετάζονται στα μαθήματα της Παπυρολογίας και της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας. Οι
ενδιαφερόμενοι/ες που επιλέγουν την Κατεύθυνση της Νεοελληνικής και Μεσαιωνικής
Φιλολογίας με ειδίκευση Μεσαιωνικής Φιλολογίας εξετάζονται στη Βυζαντινή Φιλολογία, ενώ
όσοι επιλέγουν την ειδίκευση Νεοελληνικής Φιλολογίας εξετάζονται στη Νεοελληνική
Φιλολογία.
Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας είναι το πέντε (5) στη βαθμολογική κλίμακα από μηδέν (0) έως
δέκα (10) για κάθε μάθημα στο οποίο εξετάζεται ο υποψήφιος. Σκοπός της εξέτασης είναι ο
έλεγχος της φιλολογικής και γλωσσικής υποδομής, όπως και της κριτικής ικανότητας των
υποψηφίων.
Κατώτερος βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στον Α’ Κύκλο είναι το 60% των
προβλεπομένων μορίων.
Αλλοδαποί/ές ή ομογενείς απόφοιτοι ομοταγών Τμημάτων πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων του Εξωτερικού αξιολογούνται για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ. με βάση το
πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (50%), προφορική συνέντευξη (30%) και το
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή τη γραπτή εξέταση στα Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά και
επιπλέον στα Ελληνικά (20%) και γίνονται δεκτοί/ές, εφόσον συμπληρώσουν τον κατώτερο
βαθμό επιτυχίας για την εισαγωγή στον Α΄ Κύκλο, που είναι το 60% των προβλεπομένων για
τη δική τους περίπτωση μορίων, ως υπεράριθμοι/ες σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των
εισακτέων στο Π.Μ.Σ.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος την περίοδο
1-15 Σεπτεμβρίου. Η Γραμματεία του Τμήματος παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ύλη των
εξετάσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι/ες δηλώνουν στην αίτησή τους
την ειδίκευση που επιθυμούν να ακολουθήσουν και την ξένη γλώσσα, στην οποία επιθυμούν
να εξεταστούν.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε
από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού)
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα (Σε περίπτωση
επικείμενης δημοσίευσης κατατίθεται σχετική βεβαίωση. Η αξιολόγηση του κύρους των

αποδεικτικών στοιχείων για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα ανατίθεται
στην Επιτροπή Αξιολόγησης.)

6.3. Το ανώτατο όριο αριθμού εισακτέων στον Α΄ Κύκλο του Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τριάντα (30)
φοιτητές/τριες, δέκα πέντε (15) σε κάθε κατεύθυνση, οι οποίοι κατανέμονται στις επιμέρους
ειδικεύσεις ως εξής: οκτώ στην ειδίκευση Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας (6), οκτώ στην
ειδίκευση Λατινικής Φιλολογίας (6), τέσσερις στην ειδίκευση Παπυρολογίας (3), δέκα στην
ειδίκευση Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας (7) και δέκα στην ειδίκευση Νεοελληνικής
Φιλολογίας (8). Σε ποσοστό 20% μπορούν να συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. μεταπτυχιακοί/ές
φοιτητές/τριες των Προγραμμάτων Erasmus-Socrates από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, με
τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. Σύμφωνα με το άρθρο 4
πΡ 3 ΤΟΥ ν 3685/2008 επιπλέον των εισακτέων γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών
σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός
υπότροφος Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ ο αριθμός υποτρόφων μπορεί να
αυξάνεται.
Άρθρο 7
Διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων
7.1. Οι εξετάσεις διενεργούνται με ευθύνη της Σ.Ε. Η ύλη των εξετάσεων καθορίζεται ανά
διετία από τους Τομείς (τις Κατευθύνσεις) και δεν συμπίπτει με το περιεχόμενο ενός
συγκεκριμένου προπτυχιακού μαθήματος. Η ύλη των εξετάσεων και η προκήρυξη των
θέσεων ανακοινώνονται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Η
σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις
υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η ανακοίνωση της ημερομηνίας των
εξετάσεων γίνεται το αργότερο ως τις 15 Ιουνίου για το χειμερινό εξάμηνο.
