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ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ - ΣΟΥΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σν Σκήκα Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (Π.Μ..) κε ηίηιν «Ιζηνξία, Αλζξσπνινγία θαη Πνιηηηζκφο ζηελ Αλαηνιηθή θαη 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε (History, Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern 

Europe)» ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ππ’ αξηζ. 107293/B7 (ΦΔΚ 

1931/η.Β’/17-7-2014) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3685/2008 (ΦΔΚ 148 Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη.  

Κχξηνο ζθνπφο ηνπ Π.Μ.. είλαη λα: 

1. Παξέρεη δπλαηφηεηεο εμεηδίθεπζεο ζηηο ζπνπδέο πεξηνρψλ ζηελ ΝΑ θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε 

απφ ηε ζθνπηά ηεο Ιζηνξίαο, ηεο Αλζξσπνινγίαο θαη ησλ ζπνπδψλ ηνπ πνιηηηζκνχ (ηέρλε, 

ινγνηερλία, δηαρείξηζε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο). 

2. Πξνβάιιεη ηε ζεκαζία ηεο εμσζηξέθεηαο γηα ηελ άζθεζε πνιηηηζκηθήο θξηηηθήο εληφο θαη 

εθηφο ειιεληθψλ ζπλφξσλ, κε ζηφρν ηελ  θαιιηέξγεηα ηεο αλνρήο ηνπ δηαθνξεηηθνχ Άιινπ. 

3. Πξνσζεί ηελ εμεηδίθεπζε ζηηο επηζηήκεο ηεο Ιζηνξίαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο 

κε θεληξηθή αλαθνξά ζηηο ζπνπδέο πεξηνρήο ηεο Αλαηνιηθήο θαη ΝΑ Δπξψπεο, 

πξνεηνηκάδνληαο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνηηεηέο γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο κε 

ζθνπφ ηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο.  

4.  Πξνσζεί ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε  κειινληηθά 

ή/θαη ήδε ππεξεηνχληα α) ζηειέρε δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ΜΚΟ, β) δηεπζπληηθά ζηειέρε 

ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα, γ) ζηειέρε Κνηλσληθψλ πλεξγαηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο 

πξντφλησλ πνιηηηζκνχ (πιηθνχ θαη άπινπ).  
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ 

Σν Π.Μ.. απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζηελ «Ιζηνξία, Αλζξσπνινγία 

θαη Πνιηηηζκφ ζηελ Αλαηνιηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε (Master’s Degree in History, 

Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern Europe)» 

Σν Πξφγξακκα δχλαηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε άιια παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα εκεδαπήο ή 

αλαγλσξηζκέλα νκνηαγή ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο γηα ηε δηελέξγεηα πξνγξακκάησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε ηίηινπ double ή joint Μεηαπηπρηαθνχ 

Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

3.1. Γηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνςεθίσλ  

Γηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη: 

1. Αίηεζε ζπλνδεπφκελε απφ «Γήισζε θνπνχ» ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα, 

πεξίπνπ 500 ιέμεσλ, ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο 

θνηηεηήο/θνηηήηξηα επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη ην ΠΜ, θαζψο θαη ηα κειινληηθά ηνπ 

επαγγεικαηηθά ζρέδηα. 

2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

3. Αληίγξαθν πηπρίνπ. 

4. Αληίγξαθν αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο.  

5. Δπίζεκε κεηάθξαζε ησλ εγγξάθσλ (3) θαη (4) ζηα Διιεληθά ή Αγγιηθά (εθφζνλ ε γιψζζα 

ηνπ πξσηφηππνπ είλαη άιιε).  

6. Αληίγξαθν πηζηνπνίεζεο άξηζηεο γλψζεο ηεο αγγιηθήο, γεξκαληθήο ή γαιιηθήο γιψζζαο.  
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Η άξηζηεο γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο πηζηνπνηείηαη σο εμήο: Proficiency ή TOEFL 

(βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ 213) ή IELTS ( βαζκφο ηνπιάρηζηνλ 6,5) ή θξαηηθφ πηπρίν 

γισζζνκάζεηαο (επίπεδν Γ1)  ή νπνηνδήπνηε άιιν ηζνδχλακν ησλ παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθφ  ή 

πηπρίν απφ Αγγιφθσλν Παλεπηζηήκην.    

7. Οη αιινδαπνί ππνςήθηνη πξέπεη λα πηζηνπνηνχλ ηελ ειιελνκάζεηά ηνπο ή λα απνδεηθλχνπλ 

πξφνδν ζηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

8. Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ κέιε ΓΔΠ. Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα θέξνπλ 

πξσηφηππε ππνγξαθή θαζψο θαη ζθξαγίδα ηνπ ζεζκνχ θαη λα ππνβιεζνχλ ζε θιεηζηφ θάθειν 

ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ απνζηνιέα πάλσ ζην θιείζηκν ηνπ θαθέινπ. 

