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Άρθρο 1: Γενικές Διατάξεις
Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας λειτουργεί αναμορφωμένο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας», «Postgraduate Studies Programme of the School of English» σύμφωνα με τις διατάξεις της
Πρυτανικής Απόφασης με αριθμό 23834/23-6-2016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2017/τΒ΄/4-7-2016 και τις διατάξεις
του Ν 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τΑ΄/15-7-2008 ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας προσφέρει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, η ολοκλήρωση του
οποίου οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), και πρόγραμμα διδακτορικών
σπουδών, η ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).
Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. είναι:
1.

Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.),

2.

η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.),

3.

η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) και

4.

ο/η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ.

Τα εν λόγω όργανα έχουν τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του Ν. 3685/2008.
Εξάλλου, την εποπτεία και τον γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο ΑΠΘ έχει ο/η
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων.
Οι διατάξεις του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που
διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ (συνεδρίαση Συγκλήτου
Ειδικής Σύνθεσης με αριθμό 127/2-2-2011) και ρυθμίζουν θέματα δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του παρόντος
Π.Μ.Σ. του Τμήματος, τα οποία δεν ρυθμίζονται ρητά από την Πρυτανική Απόφαση, βάσει της οποίας λειτουργεί.

Άρθρο 2: Κατευθύνσεις, σκοπός, μαθησιακά αποτελέσματα
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας απονέμει Μ.Δ.Ε. στις εξής κατευθύνσεις:
Μ.Δ.Ε.

ΜΑ

Γλωσσολογία
Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας
Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές
Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα
στην Εκπαίδευση

Linguistics
Foreign Language Learning and Teaching
English and American Studies
Language, Literature and Digital Media in
Education

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στις κατευθύνσεις :
α) «Γλωσσολογία» και «Εκμάθηση και Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας» προσφέρονται από τον Τομέα Θεωρητικής
και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.
β) «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές» προσφέρεται από τους Τομείς Αγγλικής Λογοτεχνίας και Αμερικανικής
Λογοτεχνίας και
γ) «Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση» προσφέρεται και από τους τρεις
προαναφερόμενους τομείς.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει:
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άριστο θεωρητικό υπόβαθρο στα γνωστικά αντικείμενα των κατευθύνσεων,

δεξιότητες αυτοδύναμης έρευνας,

σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και

εξειδίκευση με στόχο την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά εργασίας μέσω της
παροχής εξειδικευμένου έργου υψηλής ποιότητας.
Συγκεκριμένα,

η κατεύθυνση «Γλωσσολογία» στοχεύει στο να παράσχει ένα ολοκληρωμένο υπόβαθρο στη θεωρητική
γλωσσολογία, έτσι ώστε οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του προγράμματος να αποκτήσουν σύνθετη και
εξειδικευμένη γνώση καθώς και δεξιότητες που θα οδηγούν σε αυτοδύναμη έρευνα και ανάλυση σύνθετων
γλωσσολογικών προβλημάτων. Η ικανότητα αυτοδύναμης έρευνας που αποκτούν οι φοιτητές/τριες αφορά τα
επιμέρους επίπεδα της θεωρητικής γλωσσολογίας, τη διεπαφή τους, καθώς και ποικίλα πεδία εφαρμογής της
γλωσσολογικής θεωρίας, π.χ. διδακτική γλωσσών, γλωσσική τεχνολογία, λογοπαθολογία, κ.ά.

η κατεύθυνση «Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας» στοχεύει στη σύνδεση θεωρίας και πράξης στη
γλωσσική διδασκαλία. Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες να
διερευνήσουν και να εξετάσουν θέματα τα οποία σχετίζονται με τις θεωρίες γλωσσικής εκμάθησης καθώς επίσης και
τη σημασία τους για τη γλωσσική διδασκαλία.

η κατεύθυνση «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές» στοχεύει να δώσει την ευκαιρία στους/στις
φοιτητές/τριες να ερευνήσουν τη σχέση των λογοτεχνικών κειμένων με την κοινωνία, την ιστορία, την πολιτική και
τον πολιτισμό στον οποίο ανήκουν, να οδηγήσει σε μια πιο βαθιά γνώση και κατανόηση του εύρους της
λογοτεχνικής/πολιτισμικής παραγωγής και των θεωρητικών προσεγγίσεων, να εκπαιδεύσει τους/τις φοιτητές/τριες
να συμμετέχουν σε έναν δημιουργικό και κριτικό διάλογο σε ποιλικία κειμένων από διαφορετικές περιόδους και
διαφορετικού αγγλόφωνου πολιτισμού.

η κατεύθυνση «Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση» έχει ως στόχο τη σύνδεση της
διδακτικής θεωρίας με τη διδακτική πράξη για τη διδασκαλία των γλωσσικών στοιχείων και την οργανική
ενσωμάτωση της λογοτεχνίας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, με στόχο την προώθηση της μη ρητής διδασκαλίας της
γλώσσας, αλλά και την αξιοποίηση λογοτεχνικών κειμένων στη διδασκαλία μαθητών/τριών Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας
εκπαίδευσης. Επιπλέον, το νέο Μ.Δ.Ε. στοχεύει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση ψηφιακών μέσων
γιατην εκμάθηση και διδασκαλία της ξένης γλώσσας.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα και το προφίλ των αποφοίτων του Π.Μ.Σ. εμπεριέχουν:
1.

εξαιρετική γνώση του γνωστικού αντικειμένου της κατεύθυνσης που επιλέγουν,

2.

γνώση μεθοδολογίας έρευνας,

3.

ικανότητα ανεξάρτητης εκπόνησης έρευνας και συγγραφής ακαδημαϊκού έργου,

4.

δυνατότητα ανάλυσης, σύνθεσης και ερμηνείας πληροφοριών,

5.

δυνατότητα λήψης αποφάσεων,

6.

δυνατότητα εφαρμογής της γνώσης στην πράξη,

7.

δυνατότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις,

8.

πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες,

9.

δυνατότητα αυτόνομης και συνεργατικής εργασίας,

10.

ανάπτυξη διεπιστημονικότητας,

11.

δυνατότητα παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών,

12.

απόκτηση κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και

13.