7.2. Τα θέματα των εισαγωγικών εξετάσεων καθορίζονται από τους οικείους τομείς
(Κατευθύνσεις).
7.3. Η Σ.Ε. προτείνει κάθε χρόνο στη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία και τελικώς αποφασίζει, το αργότερο
έως την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης των
υποψηφίων φοιτητών/τριών. Την Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούν έξι μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος, τρία από κάθε κατεύθυνση που προσφέρεται στο Π.Μ.Σ. Η συγκεκριμένη
Επιτροπή Αξιολόγησης είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση τόσο των υποψηφίων Μ.Φ. όσο
και των υποψηφίων διδακτόρων κατά την εξεταστική περίοδο του Οκτωβρίου. Η θητεία των
μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι ετήσια.
7.4. Από τα μέλη Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζεται για κάθε
κατεύθυνση ένα μέλος Δ.Ε.Π. ως αξιολογητής/τρια Α, ένα μέλος Δ.Ε.Π. ως αξιολογητής/τρια Β
και ένα μέλος Δ.Ε.Π. ως αναβαθμολογητής/τρια. Αναβαθμολόγηση του γραπτού γίνεται μόνο
εφόσον η αξιολόγηση του γραπτού από το/η δεύτερο/η αξιολογητή/γήτρια απέχει
περισσότερο από 3 βαθμολογικές μονάδες από το βαθμό του/ης πρώτου/ης
αξιολογητή/γήτριας. Ο βαθμός του πρώτου αξιολογητή καλύπτεται και αποκαλύπτεται μόνο
από τη Σ.Ε. μετά από την κατάθεση σε αυτή των βαθμολογημένων γραπτών από την
Επιτροπή Αξιολόγησης.
7.5. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στον Α΄ Κύκλο Σπουδών διενεργούνται κατά την πρώτη
εβδομάδα του Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων εκπονείται από τη Γραμματεία του
Τμήματος ύστερα από συνεννόηση με τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος των ειδικεύσεων που
προσφέρονται στο Π.Μ.Σ., δηλαδή τους/τις εν δυνάμει εισηγητές/τριες των θεμάτων των
εξετάσεων.
7.6. Τα γραπτά κατατίθενται βαθμολογημένα στη Σ.Ε.. Το έργο της αναβαθμολόγησης
ανατίθεται στους αναβαθμολογητές/τριες από τη Σ.Ε. Τα τελικά αποτελέσματα των εξετάσεων
και της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας κατατίθενται από τα μέλη της Επιτροπής
Αξιολόγησης στη Σ.Ε. Η Σ.Ε. καταρτίζει κατάσταση με τα ονόματα των επιτυχόντων/των
επιτυχουσών, η οποία και ανακοινώνεται στη Σ.Ε., στον πίνακα ανακοινώσεων της
Γραμματείας και, εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό, στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ.

Άρθρο 8
Πρόγραμμα μαθημάτων
8.1. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής/η φοιτήτρια πρέπει να παρακολουθήσει
υποχρεωτικά και να εξεταστεί με επιτυχία συνολικά σε οκτώ (8) εξαμηνιαία μεταπτυχιακά
μαθήματα [σύνολο: ενενήντα (90) μονάδες ECTS], με διαφορετικό περιεχόμενο. Επιπλέον
πρέπει να συγγράψει κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών του και αφού έχει
συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των 90 μονάδων ECTS, μία διπλωματική εργασία
(μεταπτυχιακή εργασία). Οι μονάδες ECTS της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζονται επίσης σε
τριάντα (30). Επομένως, συνολικά ένας μεταπτυχιακός φοιτητής / μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια
πρέπει να συμπληρώσει 90 + 30 = 120 ΕCTS: ευρωπαϊκές διδακτικές μονάδες.
Ο φοιτητής/η φοιτήτρια πρέπει ακριβέστερα να παρακολουθήσει υποχρεωτικά και να
εξεταστεί με επιτυχία α) σε πέντε (5) μεταπτυχιακά μαθήματα της επιλεγμένης ειδίκευσης
διαφορετικού κάθε φορά περιεχομένου και κωδικού, β) σε δύο (2) μεταπτυχιακά μαθήματα
οποιασδήποτε ειδίκευσης και δικής του/της επιλογής, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα (1)
είναι υποχρεωτικά μεταπτυχιακό μάθημα της κατεύθυνσης στην οποία ανήκει η ειδίκευση που
ο φοιτητής/η φοιτήτρια έχει επιλέξει, και γ) σε ένα (1) μάθημα επιλογής από τον κύκλο των
υπολοίπων προσφερομένων μαθημάτων.