9. Αληίγξαθα άιισλ εγγξάθσλ ηα νπνία πηζηνπνηνχλ επηπξφζζεηα πξνζφληα θαη ππνζηεξίδνπλ 

ηελ αίηεζε ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ (π.ρ. παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, άιινη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη, 

επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία,  θιπ).  

10. πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαιεί ηνπο ππνςήθηνπο πνπ πιεξνχλ ηα 

παξαπάλσ θξηηήξηα λα πεξάζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο. 

Όζνη θνηηεηέο αλακέλεηαη λα απνθνηηήζνπλ ην αθαδεκατθφ έηνο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο  πξέπεη 

λα ζπκπιεξψζνπλ κία Τπεχζπλε Γήισζε (άξζξν 8, Ν. 1599/1986) ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ 

(α) ην κέζν φξν βαζκνινγίαο ηνπο κέρξη ηελ ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, (β) πφζα καζήκαηα 

ππνιείπνληαη γηα ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ θαη (γ) φηη ζα θαηαζέζνπλ ην πηπρίν ηνπο ην αξγφηεξν 

θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Πξφγξακκα. 

Τπνςήθηνη κε πηπρίν απφ Παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο νθείινπλ, εθφζνλ ηνπο πξνζθεξζεί (θαη 

απνδερζνχλ) κηα ζέζε ζην Π.M.., λα θαηαζέζνπλ άκεζα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζην 

Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π ψζηε λα ιάβνπλ πηζηνπνηεηηθφ ηίηινπ ζπνπδψλ Παλεπηζηεκίνπ νκνηαγνχο ησλ 

Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ. 

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη νη αληίζηνηρεο κέγηζηεο βαξχηεηεο αλά θξηηήξην έρνπλ σο 

αθνινχζσο: (α) γεληθφο βαζκφο πξνπηπρηαθνχ ηίηινπ, ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 20%, (β) χπαξμε 

άιινπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 20%, (γ) απνδεδεηγκέλε γλψζε άιιεο 

μέλεο γιψζζαο ρσξψλ Αλαηνιηθήο ή/θαη ΝΑ Δπξψπεο εθηφο κεηξηθήο, ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 

10%, (δ) χπαξμε απνδεδεηγκέλεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζπλαθνχο κε ηα γλσζηηθά 
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αληηθείκελα ηνπ Π.Μ., ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 10%, (ε) αμηνιφγεζε ησλ ζπζηαηηθψλ 

επηζηνιψλ, ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 20%, (δ) αμηνιφγεζε ηεο «Γήισζεο θνπνχ» θαη 

ζπλέληεπμε, ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 20%. 

Ο θσδηθφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ην TOEFL είλαη: 7006.  

3.2. Καηεγνξίεο Πηπρηνχρσλ πνπ γίλνληαη δεθηνί  

ην Π.Μ.., γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Βαιθαληθψλ, ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ 

πνπδψλ ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ, πηπρηνχρνη Κνηλσληθψλ θαη 

Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ (φπσο π.ρ. Σκεκάησλ Φηινζνθηθψλ ρνιψλ, Σκεκάησλ πνπδψλ 

Πεξηνρήο, Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Γηεζλψλ ρέζεσλ, θ.ά.) θαη άιισλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ 

αληηθεηκέλσλ παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο θαη νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο 

αιινδαπήο, θαζψο θαη πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Σ.Δ.Ι. ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

3.3. Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ ππνςεθίσλ  

Η πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΜ είλαη αξκφδηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, νη 

νπνίνη πξνζθφκηζαλ εκπξφζεζκα φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

3.4. Δπηθχξσζε ηεο ζπκκεηνρήο  

Οη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο νη νπνίνη έρνπλ απνδερζεί ηελ πξνζθνξά ζέζεο ζην 

πξφγξακκα ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ην πνζφ ησλ 500,00 € γηα επηθχξσζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζην Π.Μ.. εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξνζθνξάο ηεο ζέζεο. Σν 

πνζφ απηφ πιεξψλεηαη έλαληη σο κέξνο ησλ δηδάθηξσλ. Σν πνζφ απηφ δελ επηζηξέθεηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εγγξαθή ζην 

πξφγξακκα. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 

4.1. Γηάξθεηα, Γνκή θαη Πεξηερφκελν Πξνγξάκκαηνο  

Η ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο νξίδεηαη ζε 4 

εμάκελα εθ ησλ νπνίσλ ην ηειεπηαίν δηαηίζεηαη γηα ηε ζπγγξαθή ηεο κεηαπηπρηαθήο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν/ε θνηηεηήο/θνηηήηξηα ζπκκεηέρεη ζε πξφγξακκα ERASMUS ε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπ παξαηείλεηαη κέρξη ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηέρεη. 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη 13 πιήξεηο δηδαθηηθέο εβδνκάδεο αλά εμάκελν. 

