ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών»
1. Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
1.1. Διαδικασία Προκήρυξης
Η θεματική των υπό προκήρυξη ειδικοτήτων, ο χρόνος προκήρυξης, το ύψος των διδάκτρων, η
διαδικασία επιλογής, καθώς και ο ανώτατος αριθμός των υπό πλήρωση θέσεων μεταπτυχιακών
φοιτητών καθορίζονται από την Ε.Ε.Π. κάθε έτος και εγκρίνονται από την ΓΣΕΣ του Τμήματος. Η
προκήρυξη δημοσιεύεται στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η επιλογή
των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008, όπως ισχύει.
1.2. Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:
α) Παιδαγωγικών Τμημάτων,
β) Άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι., οι οποίοι, εφόσον επιλεγούν και δεν έχουν
παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της
Αγωγής, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε δύο
προπτυχιακά μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής στη διάρκεια των δυο πρώτων εξαμήνων
των μεταπτυχιακών σπουδών τους. Τα μαθήματα αυτά θα καθορίζονται από την Ε.Ε.Π. του
ΠΜΣ. Σε συμμετέχοντες που παρακολούθησαν κάποιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και
Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ), ενδέχεται να αναγνωριστούν έως δύο μαθήματα του
αντίστοιχου ΠΠΔΕ ως μαθήματα Υποδομής μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής
του Προγράμματος (Ε.Ε.Π.) και έγκριση της ΓΣΕΣ του Τμήματος.
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αίτηση, βιογραφικό
σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικό πιστοποιητικό προπτυχιακών σπουδών
(όπου αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοσή τους
σ' αυτά), καθώς και ενδεχόμενα πτυχία ξένης γλώσσας.
Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι και αντίστοιχοι με εκείνους που χορηγούν
τα ελληνικά Α.Ε.Ι.
Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς μια ξένη γλώσσα, ενδεικτικά Αγγλικά,
Γαλλικά, Γερμανικά, κ.λπ. Για να ελεγχθεί η γνώση αυτή, οι υποψήφιοι καλούνται να
καταθέσουν αποδεικτικά της αντίστοιχης ξένης γλώσσας που δηλώνουν ή να εξεταστούν σε μια
από αυτές.
Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ θα γίνονται στην ελληνική ή και στην αγγλική γλώσσα. Οι υπήκοοι
ξένων χωρών πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της Ελληνικής, η διαπίστωση της οποίας γίνεται
από την Ε.Ε.Π.
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1.3. Επιλογή των Εισακτέων
Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται ως εξής:
Α. Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής:
1. Δικαιολογητικά (αίτηση, φωτοτυπία ταυτότητας, αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική
βαθμολογία, πιστοποίηση ξένης γλώσσας)
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Πιστοποίηση συναφούς επαγγελματικής ή εθελοντικής εργασιακής εμπειρίας
4. Συστατικές επιστολές (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας – διεύθυνση,
τηλέφωνο, email)
5. Δήλωση σκοπού και κινήτρων
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της φοίτησης, σύμφωνα
με τον εσωτερικό κανονισμό.
Β. Συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από την Ε.Ε.Π.
Ο βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: α) το
γενικό βαθμό του πτυχίου, β) την αξιολόγηση του φακέλου, γ) το βαθμό επίδοσης στη
συνέντευξη. Η επιλογή στηρίζεται στα τρία κριτήρια με αντίστοιχο βαθμό σπουδαιότητας ως
ακολούθως: 40%, για το πρώτο κριτήριο, 20% για το δεύτερο και 40% για το τρίτο.
Όλοι οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί καλούνται να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση για την
ακρίβεια και γνησιότητα των δικαιολογητικών που έχουν προσκομίσει.
1.4. Διεύθυνση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Για την οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα είναι η Σύγκλητος Ειδικής
Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.)
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Επιστημονική Επιτροπή του
Προγράμματος (Ε.Ε.Π.),η οποία αποτελείται από 3 (τρία) μέλη ΔΕΠ της Σχολής Επιστημών
Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Η Ε.Ε.Π. και ο Διευθυντής
ορίζονται από την ΓΣΕΣ του Τμήματος και η θητεία τους ανανεώνεται κάθε 3 (τρία) χρόνια. Στην
Ε.Ε.Π. μετέχει ως μέλος και ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
ΗΕ.Ε.Π. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και την αποτελεσματική υλοποίηση του Π.Μ.Σ.
Ειδικότερα, η Ε.Ε.Π. είναι αρμόδια για τα εξής:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

vii.
viii.
ix.