Οι φοιτητές/τριες μπορούν να παρακολουθήσουν έως δύο (2) μεταπτυχιακά
μαθήματα της ίδιας ειδίκευσης σε ομοταγές αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής στο
πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κινητικότητας σπουδαστών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Για την αναγνώριση σπουδών σε ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής
ισχύει ό,τι και στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
Σε κάθε εξάμηνο προσφέρονται υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο μεταπτυχιακά
μαθήματα για κάθε ειδίκευση και τουλάχιστον δύο μαθήματα από τον κύκλο των υπολοίπων
προσφερομένων μαθημάτων. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης υποχρεούται να
διασφαλίζει την εκτέλεση των μαθημάτων στο σύνολό τους.
8.2. Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων, έχει ως εξής:
Κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής/η φοιτήτρια πρέπει να παρακολουθήσει
υποχρεωτικά και να εξεταστεί με επιτυχία συνολικά σε οκτώ (8) εξαμηνιαία μεταπτυχιακά
μαθήματα με διαφορετικό περιεχόμενο (Σύνολο 90 ECTS). Επιπλέον πρέπει να συγγράψει
κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών του και αφού έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο
αριθμό 90 μονάδων ECTS), μία διπλωματική εργασία (μεταπτυχιακή εργασία). Οι μονάδες
ECTS της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζονται επίσης σε τριάντα (30).
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε
ανέρχονται σε 120. Το Πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
Α. Κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών
1. Ειδίκευση Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας (ΑΕΦ) (υποχρεωτικά 3 από τα 6 μαθήματα
που περιγράφονται παρακάτω)
KΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS
ΑΕΦ 510
Έπος
10
ΑΕΦ 515
Λυρική Ποίηση
10
ΑΕΦ 520
Δράμα
10
ΑΕΦ 525
Λοιπά Ποιητικά Είδη
10
ΑΕΦ 530
Ιστοριογραφία
10
ΑΕΦ 535
Ρητορική
10
Α. Κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών

2. Ειδίκευση Λατινικής Φιλολογίας (ΛΦΙ) (υποχρεωτικά 3 από τα 6 μαθήματα που
περιγράφονται παρακάτω)
ΛΦΙ 610
Έπος
10
ΛΦΙ 615
Λυρική Ποίηση
10
ΛΦΙ 620
Δράμα
10
ΛΦΙ 625
Λοιπά Ποιητικά Είδη
10
ΛΦΙ 630
Ιστοριογραφία
10
ΛΦΙ 635
Ρητορική
10
Α. Κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών
3. Ειδίκευση Παπυρολογίας (ΠΑΠ) (υποχρεωτικά 3 από τα 4 μαθήματα που περιγράφονται
παρακάτω)
ΠΑΠ 710
Έγγραφα
10
ΠΑΠ 705
Ιστορία της Ελληνιστικής Αιγύπτου
10
ΠΑΠ 710
Ιστορία της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής
10
Αιγύπτου
ΠΑΠ 715
Νομικοί Θεσμοί
10
Β. Κατεύθυνση Mεσαιωνικής-Nεοελληνικής Φιλολογίας
1. Ειδίκευση Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας (υποχρεωτικά 3 από τα 7 μαθήματα που
περιγράφονται παρακάτω)
ΜΕΦ 801
Πνευματική Παραγωγή σε διάφορα κέντρα του
10
Βυζαντίου
ΜΕΦ 805
Συγγραφέας - εποχή - κείμενα - ερμηνευτικά
10
υπομνήματα
