ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης
με τίτλο
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής»
Ο αναμορφωμένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
1.1 Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» το οποίο διέπεται από τις
διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον
παρόντα εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ, τις διατάξεις της υπό έκδοση Υπουργικής Απόφασης, και
τις σχετικές διατάξεις του Ν 3685/2008. Η διάρκεια του ΠΜΣ είναι 8 έτη από την εγκριτική υπουργική
απόφαση 206610/Ζ1 (ΦΕΚ 3597/Β/31-12-14)
1.2. Οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Μ.Σ., όπως αυτές αναλύονται παρακάτω,
εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και
ρυθμίζουν θέματα λειτουργίας του Π.Μ.Σ., τα οποία δεν ρυθμίζονται από την κείμενη νομοθεσία, αλλά
είτε παρέχονται για αυτά σχετικές εξουσιοδοτήσεις από τον νόμο, είτε ρυθμίζονται με αποφάσεις της
Σ.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Γ.Σ.Ε.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
1.3. Για τη διευθέτηση κάθε οργανωτικού, διοικητικού, φοιτητικού, εκπαιδευτικού ή ακαδημαϊκού
ζητήματος του Π.Μ.Σ., του οποίου η ρύθμιση δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ούτε από
τις αποφάσεις των παραπάνω αρμοδίων οργάνων και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
του Π.Μ.Σ., αρμόδια είναι η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ οδηγεί στην χορήγηση ενιαίου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις
Επιστήμες της Αγωγής σε συγκεκριμένες Κατευθύνσεις Σπουδών και θα προσφέρεται στην Ελληνική
Γλώσσα.
Άρθρο 3
Αντικείμενο και σκοπός
3.1. Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων και η έρευνα στις Επιστήμες της
Αγωγής. Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων επιστημόνων
εξειδικευμένων στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής με στόχο την προαγωγή των Επιστημών αυτών
στη χώρα μας και τη στελέχωση των συναφών ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών τμημάτων.
Το ΠΜΣ είναι ενιαίο για όλους τους τομείς του ΠΤΔΕ και περιλαμβάνει τις εξής κατευθύνσεις:
1. Θεωρία της παιδείας και σύγχρονες προσεγγίσεις στην παιδαγωγική διαδικασία
2. Ψυχολογία και Εκπαίδευση του Παιδιού: Ανάπτυξη και Μάθηση
3. Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη/Αειφόρο Ανάπτυξη
4. Λόγος και Λογοτεχνία στο Σχολείο
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5. Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
3.2.Οι σπουδές σε κάθε κατεύθυνση έχουν την ακόλουθη δομή:
(i) Μαθήματα υποδομής
(ii) Μαθήματα κορμού
(iii) Μαθήματα ειδίκευσης
(iv) Eκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας
(α)Τα μαθήματα κορμού είναι δύο, κοινά για όλες τις κατευθύνσεις.
(β)Τα μαθήματα υποδομής και ειδίκευσης μπορεί να εξαρτώνται τόσο από την κατεύθυνση, όσο και
από τις προπτυχιακές σπουδές του μεταπτυχιακού φοιτητή,
(γ) Η υλοποίηση του προγράμματος σπουδών κάθε κατεύθυνσης συντονίζεται από ένα μέλος ΔΕΠ
ΕΜΣ του Τμήματος που εμπλέκεται συστηματικά στο πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης.
Άρθρο 4
Όργανα Διοίκησης και Επιτροπές του Προγράμματος
4.1. Για την οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι η Γενική
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) και ο/η
Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ.
4.2. Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του
Καθηγητή ή του Αναπληρωτή καθηγητή. Η θητεία του διευθυντή/ντριας του Π.Μ.Σ είναι διετής με
δυνατότητα ανανέωσης.
