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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική» (MSc in
Reproductive- Regenerative Medicine)

2

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κοινωνικές Επιστήμες
και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση»
(Social Sciences and Humanities in Education).

3

Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Εκπαιδευτικός
Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» (Instructional Design for Online Distance
Education)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 951/2-8-2018
(1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική» (MSc in
Reproductive- Regenerative Medicine)
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85,
2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

Αρ. Φύλλου 4156

3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α
του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) «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, διασφάλιση 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 τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
8. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, 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 ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
10. την υπ΄ αριθμ. 34/19.3.2015(ΦΕΚ 795/Β΄/6.5.2015)
πράξη Πρύτανη αντικατάστασης της υπουργικής απόφασης υπ΄αριθμ. 35234/Β7 (ΦΕΚ 1908/Β΄/7.9.2009) Αναμόρφωση του Προγράμματος,
11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3.4.2018),
12. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η,
12 Απριλίου 2018),
13. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018),
14. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με
τίτλο«Αναπαραγωγική- Αναγεννητική Ιατρική», από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «ΑναπαραγωγικήΑναγεννητική Ιατρική», σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το ΠΜΣ «Αναπαραγωγική- Αναγεννητική Ιατρική» καλύπτει ένα σημαντικό τομέα ιατρικής εκπαίδευσης στη
χώρα μας. Αντικείμενο και σκοπός του είναι η παροχή
υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και η εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας στην Αναπαραγωγική Ιατρική αποφοίτων
Ιατρικών και άλλων Σχολών Υγείας και Σχολών Βασικών
Επιστημών. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συνδυάζουν
υψηλού επιπέδου ικανότητες τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και
ερευνητικό επίπεδο με στόχο να αποκτήσουν επιπλέον
θεωρητική και πρακτική γνώση που θα βοηθήσει στην
επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία και αποκατάσταση
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Η Αναπαραγωγική Ιατρική είναι ένας τομέας που εξελίσσεται συνεχώς και ασχολείται με τη φυσιολογία, την
παθολογία και την ενδοκρινολογία του αναπαραγωγικού
συστήματος στη γυναίκα και τον άνδρα, καθώς και με
γενετικές παθήσεις, ενώ παρεμβαίνει τόσο συντηρητικά
όσο και χειρουργικά στη θεραπεία τους. Έχει να επιδείξει
σημαντική προσφορά στα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν
προβλήματα υπογονιμότητας. Στο πρόγραμμα σπουδών
του ΠΜΣ οι φοιτητές εκπαιδεύονται στις τεχνικές της
Υποβοηθούμενης Αναραγωγής αλλά και της Μοριακής
Βιολογίας της Αναπαραγωγής. Η Αναγεννητική Ιατρική
είναι ένας νέος τομέας της Ιατρικής έρευνας που ασχολείται με τη μελέτη των βλαστικών κυττάρων και την
εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής στην
κλινική πράξη, με στόχο τη θεραπευτική παρέμβαση σε
σημαντικό αριθμό ασθενών. Στο πρόγραμμα σπουδών
του ΠΜΣ δίνεται έμφαση στη μελέτη των βλαστικών
κυττάρων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η Αναπαραγωγική- Αναγεννητική Ιατρική λόγω
του θεωρητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος που τη
χαρακτηρίζει, αποτελεί διεθνώς ένα τομέα που απαιτεί ενδελεχή και σε βάθος κατάρτιση, ενώ παράλληλα
συνδέει την κλασική Ιατρική με τη βασική έρευνα. Το
πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ θα συνεχίσει να βοηθάει
τόσο τους πτυχιούχους των Σχολών Επιστημών Υγείας
όσο και τους πτυχιούχους των Σχολών Βασικών Επιστημών να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε επίπεδο εφαρμοσμένων τεχνικών Μοριακής Βιολογίας, αλλά και σε
κλινικο-εργαστηριακό επίπεδο στην Αναπαραγωγή και
Ενδοκρινολογία. Επιπλέον, θα βοηθήσει τους ιατρούς να
αναγνωρίζουν σημαντικά ερωτήματα βασικής επιστήμης σε σχέση με κλινικά ευρήματα και να εφαρμόζουν
εργαστηριακές τεχνικές ώστε να κατανοήσουν την παθοφυσιολογία των ασθενών.