Έγκριση προκήρυξης του Π.Μ.Σ.
Επιλογή των υποψηφίων/συμμετεχόντων φοιτητών στο Π.Μ.Σ.
Έγκριση του προγράμματος σπουδών του Π.Μ.Σ.
Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ.
Απόφαση για το ύψος των διδάκτρων και τον αριθμό των υποτροφιών.
Απόφαση για το ύψος και το είδος της οικονομικής ενίσχυσης της ερευνητικής
δραστηριότητας των διδασκόντων / ερευνητών, σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό
πλαίσιο.
Απόφαση για το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην γραμματειακή και τεχνική
υποστήριξη του Π.Μ.Σ.
Επιλογή και ανάθεση έργου στους διδάσκοντες.
Υλοποίηση του προϋπολογισμού.
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x.

Εξωτερικές συνεργασίες (πανεπιστήμια εσωτερικού και εξωτερικού, συνεργαζόμενες
εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις)
για την εύρυθμη λειτουργία του
προγράμματος
Οποιαδήποτε τροποποίηση στη λειτουργία, τον κανονισμό σπουδών, τον
προϋπολογισμό, τη διάθεση των υπολοίπων, τις κατανομές του προσωπικού και των
υλικών πόρων, την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού και οτιδήποτε άλλου για
την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος.

xi.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Επιστημονικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. και εισηγείται
κάθε θέμα που αφορά την λειτουργία του Π.Μ.Σ. στη ΓΣΕΣ, η οποία και αποφασίζει.
1.5. Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα και η ερευνητική απασχόληση για την απονομή των τίτλων του Π.Μ.Σ.
περιγράφονται ως εξής:
α. Τα μαθήματα έχουν τη μορφή παραδόσεων/ διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων με τη
χρήση νέων τεχνολογιών, και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: μαθήματα Κορμού και
μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής. Είναι πιθανό οι φοιτητές να παρακολουθήσουν έως δύο (2)
μαθήματα υποδομής, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την Ε.Ε.Π.
β. Κάθε προσφερόμενο μάθημα πιστώνεται με μονάδες (ECTS) «λαμβανομένου υπόψη του
συνολικού φόρτου εργασίας που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωσή» του (άρθρο 2,
παράγρ. 1, της υπουργ. απόφ. Φ5/89656/Β3, Φ.Ε.Κ. 1466/13-8-2007). Ειδικότερα:
i.
Τα σεμινάρια πιστώνονται με 10ECTS (250 ώρες φόρτου εργασίας).
ii.
Τα εργαστήρια πιστώνονται με 10 ECTS(250 ώρες φόρτου εργασίας).
iii.
Οι διαλέξεις πιστώνονται με 5 ECTS (75 ώρες φόρτου εργασίας).
iv.
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πιστώνεται 30 ECTS (εκπόνηση – συγγραφή)
v.
Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται κατ’ ελάχιστον
η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).
γ. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε επτά (7)
μεταπτυχιακά μαθήματα (πέντε (5) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής). Και σε όσα μαθήματα
υποδομής παρακολουθήσουν με απόφαση της ΕΕΠ.
Ενδεικτικό πρόγραμμα 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου

Υ
Υ
Υ

1o εξάμηνο
1. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο σύγχρονων
ιστορικών, φιλοσοφικών και μεταγνωστικών θεωρήσεων
2. Αρχές εκπαιδευτικής έρευνας και διδακτικής επικοινωνίας
στον 21ο αιώνα
3. Θεωρίες μάθησης, εκπαίδευση ενηλίκων και κοινωνική
παρέμβαση

ECTS
10
10
10
30

Υ

Σύνολο
2o εξάμηνο
ECTS
4. Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών 10
βασισμένη
στη
δημιουργική
και
εξανθρωπιστική
Παιδαγωγική
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Υ

Ε
Ε
Ε
Ε

Ε

5. Το Επάγγελμα του εκπαιδευτικού και εκπαιδευτή στο πλαίσιο
της Κριτικής Παιδαγωγικής, του έμφυλου εκπαιδευτικού
επιτεύγματος και των σύγχρονων μετανεωτερικών ρευμάτων
στο χώρο της εκπαίδευσης
6. Μη τυπικές και άτυπες δομές εκπαίδευσης και Δια βίου
μάθηση
7. Τέχνη, εκπαίδευση εκπαιδευτικών και η αποσχολειοποίηση
της γνώσης
8. Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές χθες και σήμερα στο
σύγχρονο μεταμοντέρνο κόσμο
9. Ο ρόλος και ο λόγος του εκπαιδευτικού και εκπαιδευτή
απέναντι στις διεθνείς επαγγελματικές προκλήσεις
(πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές)
10. Επιμέρους αναλύσεις και εμβάθυνση σε θέματα
εκπαιδευτικής αυτογνωσίας, διοίκησης και ηγεσίας στη
μετανεωτερική εποχή
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5
5
5
5