4.3. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) απαρτίζεται από τον Διευθυντή/ντρια του Π.Μ.Σ
και τους εκπροσώπους των τομέων του τμήματος που ορίζονται για διετή θητεία (με δυνατότητα
ανανέωσης) από την Γ.Σ.Ε.Σ. Η ΕΜΣ είναι υπεύθυνη (α) για την ανακοίνωση του χρόνου υποβολής
αιτήσεων, (β) για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, (γ) για την ανακοίνωση των νέων μεταπτυχιακών
φοιτητών και (δ) την κρίση πιθανών ενστάσεων κατά την διαδικασία επιλογής, καθώς και όσες άλλες
αρμοδιότητες προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό του
Παν/μίου Κρήτης όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 5
Διδακτικό Προσωπικό
5.1 Τη διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. ή/και την εποπτεία Μεταπτυχιακών Διπλωματικών
Εργασιών αναλαμβάνουν μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης, ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής και της αλλοδαπής, επισκέπτες καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες με διετή τουλάχιστον
αυτοδύναμη διδασκαλία σε Α.Ε.Ι, και των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το ΠΜΣ.
Η ανάθεση της διδασκαλίας γίνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ, ύστερα από εισήγηση της ΕΜΣ.
5.2. Το Διδακτικό Προσωπικό αναλαμβάνει:
- την διδασκαλία των μαθημάτων (είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία)
- την εποπτεία ως πρώτοι επιβλέποντες των πτυχιακών εργασιών. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει
το πολύ 5 νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος.
Τα καθήκοντα του διδακτικού προσωπικού καθορίζονται με πρόταση της ΕΜΣ προς την ΓΣΕΣ και
σχετική έγκριση της τελευταίας.
Άρθρο 6
Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Διαδικασία επιλογής με εξετάσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών
6.1. Έχοντας υπ’ όψιν το άρθρο 4 της εγκριτικής ΥΑ, οι κάτοχοι τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής
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οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή
ΔΟΑΤΑΠ.
6.2 Με απόφαση της ΓΣΕΣ ρυθμίζεται κάθε χρόνο σε ποιες Κατευθύνσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών
θα προκηρύσσονται θέσεις εισακτέων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος που ακολουθεί, οι οποίοι
επιλέγονται μετά από εισαγωγικές εξετάσεις και προφορική συνέντευξη, βάσει σχετικής προκήρυξης η
οποία γίνεται μία φορά ανά ακαδημαϊκό έτος. Ο αριθμός εισαγομένων ανά κατεύθυνση είναι κατ’
ελάχιστον 4, και 13 το μέγιστο. Οι αριθμοί αυτοί μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση της ΓΣΕΣ
μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.
6.3. Με απόφαση της ΓΣΕΣ γίνονται δεκτοί
(α) αλλοδαποί και ομογενείς υποψήφιοι χωρίς εξετάσεις (ως υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους).
Οι υποψήφιοι επιλέγονται ύστερα από συνέντευξη που διενεργείται με ευθύνη της ΕΜΣ. Απαραίτητη
προϋπόθεση, εκτός από το πτυχίο ΑΕΙ, είναι η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.
(β) οι επιτυχόντες στις μεταπτυχιακές εξετάσεις του Ι.Κ..
(γ) Ημεδαποί και αλλοδαποί υπότροφοι άλλων θεσμικών φορέων, υπό την προϋπόθεση ότι η
υποτροφία τους είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και κατέχουν την ελληνική
γλώσσα επαρκώς. Οι υποψήφιοι επιλέγονται ύστερα από συνέντευξη που διενεργείται με ευθύνη της
ΕΜΣ, η οποία εισηγείται σχετικά προς την ΓΣΕΣ.
Ο αριθμός των εισαγομένων με τις διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων (α)-(γ) συνυπολογίζεται στον
μέγιστο αριθμό των εισακτέων στο ΠΜΣ.
6.4 Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας
Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:
Α. Έντυπα ή/και ηλεκτρονικά (ορίζεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος)
- Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητας που θα υποβληθεί.
- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
- Αντίγραφο πτυχίου-διπλώματος. Αν ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, θα
πρέπει να υποβληθεί και η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΣΤΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.
- Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας βασικού τίτλου σπουδών στην οποία να
αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
- Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της
υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με αυτόν τον εσωτερικό κανονισμό.
6.5 (α) Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται εντός της προθεσμίας που έχει
ανακοινωθεί στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία τα διαβιβάζει στην ΕΜΣ.
(β) Η ΕΜΣ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, συντονίζει τη διαδικασία
των εξετάσεων και επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών. Μετά την τελεσίδικη κρίση επί τυχόν
ενστάσεων, ο τελικός κατάλογος των επιτυχόντων διαβιβάζεται προς έγκριση στην Γ.Σ.Ε.Σ του
Τμήματος.