ΜΕΦ 815
Παράδοση και ανανέωση στη Μεσαιωνική
10
Ελληνική Γραμματεία
ΜΕΦ 820
Γλωσσικά επίπεδα στα μεσαιωνικά ελληνικά
10
κείμενα
ΜΕΦ 825
Μεσαιωνικός ελληνικός στοχασμός, θετικές
10
επιστήμες
ΜΕΦ 830
Υμνογραφία
10
ΜΕΦ 835
Θύραθεν Ποίηση
10
Β. Κατεύθυνση Mεσαιωνικής-Nεοελληνικής Φιλολογίας
2. Ειδίκευση Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (υποχρεωτικά 3 από τα 11 μαθήματα που
περιγράφονται παρακάτω)
ΝΕΦ 901-902 Τύπος: Εφημερίδες και λογοτεχνικά περιοδικά
10
ΝΕΦ 903
Ζητήματα ιστορίας της λογοτεχνίας (περίοδοι,
10
σχολές, εκπρόσωποι)
ΝΕΦ 904
Ποίηση:
Γενική
εισαγωγή,
ειδολογικές
10
διακρίσεις, πηγές
ΝΕΦ 905
Πεζογραφία: Γενική εισαγωγή, ειδολογικές
10
διακρίσεις, πηγές
ΝΕΦ 906-910 Λογοτεχνία και Γραμματεία ως το τέλος του
10
17ου αιώνα
ΝΕΦ 911-917 Ο 18ος αιώνας ως το 1830
10
ΝΕΦ 918-930 1830-1880
10
ΝΕΦ 931-944 1880-1930
10
ΝΕΦ 945-954 1930-1950
10
ΝΕΦ 955-959 1950-1980
10
ΝΕΦ 960
1980 κ.εξ.
10
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
Α. Κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών
1. Ειδίκευση Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας (ΑΕΦ) (υποχρεωτικά 3 από τα 5 μαθήματα
που περιγράφονται παρακάτω)
ΑΕΦ 540
Φιλοσοφία
10
ΑΕΦ 545
Λοιπά πεζογραφικά είδη
10
ΑΕΦ 550
Ο κόσμος των ιδεών
10
ΑΕΦ 555
Γλώσσα και ύφος
10

ΑΕΦ 560
Εξειδικευμένα θέματα
10
Α. Κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών
2. Ειδίκευση Λατινικής Φιλολογίας (ΛΦΙ) (υποχρεωτικά 3 από τα 6 μαθήματα που
περιγράφονται παρακάτω)
ΛΦΙ 640
Φιλοσοφία
10
ΛΦΙ 645
Λοιπά πεζογραφικά είδη
10
ΛΦΙ 650
Ο κόσμος των ιδεών
10
ΛΦΙ 655
Γλώσσα και ύφος
10
ΛΦΙ 660
Εξειδικευμένα θέματα
10
Α. Κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών
3. Ειδίκευση Παπυρολογίας (ΠΑΠ) (υποχρεωτικά 3 από τα 4 μαθήματα που περιγράφονται
παρακάτω)
ΠΑΠ 720
Φιλολογικοί Πάπυροι
10
ΠΑΠ 725
Μαγικοί Πάπυροι
10
ΠΑΠ 730
Ιδιωτικές Επιστολές
10
ΠΑΠ 735
Επιστημονικά κείμενα
10
Β. Κατεύθυνση Mεσαιωνικής-Nεοελληνικής Φιλολογίας
1. Ειδίκευση Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας (υποχρεωτικά 3 από τα 8 μαθήματα που
περιγράφονται παρακάτω)
ΜΕΦ 840
Ιστοριογραφία, χρονογραφία
10
ΜΕΦ 845
Ρητορική, Επιστολογραφία
10
ΜΕΦ 850
Αγιολογία, ομιλητική
10
ΜΕΦ 855
Δημώδης γραμματεία
10
ΜΕΦ 860
Ειδικά θέματα ποίησης
10
ΜΕΦ 865
Εδικά θέματα πεζογραφίας
10
ΜΕΦ 870
Μυθιστόρημα
10
ΜΕΦ 875
Βυζαντινή αρχαιολογία
10
Β. Κατεύθυνση Mεσαιωνικής-Nεοελληνικής Φιλολογίας
2. Ειδίκευση Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (υποχρεωτικά 3 από τα 11 μαθήματα που
περιγράφονται παρακάτω)
ΝΕΦ 961-964 Νεοελληνική κριτική και δοκίμιο
10
ΝΕΦ 966-970 Συγκριτική γραμματολογία (μέθοδοι και
10
εφαρμογές)
ΝΕΦ 971
Ιστορία των λογοτεχνικών θεωριών
10
ΝΕΦ 972-976 Σύγχρονες θεωρίες της λογοτεχνίας
10
ΝΕΦ 977-982 Ρεύματα/κινήματα
στην
ελληνική
και
10
ευρωπαϊκή λογοτεχνία
ΝΕΦ 983-984 Νεοελληνικές
θεωρίες
Ποιητικής
και
10
Αισθητικής από τον 17ο ως τον 19ο αιώνα και