ευαισθησία σε θέματα φύλου, διαφορετικότητας και διαπολιτισμικότητας.
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Άρθρο 3: Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ.
1.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2.
Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν επίσης οι τελειόφοιτοι/ες που προβλέπεται να αποφοιτήσουν από τον
προπτυχιακό κύκλο μετά τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου (περίοδος Ιουνίου). Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να
προσκομίσουν το πτυχίο τους ευθύς μόλις ορκιστούν, δηλαδή τον Ιούλιο, εφόσον ολοκληρώσουν τις σπουδές τους
τον Ιούνιο, αφού έχουν ήδη υποβάλει εμπρόθεσμα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
3.
Οι εξ αλλοδαπής υποψήφιοι/ες υποβάλλουν τα ανάλογα δικαιολογητικά και υπόκεινται στην ίδια ακριβώς
αξιολόγηση όπως και οι ημεδαποί/ές, με όποιες διευκολύνσεις είναι δυνατές στη διεξαγωγή της. Επιπλέον,
υποβάλλουν αναγνώριση ισοτιμίας του πτυχίου τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), όπου αυτό απαιτείται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 73, παρ. 5 του Ν 4316/2014 (ΦΕΚ 270/τ. Α/24-12-2014). Εάν επιλεγούν, τους/τις χορηγείται βεβαίωση
αποδοχής, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την απόκτηση άδειας παραμονής στην Ελλάδα. Επίσης,
στους/στις εξ αλλοδαπής υποτρόφους του ελληνικού κράτους χορηγείται βεβαίωση αποδοχής υπό προϋποθέσεις,
προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν για την εξασφάλιση της υποτροφίας τους. Μπορούν να εγγραφούν στο Μ.Δ.Ε.
που τους/τις ενδιαφέρει, αφού προηγουμένως προσκομίσουν, πέρα από τα παραπάνω, βεβαίωση υποτροφίας από
το ΙΚΥ.
4.
Μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες άλλων Τμημάτων και άλλων ΠMΣ μπορούν να παρακολουθήσουν
μαθήματα του Π.Μ.Σ. Αγγλικής με τη σύμφωνη γνώμη του/της διδάσκοντα/σκουσας του Τμήματός τους και της Σ.Ε.
του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται γραπτή αίτηση προς τη Σ.Ε. πριν
από την έναρξη των μαθημάτων. Οι ίδιοι/ες φοιτητές/τριες υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας του
Π.Μ.Σ. του Αγγλικού Τμήματος κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε αυτό και εφόσον αξιολογηθούν επιτυχώς, θα
τους χορηγούνται οι αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ). Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες άλλων Τμημάτων
δικαιούνται να παρακολουθήσουν ένα (1) μάθημα στο Π.Μ.Σ. χωρίς την καταβολή διδάκτρων, εφόσον ο αριθμός των
φοιτητών/τριών από άλλα Τμήματα στο ίδιο μάθημα δεν ξεπερνά τα δύο άτομα.
5.
Άτομα με ειδικές ανάγκες μπορεί να διευκολύνονται, ύστερα από αίτησή τους, σε πρακτικό επίπεδο και, κατά
περίπτωση, να εξετάζονται με συμπληρωματική ή εναλλακτική εξέταση, όπου αυτό είναι απαραίτητο κριτήριο για την
εισαγωγή σε μία από τις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητη η κατάθεση βεβαίωσης
από δημόσιο νοσοκομείο της ημεδαπής σχετικά με την πάθηση και τις ειδικές ανάγκες. Η παραπάνω βεβαίωση
πρέπει να κατατεθεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους/τις υποψήφιους/ιες. Η Επιτροπή
Επιλογής είναι αρμόδια να αποφασίσει για τον τρόπο εξέτασης των ατόμων αυτών. Για την αξιολόγησή τους, ισχύουν
τα ίδια ακριβώς κριτήρια που ισχύουν για όλους τους/τις υποψήφιους/ιες, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω.
6.
Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εκατόν είκοσι (120)
μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες κατ΄έτος και κατανέμεται ισομερώς στις ενεργές κατευθύνσεις κάθε φορά,
ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που μια κατεύθυνση δεν καλύψει όλες τις θέσεις
της, οι κενές θέσεις μπορούν να ανακατανεμηθούν στις λοιπές ενεργές κατευθύνσεις, έπειτα από εισήγηση της
Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Η αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών
της κάθε κατεύθυνσης διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί ως εισακτέους στην αντίστοιχη κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. και
λιγότερους από τον αριθμό υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που ορίστηκε στην προκήρυξη.
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Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αρχίζει με την προκήρυξη θέσεων και την απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πρόταση του οικείου Τομέα. Η προκήρυξη αναρτάται στη Γραμματεία του Τμήματος, ηλεκτρονικά
στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.enl.auth.gr/post/findex.htm) και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
(http://gp.enl.auth.gr/) ή/και στον ημερήσιο τύπο. Στην προκήρυξη ορίζονται τα κριτήρια εισαγωγής σε κάθε
κατεύθυνση καθώς και ο αριθμός των εισακτέων στην κάθε κατεύθυνση. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων για
εισαγωγή στον κύκλο του Μ.Δ.Ε. κάθε ενεργής κατεύθυνσης ορίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ Μαρτίου και
Αυγούστου εκάστου έτους, το οποίο καθορίζεται ακριβώς σε κάθε προκήρυξη που θα δημοσιεύεται. Οι αιτήσεις
κατατίθενται εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Τμήματος και συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Δικαιολογητικά τα οποία δεν έχουν προσκομιστεί εμπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη στα κριτήρια αξιολόγησης
του/της υποψήφιου/ας μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας. Οι συστατικές επιστολές κατατίθενται σφραγισμένες,
απευθύνονται εμπιστευτικά στην Επιτροπή Επιλογής της κατεύθυνσης στην οποία αιτείται ο/η υποψήφιος/α και δεν
επιστρέφονται.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι/ες είναι:
1.

Αίτηση (έντυπη ή/και ηλεκτρονική).

2.

Βιογραφικό σημείωμα.

3.
Αντίγραφο πτυχίου. Για τους/τις αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον
βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73, παρ. 5 του Ν. 4316/2014).
4.

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).

5.

Αντίγραφα επιπλέον τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν).

6.
Προσωπική δήλωση (αυτοπεριγραφική έκθεση και έκθεση ενδιαφερόντων), όπου δίνονται σύντομες
πληροφορίες για τις σπουδές, τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου
μεταπτυχιακού προγράμματος.
7.
Πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον Γ1, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, για τη γνώση
της Αγγλικής Γλώσσας για αποφοίτους Τμημάτων εκτός της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
8.

Ερευνητικές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονική μορφή και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).

9.
Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. και επιπλέον συστατική επιστολή από εργοδότη (εφόσον
υπάρχει).
10.

Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

11.
Αποδεικτικό κατάθεσης τέλους 15 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε. στην Τράπεζα Πειραιώς (IBAN
GR 250172202000 5202072402367) για την αξιολόγηση της αίτησης. Στο αποδεικτικό κατάθεσης χρειάζεται να
αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου, ο κωδικός 93770, και το λεκτικό «για το Π.Μ.Σ. Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας, κατεύθυνση ΧΧΧ»). Το αποδεικτικό κατάθεσης είναι απαραίτητο να υποβάλεται μαζί με την αίτηση.
Το τέλος αξιολόγησης δεν επιστρέφεται και μπορεί να αναμορφώνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ..

Άρθρο 5: Κριτήρια επιλογής
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, συνεκτιμώντας τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 παρ. 1 Ν
3685/2008, όπως ισχύει, καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.
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Oι αιτήσεις αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
1.

Κατεύθυνση «Γλωσσολογία»
α/α
1.
2.
3.

Βαθμός πτυχίου
Συνάφεια πτυχίου
Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σε συναφές αντικείμενο
Ερευνητικές εργασίες και ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα
με αντικείμενο συναφές προς αυτό του προγράμματος
Συνέντευξη
Προσωπική δήλωση, συστατικές επιστολές, συνολική αξιολόγηση
φακέλου
ΣΥΝΟΛΟ

4.
5.
6.

2.

Κριτήρια Εισαγωγής

Ειδικό βάρος
30%
10%
10%
20%
10%
20%
100%

Κατεύθυνση «Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας»
α/α
1.
2.
3.

Κριτήρια Εισαγωγής
Βαθμός πτυχίου
Συνάφεια πτυχίου
Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σε συναφές αντικείμενο
Ερευνητικές εργασίες και ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα
με αντικείμενο συναφές προς αυτό του προγράμματος
Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία σε τομέα σχετικό με
την κατεύθυνση
Προσωπική δήλωση, συστατικές επιστολές, συνολική αξιολόγηση
φακέλου
ΣΥΝΟΛΟ

4.
5.
6.

Ειδικό βάρος
30%
10%
10%
15%
15%
20%
100%

Σχετικά με το κριτήριο 5, η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού
φορέα.

3.

Κατεύθυνση «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές»
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κριτήρια Εισαγωγής
Βαθμός πτυχίου
Γραπτή εξέταση
Προφορική εξέταση
Ερευνητικές εργασίες με αντικείμενο συναφές προς αυτό του
προγράμματος
Συναφείς ερευνητικές/συγγραφικές δραστηριότητες
Συστατικές επιστολές
ΣΥΝΟΛΟ

Ειδικό βάρος
25%
30%
20%
15%
5%
5%
100%

Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται στο χρονικό διάστημα μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου. Ως ελάχιστος
προβιβάσιμος βαθμός στις γραπτές εξετάσεις ορίζεται το έξι (6) που πρέπει να επιτύχουν οι υποψήφιοι/ες
προκειμένου να συνεχίσουν στα υπόλοιπα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης.
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4.

Κατεύθυνση «Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση»
α/α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κριτήρια Εισαγωγής
Βαθμός πτυχίου
Συνάφεια πτυχίου
Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σε συναφές αντικείμενο
Ερευνητικές εργασίες και ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα
με αντικείμενο συναφές προς αυτό του προγράμματος
Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία σε τομέα σχετικό με
την κατεύθυνση
Προσωπική δήλωση, συστατικές επιστολές, συνολική αξιολόγηση
φακέλου
ΣΥΝΟΛΟ

Ειδικό βάρος
30%
10%
10%
15%
15%
20%
100%

Σχετικά με το κριτήριο 5, η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού
φορέα.
Ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι το 50% του μέγιστου των μορίων που προκύπτουν με
βάση τους παραπάνω πίνακες κριτηρίων για κάθε κατεύθυνση.

Άρθρο 6: Διαδικασία επιλογής
1.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται κατά τους θερινούς μήνες, στη βάση των κριτηρίων εισαγωγής της κάθε
κατεύθυνσης καθώς και των δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν. Για το Π.Μ.Σ. κάθε κατεύθυνσης καταρτίζεται, με
ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής του αρμόδιου Τομέα, εισήγηση που περιλαμβάνει πίνακα επιτυχόντων/χουσών με
την τελική βαθμολογία των υποψηφίων, η οποία κατατίθεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. Ο πίνακας επιτυχόντων/χουσών
επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται
δεκτοί/ές στο πρόγραμμα όλοι/ες οι ισοβαθμούντες/ισοβαθμούσες υποψήφιοι/ιες.

2.

Οι επιτυχόντες/χούσες ενημερώνονται από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν γραπτώς εντός
πέντε (5) εργάσιμων ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι/ες τους όρους
λειτουργίας του. Επιπλέον, οφείλουν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος την πρώτη εβδομάδα του
Σεπτεμβρίου και να εγγραφούν στο πρόγραμμα στο οποίο πέτυχαν. Σε περίπτωση που κάποιος/α επιτυχών/χούσα
δεν αποδεχτεί εγγράφως την αποδοχή και δεν προσέλθει για εγγραφή εντός του καθορισμένου χρονικού
διαστήματος, τότε χάνει τη θέση του/της. Η θέση που κενώνεται μπορεί να πληρωθεί από τους αμέσως επόμενους
στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό κατάλογο επιτυχίας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Επιλογής προς την Σ.Ε.
3.
Σε κάθε Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός/ή και ένας/μία (1) υπότροφος του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), που πέτυχε στον σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού
του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. καθώς και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή ή υπότροφος/η του ελληνικού κράτους.
Πάντως, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ο αριθμός των υποτρόφων των παραπάνω κατηγοριών μπορεί να αυξάνεται.

