Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας
Μεταπτυχιακών Π.Τ.Δ.Ε.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
1. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών του
μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης διέπονται από
τις διατάξεις των Νόμων, από την Υπουργική Απόφαση Έγκρισης, από τον
Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και από τον παρόντα
Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ.
2. Οι διατάξεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως αυτές αναλύονται
παρακάτω, εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις
μεταπτυχιακές σπουδές και ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο θέματα λειτουργίας του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία δεν ρυθμίζονται από την κείμενη
νομοθεσία, αλλά, είτε παρέχονται για αυτά σχετικές εξουσιοδοτήσεις από τον νόμο,
είτε ρυθμίζονται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του
τμήματος και της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 2
Διοικητική Υποστήριξη
Την διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το ΠΤΔΕ του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Άρθρο 3
Προκήρυξη θέσεων - Προϋποθέσεις Συμμετοχής
1. Για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για τον Α’ κύκλο Σπουδών, η
γραμματεία του ΠΤΔΕ δημοσιεύει στον τύπο ανακοίνωση όπου καθορίζονται:
α. το ακριβές αντικείμενο στο οποίο προκηρύσσεται η θέση μεταπτυχιακού φοιτητή,
β. ο αριθμός των θέσεων ανά γνωστικό αντικείμενο,
γ. οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία
επιλογής,
δ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν,
ε. οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και η ακριβής διεύθυνση στην οποία
πρέπει αυτά να υποβληθούν,
στ. η διαδικασία επιλογής, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών
φοιτητών,
ζ. τα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων στα οποία προβλέπεται να
εξεταστούν οι υποψήφιοι,
η. κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται απαραίτητη και η οποία θα διευκολύνει τη
διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Ως προθεσμία
υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι
εξετάσεις διενεργούνται κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.
2. Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο ΠΜΣ είναι οι εξής:
α. Οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ πρέπει να είναι (i) κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της

ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου επίσημα αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
και κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους να έχουν παρακολουθήσει και
να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε δύο μαθήματα Επιστημών Αγωγής, (ii) κάτοχοι
πτυχίου TEI οι οποίοι είναι και απόφοιτοι της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
γ. Για αλλοδαπούς και ομογενείς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ
ισότιμο με εκείνα των ελληνικών ΑΕΙ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής
γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται με διαδικασίες που ορίζει η
Γ.Σ.Ε.Σ. του προγράμματος.
δ. Για όλους τους υποψηφίους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή μιας ξένης
γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής). Η επαρκής γνώση της ξένης
γλώσσας πιστοποιείται από σχετική εξέταση που διενεργείται με ευθύνη της
Επιτροπής Διεξαγωγής Εξετάσεων.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:
• αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ,
• αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς τμήματος (και
πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ, για πτυχιούχους των πανεπιστημίων του
εξωτερικού),
• Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο
οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου,
• Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική
ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του
υποψηφίου,
• ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου
κλπ, εφόσον υπάρχουν,
• κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του
υποψηφίου,
• φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
Άρθρο 4
Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών
στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Η αξιολόγηση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και η βαθμολόγησή τους
γίνεται από τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω:
Α) Προφορική συνέντευξη των υποψηφίων
1. 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.
2. Για κάθε τομέα συγκροτείται 3/μελής επιτροπή συνέντευξης απαρτιζόμενη από 2
μέλη ΔΕΠ του Τομέα και 1 μέλος ΔΕΠ από άλλο Τομέα.
3. Ένα μέλος ΔΕΠ μπορεί να μετέχει στην συνέντευξη για περισσότερα από ένα
γνωστικά αντικείμενα του αυτού ή άλλου τομέα.
4. Η συνέντευξη βαθμολογείται με βάση την κλίμακα 0 έως 10 και ο βαθμός αυτός
λαμβάνεται κανονικά υπόψη για την εξαγωγή του γενικού μέσου όρου βαθμολογίας,
χωρίς συντελεστή.
5. 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 και τέλος, στη
διακρίβωση οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων, τα οποία μπορεί να παίξουν ρόλο στην
ένταξή του στο ΠΜΣ.
Β) Γραπτές εξετάσεις
1. Οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται από την επιτροπή διεξαγωγής γραπτών
εξετάσεων, η οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.
2. Τα μαθήματα που εξετάζονται είναι τρία: α) το μάθημα της Εισαγωγής στην
Παιδαγωγική Επιστήμη, κοινό για όλους τους υποψηφίους ανεξαρτήτως γνωστικού
αντικειμένου, β) ένα μάθημα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο
προκηρύσσεται η θέση (μάθημα ειδίκευσης) και γ) η ξένη γλώσσα.
3. Το περίγραμμα της ύλης των εξεταζομένων μαθημάτων εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ
και χορηγείται στους ενδιαφερομένους από τη Γραμματεία του ΠΤΔΕ.
4. Η διάρκεια των εξετάσεων ορίζεται σε τρεις ώρες ανά μάθημα.
5. Η επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων φροντίζει για την κάλυψη των ονομάτων
των υποψηφίων με ειδικό μπλε χαρτί, την επιτήρηση και την ομαλή διεξαγωγή τους.
