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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8122
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.
με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη
Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή»
του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 36/28.06.2018)
Αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α’ 31) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.
• Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του
π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α΄/03.11.2008) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας».
• Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιε και του άρθρου 33, παραγρ. 2, και 45 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04.08.2017,
τ.Α’).
• Την υπ΄ αριθμ. 2739/27.04.2018 απόφαση της Συγκλήτου (αριθμ. συνεδρίας 34/25.04.2018) με θέμα «Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από
την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα:
Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
• Την απόφαση της υπ΄ αριθμ. 12/25.06.2018 έκτακτης
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών με την οποία καταρτίσθηκε ο Κανονισμός
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαιολογία της Ανατολικής
Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη
Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή».
• Το πρακτικό της υπ’ αριθμ 36/28.06.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 10.1. «Έγκριση Κανονισμών
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων
του Ιδρύματος».

Αρ. Φύλλου 4284

• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και
• Το ΦΕΚ 2884/τ.Β΄(19.07.2018), στο οποίο δημοσιεύθηκε η ανωτέρω απόφαση της Συγκλήτου που αφορά στην
επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου
από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα:
Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή», αποφασίζει
και εγκρίνει τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή», όπως αυτός
καταρτίσθηκε στην υπ΄ αριθμ. 12/25.06.2018 έκτακτη
συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών,
ως ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1. Γενικές Αρχές
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) όπως ορίζεται σχετικά
στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017.
1.1 Αποστολή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Tα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Π.Α.) οδηγούν στην απόκτηση Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) που είναι
ακαδημαϊκοί τίτλοι υψηλού επιπέδου. Μέσω της συστηματικής μελέτης, της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και
της έρευνας επιδιώκουν την παραγωγή νέας γνώσης και
την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας.
1.2 Στόχοι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Π.Α. διοργανώνει προγράμματα μεταπτυχιακών
σπουδών τα οποία στοχεύουν, σύμφωνα με την παρ. 1
άρθρο 30 ν. 4485/2017:
 στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών,
πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,
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 στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες
ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του
πρώτου κλάδου σπουδών των οικείων Τμημάτων.
Επιπλέον, τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών
του Π.Α. στοχεύουν:
 στην καλλιέργεια γνώσης και εξειδίκευσης, με βάση
τους διεθνείς κανόνες δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας, που εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας·
 στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, μέσα
σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκό περιβάλλον, που παρέχει
το υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς
και ευρύτατες ευκαιρίες στους φοιτητές και στις φοιτήτριες για να καταστούν χρήσιμοι και χρήσιμες για την
κοινωνία·
 στην εκπαίδευση φοιτητών και φοιτητριών έτσι
ώστε αφενός, μεν, να κατανοήσουν τις θεωρίες και τις
μεθοδολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με κάθε
περιοχή εξειδίκευσης, αφετέρου, δε, να εμπνευστούν,
για να παράξουν και να εφαρμόσουν νέες θεωρίες και
νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις·
 στην ανάπτυξη και τη διεύρυνση συνεργασιών σε
εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με εκπαιδευτικά
και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με προσφορά ικανού αριθμού προγραμμάτων και
σε άλλες (εκτός της ελληνικής) γλώσσες·
 στην προετοιμασία διπλωματούχων ικανών για επιτυχή σταδιοδρομία τόσο στον δημόσιο όσο και στον
ιδιωτικό τομέα.
Άρθρο 2. Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Π.Α. ιδρύει, οργανώνει και λειτουργεί τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και απονέμει Διπλώματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017 (Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» όπως κάθε φορά ισχύουν.
2.1 Διαδικασία Ίδρυσης νέου Π.Μ.Σ.
Το νομικό πλαίσιο ίδρυσης/επανίδρυσης μονοτμηματικού Π.Μ.Σ. περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4485/2017.
Διευκρινίσεις, επί των ως άνω διαδικασιών, αποτυπώνονται στις σχετικές τυποποιηθείσες διαδικασίες του
Ιδρύματος που έχουν κοινοποιηθεί στα Παν/κα Τμήματα.
2.2 Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ.
καταρτίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος,
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό
τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (παρ. 1 άρθρο
45 ν.4485/2017). Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στις
περιπτώσεις τροποποίησης του Κανονισμού.
Στον παρόντα Κανονισμό παρουσιάζονται η δομή και
οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την
Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή»
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του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Π.Α.) το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
Οι διατάξεις του εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το
νομικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και
συγκεκριμένα τις διατάξεις του ν. 4485/2017
Ειδικότερα, στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. καθορίζονται
όλα τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 45 του προαναφερόμενου νόμου.
Κάθε υποψήφιος/α, που επιλέγει για να φοιτήσει στο
Π.Μ.Σ., θα πρέπει να λαμβάνει εγκαίρως γνώση του παρόντος Κανονισμού και να αποδέχεται τους κανόνες
λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Ο παρών Κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος.
Άρθρο 3. Σκοπός του Π.Μ.Σ.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι οι μ.φ. του προγράμματος να
αποκτήσουν ολιστικά γνώσεις για την Ανατολική Μεσόγειο κατά την αρχαιότητα, μέσα από όλες τις διαστάσεις
της, ταυτόχρονα μυούνται στην ερευνητική διαδικασία,
αλλά και στις διαδικασίες της συμμετοχικής έρευνας στο
πλαίσιο της αρχαιολογικής θεωρίας και στη βάση των
ερευνητικών μεθόδων, οι οποίες προτείνονται στο χώρο
των αρχαιογνωστικών επιστημών και δη της αρχαιολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι μ.φ. εμπλέκονται σε έρευνα
πεδίου, σε εμπειρικές έρευνες και σε πρακτική άσκηση, ενεργοποιώντας θεωρίες, τεχνικές, στρατηγικές και
μεθοδολογικές προσεγγίσεις που άπτονται κατεξοχήν
των ερευνητικών αντικειμένων και ενδιαφερόντων του
Π.Μ.Σ..
Το Π.Μ.Σ. στοχεύει να παρέχει εξειδικευμένες ερευνητικές γνώσεις, να καλλιεργήσει την κριτική και αναλυτική σκέψη, να αναπτύξει την επιστημονική προσέγγιση
θεμάτων της αρχαιότητας της ανατολικής Μεσογείου,
να καταρτίσει τους/τις φοιτητές/τριες ώστε να επεξεργάζονται κριτικά τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές
καθώς και να αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για την διεξαγωγή έρευνας. Σημαντικό επίσης
στόχο αποτελεί η πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών
γνώσεων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι
μ.φ. θα πρέπει να έχουν διαμορφώσει το προφίλ ενός
σύγχρονου ερευνητή.
Άρθρο 4. Αρμόδια Όργανα/Επιτροπές για την
ίδρυση-λειτουργία του Π.Μ.Σ.
Για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ.
αρμόδια όργανα/επιτροπές είναι:
1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος.
2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ)
3. Η Συνέλευση των Τμημάτων (Τ.Μ.Σ, Π.Τ.Δ.Ε.)
4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
5. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. (και ο/η
Αναπληρωτής/τρια του/της Διευθυντή/ντριας
6. Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταπτυχιακών
Φοιτητών/τριων
7. Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή
(Ε.Σ.Ε.)
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4.1 Πρυτανικό Συμβούλιο (παρ. 5 άρθρο 30 του
ν. 4485/2017)
Επιπλέον των αρμοδίων οργάνων, και σύμφωνα με την
παρ. 5 άρθρο 30 ν. 4485/2017, «το Πρυτανικό Συμβούλιο
του οικείου Ιδρύματος έχει την ευθύνη της τήρησης του
νόμου, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των
Π.Μ.Σ. και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, του
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, που προβλέπεται
στο άρθρο 45».
4.2 Σύγκλητος (παρ. 2 άρθρο 31 ν. 4485/2017)
Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα
ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του Π.Μ.Σ.. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί
όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται
από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα (παρ. 2 άρθρο 31
ν. 4485/2017).
4.3 Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (παρ. 5 άρθρο
32 και παρ. 6 και 7 άρθρο 31ν. 4485/2017)
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από
τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, που
εκτελεί χρέη Προέδρου και τους/τις Κοσμήτορες του
οικείου Ιδρύματος, ως Μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής δεν
αμείβονται για τη συμμετοχή τους σε αυτή. Η Επιτροπή
Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζει τις εισηγήσεις για την
ίδρυση νέων Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 32
ν. 4485/2017
4.4 Συνέλευση του Τμήματος (παρ. 3 άρθρο 31
ν. 4485/2017)
Η Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
1. εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης
Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 32
2. ορίζει τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής
3. κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
4. συγκροτεί επιτροπές επιλογής/εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων
5. διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης
για την απονομή του ΔΜΣ
6. ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από
τις διατάξεις του ν. 4485/17
4.5 Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) (παρ. 5 και 8 του άρθρου 31 και παρ. 2 άρθρου 44 του ν. 4485/2017)
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι/
ες έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται
από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία, κατά
τη λήξη της οποίας με ευθύνη της/του Δ/ντριας/ντη
συντάσσεται απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ. καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του. Η θητεία της/του Προέδρου της Σ.Ε.
μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Ο/Η Πρόεδρος της Σ.Ε.
έχει ταυτόχρονα και το ρόλο του/της Διευθυντή/τριας
του Π.Μ.Σ.
Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το
συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και:
- δύναται να εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή
του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων/ουσων
του Π.Μ.Σ. και την αναμόρφωση του προγράμματος
σπουδών.
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- Ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα και τα μέλη της
τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών
(άρθρο 34 παρ.4 ν. 4485/2017)
- Δύναται να εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, μερικής φοίτησης, παράτασης
σπουδών, διαγραφής φοιτητών/τριων, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση
κ.λπ. και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.
4.6 Διευθυντής/ντρια Π.Μ.Σ. (παρ. 8 άρθρο 31
ν. 4485/2017)
Ο/Η Δ/ντης/τρια είναι Μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας
ή της βαθμίδας Αναπληρωτή/ώτριας Καθηγητή/ητριας
του Τμήματος, του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με το
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., είναι επίσης Μέλος της
ΣΕ και ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μαζί με
τον Αναπληρωτή ή την Αναπληρώτριά, από τα εκλεγμένα μέλη της Σ.Ε. για διετή θητεία (ΥΠΕΠΘ Εγκύκλιος,
163204/Ζ1/29.9.2017), χωρίς επιπλέον αμοιβή για το
διοικητικό του έργο ως Διευθυντής/ντρια. Ο Διευθυντής
ή η Διευθύντρια προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος
για τα σχετικά με το Π.Μ.Σ. θέματα. Ο μέγιστος αριθμός
συνεχόμενων θητειών του Διευθυντή ή της Διευθύντριας
ορίζεται σε δύο (2).
Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.:
α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών
και οργάνων του Π.Μ.Σ..
γ) Εισηγείται τη διαδικασία για την αναπλήρωση μελών
επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.
δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση.
ε) Είναι υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση της
εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των
εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.
στ) Με ευθύνη του/της απερχόμενου/ης Δ/ντη/ριας,
κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ συντάσσεται αναλυτικός
απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου
του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του,
με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά
επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ.. O
απολογισμός κατατίθεται στο οικείο Τμήμα στο οποίο
ανήκει το Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 του ν. 4485/2017)
Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ., κατόπιν απόφασης της
Συνέλευσης, εκδίδει και υπογράφει τις εντολές πληρωμής των σχετικών δαπανών και συνυπογράφει τις συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό. Η Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν
εισήγησης του Δ/ντη του Π.Μ.Σ. (ή της ΣΕ), θα αποφασίζει ως προς την οικονομική διαχείριση και ειδικότερα
ως προς την έγκριση των δαπανών του προγράμματος
και θα πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του
συγκεκριμένου προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες.
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4.7 Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών (άρθρο 31, παρ.
3δ του ν. 4485/2017)
Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία Μέλη
Δ.Ε.Π. του Τμήματος και ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος,
Έργο της Επιτροπής αποτελούν τα παρακάτω:
• Αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τα ακαδημαϊκά κριτήρια που τυχόν έχουν τεθεί σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν. 4485/17. (Ο έλεγχος
της πληρότητας των δικαιολογητικών ενεργείται από τη
Γραμματεία του Π.Μ.Σ..
• Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας.
• Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων .
Η τελική κατάταξη των Υποψηφίων με βάση τη λίστα
κριτηρίων του Προγράμματος και η πρόταση επιλογής
Υποψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή, υποβάλλονται
προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος, Η Συνέλευση του Τμήματος, μπορεί να συγκροτήσει επιπλέον
Επιτροπές όπου αυτή κρίνει απαραίτητο. Όλες οι προτάσεις ή αποφάσεις των Επιτροπών εγκρίνονται από τη
Συνέλευση του Τμήματος
4.8 Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή
(Ε.Σ.Ε.),
(άρθρο 44 παρ. 3 επομ. του ν. 4485/2017).
Η Ε.Σ.Ε. είναι αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή
αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. Τα πέντε (5) Μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι
Μέλη Δ.Ε.Π. α' βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου
άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του
άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή επιστήμονες της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν
τα προσόντα που προβλέπονται για τους/τις επισκέπτες/
ριες διδάσκοντες/ουσες στην παράγραφο 5 του άρθρου
36, του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, και με την
προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκοντες/ουσες
σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. Το έκτο μέλος είναι μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια της Σχολής.
Η θητεία των μελών είναι πενταετής, με δυνατότητα
ανανέωσης, εκτός από τον/την φοιτητή/τρια, του οποίου
η θητεία είναι ετήσια.
Η ιδιότητα του/της Προέδρου, ο τρόπος επιλογής του/
της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, καθώς και κάθε
ειδικότερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής,
καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 5. Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε 40 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.
Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών
φοιτητών και φοιτητριών καθορίζεται στο Φ.Ε.Κ. ίδρυσης
του Π.Μ.Σ.
Επιπλέον ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα/ουσα του Π.Μ.Σ ανέρχεται σε
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4, ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος σε σχέση με τον αριθμό των
προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος είναι 0,2
και σε σχέση με τον αριθμό των διδασκόντων/ουσων του
Τμήματος είναι 3 (άρθρο 45 παρ. 1β του ν. 4485/2017).
Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και
ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του
Κανονισμού
Άρθρο 6. Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου
του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και
Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από
τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται κυρίως δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων που
είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της
Αρχαιολογίας και της Αρχαιογνωσίας, καθώς και πτυχιούχοι γενικότερα Τμημάτων Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών και Κοινωνικών Επιστημών των Πανεπιστημίων
της ημεδαπής, πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικείμενου.
Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, κατά τα ανωτέρω
οριζόμενα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει
σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους
στο Π.Μ.Σ.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε
φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80) –σχετ. άρθρο 34 παρ.
7 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 7. Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριων
Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής
γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας
διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που
απαιτείται, αναφέρεται στον Κανονισμό Π.Μ.Σ., στα δε
ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται, περιλαμβάνονται ιδίως, ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα
μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο
του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου
αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς
και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου (παρ. 2 άρθρο 34 ν. 4485/2017).
Η Συνέλευση του Τμήματος, δύναται να καθορίσει με
απόφασή της τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή
των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών.
Άρθρο 8. Διαδικασίες επιλογής
8.1. Προκήρυξη
Κάθε χρόνο το Π.Μ.Σ., μετά από απόφαση της Συνέλευσης δημοσιεύει, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν την
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καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, προκήρυξη, σε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένης και της
ιστοσελίδας του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος,
σχετική με το Π.Μ.Σ, του οποίου η έναρξη έχει προγραμματισθεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος ή εξάμηνο σπουδών.
Στην προκήρυξη αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων, ο αριθμός εισακτέων,
ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, οι προθεσμίες
υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται.
8.2 Υποβολή αιτήσεων
Οι αιτήσεις των Υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται
από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την
προκήρυξη. Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των
δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος»
(https://nautilus.aegean.gr/). Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος, ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων (στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός
του πτυχίου ή του διπλώματος)
5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
8. Δύο συστατικές επιστολές
9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, αγγλικής/γαλλικής/
γερμανικής γλώσσας, επιπέδου Β2
(Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν
της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.. σύμφωνα με το
άρθρο 34 παρ. 2 του ν. 4485/2017).
Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει
να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον
ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του ν. 4485/2017.
8.3 Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση
τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Η αξιολόγηση των ειδικών προσόντων των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής
Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών με βάση σειρά
κριτηρίων επιλογής. Η Ε.Ε.Α. αποτελείται από Καθηγητές/
τριες και Λέκτορες του Τμήματος και ορίζεται από την
Συνέλευση του Τμήματος. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, καταχωρίζονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
και στη συνέχεια αξιολογούνται και μοριοδοτούνται από
την Ε.Ε.Α. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ειδικών
προσόντων, κάθε υποψήφιος/α συγκεντρώνει συγκεκριμένο αριθμό μορίων στη βάση κλίμακας από 0 μέχρι
100. Τα προσόντα που είναι δυνατόν να μοριοδοτηθούν
είναι τα εξής:
- i. Η συνάφεια του προπτυχιακού τίτλου σπουδών ή
παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών
με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. (μέσος όρος βαθμολογίας)
(έως δεκαπέντε (15) μόρια).
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- ii. Ο βαθμός του πτυχίου που έχει καταθέσει ο/η υποψήφιος/α (έως δέκα (10) μόρια).
- iii. Η προπτυχιακή διπλωματική εργασία του/ης
υποψηφίου/ας και η συνάφειά της με την ειδίκευση
του Π.Μ.Σ. (έως δέκα (10) μόρια). Η εξακρίβωση της
συνάφειας της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας,
εξασφαλίζεται από την Ε.Ε.Α. Η προπτυχιακή διπλωματική εργασία που κρίνεται ότι δεν είναι συναφής με το
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. μπορεί, στη συνέχεια,
να αξιολογηθεί και να μοριοδοτηθεί ως επιστημονική
εργασία δημοσιευμένη.
- iv. Το ερευνητικό – επιστημονικό και συγγραφικό
έργο του/της υποψηφίου/ας μπορεί να λάβει έως και είκοσι (20) μόρια. Το ερευνητικό – επιστημονικό έργο του/
της υποψηφίου/ας αξιολογείται και μοριοδοτείται, μόνο
όταν αυτό είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά
περιοδικά ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και
σε συνάρτηση με τη συνάφειά του με την ειδίκευση του
Π.Μ.Σ. Η εξακρίβωση της συνάφειας εξασφαλίζεται από
την Ε.Ε.Α.
- v. Οι πρόσθετοι, πέραν του πρώτου, μεταπτυχιακοί
ή προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών Α.Ε.Ι. από πανεπιστήμια
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μπορούν να λάβουν έως
είκοσι (20) μόρια ως εξής: Δέκα (10) μόρια αντιστοιχούν
σε ένα Μ.Δ.Ε. και από πέντε (5) μόρια για κάθε δεύτερο
και τρίτο πτυχίο Α.Ε.Ι. αντίστοιχα. Τα πτυχία πανεπιστημίων της αλλοδαπής μοριοδοτούνται, μόνον όταν είναι
αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμα
με τα πτυχία που χορηγούνται από τα ελληνικά Πανεπιστήμια.
- vi. Η επάρκεια γνώσης ξένων γλωσσών πέραν της
υποχρεωτικής (η επάρκεια γνώσης μίας ξένης γλώσσας
είναι υποχρεωτική και ΔΕΝ μοριοδοτείται) λαμβάνει έως
15 μόρια (πέντε (5) μόρια ανά γλώσσα). Για τη μοριοδότηση είναι αναγκαία η πιστοποίηση επάρκειας γνώσης της
ξένης γλώσσας (το ίδιο ισχύει και για την υποχρεωτική
γλώσσα). Η επάρκεια πιστοποιείται με επικυρωμένο αποδεικτικό Ξένης Γλώσσας, σύμφωνα το παράρτημα Τίτλων
Γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π. το οποίο επισυνάπτεται πάντα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ή εάν
υπάρχει, αποδεικτικό λήψης πτυχίου από Ξενόγλωσσο
Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Ξενόγλωσσων Φιλολογιών.
- vii. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των
υποψηφίων (π.χ. επαγγελματική εμπειρία, συστατικές
επιστολές) μπορεί να λάβει έως δέκα (10) μόρια.
Το σύνολο των μορίων που είναι δυνατό να συγκεντρώσει ένας/μια υποψήφιος/α από τη διαδικασία
αξιολόγησης των ειδικών προσόντων, δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα εκατό (100) μόρια.
- 2. Για την ολοκλήρωση της επιλογής των υποψηφίων
στο Π.Μ.Σ. δύναται να πραγματοποιηθεί και προφορική
συνέντευξη. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης εκτιμάται η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου και άλλα
πρόσθετα προσόντα, πέραν των ειδικών, όπως προσδιορίστηκαν παραπάνω, μεταξύ των οποίων, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η επιστημονική κατάρτιση κυρίως στα
γνωστικά πεδία του Π.Μ.Σ., η κριτική και δημιουργική
του/ της ικανότητα, η λοιπή ερευνητική δραστηριότη-