η σχέση τους με Ευρώπη και Αρχαιότητα
ΝΕΦ 985
Ιστορία του πνεύματος / πολιτισμού / ιδεών
10
ΝΕΦ 986
Φιλοσοφία της Λογοτεχνίας ή της Γλώσσας
10
ΝΕΦ 988
Αυτοβιογραφικός λόγος
10
ΝΕΦ 989-994 Λογοτεχνικά είδη και γένη (θεωρία και
10
εφαρμογές)
ΝΕΦ 998-999 Διδακτική των ειδών λόγου
10
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
Α. Κατεύθυνση Kλασικής Φιλολογίας
ΑΕΦ 500
Μεθοδολογία Έρευνας
15
ΛΦΙ 600
ΑΕΦ 505
Μεταφραστική Θεωρία και Πράξη
15
ΛΦΙ 605
Β. Κατεύθυνση Mεσαιωνικής-Nεοελληνικής Φιλολογίας
ΝΕΦ 900
Μεθοδολογία Έρευνας
15
ΜΕΦ 810
Μεθοδολογία Κριτικών Εκδόσεων
15
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

30

(Σχεδιασμός,
εκπόνηση
μεταπτυχιακής
ερευνητικής
πρότασης,
συγγραφή,
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της)
8.3. Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους ανακοινώνεται το πρόγραμμα διδασκομένων
μαθημάτων για τα επόμενα 2 εξάμηνα σπουδών και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Είναι δυνατόν
να προστίθενται ή να αφαιρούνται μαθήματα στον παραπάνω κατάλογο.
8.5. Στο Μ.Δ.Ε. επισυνάπτεται παράρτημα διπλώματος σε σχέση με το οποίο ισχύουν οι
ρυθμίσεις του άρθρου 15 του Ν 3374/2005.
Άρθρο 9
Παρακολούθηση των μαθημάτων – Αξιολόγηση
9.1. Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια δηλώνει στη Γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματα
που επιθυμεί να παρακολουθήσει το αργότερο επτά ημέρες πριν από την έναρξη της
περιόδου διδασκαλίας. Η Γραμματεία ετοιμάζει τις σχετικές καταστάσεις πριν από την έναρξη
των παραδόσεων και τις θέτει στη διάθεση των διδασκόντων/ των διδασκουσών.
9.2. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Για να έχει ο/η Μ.Φ. δικαίωμα να
κατοχυρώσει βαθμό στο μάθημα, πρέπει να έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον τα 3/4 (τρία
τέταρτα) των διδακτικών ωρών κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος. Στην αρχή του εξαμήνου η
γραμματεία του μεταπτυχιακού ετοιμάζει και παραδίδει σε κάθε διδάσκοντα το παρουσιολόγιο
του μαθήματος. Τον έλεγχο της παρουσίας του/της Μ.Φ. στα μαθήματα ασκεί ο διδάσκων/η
διδάσκουσα το μάθημα, ο οποίος συμπληρώνει το παρουσιολόγιο και το παραδίδει στη
γραμματεία του μεταπτυχιακού με το τέλος του εξαμήνου.
9.3. Με τη συναίνεση του διδάσκοντος/της διδασκούσης, είναι δυνατό να παρακολουθούν
μεταπτυχιακά μαθήματα ως ακροατές/άτριες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του παλαιού
συστήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και Μ.Φ. άλλων συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.
Με τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντος/της διδασκούσης, είναι δυνατό να παρακολουθούν
ως ακροατές/άτριες και Μ.Φ. του Π.Μ.Σ., που δεν είναι εγγεγραμμένοι/ες στο μάθημα.
9.4. Η αξιολόγηση των φοιτητών/φοιτητριών γίνεται με εξετάσεις ή με εργασία(-ες), γραπτές
ή/και προφορικές ή με συνδυασμό των παραπάνω, με απόφαση του διδάσκοντος/της
διδασκούσης.