4.

Κάθε χρόνο ανακοινώνονται ορισμένες υποτροφίες που προσφέρονται από το Τμήμα, το ΑΠΘ, το ΙΚΥ ή/και
άλλους φορείς. Για κάθε υποτροφία, το Τμήμα ζητά με ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ.
εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες. Εάν η απονομή τους είναι στη δικαιοδοσία
του Τμήματος, οι υποτροφίες αυτές με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. κατανέμονται σε όλες τις ενεργές κατευθύνσεις του
Π.Μ.Σ. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση υποβάλλεται στη
Σ.Ε. Η Σ.Ε. ορίζει διμελή επιτροπή που εξετάζει τις αιτήσεις, αξιολογεί τις υποψηφιότητες και εισηγείται σχετικά. Οι
υποτροφίες είναι ανταποδοτικές, δηλαδή δίνονται με την προϋπόθεση ότι οι υπότροφοι/ες παρέχουν κάποιο έργο
συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικές ή/και ερευνητικές δραστηριότητες/μονάδες του Τμήματος.
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Άρθρο 7: Δομή και περιεχόμενο του προγράμματος
Το πρόγραμμα σπουδών σε κάθε προσφερόμενη κατεύθυνση απαρτίζεται από τα παρακάτω:
α. Υποχρεωτικά Μαθήματα
β. Μαθήματα επιλογής
γ. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ή Φάκελο εργασιών σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις)
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής/τρια πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στα
προβλεπόμενα ανά κατεύθυνση μαθήματα και να συγκεντρώσει εβδομήντα πέντε (75) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS). Το Τμήμα μπορεί να προσφέρει πρόγραμμα πλήρους ή μερικής φοίτησης σε κάθε κατεύθυνση. Στην
προκήρυξη ορίζεται ο τύπος σπουδών που προσφέρεται για κάθε κατεύθυνση σε ετήσια βάση. Τα προσφερόμενα
μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλεγόμενα) περιλαμβάνονται στον πίνακα μαθημάτων Κορμού και Επιλογής του
σχετικού ΦΕΚ.
1.
Κατεύθυνση «Γλωσσολογία»: ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει και να
εξεταστεί επιτυχώς σε 6 μαθήματα, 3 εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά και 3 επιλογής. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε
7,5 ECTS. Επίσης, θα πρέπει να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Η
δομή του κατεύθυνσης και ο κατάλογος μαθημάτων έχουν ως εξής:

Κωδικός
Γλ 536
Γλ 593

Γλ 522
Γλ 600
Γλ 600

Κωδικός
Γλ 536
Γλ 593
Γλ 522

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (12 μήνες)
Τίτλος μαθήματος
Ήχοι και Ομιλία (Υ)
Μέθοδοι Έρευνας (Υ)
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ
Δομή της Γλώσσας και Νόηση (Υ)
Μάθημα Επιλογής
Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Υ)
ΣΥΝΟΛΟ
Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας (Υ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (24 μήνες)
Τίτλος μαθήματος
Ήχοι και Ομιλία (Υ)
Μέθοδοι Έρευνας (Υ)
ΣΥΝΟΛΟ
Δομή της Γλώσσας και Νόηση (Υ)
Μάθημα Επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ
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Εξάμηνο
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Θερινή
περίοδος

ECTS
7,5
7,5
7,5
7,5
30
7,5
7,5
15
30
15
15
75

Εξάμηνο
Α
Α
Β
Β
Γ
Γ

ECTS
7,5
7,5
15
7,5
7,5
15
7,5
7,5
15
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Γλ 600

Γλ 600

Κωδικός
Γλ 521
Γλ 525
Γλ 527
Γλ 530
Γλ 531
Γλ 533
Γλ 540
Γλ 541
Γλ 545
Γλ 548
Γλ 549
Γλ 550
Γλ 555
Γλ 557
Γλ 558
Γλ 559
Γλ 590
Γλ 592
Γλ 598

Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
(Υ)
ΣΥΝΟΛΟ
Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας (Υ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Δ

15
15

Θερινή
περίοδος

15
15
75

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τίτλος μαθήματος
Θέματα στη Γλωσσολογία
Σύνταξη
Σεμινάρια στη Γλωσσολογία
Ιστορική Γλωσσολογία
Φωνητική
Φωνολογία
Σημασιολογία
Πραγματολογία
Υπολογιστική Γλωσσολογία και Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων
Ανάλυση Λόγου
Τυπολογία Γλωσσών
Κοινωνιογλωσσολογία
Ψυχογλωσσολογία
Ψυχογλωσσολογικές Προσεγγίσεις στην Εκμάθηση της
Δεύτερης/Ξένης γλώσσας και στη Διγλωσσία
Νευρογλωσσολογία
Διαταραχές Ομιλίας και Λόγου
Μορφολογία
Γνωστική Γλωσσολογία
Επιβλεπόμενη Έρευνα στη Γλωσσολογία

ECTS
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

2.
Κατεύθυνση «Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας»: ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα πρέπει να
παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 6 μαθήματα, 3 εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά και 3 επιλογής. Κάθε
μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 ECTS. Επίσης, θα πρέπει να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή να συντάξει
φάκελο εργασιών, τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ECTS. Η δομή του κατεύθυνσης και ο κατάλογος μαθημάτων έχουν ως
εξής:

Κωδικός
ΕΔΞΓ 570
ΕΔΞΓ 593

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (12 μήνες)
Τίτλος μαθήματος
Εκμάθηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Υ)
Μέθοδοι Έρευνας (Υ)
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ
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Εξάμηνο
Α
Α
Α
Α

ECTS
7,5
7,5
7,5
7,5
30
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ΕΔΞΓ 564
ΕΔΞΓ 600
ΕΔΞΓ 601
ΕΔΞΓ 600
ΕΔΞΓ 601

Κωδικός
ΕΔΞΓ 570
ΕΔΞΓ 593
ΕΔΞΓ 564

ΕΔΞΓ 600
ΕΔΞΓ 601
ΕΔΞΓ 600
ΕΔΞΓ 601

Κωδικός
ΕΔΞΓ 521
ΕΔΞΓ 522
ΕΔΞΓ 531
ΕΔΞΓ 532
ΕΔΞΓ 557
ΕΔΞΓ 563
ΕΔΞΓ 568
ΕΔΞΓ 571
ΕΔΞΓ 572

Εκπαιδευτική Γλωσσολογία (Υ)
Μάθημα Επιλογής
Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας (Υ) ή
Έναρξη Φακέλου Εργασιών (Υ)
ΣΥΝΟΛΟ
Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας (Υ) ή
Ολοκλήρωση Φάκελου Εργασιών (Υ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (24 μήνες)
Τίτλος μαθήματος
Εκμάθηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Υ)
Μέθοδοι Έρευνας (Υ)
ΣΥΝΟΛΟ
Εκπαιδευτική Γλωσσολογία (Υ)
Μάθημα Επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ
Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας (Υ) ή
Έναρξη Φακέλου Εργασιών (Υ)
ΣΥΝΟΛΟ
Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας (Υ) ή
Ολοκλήρωση Φάκελου Εργασιών (Υ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Β
Β

7,5
7,5

Β

15
30

Θερινή
περίοδος

15
75

Εξάμηνο
Α
Α
Β
Β
Γ
Γ

Δ

ECTS
7,5
7,5
15
7,5
7,5
15
7,5
7,5
15
15
15

Θερινή
περίοδος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τίτλος μαθήματος
Θέματα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
Θέματα στην Εκπαίδευση
Παιδαγωγική Γραμματική
Μέθοδοι, Τεχνικές και Χρήση Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της
Προφοράς στη Γ2
Ψυχογλωσσολογικές Προσεγγίσεις στην Εκμάθηση της
Δεύτερης/Ξένης γλώσσας και στη Διγλωσσία
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Εκμάθηση της Δεύτερης/Ξένης
γλώσσας
Δίγλωσση Εκπαίδευση
Διδασκαλία Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας σε Μικρούς Μαθητές
Nέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Εκμάθηση: Ηλεκτρονικά Σώματα
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15