52662

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

τα, καθώς και τα κίνητρά του/της για την επιλογή του
συγκεκριμένου Π.Μ.Σ.
Η συνέντευξη δεν μοριοδοτείται, αλλά φέρει χαρακτήρα αποσαφήνισης ζητημάτων που άπτονται της
υποψηφιότητας.
- 3. Επίσης συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα των
υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί από τους/τις ίδιους/ες στη
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τέτοια προσόντα είναι η κατοχή
και άλλων πανεπιστημιακών τίτλων (μεταπτυχιακών και
προπτυχιακών) πέραν του πρώτου, το επίπεδο γνώσης
ξένης γλώσσας, η κατοχή περισσότερων από μιας ξένων
γλωσσών, το επίπεδο γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.
8.4 Κατάρτιση Πίνακα Αξιολόγησης
Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων
και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.
Ειδικότερα:
α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη
κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
β) Απορρίπτει τους/τις υποψηφίους/ες που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια. όπως αυτά ορίζονται
από τις ισχύουσες διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό (τίτλος σπουδών α’ κύκλου, επαρκής γνώση μίας
τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής
του Π.Μ.Σ. εν προκειμένω της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής)
γ) Δύναται να καλέσει σε συνέντευξη όσους/ες υποψηφίους/ες πληρούν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα. Η
συνέντευξη πραγματοποιείται από τα Μέλη της οικείας
Επιτροπής Επιλογής.
ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους/τις υποψηφίους/ες και
εισηγείται την τελική επιλογή.
στ) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός
πίνακας των επιτυχόντων/ουσων εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη Συνέλευση και αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Τμήματος.
Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι/ες υποψήφιοι/ες με τον ίδιο συνολικό αριθμό μορίων, τότε για
την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός
του διπλώματος ή του πτυχίου, αν και σε αυτήν την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τότε για την τελική τους
κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των συγγενών μαθημάτων προς το Π.Μ.Σ.
8.5 Εγγραφή επιλεγέντων/εισων στο Π.Μ.Σ.
Οι επιλεγέντες/εισες εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. εντός
της προθεσμίας που ανακοινώνεται από τα η Γραμματεία
προσκομίζοντας για την εγγραφή τους τα δικαιολογητικά
που αναφέρονται στην ανακοίνωση.
Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριων, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες/
ουσες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.
Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 8 άρθρο 34 ν. 4485/2017,
μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι (ένας/μία ανά
Π.Μ.Σ. και ανά έτος) μετά από αίτησή τους σε Π.Μ.Σ.
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Τμήματος του Ιδρύματος που υπηρετούν συναφούς
αντικειμένου με τον τίτλο σπουδών τους και του έργου
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 9. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
9.1 Χρονική διάρκεια φοίτησης (άρθρο 33
ν. 4485/2017).
Α. Οι σπουδές για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ορίζονται
σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων τα
δύο είναι διδακτικά εξάμηνα με την παρακολούθηση μαθημάτων, εργαστηρίων και σεμιναρίων και κάθε άλλου
είδους εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων
του Π.Μ.Σ. και το τρίτο διατίθεται για πρακτική άσκηση
και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης φοίτησης
για ένα ακόμη εξάμηνο κατόπιν αίτησής του/ης μ.φ. προς
τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και μετά από απόφαση της
Συνέλευσης.
Β. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ορίζεται
σε τέσσερα εξάμηνα. Μετά τη λήξη του ανώτατου αυτού χρονικού διαστήματος ο/η μ.φ. διαγράφεται από το
Π.Μ.Σ. μετά από απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος.
9.2. Μερική φοίτηση
Δεν προβλέπεται μερική φοίτηση στο Π.Μ.Σ.
9.3 Αναστολή φοίτησης (άρθρο 33 παρ. 3 του
ν. 4485/2017)
Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια με αίτησή του
εντός του χρόνου της κανονικής διάρκειας φοίτησής του
μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης,
η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα
εξάμηνα, ούτε να είναι μικρότερη του ενός εξαμήνου.
9.3.1 Διαδικασία αναστολής
Η διαδικασία αναστολής αναλύεται στα παρακάτω
βήματα:
1. Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, στην αρχή του
ακαδ. Εξαμήνου στη Συνέλευση του Τμήματος, στην
οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους αιτείται την αναστολή. (Το αίτημα αναστολής θα πρέπει να
υποβληθεί εντός των 3 πρώτων εξαμήνων και μόνον
εντός του χρόνου της κανονικής διάρκειας φοίτησης).
Στην αίτηση επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά
εάν υπάρχουν.
2. Σχετική αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος, όπου θα αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική
ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα
του/της φοιτητή/τριας.
Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται ξανά αυτομάτως μετά
τη λήξη της αναστολής. Όσοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες έχουν λάβει από τον Φορέα Εργασίας τους
εκπαιδευτική άδεια για τη φοίτησή τους σε Π.Μ.Σ. δεν
δικαιούνται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστολή
φοίτησης.
Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν
προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια
κανονικής φοίτησης.
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9.4 Διαγραφή φοιτητή/τριας
Η Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών,
μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη
διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων εάν:
- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών
-έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα
- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο
Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, εκτός
αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί και εξαιρετικοί λόγοι (άρθρο 42, παραγρ. 3 του ν. 4521/18, ΦΕΚ 38/
2-3-2018, τ.Α΄)
- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά τη
συγγραφή των εργασιών τους
- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης
-αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριων
- Αν προβούν σε πράξεις που παραβιάζουν το πειθαρχικό δίκαιο ή τον /ποινικό νόμο και αφού τηρηθεί η
νόμιμη διαδικασία.
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Σε ενδεχόμενη απόφαση διαγραφής του/της μ.φ. από
το Π.Μ.Σ. δεν επιστρέφονται τα καταβληθέντα δίδακτρα.
Άρθρο 10. Πρόγραμμα Σπουδών
10.1 Πρόγραμμα μαθημάτων (άρθρο 32 παρ. 2 του
ν. 4485/17)
1. Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
2. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε
ενενήντα (90) (ECTS). Στο Α΄ και στο Β΄ εξάμηνο απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) υποχρεωτικών μαθημάτων και μιας (1) ελεύθερης επιλογής, σε
σύνολο έξι (6) προσφερόμενων ανά εξάμηνο, καθένα
από τα οποία αντιστοιχεί σε έξι (6) (ECTS).
Το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην πρακτική Άσκηση (6 ECTS) και τη συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας
Ειδίκευση (24 ECTS). Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Υ1
Υ2
Y3
Υ4
ΚΕΥ1
ΚΕΥ2
ΚΩΔΙΚΟΣ
Υ5
Υ6
Υ7
Υ8

