
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. απόφ. 1071/1-11-2018 
Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δη-

μοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε 

συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(ΠΑ), με τον τίτλο «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Δι-

αδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» (Instructional 

Design for Online Distance Education)

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετο-
νομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 

και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 15-3-2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρίαση 13-7-2018).

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζομένων φορέων.

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 22-5-2018).

14. Τα απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 29-6-2018).

15. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδριάσεις 6-7-2018 και 
27-7-2018).

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού απο-
φασίζει:

την έγκριση του Κανονισμού του Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΤΔΕ 
του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το ΠΤΔΕ του ΠΑ, με τίτλο 
«Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκ-
παίδευσης» (Instructional Design for Online Distance 
Education), από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Αντικείμενο - Σκοπός - Ειδίκευση - 
Απονεμόμενος τίτλος

Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός 
Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» είναι η εμβάθυν-
ση στις επιστήμες της εκπαίδευσης, στον εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό, στις τεχνολογίες μάθησης και η ανάπτυξη 
διαδικτυακών μαθημάτων με την αξιοποίηση της ηλε-
κτρονικής μάθησης καθώς επίσης και των διαδικτυακών 
εφαρμογών που υποστηρίζονται από κινητές συσκευές 
για την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.

Σκοπός του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός 
Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» είναι η παροχή 
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εξειδικευμένων γνώσεων σε αποφοίτους τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, κυρίως αποφοίτους Καθηγητικών Σχολών 
και Παιδαγωγικών Τμημάτων, κ.ά.

Το ΔΠΜΣ δίνει έμφαση στην απόκτηση τόσο θεωρητι-
κών γνώσεων όσο και πρακτικών δεξιοτήτων με στόχο τη 
δημιουργία αποφοίτων με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, 
τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταπο-
κρίνονται πλήρως στις ανάγκες που απαιτούνται τόσο 
στην τυπική όσο και στην μη τυπική εκπαίδευση, αλλά 
και στην κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού τόσο στο 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα αποκτούν εξειδικευμένες 
γνώσεις σε σχέση με:

• τη θεωρητική, παιδαγωγική και τεχνολογική τεκμη-
ρίωση της διαδικτυακής (online) εκπαίδευσης,

• τη μελέτη και σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προ-
γράμματος διαδικτυακής (online) εκπαίδευσης,

• την τεχνολογική υποδομή, συναρτήσει και οικονο-
μοτεχνικών παραγόντων,

• την παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,
• την οργάνωση του ψηφιακού μαθήματος και την 

υλοποίηση της διδασκαλίας,
• την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προ-

γράμματος αναλαμβάνει το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ (επισπεύδον 
Τμήμα). Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται από το ΠΤΔΕ 
του ΕΚΠΑ. Στον τίτλο θα αναφέρεται και το ΠΤΔΕ του ΠΑ.

Άρθρο 2 
Δομή και Όργανα του ΔΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ, σύμφω-
να με το ν. 4485/2017 είναι:

1. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ): απαρτίζεται 
από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ, δύο (2) μέλη 
ΔΕΠ του ΠΤΔΕ του ΠΑ και δύο (2) εκπροσώπους των με-
ταπτυχιακών φοιτητών.

Η ΕΔΕ θα αποφασίζει ως προς την οικονομική διαχεί-
ριση και ειδικότερα ως προς την έγκριση των δαπανών 
του προγράμματος και θα πιστοποιεί τη σχέση εκπαι-
δευτικών αναγκών του συγκεκριμένου προγράμματος 
με τις εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ: απαρ-
τίζεται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ 
και δύο (2) μέλη ΔΕΠ του ΠΤΔΕ του ΠΑ, που έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από την 
ΕΔΕ για διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαιούνται 
επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους 
στην επιτροπή. Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής 
του ΔΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από την ΕΔΕ μεταξύ των 
μελών της ΣΕ. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί 
να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας 
του προγράμματος και:

• Εισηγείται στην ΕΔΕ την κατανομή του διδακτικού 
έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΔΠΜΣ.

• Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς 
επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός 
της οποίας επικυρώνεται από την ΕΔΕ.

• Εξετάζει φοιτητικά θέματα, όπως αιτήσεις αναστολής 
φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημά-
των από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντι-
κατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος 
με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, 
και εισηγείται σχετικά στην ΕΔΕ.

3. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: 
Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθ-
μίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό 
αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρό-
εδρος της ΣΕ. Ορίζεται, μαζί με τον Αναπληρωτή του, 
με απόφαση της ΕΔΕ.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργα-
να του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτε-
λεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής 
δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμε-
νες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το 
διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του ΔΠΜΣ.

γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτρο-
πών λόγω κένωσης θέσης.

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στην ΕΔΕ για έγκριση.

ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντο-
λών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, 
συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου του ΔΠΜΣ, καθώς και των λοιπών 
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 ΔΠΜΣ.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής 
ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκο-
ντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

Το ΔΠΜΣ «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής 
(online) Εκπαίδευσης» υποστηρίζεται από Γραμματεία 
του Προγράμματος που είναι εγκατεστημένη στο ΠΤΔΕ 
του ΕΚΠΑ και βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμμα-
τείας του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ. Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ έχει 
ως καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη του ΔΠΜΣ, 
όπως την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υπο-
ψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του 
Προγράμματος, τη γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ, 
την καταχώριση βαθμολογιών κλπ.

Άρθρο 3 
Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί: (1) πτυχιούχοι Τμημάτων 
και Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων (2) πτυχι-
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ούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντι-
κειμένου (3) πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων της 
αλλοδαπής ή αναγνωρισμένων ανώτατων τριτοβάθ-
μιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ' 
ανώτατο όριο σε σαράντα (40) ανά ακαδημαϊκό έτος.

Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνεται δεκτός 
ως υπεράριθμος υπότροφος και ένα μέλος κατ' έτος από 
τις κατηγορίες ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, εφόσον πληροί τις 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ-
θρου 34 του ν. 4485/2017.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτη-
τές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώ-
σεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη 
των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 
εισαγωγής στο ΔΠΜΣ.

Άρθρο 4 
Τρόπος εισαγωγής

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τον 
ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονι-
σμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Περί το τέλος του εαρινού εξαμήνου, με απόφαση της 
ΕΔΕ, δημοσιεύεται και αναρτάται στις ιστοσελίδες των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων και των Ιδρυμάτων προ-
κήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Η προκή-
ρυξη λαμβάνει ευρεία δημοσιότητα σε κάθε πρόσφορο 
ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσον.