6. Εισηγητές ανά μάθημα είναι δύο που ορίζονται από την ΓΣΕΣ. Προσέρχονται λίγες
ώρες πριν από την εξέταση, συνεργάζονται, επιλέγουν και προτείνουν τρία θέματα τα
οποία παραδίδουν στην Επιτροπή Διεξαγωγής των Εξετάσεων.
7. Εκ των τριών θεμάτων κληρώνεται ένα, το οποίο και αναπτύσσεται από τους
υποψηφίους. Η κλήρωση γίνεται στην αίθουσα των εξετάσεων ενώπιον των
υποψηφίων.
8. Μετά την εκφώνηση των θεμάτων, οι εισηγητές και διορθωτές των γραπτών
αποσύρονται από την αίθουσα και σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να
παραμείνουν εκεί κατά τη διάρκεια που οι εξεταζόμενοι αναπτύσσουν τα θέματά
τους.
9. Με ευθύνη της ίδιας επιτροπής τα γραπτά καταμετρούνται και παραδίδονται στην
προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος, με ευθύνη της οποίας παραδίδονται
αρχικά στον πρώτο βαθμολογητή και στη συνέχεια, αφού καλυφθεί ο βαθμός του
πρώτου βαθμολογητή, παραδίδονται στον δεύτερο.
10. Ως κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται η κλίμακα από το 0 έως το 10 και επιτυχών
θεωρείται αυτός που στην Εισαγωγή στην Παιδαγωγική και στο μάθημα ειδίκευσης
έλαβε κατά μέσον όρο βαθμό τουλάχιστον 6 και στην ξένη γλώσσα έλαβε κατά μέσον
όρο βαθμό τουλάχιστον 5. Στην περίπτωση που κατά την βαθμολόγηση ενός γραπτού
καταγραφεί ανάμεσα στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμολογητή διαφορά άνω των
τριών μονάδων, το γραπτό παραπέμπεται στον αναβαθμολογητή για τη δική του
βαθμολόγηση, η οποία είναι και η τελική.
11. Οι εισηγητές, βαθμολογητές, και αναβαθμολογητές ορίζονται για κάθε γνωστικό
αντικείμενο από την ΓΣΕΣ.
12. Η επάρκεια στην ξένη γλώσσα πιστοποιείται μέσω γραπτών εξετάσεων που
διεξάγονται κανονικά από την Επιτροπή Διεξαγωγής των Εξετάσεων μέσα από την
ίδια διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να
εξεταστεί, αν επιθυμεί, σε δύο ξένες γλώσσες. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια
εξέτασης είναι συνολικά 4 ώρες και για τις δύο γλώσσες, ο υποψήφιος όμως,
υποχρεούται να παραδώσει το γραπτό στην μία γλώσσα στις 3 ώρες. Αν η
βαθμολογία σε κάθε μια από τις δύο γλώσσες είναι τουλάχιστον 5, τότε ο υποψήφιος
θεωρείται ότι έλαβε ως βαθμολογία στην εξέταση της ξένης γλώσσας τον υψηλότερο

από τους δύο προσαυξημένο κατά μία μονάδα. Αν η βαθμολογία σε μία γλώσσα είναι
μικρότερη του 5, τότε αυτή δεν λαμβάνεται καθόλου υπ’ όψιν.
Γ) Εξαγωγή Αποτελεσμάτων
1. Η εξαγωγή αποτελεσμάτων γίνεται από την Επιτροπή Διεξαγωγής των Εξετάσεων
στην οποία μετέχει ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών. Πριν από την
αποκάλυψη των ονομάτων αποκαλύπτεται ο βαθμός του Α’ βαθμολογητή. Εάν δεν
υπάρχουν διαφορές άνω των τριών μονάδων η Επιτροπή προχωρεί στην αποκάλυψη
των ονομάτων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.
2. Εννοείται ότι σε περίπτωση διαφοράς της βαθμολογίας η Επιτροπή καλεί τον
αναβαθμολογητή πριν από την αποκάλυψη των ονομάτων.
3. Μετά την αποκάλυψη των ονομάτων δεν γίνεται αποδεκτή ένσταση και δεν γίνεται
αποδεκτή καμία αλλαγή της βαθμολογίας.
4. Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων γίνεται με βάση τον συντελεστή κάθε μαθήματος.
5. Για το μάθημα Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη ορίζεται ο
συντελεστής δύο (2), για το μάθημα ειδίκευσης ο συντελεστής τρία (3), για το
μάθημα της ξένης γλώσσας και τη συνέντευξη ο συντελεστής ένα (1).
6. Με βάση την βαθμολογία και τους συντελεστές συντάσσεται πίνακας επιτυχόντων
κατά γνωστικό αντικείμενο και επιλέγεται αυτός ο οποίος συγκέντρωσε τη
μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επιλέγονται και οι δύο. Ο
κατάλογος των επιτυχόντων επικυρώνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ
7. Θέσεις που μένουν κενές σε ένα γνωστικό αντικείμενο μπορούν να καλυφθούν από
επιλαχόντες άλλων γνωστικών αντικειμένων και με κριτήριο την υψηλότερη
συνολική βαθμολογία. Προϋπόθεση προς τούτο αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του
μέλους Δ.Ε.Π., το οποίο θεραπεύει το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. Τα
αποτελέσματα ανακοινώνονται μόνο μετά την επικύρωσή τους.