5

30
Σύνολο

3o εξάμηνο
Εκπόνηση – Υποστήριξη Διπλωματικής εργασίας

ECTS
30

Σύνολο 90
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται στα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. Για την
εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο
επιβλέπων και δύο άλλα μέλη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγρ. 4 του άρθρου 5 του
ν. 3685/2008. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία βαθμολογείται από 0 έως 10 και βάση
επιτυχίας θεωρείται το ‘πέντε’ (5).
Ο ορισμός της τριμελούς επιτροπής γίνεται από τον επόπτη, μετά από αίτηση του
μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο ορισμός των εποπτών γίνεται από την Ε.Ε.Π.
Τα προσφερόμενα μαθήματα/σεμινάρια/εργαστήρια μπορεί να διδαχθούν από έναν ή και
περισσότερους διδάσκοντες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Ε.Ε.Π. του Π.Μ.Σ.,
προκειμένου να καλυφθεί η ύλη ενός διευρυμένου ή/και διεπιστημονικού γνωστικού
αντικειμένου.
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες
Κωδικός
Υ 101
Υ 102
Υ 103
Υ 104
Υ 105

Ενδεικτικός Κατάλογος Υποχρεωτικών Μαθημάτων
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο σύγχρονων ιστορικών,
φιλοσοφικών και μεταγνωστικών θεωρήσεων
Αρχές εκπαιδευτικής έρευνας και διδακτικής επικοινωνίας στον 21 ο
αιώνα
Θεωρίες μάθησης, εκπαίδευση ενηλίκων και κοινωνική παρέμβαση
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών βασισμένη
στη δημιουργική και εξανθρωπιστική Παιδαγωγική
Το Επάγγελμα του εκπαιδευτικού και εκπαιδευτή στο πλαίσιο της
Κριτικής Παιδαγωγικής, του έμφυλου εκπαιδευτικού επιτεύγματος και
των σύγχρονων μετανεωτερικών ρευμάτων στο χώρο της εκπαίδευσης

ECTS
10
10
10
10
10
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ*
Ε 101 Μη τυπικές και άτυπες δομές εκπαίδευσης και Δια βίου μάθηση
Ε 102 Τέχνη, εκπαίδευση εκπαιδευτικών και η αποσχολειοποίηση της γνώσης
Ε 103 Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές χθες και σήμερα στο σύγχρονο
μεταμοντέρνο κόσμο
Ε 104 Ο ρόλος και ο λόγος του εκπαιδευτικού και εκπαιδευτή απέναντι στις
διεθνείς επαγγελματικές προκλήσεις (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές
και πολιτιστικές)
Ε 105 Επιμέρους αναλύσεις και εμβάθυνση σε θέματα εκπαιδευτικής
αυτογνωσίας, διοίκησης και ηγεσίας στη μετανεωτερική εποχή

5
5
5
5

5

* Για να προσφερθεί ένα επιλεγόμενο μάθημα πρέπει να το επιλέξει τουλάχιστον το 30% των
φοιτούντων. Η Ε.Ε.Π. για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος είναι δυνατόν να
διαφοροποιήσει το ποσοστό αυτό.