Στην προκήρυξη προσδιορίζονται τα παρακάτω:
• Κατηγορίες πτυχιούχων/υποψηφίων
• Τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των 

υποψηφίων
• Ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψη-

φίων
• Ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων-δικαι-

ολογητικών.
Οι σχετικές αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιο-

λογητικά, κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, σε 
προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί 
να παραταθεί με απόφαση της ΕΔΕ.

Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει 
να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

• Το έντυπο αίτησης συμμετοχής για την επιλογή τους 
στο ΔΠΜΣ (οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το 
αντίστοιχο έντυπο αίτησης από την ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ 
του ΕΚΠΑ: www.primedu.uoa.gr).

• Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ευκρινές φω-
τοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο), ή αντίγραφο 
πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρι-
σμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.

• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυ-
χιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο 
βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το 
πρωτότυπο έγγραφο).

• Πιστοποιητικό κατοχής μίας ξένης γλώσσας από τις 
γλώσσες της Ε.Ε. επιπέδου τουλάχιστον Β2 (ευκρινές φω-
τοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο 
από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).

• Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS (τροποποιη-
μένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS 
για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο ΔΠΜΣ (οι υποψήφιοι 
μπορούν να αναζητήσουν και να συμπληρώσουν την 
αναφερόμενη φόρμα από την ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ του 
ΕΚΠΑ: www.primedu.uoa.gr).

• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
• Πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται 

το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβλη-

θούν και να αξιολογηθούν είναι:
• Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι. (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

πρωτότυπα έγγραφα).
• Πιστοποιητικά κατοχής και άλλης (πέραν της μίας) 

ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον αυτού της απαι-
τούμενης πιο πάνω γλώσσας, χώρας της Ε.Ε. (ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα επικυρω-
μένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).

• Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, αν 
υπάρχει.

• Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά 
τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με το σύστημα των κρι-
τών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ευκρινές φωτο-
αντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).

• Διδακτορικό Δίπλωμα (ευκρινές φωτοαντίγραφο από 
το πρωτότυπο έγγραφο).

• Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμη-
ση από μέλη Δ.Ε.Π. (δεν απαιτούνται από τους αποφοί-
τους του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.).

• Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά σεμιναρίων τουλάχιστον 
εξαμηνιαίας διάρκειας.

• Επίσης, πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, τυχόν επαγγελ-
ματική εμπειρία και κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα 
συνεκτιμώνται κατά την επιλογή του υποψηφίου.

Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπές πιστοποιούνται 
με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟ-
ΑΤΑΠ.

Η επάρκεια ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς 
υποψηφίους αποδεικνύεται, όταν: α) ο υποψήφιος έχει 
ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα ή σε ελληνόφωνο σχολείο του εξωτερικού· 
β) κατέχει πτυχίο ελληνικής φιλολογίας/γραμμάτων από 
ισότιμο ΑΕΙ της αλλοδαπής· γ) έχει πραγματοποιήσει 
πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών σε ελληνικό ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ, ή έχει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης 
δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ελληνικό τριτοβάθμιο ίδρυ-
μα (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και δ) κατέχει πιστοποιητικό επάρκειας 
ελληνικής γλώσσας από κρατικά αναγνωρισμένο ίδρυ-
μα παροχής τέτοιων πιστοποιητικών σε αλλοδαπούς.

Άρθρο 5 
Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών 
φοιτητών στο ΔΠΜΣ

1. Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθή-
σουν το ΔΠΜΣ, εκτός των υποχρεωτικών για την συμμε-
τοχή τους δικαιολογητικών (δηλαδή πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και 
γλωσσομάθεια σε επίπεδο Β2) αξιολογούνται:
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Κριτήρια επιλογής υποψηφίων Αξιολογικές μονάδες
Βαθμός πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ - βαθμός συναφών με την κατεύθυνση προπτυχιακών μαθημά-
των - διπλωματική ή πτυχιακή εργασία μέχρι 10 α.μ.

Επιπλέον ξένη/-ες γλώσσα/-ες σε επίπεδο τουλάχιστον Β 2 μέχρι 5 α.μ.
Περισσότερα του ενός πτυχία ΑΕΙ μέχρι 5 α.μ.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μέχρι 5 α.μ.
Διδακτορικό Δίπλωμα μέχρι 5 α.μ.
Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των 
κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων μέχρι 10 α.μ.

Επιμορφωτικά σεμινάρια τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας μέχρι 5 α.μ.
Πτυχίο ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ - ΠΤΔΕ ΠΑ 5 α.μ.

2. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προ-
φορικής συνέντευξης μέχρι 50 α.μ.

3. Η αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής και η βαθ-
μολόγησή τους γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορί-
ζεται από την ΕΔΕ με τις διαδικασίες που περιγράφονται 
παρακάτω. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε 
κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος πιστώνε-
ται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.) 
αυτής της κλίμακας.

4. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προ-
κύπτουν από τα δικαιολογητικά που οι ίδιοι έχουν καταθέ-
σει, καταγράφονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ και στη 
συνέχεια αξιολογούνται και βαθμολογούνται από την επι-
τροπή αξιολόγησης που έχει οριστεί με απόφαση της ΕΔΕ.

Διευκρινίζεται ότι:
α) Η διπλωματική ή πτυχιακή εργασία βαθμολογείται από 

την επιτροπή αξιολόγησης μόνο όταν είναι σχετική με το 
γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Διπλωματική ή πτυχιακή 
εργασία που κρίνεται ότι δεν είναι σχετική με το γνωστικό 
αντικείμενο του ΔΠΜΣ μπορεί στη συνέχεια να αξιολογη-
θεί και να βαθμολογηθεί ως δημοσιευμένη επιστημονική 
εργασία. Στην περίπτωση αυτή η βαθμολογία που δίνεται 
για την εργασία δεν μπορεί να ξεπερνά τις 3 α.μ.

β) Το ερευνητικό-επιστημονικό έργο του υποψηφίου 
αξιολογείται και βαθμολογείται μόνο όταν αυτό είναι δη-
μοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά τα οποία 
χρησιμοποιούν το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επι-
στημονικών συνεδρίων.

γ) Τα πρόσθετα πτυχία ΑΕΙ αξιολογούνται ως εξής: 
δύο (2) α.μ. για το πρώτο πρόσθετο πτυχίο και από 1 
α.μ. για κάθε επιπλέον πτυχίο. Τα πτυχία πανεπιστημίων 
της αλλοδαπής μοριοδοτούνται μόνον, όταν είναι ανα-
γνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμα με τα πτυχία 
που χορηγούνται από τα ελληνικά ΑΕΙ.