Μέσω της υψηλού επιπέδου θεωρητικής και πρακτικής
Μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις πρόσφατες εξελίξεις
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στο γνωστικό αντικείμενο οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΑναπαραγωγικήΑναγεννητική Ιατρική» αποκτούν ισχυρό επιστημονικό
υπόβαθρο, τεχνογνωσία και εμπειρία σε μια ιδιαίτερα
δυναμική περιοχή της σύγχρονης μαιευτικής.
Στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας της Μονάδας
Εξωσωματικής Γονιμοποίησης εφαρμόζονται μοριακές τεχνικές οι οποίες επιτρέπουν τη μελέτη γενετικών
δεικτών, δηλαδή την ανίχνευση διαφοροποίησης της
έκφρασης γονιδίων στόχων, αλλά και την τροποποίηση
της αλληλουχίας τους.
• Η μελέτη των διαφορετικών ορμονικών υποδοχέων
(ESR, FSHR, LHR) περιλαμβάνει την ανίχνευση πολυμορφισμών, η παρουσία των οποίων σχετίζεται με αλλαγή
στη στερεοδιάταξή τους και κατά συνέπεια τροποποίηση
της αλληλεπίδρασής τους με την αντίστοιχη ορμόνη.
Επιπλέον φαίνεται πως αλλαγή στην έκφραση των συγκεκριμένων υποδοχέων, συνδέεται με αλλαγές στην
ωοθηκική απόκριση των γυναικών οι οποίες υποβάλλονται σε πρωτόκολλα εξωσωματικής γονιμοποίησης. Τα
συμπεράσματα τα οποία εξάγονται από αυτές τις μελέτες
μπορούν να εξατομικεύσουν τη φαρμακευτική αγωγή, η
οποία λαμβάνεται από τις γυναίκες, συμβάλλοντας έτσι
στην εξέλιξη της φαρμακογενετικής.
• Επίσης το ερευνητικό ενδιαφέρον του εργαστηρίου
εστιάζεται και στη μελέτη των μοριακών και ανοσολογικών
μηχανισμών, οι οποίοι σχετίζονται με τις καθ’ έξιν αποβολές.
Φαίνεται, πως η διαμόρφωση ενός γενετικού προφίλ, με
βάση τους πολυμορφισμούς, οι οποίοι εντοπίζονται κυρίως
στα γονίδια που κωδικοποιούν για τις ιντερλευκίνες, βοηθά
στην καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση των γυναικών
με επαναλαμβανόμενες αποβολές. Μία άλλη ερευνητική
προσέγγιση η οποία αφορά τις καθ’ έξιν αποβολές, σχετίζεται με τη μελέτη των miRNAs, τα οποία σύμφωνα με τη
διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται ότι σχετίζονται ισχυρά με τη
ρύθμιση της ανοσολογικής απόκρισης και κατά συνέπεια
με τους μηχανισμούς των αποβολών.
• Στο εργαστήριο μελετώνται επίσης γενετικοί μηχανισμοί, οι οποίοι φαίνεται πως εμπλέκονται στην παθολογία της ενδομητρίωσης και αφορούν τα οιστρογόνα
και τους υποδοχείς τους, αλλά και τον μεταβολισμό των
ελεύθερων ριζών από τα κύτταρα του ενδομητρίου.
• Επίσης ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις in vitro μελέτες κυτταρικών μηχανισμών και γενετικών αλλοιώσεων
σε σχέση με την παρουσία ορμονών ή φαρμακευτικών
ουσιών. Οι μελέτες αυτές εστιάζουν κυρίως στα κοκκώδη κύτταρα των ωαρίων και δίνουν τη δυνατότητα να
κατανοήσουμε την
επίδραση του μικροπεριβάλλοντος του ωαρίου στην
ωρίμανση του ίδιου του ωαρίου.
• Τέλος στο εργαστήριο μελετάται η έκφραση γονιδίων
τα οποία κωδικοποιούν για πρωτεΐνες του κυτταρικού
κύκλου, οι οποίες εμπλέκονται στην εμβρυική ανάπτυξη.
Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των συγκεκριμένων πρωτεϊνών ίσως να βοηθήσει μελλοντικά στην καλύτερη καταγραφή τω μηχανισμών της εμβρυογένεσης.
• Στο εργαστήριο εκπονούνται διπλωματικές εργασίες από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Αναπαραγωγική Αναγεννητική Ιατρική» και διδακτορικές
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διατριβές, πολλές από τις οποίες παρουσιάζονται σε
διεθνή συνέδρια και δημοσιεύονται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Παράλληλα με το ερευνητικό έργο,
στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών, πραγματοποιείται
μοριακός έλεγχος θρομβοφιλίας σε γυναίκες οι οποίες
προσέρχονται στο ιατρείο καθ΄έξιν αποβολών και επίσης
μοριακός έλεγχος πολυμορφισμών των οιστρογονικών
υποδοχέων (ESR) και του υποδοχέα FSH σε γυναίκες με
προβλήματα υπογονιμότητας.