1.5. Ερευνητική και Βοηθητική Απασχόληση Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Υποτροφίες
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. προσφέρουν ερευνητικές και βοηθητικές υπηρεσίες στο
Τμήμα, στην οργάνωση Ημερίδων, Συνεδρίων κ.λπ. Μπορούν, επίσης, να συμμετέχουν σε
εκπαιδευτικά προγράμματα ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων, να συνεργάζονται με
Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλα ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Προς
τούτο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποστηριχθούν οικονομικά από το Πανεπιστήμιο
Κρήτης (πόροι του ΠΜΣ) - μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Π. και έγκριση της ΓΣΕΣ- ή από άλλο
φορέα, για τη μετακίνηση και διαμονή τους σε πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού και σε
οποιαδήποτε δραστηριότητα κρίνει η Ε.Ε.Π. για την απόκτηση εμπειρίας για την εύρυθμη
λειτουργία του Προγράμματος. Το ΠΜΣ προβλέπεται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών ή
βραβεία αριστείας, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του
Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Π. και έγκριση της ΓΣΕΣ. Οι υποτροφίες θα
καλύπτουν τα δίδακτρα φοίτησης (ολικώς ή μερικώς), τουλάχιστο σε ποσοστό10% του
προϋπολογισμού του Προγράμματος. Οι υποτροφίες θα δίνονται με βάση ακαδημαϊκά ή
κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Ε.Π. και έγκριση της ΓΣΕΣ και θα εγγράφονται
στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Προγράμματος.
1.6. Διάρκεια Σπουδών
Η μέγιστη διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι η διπλάσια από την προβλεπόμενη
κανονική διάρκεια φοίτησης στην εκάστοτε υπουργική απόφαση που διέπει τη λειτουργία του
Π.Μ.Σ. Οποιαδήποτε παράταση του κανονικού χρόνου φοίτησης εισηγείται από την Ε.Ε.Π. και
εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ, μετά από αιτιολογημένο γραπτό αίτημα του φοιτητή.
Αναστολή σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή χορηγείται μετά από απόφαση της Ε.Ε.Π. και
έγκριση της ΓΣΕΣ, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και δεν μπορεί να είναι διάρκειας
μεγαλύτερης των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, ούτε μικρότερης του ενός εξαμήνου. Κάθε
μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει, με αίτησή του, αναστολή φοίτησης. Ο
χρόνος αναστολής φοίτησης δεν υπολογίζεται στη διάρκεια των σπουδών που προβλέπεται
στον παρόντα Κανονισμό.
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Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που θα ενεργοποιήσει εκ νέου τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος
να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την
αναστολή της φοίτησής του. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος λαμβάνει άδεια αναστολής
φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης
του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακός φοιτητής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής
αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα.
1.7. Εγγραφή, παρακολούθηση Μαθημάτων και όροι διαγραφής
Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του φοιτητή σε κάθε εξάμηνο απαιτείται, ο φοιτητής να έχει
καταβάλει το 50% του κόστους φοίτησης» πριν την έναρξη του Α’ εξαμήνου και το άλλο 50%
πριν την έναρξη των μαθημάτων του Β΄ εξαμήνου.
Για να προσφερθεί ένα επιλεγόμενο μάθημα πρέπει να το επιλέξει τουλάχιστον το 30% των
φοιτούντων. Η Ε.Ε.Π., για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος είναι δυνατόν να
διαφοροποιήσει το ποσοστό αυτό.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική. Προβλέπεται ποσοστό
αιτιολογημένων απουσιών δύο (2) τρίωρα ανά μάθημα.
Η Ε.Ε.Π. μπορεί επίσης να επιβάλει στο μεταπτυχιακό φοιτητή την παρακολούθηση
μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου, στην περίπτωση που θα κρίνει ότι η κατάρτισή του δεν
είναι επαρκής στην κατεύθυνση του ΠΜΣ
Η Ε.Ε.Π. μπορεί να εισηγηθεί τη διαγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή από τα μητρώα του
Τμήματος σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών πέραν των 2 (δύο) τρίωρων ανά μάθημα,
η οποία και πραγματοποιείται με έγκριση της ΓΣΕΣ. Φοιτητές που αποτυγχάνουν σε ένα μάθημα
σε δύο εξεταστικές περιόδους παραπέμπονται στην Ε.Ε.Π. με το ερώτημα της διαγραφής από
τα μητρώα του Π.Μ.Σ. Σε καμία περίπτωση διαγραφής του φοιτητή για τους ανωτέρω λόγους
δεν επιστρέφεται το χρηματικό ποσό που έχει καταβάλει έως εκείνη τη στιγμή για την εγγραφή
του. Διαγραφές για οποιοδήποτε λόγο γίνονται με εισήγηση της Ε.Ε.Π. και απόφαση της ΓΣΕΣ.

1.8. Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποστηρίζεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής
αποτελούμενης από τον επιβλέποντα και δύο άλλα μέλη (το ένα μέλος της τριμελούς
επιτροπής είναι υποχρεωτικά μέλος της Ε.Ε.Π.), τα οποία τα ορίζει η Ε.Ε.Π., σύμφωνα με όσα
ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό και στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου
3685/2008.
Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας ο υποψήφιος υποχρεούται να
καταθέσει τρία αντίτυπα της εργασίας του σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (σε CD ή DVD) στη
Γραμματεία του Προγράμματος.
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