δ) Η κατοχή ξένων γλωσσών πέραν της υποχρεωτικής 
πιστώνεται ως εξής: μία (1) α.μ. για κάθε πρόσθετη ξένη 
γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2. Πριμοδοτείται με δύο (2) 
α.μ. το επίπεδο C1 και τρεις (3) α.μ. το επίπεδο C2 μέχρι τη 
συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου των α.μ. Η κατοχή των 
πρόσθετων ξένων γλωσσών για να μοριοδοτηθεί πρέπει να 
πιστοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπο-
νται και για την πιστοποίηση της πρώτης ξένης γλώσσας.

Το σύνολο των α.μ. που είναι δυνατό να συγκεντρώσει ένας 
υποψήφιος από τα ειδικά προσόντα που έχει, όπως περι-
γράφονται παραπάνω, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50 α.μ.

5. Προφορική συνέντευξη των υποψηφίων:
Για την επιλογή των υποψηφίων στο ΔΠΜΣ πραγματο-

ποιείται σχετική προφορική συνέντευξη από την τριμελή 
επιτροπή αξιολόγησης.

Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφο-
ρικής συνέντευξης συνεκτιμάται για την επιλογή τους στο 
ΔΠΜΣ. Ο ανώτατος αριθμός α.μ. που μπορεί να πιστωθεί 
ένας υποψήφιος από την προφορική συνέντευξη είναι 50.

Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου 
παιδαγωγικού επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέρο-
ντος και αποβλέπει:

• Στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρ-
τισης του υποψηφίου και τη συγκρότηση της προσω-
πικότητας του.

• Στην επισήμανση ειδικών προσόντων και άλλων χα-
ρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου.

• Στον εντοπισμό πιθανών ελλείψεων του υποψηφίου, 
οι οποίες θα οδηγούσαν στην παρακολούθηση από τον 
υποψήφιο συμπληρωματικών προπτυχιακών μαθημά-
των, εργαστηρίων ή πρακτικών ασκήσεων.

• Στον εντοπισμό των δυσκολιών που πιθανόν να έχει ο 
υποψήφιος για την ανελλιπή παρακολούθηση των μαθη-
μάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του ΔΠΜΣ.

• Στη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων 
που έχει ο υποψήφιος και τα οποία μπορεί να παίξουν 
ρόλο στην ομαλή ένταξη του στο ΔΠΜΣ.

Τα μέλη των επιτροπών αξιολογούν χωριστά κάθε υπο-
ψήφιο και τον βαθμολογούν με συγκεκριμένο αριθμό μο-
νάδων, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 50 
α.μ. Ο αριθμός των α.μ. που πιστώνεται τελικά ο υποψήφιος 
από την απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη είναι ο 
μέσος όρος των αριθμών των α.μ. με τις οποίες βαθμολόγη-
σαν τον υποψήφιο όλα τα μέλη της επιτροπής συνέντευξης.

Άρθρο 6 
Διαδικασίες επιλογής των μεταπτυχιακών 
φοιτητών για το ΔΠΜΣ

Η επιλογή των φοιτητών για το ΔΠΜΣ γίνεται με τις 
διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω:

1. Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ παραλαμβάνει τις αιτήσεις 
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι 
υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μέσα στις προθε-
σμίες που προβλέπονται από την προκήρυξη. Ελέγχει 
την εγκυρότητα και την πληρότητα του φακέλου των 
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δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει πίνακα 
υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον διαβιβάζει 
στον διευθυντή του ΔΠΜΣ. Τα δικαιολογητικά που κα-
τατίθενται από τους υποψηφίους πρέπει να είναι πλήρη, 
όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη.

2. Η ΕΔΕ συγκροτεί τις τριμελείς επιτροπές αξιολόγη-
σης, οι οποίες αποτελούνται από δύο μέλη της και τον 
Διευθυντή του ΔΠΜΣ, και ορίζει την ημερομηνία προ-
φορικής συνέντευξης των υποψηφίων.

3. Οι αξιολογικές μονάδες με τις οποίες πιστώθηκε ο υπο-
ψήφιος από τα ειδικά προσόντα του και από την απόδοσή 
του στην προφορική συνέντευξη αθροίζονται και αποτελούν 
το σύνολο των αξιολογικών μονάδων (α.μ.) του υποψηφίου. 
Το σύνολο αυτό καθορίζει τη σειρά επιτυχίας κάθε υποψηφί-
ου. Με βάση το σύνολο των α.μ. που έχει συγκεντρώσει κάθε 
υποψήφιος, η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει 
αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων. Στον αξιολογικό πίνακα 
συμπεριλαμβάνονται, με σειρά επιτυχίας, όλοι οι υποψήφιοι. 
Οι σαράντα (40) πρώτοι αποτελούν τους επιτυχόντες και οι 
υπόλοιποι εντάσσονται σε λίστα επιλαχόντων.

4. Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν 
συνολικά τον ίδιο αριθμό αξιολογικών μονάδων, προτε-
ραιότητα έχει ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό 
στο βασικό του πτυχίο.

5. Η ΕΔΕ μπορεί με απόφασή της να θεωρήσει επιτυ-
χόντες και όσους από τους υποψηφίους ισοβάθμησαν 
με τον τελευταίο επιτυχόντα.

6. Υποψήφιος που θα συγκεντρώσει συνολικά λιγότε-
ρες από 50 αξιολογικές μονάδες δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ως επιτυχών.

7. Οι πίνακες των επιτυχόντων, μετά την επικύρωσή τους 
από την ΕΔΕ και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών, 
αναρτώνται στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Τμη-
μάτων και Ιδρυμάτων και οι επιτυχόντες ειδοποιούνται να 
εγγραφούν στο ΔΠΜΣ σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
που καθορίζεται από την ΕΔΕ σε συνεργασία και με τη 
Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί 
μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το 
δικαίωμα εγγραφής στο ΔΠΜΣ και η θέση του καλύπτεται 
από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα, εκτός και αν επικα-
λεσθεί λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην 
περίπτωση αυτή η ΕΔΕ κρίνει τους λόγους που επικαλείται 
ο υποψήφιος και αποφασίζει σχετικά.

8. Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνω-
σης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι συ-
γκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ.

9. Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων μεταπτυχιακών 
φοιτητών γίνονται δεκτοί στο ΔΠΜΣ ένας (1) υποψήφιος 
του ΙΚΥ που είναι επιτυχών του προγράμματος μεταπτυ-
χιακών σπουδών εσωτερικού στο γνωστικό αντικείμενο 
του ΔΠΜΣ. Επίσης, ως υπεράριθμος γίνεται δεκτός και 
ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού κράτους 
(ν. 3685/2008, άρθρου 4, παρ. 3). Οι υπότροφοι αυτοί εγ-
γράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών.