ΚΥΕ3
ΚΥΕ4
-

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ: ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ I
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΑΡΧΑΪΚΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΤΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
(ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ)
ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΩΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ: ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΕΣ
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ:
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
8ΟΣ-6ΟΣ ΑΙ. Π.Χ.: Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ ΙΙ: ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
(ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ)
ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ:

ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Π.Μ. (ECTS)

Υ

6

Y

6

Υ

6

Υ

6

ΚΕΥ

6

ΚΕΥ

6

-

30

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Π.Μ. (ECTS)

Υ

6

Υ

6

Υ

6

Υ

6

ΚΕΥ

6

ΚΕΥ

6

-

30
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ΠΑ
Μ.Δ.
Ε.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το Π.Μ.Σ. προσφέρει συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου στον τομέα της
Αρχαιολογίας, σύμφωνα και με το Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 και 8 του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα): Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του κύκλου
σπουδών ο/η μ.φ. θα είναι σε θέση:
• Να αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία της αρχαιολογίας
της ανατολικής Μεσογείου, τα ειδολογικά χαρακτηριστικά της, καθώς και ιδιαίτερα ζητήματά της.
• Να αντιλαμβάνεται τις διαφορετικές μορφές αρχαιολογικής μαρτυρίας και να είναι σε θέση να τις συνδυάζει,
να τις συγκρίνει, να τις αναλύει και να τις ερμηνεύει.
• Να αντιλαμβάνεται τη σημασία και τον ρόλο των αρχαίων πολιτισμών στη διαμόρφωση τόσο κοινών όσο
και ιδιαίτερων πολιτισμικών ταυτοτήτων στον αρχαίο
μεσογειακό χώρο.
• Να εξηγεί την εμφάνιση και εξέλιξη των πολιτισμών
της Μεσογείου και να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητές
τους.
• Να εξηγεί τα πολιτισμικά δάνεια, επιδράσεις και επιρροές μεταξύ των λαών της Μεσογείου
• Να εφαρμόζει μεθοδολογίες και πρακτικές και να
αξιοποιεί γνώσεις στο αντικείμενο της Αρχαιολογίας σε
ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο
10.2 ΕCTS
Σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα στον Ευρωπαϊκό
Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, μία πιστωτική μονάδα
(ECTS) αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες συνολικού φόρτου
απασχόλησης των φοιτητών.
Στο παρόν Π.Μ.Σ., σε ό,τι αφορά τις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες στο πλαίσιο των μαθήματων για την
εσωτερική κατανομή του φόρτου απασχόλησης των
φοιτητών αυτή αφορά και κατανέμεται σε δύο τύπους
απασχόλησης: Α και Β.
Α) φυσικής παρουσίας/συμμετοχής των φοιτητών σε
εκπαιδευτικές δραστηριότητες (διαλέξεις, σεμινάρια,
παρουσίαση εργασιών, εξετάσεις, λοιπές εκπαιδευτικές
δραστηριότητες συμβατικές ή μη)
Β) κατ’ ιδίαν προετοιμασία (μελέτη, εκπόνηση εργασιών, συνεργασίες με διδάσκοντες, προετοιμασία για
εξετάσεις κ.λπ.).
Kάθε μία ώρα απασχόλησης τύπου Α αντιστοιχεί σε
τέσσερις (4) ώρες κατ’ ιδίαν απασχόλησης τύπου Β.
Κατά συνέπεια, τα 30 ECTS που πρέπει να συγκεντρώσουν οι φοιτητές σε κάθε εξάμηνο από το σύνολο των
μαθημάτων αντιστοιχούν σε συνολικό φόρτο απασχόλησης ίσο προς επτακόσιες πενήντα (750) ώρες ανά εξάμηνο, οι οποίες κατανέμονται σε εκατόν πενήντα (150)
ώρες φυσικής παρουσίας/συμμετοχής των φοιτητών σε
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εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εξακόσιες (600) ώρες
κατ’ ιδίαν προετοιμασίας και μελέτης.
10.3 Γλώσσα διδασκαλίας (άρθρο 32 παρ. 2στ του
ν. 4485/2017)
Ως βασική γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική.
Δύναται κάποια μαθήματα εν όλω ή εν μέρει να προσφέρονται και στην Αγγλική, κατόπιν απόφασης της
Συνέλευσης του Τμήματος. Η γλώσσα εκπόνησης της
διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όχι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 35% κατά την παρ. 3, άρθρο 30, ν.4485/2017,
όπως κάθε φορά ισχύει).
10.4 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος
Στην αρχή κάθε εξαμήνου και πριν την έναρξη των
μαθημάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή
του Π.Μ.Σ. το ετήσιο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος, το οποίο έχει επιμεληθεί ο Διευθυντής ή η
Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. και έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση και το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διδακτικών περιόδων, τις περιόδους
εξετάσεων, τις αργίες κ.λπ. Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών εναρμονίζεται κατά το δυνατόν με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο των
προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος.
Στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται το ωρολόγιο
πρόγραμμα της περιόδου, στο οποίο περιλαμβάνονται
οι ημέρες και οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι
ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων κ.λπ.
10.5 Ημερομηνίες εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων
Στην αρχή κάθε ακαδ. εξαμήνου, πριν την έναρξη των
μαθημάτων καθορίζονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ./Τμήματος οι ημερομηνίες εγγραφής
των φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και η διαδικασία
δηλώσεων των μαθημάτων που θα επιλέγονται σε κάθε
εξάμηνο.
10.6 Διάρκεια Μαθημάτων
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/2.7.2015/θέμα 3.2 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, για την ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα
έως δεκατρείς ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης (συμπεριλαμβάνονται σε αυτές διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, εργαστηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα
πεδίου κ.λπ.). Το εν λόγω Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα με (δέκα) 10 ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης ανά
εξάμηνο –η διάρκεια εκάστης ενότητας ορίζεται σε (2)
ώρες– και μία (1) εβδομάδα για εξετάσεις (Οι εξεταστικές
περίοδοι είναι τρείς: Φεβρουαρίου, Ιουνίου και η επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου).
10.7 Ημέρες Μαθημάτων
Τα δια ζώσης μαθήματα σε κάθε εξάμηνο διεξάγονται
σε 4 τριήμερα Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής, σύ-
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νολο 8 στα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, στον χώρο του
Πανεπιστημίου, στη Ρόδο.
10.8 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (άρθρο 30 παρ. 3 του
ν. 4485/2017)
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια
των δύο διδακτικών εξαμήνων (χειμερινό και εαρινό).
[διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έως
35% συνολικά στο πρόγραμμα διδασκαλίας (παρ. 3, αρ.
30, ν. 4485/2017, όπως κάθε φορά ισχύει)με το ανωτέρω
ποσοστό να μπορεί να ποικίλλει ανά μάθημα.
Το πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που μπορούν να συνδυάζουν:
(α) μαθήματα, η παρακολούθηση των οποίων είναι
υποχρεωτική και διεξάγονται κατά κύκλους (modules),
(β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/
μάθησης από απόσταση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του δικτύου εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, moodle.aegean.gr., όχι σε ποσοστό μεγαλύτερο
του 35% κατά την παρ. 3, άρθρο 30, ν.4485/2017) με το
ανώτερο ποσοστό να μπορεί να ποικίλλει ανά μάθημα.
Στα (δια ζώσης) μαθήματα αναπτύσσονται θεωρητικοί
προβληματισμοί, διασαφηνίζονται έννοιες προωθείται
η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η συνεργατική μάθηση και υλοποιείται μέρος της αξιολόγησης των επιμέρους μαθημάτων, ενώ με τις διαδικασίες ηλεκτρονικής
μάθησης εξασφαλίζεται η διαρκής συμμετοχή, σύγχρονη
και ασύγχρονη διαρκής επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων/ διδασκουσών και μ.φ., καθώς και μεταξύ των μ.φ.,
πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και βιβλιογραφία και
η αναλυτικότερη αξιολόγηση των Μ.Φ.
10.9 Όρια απουσιών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες υποχρεούνται να παρακολουθούν όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή
μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα
συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνον αν έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% των ωρών της διδασκαλίας
του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή και
παρακολούθηση διαπιστώνεται με ευθύνη των διδασκόντων και διδασκουσών των μαθημάτων.
Άρθρο 11. Διδάσκοντες/ουσες στο Π.Μ.Σ./
Ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος
Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν/μία ή περισσότερους/ες διδάσκοντες/ουσες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται
από τη Συνέλευση ένας/μια διδάσκων/ουσα ως υπεύθυνος/η/ συντονιστής/τρια του μαθήματος. Ενδέχεται
να γίνονται συν-αναθέσεις σε περισσότερες/ους της/
του μίας/ενός διδάσκουσας/οντος.
Η ανάληψη διδασκαλίας μαθήματος στο Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36
ν. 4485/2017.
Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσκλησης από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, καθώς και
οι ειδικότεροι όροι απασχόλησης και κάθε θέμα σχετικό
με τους επισκέπτες/τριες διδάσκοντες/ουσες, οι οποίοι/
ες δύναται να είναι καταξιωμένοι/ες επιστήμονες που
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έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή/τριας ή ερευνητή/
τριας σε ερευνητικό κέντρο ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (άρθρο
36 παρ. 5 του ν. 4485/2017) θα οριστούν με απόφαση
της Συνέλευσης, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
Επίσης, οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής ομοτίμων καθηγητών ή αφυπηρεσάντων μελών
ΔΕΠ σε Π.Μ.Σ. (άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4485/2017) θα
οριστούν με απόφαση της Συνέλευσης, στο πλαίσιο της
κείμενης νομοθεσίας.
Σε κάθε περίπτωση, η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος –κατά κανόνα-ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε και με βάση τις προϋποθέσεις
που θέτει το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.
11.1 Υποχρεώσεις Διδασκόντων/ουσών
Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων/ουσων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος
(βλέπετε Παράρτημα 3), του συνοπτικού περιεχομένου
και τίτλου των διαλέξεων με παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, του τρόπου εξέτασης του μαθήματος, η επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας, η επικοινωνία με τους/
τις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες.
Άρθρο 12. Αξιολόγηση επίδοσης στα μαθήματα
Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή ή
προφορική εξέταση, εργασία, ή συνδυασμό των παραπάνω, καθώς επίσης και με απαλλακτική εργασία.
Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών/τριων σε ένα μάθημα, αποτελεί
αποκλειστική ευθύνη του/της διδάσκοντος/ουσας, στον/
ην οποίο/α από Συνέλευση έχει ανατεθεί η διδασκαλία
του μαθήματος.
Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα
γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήματα
και αποτελεί παράγωγο της αντικειμενικής εκτίμησης
της απόδοσης του φοιτητή ή της φοιτήτριας στο συγκεκριμένο μάθημα (εργασίες, εξετάσεις, κ.λπ.). Τα κριτήρια
αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα, γνωστοποιούνται στην αρχή του ακαδ. εξαμήνου από τον /την διδάσκοντα/ουσα- υπευθύνου/συντονιστή του μαθήματος
και αναγράφονται επίσης στην φόρμα περιγραφής (περίγραμμα) του κάθε μαθήματος που είναι αναρτημένη
στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ..
Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από
το σύνολο των επιδόσεων του φοιτητή ή της φοιτήτριας σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις)
σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει ο διδάσκων ή η
διδάσκουσα στην αρχή του εξαμήνου.
Γ. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μ.φ. ορίζεται από το μηδέν (0) ως το δέκα
(10): άριστα από οκτώ και πενήντα (8,50) μέχρι δέκα (10),
λίαν καλώς από έξι και πενήντα (6,50) ως και οκτώ και
σαράντα εννέα (8,49), καλώς από πέντε (5) ως και έξι και
σαράντα εννέα (6,49).
Άρθρο 13. Εξεταστικές περίοδοι
Οι εξεταστικές περίοδοι είναι δύο: Φεβρουαρίου και
Ιουνίου και εναρμονίζονται κατά το δυνατόν με τις εξε-
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ταστικές περιόδους των προπτυχιακών προγραμμάτων
σπουδών, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος.
Σχετικά με την προθεσμία κατάθεσης αποτελεσμάτων
εξέτασης μαθημάτων από τους/τις Διδάσκοντες/ουσες
ισχύουν τα προβλεπόμενα κάθε φορά στο Ακαδημαϊκό
Ημερολόγιο του Ιδρύματος.
Σε περίπτωση που φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε
ένα μάθημα, μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό
στην (επαναληπτική) εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Αν ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια αποτύχει στην
εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων στην τελευταία εξεταστική που έχει δικαίωμα να συμμετέχει, βάσει του
Κανονισμού, ούτως ώστε να σύμφωνα με τον παρόντα
Κανονισμό να θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα, εξετάζεται ύστερα από αίτησή
του, στην ίδια εξεταστική περίοδο, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι/ες έχουν το ίδιο
ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο/α
μάθημα/μαθήματα και ορίζονται από Συνέλευση του
Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η
της εξέτασης του κάθε μαθήματος διδάσκων/ουσα (παρ.
6 άρθρο 34 ν. 4485/2017). Εάν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια
δεν υποβάλει αίτηση εντός των προβλεπόμενων από
το Τμήμα χρονικών ορίων ή εάν αποτύχει στην εξέταση
από την τριμελή επιτροπή, τότε διαγράφεται οριστικά.
Άρθρο 14. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Επιβλέποντες/ουσες Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας
Στο Γ’ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Ο/Η μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα
υποβολής θέματος, εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα των Α και Β εξαμήνων.
Το θέμα της Μ.Δ.Ε. δύναται να οριστεί μετά το πέρας
του Β΄ εξαμήνου, με την προϋπόθεση ότι ο/η μ.φ. έχει
εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα των δύο εξαμήνων,
μετά από συνεννόηση του/της μ.φ. και του επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας. Σε περίπτωση που ο/η μ.φ
πρόκειται να εξεταστεί στην επαναληπτική εξεταστική
του Σεπτεμβρίου για μάθημα στο οποίο απέτυχε, τότε
το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
θα οριστεί μετά την επιτυχή εξέτασή του/της και αφού
υποβάλλει αίτηση εντός της 1ης εβδομάδας του γ’ (χειμερινού) εξαμήνου σπουδών, στην οποία αναγράφεται
ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η
προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται
περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, στη Γραμματεία
του Π.Μ.Σ.. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. προωθεί την αίτηση
στην Συντονιστική Επιτροπή.
Το θέμα και ο ορισμός τριμελούς επιτροπής επιβλεπόντων/ουσών, της Μ.Δ.Ε. ορίζεται μόνο εφόσον ο/η
μ.φ α) έχει τακτοποιήσει πλήρως τις οικονομικές του/
της υποχρεώσεις προς το Π.Μ.Σ. β) έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς τον κύκλο των μαθημάτων.
14.1 Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας
Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από την αίτηση
του/της ενδιαφερόμενου/ης στην οποία αναγράφεται,