Όια ηα Τπνρξεσηηθά (Τ) θαη Τπνρξεσηηθά Δπηινγήο (ΤΔ) καζήκαηα δηδάζθνληαη ηέζζεξηο 

ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη ηα καζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο δχν ψξεο ηελ εβδνκάδα. Σν ζχλνιν 

ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ ζην θάζε εμάκελν είλαη 30. Η δηπισκαηηθή εξγαζία απνηηκάηαη κε 30 

πηζησηηθέο κνλάδεο βάζεη ηνπ απαηηνχκελνπ θφξηνπ εξγαζίαο. Σν Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα 

Δηδίθεπζεο απνλέκεηαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε 120 δηδαθηηθψλ κνλάδσλ.  

4.2. Πξφγξακκα Μαζεκάησλ  

Σν Π.M.. πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε 11 καζεκάησλ.  

Σν πξφγξακκα καζεκάησλ ηνπ ΠΜ θαη ε έλαξμή ηνπο αλαθνηλψλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ 

ΠΜ θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ ηνπ.  

Η Δ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΜ κπνξεί λα απνθαζίδεη ηνλ 

Απξίιην θάζε έηνπο ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ, κε ηζρχ απφ ην επφκελν 

αθαδεκατθφ έηνο. 

Γηα λα πξνζθέξεηαη θάπνην κάζεκα απφ ηελ θαηεγνξία Τπνρξεσηηθφ Δπηινγήο (ΤΔ) ή 

Διεχζεξεο Δπηινγήο πξέπεη λα ην έρνπλ επηιέμεη ηέζζεξεηο (4) θνηηεηέο ην ειάρηζην.  
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ 

5.1. Παξαθνινχζεζε Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζνχλ αλειιηπψο ηηο δηαιέμεηο, ηα 

θξνληηζηήξηα θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ πξνβιέπνληαη γηα θάζε κάζεκα. Σν φξην απνπζηψλ 

γηα θάζε δηδαζθφκελν κάζεκα  πνπ δηθαηνχηαη ν θάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο/ηξηα είλαη κέρξη 

ηξεηο (3) δηαιέμεηο, άζρεηα αλ πξφθεηηαη γηα απνπζίεο δηθαηνινγεκέλεο ή αδηθαηνιφγεηεο. 

Απνπζίεο πέξαλ ησλ ηξηψλ ζπληζηνχλ απνηπρία ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν δηδαθηηθψλ εμακήλσλ νη θνηηεηέο νθείινπλ λα εθπνλήζνπλ 

εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, λα θάλνπλ πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εμεηάζεηο, 

αθνινπζψληαο ηελ νξγάλσζε θάζε καζήκαηνο. Η χιε ηνπ θάζε καζήκαηνο κε ηηο ζεκαηηθέο θαη 

ηα θείκελα εξγαζίαο, ηελ ππνρξεσηηθή βηβιηνγξαθία θιπ αλαξηάηαη κε επζχλε ηεο 

πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ ζην COMPUS θαη ζηελ ηζηνζειίδα  ηνπ 

ΠΜ.  

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ νη θνηηεηέο εθπνλνχλ ηελ δηπισκαηηθή ηνπο εξγαζία, ηελ 

νπνία ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ έσο ην ηέινο ηνπ 4
νπ

 δηδαθηηθνχ εμακήλνπ θνίηεζεο.  

Γχλαηαη λα δνζεί παξάηαζε ππνβνιήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έσο δπν εμάκελα κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Δ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΜ θαη 

ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ επηβιέπνληνο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο. Η παξάδνζε ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί απηφ ην φξην. 

Η δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη απηφλνκε εξεπλεηηθή δνπιεηά. Σν ζέκα είλαη ζπλαθέο κε ην 

πξφγξακκα θαη παξέρεηαη θαζνδήγεζε φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαζψο θαη 

επίβιεςε θαηά ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο.  

5.2. Τπνρξεψζεηο Φνηηεηψλ  

Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ γίλνληαη δεθηνί ζην ΠΜ είλαη ππνρξεσκέλνη:  

Να παξαθνινπζνχλ θαλνληθά θαη αλειιηπψο ηα καζήκαηα ηνπ ηζρχνληνο πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ. 
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Να ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ ΠΜ θαζψο θαη ηελ αθαδεκατθή 

δενληνινγία.  

5.3. Τπνρξεψζεηο Γηδαζθφλησλ  

Ο ππεχζπλνο γηα ηε δηδαζθαιία καζήκαηνο ζην ΠΜ είλαη ππνρξεσκέλνο:  

Να ηεξεί πηζηά θαη επαθξηβψο ην πξφγξακκα θαη ην σξάξην ησλ δηαιέμεσλ ηνπ καζήκαηνο  

Να ειέγρεη ηηο παξνπζίεο ησλ θνηηεηψλ. 