8. Αλλαγή γνωστικού αντικειμένου δεν επιτρέπεται.
Δ) Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
Η Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνει τον πίνακα αποτελεσμάτων, όπου φαίνεται
η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων. Οι επιτυχόντες εγγράφονται με δήλωσή τους. Η
διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται με την έναρξη των μεταπτυχιακών μαθημάτων
του χειμερινού εξαμήνου.
Άρθρο 5
Διαδικασίες επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
ειδίκευσης
Η επιλογή των φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης γίνεται με τις
διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω:
1. Η Γραμματεία του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, όπως αυτά
προβλέπονται στη σχετική ανακοίνωση. Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα
των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών
φοιτητών και τον διαβιβάζει στην Επιτροπή Διεξαγωγής των Εξετάσεων. Τα
δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους πρέπει να είναι πλήρη και να
έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
2. Η Επιτροπή Διεξαγωγής των Εξετάσεων, αφού παραλάβει από τη Γραμματεία τον
πίνακα των υποψηφίων, ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, συντάσσει
τον τελικό πίνακα υποψηφίων και μεριμνά για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων.
Μετά το πέρας των γραπτών εξετάσεων η Επιτροπή Διεξαγωγής Εξετάσεων
προβαίνει στην έκδοση των αποτελεσμάτων.
3. Οι πίνακες των επιτυχόντων μετά την επικύρωσή τους από τη ΓΣΕΣ
ανακοινώνονται στους χώρους ανακοινώσεων του Τμήματος. Ειδοποιούνται οι
επιτυχόντες να εγγραφούν στο ΠΜΣ σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που
καθορίζεται από την ΓΣΕΣ σε συνεργασία και με τη Γραμματεία του Τμήματος.
Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει
το δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ, εκτός εάν επικαλεσθεί λόγους ανώτερης βίας ή
σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή, η ΓΣΕΣ κρίνει τους λόγους που
επικαλείται ο υποψήφιος και αποφασίζει σχετικά.
4. Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων φοιτητών, που προβλέπεται από το ΠΜΣ
γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα (ΠΜΣ) ως υπεράριθμοι (i) επιτυχόντες σε
αντίστοιχους διαγωνισμούς του ΙΚΥ και έχουν αναγορευθεί σε υποτρόφους του ΙΚΥ,
οι οποίοι εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών. (ii) αλλοδαποί και
ομογενείς Έλληνες υποψήφιοι χωρίς εξετάσεις ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο
αριθμός των εισαγομένων της κατηγορίας αυτής ανέρχεται μέχρι το 30% επί του
αριθμού των εισαγομένων κάθε ακαδ. έτος με τις εξετάσεις που διοργανώνει το
Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθεση εκτός από το πτυχίο ΑΕΙ, είναι στην περίπτωση
αυτή η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι επιλέγονται ύστερα
από αίτησή τους μέσα στις χρονικές προθεσμίες που έχουν καθορισθεί και για τους
Έλληνες υποψηφίους και καλούνται σε συνέντευξη τις ίδιες ημερομηνίες με εκείνους.
Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται ταυτόχρονα με τα αποτελέσματα των εισαγωγικών
εξετάσεων, όπως περιγράφονται στην ανωτέρω παρ. 4Δ.
Άρθρο 6
Διάρκεια σπουδών στο ΠΜΣ
Η διάρκεια σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και για το
Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΔΔ) ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της
Υπουργικής Απόφασης ως εξής:
(α) Για το ΜΔΕ η διάρκεια των σπουδών είναι 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε ειδικές
μόνο περιπτώσεις και με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος είναι δυνατή η παράταση
του παραπάνω ορισθέντος χρόνου για δύο (2) το πολύ εξάμηνα ακόμα. Η παράταση
αυτή μπορεί να δοθεί μόνο μετά από εισήγηση του αντίστοιχου τομέα, όταν
συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι π.χ. σοβαροί λόγοι υγείας. Η πρόταση αυτή υποβάλλεται
προς έγκριση στην ΓΣΕΣ. Σε κάθε περίπτωση για να εξεταστεί αίτηση παράτασης
σπουδών πρέπει να έχει υποβληθεί η πρόταση εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας
και να έχει εγκριθεί από τη ΓΣΕΣ.
(β) Για το ΔΔ ως ελάχιστη διάρκεια σπουδών ορίζονται τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη
από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης του υποψηφίου με την οποία
καθορίζονται το θέμα και ο επόπτης. Ως μέγιστη διάρκεια ορίζονται τα πέντε (5)
ακαδημαϊκά έτη. Σε ειδικές μόνο περιπτώσεις και με απόφαση της ΓΣΕΣ είναι δυνατή
η παράταση του χρόνου αυτού.
(γ) Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου αυτού χρονικού ορίου, ο μεταπτυχιακός
φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ μετά από πρόταση του οικείου τομέα προς την
ΓΣΕΣ, η οποία και λαμβάνει τη σχετική απόφαση.