Τεύχος Β’ 4284/27.09.2018

ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η
προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται
περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την
επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από
τα μέλη της οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα (παρ.
4, άρ. 34, ν. 4485/2017).
Ο/Η Επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δύναται να είναι διδάσκων/ουσα που έχει
αναλάβει αυτοδύναμο διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. ή διδάσκοντες /ουσες του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών,
σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.
Κάθε Επιβλέπων/ουσα μπορεί ν΄ αναλαμβάνει την επίβλεψη έως επτά (7) διπλωματικών εργασιών ανά έτος.
Τα λοιπά δύο Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί να προέρχονται από όλες τις κατηγορίες
διδασκόντων/ουσών που δύναται να αναλάβουν αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο
36 του ν. 4485/2017. Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ..
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας
άσκησης καθηκόντων επίβλεψης επί μακρό χρονικό διάστημα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η Σ.Ε., δύναται
να προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, στην
αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή Μέλους
της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κατόπιν αίτησης
του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας και γνώμη του/
της προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας ή Μέλους.
Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι
πρωτότυπο.
Ο τρόπος συγγραφής της Μ.Δ.Ε. έχει συγκεκριμένες
προδιαγραφές (βλ. παράρτημα 4), περιλαμβάνεται σε
απόφαση της Συνέλευσης και είναι αναρτημένος στην
ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ..
Ο σχεδιασμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κάθε φοιτητή/τριας γίνεται με ευθύνη του/της
Επιβλέποντος/ουσας. Σημειώνεται επίσης ότι με ευθύνη
του/της Επιβλέποντος/ουσας και του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας όλες οι μεταπτυχιακές εργασίες
θα πρέπει να αποδέχονται τις αρχές Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας του Ιδρύματος.
14.2 Γλώσσα συγγραφής (άρθρο 32 παρ. 2 περιπτ. στ’
του ν. 4485/2017)
Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.
14.3 Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
(άρθρο 34, παρ. 4 του ν. 4485/2017)
Για να εγκριθεί η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία,
ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Η Μ.Δ.Ε. οφείλει να ακολουθεί τις προδιαγραφές/οδηγίες συγγραφής, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα 3
του παρόντος κανονισμού. Η εξέτασή της είναι υποχρεωτική και γίνεται στην έδρα του Τμήματος στον χώρο
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται από την Τριμελή Επιτροπή.
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Μετά το πέρας της περιόδου συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας, οι φοιτητές/
τριες παραδίδουν ηλεκτρονικώς ή εντύπως αντίτυπό
της στα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας στα Μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται
τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής
περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα παραπομπής της
εξέτασης σε επόμενη εξεταστική περίοδο.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες υποχρεούνται επίσης να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. πριν την υποστήριξη, υπεύθυνη δήλωση
στην οποία θα αναφέρουν τα ακόλουθα: «Είμαι συγγραφέας αυτής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
και κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία
της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην
εργασία. Επίσης, έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από
τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων ή ιδεών, είτε αυτές
αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από εμένα
προσωπικά, ειδικά για τη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία».
Η έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει
την υποστήριξή της ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής
(παρ. 4 άρθρο 34 ν. 4485/2017). Ακολουθείται η εξής
διαδικασία (απόφαση της υπ’ αριθμ. 10/05.11.2015/θέμα
2.1.8 Συνεδρίασης της Συγκλήτου):
Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει για την
εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας. Συνεδριάζει νομίμως, μόνο όταν παρευρίσκονται και τα τρία Μέλη της
(εδάφιο 5 παρ. 1 άρθρο 14 ν.2690/1999). Σε περίπτωση
δε που σε αυτήν μετέχουν Εξωτερικά Μέλη (μέλη άλλων
Τμημάτων του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ), δίνεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για τη διευκόλυνση των Εξωτερικών
Μελών (σχετική η υπ’ αριθμ. φ122.1/42/23076/β2/
24-2-2011, κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 433/
17-3-2011, τ.Β΄). Κατά την ημέρα της συνεδρίασης, τα
Μέλη της Τριμελούς Επιτροπής ανταλλάσσουν απόψεις, υποβάλλουν ερωτήσεις στον εξεταζόμενο ή την
εξεταζόμενη, ακολούθως αποφαίνονται για τον τελικό
αξιολογικό βαθμό, συντάσσουν το σχετικό έντυπο αξιολογικής κρίσης, το υπογράφουν και σε επόμενο χρόνο
το παραδίδουν στη Γραμματεία. Η ημέρα της εξέτασης
καθορίζεται από την Τριμελή Επιτροπή. Για την έγκριση
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας απαιτείται
σωρευτικά: α) η σύμφωνη γνώμη των 2/3 των Μελών
της Επιτροπής και β) ο μέσος όρος της βαθμολογίας των
τριών μελών της επιτροπής να είναι ίσος ή μεγαλύτερος
του πέντε (5). Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
βαθμολογείται από μηδέν (0,00) έως δέκα (10,00).
Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής της, μετά από τρεις μήνες, αφού
βελτιώσει την εργασία ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/
τρια σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Σε
περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή, ο/η
μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποκλείεται από τη χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που
προτείνει η Επιτροπή, και πριν την καθομολόγηση του
φοιτητή ή της φοιτήτριας κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη
του Π.Α. σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της διαδικτυακής
Πύλης της Βιβλιοθήκης και αναρτάται στον ιστότοπο
της οικείας Σχολής (άρθρο 34, παράγραφος 5, νόμος
4485/2017). Ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο κατατίθεται στη
Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 15. Πρακτική Άσκηση
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες δύνανται να πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση
σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών τους και την κείμενη Νομοθεσία.
Σημαντική προτεραιότητα στη φιλοσοφία του Π.Μ.Σ.
αποτελεί η πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων. Στο πλαίσιο των Πρακτικών Ασκήσεων μεταξύ
άλλων περιλαμβάνονται εργαστηριακή πρακτική στο
Εργαστήριο για το Αρχαίο Κόσμο της Μεσογείου του
Τ.Μ.Σ. και το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας του Τ.Μ.Σ., έρευνα πεδίου στην Πανεπιστημιακή
Αρχαιολογική Έρευνα (ανασκαφή) στην Κυμισάλα της
Ρόδου, άσκηση σε Εφορείες Αρχαιοτήτων και Μουσεία,
συμμετοχή σε εκπαιδευτικού/αρχαιολογικού χαρακτήρα
εκδρομές, αρχειοθέτηση, ταξινόμηση, καταλογογράφηση, ψηφιοποίηση αρχαιολογικού υλικού και κάθε είδους
δραστηριότητα ανάλογου επιστημονικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Επίσης οι φοιτητές δύνανται, αντί
πρακτικής άσκησης, να συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Κινητικότητας Φοιτητών/τριών Erasmus+
Placement, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
Πρακτική άσκηση δύνανται να υλοποιούν/επιβλέπουν/συντονίζουν όλοι οι διδάσκοντες/ουσες του Π.Μ.Σ.
Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης υπολογίζεται σε
δύο ημερολογιακές εβδομάδες (10 εργάσιμες ημέρες)
εφόσον αυτή υλοποιείται στο πεδίο και 4 ημερολογιακές εβδομάδες (20 εργάσιμες ημέρες) εφόσον αυτή
υλοποιείται σε γραφείο ή εργαστήριο. Επίσης οι φοιτητές δύνανται, αντί πρακτικής άσκησης, να συμμετέχουν
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κινητικότητας Φοιτητών/
τριών Erasmus+ Placement, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
του εξωτερικού.
Η Πρακτική Άσκηση αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.).
Ο Δ/ντής ή η Δ/ντρια του Π.Μ.Σ. εγκρίνει την υποβολή
υποψηφιότητας συμμετοχής φοιτητή/τριας σε προγράμματα Erasmus+ στα οποία τυχόν συμμετέχει το ίδρυμα.
Η επιτυχής παρακολούθηση των πρακτικών ασκήσεων
θεωρείται υποχρεωτική και μπορεί να λάβει χώρα κατά
τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών.
Άρθρο 16. Τελικός Βαθμός
Το σύνολο των ECTS για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι
90 και χωρίζονται ως εξής:
Κάθε μάθημα υποχρεωτικό και επιλεγόμενο = 6 ECTS
Χ 10 (αριθμ. μαθημάτων) = 60 ECTS, η Πρακτική Άσκηση
(Π.Α.) = 6 ECTS και η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
(Μ.Δ.Ε.) = 24 ECTS σύνολο = 90 ECTS.
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Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθμούς
των μαθημάτων του Προγράμματος, τον βαθμό της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και της πρακτικής
άσκησης, σύμφωνα με τον παρακάτω αλγόριθμο:
(ΣΒμ x Σμ) + Βδ x Σδ+ Βπ x Σπ
(ΣΣμ) + Σδ+ Σπ
Όπου: Σ=άθροισμα, Βμ=Βαθμός μαθήματος, Σμ= Συντελεστής μαθήματος, Βδ=Βαθμός μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, Σδ=Συντελεστής μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας, Βπ= Βαθμός πρακτικής άσκησης
Σπ=Συντελεστής πρακτικής άσκησης