Να θαζνξίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο κε ηξφπν πνπ απηφ λα είλαη έγθπξν 

θαη ζχκθσλν κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο.  

Να ηεξεί ηνπιάρηζηνλ δχν ψξεο γξαθείνπ ηελ εβδνκάδα, πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ απξφζθνπηε 

επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ καδί ηνπ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. 

Να ππνβάιιεη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ πξνο δηαλνκή ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (syllabus), πνπ ζα θαιχπηεη ζε εβδνκαδηαία 

βάζε ηελ χιε γηα θάζε ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο, κειέηεο πεξηπηψζεσλ θαη ηε ζρεηηθή ζχγρξνλε 

βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία. 

5.4. Δμεηάζεηο θαη Βαζκνινγία Φνηηεηψλ 

Η αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γηα θάζε κάζεκα γίλεηαη απφ ην δηδάζθνληα ή ηνπο δηδάζθνληεο κε 

ηνλ εμήο ηξφπν: (α) γξαπηή εμέηαζε, ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 60 %, (β) εξγαζία, ζπληειεζηήο 

βαξχηεηαο 30 %, (γ) παξνπζίαζε, ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 10 %. Ο θνηηεηήο κπνξεί λα πάξεη ην 

ηειηθφ βαζκφ ηνπ καζήκαηνο κνλφ αλ έρεη βαζκνινγεζεί θαη ζηα ηξία θξηηήξηα.  

Η αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο γίλεηαη κε ηελ θιίκαθα 

Α = 10 

Α
-
 =  9 

Β
+ 

=  8 

Β  =  7 
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C  =  6 

D =  5 (pass) 

F  =  Fail 

Αλ έλαο θνηηεηήο απνηχρεη ζε πεξηζζφηεξα απφ δχν καζήκαηα, ζπλνιηθά,  δηαγξάθεηαη απφ ην 

ΠΜ. O θνηηεηήο πνπ απνηπγράλεη ζε έλα ή δχν καζήκαηα (θαη φρη παξαπάλσ απφ δχν 

ζπλνιηθά) έρεη δηθαίσκα επαλεμέηαζεο ηνπο ην επηέκβξην. ε πεξίπησζε πνπ ν/ε 

θνηηεηήο/θνηηήηξηα απνηχρεη ζε κφλν έλα κάζεκα θαηά ηελ επαλαιεπηηθή εμέηαζε έρεη 

δηθαίσκα λα μαλαπαξαθνινπζήζεη ην κάζεκα πιεξψλνληαο ην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ (500) 

επξψ. Απνηπρία ζε πάλσ απφ έλα κάζεκα ζηελ επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή επηεκβξίνπ 

ζπλεπάγεηαη απηφκαηε δηαγξαθή απφ ην πξφγξακκα. 

ε πεξίπησζε πνπ ν/ε θνηηεηήο/θνηηήηξηα απνηχρεη μαλά ζηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο πνπ 

μαλαπαξαθνινχζεζε θαη εθφζνλ ν γεληθφο κέζνο φξνο φισλ ησλ καζεκάησλ ηνπ/ηεο είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 7,00 (επηά , 00), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ καζήκαηνο ζην νπνίν έρεη 

απνηχρεη, ν/ε ζπγθεθξηκέλνο/ε θνηηεηήο/θνηηήηξηα κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ εθπφλεζε ηεο 

δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο κε ζθνπφ ηελ απνθνίηεζε ηνπ/ηεο. Δάλ ν γεληθφο κέζνο φξνο είλαη 

θάησ απφ 7,00 (επηά , 00), ν/ε θνηηεηήο/θνηηήηξηα απηφκαηα δηαγξάθεηαη απφ ην πξφγξακκα.  

Οη δηδάζθνληεο ππνρξενχληαη λα εθδίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ην πνιχ κέζα ζε 

δηάζηεκα 15 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο.  

5.5. Αμηνιφγεζε Μαζεκάησλ θαη Γηδαζθφλησλ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο καζήκαηνο θαη πξηλ ηελ εμέηαζή ηνπ, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ην 

αμηνινγνχλ σο επίζεο θαη ηνλ/ηνπο δηδάζθνληα/εο.  

Η αμηνιφγεζε καζεκάησλ θαη δηδαζθφλησλ απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο θαη ηελ δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεη ε Μνλάδα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 

(ΜΟ.ΓΙ.Π.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη κε ηελ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ε 

ίδηα έρεη ζπληάμεη θαη παξέρεη ζην Πξφγξακκα.  
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5.6 Γηαδηθαζία Δθπφλεζεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ εμακήλνπ ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο πξέπεη λα επηιέμεη 

επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη ζε ζπκθσλία καδί ηνπ λα εηνηκάζεη έλα πξνθαηαξθηηθφ πεξίγξακκα 

έξεπλαο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο είλαη κέινο 

ΓΔΠ πνπ δηδάζθεη ζην Πξφγξακκα. Η απνδνρή ηνπ ζέκαηνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ηνπ 

επηβιέπνληνο γίλεηαη απφ ηελ Δ ηνπ Σκήκαηνο θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο πληνληζηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ ΠΜ, κε  θξηηήξηα ηε ζπλάθεηα ηνπ ζέκαηνο κε ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, ηε 

ζπκβνιή ζηελ επηζηήκε, ηα αλακελφκελα νθέιε, θαη ηα ζηνηρεία πξσηνηππίαο.  

Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο έρεη ηελ επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο, ηεο θαζνδήγεζεο θαη ηνπ 

ειέγρνπ ηεο πνξείαο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή/ηξηαο 

θαη παξαθνινπζεί αλ ηεξνχληαη νη ζηφρνη, ην ρξνλνδηάγξακκα, θαη νη πξνδηαγξαθέο ηεο 

έξεπλαο.  

Η έθηαζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο νξίδεηαη ζε 30.000 ιέμεηο ην ειάρηζην. Η δηπισκαηηθή 

εξγαζία πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πξσηφηππε έξεπλα ζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηα επηζηεκνληθά πεδία 

πνπ εμππεξεηεί ην ΠΜ θαη λα επηδεηθλχεη ζεκαληηθφ βαζκφ κεζνδνινγηθήο θαη ζεσξεηηθήο 

θαηάξηηζεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηεο Δ ηνπ Σκήκαηνο θαη θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο δηκειήο 

Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία αμηνινγεί ηελ εξγαζία. Έλα απφ ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο 

επηηξνπήο πξέπεη λα είλαη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο. Η Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη γηα 

έγθξηζε ζηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή εηδηθή έθζεζε κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε βαζκνινγία ηεο 

εξγαζίαο. Η πληνληζηηθή Δπηηξνπή ζηε ζπλέρεηα πξνσζεί ηελ έθζεζε ζηε Δ. ε πεξίπησζε 

δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν κειψλ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, νξίδεηαη απφ ηε πληνληζηηθή 

Δπηηξνπή ηξίηνο εμσηεξηθφο θξηηήο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο δεηήζεη αιιαγή ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή, απνθαζίδεη ζρεηηθά 

ε Δ ηνπ Σκήκαηνο, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο.  
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σν ΠΜ ιεηηνπξγεί κε ηα λφκηκα δηνηθεηηθά φξγαλα, ηα νπνία είλαη α) ε χγθιεηνο Δηδηθήο 

χλζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, β) ε πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Δ) ηνπ 

Σκήκαηνο ΒΑ, δ) ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΜ, θαη ε) ν Γηεπζπληήο ηνπ ΠΜ.  

Η χγθιεηνο Δηδηθήο χλζεζεο εγθξίλεη ην ηδξπηηθφ ΦΔΚ ηνπ ΠΜ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

κεηά απφ απφθαζε ηεο Δ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ, ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ ΠΜ κε Παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζηελ αιινδαπή θαη εκεδαπή κεηά απφ απφθαζε ηεο 

Δ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ, εγθξίλεη ην παξφληα θαλνληζκφ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ επίζεο 

θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Δ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ.  

Η Δ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα ηνπ ΠΜ αθαδεκατθά, 

εθπαηδεπηηθά, δηνηθεηηθά, νξγαλσηηθά, θαη  νηθνλνκηθά θαηφπηλ εηζεγήζεσλ ηεο πληνληζηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ ΠΜ. Δλδεηθηηθά, εθιέγεη ηα κέιε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΜ θαη 

ηνλ δηεπζπληή ηνπ, νξίδεη ηα κέιε ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη 

ηνπο επηβιέπνληεο, απνλέκεη ηα κεηαπηπρηαθά δηπιψκαηα, εγγξάθεη θαη δηαγξάθεη θνηηεηέο απφ 

ην Πξφγξακκα, αλαζέηεη ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ ΠΜ, εγθξίλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ ηνπ ΠΜ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο, εγθξίλεη ηηο δαπάλεο ηνπ 

ΠΜ, θαη γεληθά απνθαζίδεη γηα θάζε άιιν ζέκα πξνβιεπφκελν απφ ηηο λφκηκεο δηαηάμεηο.  

Η πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΜ απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ, 

ηα νπνία έρνπλ αλαιάβεη κεηαπηπρηαθφ έξγν ή επίβιεςε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαη ηα νπνία 

νξίδνληαη απφ ηε Δ, κε δηεηή αλαλεψζηκε ζεηεία. Η πληνληζηηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ, θαη εηζεγείηαη ζηελ Δ ηνπ 

Σκήκαηνο ΒΑ γηα θάζε αθαδεκατθφ, εθπαηδεπηηθφ, νξγαλσηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

ζέκα ηνπ ΠΜ.  