15
15
75

ECTS
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

12 | Σ ε λ ί δ α

ΑΔΑ: 6ΛΜΧ46Ψ8ΧΒ-ΟΩΗ

ΕΔΞΓ 573
ΕΔΞΓ 575
ΕΔΞΓ 576
ΕΔΞΓ 577
ΕΔΞΓ 578
ΕΔΞΓ 579
ΕΔΞΓ 580
ΕΔΞΓ 581
ΕΔΞΓ 582
ΕΔΞΓ 583
ΕΔΞΓ 598

Κειμένων
Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Διδακτικού Υλικού
Σχεδιασμός Γλωσσικού Αναλυτικού Προγράμματος
Εκμάθηση και Διδασκαλία Δεξιοτήτων
Aτομικές Διαφορές στην Εκμάθηση Δεύτερης/Ξένης γλώσσας
Μέτρηση Επίδοσης στη Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα
Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας σε Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές
Δυσκολίες
Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ξένης γλώσσας
Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
Λογοτεχνία και Τέχνες στη Γλωσσική Διδασκαλία
Επιβλεπόμενη Έρευνα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

3.
Κατεύθυνση «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές»: ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα πρέπει να
παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 6 μαθήματα, 2 εκ των οποίων είναι υποχρεωτικά και 4 επιλογής. Τα
μαθήματα αντιστοιχούν σε 10 ECTS με εξαίρεση το μάθημα «Μέθοδοι και Εργαλεία Έρευνας» το οποίο αντιστοιχεί
σε 5 ECTS. Επίσης, θα πρέπει να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 20 ECTS. Η
δομή του κατεύθυνσης και ο κατάλογος μαθημάτων έχουν ως εξής:

Κωδικός
Λογ 590

Λογ 591

Λογ 600

Λογ 600

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (12 μήνες)
Τίτλος μαθήματος
Εξάμηνο
Θεωρία Λογοτεχνίας και Κριτικής (Υ)
Α
Μάθημα Επιλογής
Α
Μάθημα Επιλογής
Α
ΣΥΝΟΛΟ
Μέθοδοι και Εργαλεία Έρευνας (Υ)
Β
Μάθημα Επιλογής
Β
Μάθημα Επιλογής
Β
Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Β
Εργασίας (Υ)
ΣΥΝΟΛΟ
Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας (Υ)

Θερινή περίοδος

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Κωδικός
Λογ 590

Λογ 591

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (24 μήνες)
Τίτλος μαθήματος
Εξάμηνο
Θεωρία Λογοτεχνίας και Κριτικής (Υ)
Α
Μάθημα Επιλογής
Α
ΣΥΝΟΛΟ
Μέθοδοι και Εργαλεία Έρευνας (Υ)
Β
Μάθημα Επιλογής
Β
ΣΥΝΟΛΟ
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ECTS
10
10
10
30
5
10
10
5
30
15
15
75

ECTS
10
10
20
5
10
15

13 | Σ ε λ ί δ α

ΑΔΑ: 6ΛΜΧ46Ψ8ΧΒ-ΟΩΗ

Λογ 600

Λογ 600

Κωδικός
Λογ 500
Λογ 510
Λογ 511
Λογ 516
Λογ 518
Λογ 520
Λογ 521
Λογ 530
Λογ 542
Λογ 550
Λογ 560
Λογ 565
Λογ 568
Λογ 569
Λογ 570
Λογ 579
Λογ 580
Λογ 598

Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ
Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας (Υ)
ΣΥΝΟΛΟ
Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας (Υ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Γ
Γ

10
10
20

Δ

15
15

Θερινή περίοδος

5
5
75

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τίτλος μαθήματος
Μείζονες Συγγραφείς
Λογοτεχνικά Κινήματα Ι
Λογοτεχνικά Κινήματα ΙΙ
Θέματα στην Πρώιμη Σύγχρονη Λογοτεχνία και Κουλτούρα
Λογοτεχνία και Πολιτική
Θεατρικές Τέχνες
Θεατρικά Έργα, Κοινωνία, Πολιτισμός
Ουτοπικοί και Δυστοπικοί Οραματισμοί
Θέματα Κινηματογράφου
Ψηφιακές Αφηγήσεις
Εθνοτικές Σπουδές
Μετα-αποικιοκρατικές Λογοτεχνίες
Παγκοσμιοποίηση και Ταυτότητα
Ειδικά Θέματα Ι
Σπουδές Φύλου
Ειδικά Θέματα ΙΙ
Λογοτεχνικές Γεωγραφίες
Επιβλεπόμενη Μελέτη και Έρευνα

ECTS
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

4.
Κατεύθυνση «Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση»: ο μεταπτυχιακός/ή
φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 6 μαθήματα, 4 εκ των οποίων είναι
υποχρεωτικά και 2 επιλογής. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 ECTS. Επίσης, θα πρέπει να εκπονήσει μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία ή να συντάξει φάκελο εργασιών, τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ECTS. Η δομή του κατεύθυνσης
και ο κατάλογος μαθημάτων έχουν ως εξής:

Κωδικός
ΕΚΠ 570
ΕΚΠ 593

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (12 μήνες)
Τίτλος μαθήματος
Εκμάθηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Υ)
Μέθοδοι Έρευνας (Υ)
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ
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Εξάμηνο
Α
Α
Α
Α

ECTS
7,5
7,5
7,5
7,5
30

14 | Σ ε λ ί δ α

ΑΔΑ: 6ΛΜΧ46Ψ8ΧΒ-ΟΩΗ
ΕΚΠ 501
ΕΚΠ 511
ΕΚΠ 600
ΕΚΠ 601
ΕΚΠ 600
ΕΚΠ 601

Κωδικός
ΕΚΠ 570
ΕΚΠ 593
ΕΚΠ 501
ΕΚΠ 511

ΕΚΠ 600
ΕΚΠ 601
ΕΚΠ 600
ΕΚΠ 601

Κωδικός
ΕΚΠ 502
ΕΚΠ 512
ΕΚΠ 513
ΕΚΠ 514
ΕΚΠ 515
ΕΚΠ 516
ΕΚΠ 517
EKΠ 521
ΕΚΠ 522

Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση (Υ)
Εκμάθηση και Διδασκαλία με Χρήση Τεχνολογίας
(Υ)
Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ή
Έναρξη Φακέλου Εργασιών (Υ)
ΣΥΝΟΛΟ
Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας ή
Ολοκλήρωση Φάκελου Εργασιών (Υ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (24 μήνες)
Τίτλος μαθήματος
Εκμάθηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Υ)
Μέθοδοι Έρευνας (Υ)
ΣΥΝΟΛΟ
Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση (Υ)
Εκμάθηση και Διδασκαλία με Χρήση Τεχνολογίας
(Υ)
ΣΥΝΟΛΟ
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ
Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ή
Έναρξη Φακέλου Εργασιών (Υ)
ΣΥΝΟΛΟ
Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας ή
Ολοκλήρωση Φάκελου Εργασιών (Υ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Β

7,5

Β

7,5

Β

15
30

Θερινή
περίοδος

15
75

Εξάμηνο
Α
Α
Β

ECTS
7,5
7,5
15
7,5

Β

7,5

Γ
Γ

15
7,5
7,5
15

Δ

15
15

Θερινή
περίοδος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τίτλος μαθήματος
Οι Τέχνες στην Εκπαίδευση
Εκμάθηση/Διδασκαλία μέσω Σχεδιασμού Ιστοσελίδων,
Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων και Φορητής Τεχνολογίας
Δημιουργία Διδακτικού Υλικού με Χρήση Σωμάτων Κειμένων
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Ψηφιακός Γραμματισμός στην
Ξένη Γλώσσα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκμάθηση και Διδασκαλία
Εικονικά Περιβάλλοντα και Ηλεκτρονική Εκμάθηση
Χρήση Τεχνολογίας στον Σχεδιασμό Μαθημάτων και στην
Αξιολόγηση
Θέματα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
Θέματα στην Εκπαίδευση

182_2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ_9_11_16

15

15
15
75

ECTS
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

15 | Σ ε λ ί δ α

ΑΔΑ: 6ΛΜΧ46Ψ8ΧΒ-ΟΩΗ
ΕΚΠ 563
ΕΚΠ 571
ΕΚΠ 575
ΕΚΠ 578
ΕΚΠ 580
ΕΚΠ 597
ΕΚΠ 598

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Εκμάθηση της Δεύτερης/Ξένης
γλώσσας
Διδασκαλία Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας σε Μικρούς Μαθητές
Σχεδιασμός Γλωσσικού Αναλυτικού Προγράμματος
Μέτρηση Eπίδοσης στη Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα
Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας
Επιβλεπόμενη Έρευνα στην Εκπαίδευση
Επιβλεπόμενη Έρευνα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Από τα έξι (6) συνολικά μαθήματα που απαιτούνται σε κάθε κατεύθυνση, τα πέντε (5) πρέπει να προέρχονται
από τους οικείους Τομείς. Το ένα μάθημα που υπολείπεται, ανάλογα με την ειδίκευση του/της φοιτητή/τριας, μπορεί
να είναι μεταπτυχιακό μάθημα προσφερόμενο από άλλον Τομέα ή συγγενές Τμήμα. Στην περίπτωση αυτή, ο
φοιτητής/τρια οφείλει να επιλέξει μάθημα με τη συγκατάθεση του/της ακαδημαϊκού συμβούλου (βλ. άρθρο 8, παρ.
6). Η επιλογή θα πρέπει να αιτιολογηθεί πλήρως και να υποβληθεί στους οικείους Τομείς για έγκριση.