Στο πληροφοριακό σύστημα έχουν πρόσβαση ο/η Διευθυντής/τρια και όλοι οι Διδάσκοντες/ουσες των Π.Μ.Σ.
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς μέσω αυτού έχουν
διαρκή ενημέρωση για τα αποτελέσματα της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων τους.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. διετία ή τριετία)
και με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας του Π.Μ.Σ. συλλέγονται στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση του
προγράμματος μαθημάτων και του περιεχομένου τους
μεταξύ του οικείου Π.Μ.Σ. και άλλων αντίστοιχων Π.Μ.Σ.
που προσφέρονται από Ιδρύματα του εσωτερικού και
εξωτερικού γνωστά για την πρωτοπορία τους.

Άρθρο 17. Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.
Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος/ουσας από
τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες,, οι οποίοι/ες,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εσωτερικό σύστημα
διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος, με τη λήξη κάθε
μαθήματος αξιολογούν συνολικά το μάθημα ως προς το
περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, τα προτεινόμενα
συγγράμματα κ.τ.λ. (άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4485/2017),
αλλά και την λειτουργία εν γένει του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με
το ερωτηματολόγιο του παραρτήματος 5.
Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη της/του
απερχόμενης/ου Διευθύντριας/ντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού
έργου και των λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., με
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την βελτιστοποίηση
των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή
χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κατατίθεται στο Τμήμα (άρθρο 44 παρ.2 του ν. 4485/2017).
Ο εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της ΕΣΕ (άρθρο 44, παρ. 5
του ν. 4485/2017).
Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής
αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης
της ποιότητας με ευθύνη της ΑΔΙΠ, οι οποίες προβλέπονται στο ν. 4009/2011 (Α' 189), εξωτερική ακαδημαϊκή
αξιολόγηση των (Δ.) Π.Μ.Σ. κάθε Σχολής, διενεργεί εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.).
(άρθρο 44, παρ. 3 του ν. 4485/2017).
Έχει θεσπιστεί στο Ίδρυμα η ακόλουθη διαδικασία τακτικής εσωτερικής αλλά και εξωτερικής αξιολόγησης: Οι
φοιτητές/τριες με τη λήξη κάθε μαθήματος αξιολογούν
συνολικά το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο
διδασκαλίας, τα προτεινόμενα συγγράμματα μέσω του
πληροφοριακού συστήματος διασφάλισης ποιότητας
της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Π.Α.. Σύμφωνα
με τη συγκεκριμένη διαδικασία, οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) με τη λίστα των
μαθημάτων που έχουν δηλώσει στο τρέχον εξάμηνο.
Κάθε μάθημα είναι ένας σύνδεσμος (link) προς το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος. Η συλλογή και η
διαχείριση των ερωτηματολογίων του φοιτητικού δυναμικού υλοποιείται σε ένα μοντέρνο, φιλικό και ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον, το οποίο διασφαλίζει την
απαραίτητη ανωνυμία.