Η Δ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ νξίδεη κε δηεηή αλαλεψζηκε ζεηεία ηε/ην Γηεπζπληή ηνπ ΠΜ, ε/ν 

νπνία/-νο είλαη κέινο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο,  Η/Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΠΜ κεηαμχ άιισλ 

θαζεθφλησλ πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηελ νπνία θαη 

ζπγθαιεί θαη πξνο ηελ νπνία εηζεγείηαη ηα ζέκαηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, επηβιέπεη, ζπληνλίδεη, 
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θαη θαηεπζχλεη ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ΠΜ, ηελ ιεηηνπξγία θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ ΠΜ, επηιακβάλεηαη ησλ ζπνπδαζηηθψλ, αθαδεκατθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ, εηζεγείηαη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ ΠΜ ζηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή. Η/O 

Γηεπζπληήο ηνπ ΠΜ κπνξεί λα αλαπιεξσζεί απφ έλα άιιν κέινο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο 

γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα εάλ πξνζσξηλά αδπλαηεί λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ, θαη 

ξεηά θαη εγγξάθσο δειψζεη ηνχην, κε απφθαζε ηεο Δ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο πληνληζηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ ΠΜ. 

Η/Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΠΜ δχλαηαη λα ιακβάλεη κεληαία απνδεκίσζε.  Σν χςνο ηεο 

απνδεκίσζεο απνθαζίδεηαη απφ ηελ Δ ηνπ Σκήκαηνο θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο πληνληζηηθήο 

Δπηηξνπήο ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ΠΜ.   

ΑΡΘΡΟ 7 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

7.1. Γεληθά 

ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα ζπκβάιινπλ θπξίσο ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ αιιά 

θαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ζπλαθψλ αληηθεηκέλσλ,  κε αλαγλσξηζκέλν επαγγεικαηηθφ θαη 

επηζηεκνληθφ έξγν ζε ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν θαη θχξνο ζηελ εκεδαπή ή/θαη αιινδαπή θαη, 

γεληθά, επηζηήκνλεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα λφκηκα αιιά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα 

δηδαζθαιία ζην ΠΜ π.ρ. θαηνρή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ζε 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, αμηφινγε εκπεηξία θαη θαηαμίσζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν, θιπ. 

Η επηινγή δηδαζθφλησλ θαη ε αλάζεζε δηδαζθαιίαο ζην ΠΜ γίλεηαη απφ ηε Δ ηνπ Σκήκαηνο 

ΒΑ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο.  

7.2. Απνδεκίσζε Γηδαζθφλησλ  

Η σξηαία απνδεκίσζε ησλ δηδαζθφλησλ γηα ηε δηδαζθαιία θαζψο θαη ε απνδεκίσζε γηα ηελ 

επίβιεςε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν αλαηηζέκελν κεηαπηπρηαθφ έξγν, 

ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηεο Δ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, εθφζνλ 

ππάξρεη  νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα. 

.  
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7.3. Πεξηνξηζκφο ζηε Γηδαζθαιία Μαζεκάησλ  

Ο κέγηζηνο αξηζκφο καζεκάησλ γηα θάζε δηδάζθνληα ζην ΠΜ είλαη δχν (2) γηα θάζε 

αθαδεκατθφ έηνο. Ο κέγηζηνο αξηζκφο δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ γηα θάζε επηβιέπνληα είλαη 

ηέζζεξηο (4) γηα θάζε αθαδεκατθφ έηνο, εθηφο αλ ε Δ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά. Δάλ ε θχζε 

ηνπ ζέκαηνο αθνξά πέξαλ ηνπ ελφο επηζηεκνληθά πεδία είλαη δπλαηή ε ζπλεξγαζία δχν 

επηβιεπφλησλ.  

7.4. Λφγνη Αληηθαηάζηαζεο Γηδάζθνληνο  

Δάλ ζην ηέινο ελφο εμακήλνπ δηδαζθαιίαο θαηαδεηρζεί φηη ν δηδάζθσλ δελ ηθαλνπνηεί πιήξσο ηα 

θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 5.3 θαη 5.5 ηνπ παξφληνο, ηφηε είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε 

απφθαζε ηεο Δ.  

Ο δηδάζθσλ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ή θάζε άιιε δηάηαμε ζρεηηθή κε ην 

ΠΜ.  

ΑΡΘΡΟ 8 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Η Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ επηιακβάλεηαη ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (εγγξαθέο ζπνπδαζηψλ, ηήξεζε θαθέισλ βαζκνινγίαο, 

αμηνινγήζεηο δηδαζθφλησλ, ρνξήγεζε πηπρίσλ, πηζηνπνηεηηθψλ, βεβαηψζεσλ, ελεκέξσζε γηα 

δηάθνξεο ππνηξνθίεο, δάλεηα, ππνζηήξημε ζην εξγαζηήξην Η/Τ θαη ζηε βηβιηνζήθε θιπ).  