Άρθρο 7
Παράταση ή αναστολή φοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών
1. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής ή μεταπτυχιακή φοιτήτρια έχει δικαίωμα να ζητήσει,
με αίτησή του, άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της
εκπόνησης της διπλωματικής του εργασίας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση της
ΓΣΕΣ για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους (π.χ. εγκυμοσύνη) μόνο μια φορά και δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων ούτε
μικρότερης του ενός εξαμήνου. Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δύο
ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε περιπτώσεις παρατεταμένης
ασθένειας που πιστοποιείται από δημόσιο φορέα. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης του
μεταπτυχιακού φοιτητή δεν υπολογίζεται σε περίπτωση υπέρβασης της χρονικής
διάρκειας φοίτησης που προβλέπεται από το ΠΜΣ.
2. Φοιτητής, που θα επαναλάβει 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 που παίρνει άδεια
αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο
καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού φοιτητή.
Άρθρο 8
Διδασκαλία μαθημάτων, φοίτηση, εξετάσεις
Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) τουλάχιστον εβδομάδες για διδασκαλία
και δύο (2) εβδομάδες για εξετάσεις. Αν η διδασκαλία κάποιου μαθήματος διαρκέσει
λιγότερο από δέκα εβδομάδες ή λιγότερο από τριάντα συνολικά ώρες διδασκαλίας, το
μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε επαρκώς και οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να
το παρακολουθήσουν σε επόμενο εξάμηνο. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και ο
φοιτητής μπορεί να απουσιάσει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις το πολύ για δύο
τρίωρα.
1. Το πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση του ΜΔΕ περιλαμβάνει μαθήματα
κορμού, μαθήματα ειδίκευσης και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Στα
μαθήματα αυτά μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν άλλα ή να τροποποιηθούν
τα υπάρχοντα, ύστερα από απόφαση της ΓΣΕΣ. Τα μαθήματα κορμού επιδιώκουν να
φέρουν τον μεταπτυχιακό φοιτητή σε μια πρώτη γνωριμία και επαφή με τις μεθόδους
έρευνας που εφαρμόζονται στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής, να τον
προβληματίσουν και να τον εξοικειώσουν με μεθοδολογικά και επιστημολογικά
θέματα.
Μαθήματα του Κορμού είναι:
α. Μεθοδολογία Έρευνας Ι
β. Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ
γ. Στατιστική Ι ( Περιγραφική Στατιστική)
δ. Επαγωγική Στατιστική ΙΙ
ε. Επεξεργασία στατιστικών δεδομένων στις Επιστήμες Αγωγής με χρήση Η/Υ
στ. Colloquium
Η διδασκαλία του κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει από έναν ή και περισσότερους
διδάσκοντες. Έτσι, τα μαθήματα Μεθοδολογία Ι και Μεθοδολογία ΙΙ αναλαμβάνουν
περισσότεροι του ενός διδάσκοντες. Ένας εξ αυτών αναλαμβάνει τον συντονισμό του
μαθήματος, καταρτίζει το πρόγραμμα των μεθόδων που θα διδαχθούν και προβαίνει
στον ορισμό των διδασκόντων για κάθε μέθοδο, ύστερα από συνεργασία μαζί τους.
Στα μαθήματα Μεθοδολογία Ι και Μεθοδολογία ΙΙ γίνεται σε μία πρώτη

φάση εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις μεθόδους επιστημονικής
έρευνας, ενώ σε μία δεύτερη φάση, που καταλαμβάνει το δεύτερο μισό των
μαθήματος Μεθοδολογία ΙΙ γίνεται προσπάθεια εξοικείωσης των μεταπτυχιακών με
τις μεθόδους αυτές στην πράξη. Προς το σκοπό τούτο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
αναλαμβάνουν την ανάλυση μιας οποιασδήποτε δημοσιευμένης μελέτης ή άρθρου,
προκειμένου να αποσαφηνίσουν και να παρουσιάσουν στους συναδέλφους τους τη
μέθοδο έρευνας και τα μεθοδολογικά εργαλεία που ο ερευνητής χρησιμοποίησε στη
συγκεκριμένη αυτή μελέτη.
Το Colloquium είναι σειρά σεμιναριακών διαλέξεων, που γίνονται μια φορά την
εβδομάδα, διοργανώνονται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος και
συντονίζονται από δύο διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ του Τμήματος• η παρακολούθηση
είναι υποχρεωτική για όλους του μεταπτυχιακούς φοιτητές του 1ου κύκλου (MΔΕ).
Oι διαλέξεις αυτές δίνονται από διακεκριμένους έλληνες ή ξένους επιστήμονες, αλλά
και από μεταπτυχιακούς φοιτητές 2ου κύκλου (υποψήφιοι διδάκτορες), οι οποίοι
παρουσιάζουν θέματα άμεσα συνδεμένα με την ερευνητική τους δραστηριότητα. Οι
διαλέξεις αυτές στοχεύουν στο να δώσουν τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς
φοιτητές να ενημερωθούν για τις σύγχρονες και διεθνείς εξελίξεις σημαντικών
θεμάτων σε διάφορες περιοχές των Επιστημών της Αγωγής και να λάβουν γνώση
ζητημάτων για τα οποία υπάρχει σήμερα έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον.
Η συμμετοχή των διδασκόντων στα μαθήματα συλλογικής διδασκαλίας αποτελεί δική
τους εθελοντική προσφορά και δεν αφαιρείται από τις συνολικές τους υποχρεώσεις,
εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οπότε και αποφασίζει περί αυτού η ΓΣΕΣ.