Άρθρο 18. Πόροι και δαπάνες -Τέλη φοίτησης υποτροφίες και βραβεία
18.1 Πόροι (άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4485/2017)
Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. μπορεί να προέρχεται
από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων του φορέων (άρθρο 43, ν. 4485/2017),
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) 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,
δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία (άρθρο 37 παρ. 1 του
ν. 4485/2017).
Η) τέλη φοίτησης (άρθρο 37 παρ. 2 του ν.4485/2017).
18.2 Δαπάνες (άρθρο 37παρ. 4 του ν. 4485/2017)
Η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον
Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται ως εξής:
(α) Εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα
του προγράμματος τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες
διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης,
μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων,
χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και
λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζημίωσης του τακτικού
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των
Ιδρυμάτων αφορά σε εργασία που υπερβαίνει τις κατά
νόμο υποχρεώσεις τους.
β) Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών
εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη
των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη
φοίτησης(άρθρο 37παρ. 4 του ν. 4485/2017).
Η παραπάνω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση
δωρεάς, κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο
σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις (άρθρο 37
παρ. 5 του ν. 4485/2017).
Το Τμήμα οφείλει ετησίως να δημοσιεύει, με ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του, απολογισμό εσόδων
- εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών
ανά κατηγορία, και ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και του
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αριθμού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν. (άρθρο
37 παρ. 6 του ν. 4485/2017).
18.3 Τέλη φοίτησης (άρθρο 35 του ν. 4485/2017)
Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται
στην καταβολή τελών φοίτησης.
Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται απαραίτητη λόγω:
Α) των περιορισμένων πόρων του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, που δεν δύναται να καλύψει τις ανελαστικές δαπάνες και οικονομικές ανάγκες του Π.Μ.Σ.
β) της ανάγκης διοικητικής υποστήριξης του Π.Μ.Σ.
γ) της απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης των αδύναμων
οικονομικά υποψηφίων
δ) της παραγωγής και/ή αγοράς διδακτικού υλικού και
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών κατά την διδασκαλία
ε) της κάλυψης των εξόδων μετακίνησης και φιλοξενίας προσκεκλημένων ομιλητριών/των
στ) της οργάνωσης, επίβλεψης και ολοκλήρωσης των
Πρακτικών Ασκήσεων των φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ.,
οι περισσότερες από τις οποίες γίνονται στο αρχαιολογικό πεδίο, εκτός της έδρας του Π.Μ.Σ. και διαρκούν κατ’
ελάχιστον 2 εβδομάδες
ζ) της συμβολικής αποζημίωσης της εργασίας/διδασκαλίας των συμμετεχόντων διδασκόντων/ουσών πέραν
των προβλεπόμενων ωρών απασχόλησης και εφόσον
παρέχουν το κατά νόμον προβλεπόμενο αντίστοιχο έργο
σε άλλο Π.Μ.Σ. αμισθί
η) της παραμεθορίου έδρας του Π.Μ.Σ., η οποία καθιστά την οποιαδήποτε επικοινωνία και μετακίνηση εξαιρετικά κοστοβόρα και χρονοβόρα. Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ
και ΕΤΕΠ που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. χρειάζεται να μετακινούνται τακτικά προς άλλα ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Μουσεία και επιστημονικές Βιβλιοθήκες της ημεδαπής, αλλά
και της αλλοδαπής, με σκοπό την συνεχή επιστημονική
ενημέρωση, την ερευνητική εργασία και τις επαφές με
φορείς και άτομα τα οποία στηρίζουν την εκπαιδευτική
διαδικασία το Π.Μ.Σ.
θ) της μετακίνησης εξωτερικών συνεργατών και διδασκόντων προς την έδρα του Π.Μ.Σ.
ι) τις ανάγκες προβολή και δημοσιότητας, καθώς και
διάχυσης των επιστημονικών αποτελεσμάτων / πορισμάτων της σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα
που μεγιστοποιούνται λόγω της παραμεθορίου έδρας
κ) της ανταποδοτικότας του τέλους φοίτησης η οποία
δύναται να συνίσταται στα εξής:
• Παροχές εκπαιδευτικού υλικού, συγγραμμάτων, επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων προς τους φοιτητές
• χορήγηση υποτροφίας στον/την πρωτεύσαντα/σα
κάθε κύκλου σπουδών
• κάλυψη εξόδων φοιτητών/τριών κατά την διάρκεια
υλοποίησης των Πρακτικών Ασκήσεων
• οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών αρχαιολογικού
χαρακτήρα
• οργάνωση στην έδρα του Π.Μ.Σ., στη Ρόδο, ημερίδων, συνεδρίων για την επιστημονική ενημέρωση των
φοιτητών/τριών και της Πανεπιστημιακής κοινότητας
εν γένει.
Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το
σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των
2.500 ευρώ.
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Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους.
Η πρώτη δόση, ύψους 1.250 ευρώ, καταβάλλεται κατά
την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας και η δεύτερη δόση,
ύψους 1.250 ευρώ, στην έναρξη του 2ου εξαμήνου στις
ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία.
Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ο οποίος είναι
αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.
Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Σε καμία περίπτωση αποχώρησης από το Π.Μ.Σ. δεν
γίνεται επιστροφή του καταβληθέντος μέχρι εκείνη τη
στιγμή ποσού διδάκτρων.
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν
ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό
το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου
διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα
πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/
τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.
Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό,
επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας
από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται
δυνάμει της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017 τα εισοδήματα του τελευταίου
φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος.
Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από
τον/την ενδιαφερόμενο/ης στο Τμήμα ύστερα από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/
τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/
ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής
σε Π.Μ.Σ.
Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν
δικαιούνται απαλλαγή.
Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων είναι δυνατή η προσωρινή αναστολή φοίτησης
ή η διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το
Πρόγραμμα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος.
18.4 Υποτροφίες και βραβεία
Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έως δύο υποτροφίες
βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της
Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης
υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των
υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 ν.4485/2017).
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Οι υποτροφίες χορηγούνται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και πρέπει να εγγράφονται στον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. Κριτήριο χορήγησής τους
είναι η καλύτερη επίδοση στο αντίστοιχο έτος φοίτησης.
Το Π.Μ.Σ. δύναται επίσης να χορηγεί βραβεία σε φοιτητές και φοιτήτριες με εξαιρετικές επιδόσεις, σύμφωνα με
κριτήρια και διαδικασία που προβλέπεται με απόφαση
της Συνέλευσης.
Άρθρο 19. Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
Το Π.Μ.Σ. έχει την ιστοσελίδα του στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (http://ema.aegean.gr/). Η επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ενημερώνεται διαρκώς και παρέχει
όλες τις πληροφορίες του Προγράμματος. Αποτελεί τον
επίσημο χώρο ενημέρωσης των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Στην ιστοσελίδα αναρτάται και το
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 20. Καθομολόγηση και Απονομή
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
20.1 Καθομολόγηση
(Σχετικά με το κείμενο καθομολόγησης των αποφοίτων του Π.Μ.Σ. βλέπετε Παράρτημα -2-)
20.2 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Αρχαιολογία της Ανατολικής
Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη
Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική
Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος,
Εγγύς Ανατολή».
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε
μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν
έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι
δημόσιο έγγραφο.
Ο τύπος του καθορίστηκε σύμφωνα με την απόφαση
της υπ’ αριθμ. 95/09.03.2018 (θέμα 5.1) Συνεδρίασης της
Συγκλήτου. Υπογράφεται από τον/την Πρύτανη/ι, τον/
την Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την Γραμματέα του
Τμήματος ή τους/τις νόμιμους/ες αναπληρωτές/τριες
τους.
(Σχετικά με τον τύπο του απονεμόμενου τίτλου σπουδών σε Π.Μ.Σ., βλέπετε Παράρτημα -1-)
Στον απόφοιτο/η του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν από την απονομή,
Βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράμματος.
Ο/Η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
δικαιούται να πάρει δωρεάν 2 αντίγραφα του Διπλώματος καθώς και Παράρτημα Διπλώματος. (βλέπετε παρακάτω περιπτ. - 20.3-)
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται και σε Περγαμηνή, αν τούτο ζητηθεί από τον
ίδιο ή την ίδια με την καταβολή της αξίας της η οποία
καθορίζεται κάθε φορά αρμοδίως.
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Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν
ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του Προγράμματος και να έχουν εξοφλήσει
όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, προκειμένου
να λάβουν το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή το
Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Σπουδών καθώς και τυχόν
υποχρεώσεις τους προς τη Φοιτητική Μέριμνα και τη
Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.
20.3 Παράρτημα Διπλώματος
Σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του ν. 3374/2005 και
την υπουργική απόφαση Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΕΚ
1466/13-8-2007 τ.Β΄) τα Π.Μ.Σ. οφείλουν να οργανώνονται με βάση το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων.
Ως εκ τούτου, στα Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που χορηγούνται από το Π.Α. επισυνάπτεται υποχρεωτικά το προβλεπόμενο Παράρτημα Διπλώματος το
οποίο αποτελεί επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει
πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το
καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με
επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών
ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν
τα Ιδρύματα. Το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται αυτομάτως
και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική
και στην αγγλική γλώσσα.
20.4 Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η καθομολόγηση και απονομή των Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται δημόσια σε ειδική τελετή ενώπιων των Πρυτανικών Αρχών και των Προέδρων
των Τμημάτων ή των Αναπληρωτριών/των τους και παράλληλα με την απονομή των πτυχίων του α’ κύκλου
σπουδών του Τμήματος. Τα ονόματα των διπλωματούχων εγκρίνονται από την Συνέλευση που διαπιστώνει
την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να
απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ. (παρ. 3 άρθρο 31 ν. 4485/2017). Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας φυσικής παρουσίας
για σοβαρούς λόγους υγείας, δύναται να τροποποιηθεί
η διαδικασία καθομολόγησης/απονομής διπλώματος
αποκλειστικά και μόνο με απόφαση του/της Πρυτάνεως
του Ιδρύματος.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/19-1-2017, θέμα 7.4
Απόφαση της Συγκλήτου, ή όπως κάθε φορά ισχύει, δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης καθομολόγησης
και απονομής του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών
σε αποφοίτους/ες προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύματος που διαμένουν αποδεδειγμένα στο
εξωτερικό, ενώπιον των ελληνικών, πρεσβευτικών και
προξενικών αρχών.
Άρθρο 21. Ανάκληση Τίτλου
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που χορηγήθηκε
είναι δυνατόν να ανακληθεί ή ακυρωθεί αν αποδειχθεί
ότι δεν συνέτρεχαν την εποχή της απόκτησής του οι
εκ του νομικού και θεσμικού πλαισίου προϋποθέσεις
κτήσης του. Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται μετά από
απόφαση της Συνέλευσης η οποία κοινοποιείται στον/
στην Πρύτανη/ι του Ιδρύματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 22. Άλλες Ρυθμίσεις
22.1 Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Π.Μ.Σ., οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες
έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή των συνεργαζόμενων Τμημάτων και συνολικά του Πανεπιστημίου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους Κανονισμούς του Ιδρύματος (Βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.).
Κτιριακή υποδομή και Εργαστήρια
Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών στεγάζεται στα κτίρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Ρόδο.
Ως εκ τούτου, διαθέτει επαρκείς κτιριακές υποδομές για
την στέγαση του νέου Π.Μ.Σ.. Επίσης, η Σχολή διαθέτει Βιβλιοθήκη. Επιπροσθέτως το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών διαθέτει τρία θεσμοθετημένα ερευνητικά/διδακτικά
εργαστήρια, τα οποία διευθύνονται από μέλη ΔΕΠ της
Κατεύθυνσης Αρχαιολογίας και έχουν επαρκή εξοπλισμό
και αντίστοιχη ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα
ώστε να στηρίξουν τις ανάγκες του Π.Μ.Σ.:
1. Εργαστήριο Για τον Αρχαίο Κόσμο της Ανατολικής
Μεσογείου
2. Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας
3. Εργαστήριο Αρχαιομετρίας
22.2 Διοικητική Υποστήριξη του Προγράμματος
Η γραμματειακή κάλυψη του Π.Μ.Σ., όπως και οποιαδήποτε τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη, καλύπτεται είτε από υπάρχον μόνιμο Προσωπικό του Τμήματος, είτε με τη διαδικασία προσλήψεων που βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ.
Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έχει ως καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ., την προετοιμασία της
διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή
υποστήριξη του/της Διευθυντή/τριας και της Σ.Ε., την
καταχώριση βαθμολογιών κ.λπ.
22.3 Βραβεία Αριστείας
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει θεσπίσει Βραβεία Αριστείας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακές
φοιτήτριες, τα οποία προκηρύσσει περιοδικά και καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύει το Ίδρυμα. Σκοπός είναι η ενθάρρυνση ερευνητικών προσπαθειών και σε μεταπτυχιακό επίπεδο οι οποίες
οδηγούν είτε σε ανακοινώσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή
συνέδρια, είτε σε δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά
περιοδικά και οι οποίες συμβάλλουν καταλυτικά στην
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ανάδειξη του ερευνητικού χαρακτήρα του Ιδρύματος.
22.4 Νομοθεσία σχετική με θέματα φοιτητικής μέριμνας
Σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 3 του ν. 4485/2017
«Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα
και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές
του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος
παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Τα Ιδρύματα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στους φοιτητές
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη
διδασκαλία.»
22.5 Θέματα Δεοντολογίας
Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές εργασίες εκπονούνται
αποκλειστικά από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και
τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες που τις έχουν αναλάβει,
διαφορετικά ο φοιτητής ή η φοιτήτρια διαγράφεται. Σε
περίπτωση, που έχει ήδη λάβει τον σχετικό τίτλο σπουδών (Δ.Μ.Σ.), αυτός ανακαλείται με σχετικές αποφάσεις
των αρμοδίων οργάνων.
Τα κείμενα των διπλωματικών εργασιών πρέπει να είναι πρωτότυπα. Οι προσφυγές σε έργα άλλων συγγραφέων πρέπει να τυγχάνουν ανάλογης παραπομπής και
να ακολουθούνται οι καθιερωμένοι κανόνες αξιοποίησης εξωτερικών πηγών στη συγγραφή επιστημονικών
εργασιών.
Σημειώνεται ότι η οποιαδήποτε αντιγραφή έργου
άλλου/ης συγγραφέα ή δημιουργού θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα, αντίκειται στο δίκαιο περί
πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. ν. 2121/1993) και υπόκειται
στις προβλεπόμενες ρυθμίσεις περί εννόμου προστασίας (άρθρα 63Α-66Δ).
Άρθρο 23. Ειδικές Διατάξεις
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και όπου απαιτείται
με τροποποίηση του Κανονισμού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα 1. Δίπλωμα Π.Μ.Σ.
Παράρτημα 2. Καθομολόγηση διπλωματούχου Π.Μ.Σ.
(Απόφαση της υπ’ αριθμ. 21/19.1.2017 Συνεδρίασης της
Συγκλήτου)
Παράρτημα 3. Περιεχόμενο Μαθημάτων
Παράρτημα 4. Συνοπτικός Οδηγός Συγγραφής Μ.Δ.Ε.
Παράρτημα 5. Ερωτηματολόγιο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ : ….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.: ……

O/H…(ονοματεπώνυμο)
του ..(πατρώνυμο) και της …(μητρώνυμο)
από τ… (πόλη γέννησης)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ
ΕΠΟΧΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΎΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΑΔΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ»
ΤΗΝ ……..(ημερομηνία ανακήρυξης)

ΜΕ ΒΑΘΜΟ …..
(Χαρακτηρισμός)

Ρόδος, (ημερομηνία ορκωμοσίας)
Ο/Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ/ΙΣ

Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

………………….
(υπογραφή/ονοματεπώνυμο)

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

…………………..

………………………….

(υπογραφή/ονοματεπώνυμο)

(υπογραφή/ονοματεπώνυμο)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Κάτοχος από σήμερα του Διπλώματος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως
την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» του Τμήματος
Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο όνομα της τιμής και της
συνείδησής μου καθομολογώ, ενώπιον του/της Πρύτανη/εως του Πανεπιστημίου, του/της
Προέδρου του Τμήματος, του/της Διευθυντή/τριας του Π.Μ.Σ., της ακαδημαϊκής
κοινότητας του Αιγαίου και της κοινωνίας, ότι θα θεραπεύω την επιστήμη, θα επιδιώκω
την προαγωγή και την αρτιότητα της επιστημονικής γνώσης με ευρύνοια και κριτικό
πνεύμα, με αίσθημα ευθύνης και ελεύθερο φρόνημα, σύμφωνα με τις αρχές και τις
γνώσεις που διδάχθηκα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Κατά τη σταδιοδρομία μου, θα ασκώ τα δικαιώματα και θα εκπληρώνω τις υποχρεώσεις
που συνεπάγεται η ιδιότητα του/της διπλωματούχου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με
ευσυνειδησία, ήθος, αξιοπρέπεια, όπως επιτάσσουν η επιστημονική δεοντολογία και η
ακαδημαϊκή ελευθερία.

Θα συνυπηρετώ την προσωπική μου πρόοδο και την κοινωνική ευημερία.
Θα αποφεύγω κάθε άδικη και άνομη πράξη, θα προασπίζω τη
ελευθερία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη.