6.6.Η προκήρυξη των μεταπτυχιακών εξετάσεων καθώς και η υποβολή αιτήσεων γίνεται κατά το
εαρινό εξάμηνο κάθε έτους. Οι εισαγωγικές εξετάσεις και η συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων
γίνεται στις αρχές του χειμερινού εξαμήνου που ακολουθεί και η έναρξη των μαθημάτων γίνεται τον
επόμενο Οκτώβριο.
6.7. (α) Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε τρία μαθήματα: ένα που καθορίζεται βάσει της
κατεύθυνσης την οποία έχουν επιλέξει, μετά από εισήγηση της ΕΜΣ προς την ΓΣΕΣ, ένα μάθημα
εισαγωγής στη Παιδαγωγική Επιστήμη και σε μία ξένη γλώσσα της επιλογής τους μεταξύ αγγλικής,
γαλλικής και γερμανικής, εφ’ όσον το Τμήμα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις στην
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αντίστοιχη γλώσσα.
(β) Η διάρκεια της εξέτασης σε κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες και τα ονόματα των υποψηφίων
καλύπτονται από τους επιτηρητές της εξέτασης που ορίζονται με ευθύνη της ΕΜΣ.
(γ) Η βαθμολογική βάση είναι 6 στα 10. Κάθε γραπτό αξιολογείται από δύο βαθμολογητές που
διδάσκουν συναφή αντικείμενα και ένα αναβαθμολογητή, ο οποίος αξιολογεί το γραπτό σε περίπτωση
που η διαφορά βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από 3. Σε περίπτωση
αναβαθμολόγησης, ο τελικός βαθμός του γραπτού είναι εκείνος του αναβαθμολογητή. Οι
βαθμολογητές και αναβαθμολογητές ορίζονται με απόφαση της ΓΣΕΣ.

(δ) Πριν από τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων, οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές
καλούνται σε συνέντευξη σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
(i) Κάθε καθηγητής του Τμήματος μπορεί να μετέχει στην συνέντευξη για την εισαγωγή
μεταπτυχιακών φοιτητών σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις.
(ii) Η συνέντευξη βαθμολογείται με βάση την κλίμακα 0 έως 10 και ο βαθμός αυτός λαμβάνεται υπόψη
στην συνολική βαθμολογίας.
(iii) Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του
υποψηφίου και της δυνατότητάς του να ενταχθεί στο ΠΜΣ (στην επισήμανση ειδικών προσόντων και
άλλων χαρακτηριστικών δραστηριοτήτων του υποψηφίου, στον εντοπισμό πιθανών ελλείψεών του, οι
οποίες θα οδηγούσαν στην παρακολούθηση από τον ίδιο συμπληρωματικών προπτυχιακών μαθημάτων
ή σεμιναρίων, στον εντοπισμό πιθανών προσκομμάτων ως προς την ανελλιπή παρακολούθηση των
μαθημάτων και των λοιπών υποχρεώσεών του, στη διακρίβωση οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων, τα
οποία μπορεί να παίξουν ρόλο στην ένταξή του στο ΠΜΣ).
6.8 Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά βάσει της συνολικής τους βαθμολογίας
(δηλαδή του αθροίσματος των βαθμολογιών στα τρία εξεταζόμενα μαθήματα και την συνέντευξη) και
εισάγονται σύμφωνα με την ανωτέρω κατάταξη, όσοι έχουν λάβει την βαθμολογική βάση σε κάθε
μάθημα και μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των εισακτέων που έχει προκηρυχθεί ανά κατεύθυνση.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία προς πλήρωση θέση, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες, εφ’
όσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
6.9. Τα τελικά αποτελέσματα επικυρώνονται από την ΓΣΕΣ. Οι επιτυχόντες/ούσες οφείλουν να
εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση του πίνακα επιτυχόντων.
Άρθρο 7
Διάρκεια σπουδών
7.1. Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια τεσσάρων (4) εξαμήνων.
7.2. (α) Ο φοιτητής μπορεί κατά την διάρκεια του 4ου εξαμήνου να ζητήσει με γραπτή αίτησή του
και για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, την παράταση των σπουδών για δύο το πολύ ακαδημαϊκά
εξάμηνα.