Άρθρο 7 
Διάρκεια και όρια φοίτησης

1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 

ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΔΜΣ 
δεν μπορεί να υπερβαίνει, για κάθε περίπτωση, το προ-
βλεπόμενο από το ΔΠΜΣ διάστημα, προσαυξανόμενο 
κατά δύο (2) ακόμη διδακτικά εξάμηνα, έπειτα από αι-
τιολογημένη αίτηση του φοιτητή και απόφαση της ΕΔΕ.

2. Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
προβλέπεται, μετά από απόφαση της ΕΔΕ, η δυνατότητα 
μερικής φοίτησης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής φοί-
τησης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδε-
δειγμένα να εργάζονται και να προσκομίσουν σχετική 
σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Σε ιδιαίτερες 
ή εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις (ασθένεια, σοβαρούς 
οικογενειακούς λόγους, λόγους ανωτέρας βίας κ.λπ.), για 
τις οποίες αποφασίζει η ΕΔΕ, προβλέπεται μερική φοίτηση 
και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/
τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες 
απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να χο-
ρηγείται, με απόφαση της ΕΔΕ, άδεια αναστολής της 
φοίτησης για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Ο χρόνος 
αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην ανώτατη 
διάρκεια φοίτησης. Μετά τη λήξη της αναστολής φοί-
τησης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος 
να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, πρα-
κτικές ασκήσεις κ.λπ. στα οποία δεν έχει αξιολογήσει 
επιτυχώς πριν από την αναστολή φοίτησής του.

4. Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων ή διαγραφών 
αποφαίνεται η ΕΔΕ, μετά από πρόταση της ΣΕ.

Άρθρο 8 
Πρόγραμμα σπουδών

Το ΠΜΣ ξεκινά είτε το χειμερινό είτε το εαρινό εξάμηνο 
εκάστου ακαδημαϊκού έτους μετά από απόφαση της ΕΔΕ.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματο-
ποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην 
ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με 
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό μέχρι 35%.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτη-
τές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 
μεταπτυχιακών μαθημάτων, σε ερευνητική απασχόληση 
και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκ-
πόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά 
εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα προ-
σφερόμενα μαθήματα είναι δώδεκα (12), με συνολικό 
αριθμό ECTS ενενήντα (90: 12 μαθήματα με 7,5 ECTS το 
καθένα), αριθμό στον οποίο προστίθενται οι 30 ECTS 
της διπλωματικής εργασίας (γενικό σύνολο 120 ECTS). 
Τα 12 μαθήματα θα διδάσκονται στα τρία πρώτα εξά-
μηνα, ενώ το τέταρτο αφιερώνεται στη συγγραφή της 
διπλωματικής εργασίας.

Α. Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορ-
φώνεται ως εξής:
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Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Διδ. ώρες ECTS
Προσεγγίσεις Διαδικτυακής Εκπαίδευσης και μάθησης 
[Online distance education] 36 7,5

Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 
[Introduction to learning management systems] 36 7,5

Διδακτική μεθοδολογία online μαθημάτων 
[Instructional methodology for online courses] 36 7,5

Επιστημολογία - Επιστημονική Έρευνα 
[Epistemology - Scientific research] 36 7,5

Σύνολο 144 30
  

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Διδ. ώρες ECTS
Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και ανάπτυξη online μαθημάτων 
[Instructional design and development of online courses] 36 7,5

Ανάπτυξη ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού 
[Development of audiovisual content] 36 7,5

Προηγμένες λειτουργίες των Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης
[Advanced operations of learning management systems] 36 7,5

Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας 
[Methodology of Educational Research] 36 7,5

Σύνολο 144 30
  

Γ' Εξάμηνο

Μαθήματα Διδ. ώρες ECTS

Εργαστήριο παραγωγής διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος 
[Workshop of development of online educational program]

36 7,5

Ζητήματα Διαχείρισης, Αξιολόγησης και Ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων
[Themes in administration, evaluation and quality of educational programs]

36 7,5

Ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας και κινητής μάθησης 
[Development of applications for AR and mobile learning]

36 7,5

Ανάπτυξη μαθημάτων MOOC 
[Development of MOOCs]

36 7,5

Σύνολο 144 30
  

Δ' Εξάμηνο

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Master's thesis 30

Σύνολο 30

Κατά τη διάρκεια του 4ου εξαμήνου εκπονείται διπλω-
ματική εργασία, η επίβλεψη της οποίας ανατίθεται σε 
τριμελή επιτροπή με απόφαση της ΕΔΕ.

Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων (αλφαβητικά)
1. Προσεγγίσεις Διαδικτυακής Εκπαίδευσης και Μάθη-

σης (Online distance education)
Με δεδομένο ότι η ένταξη της ψηφιακής μάθησης 

στην εκπαίδευση αλλά και η γενικότερη θεσμική κα-
τοχύρωση του ψηφιακού γραμματισμού και στις δύο 
βαθμίδες της εκπαίδευσης αποτελεί πραγματικότητα, 
οι εκπαιδευτικοί καλούνται σήμερα να εντάξουν τις ΤΠΕ 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και να απαντήσουν με 
επαγγελματική στάση που θα τους επιτρέπει να χρησι-
μοποιούν τις τεχνολογίες του διαδικτύου (Web 1.0 και 
Web 2.0) στην εκπαίδευση, στηριζόμενοι σε αρχές του 
παιδαγωγικού σχεδιασμού. Το μάθημα αυτό δίνει τη δυ-
νατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές 
γνώσεις σε ένα εξειδικευμένο πεδίο της Παιδαγωγικής 
και ποιο συγκεκριμένα στη διαδικτυακή εκπαίδευση. Το 
μάθημα δομείται σε δύο μέρη: α) σε ένα θεωρητικό και 
β) σε ένα ειδικό πλαίσιο αναφοράς. Στο πρώτο διευκρι-
νίζονται βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη διαδι-
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κτυακή εκπαίδευση, παρουσιάζονται λειτουργίες του 
εκπαιδευτικού υλικού, βασικές παιδαγωγικές θέσεις για 
τη δημιουργία ηλεκτρονικών περιβαλλόντων μάθησης, 
μεθοδολογίες σχεδιασμού ηλεκτρονικού μαθήματος. 
Το δεύτερο μέρος εστιάζει σε ειδικά θέματα διδακτικής 
μεθοδολογίας για τη δημιουργία ηλεκτρονικού μαθή-
ματος. Παρουσιάζονται διδακτικά μοντέλα με διακριτές 
θεωρητικές προσεγγίσεις.

2. Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 
(Introduction to learning management systems)

Η ραγδαία εξάπλωση της online εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε ακαδημαϊκό 
αλλά πλέον και σε σχολικό επίπεδο, οφείλονται πρωτί-
στως στην ανάπτυξη του Διαδικτύου και του Παγκόσμι-
ου Ιστού και των υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν για την 
υποστήριξη και διεξαγωγή της ηλεκτρονικής μάθησης. 
Μια από τις βασικότερες υπηρεσίες αποτελούν τα Συστή-
ματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) τα οποία υποστηρί-
ζουν την ασύγχρονη και σύγχρονη μάθηση σε ένα ενιαίο 
λειτουργικό περιβάλλον και χαρακτηρίζονται από ποικι-
λομορφία σε επίπεδο λειτουργικότητας, παιδαγωγικών 
δυνατοτήτων, τεχνολογίας και τυπολογίας. Στο πλαίσιο 
αυτού του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/
τριες θα γνωρίσουν το θεωρητικό υπόβαθρο αυτής της 
κατηγορίας των ΣΔΜ τις διαφορετικές τυπολογίες μέσα 
από μια συγκριτική προσέγγιση και εν συνεχεία θα επι-
κεντρωθούν σε ένα από τα βασικότερα ΣΔΜ ανοικτού 
κώδικα, όπου θα εξοικειωθούν με βασικές λειτουργίες 
επικοινωνίας, συνεργασίας, οργάνωσης περιεχομένου 
και αξιολόγησης, στο πλαίσιο της online εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. Έμφαση εδώ θα δοθεί σε μια σειρά από 
hands-on-training δραστηριότητες εργαστηριακού τύ-
που και στην τελική εργασία υπό τη μορφή ατομικού 
project.

3. Διδακτική μεθοδολογία online μαθημάτων 
(Instructional methodology for online courses)

Τα βασικά στοιχεία της διδακτικής μεθοδολογίας είναι 
κοινά και εφαρμόζονται τόσο στην απευθείας διδασκα-
λία όσο και στην ηλεκτρονική διδασκαλία. Το περιεχόμε-
νο του μαθήματος περιλαμβάνει τα εξής θέματα: Έννοια 
και Φύση της Διδακτικής Επιστήμης, Βασικές έννοιες της 
διδακτικής (διδασκαλία, μαθητεία, μάθηση, πορεία διδα-
σκαλίας, μέθοδος κ.α.), Μοντέλα Διδασκαλίας, Σχεδια-
σμός της Διδασκαλίας, επίπεδα σχεδιασμού, διδακτική 
ενότητα, Σχέδιο Μαθήματος, Διδακτικοί στόχοι: Επιλογή, 
διατύπωση, ταξινομία διδακτικών στόχων, Σύγχρονες 
διδακτικές αρχές, Ενδιαφέρον, κίνητρα ως προϋποθέσεις 
της μάθησης, παιδαγωγική σχέση και αλληλεπίδραση, δι-
απροσωπική επικοινωνία, διδακτικές και μαθησιακές δι-
αδικασίες, Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης. Χαρακτη-
ριστικά της online διδασκαλίας, Εργαλεία και λογισμικά 
για τους εκπαιδευτικούς, Αποτελεσματική επικοινωνία 
στην online μάθηση, Ηλεκτρονική ασφάλεια, Τύποι-Στυλ 
Μάθησης, Ανατροφοδότηση στην online μάθηση.

4. Επιστημολογία - Επιστημονική Έρευνα (Epistemology - 
Scientific research)

Το μάθημα αναφέρεται στην επιστημολογία και στην 
επιστημονική έρευνα. Στόχοι της ενότητας της επιστη-
μολογίας είναι οι φοιτητές να: α) Αποκτήσουν την ικα-

νότητα να αναλύουν και να σκέπτονται κριτικά για το 
γενικότερο πολιτισμικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο 
που διαμορφώνει την επιστημονική γνώση, β) Κατανο-
ήσουν τα προβλήματα που συνδέονται με τη φύση της 
επιστημονικής γνώσης και να μπορούν να τη διακρίνουν 
από άλλες μορφές γνώσης και γ) Κατανοήσουν τα ζη-
τήματα που αφορούν στη «φύση της επιστήμης» και να 
τα εντάσσουν σε διδακτικές στρατηγικές. Στο πλαίσιο 
της επιστημονικής έρευνας το μάθημα αναφέρεται στις 
στατιστικές μεθόδους που χρειάζεται να γνωρίζει ένας 
μεταπτυχιακός φοιτητής στο πλαίσιο της έρευνας που θα 
διεξάγει για τη διαδικτυακή εκπαίδευση. Το μάθημα απο-
τελείται από το θεωρητικό μέρος όπου αναπτύσσονται οι 
στατιστικές μέθοδοι που μπορούν να υλοποιηθούν ανά 
είδος εκπαιδευτικής έρευνας. Επιπρόσθετα, αποτελείται 
από εργαστηριακό μέρος στο οποίο οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να 
εξασκηθούν μέσω παραδειγμάτων στην κωδικοποίη-
ση, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση και ερμηνεία 
συγκεκριμένων ποσοτικών δεδομένων που θα αφορούν 
τη διαδικτυακή εκπαίδευση (π.χ. SPSS, SAS).

5. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και ανάπτυξη online 
μαθημάτων (Instructional design and development of 
online courses)

Με το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή και την ανάπτυξη 
της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, ο εκπαιδευτικός σχεδια-
σμός (Instructional Design) απέκτησε ιδιαίτερη σημασία, 
καθώς σε αντίθεση με τη συμβατική δια ζώσης διδα-
σκαλία, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί με ελάχιστο έστω 
σχεδιασμό, η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) αποτελεί 
τον κατ' εξοχή τομέα όπου ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός 
αφενός διεξάγεται συστηματικά και αφετέρου αναπτύσ-
σεται παράλληλα. Διατρέχει όλες τις επιμέρους φάσεις 
του κύκλου ζωής της ηλεκτρονικής μάθησης ενώ εστι-
άζει κυρίως σε ζητήματα εκπαιδευτικού υλικού, μαθη-
σιακών δραστηριοτήτων και αξιολόγησης. Στο πλαίσιο 
λοιπόν του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/
τριες θα γνωρίσουν το θεωρητικό πλαίσιο του εκπαιδευ-
τικού σχεδιασμού πάντα συναρτήσει της εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής μάθησης και τα βασικά 
μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και εν συνεχεία θα 
προχωρήσουν μέσα από εργαστηριακές δραστηριό-
τητες στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με χρήση 
εργαλείων συγγραφής περιεχομένου με έμφαση στην 
αυτό-μάθηση (self-paced learning).