Η ανάθεση της διδασκαλίας ενός μαθήματος του ΠΜΣ εξ ολοκλήρου σε έναν μόνο
διδάσκοντα προσμετράται κανονικά στα συνολικά του διδακτικά καθήκοντα, οπότε
και αφαιρείται η διδασκαλία ενός μαθήματος από το πρόγραμμα προπτυχιακών
σπουδών.
2. (B) Μαθήματα Ειδίκευσης είναι: Το μάθημα Τομέα και το μάθημα ειδίκευσης
Το μάθημα Τομέα οργανώνεται και πραγματοποιείται από τον κάθε Τομέα χωριστά
με ευθύνη του διευθυντή του, εφόσον υπάρχει ικανός αριθμός μεταπτυχιακών
φοιτητών, δηλαδή τουλάχιστον 3. Σε κάθε περίπτωση, ο Τομέας μεριμνά ώστε οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές του να διδαχθούν το μάθημα αυτό στα τρία πρώτα εξάμηνα
των σπουδών τους. Ο διευθυντής του Τομέα οφείλει να παραδώσει στην αρχή του
εξαμήνου πλήρη κατάλογο των μεταπτυχιακών φοιτητών που παρακολουθούν το
συγκεκριμένο μάθημα, το περιεχόμενο και τα αντικείμενα διδασκαλίας του
μαθήματος ως και τους διδάσκοντες κάθε γνωστικού αντικειμένου.
Το μάθημα ειδίκευσης οργανώνεται και πραγματοποιείται με ευθύνη του υπεύθυνου
μέλους ΔΕΠ για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές τους οποίους εποπτεύει. Για την
προσφορά του μαθήματος αυτού δεν είναι απαραίτητη η τρίωρη διδασκαλία επί 13
εβδομάδες. Ο διδάσκων μπορεί να αναθέτει εργασία στον μεταπτυχιακό φοιτητή και
να συναντηθεί τουλάχιστον τέσσερις φορές μαζί του. Η εργασία αυτή μπορεί να
αφορά σε ένα θέμα της ευρύτερης επιστημονικής περιοχής στην οποία εμπίπτει το
γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του και μπορεί να αποτελεί προ-έρευνα
(βιβλιογραφική, εμπειρική, σχεδιασμού μεθοδολογικών οργάνων, όπως το
ερωτηματολόγιο κλπ, ή συνδυασμό τους), συνδεδεμένη με το θέμα της
μεταπτυχιακής εργασίας του, στοχεύει δε στο να δώσει την ευκαιρία στον φοιτητή να
αποκτήσει βαθύτερη και ευρύτερη γνώση της ερευνητικής βιβλιογραφίας και των
μεθοδολογικών προσεγγίσεων που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο των
σπουδών».

Βαθμολογία
Η εξέταση και η βαθμολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με ευθύνη του
διδάσκοντος.
Ειδικά για τα μαθήματα Μεθοδολογία Έρευνας Ι, και Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ οι
διδάσκοντες προσκομίζουν το προς εξέταση θέμα ή θέματα των μεθόδων που
δίδαξαν. Από το σύνολο των θεμάτων αυτών κληρώνονται δύο και οι εξεταζόμενοι
καλούνται να αναπτύξουν κατ’ επιλογήν το ένα εξ αυτών. Στο Μάθημα Μεθοδολογία
Έρευνας ΙΙ η γραπτή εξέταση προσμετρά κατά 50% και το υπόλοιπο 50% εξαρτάται
από την παρουσίαση της εργασίας τους στο πλαίσιο του μαθήματος. Στο μάθημα του
Τομέα η βαθμολόγηση γίνεται κατά τον τρόπο που αποφασίζουν οι διδάσκοντες του
μαθήματος αυτού. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όπου ένας διδάσκων έχει πλήρως
και αποκλειστικώς την ευθύνη του μαθήματος, η εξέταση και η βαθμολόγησή του
ανήκει στη δική του αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα. Για το Colloquium δεν
υπάρχει εξέταση, είναι όμως, υποχρεωτική η παρουσία του φοιτητή.
(Γ) Μεταπτυχιακή Εργασία
1) Η μεταπτυχιακή εργασία συντάσσεται και κατατίθεται από τον μεταπτυχιακό
φοιτητή υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντος και των δύο άλλων μελών της
συμβουλευτικής επιτροπής.
2) Με την έναρξη των μαθημάτων του τρίτου εξαμήνου (τέλη Σεπτεμβρίου) ο
μεταπτυχιακός φοιτητής, ύστερα από συνεργασία με τον επιβλέποντα, καταθέτει στον
διευθυντή του Τομέα πλήρη ερευνητική πρόταση σχετική με το θέμα που προτίθεται
να ερευνήσει. Ο διευθυντής του Τομέα, αφού συγκεντρώσει το σύνολο των
προτάσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών του τομέα, συγκαλεί σε Συνέλευση τον
Τομέα στην οποία καλείται και παρίσταται ο μεταπτυχιακός φοιτητής που υπέβαλε
την πρόταση. Η συνέλευση του Τομέα εξετάζει την πληρότητα και την εγκυρότητα
της πρότασης. Εάν η πρόταση θεωρηθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις, τίθεται υπόψη
της επόμενης ΓΣΕΣ, η οποία αποφαίνεται οριστικά για την έγκριση ή μη της
προτάσεως. Στην περίπτωση που κριθεί ότι η πρόταση δεν πληροί τις σχετικές
προϋποθέσεις, ο Τομέας επιστρέφει την πρόταση στον μεταπτυχιακό φοιτητή με τις
σχετικές οδηγίες και το θέμα επανεξετάζεται με την ίδια διαδικασία.
3) Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται κατά το 3ο και 4ο εξάμηνο
σπουδών, εκτός εάν ο φοιτητής έχει λάβει ειδική άδεια αναστολής ή παράτασης των
σπουδών του, όπως μνημονεύεται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.
4) Μετά την ολοκλήρωσή της, η μεταπτυχιακή εργασία κατατίθεται στα τρία μέλη
της επιτροπής τα οποία, εφόσον κρίνουν ότι η εργασία πληροί τις απαιτήσεις,
συντάσσουν εισηγητικό σημείωμα και καλούν τον υποψήφιο σε δημόσια υποστήριξή
της τουλάχιστον ένα μήνα μετά την κατάθεσή της στα μέλη της Επιτροπής και την
Γραμματεία του Τμήματος, και μετά την υποστήριξή της συντάσσεται πρακτικό από
την τριμελή επιτροπή.
5) Η υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας είναι δημόσια και προαναγγέλλεται με
ειδική ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος, τουλάχιστον 8 ημέρες νωρίτερα.
6) Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης περιλαμβάνει δύο μέρη: κατά το πρώτο ο
μεταπτυχιακός φοιτητής παρουσιάζει και εξηγεί τη μέθοδο και τα μεθοδολογικά
εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, αναλύει τους λόγους της επιλογής του θέματος
και παρουσιάζει τα κυριότερα ευρήματα της έρευνάς του (30 έως 40 λεπτά). Στο
δεύτερο μέρος ακολουθεί διαλογική συζήτηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, τις
μεθόδους έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν και τα ερευνητικά αποτελέσματα που
προέκυψαν. Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων έχουν
τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, οι παρευρισκόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και σε

καμία περίπτωση το ευρύτερο κοινό ή φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου (διάρκεια 30
έως 40 λεπτά).
7) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής ο υποψήφιος και οι λοιποί
αποσύρονται από την αίθουσα. Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής ανταλλάσσουν
απόψεις πάνω στη διατριβή και τον υποψήφιο και αποφασίζουν για τη βαθμολογία
(κλίμακα βαθμολογίας από το 1 έως το 10). Ως βαθμός ισχύει ο μέσος όρος της
βαθμολογίας των τριών μελών στρογγυλοποιούμενος στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο.
Κατόπιν τούτου συντάσσεται το σχετικό πρακτικό όπου και αναγράφεται ο παραπάνω
μέσος όρος και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός που συνοδεύει το βαθμό. Με ευθύνη
του επιβλέποντος το πρακτικό αυτό κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος για
τα περαιτέρω.
Μετά την υπογραφή του πρακτικού καλείται εκ νέου ο υποψήφιος στην αίθουσα όπου
και του αναγγέλλεται το αποτέλεσμα της επιτροπής και ο βαθμός που έλαβε. Στην
αίθουσα μπορεί να παρευρίσκεται το κοινό.
Η απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου γίνεται κατά τη συνεδρία της πρώτης ΓΣΕΣ,
που ακολουθεί τη δημόσια υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας.
Άρθρο 9
Β’ Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα
1. Ο Β’ κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού
Διπλώματος (ΔΔ). Διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2083/92 (άρθρο 12, παράγραφος
5), την Υπουργική Απόφαση Έγκρισης του ΠΜΣ, τις διατάξεις του Εσωτερικού
Κανονισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και από τις διατάξεις του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ.
2. Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του ΔΔ είναι εκείνη που προβλέπεται στο
άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης (Β7/375/19-10-1999 (ΦΕΚ.2003, τ.Β/11-111999). Σε περίπτωση σοβαρού λόγου, ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να ζητήσει,
για μια μόνο φορά, αναστολή της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης
Β7/35/26-1-1994 (ΦΕΚ 95 τ.Β/14-2-1994).
3. Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία, να
περιλαμβάνει αξιόλογα ερευνητικά συμπεράσματα και να περιέχει στοιχεία που
προάγουν την Επιστήμη. Το Διδακτορικό Δίπλωμα είναι ανώτατη ακαδημαϊκή
διάκριση.
Άρθρο 10
Προϋποθέσεις και διαδικασίες επιλογής για τον Β’ κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών
1. Για την εγγραφή στον Β’ κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών, για την εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
• Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που οδηγεί σε
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
• Να έχουν επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
• Να γίνουν δεκτοί από κάποιο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, το οποίο αναλαμβάνει την
επίβλεψη και την καθοδήγηση ενός υποψηφίου ως πρώτο από τα τρία μέλη της
συμβουλευτικής επιτροπής. Το μέλος ΔΕΠ που αναλαμβάνει την καθοδήγηση του
υποψηφίου, ως επιβλέπων, δεν μπορεί να ανήκει στη βαθμίδα του λέκτορα.