9.5. Φοιτητές/τριες που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από την τελική εξέταση ή που δεν
παραδίδουν εγκαίρως τις καθορισμένες εργασίες βαθμολογούνται με μηδέν (0).
9.6. Οι προθεσμίες υποβολής των εργασιών τηρούνται αυστηρά. Για σοβαρούς και
τεκμηριωμένους λόγους και μόνο μετά από ατομική συνεννόηση με το διδάσκοντα / τη
διδάσκουσα, επιτρέπεται παράταση της προθεσμίας υποβολής της εργασίας για διάστημα όχι
μεγαλύτερο των δεκαπέντε ημερών. Σε περίπτωση μη έγκαιρης κατάθεσης, η εργασία δεν
προσμετράται στην τελική αξιολόγηση του/της φοιτητή/τριας.
9.7. Η βαθμολογία των μαθημάτων ανακοινώνεται έως τις 30 Μαρτίου για το χειμερινό
εξάμηνο έως τις 31 Ιουλίου για το εαρινό εξάμηνο και έως τις 20 Οκτωβρίου για την
επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.
9.8. Προβιβάσιμοι βαθμοί για κάθε μάθημα αλλά και για το Μ.Δ.Ε. είναι οι βαθμοί από το 6
μέχρι το 10. Κάθε μάθημα βαθμολογείται αυτοτελώς σε ακέραιες ή και μισές μονάδες. Η
κλίμακα βαθμολογίας είναι: 6 έως 6,49 «καλώς»· 6,5 έως 8,49 «λίαν καλώς» και 8,5 έως 10
«άριστα».
9.9. Υπάρχει μόνο μία επαναληπτική εξέταση για το α’ β’ και γ’ εξάμηνο, η οποία
διενεργείται το Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση αποτυχίας και στην επαναληπτική περίοδο του
Σεπτεμβρίου για το γ΄ εξάμηνο, ο φοιτητής/η φοιτήτρια υποχρεούται να παρακολουθήσει το
ίδιο ή άλλο ισοδύναμο μάθημα το επόμενο εξάμηνο. Αν αποτύχει και πάλι, προκειμένου να
δηλώσει μαθήματα μετά το δ’ εξάμηνο καταβάλλει εκ νέου δίδακτρα πέραν των 2000.
Άρθρο 10

Έναρξη μαθημάτων - Χρονική διάρκεια σπουδών – Αναστολή φοίτησης
10.1. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διαρκούν από 15 Οκτωβρίου έως 28 Φεβρουαρίου για το
χειμερινό εξάμηνο και από 1 Μαρτίου έως 10 Ιουνίου για το εαρινό εξάμηνο.
10.2. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα για την απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), ενώ η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι έξι
(6) εξάμηνα. Μετά το πέρας των τεσσάρων εξαμήνων ο φοιτητής πληρώνει δίδακτρα
επιπλέον των 2000 για κάθε επιπλέον εξάμηνο που εγγράφεται. Με τη λήξη των έξι εξαμήνων
ο φοιτητής διαγράφεται αυτοδίκαια από το μεταπτυχιακό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και
έπειτα από ειδική αιτιολόγηση μπορεί να δοθεί από τη ΣΓΕΣ ένα επιπλέον εξάμηνο (πέρα
από το 6ο) για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του φοιτητή (Η διάταξη αυτή αφορά τους
φοιτητές εγγραφής 2016-2017 και εξής).

10.3. Αναστολή φοίτησης μπορεί να ζητηθεί μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους (στρατιωτική
θητεία, λόγοι υγείας κ.λπ.) με αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η αίτηση
πρέπει να υπογράφεται από το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. (ή, αν δεν έχει οριστεί ακόμη, στην
περίπτωση σπουδών Α΄ Κύκλου, από το μέλος της Σ.Ε. για τη συγκεκριμένη ειδίκευση). Η
μέγιστη διάρκεια αναστολής φοίτησης είναι δύο (2) εξάμηνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
10.4 Κάθε μάθημα αξιολογείται από τους φοιτητές με τη λήξη του εξαμήνου.