Σα θαζήθνληα ηνπ επηθεθαιήο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΠΜ είλαη λα δηεθπεξαηψλεη ηξέρνληα 

ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο ζπνπδαζηέο, ην πξφγξακκα, ηηο επαθέο κε 

ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη ηα ζπλεξγαδφκελα ηδξχκαηα θαη λα θξνληίδεη γηα ηηο δεκφζηεο 

ζρέζεηο ηνπ ΠΜ.  

ηε Γξακκαηεία πξνζιακβάλνληαη ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ), εθφζνλ ππάξρνπλ ίδηνη πφξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ θάιπςε ηεο απνδεκίσζήο 

ηνπο, ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θιπ.  
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Σν πξνζσπηθφ ηεο Γξακκαηείαο πξνζιακβάλεηαη κε αληηθεηκεληθέο θαη αδηάβιεηεο δηαδηθαζίεο 

ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο.  Η Δ ηνπ Σκήκαηνο 

ΒΑ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο απνθαζίδεη γηα ηα απαηηνχκελα 

πξνζφληα θαη νξίδεη κηα ηξηκειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ. Μεηά ηε λφκηκε δηαδηθαζία 

πξνθήξπμεο ηεο ζέζεο ε ηξηκειή επηηξνπή αμηνινγεί ηηο ππνςεθηφηεηεο θαη πξνηείλεη ζηελ Δ 

ηνλ θαηάιιειν ππνςήθην γηα πξφζιεςε.  

ΑΡΘΡΟ 9 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

Δθηφο απφ ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ ΠΜ κπνξεί λα γίλνληαη 

θαη παξάιιειεο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

κπνξεί λα είλαη: discussion papers, έθδνζε βηβιίσλ, ζεκεηψζεσλ, κνλνγξαθηψλ, εηδηθψλ 

κειεηψλ, δηαιέμεηο, δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θ.ά.  

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παξάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΠΜ ρνξεγείηαη 

βεβαίσζε.  

ΑΡΘΡΟ 10 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

10.1 ηνπο πφξνπο ηνπ ΠΜ ζα πεξηιακβάλνληαη:  

Κνλδχιηα απφ Πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, µε βάζε ηνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ.  

Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απφ θνξείο ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ ή θαη ηνπ Ιδησηηθνχ 

ηνκέα.  

Υνξεγίεο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ.  

Έζνδα απφ ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηνπ ΠΜ, 

ζχκθσλα µε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ.  
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Έζνδα απφ εθηέιεζε έξγσλ µε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνχ Σνκέα.  

Απφ δίδαθηξα αληαπνδνηηθνχ, κε-θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα.  

Γηάθνξεο άιιεο δηαθαλείο ρξεκαηηθέο εηζξνέο.  

10.2 Η δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ησλ Π.Μ.. γίλεηαη απφ ηελ  Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη θαηαλέκνληαη σο εμήο:  

α) 65% γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ 

ακνηβέο, απνδεκηψζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ, ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα εξγαζία πνπ 

ππεξβαίλεη ηηο θαηά λφκν ππνρξεψζεηο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο.  

β) 25% γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ ηδξχκαηνο πνπ αθνξνχλ ην Π.Μ.. θαη γηα ηελ 

απνδεκίσζε ηνπ/ηεο επηθεθαιήο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΠΜ,  

γ) 10% θξαηήζεηο ππέξ ηεο  Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Η αλσηέξσ θαηαλνκή δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ρνξεγίαο ή δσξεάο γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, 

θαζψο θαη γηα θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

Η/Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. είλαη αξκφδηα/-νο γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

απνινγηζκνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηνπο νπνίνπο ππνβάιιεη ζηε .Δ.., ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ έθδνζε ησλ εληνιψλ πιεξσκήο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ. 

10.3 Η πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΜ πξνηείλεη ζηε Δ θαη ε ηειεπηαία απνθαζίδεη γηα ηε 

δηάζεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ δηδαζθφλησλ, ηεο Γξακκαηείαο, θαη ηνπ 

Γηεπζπληή ηνπ ΠΜ, γηα αγνξά πιηθνχ, εμνπιηζκνχ εξγαζηεξίσλ θαη γξαθείσλ, βηβιίσλ, 

πεξηνδηθέο ακνηβέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ Γξακκαηείαο, θαη γεληθά γηα θάζε ιεηηνπξγηθή δαπάλε 

ηνπ ΠΜ.  

10.4 Σα έζνδα απφ ρνξεγίεο, δσξεέο, δίδαθηξα, απφ παξάιιειεο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, απφ βηβιία, κειέηεο θ.ι.π. δχλαληαη λα θαηαηίζεληαη ζε έληνθνπο ινγαξηαζκνχο 
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ζε ηξάπεδεο µε αληαγσληζηηθφ επηηφθην θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ζε ζπλδπαζκφ 

µε ηελ παξερφκελε αζθάιεηα.  