2. α) Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται από τη ΓΣΕΣ μετά την πρόταση
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών β) Ο υποψήφιος διδάκτωρ ύστερα από

συνεννόηση με το μέλος ΔΕΠ, που πρόκειται να αναλάβει την ευθύνη της επίβλεψής
του, καταθέτει στην επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών πρόταση για τη διδακτορική
διατριβή σε οκτώ αντίτυπα. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει το αντικείμενο
έρευνας, τη μεθοδολογία της έρευνας, συνοπτική ανάπτυξη της ερευνητικής
διαδικασίας, καθώς επίσης και τη βασική τουλάχιστον βιβλιογραφία επί του θέματος.
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, αφού μελετήσει την πρόταση του υποψηφίου,
τον προσκαλεί σε προσωπική συνέντευξης προκειμένου να διαπιστώσει αν ο
υποψήφιος είναι ενήμερος για την γενικότερη θεματική περιοχή στην οποία εμπίπτει
το αντικείμενο έρευνας, αν κατέχει τις μεθόδους και τα μεθοδολογικά εργαλεία που
κρίνονται απαραίτητα για τη διερεύνηση του αντικειμένου και αν ο ίδιος ο υποψήφιος
είναι σε θέση να αναπτύξει τη σκέψη και την επιστημονική του επιχειρηματολογία
και να πείσει τα μέλη της επιτροπής ότι έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις
υψηλές απαιτήσεις εκπόνησης μιας διδακτορικής διατριβής. γ) Ο επιβλέπων μπορεί,
αν επιθυμεί, να παρευρίσκεται κατά την ώρα της συνέντευξης. Αν στα μέλη της
επιτροπής δεν υπάρχει μέλος ΔΕΠ σχετικό με την επιστημονική κατεύθυνση στην
οποία εμπίπτει η διατριβή, τότε η παρουσία του επιβλέποντος είναι υποχρεωτική. δ)
Οι προτάσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μαζί με όλα τα παραστατικά
στοιχεία για τους τίτλους σπουδών και την επιστημονική εμπειρία του υποψηφίου,
καθώς επίσης και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, εξετάζονται από την Επιτροπή
Μεταπτυχιακών Σπουδών τρεις φορές ετησίως και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο, τον
Ιανουάριο και τον Μάϊο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την
συνεδρίαση της Επιτροπής.
3. α) Η Επιτροπή, αφού διαμορφώσει γνώμη για τον υποψήφιο και το θέμα του,
εισηγείται ανάλογα στη ΓΣΕΣ, η οποία αποφασίζει σχετικά. Στην απόφαση αυτή
περιλαμβάνεται με σαφήνεια το ακριβές θέμα της διατριβής. β) Τροποποίηση του
θέματος της διδακτορικής διατριβής μέσα στην ίδια γνωστική περιοχή μπορεί
να γίνει με απόφαση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή
η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα,
συντάσσει πρωτόκολλο με τον ακριβή τίτλο του νέου θέματος, το οποίο καταθέτει
στη Γραμματεία του Τμήματος. γ) Αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής
και καθορισμός νέου, σε διαφορετικό γνωστικό πεδίο, μπορεί να γίνει μόνο ύστερα
από αίτηση του υποψηφίου και με απόφαση της ΓΣΕΣ, ύστερα από σύμφωνη γνώμη
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται από τη
ΓΣΕΣ νέα τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, η οποία σε συνεργασία με τον
υποψήφιο διδάκτορα, συντάσσει πρωτόκολλο με το ακριβές αντικείμενο του νέου
θέματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο
ελάχιστος χρόνος εκπόνησης της διατριβής αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού του
νέου θέματος.
Άρθρο 11
Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής
1. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας
συνεργάζεται ανελλιπώς με τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και
κυρίως με τον επιβλέποντα καθηγητή. Στην πορεία της ερευνητικής του
δραστηριότητας παρουσιάζει την εργασία του τουλάχιστον μία φορά στο colloquium
των μεταπτυχιακών φοιτητών του α’ κύκλου σε προκαθορισμένη ημερομηνία..
2. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους ο υποψήφιος συντάσσει έκθεση προόδου της
ερευνητικής του εργασίας και της συνολικής του δραστηριότητας κατά το έτος που
πέρασε. Την έκθεση αυτή υποβάλλει στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Η
επιτροπή μελετά την έκθεση του υποψηφίου, την αξιολογεί και καταθέτει σχετικό

πόρισμα - έκθεση στη Γραμματεία του Τμήματος. Μετά από δύο συνεχόμενες
αξιολογήσεις της απόδοσης του υποψήφιου διδάκτορα ως μη ικανοποιητικής, ο
υποψήφιος διαγράφεται από το πρόγραμμα. Η ΓΣΕΣ του Προγράμματος έχει τη
δυνατότητα να αναστείλει τη διαγραφή του υποψηφίου για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, εάν συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί λόγοι ή λόγοι υγείας πλήρως
αιτιολογημένοι και ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της τριμελούς
συμβουλευτικής επιτροπής.