Άρθρο 11
Γραμματειακή υποστήριξη
Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται αρχείο με ατομική μερίδα για κάθε Μ.Φ., στην
οποία καταγράφονται τα μαθήματα που παρακολουθεί και οι βαθμολογίες που
επιτυγχάνει, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τις σπουδές του.
Άρθρο 12
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
12.1. Ο/Η Μ.Φ. πρέπει σε συνεργασία με το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. να επιλέξει και να
δηλώσει γραπτώς το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής του εργασίας στην τριμελή
εξεταστική επιτροπή το αργότερο ως την αρχή του τετάρτου εξαμήνου των σπουδών του/της.
12.2 Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εξής κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να αναλαμβάνει
ανά έτος την επίβλεψη έως δύο μεταπτυχιακών εργασιών.
12.3. Η χρήση των βιβλιογραφικών πηγών πρέπει να είναι σύμφωνη προς το ακαδημαϊκό
ήθος. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της Μ.Ε. περιέχει μέρος ή κάνει χρήση επιστημονικού έργου
άλλου συγγραφέα χωρίς αναφορά, θεωρείται λογοκλοπή και η Μ.Ε. μηδενίζεται. Στην
περίπτωση αυτή, είναι δυνατό με απόφαση της Σ.Ε. να επιτραπεί στο φοιτητή / στη φοιτήτρια
να υποβάλει Μ.Ε. με το ίδιο ή άλλο θέμα εντός του επόμενου εξαμήνου.
12.4. Η Μ.Ε. υποβάλλεται σε πέντε αντίτυπα στη Γραμματεία του Τμήματος, ένα για κάθε
μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, ένα για τη Βιβλιοθήκη και ένα για το Αρχείο. Η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της εργασίας είναι η 30η Σεπτεμβρίου μετά τη λήξη του δ΄ εξαμήνου.
Για σοβαρούς και τεκμηριωμένους λόγους ο/η Μ.Φ. μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του
Επιβλέποντος / της Επιβλεπούσης και της Σ.Ε., να ζητήσει παράταση για ένα μήνα της
ημερομηνίας υποβολής της μεταπτυχιακής του/της εργασίας (μέχρι την 31η Οκτωβρίου). Σε
κάθε περίπτωση η εργασία πρέπει να περιέρχεται στα χέρια της επιτροπής έναν μήνα πριν
την υποστήριξη. Η τριμελής επιτροπή καταθέτει τα σχόλιά της τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν
την υποστήριξη.
12.5. Εάν η Μ.Ε. δεν κατατεθεί εγκαίρως, ούτε μετά την παράταση, ή εάν τα μέλη της
Εξεταστικής Επιτροπής ζητούν διορθώσεις, που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν στο
διάστημα που μεσολαβεί ως την ανακοίνωση της τελικής βαθμολογίας, τότε ο/η Μ.Φ.

υποχρεούται να κάνει εγγραφή για κάθε επιπλέον εξάμηνο και να καταβάλει τα σχετικά
δίδακτρα, για να έχει το δικαίωμα να υποβάλει τη διορθωμένη εργασία ως το τέλος του έκτου
εξαμήνου. Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο του έκτου εξαμήνου ο φοιτητής διαγράφεται
αυτοδίκαια (όπως ορίζεται στην παράγραφο 10.2).
12.6. Η εργασία αυτή παρουσιάζεται σε έκτακτο ανοικτό σεμινάριο διάρκειας μίας (1) ώρας
και βαθμολογείται από τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Για την έγκριση της
Μ.Ε. απαιτείται θετική ψήφος τουλάχιστον δύο μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο βαθμός
της εργασίας προκύπτει από το Μ.Ο. των προβιβάσιμων βαθμών των εξεταστών. Ο βαθμός
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συνάγεται από το Μ.Ο. του βαθμού της Μ.Ε. και
του Μ.Ο. του βαθμού των μαθημάτων. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 0-10·
προβιβάσιμος βαθμός ορίζεται το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του.
Άρθρο 13
Απονομή των Μ.Δ.Ε.
13.1. Η απονομή των Μ.Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό
Δ.Π.Θ.