(β) Η Γ.Σ.Ε.Σ, ύστερα από σχετική εισήγηση της ΕΜΣ που βασίζεται σε γραπτή γνώμη του
επιβλέποντος καθηγητή εγκρίνει, ή απορρίπτει την αίτηση παράτασης σπουδών του/της φοιτητή/τριας.
7.3. Εάν ένας/μία μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια δεν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις στην
προβλεπόμενη διάρκεια των τεσσάρων εξαμήνων και δεν υποβάλλει αίτηση παράτασης σπουδών,
διαγράφεται αυτοδικαίως από το Π.Μ.Σ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που δεν ολοκληρώσει
επιτυχώς τις υποχρεώσεις του/της με το τέλος ενδεχόμενης παράτασης σπουδών που του έχει
χορηγηθεί κατά τα ανωτέρω. Η διαγραφή κοινοποιείται στον/στην ενδιαφερόμενο/μενη από τη
Γραμματεία του ΠΤΔΕ.
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Άρθρο 8
Αναστολή φοίτησης
8.1 Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια δικαιούται, άπαξ και με αιτιολογημένη αίτησή του/της προς
τη Γ.Σ.Ε.Σ. να ζητήσει, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, αναστολή των σπουδών του.
8.2 Η μέγιστη διάρκεια της αναστολής σπουδών που μπορεί να χορηγηθεί με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται στη χρονική διάρκεια φοίτησης
του/της φοιτητή/τριας.
8.3.Η αναστολή μπορεί να διακοπεί ύστερα από γραπτή αίτηση του/της μεταπτυχιακού
φοιτητή/τριας, προς τη Γ.Σ.Ε.Σ.
Άρθρο 9
Ακαδημαϊκές Υποχρεώσεις των Μεταπτυχιακών Φοιτητών
9.1 Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι πλήρης.
9.2 (α) Συστηματική απουσία από την παρακολούθηση των μαθημάτων οδηγεί σε διαγραφή του ΜΦ
από το ΠΜΣ μετά από εισήγηση της ΕΜΣ προς την ΓΣΕΣ,
(β) Στο τέλος κάθε μαθήματος, αξιολογείται η επίδοση του ΜΦ από τον διδάσκοντα του κάθε
μαθήματος στην δεκάβαθμη κλίμακα.
(γ) Κάθε μάθημα εξετάζεται ετησίως σε δύο εξεταστικές περιόδους: Φεβρουαρίου ή Ιουνίου και
στην επαναληπτική του Σεπτεμβρίου.
(δ) Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο μάθημα ο ΜΦ εξετάζεται εκ νέου σε αυτό στην
επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας, επαναλαμβάνει το μάθημα
κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
9.3 Ο ΜΦ εκπονεί την Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) η οποία περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον
ερευνητικό ερώτημα που έχει διατυπώσει ο ΜΦ, την άρτια βιβλιογραφική τεκμηρίωση του ερωτήματος
και της μεθοδολογίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την απάντησή της και τη δημόσια υποστήριξή
της.
Η τελική ανάθεση των ΔΕ και ο ορισμός των τριμελών εξεταστικών επιτροπών εγκρίνεται από την
ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της ΕΜΣ η οποία λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα του ΜΦ και την
διαθεσιμότητα των διδασκόντων.
-Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια της
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και δυο (2) ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. ή άλλα Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι.
της ημεδαπής και της αλλοδαπής, επισκέπτες καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες με διετή τουλάχιστον
αυτοδύναμη διδασκαλία σε Α.Ε.Ι, και των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το ΠΜΣ,
τα οποία ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ., σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
- Μετά το πέρας της εκπόνησης της ΜΔΕ και τη διόρθωσή της από τον/την επιβλέπων/ουσα
καθηγητή/τρια, ο/η φοιτητής/τρια την καταθέτει και στα άλλα δύο μέλη ΔΕΠ της Τριμελούς
Εξεταστική Επιτροπής του/της και την παρουσιάζει σε ειδική δημόσια συνεδρίασή της, η οποία
ανακοινώνεται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν στο ΠΤΔΕ. Ο/Η επιβλέπων/ουσα καθηγητή/τρια
οφείλουν να διορθώσουν την εργασία σε διάστημα το πολύ εξήντα ημερών από την κατάθεσή της.