Άρθρο 8: Οργάνωση Σπουδών
1.
Ο φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα επιλογής του τύπου φοίτησης (πλήρους ή μερικής), εφόσον το Τμήμα
προσφέρει αυτή την επιλογή σύμφωνα με την προκήρυξη. Για να πραγματοποιηθεί ένα πρόγραμμα πλήρους
φοίτησης, θα πρέπει να έχει επιλεχθεί από 12 τουλάχιστον μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, αν ο αριθμός
εισακτέων σε μία κατεύθυνση είναι μικρότερος του 20, και από 15 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, αν ο αριθμός
εισακτέων είναι μεγαλύτερος του 20. Η Σ.Ε. μπορεί να εισηγηθεί στη Γ.Σ.Ε.Σ. τη λειτουργία του προγράμματος
πλήρους απασχόλησης με μικρότερο αριθμό εισαχθέντων ανάλογα με τις δυνατότητες του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος.
2.
Ανάλογα με τις δυνατότητες του Π.Μ.Σ., θα προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων στους
μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες. Ένα μάθημα θα μπορεί να προσφερθεί εφόσον έχει επιλεχθεί από 6 τουλάχιστον
φοιτητές/τριες, αν ο αριθμός εισακτέων σε μία κατεύθυνση είναι μικρότερος του 20, και από 10 τουλάχιστον
φοιτητές/τριες αν ο αριθμός εισακτέων είναι μεγαλύτερος του 20.
3.
Η διαδικασία εγγραφής στα προσφερόμενα μαθήματα πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική δήλωση
εγγραφής, η οποία υποβάλλεται από κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια έως τις 10 Οκτωβρίου, για το χειμερινό
εξάμηνο, και έως τις 10 Φεβρουαρίου, για το εαρινό εξάμηνο. Το πρόγραμμα μαθημάτων για κάθε κατεύθυνση
δημοσιοποιείται και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αγγλικής.
4.
Ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια μπορεί, με σύμφωνη εισήγηση του/της ακαδημαϊκού/ής συμβούλου και
έγκριση του Τομέα, να παρακολουθήσει μεταπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης προσφερόμενα από άλλον Τομέα του
Τμήματος Αγγλικής ή από άλλο Τμήμα του ΑΠΘ ή πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου
ιδρύματος της αλλοδαπής. Το ανώτατο όριο των μαθημάτων αυτών καθορίζεται σε ένα (1) μάθημα (άρθρο 7). Για την
αναγνώριση μαθημάτων από ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται σύμφωνη απόφαση της Σ.Ε.
5.
Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες κάτοχοι συναφών Μ.Δ.Ε. απαλλάσσονται από την υποχρέωση
παρακολούθησης και αξιολόγησης αντίστοιχων μαθημάτων στα οποία είχαν αξιολογηθεί επιτυχώς, αλλά
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν άλλα μαθήματα της κατεύθυνσης, ο αριθμός των οποίων θα εξασφαλίζει τα 75
ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. Ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αιτείται στην Γραμματεία
την απαλλαγή του/της από το μάθημα και υποχρεούται να προσκομίσει επίσημα έγγραφα με το περιεχόμενο, τη
βαθμολογία και τα ECTS του μαθήματος. Ο/η διδάσκων/σκουσα του μαθήματος στο Μ.Δ.Ε. του Τμήματος εξετάζει το
περιεχόμενο, τη βαθμολογία και τα ECTS και εισηγείται στη Σ.Ε. την απαλλαγή ή όχι του/της μεταπτυχιακού/ής
φοιτητή/τριας από το μάθημα. Σε περίπτωση εισήγησης για απαλλαγή, η ΣΕ εισηγείται τα μαθήματα που χρειάζεται
να παρακολουθήσει ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια και η απόφαση επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Τα μαθήματα
αυτά προσφέρονται ανάλογα με τις δυνατότητες του Τμήματος.
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6.
Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται αρχείο με την ατομική μερίδα για κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια,
όπου καταγράφονται τα μαθήματα που παρακολουθεί και οι βαθμολογίες του/της, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο
σχετικό με την πορεία των σπουδών του/της. Στο τέλος κάθε εξαμήνου η Γραμματεία ενημερώνει τον/την
Διευθυντή/ντρια των Μεταπτυχιακών Σπουδών και τους/τις ακαδημαϊκούς συμβούλους για την πρόοδο των
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.
7.
Στην αρχή της φοίτησης, ορίζεται για κάθε φοιτητή/τρια του Μ.Δ.Ε. ένα μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως ακαδημαϊκός/ή σύμβουλος. Ο ρόλος των συμβούλων είναι να παρακολουθούν την εξέλιξη
των σπουδών των φοιτητών/τριών που έχουν αναλάβει και να ενημερώνονται από το Αρχείο Σπουδών για την
αναλυτική βαθμολογία τους ανά εξάμηνο. Στις αρμοδιότητες των συμβούλων, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η
ενημέρωσή τους από τους/τις διδάσκοντες/σκουσες για τυχόν συνεχείς απουσίες των μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών που είναι στην ευθύνη τους, καθώς και η σχετική επικοινωνία μαζί τους για τις ενδεχόμενες
συνέπειες (μέσω της Γραμματείας, η οποία και αποστέλλει το σχετικό προειδοποιητικό σημείωμα). Οι
μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες οφείλουν να έρχονται σε επαφή με το/τη σύμβουλό τους για οποιοδήποτε
πρόβλημα το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ομαλή πορεία των σπουδών τους.
8.
Oι νεοεισερχόμενοι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες είναι απαραίτητο να ενημερωθούν σχετικά με τη
χρήση των έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών του ΑΠΘ (βλ. http://www.lib.auth.gr για την παρακολούθηση του
σχετικού σεμιναρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη).
9.
Η διδασκαλία στα Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται με ευθύνη του/της
Διευθυντή/ντριας του Π.Μ.Σ. και του/της Προέδρου του Τμήματος. Με πρόταση της Σ.Ε. και έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
είναι δυνατή η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Μονάδας
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) ΑΠΘ https://qa.auth.gr/el/doc/auth [Οδηγίες υποβολής προτάσεων Αναμόρφωσης
Πτυχών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΜΣ)]. Με ευθύνη της αρμόδιας Γραμματείας, το πρόγραμμα
μαθημάτων για κάθε κατεύθυνση δημοσιοποιείται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αγγλικής.
10.
Η κατανομή του διδακτικού έργου στα εξάμηνα γίνεται έτσι ώστε να είναι γνωστά εκ των προτέρων τα
χρονικά πλαίσια για τη διδασκαλία των μαθημάτων (διαλέξεων, παραδόσεων, σεμιναρίων), για τις πρακτικές
ασκήσεις ή για την ερευνητική απασχόληση, καθώς και για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
11.
Στο Π.Μ.Σ. απασχολούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής και άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄). Η επίβλεψη
διπλωματικών εργασιών μπορεί να ανατεθεί και σε εξωτερικούς συνεργάτες κατόχους διδακτορικού διπλώματος,
που συνεπιβλέπουν την πορεία των διπλωματικών εργασιών με ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π.
12.
Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. και έγκριση από τη Σ.Ε.Σ. είναι δυνατή η αναθεώρηση/τροποποίηση του
προγράμματος των μαθημάτων.

Άρθρο 9: Πιστωτικές μονάδες και παράρτημα διπλώματος
1.
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Μ.Δ.Ε. σε τέσσερις (4) κατευθύνσεις (άρθρο 2) και οργανώνεται με βάση το
προβλεπόμενο από το άρθρο 14 Ν 3374/2005 σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ΠΜ),
ECTS. Έτσι, ο φόρτος εργασίας για κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης κατά τη διάρκεια ενός
ακαδημαϊκού έτους αποτιμάται σε εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες, δηλαδή τριάντα (30) πιστωτικές
μονάδες ανά εξάμηνο και δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες κατά τους θερινούς μήνες. Για τους φοιτητές/τριες
μερικής φοίτησης, ο φόρτος εργασίας ανά εξάμηνο αποτιμάται στις 15-20 ΠΜ, ανάλογα με την κατεύθυνση, για κάθε
ένα από τα τέσσερα εξάμηνα σπουδών.
2.
Σε κάθε κατεύθυνση, κάθε μάθημα ισοδυναμεί με 5-10 ΠΜ. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
αντιστοιχεί σε 30 ΠΜ για τις κατευθύνσεις: (α) «Γλωσσολογία», (β) «Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας» και
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(γ) «Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση», και σε 20 ΠΜ για την κατεύθυνση «Αγγλικές και
Αμερικανικές Σπουδές». Ο συνολικός αριθμός των ΠΜ για όλες τις κατευθύνσεις ανέρχεται σε 75.
3.
Στο Μ.Δ.Ε. επισυνάπτεται παράρτημα διπλώματος, σε σχέση με το οποίο ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 15
Ν 3374/2005 και της ΥΑ Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΕΚ 1466 τ. Β΄).