6. Ανάπτυξη ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού 
(Development of audiovisual content)

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εργάζονται 
εργαστηριακά, πειραματιζόμενοι μέσα σε ένα κατάλληλο 
παιδαγωγικό πλαίσιο προκειμένου να παράγουν ψηφια-
κό εκπαιδευτικό υλικό για τη διαδικτυακή εκπαίδευση. 
Οι φοιτητές σε μικρές ομάδες δημιουργούν σύντομα 
βίντεο, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε ποικίλες 
εκπαιδευτικές περιστάσεις, προκειμένου να προκαλέ-
σουν εμπειρίες μάθησης, μέσα από την ενεργή εργασία 
και αλληλεπίδραση με τις ταινίες και το εκπαιδευτικό 
υλικό. Το συνολικό εκπαιδευτικό υλικό (ταινία και εκ-
παιδευτικό υλικό), μπορεί να αξιοποιηθεί ως αυτόνομο 
αντικείμενο μάθησης για την υποστήριξη και διεύρυνση 
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της διδασκαλίας, για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία 
και για την σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς 
επίσης και ως μαθησιακός πόρος στο πλαίσιο της διαδι-
κτυακής εκπαίδευσης.

7. Προηγμένες λειτουργίες των Συστημάτων Δια-
χείρισης Μάθησης (Advanced operations of learning 
management systems)

To μάθημα αυτό εμβαθύνει στον τομέα των Συστημά-
των Διαχείρισης Μάθησης και αποτελεί λογική συνέχεια 
του μαθήματος του Α' Εξαμήνου «Εισαγωγή στα Συστή-
ματα Διαχείρισης Μάθησης». Έμφαση εδώ και πάλι θα 
δοθεί σε μια σειρά από hands-on-training δραστηριότη-
τες εργαστηριακού τύπου και στην τελική εργασία υπό 
τη μορφή ατομικού project, με κύριο σκοπό οι μεταπτυ-
χιακοί/ες φοιτητές/τριες να εξοικειωθούν στην πράξη με 
τη χρήση προηγμένων λειτουργιών του ΣΔΜ στο πλαίσιο 
μιας μαθησιακής online κοινότητας. Ταυτόχρονα, οι με-
ταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες θα εφαρμόσουν διάφορα 
μοντέλα σχεδιασμού και υλοποίησης του online μαθήμα-
τος μέσα στα ΣΔΜ, σε μια προσπάθεια να διερευνήσουν 
διαφοροποιημένες διδακτικές προσεγγίσεις. Στόχος είναι 
στο τέλος του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/
τριες, έχοντας πλέον μια ολοκληρωμένη εικόνα για το 
ΣΔΜ σε θεωρητικό, λειτουργικό και παιδαγωγικό επίπε-
δο, να μπορούν να υλοποιήσουν ένα πλήρες online μά-
θημα, αξιοποιώντας προηγμένες λειτουργείες των ΣΔΜ.

8. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας (Methodology 
of Educational Research).

To περιεχόμενο του μαθήματος αναφέρεται στα στά-
δια διεξαγωγής μιας επιστημονικής εργασίας, καθώς 
και σε προσεγγίσεις, μεθόδους και τεχνικές που χρη-
σιμοποιούνται από τους ερευνητές της εκπαίδευσης. 
Ειδικότερα, το μάθημα πραγματεύεται τις παρακάτω 
θεματικές: Βασικές έννοιες της Μ.Ε.Ε. (π.χ. πληθυσμός, 
μέθοδοι δειγματοληψίας, μεταβλητές, υποθέσεις, τιμές). 
Είδη επιστημονικών ερευνών, Πορεία ερευνητικής ερ-
γασίας, Δεοντολογία - Ηθική επιστημονικής έρευνας, 
Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας (π.χ. βιβλιογραφική 
μέθοδος, παρατήρηση, ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, 
πείραμα, κοινωνιόγραμμα, τεστ, ανάλυση περιεχομένου), 
Διεξαγωγή και Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας - Στά-
δια Πορείας, Τρόποι γραφής βιβλιογραφικών παραπο-
μπών, σημειώσεων-υποσημειώσεων, παραθέσεων και 
αναφορών.

9. Εργαστήριο παραγωγής διαδικτυακού εκπαιδευτι-
κού προγράμματος (Workshop of development of online 
educational program)

Έχοντας πλέον οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες 
αποκτήσει μια συνολική εικόνα από τα προηγούμενα 
δύο εξάμηνα στα ζητήματα που άπτονται της Online εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, στο πλαίσιο αυτού του μαθή-
ματος-εργαστηρίου (workshop) πρακτικής εξάσκησης 
καλούνται σε συνεργασία με τους διδάσκοντες να σχεδι-
άσουν, υλοποιήσουν, και αξιολογήσουν ένα πρόγραμμα 
διαδικτυακής εκπαίδευσης. Το θέμα, η ομάδα στόχου, οι 
μαθησιακοί στόχοι, η διδακτική προσέγγιση σε επίπεδο 
λειτουργιών των ΣΔΜ, ο τύπος του εκπαιδευτικού περιε-
χομένου και τα εργαλεία συγγραφής που θα χρησιμοποι-
ηθούν θα ενταχθούν από την αρχή σε ένα ενιαίο μοντέλο 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού που θα εδράζει σε μαθήματα 
που θα έχουν διδαχθεί στα προηγούμενα εξάμηνα. Η 
συμβουλευτική και η συνεργασία με τους διδάσκοντες 
θα είναι σε συνεχή βάση και η εργασία θα είναι ατομική ή 
σε ομάδες των 2 φοιτητών/τριών. Επιπλέον, στο πλαίσιο 
του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες θα 
έρθουν σε μια πρώτη επαφή και με ζητήματα διαχείρισης 
έργου, οικονομικής ανάλυσης και προώθησης προγραμ-
μάτων διαδικτυακής εκπαίδευσης.