13.2. Μορφή: Στο εξώφυλλο της μεταπτυχιακής εργασίας αναγράφεται το Πανεπιστήμιο, το
Τμήμα, ο τίτλος της εργασίας, το έτος ολοκλήρωσής της και τα ονόματα του/της
υποψηφίου/ας και του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. Στο εσώφυλλο αναγράφονται τα ονόματα
της τριμελούς επιτροπής. Ακολουθεί η σελίδα των περιεχομένων. Οι δυο τελευταίες σελίδες
της εργασίας περιέχουν περίληψή της (μέχρι 300 λέξεις) στην Ελληνική και σε ξένη γλώσσα
(Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική).
13.3. Αριθμός αντιτύπων: Οι φοιτητές/τριες Α΄ Κύκλου καταθέτουν στη Γραμματεία του
Τμήματος συνολικά πέντε (5) αντίτυπα της μεταπτυχιακής εργασίας εκ των οποίων ένα (1) σε
ηλεκτρονική μορφή.
Άρθρο 14
Απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
14.1. Μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται ύστερα από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. να
επικουρούν στην επιτήρηση εξετάσεων των προπτυχιακών μαθημάτων.
14.2. Σε περίπτωση που εξασφαλιστούν σχετικά κονδύλια, οι φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. θα
μπορούν να εργαστούν στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (αρχειοθέτηση υλικού, τακτοποίηση
βιβλίων, δανεισμός βιβλίων) ή σε όποια άλλη εργασία επιστημονικού, διδακτικού ή
ερευνητικού περιεχομένου κριθεί απαραίτητη η συμβολή τους.
Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις
15.1. Αμέσως μετά την επικύρωσή του από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ο παρών Ε.Κ.Λ.
αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος και δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος και του Δ.Π.Θ. (www.duth.gr), εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό.
Άρθρο 16
Κόστος λειτουργίας
16.1. Tο Π.M.Σ. υποστηρίζεται βασικά από την υλικοτεχνική υποδομή του Tμήματος (κτίρια,
βιβλιοθήκη κ.λπ.). Oι επιπλέον δαπάνες που θα απαιτηθούν για τη λειτουργία του Π.M.Σ. θα
καλύπτονται από το ποσό των διδάκτρων.
16.2. Τα δίδακτρα ορίζονται για κάθε φοιτητή/τρια σε πεντακόσια ευρώ (500 €) ανά εξάμηνο
και καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου (το πρώτο εικοσαήμερο της περιόδου
διδασκαλίας) σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ.
16.3. Σε περίπτωση που εξασφαλιστούν σχετικοί πόροι θα δοθούν υποτροφίες στους
φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ., που πρώτευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις, και υπό την
προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη εξασφαλίσει άλλη υποτροφία για τις μεταπτυχιακές τους
σπουδές.

16.4. Το ποσό των διδάκτρων θα διατίθεται για αμοιβές, εξοπλισμό, αναλώσιμα (φωτοτυπίες,
δισκέτες, αναλώσιμα Η/Υ, χαρτί φωτοτυπίας), βιβλία, έξοδα μετακίνησης, έρευνα.
16.5. Tυχόν πρόσθετες έκτακτες ανάγκες για την οικονομική κάλυψη του Προγράμματος θα
καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Eπιτροπής Eρευνών του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης.
Άρθρο 17
Κατηγορίες δαπανών που υπάγονται στα έσοδα του Π.Μ.Σ. που αφορούν το ποσοστό 25%
για κάλυψη λειτουργικών εξόδων είναι οι εξής:






Συντήρηση και ανανέωση υλικοτεχνικής υποδομής, αναβάθμιση αιθουσών
διδασκαλίας, αιθουσών συνεδριάσεων και εργαστηρίων του ΠΜΣ.
Καταβολή συνδρομών σε επιστημονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων
Προμήθεια συντήρηση και ανανέωση εξοπλισμού για εργαστήρια αίθουσες
διδασκαλίας, αίθουσες συνεδριάσεων και εργαστηρίων
Προμήθεια και συντήρηση λογισμικού και αγορά τεχνογνωσίας
Έξοδα διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων και colloquia
με κύριο οργανωτή το ΠΜΣ του Τμήματος.

Άρθρο 18
Διάρκεια ισχύος του παρόντος
Ο παρών Ε.Κ.Λ. ισχύει μέχρι να υπάρξει αλλαγή του νομικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές
σπουδές, που θα καταστήσει αναγκαία την άμεση τροποποίησή του.