- Στη διαδικασία παρουσίασης της ΜΔΕ προεδρεύει ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια. Η
παρουσίαση της ΜΔΕ από τον/την φοιτητή/τρια οφείλει να γίνεται προφορικά. Στη συνέχεια οφείλει να
απαντήσει στις ερωτήσεις και παρατηρήσεις των μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Στο
τέλος της παρουσίασης και της συζήτησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η Τριμελής
Επιτροπή συνεδριάζει δίχως την παρουσία του/της εξεταζόμενου/ης και του κοινού και αξιολογεί τη
ΜΔΕ σε δεκάβαθμη βαθμολογική κλίμακα (0-10).Τέλος, η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει
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και υπογράφει το σχετικό πρακτικό και ανακοινώνει στον/στην κρινόμενο/η φοιτητή/τρια την απόφασή
της.
-Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης επαναλαμβάνεται η διαδικασία το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό
εξάμηνο με το ίδιο θέμα, επανυποβάλλοντας την ΜΔΕ εντός τριών μηνών.
-Στην περίπτωση δεύτερης αρνητικής κρίσης ο ΜΦ θεωρείται αποτυχών διαγράφεται αυτοδικαίως
από το ΠΜΣ.
- Ο/Η κρινόμενος/η φοιτητής/τρια δεν έχει δικαίωμα ένστασης ενάντια στην οριστική απόφαση της
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
-Αντίγραφα ΔΕ. Η ΜΔΕ υποβάλλεται εις τριπλούν για την κρίση. Στο τέλος της ΜΔΕ θα πρέπει να
αναφέρεται ενυπόγραφα το ακόλουθο κείμενο: «Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.
1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά
προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν
είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνονται στις
βιβλιογραφικές αναφορές».
Μετά την αποδοχή της, μαζί με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις, υποβάλλεται ένα πλήρες
αντίγραφο της τελικής εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή στη βιβλιοθήκη του ΠΜΣ. Το ΠΤΔΕ, διατηρεί
το δικαίωμα της χρήσης και αναπαραγωγής των διπλωματικών εργασιών και του συνοδευτικού
ερευνητικού υλικού, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Σε οποιαδήποτε επιστημονική
δημοσίευση, η οποία προκύπτει από την ΜΔΕ, πρέπει να υπάρχει αναφορά ότι η εργασία έγινε στο
πλαίσιο του συγκεκριμένου ΠΜΣ.
9.4 Για την τελική βαθμολογία του διπλώματος Master συνυπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας
των υποχρεωτικών μαθημάτων που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ο κάθε ΜΦ, (πολλαπλασιασμένων επί
τον συντελεστή βαρύτητας που αντιστοιχεί στις πιστωτικές μονάδες κάθε μαθήματος: 5/120, ή 10/120,
ή 15/120 ECTS). Η Διπλωματική Εργασία συνυπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας 30/120 μονάδων
ECTS.
Άρθρο 10
Αξιολόγηση του Προγράμματος
Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που συντελείται στο πρόγραμμα, αξιολογείται διαρκώς. Στο
τέλος κάθε μαθήματος οι ΜΦ ενθαρρύνονται να απαντήσουν ανώνυμα σε ερωτήσεις που στοχεύουν
στην αξιολόγηση του περιεχόμενου του μαθήματος και της εν γένει διδακτικής παρουσίας των
καθηγητών.
Τα ερωτηματολόγια αυτά συλλέγει η ΕΜΣ και μετά από μελέτη και επεξεργασία δημοσιοποιεί τα
αποτελέσματα και συζητά με το Διδακτικό Προσωπικό τα σημαντικότερα προβλήματα που
εντοπίστηκαν και αναζητά τη λύση τους.
Επί πλέον, το ΠΜΣ αξιολογείται από εξωτερικούς κριτές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που
διέπει την εξωτερική αξιολόγησης του τμήματος.
Άρθρο 11
Απονομή Πτυχίου
Το ΜΔΕ απονέμεται στο μεταπτυχιακό φοιτητή (ΜΦ) σε επίσημη τελετή που πραγματοποιείται στο
Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το δίπλωμα είναι δημόσιο έγγραφο και ο τύπος
του καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
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