Στόχος του εργαστηρίου της αναγεννητικής ιατρικής
είναι να συμμετάσχει στην πρόοδο και ανάπτυξη της
αναγεννητικής ιατρικής και να συμβάλλει στην κλινική
εφαρμογή των βλαστο κυττάρων (stem cells). Βασική
ιδιότητα των stem cells είναι ότι δεν έχουν μία ειδική
κατασκευή που να τους επιτρέπει να εκτελέσουν ειδικές
λειτουργίες ούτε συνεργάζονται (ώστε να τροφοδοτούν
με αίμα όπως παραδείγματος χάριν κάνουν τα καρδιακά
μυϊκά κύτταρα) ούτε παράγουν ηλεκτροχημικά σήματα
ώστε να μπορούν να κινηθούν όπως παραδείγματος
χάριν τα νευρικά κύτταρα. Τα πολυδύναμα αυτά αδιαφοροποίητα κύτταρα μπορούν να δώσουν διάφορες
κατηγορίες διαφοροποιημένων κυττάρων με εξειδικευμένες λειτουργίες π.χ. καρδιακά μυϊκά κύτταρα, νευρικά
κύτταρα και κύτταρα του αιμοποιητικού.
• Ένας αρχόμενος πληθυσμός πολυδύναμων κυττάρων ο οποίος πολλαπλασιάζεται για πολλούς μήνες στο
εργαστήριο μπορεί να δώσει εκατομμύρια κυττάρων.
Όταν αδιαφοροποίητα κύτταρα δίνουν διαφοροποιημένα κύτταρα η διαδικασία ονομάζεται διαφοροποίηση,
μία διαδικασία που μόλις τώρα αρχίζει να εξερευνάται
από τους επιστήμονες. Έτσι συγκεκριμένα πρωτόκολλα
μπορούν να μας οδηγήσουν με τη χρήση ειδικών καλλιεργητικών υγρών σε επιθυμητά είδη κυττάρων.
• Το βασικό ερευνητικό πρωτόκολλο του εργαστηρίου έχει σαν σκοπό να αναπτύξει μεθόδους εντοπισμού
και καλλιέργειας των πολυδύναμων κυττάρων που βρίσκονται στο αμνιακό υγρό. Τα πλεονεκτήματα του σε
συνδυασμό με την χαμηλή αντιγονικότητά του (αμνιοπαρακέντηση για τη λήψη του σε λιγότερες από 18 εβδομάδες) το κάνουν να υπόσχεται όλο και περισσότερες
εφαρμογές όσον αφορά την Αναγεννητική Ιατρική. Τα
κύτταρα δηλαδή της καλλιέργειας θα μπορούν να αντικαταστήσουν παγκρεατικά κύτταρα που έχουν υποστεί
βλάβη, κατεστραμμένα νευρικά κύτταρα, ινοβλάστες
αγγείων που έχουν καταστραφεί και πολλά ακόμα ήδη
κυττάρων, μέχρι και γιατί όχι κάποια μέρα ολόκληρα όργανα. Oι ερευνητικές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια
επικεντρώνονται όλο και πιο πολύ σε αυτή την ιδιαίτερη
κατηγορία κυττάρων, με σκοπό να ανοίξουν νέοι δρόμοι
στην προγεννητική διάγνωση αλλά και στην γονιδιακή
θεραπεία.
• Όμως στο εργαστήριο μας δουλεύονται και πρωτόκολλα που αφορούν στην έρευνα των καρκινικών κυττάρων με μεγάλη επιτυχία και προσεχείς δημοσιεύσεις, όχι
μόνο για την πρωτοτυπία τους, αλλά και για την πιθανή
άμεση κλινική τους εφαρμογή.
• Οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου παραδίδουν μαθήματα με θέμα την Αναγεννητική Ιατρική και τα βλαστοκύτταρα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος

51371

«Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική», ένα διατμηματικό μεταπτυχιακό του Τμήματος Βιολογίας και της
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Σκοπός του προτεινόμενου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) είναι η
• Δημιουργία εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού
στην «Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική»,
• Απόκτηση εφαρμοσμένης γνώσης στις νέες τεχνολογίες στον τομέα
• Προαγωγή της έρευνας σε ερευνητικό, διαγνωστικό
και θεραπευτικό επίπεδο Οι απόφοιτοι ολοκληρώνοντας
το Πρόγραμμα θα μπορούν:
• Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου
• Να στελεχώσουν Μαιευτήρια, Γυναικολογικές κλινικές, εργαστήρια και άλλες δομές υγείας στο Δημόσιο
και Ιδιωτικό τομέα
• Να αποκτήσουν το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο για να συνεχίσουν τις σπουδές τους ως υποψήφιοι
διδάκτορες
• Να απασχοληθούν στον χώρο της εκπαίδευσης και
να διδάσκουν στο γνωστικό αντικείμενο
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Αναπαραγωγική- Αναγεννητική Ιατρική»
(MSc in Reproductive- Regenerative Medicine)
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση των μαθημάτων
και των επιστημονικών εκδηλώσεων του Προγράμματος,
ενεργό συμμετοχή στη συζήτηση περιστατικών/βιβλιογραφική ενημέρωση/αντιπαρα-θέσεις, εκπαίδευση στο
εργαστήριο της κλινικής και τους υπερήχους, επιτυχή
εξέταση των μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση, συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικών εργασιών καθώς
και σε εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση σε τριμελή
επιτροπή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και κατά περίπτωση στην αγγλική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «ΑναπαραγωγικήΑναγεννητική Ιατρική» θα καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία ανέρχονται
σε χίλια εκατό ευρώ (1.100) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Εναλλακτικά, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό, υπάρχει
δυνατότητα να καλύπτεται μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. από
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• πόρους από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών
• δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
• κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για τη κάλυψη δαπανών διδασκαλίας και διοικητικής διαχείρισης του προγράμματος, προμήθεια αντιδραστηρίων για την διεκπεραίωση διπλωματικών εργασιών,
αγορά εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία και άλλα έντυπα),
οργάνωση συνεδρίων και συμμετοχή των φοιτητών σε
συνέδρια, συντήρηση / λειτουργία οργάνων (υπερηχογράφων) για την πρακτική άσκηση των φοιτητών.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 952/2-8-2018
(2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κοινωνικές
Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση» (Social Sciences and Humanities in
Education).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85,
2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
3. την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
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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, διασφάλιση 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 τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
8. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, 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 ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
10. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 2-3-2018),
11. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 22-5-2018),
12. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 29-6-2018,
13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση» (Social Sciences
and Humanities in Education), από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το ΠΤΔΕ του EKΠΑ οργανώνει, ιδρύει και λειτουργεί
ΠΜΣ με τίτλο «Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές
Σπουδές στην Εκπαίδευση» από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις των ως άνω άρθρων του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Το ΠΜΣ «Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Εκπαίδευση» έχει ως σκοπό την παραγωγή εξειδικευμένων επιστημόνων, ερευνητών και εκπαιδευτικών,
ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της
επιστημονικής έρευνας και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στους τομείς των Κοινωνικών Επιστημών και
των Ανθρωπιστικών Σπουδών στην Εκπαίδευση.
Το ΠΜΣ περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεων σπουδών:
α. «Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και
Γλώσσα στην Εκπαίδευση», και
β. «Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής, Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας», με διακριτούς σκοπούς ως προς την επιστημονική
κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών.
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Αναλυτικότερα, όσον αφορά την ειδίκευση «Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην
Εκπαίδευση», σκοπός της είναι η παραγωγή και η διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο της Λογοτεχνίας, του Θεάτρου και της Γλώσσας, καθώς και η προαγωγή
της επαγγελματικής ανάπτυξης των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου.
Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των
σπουδών στην ειδίκευση του ΠΜΣ «Ανθρωπιστικές
Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση», οι φοιτητές και φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:
• Γνωρίζουν τις βασικές αρχές των επιστημονικών πεδίων της Λογοτεχνίας, του Θεάτρου και της Γλώσσας και
παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις.
• Επικαιροποιούν θεμελιώδεις έννοιες στα επιστημονικά πεδία της Λογοτεχνίας, του Θεάτρου και της Γλώσσας.
• Κατανοούν και αναλύουν τις αλλαγές των επιστημονικών και ερευνητικών μεθόδων στα εν λόγω επιστημονικά πεδία και πώς επηρεάζουν το παιδαγωγικό έργο.
• Διεκδικούν και διαδραματίζουν ρόλο στην κατάρτιση
των σχολικών προγραμμάτων
• Εντοπίζουν δυνατότητες και ευκαιρίες στο πλαίσιο
ανάπτυξης της έρευνας.