10. Ζητήματα Διαχείρισης, Αξιολόγησης και Ποι-
ότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Themes in 
administration, evaluation and quality of educational 
programs)

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες 
να αποκτήσουν, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και στο 
πεδίο της εφαρμογής στην πράξη, γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες που αφορούν σε βασικά ζητήματα δι-
αχείρισης, αξιολόγησης και ποιότητας εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Αναφορικά με το περιεχόμενο, το μά-
θημα διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο 
παρουσιάζονται και αναλύονται οι γενικές θεωρητικές 
αρχές και οι πρακτικές (εφαρμοσμένες) προσεγγίσεις 
των επιστημονικών πεδίων της διαχείρισης, της αξιολό-
γησης και της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων που αφορούν στους ακόλουθους ενδεικτικούς 
θεματικούς άξονες: α. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί και 
προσεγγίσεις διαχείρισης, αξιολόγησης και ποιότητας εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων, β. Βασικά μοντέλα αξιολό-
γησης της ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Συ-
στήματα-Τεχνικές-Εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας, 
γ. Μεθοδολογία διαχείρισης, αξιολόγησης και ποιότητας 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δ. Οδηγός εφαρμογής 
διαχείρισης, αξιολόγησης και ποιότητας εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Στο δεύτερο επίπεδο οι φοιτητές/τριες 
μέσω της συμμετοχής τους σε οργανωμένα εργαστήρια 
(workshops) θα εξασκηθούν μέσω της τεχνικής της μελέ-
της περίπτωσης (case study) να εφαρμόζουν τις θεωρη-
τικές τους γνώσεις για την αποτελεσματική διαχείριση, 
την αξιολόγηση, τη διασφάλιση, την πιστοποίηση και τη 
βελτίωση της ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

11. Ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικό-
τητας και κινητής μάδησης (Development of applications 
for AR and mobile learning)

To συγκεκριμένο μάθημα αναφέρεται στην επαυξημέ-
νη πραγματικότητα και στην κινητή μάθηση για τυπικά 
και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Αρχικά γίνεται ανα-
φορά στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της επαυξημένης 
πραγματικότητας και ειδικά στα πλεονεκτήματα της κινη-
τής μάθησης. Στη συνέχεια το μάθημα αναφέρεται στα 
είδη της επαυξημένης πραγματικότητας (Location-based 
augmented reality, και Image-based augmented reality), 
στους τρόπους αξιοποίησης έτοιμων εφαρμογών επαυ-
ξημένης πραγματικότητας και της κινητής μάθησης, στις 
χρήσεις της στην εκπαίδευση και την αξιοποίηση τους 
σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Το μάθημα, 
επίσης, εστιάζει στον παιδαγωγικό σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας 
και κινητής μάθησης με βάση τη θεωρία της εμπλαισι-
ωμένης μάθησης και του εποικοδομισμού. Μέρος του 
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μαθήματος αποτελεί η αξιολόγηση εφαρμογών επαυ-
ξημένης πραγματικότητας και κινητής μάθησης.

72. Ανάπτυξη μαθημάτων MOOCs (Development of 
MOOCs)

Με την ανάδειξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας εξοικειωνόμαστε καθημερινά όλο και 
περισσότερο με νέες έννοιες και τάσεις που επηρεάζουν 
την παροχή εκπαιδευτικού περιεχομένου μέσω του δια-
δικτύου. Μια από τις τελευταίες τάσεις είναι τα MOOCs 
(Massive Open Online Courses) ή Μαζικά Ελεύθερα Δια-
δικτυακά Μαθήματα. Τα MOOCs αποτελούν ένα σχετικά 
πρόσφατο φαινόμενο παροχής διαδικτυακής μάδησης 
που ξεκίνησε πειραματικά το 2008 και έκτοτε γνώρισε 
τεράστια άνθηση. Ο βασικός σκοπός των MOOC είναι να 
«ανοίξουν» την εκπαίδευση και να παρέχουν ελεύθερη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση για όσο το δυνατόν περισ-
σότερους εκπαιδευόμενους. Σε αντίθεση με τις παραδο-
σιακές διαδικτυακές παραδόσεις, τα MOOC έχουν δύο 
βασικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Ανοικτή πρόσβαση 
και Επεκτασιμότητα. Αντικείμενο του μαθήματος αυ-
τού είναι η μελέτη των βασικών τύπων και μοντέλων 
των MOOCs, των θεωριών μάθησης στις οποίες αυτά 
βασίζονται, η εξοικείωση με τις αρχές που διέπουν το 
σχεδιασμό τους, η γνωριμία με τις τεχνολογίες και τις 
πλατφόρμες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη 
τους. Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναπτυχθούν 
σχετικά μοντέλα αξιολόγησης και ποιότητας των MOOCs.

Άρθρο 9 
Εξετάσεις και αξιολόγηση 
μεταπτυχιακών φοιτητών

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και 
το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλά-
χιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες 
εξετάσεων. Τα μαθήματα του χειμερινού και του εαρινού 
εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο 
του Σεπτεμβρίου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων κτλ. 
είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προ-
βλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα 
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή 
ξεπερνά το 30% ανά μάθημα / ή στο σύνολο των μα-
θημάτων, τίθεται θέμα διαγραφής του φοιτητή. Το εν 
λόγω θέμα εξετάζεται από τη ΣΕ, η οποία γνωμοδοτεί 
σχετικά στην ΕΔΕ.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η 
επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να πα-
ρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ πραγματοποιεί-
ται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές 
εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ' όλη τη διάρκεια 
του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον 
διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνε-
ται στην κλίμακα 1-10. Η βαθμολογία των μαθημάτων 
κατατίθεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός 20 ημερών 
από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής 
οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς 
στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΔΠΜΣ 
και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, 
συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση 
μαθήματος ή μαθημάτων 3 φορές και άρα δεν έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα 
από αίτησή του, από επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από 
τρία (3) μέλη της ΕΔΕ που έχουν το ίδιο ή συναφές αντι-
κείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα. Από την επιτροπή 
αυτή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων 
(παρ. 6, άρ. 34, ν. 4485/2017).

Στο τέταρτο εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπε-
ται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 
Ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία ανα-
γράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής ερ-
γασίας και ο προτεινόμενος επιβλέπων και στην οποία 
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, η 
ΣΕ ορίζει τον επιβλέποντα και συγκροτεί την τριμελή εξε-
ταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από 
τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4, άρ. 34, 
ν. 4485/2017). Επιβλέποντες της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας είναι όλοι οι διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι 
πρωτότυπο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εφαρμόζουν υποχρεωτικά 
τις «Οδηγίες συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας» που βρίσκονται αναρτημένες στον διαδι-
κτυακό τόπο του ΔΠΜΣ.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωμα-
τικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την 
υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (παρ. 
4, άρ. 34, ν. 4485/2017). Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές 
εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτρο-
πή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του 
ΔΠΜΣ (άρ. 34, παρ. 5 ν. 4485/2017).

Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωμα-
τικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ", 
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 10 
Υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταπτυχιακών 
φοιτητών

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του 
Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δω-
ρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Οι μεταπτυχιακοί/-ές 
φοιτητές/-τριες δικαιούνται:

•Ακαδημαϊκή ταυτότητα.
•Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
•Πρόσβαση στις βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων 

Τμημάτων.
• Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, στις 

οποίες είναι συνδρομητές το ΕΚΠΑ και το ΠΑ
(Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών/

ΣΕΑΒ).

ΑΔΑ: Ψ90Β46ΨΖ2Ν-Π0Θ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ63168 Τεύχος Β’ 5317/27.11.2018

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέ-
χουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών 
ομάδων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο 
συναφές με αυτό του ΔΠΜΣ διαλέξεις ή άλλες επιστη-
μονικές εκδηλώσεις του ΔΠΜΣ.

3. Τα Ιδρύματα υποχρεούνται να εξασφαλίσουν στους 
φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασι-
μότητα στη διδασκαλία και στα προτεινόμενα συγγράμ-
ματα (παρ.3, αρ. 34, ν. 4485/2017).

4. Η ΕΔΕ, μετά από εισήγηση της ΣΕ, δύναται να απο-
φασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν: 

• υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών
• έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-

των και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα"
• υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 

ΔΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό"
• έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 

την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά όργανα"

• αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 
φοιτητών

• υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά τη 
συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους·

• δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
5. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές 

του ΔΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέ-
τουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισο-
δύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν 
ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό 
το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου 
διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα 
πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Η απαλλαγή αυτή 
παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε 
περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν 
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού 
αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΔΠΜΣ. Αν οι 
δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου 
εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας 
από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, 
παρ. 2, ν. 4485/2017).

6. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ. 1., άρ. 44, ν. 4485/2017).

7. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της ΕΔΕ και σε 
χώρο του Τμήματος ή της Σχολής, παρουσία του Διευ-
θυντή του ΔΠΜΣ ή του Αναπληρωτή του, του Προέδρου 
του Τμήματος ή του Αναπληρωτή του και, κατά τις δυ-
νατότητες, ενδεχομένως εκπροσώπου του Πρυτάνεως.

8. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ-
κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί 
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

9. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν 
την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.

10. Για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ «Εκπαιδευτικός 
Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» οι με-
ταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που 
ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) 
ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην 
αρχή κάθε εξαμήνου.

11. Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού του προγράμμα-
τος ERASMUS + με τη συμμετοχή στο ΔΠΜΣ, σύμφωνα 
με υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 11 
Υποδομή ΔΠΜΣ

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα χρησι-
μοποιήσει η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων (εργαστήρια πληροφορι-
κής, αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα 
εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, 
φωτοτυπικά μηχανήματα, πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης 
κ.λπ.).

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του 
ΔΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, η οποία 
στελεχώνεται από προσωπικό το οποίο ορίζεται προς 
τούτο από την ΕΔΕ.

3. Τα λειτουργικά έξοδα του ΔΠΜΣ καλύπτονται εξ 
ολοκλήρου από τα τέλη φοίτησης. Το τέλος συμμετοχής 
ανά φοιτητή για την υποστήριξη του ΔΠΜΣ ανέρχεται σε 
3.000 € (750 ευρώ ανά εξάμηνο) και το ποσό αυτό είναι 
το ελάχιστο δυνατό για την ομαλή διεκπεραίωσή του.

Η συνεισφορά των φοιτώντων στο κόστος υλοποίησης 
του ΔΠΜΣ κατανέμεται ως ακολούθως:

• Στην πρόκληση ειδικών επιστημόνων, προκειμένου 
να καλυφθούν εισηγήσεις σε σημαντικές επιστημονικές 
περιοχές του ΔΠΜΣ. Αυτό θα βοηθήσει ώστε το ΔΠΜΣ 
από πλευράς ποιότητας να είναι ανταποδοτικό προς τους 
συμμετέχοντες και ανταγωνιστικό με άλλα Προγράμ-
ματα. Επίσης, σε μετακινήσεις διδασκόντων και διδα-
σκομένων σε συνέδρια για παρουσίαση εργασιών, στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Το κόστος αυτό δεν μπορεί να 
καλυφθεί από άλλες πηγές.

• Στη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΔΠΜΣ και 
τη συντήρηση του ιστοχώρου του.

• Στο κόστος των αναλωσίμων (αναλώσιμα υπολογι-
στών, φωτοτυπίες μεταπτυχιακών φοιτητών, φωτοτυ-
πίες διδασκόντων, τόνερ φωτοτυπικών και εκτυπωτών, 
χαρτικά, βιβλία, κ.ά.), τα οποία χρησιμοποιούνται για τη 
διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, του διοικητικού 
έργου αλλά και από τους ίδιους τους φοιτητές για την 
άσκηση του ερευνητικού τους έργου στο πλαίσιο του 
ΔΠΜΣ. Το κόστος αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από 
άλλες πηγές.

• Στην αποκατάσταση των φθορών από τη χρήση του 
υπάρχοντος και χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, το 
κόστος των οποίων δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες 
πηγές.

Το ΔΠΜΣ δύναται να έχει πρόσθετες πηγές χρηματο-
δότησης, λ.χ. από ιδιώτες χορηγούς (εκδοτικούς οίκους, 
ιδρύματα, οργανισμούς κ.ά.), από ερευνητικά προγράμ-
ματα, από εκπόνηση συναφών μελετών, από συγγραφή 
διδακτικών εγχειριδίων κ.ά.
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4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του 
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και 
των λοιπών δραστηριοτήτων του ΔΠΜΣ, ο οποίος κατα-
τίθεται στο ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ (παρ. 2, άρ. 44, ν. 4485/2017).
Ο εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας απο-
στέλλεται αμελλητί στα μέλη της ΕΣΕ (παρ. 5, άρ. 44,
ν. 4485/2017).

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΔΠΜΣ 
θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 12 
Ανάθεση διδασκαλίας/Διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ

Με απόφαση της ΕΔΕ, οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ θα 
προέρχονται σε ποσοστό 80% από το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ 
και το ΠΤΔΕ του ΠΑ και το υπόλοιπο 20% από όλες τις 
προβλεπόμενες από τον νόμο κατηγορίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02053172711180012*
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