δημοκρατία, την

Θα υπερασπίζομαι πάντοτε τα δικαιώματα των συνανθρώπων μου και θα ενεργώ με
γνώμονα το σεβασμό της φύσης.
Θα προσβλέπω ως ενεργός/ή και δημιουργικός/ή πολίτης και επιστήμονας σε μια
κοινωνία δίχως έμφυλες, φυλετικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και
πολιτικές διακρίσεις και διαχωρισμούς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -3ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ
Το μάθημα παρουσιάζει τους λαούς γύρω από την ανατολική Μεσόγειο την Εποχή του Χαλκού και επιχειρεί να
δείξει ότι η θάλασσα γίνεται δίαυλος που τους ενώνει. Κεντρικό σημείο είναι οι πολιτισμοί στο Αιγαίο: ο μινωικός
και ο μυκηναϊκός και επιχειρείται η ανάδειξη των σχέσεων που αναπτύχθηκαν ανάμεσα σε αυτούς τους πολιτισμούς
με εκείνους της Αιγύπτου, της Συροπαλαιστίνης, της Μικράς Ασίας (κυρίως τους Χετταίους).
Επιχειρεί να αναδείξει τα διαφορετικά επίπεδα σχέσεων: απλή ανταλλαγή αντικειμένων και πρώτων υλών,
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και τις πιο σύνθετες σχέσεις που διαφαίνονται μέσα από ανταλλαγή πολιτιστικών
και θρησκευτικομαγικών ιδεών.
Για την ανίχνευση των σχέσεων μελετώνται τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεση μας (α) γραπτές πηγές (από το
Αιγαίο, την Αίγυπτο, την Συροπαλαιστίνη και την χώρα των Χετταίων. (β) χαρακτηριστικά αντικείμενα που έχουν
μεταφερθεί από χώρα σε χώρα. (γ) τις Αιγαιακές τοιχογραφίες σε ανάκτορα και πολυτελή κτήρια της Αιγύπτου,
της Παλαιστίνης και των παραλίων της Μικράς Ασίας. (δ) τα ναυάγια που μετέφεραν πρώτες ύλες και πολυτελή
αντικείμενα από διάφορες χώρες (για παράδειγμα το γνωστό ως Uluburun). Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση
των σχέσεων και των αλληλοεπιδράσεων των λαών γύρω από την ανατολική Μεσόγειο την Εποχή του Χαλκού.
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ Ι: ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Το μάθημα εξετάζει τα μορφολογικά, δομιολειτουργικά και συντακτικά στοιχεία της αιγυπτιακής γλώσσας του
Μέσου Βασιλείου (κλασικά αιγυπτιακά) μέσα από την ανάλυση ιερογλυφικών επιγραφών και σύντομων αποσπασμάτων της αρχαίας αιγυπτιακής γραμματολογίας. Ο/η φοιτητής/τρια εξοικειώνεται με τα βασικά χαρακτηριστικά
και τις στρατηγικές ανάγνωσης των ιερογλυφικών σημείων και εισάγεται στη γραμματική και το συντακτικό του μη
ρηματικού λόγου: ουσιαστικό, επίθετο, αντωνυμία, προσδιορισμός, ιδιότητα, κατάσταση. Παράλληλα, έρχεται σε
επαφή με βασικές πτυχές και τεχνικές της επιγραφικής μέσα από την ανάλυση αντιπροσωπευτικών ταφικών και
αναθηματικών επιγραφών και μνημείων του Μέσου Βασιλείου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΑΡΧΑΪΚΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη μεθόδων προσέγγισης των αρχαίων πηγών, όσον αφορά στην αποκωδικοποίηση των σχέσεων των λαών της Μεσογείου κατά τη διάρκεια της Αρχαϊκής και της Κλασικής Περιόδου. Τονίζεται ότι η αφετηρία καθώς και η προσέγγιση αυτή θα είναι ελληνοκεντρική, καθώς θα εξεταστούν φιλολογικές και
ιστορικές μαρτυρίες που προέρχονται από την ελληνική επικράτεια. Το υλικό ταξινομείται σε 4 βασικές ενότητες:
α) Πηγές, προβλήματα, ερμηνεία της Ιστορίας, β) ο β’ αποικισμός (750-550 π.Χ.) και διαμόρφωση της πολιτισμικής
και πολιτικής ταυτότητας της Ελλάδας, αποικιοκρατική δράση στη Μεσόγειο, εμπόριο στη Μεσόγειο των αρχαϊκών
και κλασικών χρόνων γ) Μεσόγειος και γεωργία, δ) ποικιλωνυμία της Μεσογείου μέσα από τις γραμματειακές πηγές.
ΤΟ ΨΗΦΙΔΩΤΌ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΜΕΣΌΓΕΙΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΌΤΗΤΑ
Το μάθημα εστιάζει στη μελέτη των ψηφιδωτών δαπέδων των πρωτοβυζαντινών βασιλικών στην ανατολική
Μεσόγειο από την εμφάνισή τους μέχρι το τέλος του 6ου αι. μ.Χ. Ειδικότερα παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ψηφιδωτού δαπέδου και οι ιδιαιτερότητές του σε σχέση με το εντοίχιο, το εικονογραφικό ρεπερτόριο των
ψηφιδωτών, η σχέση τους με το χώρο της βασιλικής και ο συμβολισμός τους και, τέλος, επιγραφικές μαρτυρίες
που σώζονται στα ψηφιδωτά. Τα παραπάνω θέματα παρουσιάζονται μέσα από παραδείγματα, που καλύπτουν το
μεγαλύτερο τμήμα της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου και τα οποία προέρχονται από μεγάλα καλλιτεχνικά
κέντρα παραγωγής ψηφιδωτού ήδη από τη ρωμαϊκή περίοδο. Μέσα από τη γνώση του υλικού, σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της μεγάλης αισθητικής και αρχαιολογικής σημασίας του ψηφιδωτού που δημιούργησε
μια σπουδαία καλλιτεχνική παράδοση πολλών αιώνων στον εν λόγω γεωγραφικό χώρο.
ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΩΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
Το μάθημα, εξετάζει τη σχέση της Αρχαιολογίας με τη Νομισματική και τη σημασία του νομίσματος, ως αρχαιολογικής μαρτυρίας, για την ερμηνεία του παρελθόντος. Παρουσιάζονται οι τύποι της αρχαιολογικής μαρτυρίας
με βάση την αρχαιολογική θεωρία, τα χαρακτηριστικά του νομίσματος, οι νομισματικοί όροι και η μεθοδολογία.
Εξετάζονται τέσσερις επιμέρους κατηγορίες αρχαιολογικής-νομισματικής μαρτυρίας: οι «θησαυροί», τα εγκαίνια,
τα σποραδικά ανασκαφικά νομίσματα και τα εντάφια νομίσματα, ενώ αναλύεται, επιπλέον, η σημασία του νομίσματος ως τεχνουργήματος και φορέα τέχνης. Όλα τα παραπάνω εξετάζονται μέσα από μελέτες περιπτώσεων,
ενώ παρουσιάζονται κατά περίπτωση και νομισματοκοπίες πόλεων ή ευρύτερων περιοχών της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου, πάντα μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της ιστορίας, της τέχνης και του πολιτισμού εν γένει της περιοχής.
Το μάθημα επιχειρεί να καταστήσει κατανοητή η θέση του νομίσματος, όχι μόνον ως συναλλακτικού μέσου, αλλά
και ως τεκμηρίου για την ιστορία, την αρχαιολογία και την τέχνη της εκάστοτε εποχής σε έναν συγκεκριμένο τόπο.

Τεύχος Β’ 4284/27.09.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

52675

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ: ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Το μάθημα εξετάζει τον χαρακτήρα και τη σημασιολογία της αρχαίας αιγυπτιακής θρησκείας και τελετουργικής πρακτικής, καθώς και τις συνακόλουθες επιδράσεις στη μαγικοθρησκευτική και φιλοσοφική παράδοση της
Ύστερης Αρχαιότητας στη Μεσόγειο. Αναλύεται ο συμβολισμός του αιγυπτιακού τελετουργικού τυπικού και της
θρησκευτικής δραματουργίας, τονίζεται η αλληλένδετη σχέση της μαγείας με το θρησκευτικό σύστημα σκέψης
και συμπεριφοράς των αρχαίων Αιγυπτίων και περιγράφεται η αιγυπτιακή νεκρική ιδεολογία και ταφική πρακτική.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξέλιξη της φαραωνικής θρησκείας κατά την ελληνορωμαϊκή περίοδο και τονίζεται η
συμβολή της ελληνικής κοσμοθεωρίας και θεολογίας στην ανάπτυξη ενός ιδιάζοντος θρησκευτικού συγκρητισμού
στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της ελληνιστικής οικουμένης. Σκιαγραφείται η εικόνα και σημασία μιας «άλλης»
Αιγύπτου ως γεωπολιτι(σμι)κού χώρου εντός του οποίου διαμορφώνονται οι συνθήκες για τη διαλεκτική ώσμωση
της θεουργικής φιλοσοφίας της Ύστερης Αρχαιότητας με τη γηγενή αιγυπτιακή θεολογία.

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Το μάθημα παρουσιάζει τρεις μεγάλες ενότητες που σχετίζονται με την τέχνη και τις τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στις ανακτορικής κοινωνίες της Ανατολικής Μεσογείου την Εποχή του Χαλκού: την αρχιτεκτονική των
εργαστηρίων που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα του ανακτόρου, την τεχνολογία των μετάλλων και την τεχνολογία των υαλωδών υλών. Οι τεχνολογίες των μετάλλων και των υαλωδών υλών θεωρούνται τεχνολογίες αιχμής
και συνέβαλλαν τα μέγιστα στην εξέλιξη των κοινωνιών της Εποχής του Χαλκού. Αναλυτικότερα παρουσιάζει: (a)
τη μέθοδο μελέτης των κτηρίων της ανακτορικής Κρήτης μέσα από τη διερεύνηση των βασικών αρχιτεκτονικών
τους στοιχείων, με σκοπό να αναδειχθούν οι λειτουργίες των κτηρίων. Έμφαση δίνεται στα εργαστήρια ειδών
πολυτελείας και γοήτρου. (β) την εξέλιξη της μεταλλευτικής, της μεταλλουργίας και της μεταλλοτεχνίας. Τα εργαστήρια μετάλλων και γενικά την αλυσίδα παραγωγής μεταλλικών αντικειμένων. Την τεχνολογία των μετάλλων
και ειδικά του χαλκού και των κραμάτων του. (γ) την τεχνολογία υαλωδών υλών (φαγεντιανής, Αιγυπτιακού μπλε
και υάλου). Τα εργαστήρια παραγωγής υαλωδών υλών στην Αίγυπτο, την Εγγύς Ανατολή και τον Αιγαιακό κόσμο.
Την τεχνολογική εξέλιξη υαλωδών υλών από την 5η χιλιετία ως την Ύστερη Εποχή του Χαλκού σε όλο τον Αρχαίο
κόσμο και την σημασία παραγωγής και διακίνηση τους. Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση των υλών υψηλής
τεχνολογίας και την σημασία παραγωγής και διακίνησης τους σε όλο τον αρχαίο κόσμο της Εποχής του Χαλκού.

8ΟΣ-6ΟΣ ΑΙ. Π.Χ.: Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
Το μάθημα, εξετάζει την εξάπλωση του ελληνικού στοιχείου στη Μεσόγειο κατά την περίοδο του αποκαλούμενου
«Μεγάλου Αποικισμού», από τα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. μέχρι την εποχή των Περσικών Πολέμων (490-480). Θα
διερευνηθεί ο όρος «αποικισμός» γενικότερα και ειδικότερα ο χαρακτήρας του Μεγάλου Αποικισμού και τα αίτιά
του. Οι προϋποθέσεις ίδρυσης, οι επιλογές τόπων, η διαδικασία και οι περιορισμοί των νέων αποικιών. Οι σχέσεις με
τη μητρόπολη και οι σχέσεις με τον ντόπιο πληθυσμό. Οι συνέπειες και τα αποτελέσματά του Μεγάλου Ελληνικού
Αποικισμού. Θα παρουσιαστούν τα αποικιακά κύματα προς τις διάφορες περιοχές της Μεσογείου: Ανατολή και
Κύπρο, Εύξεινο Πόντο και Προποντίδα, Βόρειο Αιγαίο και Χαλκιδική, Αίγυπτο και Βόρεια Αφρική, Κάτω Ιταλία και
Σικελία, Βορειοδυτική Ελλάδα και Ιλλυρία, Γαλατία και Ισπανία. Έμφαση θα δοθεί στην ιστορία και την αρχαιολογία
των σημαντικότερων Ελληνικών αποικιών και κυρίως στην αρχαιολογική μαρτυρία και τη διακίνηση αγαθών και
ιδεών που καταδεικνύουν τις σχέσεις των πόλεων αυτών, τόσο με τις μητροπόλεις τους, όσο και με τον ευρύτερο
Μεσογειακό χώρο.