3. Με την ολοκλήρωση του ερευνητικού του έργου και τη συγγραφή της διατριβής, ο
υποψήφιος καταθέτει στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή πλήρες αντίγραφο της
ερευνητικής του εργασίας. Η επιτροπή αξιολογεί την εργασία του υποψηφίου και
αποφασίζει ομόφωνα για την ολοκλήρωση της διατριβής ή υποδεικνύει στον
υποψήφιο να προβεί σε προσθήκες, τροποποιήσεις ή βελτιωτικές παρεμβάσεις στην
εργασία του και να την υποβάλει εκ νέου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
4. Η κατάθεση της διδακτορικής διατριβής από τον υποψήφιο, προκειμένου να
ακολουθήσει η προβλεπόμενη εξέταση, γίνεται με την προϋπόθεση ότι η τριμελής
συμβουλευτική επιτροπή έχει μελετήσει και αξιολογήσει το συνολικό έργο του
υποψηφίου και έχει κρίνει ότι ο ίδιος περάτωσε επιτυχώς το ερευνητικό του έργο,
ανταποκρινόμενος σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Μετά την έγκριση της τελικής
μορφής της από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, η διατριβή υποβάλλεται στην
ΓΣΕΣ με σχετική εισήγηση της επιτροπής πλήρως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη.
Στην εισήγηση αυτή πρέπει να υπάρχει και επισήμανση των σημείων εκείνων της
διατριβής που είναι πρωτότυπα και συμβάλλουν στην προαγωγή της επιστήμης. Ένα
αντίγραφο της διατριβής παραμένει στη Γραμματεία του Τμήματος ενώ μια πολύ
σύντομη περίληψή της υποβάλλεται από τον υποψήφιο στα μέλη της ΓΣΕΣ προς
ενημέρωση.
5. Η ΓΣΕΣ, ύστερα από γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ορίζει την
επταμελή εξεταστική επιτροπή για την αξιολόγηση και την τελική κρίση της
διατριβής. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν τα τρία μέλη της
συμβουλευτικής επιτροπής, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνεται και ομότιμος
καθηγητής. Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής είναι ο επιβλέπων καθηγητής.
6. Η διατριβή υποστηρίζεται δημόσια σε τόπο και χρόνο που ορίζονται οκτώ (8)
τουλάχιστον ημέρες πριν την πρόσκληση και τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τον
ορισμό από την ΓΣΕΣ της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η πρόσκληση
κοινοποιείται στον υποψήφιο διδάκτορα, στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, στα
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, και τοιχοκολλείται στους χώρους ανακοινώσεων του
Τμήματος.
7. Ο υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει τη διατριβή του σε χρόνο που δεν
υπερβαίνει τα 45 λεπτά. Αναλύει το περιεχόμενο της εργασίας του, παρουσιάζει τον
τρόπο έρευνας που ακολούθησε και τα πορίσματα στα οποία κατέληξε. Επισημαίνει
τα σημεία εκείνα που, κατά τη γνώμη του, είναι πρωτότυπα και συμβάλλουν στην
πρόοδο της επιστήμης, καθώς και τα σημεία εκείνα που ενδεχομένως χρειάζονται
παραπέρα μελέτη και έρευνα.
8. Μετά την παρουσίαση της διατριβής από τον υποψήφιο, ο πρόεδρος της
εξεταστικής επιτροπής δίνει το λόγο σε καθένα από τα μέλη της, για να κάνουν
σχετικές παρατηρήσεις και να υποβάλουν ερωτήσεις στον υποψήφιο σχετικές με το
αντικείμενο της διατριβής.
9. Μετά το τέλος της προφορικής δοκιμασίας, η εξεταστική επιτροπή αποσύρεται σε
σύσκεψη, αξιολογεί τη διατριβή, κρίνει και αξιολογεί την επιστημονική επάρκεια και
τη συνολική απόδοση του υποψηφίου κατά την προφορική δοκιμασία και τον

βαθμολογεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού των Μεταπτυχιακών Σπουδών.
10. Η διδακτορική διατριβή που συγκέντρωσε τη σύμφωνη γνώμη πέντε (5)
τουλάχιστον μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, θεωρείται εγκεκριμένη.
11. Το πρακτικό της εξεταστικής επιτροπής, υπογεγραμμένο από όλα τα παρόντα
μέλη της, διαβιβάζεται από τον πρόεδρό της στο Τμήμα.
12. Αν η διδακτορική διατριβή έχει εγκριθεί αλλά έχουν γίνει σχετικές παρατηρήσεις
και υποδείξεις, ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να διορθώσει το κείμενο της
διατριβής του, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις της εξεταστικής
επιτροπής, και μέσα σε διάστημα που ορίζεται από την εξεταστική επιτροπή, να
καταθέσει στον πρόεδρο της επταμελούς επιτροπής τη διατριβή του στην τελική
μορφή της. Ο πρόεδρος της επιτροπής, μετά τον έλεγχο της διατριβής, καταθέτει στον
πρόεδρο της ΓΣΕΣ το πρακτικό της επταμελούς επιτροπής με την έγκριση της
διατριβής. Ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει τη διατριβή του σε τρία αντίτυπα,
ένα στη Γραμματεία του Τμήματος, και δύο στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
Κρήτης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Άρθρο 12
Καθομολόγηση Διδακτόρων
Η αναγόρευση και η καθομολόγηση του Διδάκτορα γίνεται σύμφωνα με τη
διαδικασία και τους τύπους του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
τρεις φορές ετησίως από κοινού με την ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων και
προηγείται αυτής.
Άρθρο 13
Μεταβατική ρύθμιση
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει με την επικύρωσή του από τη ΓΣΕΣ.