Άρθρο 10: Χρονική διάρκεια Π.Μ.Σ.
1.
Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας που καταλήγει στην απονομή Μ.Δ.Ε.
διαρκεί ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος (εντατικό), δηλαδή δύο (2) εξάμηνα και εργασία κατά τους θερινούς μήνες
για σπουδές πλήρους φοίτησης, και 2 πλήρη ημερολογιακά έτη, δηλαδή 4 εξάμηνα, για σπουδές μερικής φοίτησης.
Το χρονοδιάγραμμα έναρξης και λήξης του προγράμματος ορίζεται από την 1 Οκτωβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου του
επόμενου έτους για τις σπουδές πλήρους φοίτησης και από την 1 Οκτωβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου του
μεθεπόμενου έτους για τις σπουδές μερικής φοίτησης.
2.
Για σοβαρούς λόγους, ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του μέλους που
επιβλέπει τη διατριβή και του Τομέα, να καταθέσει τεκμηριωμένη αίτηση παράτασης, η οποία θα απευθύνεται στη
Γ.Σ.Ε.Σ. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) εξάμηνο και μπορεί να αφορά είτε τη συγγραφή της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είτε και τον χρόνο φοίτησης.
3.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατό να αναστέλλεται η φοίτηση για χρονικό
διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, αίρονται όλα
τα δικαιώματα του μεταπτυχιακού φοιτητή/τρια. Ο χρόνος αναστολής δεν προσμετράται στη διάρκεια χρόνου
φοίτησης.
4.
Ύστερα από την πάροδο της μέγιστης προβλεπόμενης διάρκειας, ο ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια που δεν
έχει καταθέσει μεταπτυχιακή διατριβή διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

Άρθρο 11: Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
1.
Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα
μαθήματα του πρώτου εξάμηνου σπουδών, πρέπει, στην αρχή του Β' εξαμήνου σπουδών, και σε συνεννόηση με
τον/την επιβλέποντα/ουσα, να επιλέξει και να δηλώσει το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η
εκπόνηση γίνεται κατά το εαρινό εξάμηνο και τους θερινούς μήνες, με καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση της
διπλωματικής εργασίας την 30ή Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.
2.
Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, η επιλογή και η δήλωση του θέματος γίνεται σε συνεννόηση με τον/την
επιβλέποντα/ουσα στην αρχή του Δ' εξαμήνου σπουδών, εφόσον ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα των τριών πρώτων εξαμήνων σπουδών. Η εκπόνηση γίνεται κατά το εαρινό
εξάμηνο και τους θερινούς μήνες, με καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας την 30ή
Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.
3.
Ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια δεν μπορεί να ξεκινήσει την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας αν δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα του/των προηγούμενου/ων εξαμήνου/ων σπουδών. Η
δήλωση του θέματος γίνεται γραπτώς, προσυπογράφεται από τον/την επιβλέποντα/πουσα και κατατίθεται στη
Γραμματεία του Τμήματος.
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4.
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει έκταση μέχρι 18.000 λέξεις ανάλογα με την κατεύθυνση, με
προδιαγραφές που ορίζονται στη σχετική περιγραφή του μαθήματος στον ηλεκτρονικό οδηγό σπουδών ή/και στην
ιστοσελίδα του προγράμματος. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται το κυρίως κείμενο, καθώς και αποσπάσματαπαραδείγματα και σημειώσεις. Δεν περιλαμβάνονται εκτενή παραθέματα, βιβλιογραφία και τυχόν επίμετρα,
ερωτηματολόγια, πίνακες στατιστικής, κ.λπ.
5.
H οργάνωση του κειμένου και η χρήση των βιβλιογραφικών πηγών πρέπει να είναι σύμφωνη με το
ακαδημαϊκό ήθος και να ακολουθεί τον τύπο που ορίζεται στο MLA Manual of Style, στο Chicago Manual ή στο APA
Style. Αν οποιοδήποτε τμήμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας περιέχει μέρος ή κάνει χρήση επιστημονικού
έργου άλλου συγγραφέα ή ακόμα και του ιδίου του ατόμου που τη συγγράφει χωρίς αναφορά, θεωρείται λογοκλοπή
ή αυτολογοκλοπή αντίστοιχα, και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μηδενίζεται.
6.
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα στη Γραμματεία του Τμήματος. Η
αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή η οποία εγκρίνεται
από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και στην οποία μετέχουν ο/η επιβλέπων/πουσα και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές/τριες των
βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή
συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης. Η διαδικασία αξιολόγησης από την
τριμελή εξεταστική επιτροπή ολοκληρώνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία σύστασης της επιτροπής
από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
7.
Αν οι βαθμοί των τριών βαθμολογητών έχουν διαφορά μέχρι και 2 (δύο) βαθμολογικές μονάδες, τότε ο
βαθμός της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εξάγεται από τον μέσο όρο των τριών βαθμών. Αν έχουν διαφορά
μεγαλύτερη από δύο (2) βαθμολογικές μονάδες, τότε ορίζεται από τον Τομέα τέταρτο μέλος σχετικής ειδικότητας για
να τη βαθμολογήσει. Σε αυτήν την περίπτωση, ο τελικός βαθμός της εξάγεται από τον μέσο όρο των τεσσάρων (4)
βαθμών.
8.
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που απορρίπτεται από τα τρία μέλη της εξεταστικής επιτροπής δεν είναι
δυνατό να υποβληθεί ξανά σε διορθωμένη μορφή. Εξαιρέσεις γίνονται μόνον εφόσον συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης
βαρύτητας και έπειτα από έγκριση της Σ.Ε. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που υποβάλλεται για δεύτερη φορά
εξετάζεται με προφορική δοκιμασία ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής που ορίζεται από τον αρμόδιο Τομέα
και τη Γ.Σ.Ε.Σ.
9.
Για την απονομή του Μ.Δ.Ε., ο/η υποψήφιος/α υποχρεούται να ενσωματώσει τις αλλαγές που έχουν ζητηθεί
από την τριμελή επιτροπή μετά την αξιολόγησή της. Αν οι βαθμολογητές/τριες ζητήσουν διορθώσεις που δεν
μπορούν να ολοκληρωθούν άμεσα, τότε ο φοιτητής/τρια υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία αίτηση για
παράταση ενός επιπλέον εξαμήνου, για να έχει το δικαίωμα να υποβάλει τη διορθωμένη εργασία μέχρι το τέλος του
εξαμήνου. H πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ενσωμάτωσης των αλλαγών στο τελικό κείμενο γίνεται
από το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π.
10.
Αφού γίνουν οι διορθώσεις που έχουν υποδείξει οι βαθμολογητές/τριες, ένα (1) αντίτυπο της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας υποβάλλεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) . Η κατάθεση στην
Κεντρική Βιβλιοθήκη είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενο για τη διαδικασία απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου.
Κατατίθεται επίσης βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για μη
εκκρεμότητα στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ. Οδηγίες για την κατάθεση της εργασίας μπορούν να βρουν οι
ενδιαφερόμενοι/ες στον εξής σύνδεσμο: http://www.lib.auth.gr/node/147/.
11.
Για τις κατευθύνσεις Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας και Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά
Μέσα στην Εκπαίδευση υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είτε του
Φακέλου Εργασιών. Οι προδιαγραφές για την ετοιμασία του Φακέλου Εργασιών βρίσκονται στην περιγραφή του
μαθήματος στον ηλεκτρονικό οδηγό σπουδών ή/και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.
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12.
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφεται στην αγγλική γλώσσα. Με αιτιολογημένη απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ., είναι δυνατή η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην ελληνική.
13.
Σε περίπτωση ανακοίνωσης σε συνέδριο ή δημοσίευσης μέρους ή του συνόλου της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας, ο υποψήφιος υποχρεούται να ενημερώσει τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια και να
προχωρήσει στην ανακοίνωση/δημοσίευση σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια εφόσον
εκείνος/η συναινεί.

Άρθρο 12: Υποχρεώσεις φοιτητών/τριών για την απόκτηση Μ.Δ.Ε.
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. υποχρεούνται:
1. Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, υπογράφοντας στο παρουσιολόγιο
σε ωριαία βάση. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Παρεκκλίσεις
επιτρέπονται μόνο για σοβαρούς λόγους. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπονται απουσίες που υπερβαίνουν τις 6
διδακτικές ώρες σε κάθε μάθημα.
2. Να συμμετέχουν στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της κατεύθυνσης
που ακολουθούν.
3. Να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις μαθημάτων κάθε εξάμηνο.
4. Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις εργασίες που απαιτούνται για κάθε μάθημα.
5. Να προσέρχονται στις εξετάσεις.
6. Να υποβάλλουν στη Γραμματεία, μαζί με την προς αξιολόγηση διπλωματική τους εργασία, υπεύθυνη δήλωση
ότι δεν εμπεριέχονται στοιχεία λογοκλοπής.
7. Να καταβάλλουν τα δίδακτρα εντός των ημερομηνιών που ορίζονται από τον ΕΚ.
8. Να έχουν τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, καθώς και όποια άλλη υποχρέωση προς το
Ίδρυμα, πριν από την ορκωμοσία. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα έχουν δικαίωμα να ορκιστούν ή/και να παραλάβουν
το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης.
9. Εφόσον έχουν λάβει υποτροφία, να προσφέρουν έργο φροντιστηριακό στα μαθήματα, στα εργαστήρια, στη
βιβλιοθήκη, στην έρευνα και όπου υπάρχει ανάγκη στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.
10. Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων (Σ.Ε., Γ.Σ.Ε.Σ., Συγκλήτου), καθώς και την ακαδημαϊκή
δεοντολογία.
Αδυναμία τήρησης των παραπάνω, χωρίς τεκμηριωμένη δικαιολογία, μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία σε μάθημα ή
σε αποκλεισμό από το πρόγραμμα.