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ ΙI: ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Το μάθημα εξετάζει τις γραμματειακές πηγές του Νέου Βασιλείου που περιγράφουν σημαίνουσες πτυχές της
κοινωνικής, θρησκευτικής και πολιτικής ιδεολογίας των αρχαίων κατοίκων της Νειλοχώρας και της δράσης τους
στο πολιτισμικό περιβάλλον της νοτιανατολικής Μεσογείου κατά το δεύτερο μισό της 2ης χιλιετία π.Χ. Διαρθρώνεται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος ολοκληρώνει τις βασικές δομές της γλώσσας με την ανάλυση του ρηματικού
συντάγματος και των ρηματικών δομών, και το δεύτερο εντοπίζει και αναλύει τους κυριότερους νεωτερισμούς
που εισάγονται στην αιγυπτιακή γλώσσα κατά το Νέο Βασίλειο (μέσα αιγυπτιακά του Νέου Βασιλείου). Κατέχοντας
το μη ρηματικό (Α΄ εξάμηνο, μάθημα Υ3) και το ρηματικό σύνταγμα της αιγυπτιακής γλώσσας, ο/η φοιτητής/ρια
θα είναι σε θέση να διαβάζει και αναλύσει μεγαλύτερα και συνθετότερα κείμενα από ένα ευρύ corpus επιγραφών
και κειμένων του Μέσου και Νέου Βασιλείου. Επιχειρείται, τέλος, μια εισαγωγή στην ιερατική γραφή και την παλαιογραφία του Νέου Βασιλείου.
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στις νέες τεχνολογίες που με οποιοδήποτε τρόπο υποστηρίζουν και διευκολύνουν το αρχαιολογικό έργο. Ορίζεται η έννοια "Νέες Τεχνολογίες" και εισάγονται οι φοιτητές στην απαραίτητη
διεπιστημονικότητα για την εφαρμογή τους. Αναλύονται οι έννοιες Computational Archaeology, Archaeomatics και
Digital Humanities. Παρουσιάζονται στην συνέχεια οι δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών για την Διάδοση
και διάχυση της πληροφορίας (δηλ. κοινωνική πληροφόρηση, πολυμέσα κ.τ.λ.). Ακολούθως παρουσιάζονται οι
εφαρμογές των σύγχρονων τεχνολογιών για αρχαιολογικές αναζητήσεις με την βοήθεια Τηλεπισκόπησης, Μαγνητομετρίας, Γεωραντάρ κλπ. Επίσης εισάγεται η έννοια της Γεωμετρικής Τεκμηρίωσης Μνημείων και Κειμηλίων και
αναπτύσσονται οι σύγχρονες μέθοδοι συλλογής και επεξεργασίας της σχετικής πληροφορίας. Ακολούθως θίγονται
ζητήματα αποθήκευσης και διαχείρισης της ψηφιακής πληροφορίας, μέσω της ανάπτυξης βάσεων δεδομένων
και συστημάτων πληροφοριών για μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Η συμβολή των σύγχρονων μεθοδολογιών στην υποστήριξη ανασκαφών αποτελεί τέλος ξεχωριστό κεφάλαιο λόγω της αυξημένης σημασίας της στην
καθημερινή αρχαιολογική πρακτική.
ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Το μάθημα έχει ως στόχο την καλύτερη κατανόηση των φιλολογικών μαρτυριών που αφορούν στη μνημειακή
τοπογραφία της Ελλάδας. Η περιγραφή μνημείων και τόπων αναφέρεται συχνά σε κείμενα που σώζονται ως πολύτιμες πηγές συμπλήρωσης, ακόμη και κατανόησης του έργου της αρχαιολογικής σκαπάνης. Εξετάζεται η αξία
λογοτεχνικών πηγών όπως η Ιλιάδα και η Οδύσσεια, ακόμη και έργα της δραματικής ποίησης. Κυρίως εξετάζονται
οι μαρτυρίες των σημαντικότερων συγγραφέων που αποτύπωσαν μέσω του γραπτού λόγου την εμπειρία των πόλεων και των τόπων που επισκέφθηκαν. Αναλύεται το έργου του Ερατοσθένη Γεωγραφικά, το έργο του Παυσανία
Ελλάδος Περιήγησις. Τα έργα αυτά δεν παρουσιάζουν μόνο την τοπογραφία των πόλεων που έχει επισκεφθεί ο
συγγραφέας, αλλά περιλαμβάνουν την περιγραφή εθίμων, παραδόσεων, ιστοριών συνυφασμένων με τους τόπους
αυτούς. Από αυτήν την άποψη οι μαρτυρίες αυτές αποτελούν σημαντική πηγή αρχαιογνωσίας και ανασύστασης
του αρχαίου ελληνικού κόσμου, ειδικά κατά την κλασική περίοδο.
ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦEΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Tο μάθημα εξετάζει ευρύτερα τις επιγραφές ως αρχαιολογικές γραπτές μαρτυρίες και τον τρόπο με τον οποίο
αξιοποιούνται από την αρχαιολογία. Ειδικότερα εξετάζονται πρωτοβυζαντινές επιγραφές, οι οποίες σώζονται σε
μνημεία θρησκευτικού και κοσμικού χαρακτήρα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Η πλειονότητα των
επιγραφών που παρουσιάζονται προέρχεται από ναούς, οχυρωματικά έργα και ταφικούς χώρους και ανάλογα με
το περιεχόμενό τους στους παραπάνω χώρους διακρίνονται κυρίως σε: α) κτητορικές, β) ενθυμήσεις και γ) ταφικές.
Επίσης μελετώνται ενδεικτικά επιγραφές που έχουν σωθεί σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης (εργαλεία, αντικείμενα οικιακής χρήσης) και έργα τέχνης (μικροτεχνία).Εξετάζεται η δομή της επιγραφής, ο τρόπος που προβάλλεται
ο κτήτορας ή το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το κείμενο, ο σχολιασμός του κτηρίου ή του αντικειμένου, καθώς
και άλλα ιδεολογικά στοιχεία του κειμένου. Επίσης εξετάζεται η σχέση του χώρου, όπου βρίσκεται η επιγραφή, με
το κείμενο. Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της επιγραφής ως αρχαιολογικού υλικού και ως εκφραστικού
μέσου που αναδεικνύει αφενός το ίδιο το έργο στο οποίο αναφέρεται και αφετέρου την ιδεολογία της εποχής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -4ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΙΚΕΥΣΗΣ
1. Γενικά
Προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να συνεννοηθεί με κάποιον/α διδάσκοντα/ουσα για την εκπόνηση Δ.Ε.Ε. είναι
απαραίτητο, να διαμορφώσει έναν προτεινόμενο τίτλο και μια ερευνητική πρόταση περίπου 500 λέξεων, στη
βάση της οποίας μπορεί να συζητήσει με τον/την διδάσκοντα/ουσα που πρόκειται να αναλάβει την εποπτεία της
εργασίας του/της.
Τα όρια της Δ.Ε.Ε. που απαιτούνται από το Π.Μ.Σ. έχουν ως εξής:
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ
Λέξεις
Σελίδες
Λέξεις
Σελίδες
Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης
30.000
60
60.000
120
Στα παραπάνω όρια ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται οι βιβλιογραφικές αναφορές (υποσημειώσεις) του κειμένου, τα
τυχόν παραρτήματα που παρουσιάζονται στην εργασία, οι πίνακες, τα σχέδια και οι εικόνες.
Τα όρια και οι αριθμοί σελίδων έχουν υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια μορφής της εργασίας που πρέπει να τηρηθούν αυστηρά:
1. Χρήση ελληνικής και ξενόγλωσσης γραμματοσειράς Times New Roman, με μέγεθος χαρακτήρων 12 στιγμών
2. Διάστιχο 1,5 γραμμής
3. Διαμόρφωση σελίδας σε κατακόρυφο προσανατολισμό με σελίδα μεγέθους Α4
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4. Περιθώρια 1 ίντσας (2.5 εκ.) από κάθε πλευρά της σελίδας (500 περίπου λέξεις/σελίδα).
2. Μορφή εργασίας
Για την τελική μορφή της διπλωματικής εργασίας παρέχονται, επιπλέον, οι παρακάτω οδηγίες:
Στην πρόσοψη (cover page) με κεφαλαία γράμματα θα είναι γραμμένα τα εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ:
ΕΛΛΑΔΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ»
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
«ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
«ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ»
Και χαμηλά στην πρόσοψη:
ΡΟΔΟΣ , «Μήνας» «έτος»
Στην πρώτη σελίδα εσωτερικά θα γράφει:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ:
ΕΛΛΑΔΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ»
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
«ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ»
Α.Μ: …………………
«ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΡΟΔΟΣ , «Μήνας» «έτος»
Στη δεύτερη σελίδα θα μπουν οι ευχαριστίες
Στην τρίτη σελίδα τα περιεχόμενα
Στην τέταρτη σελίδα συντομογραφίες, αν υπάρχουν
Στην πέμπτη σελίδα περίληψη στα Ελληνικά και τα Αγγλικά
Για τη συγγραφή της εργασίας, πέραν από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, θα πρέπει κατά τα άλλα να ακολουθηθούν αυστηρά οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το American Journal of Archaeology (http://www.ajaonline.
org/submissions), όσον αφορά τη μορφή του κειμένου (Manuscript Preparation), τις βιβλιογραφικές αναφορές
και τις υποσημειώσεις (Bibliographical References and Notes), τη μορφή των εικόνων (Figure Preparation) και τις
συντομογραφίες (AJA Abbreviations). Ο οδηγός σε μορφή pdf βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.edmgr.com/
ajaonline/default.aspx
3. Υποβολή εργασίας
Η εργασία θα πρέπει να υποβληθεί αρχικά στους επόπτες σε μορφή MS Word για τον τελικό έλεγχο και στη
συνέχεια να υποβληθεί σε τρία (3) αντίτυπα με μαλακή βιβλιοδεσία, 20 ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία
υποστήριξης. Μετά την επιτυχή υποστήριξη, και αφού ενσωματωθούν οι όποιες διορθώσεις, η εργασία θα πρέπει
να κατατεθεί στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα και με την αριθμ. 79/05.09.2017 απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και στη γραμματεία του Π.Μ.Σ..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -5ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΜΑΘΉΜΑΤΟΣ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΠΌ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΈΣ/ΤΡΙΕΣ
Ονομασία και κωδικός μαθήματος
Υπεύθυνος/η Διδάσκων/ουσα1 (ονοματεπώνυμο):
Ημερομηνία:
Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό:

Βαθμολογική Κλίμακα
Καθόλου
1
Απαράδεκτη

Λίγο
2
Μη
ικανοποιητική

Μέτρια
3
Μέτρια

Πολύ
4
Ικανοποιητική

Πάρα πολύ
5
Πολύ καλή

Αξιολογήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο
τετραγωνάκι (οι ερωτήσεις με * αφορούν εργαστηριακά μαθήματα):
Α. Το μάθημα:
1 2 3 4 5
1. Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς;
2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος;
3. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη;
4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη
κατανόηση του θέματος;
5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα («σύγγραμμα», σημειώσεις, πρόσθετη
βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως;
6. Πόσο ικανοποιητικό βρίσκετε το βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις;
7. Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστημιακή
Βιβλιοθήκη;
8. Πόσο γίνεται χρήση γνώσεων από άλλα μαθήματα και πόσο συνδέεται με
άλλα μαθήματα;
9. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος;
10. Πόσο χρήσιμη είναι η ύπαρξης φροντιστηρίων (αγνοήστε αν δεν
υπάρχουν στο μάθημα)
11. Πώς κρίνετε τον αριθμό Διδακτικών Μονάδων / ECTS σε σχέση με τον
φόρτο εργασίας;
12. Πόσο Διαφανή ήταν τα κριτήρια βαθμολόγησης;
Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εργασίες
13. Το θέμα δόθηκε εγκαίρως;
14. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών
ήταν λογική;
15. Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη;
1

Σε περίπτωση συνδιδασκαλίας αναφέρονται όλοι οι διδάσκοντες. Αξιολογείται το μάθημα στο
σύνολό του.
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16. Υπήρχε καθοδήγηση από τον/την διδάσκοντα/ουσα;
17. Τα σχόλια του/της διδάσκοντος/ουσας ήταν εποικοδομητικά;
18. Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας;
19. Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο
θέμα;
Β. Ο/Η διδάσκων/ουσα2:
20. Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα;
21. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του
μαθήματος;
22. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα
χρησιμοποιώντας παραδείγματα;
23. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και να
για να αναπτύξουν την κρίση τους;
24. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα,
έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες
συνεργασίας με τους φοιτητές);
25. Είναι γενικά προσιτός/η στους φοιτητές;

1 2 3 4 5

Γ. Το επικουρικό διδακτικό προσωπικό3:
26. Πώς κρίνετε τη συμβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης;

1 2 3 4 5

Δ. Η διοικητική υποστήριξη του προγράμματος:
27. Πώς κρίνετε τη συμβολή του/της Διευθυντή/τριας στην οργάνωση και
την ομαλή λειτουργία του Προγράμματος;
28. Είναι γενικά ο/η Διευθυντής/τρια προσιτός/η στους φοιτητές/τριες;
29. Πώς κρίνετε γενικότερα τη συμβολή του/της Γραμματέως στην ομαλή
λειτουργία του Προγράμματος;
30. Είναι γενικά ο/η γραμματέας προσιτός/η στους φοιτητές/τριες;
31. Υπάρχει σαφής καθοδήγηση από την γραμματεία ως προς τις εκάστοτε
διαδικασίες;
32. Υπάρχει άμεση ανταπόκριση από την γραμματεία του προγράμματος
στις κατά περίπτωση ανάγκες των φοιτητών/τριών;

1 2 3 4 5

Ε. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια:
33. Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις .
34. Παρακολουθώ τακτικά τα εργαστήρια.
35. Ανταποκρίνομαι συστηματικά στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις
36. Μελετώ συστηματικά την ύλη.
37. Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος:
1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες

1 2 3 4 5

Εδώ αξιολογείτε το μάθημα και άρα όλους τους διδάσκοντες ως «ένα ισοδύναμο διδάσκοντα». Αν
υπάρχουν επιμέρους διαφοροποιήσεις που θεωρείτε χρήσιμες, περιγράψτε τες αναλυτικά στην ενότητα
των παρατηρήσεων.
3 Αφήστε κενό αν δεν υπάρχει επικουρικό διδακτικό προσωπικό. Εδώ αξιολογείτε το μάθημα και άρα
όλο το επικουρικό διδακτικό προσωπικό του μαθήματος ως «ένα ισοδύναμο». Αν υπάρχουν επιμέρους
διαφοροποιήσεις που θεωρείτε χρήσιμες, περιγράψτε τες αναλυτικά στην ενότητα των παρατηρήσεων
2
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Παρατηρήσεις και σχόλια:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 6 Σεπτεμβρίου 2018
Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

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