• Συνεισφέρουν στη γόνιμη διαχείριση και αξιοποίηση
του εκπαιδευτικού χρόνου.
• Αξιολογούν την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου
και εφαρμόζουν σχέδια διαρκούς βελτίωσής του στα εν
λόγω επιστημονικά πεδία.
Αντικείμενο της συγκεκριμένης ειδίκευσης του ΠΜΣ
είναι η κατάρτιση των φοιτητών και φοιτητριών:
• στα κυρίαρχα θεωρητικά ρεύματα της Λογοτεχνίας,
του Θεάτρου και της Γλώσσας.
• σε έννοιες, ακόμα και υπόρρητες, που αναδεικνύονται
στα πλαίσια της σύγχρονης προβληματικής των εν λόγω
επιστημονικών πεδίων, υπαγορεύοντας εναλλακτικές
μεθόδους και παιδαγωγικές πρακτικές συνυφασμένες με
την εξέλιξη αυτών και με ζητήματα όπως η πολιτισμική
ποικιλότητα και ετερογένεια.
• στην εκπαίδευση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
και στις δυνατότητες που προσφέρονται για την κοινωνική τους ένταξη και
• σε εκπαιδευτικές πρακτικές, οι οποίες μπορούν να
εγγυηθούν την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος μέσα
από τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων.
Φιλοδοξία της κατεύθυνσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ότι τα θέματα τα οποία
θα αποτελέσουν τον πυρήνα των συζητήσεων και αναζητήσεων, σχετίζονται άμεσα με τα προβλήματα, τα οποία
αντιμετωπίζουν καθημερινά στην εκπαιδευτική πράξη.
Όσον αφορά στην ειδίκευση «Κοινωνικές Επιστήμες:
Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής, Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας», σκοπός της είναι η
παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης
στους προαναφερόμενους επιστημονικούς κλάδους
σε ζητήματα, όψεις και προβλήματα επιστημονικής και
κοινωνικής αιχμής με βάση σύγχρονες θεωρητικές, μεθοδολογικές και ερευνητικές προσεγγίσεις.
Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι της ειδίκευση «Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής, Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας» είναι:
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• ο αναστοχασμός με στόχο τη βελτίωση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων και πρακτικών, οι οποίες εφαρμόζονται στο πλαίσιο των εν λόγω επιστημονικών πεδίων
και εξειδικεύσεων.
• η πρόκληση προβληματισμού και διαλόγου για την
αντιμετώπιση προκαταλήψεων και στερεοτύπων αναφορικά με τις έννοιες όπως ταυτότητα, ετερότητα, πολιτισμική ποικιλότητα και ετερογένεια.
• η προσέγγιση και εξοικείωση με ζητήματα αιχμής
θεωρίας, μεθοδολογίας και έρευνας των εν λόγω επιστημονικών πεδίων και εξειδικεύσεων.
• η αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικών στη σχολική πράξη
αναφορικά με τα εν λόγω γνωστικά πεδία και γνωστικά
αντικείμενα.
• ο εντοπισμός δυνατοτήτων και ευκαιριών στο πλαίσιο
ανάπτυξης της έρευνας.
• η μελέτη και ανάδειξη γενικών και ειδικών θεματικών
από την Ιστορία, την Κοινωνιολογία, την Λαογραφία καθώς και από άλλες συναφείς κοινωνικές σπουδές, όπως
η κοινωνική ανθρωπολογία και εθνογραφία.
• η κατανόηση της ανάδυσης και εξέλιξης των νεωτερικών κοινωνιών.
• η μελέτη και ανάδειξη της εξέλιξης των κοινωνιών
και των κοινωνικών δομών από την εκβιομηχάνιση στη
μεταβιομηχανική εποχή.
• η ιστορική, κοινωνιολογική και πολιτισμική μελέτη
της παιδικής ηλικίας.
• η ιστορική, κοινωνιολογική και πολιτισμική κατανόηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Δικαιωμάτων
του Παιδιού.
• η ιστορική, κοινωνιολογική και πολιτισμική προσέγγιση της εκπαίδευσης.
Η ειδίκευση «Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα ζητήματα ιστορικής, κοινωνιολογικής, λαογραφικής θεωρίας
και έρευνας» απευθύνεται σε όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με θεωρητικά, μεθοδολογικά και
ερευνητικά ζητήματα αιχμής των κοινωνικών επιστημών,
ιδίως της Ιστορίας, Κοινωνιολογίας και Λαογραφίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στις εξής ειδικεύσεις: α. «Ανθρωπιστικές Σπουδές:
Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση», και β.
«Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής,
Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας».
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές
φοιτητές/τριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και
επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και στην
εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
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Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από:
α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,
β) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
γ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
δ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),
ε) κάθε άλλη νόμιμη πηγή
στ) τέλη φοίτησης.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία, επειδή τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 2.400 €
συνολικά (600 €/εξάμηνο φοίτησης) τα οποία καταβάλλονται πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου σπουδών.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 953/2-8-2018
(3)
Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο
«Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής
(online) Εκπαίδευσης» (Instructional Design for
Online Distance Education).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
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έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85,
2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
3. την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών 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, διασφάλιση 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 τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
8. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, 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 ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
10. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(συνεδρίαση 15-3-2018),
11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρίαση 14-6-2018),
12. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζομένων φορέων
13. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 22-5-2018),
14. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 29-6-2018),
15. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρίαση 6-7-2018),
16. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» (Instructional
Design for Online Distance Education), από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
(ΠΤΔΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
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Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΠΑ) θα
οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μετα-πτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» (Instructional
Design for Online Distance Education), σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017.
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός
Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» είναι η εμβάθυνση στις επιστήμες της εκπαίδευσης, στον εκπαιδευτικό
σχεδιασμό, στις τεχνολογίες μάθησης και η ανάπτυξη
διαδικτυακών μαθημάτων με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης καθώς επίσης και των διαδικτυακών
εφαρμογών που υποστηρίζονται από κινητές συσκευές
για την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.
Σκοπός του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός
Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» είναι η παροχή
εξειδικευμένων γνώσεων σε αποφοίτους τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, κυρίως αποφοίτους Καθηγητικών Σχολών
και Παιδαγωγικών Τμημάτων, κ.ά.
Το ΔΠΜΣ δίνει έμφαση στην απόκτηση τόσο θεωρητικών γνώσεων όσο και πρακτικών δεξιοτήτων με στόχο τη
δημιουργία αποφοίτων με υψηλή θεωρητική κατάρτιση,
τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται 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/ες του ΔΠΜΣ θα αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σε σχέση με:
• τη θεωρητική, παιδαγωγική και τεχνολογική τεκμηρίωση της διαδικτυακής (online) εκπαίδευσης,
• τη μελέτη και σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος διαδικτυακής (online) εκπαίδευσης,
• την τεχνολογική υποδομή, συναρτήσει και οικονομοτεχνικών 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,
• την επιστημονική έρευνα στην διαδικτυακή (online)
εκπαίδευση.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στον «Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό Διαδικτυακής
(online) Εκπαίδευσης» (Instructional Design for Online
Distance Education).
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Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται ενεργός παρακολούθηση των μαθημάτων και επιτυχής εξέταση στα
προβλεπόμενα μαθήματα και στη διπλωματική εργασία.
Οι τίτλοι απονέμονται από το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ με αναφορά του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ
Τα μαθήματα οργανώνονται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, πραγματοποιούνται 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 φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση
μεταπτυχιακών μαθημάτων, σε ερευνητική απασχόληση
και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ
Οι ετησίως εισαγόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι
σαράντα (40) συνολικά. Η εισαγωγή φοιτητών προβλέπεται σε ετήσια βάση.
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 πρόσκληση 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 Προγράμματα. Επίσης, σε μετακινήσεις διδασκόντων και διδασκομένων σε συνέδρια για παρουσίαση εργασιών στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Το κόστος αυτό δεν μπορεί να
καλυφθεί από άλλες πηγές.
• Στην κάλυψη αμοιβών για τη διδασκαλία μαθημάτων διδασκόντων, που προσφέρουν μαθήματα πέρα του
προβλεπόμενων από το νόμο μαθημάτων.
• Στη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΔΠΜΣ,
και τη συντήρηση του ιστοχώρου του.
• Στο κόστος των αναλωσίμων (αναλώσιμα υπολογιστών, φωτοτυπίες μεταπτυχιακών φοιτητών, φωτοτυπίες
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 χρηματοδότησης όπως από ιδιώτες χορηγούς (εκδοτικούς oίκους,
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ιδρύματα, οργανισμούς κ.ά.), από ερευνητικά προγράμματα, από εκπόνηση συναφών μελετών, από συγγραφή
διδακτικών εγχειριδίων κ.ά.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν. 4485/2017.
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Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02041562109180008*