Άρθρο 13: Υποχρεώσεις διδασκόντων
Οι διδάσκοντες/ουσες στο Π.Μ.Σ. υποχρεούνται :
1.
Να προσφέρουν υψηλής ποιότητας διδακτικό έργο, καθορίζοντας το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού
μαθήματος σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις στον επιστημονικό χώρο, με τη χρήση πλούσιας και
επικαιροποιημένης βιβλιογραφίας, τη χρήση κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης και τη χρήση κατάλληλων έντυπων
ή/και ψηφιακών μέσων για τη διδασκαλία του μαθήματος.
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2.
Να φροντίζουν για την εμπέδωση της γνώσης, χρησιμοποιώντας κατάλληλη μεθοδολογία και για τη
συσχέτιση της θεωρίας με την πράξη, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να προσκαλούν για
περιορισμένο διδακτικό χρόνο ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες με εμπειρία και ειδικές γνώσεις για τον
εμπλουτισμό του μαθήματος.

3.

Να συνεργάζονται με δημιουργικό και αρμονικό τρόπο με τους/τις συναδέλφους τους, σε περίπτωση
συνδιδασκαλίας ενός μαθήματος, καθώς και με το σύνολο του διδακτικού προσωπικού και τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

4.

Να τηρούν πιστά το πρόγραμμα και το ωράριο των μαθημάτων.

5.

Να ενημερώνουν τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και τον Διευθυντή του Προγράμματος σε περίπτωση
απουσίας τους από ένα μάθημα λόγω ακαδημαϊκών υποχρεώσεων ή υγείας, να ανακοινώνουν έγκαιρα την ακύρωση
του μαθήματος και να καθορίζουν άμεσα την αναπλήρωσή του.

6.

Να δίνουν το παρουσιολόγιο στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας και να ελέγχουν αν οι μεταπτυχιακοί/κές
φοιτητές/τριες που είναι παρόντες/παρούσες, και μόνο αυτοί/αυτές, έχουν υπογράψει στο παρουσιολόγιο.

7.

Να τηρούν τουλάχιστον δύο ώρες γραφείου την εβδομάδα για επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ.

8.

Να υποβάλλουν και να επικαιροποιούν, πριν την έναρξη του εξαμήνου, την περιγραφή του μαθήματός τους
στον ιστοχώρο της Μ.Ο.Δ.Ι.Π.

9.

Να εκδίδουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων το πολύ μέσα σε διάστημα 20 ημερών από την ημέρα
εξέτασης και οπωσδήποτε εντός των περιόδων που αναφέρονται στο άρθρο 14.

10.

Εφόσον είναι μέλη τριμελών επιτροπών μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, να υποβάλλουν στη
Γραμματεία το έντυπο βαθμολογίας και αξιολόγησης της εργασίας εντός του προβλεπόμενου διαστήματος.
11.
Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων (Σ.Ε., Γ.Σ.Ε.Σ., Συγκλήτου) και την ακαδημαϊκή
δεοντολογία.

Άρθρο 14: Αξιολόγηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
1.
Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται με εξετάσεις ή/και με εργασία/ες, γραπτές ή/και
προφορικές, σύμφωνα με την απόφαση του/της διδάσκοντα/σκουσας. Είναι δυνατό να προσφέρονται εναλλακτικοί
τρόποι εξέτασης, σε συνεννόηση με το/τη διδάσκοντα/σκουσα. Ο τρόπος αξιολόγησης ανακοινώνεται στην αρχή
κάθε εξαμήνου και συμπεριλαμβάνεται στην περιγραφή του μαθήματος στον ηλεκτρονικό οδηγό σπουδών.
2.
Μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από την τελική εξέταση ή/και δεν
παραδίδουν/παρουσιάζουν έγκαιρα τις καθορισμένες γραπτές ή προφορικές εργασίες υφίστανται κυρώσεις (π.χ.
μείωση βαθμού ή μη αποδοχή της εργασίας), αναλόγως με την περίπτωση. Εργασίες που είναι προϊόντα λογοκλοπής
βαθμολογούνται με μηδέν (0). Σε περίπτωση αποτυχίας ή χαμηλής επίδοσης, δεν υπάρχει δυνατότητα
αναβαθμολόγησης.
3.
Επαναληπτική εξέταση δεν υπάρχει. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα επιλογής, ο φοιτητής/τρια
υποχρεούται να παρακολουθήσει το ίδιο ή άλλο, ισοδύναμο, μάθημα σε επόμενο εξάμηνο που είναι δυνατή η
παρακολούθησή του. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, υποχρεούται να παρακολουθήσει και να
εξεταστεί στο ίδιο μάθημα το αμέσως επόμενο εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Σ.Ε.
έχει τη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει την επανεξέταση μαθήματος χωρίς παρακολούθηση. Ωστόσο, στις
συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα υπάρχει επαυξημένη αξιολόγηση (π.χ. πρόσθετες εργασίες, εξετάσεις κ.λπ.) και ο
ανώτερος βαθμός επιτυχίας θα είναι το 6.
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4.
Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων στα οποία ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια μπορεί να αποτύχει χωρίς να
διαγραφεί είναι δύο (2), από τα οποία ένα μόνο επιτρέπεται να ανήκει στα υποχρεωτικά του οικείου Τομέα.
5.
Οι προθεσμίες υποβολής των εργασιών τηρούνται αυστηρά. Για σοβαρούς και τεκμηριωμένους λόγους, και
μόνο έπειτα από ρητή ατομική συνεννόηση με το/τη διδάσκοντα/σκουσα, επιτρέπεται παράταση της προθεσμίας, το
πολύ μέχρι δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση μη έγκαιρης κατάθεσης, η εργασία δεν προσμετράται στην τελική
αξιολόγησή του.
6.
Οι γραπτές εργασίες που απαιτούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων παραδίδονται πριν από τη λήξη του
χειμερινού (15 Φεβρουαρίου) ή του εαρινού εξαμήνου (30 Ιουνίου). Η βαθμολογία των μαθημάτων ανακοινώνεται
απαραίτητα μέχρι την 25η Μαρτίου για το χειμερινό εξάμηνο, και την 31η Ιουλίου για το εαρινό εξάμηνο.
7.
Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από
μηδέν έως δέκα, ως εξής:




Καλώς (6 έως 6,49)
Λίαν καλώς (6,5 έως 8,49)
Άριστα (8,5 έως 10)

Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του.
8.
Ο τελικός βαθμός του Μ.Δ.Ε. καθορίζεται από την επίδοση του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας στα
μαθήματα και στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή στη σύνταξη φακέλου εργασιών. Ο τρόπος υπολογισμού
του τελικού βαθμού καθορίζεται να είναι ο μέσος όρος της επίδοσής του στα μαθήματα, λαμβάνοντας υπόψη το
βάρος κάθε μαθήματος σε ECTS. Συγκεκριμένα:
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: Σ (Πιστωτικές Μονάδες μαθήματος) Χ (Βαθμός Μαθήματος)
Σ Πιστωτικές Μονάδες Προγράμματος
όπου σαν «μάθημα» νοείται και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή η σύνταξη φακέλου εργασιών με τις
αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες που αναφέρονται στο πρόγραμμα μαθημάτων.
Ειδικότερα, ο τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προσδιορίζεται ως εξής:
βαθμολογία κάθε Μαθήματος επί (Χ) τις Πιστωτικές Μονάδες κάθε μαθήματος και το σύνολο που προκύπτει
διαιρείται (/) με το 75.
Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας στο Π.Μ.Σ. θεωρείται το έξι (6).

Άρθρο 15: Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων
1.
Από την όγδοη εβδομάδα μαθημάτων και μετά, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες αξιολογούν τα μαθήματα
ηλεκτρονικά στον ιστοχώρο της Μ.Ο.Δ.Ι.Π. Το ερωτηματολόγιο περιέχει ερωτήσεις ως προς τους στόχους του
μαθήματος, την ύλη, τη βιβλιογραφία, τον φόρτο εργασίας και την αξιολόγησή του. Η αξιολόγηση του/της
διδάσκοντα/σκουσας γίνεται με κριτήρια την οργάνωση του μαθήματος, το ενδιαφέρον που διεγείρει για το
αντικείμενο, τη συνέπειά του, την προθυμία του να απαντά σε ερωτήσεις, και τη συνολική γνώμη των μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών.
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2.
Με την έναρξη της περιόδου αξιολόγησης, ο/η καθηγητής/τρια οφείλει να κατεβάσει τους ειδικούς κωδικούς
(PIN) που υπάρχουν στον ιστοχώρο της Μ.Ο.Δ.Ι.Π. για κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια και να τους δώσει έγκαιρα
στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του μαθήματός του/της.
3.
Τα συνολικά στοιχεία των αξιολογήσεων είναι προσβάσιμα από τον/τη διδάσκοντα/σκουσα, τον/την
Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την Διευθυντή/ντρια του Π.Μ.Σ. Εάν ένα μάθημα και ο/η διδάσκων/σκουσα του
αξιολογηθούν με βαθμολογία ίση ή χαμηλότερη του 50%, η Σ.Ε. γνωστοποιεί το πρόβλημα στο/στη
διδάσκοντα/σκουσα και συζητά τις δυνατότητες βελτίωσης. Αν η αξιολόγηση παραμείνει χαμηλή δύο συνεχόμενες
φορές, στο ίδιο ή σε διαφορετικό μάθημα ενός/μιας διδάσκοντα/σκουσας, η Σ.Ε. μπορεί να αποφασίσει την
αντικατάσταση του/της διδάσκοντα/σκουσας. Επιπλέον για περιπτώσεις με σοβαρά και τεκμηριωμένα παράπονα
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, η Σ.Ε. έχει την υποχρέωση να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποκατάσταση
του προβλήματος. Εάν συνεχίζεται η διεξαγωγή μαθήματος με τρόπο που δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη
λειτουργία του Π.Μ.Σ., η Σ.Ε. μπορεί να αποφασίσει την αντικατάσταση του/της διδάσκοντα/σκουσας.

Άρθρο 16: Αξιολόγηση Π.Μ.Σ.
Τα Π.Μ.Σ., το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη λειτουργίας τους, απαιτείται να αξιολογούνται ως
προς την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, των προγραμμάτων σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών
που παρέχονται από αυτά, με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Ν 3374/2005. Η αξιολόγηση θα πρέπει να
επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέταρτο έτος από την έναρξη της προηγούμενης αξιολόγησης.

Άρθρο 17: Οικονομικοί πόροι του προγράμματος
1.
Η οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος προέρχεται, σύμφωνα με το άρθρο 11
Απόφασης με αριθμό 23834/23-6-2016 (ΦΕΚ 2017/τΒ/4-7-2016), από

δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών,

ερευνητικά προγράμματα,

χορηγίες,

δωρεές,

διάφορες άλλες διαφανείς χρηματικές εισροές.

της Πρυτανικής

2.
Τη λογιστική παρακολούθηση όλων των εσόδων και εξόδων αναλαμβάνει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΑΠΘ, η οποία παρακρατεί το 10% επί του συνόλου των εσόδων.
3.
Η Σ.Ε. προτείνει τη διάθεση οικονομικών πόρων, σύμφωνα με την Πρυτανική Απόφαση, για την αγορά
υλικού, εξοπλισμού εργαστηρίων, βιβλίων, την αποζημίωση των διδασκόντων (όπου προβλέπεται), την αμοιβή
προσωπικού γραμματείας, κ.λπ.
4.
Το Π.Μ.Σ. χρησιμοποιεί την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος και των άλλων Τμημάτων της
Φιλοσοφικής Σχολής, καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη της διοίκησης του Τμήματος. Επιπλέον γραμματειακή
υποστήριξη μπορεί να παρέχεται από αμειβόμενο υπάλληλο, μετά από απόφαση της Σ.Ε. και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Άρθρο 18: Κόστος προγράμματος
1.
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και για όσο χρονικό διάστημα δεν υπάρχουν σχετικά κονδύλια από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
χρειάζεται να καταβληθούν δίδακτρα από τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες για τη συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα. Το συνολικό ποσό των διδάκτρων καλύπτει την ανάπτυξη τεχνολογικής υποδομής του προγράμματος,

182_2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ_9_11_16

23 | Σ ε λ ί δ α

ΑΔΑ: 6ΛΜΧ46Ψ8ΧΒ-ΟΩΗ
την ανάπτυξη υποδομής βιβλιογραφίας, τις αποζημιώσεις των καθηγητών και διδασκόντων, την ενίσχυση της
έρευνας, και τη γραμματειακή υποστήριξη. Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται μετά από εισήγηση της Γ.Σ.Ε.Σ. και
έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ) και ανακοινώνεται με την προκήρυξη του Προγράμματος.
2.
Για τις κατευθύνσεις: «Γλωσσολογία» και «Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές» το συνολικό ύψος των
διδάκτρων ορίζεται στο ποσό των 2.000,00 €, για την κατεύθυνση: «Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας» στο
ποσό των 2.500,00 € και για την κατεύθυνση: «Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση» στο ποσό
των 3.000,00€. Το ύψος των διδάκτρων είναι το ίδιο για τις σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης.
3.
Για τις σπουδές πλήρους φοίτησης, η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις (δύο
δόσεις κάθε εξάμηνο). Η α' δόση καταβάλλεται την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου και η β' δόση την έβδομη
εβδομάδα κάθε εξαμήνου. Για τις σπουδές μερικής φοίτησης, η καταβολή διδάκτρων γίνεται σε τέσσερις ισόποσες
δόσεις την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου.
4.
Σε περίπτωση παράτασης, το ύψος των διδάκτρων ορίζεται στο 50% του πλήρους ποσού ανά εξάμηνο
φοίτησης που καταβάλλεται κατά την κανονική διάρκεια των σπουδών. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. οι
μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να έχουν εξοφλήσει τα δίδακτρα.
5.
Το ποσό των διδάκτρων μπορεί να τροποποιείται κάθε έτος μετά από εισήγηση της Γ.Σ.Ε.Σ. και έγκριση της
Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.). Επιστροφή διδάκτρων ανά εξάμηνο επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που
υπάρχει εξαιρετικά σοβαρός λόγος για διακοπή κατ' αίτηση του φοιτητή/τρια και εφόσον ο φοιτητής/τρια
αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους διακοπής του εγγράφως προς τη Σ.Ε. το αργότερο εντός 20 ημερών από την
έναρξη των μαθημάτων.

Άρθρο 19: Οδηγός Σπουδών
Σε ετήσια βάση, οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στον Οδηγό Σπουδών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι πληροφορίες του
Οδηγού Σπουδών περιλαμβάνουν το πρόγραμμα μαθημάτων, τα ονόματα και τα βιογραφικά των
διδασκόντων/σκουσών, παροχές, υποτροφίες των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, καθώς και πληροφορίες για τη
λειτουργία των σπουδαστηρίων, των εργαστηρίων και των βιβλιοθηκών του Τμήματος. Όλα τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.
διατίθενται στον ηλεκτρονικό Οδηγό Σπουδών μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού
έτους. Η περιγραφή των μαθημάτων περιλαμβάνει το περιεχόμενο του μαθήματος, τα μαθησιακά αποτελέσματα, τις
γενικές ικανότητες, τον τύπο μαθήματος, τον τρόπο παράδοσης. τη γλώσσα διδασκαλίας, τον τρόπο αξιολόγησης των
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, και τη βιβλιογραφία.

Άρθρο 20: Ορκωμοσία
1.
Η τελετή ορκωμοσίας (απαγγελία του ειδικού όρκου) για τους φοιτητές/τριες που επιθυμούν να ορκιστούν
γίνεται τρεις φορές τον χρόνο (τον Νοέμβριο, το Μάρτιο/Απρίλιο και τον Ιούλιο) παρουσία του/της Κοσμήτορα,
του/της Προέδρου του Τμήματος, του/της Διευθυντή/ντριας Μεταπτυχιακών Σπουδών και μελών Δ.Ε.Π. του
Τμήματος. Η ορκωμοσία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών προηγείται της ορκωμοσίας των προπτυχιακών
φοιτητών/τριών.
2.
Το Τμήμα χορηγεί στους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις σπουδές
τους ένα (1) αντίγραφο του μεταπτυχιακού διπλώματος και ένα (1) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας δωρεάν.
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ΑΔΑ: 6ΛΜΧ46Ψ8ΧΒ-ΟΩΗ
Εφόσον οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες το επιθυμούν μπορούν να λάβουν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε ειδική
περγαμηνή, για την οποία θα καταβάλλουν σε τραπεζικό λογαριασμό του Α.Π.Θ. το ποσό που ορίζει το πανεπιστήμιο
για την κάλυψη της αγοράς και των εξόδων εκτύπωσης της περγαμηνής.

Άρθρο 21: Τροποποιήσεις ΕΚ και ρύθμιση άλλων θεμάτων
1.
Οι διατάξεις του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Π.Μ.Σ. μπορούν να τροποποιούνται με
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης και έγκρισης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης.
2.
Θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, ρυθμίζονται με εισήγηση της Σ.Ε. και
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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