10.5 Η πληνληζηηθή Δπηηξνπή πξνηείλεη θαη ε Δ απνθαζίδεη γηα ηα δίδαθηξα ηνπ ΠΜ, ηελ 

αλαπξνζαξκνγή απηψλ. Όιεο νη παξαπάλσ απνθάζεηο ηεο Δ εγθξίλνληαη απφ ην πκβνχιην 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Κνζκεηείαο ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθψλ θαη 

Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ. 

10.6 Γίδαθηξα  

Σα δίδαθηξα ηνπ ΠΜ νξίδνληαη ζε 2500 (δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα) επξψ γηα νιφθιεξε ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θαηαβάιινληαη ζε ηέζζεξεηο ηζφπνζεο δφζεηο ησλ πεληαθνζίσλ 

(500) επξψ κε ηελ έλαξμε θάζε εμακήλνπ πέξαλ ηνπ πνζνχ ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ ηεο 

πξνθαηαβνιήο. 

Δπηζηξνθή δηδάθηξσλ αλά εμάκελν επηηξέπεηαη µφλν ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη εμαηξεηηθά 

ζνβαξφο ιφγνο γηα δηαθνπή θνίηεζεο θαη' αίηεζε ηνπ θνηηεηή θαη εθφζνλ ν θνηηεηήο 

αηηηνινγήζεη επαξθψο ηνπο ιφγνπο δηαθνπήο ηνπ ζηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ην αξγφηεξν εληφο 

20 εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ. Γηα ηελ επηζηξνθή ησλ δηδάθηξσλ απνθαζίδεη ε 

Δ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο. Σν πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο δελ 

επηζηξέθεηαη. 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΔΙ (Τπνηξνθίεο) 

Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε, εθηφο αλ ε Δ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά, ππνηξνθηψλ αξηζηείαο αλά 

εμάκελν κε ηε κνξθή επηζηξνθήο δηδάθηξσλ ζε αξηζκφ θαη πνζνζηφ πνπ νξίδεη ε Δ κεηά απφ 

πξφηαζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΜ, κε βάζε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε θαη κφλν, 

αλά εμάκελν, ζην ηέινο ηνπ θάζε εμακήλνπ.   

Οη ππφηξνθνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνρξενχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηηεξήζεηο θαηά ηελ 

πεξίνδν εμεηάζεσλ ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο θαη λα παξέρνπλ γεληθά 

επηθνπξηθφ έξγν ζην Σκήκα. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΑΡΟΥΔ 

Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο δηθαηνχληαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη θνηηεηηθνχ πάζν.  

Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο έρνπλ δηθαίσκα λα παξαθνινπζνχλ καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ ή ηεο 

Διιεληθήο γιψζζαο γηα μέλνπο πνπ πξνζθέξνληαη ζην πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο. 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΟΡΚΩΜΟΙΑ 

Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ν/ε νπνί-νο-α έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηεο αθαδεκατθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ππνρξεψζεηο πξνο ην Π.Μ.. ηφηε θαη κφλνλ ηφηε κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ ηειεηή 

νξθσκνζίαο, κεηά ηελ θαηάζεζε ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη ησλ 

ππνινίπσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ. Η 

εκεξνκελία ηεο νξθσκνζίαο αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. 

Η ηειεηή νξθσκνζίαο (απαγγειία φξθνπ) γίλεηαη κε ηήβελλν θαη παξνπζία εθπξνζψπνπ ησλ 

πξπηαληθψλ Αξρψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηνπ Γηεπζπληή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο.  

Η ηήβελλνο, ηελ νπνία ζα θνξνχλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηά ηελ ηειεηή απνθνίηεζήο ηνπο, 

ζα είλαη καλδχαο απφ καχξν χθαζκα, κε πεξηιαίκην θαη κπέξηα, πνπ ζα θέξνπλ ην ρξψκα ηνπ 

Σκήκαηνο, θαη ζην ζηήζνο ζα ππάξρεη θεληεκέλν ην δηάζεκν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

Σν Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ηππψλεηαη ζε θαιαίζζεηε εηδηθή πεξγακελή, γηα ηελ νπνία νη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζα θαηαβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ην πνζφ ησλ ηξηάληα (30) €, 

ην νπνίν αθνξά ηε δαπάλε γηα ηελ αγνξά ηεο κεκβξάλεο θαη ησλ εμφδσλ εθηχπσζήο ηεο. Με ηελ 

θαηαβνιή ηνπ παξαπάλσ πνζνχ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, πέξα απφ ηε κεκβξάλε ηνπ πηπρίνπ, 

ζα δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ δσξεάλ θαη δχν (2) αληίγξαθα ηνπ πηπρίνπ. Γηα θάζε λέν αληίγξαθν 

πηπρίνπ ή γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ 

ΠΜ, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ην πνζφ 

ησλ ηξηψλ (3) €.  
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ΑΡΘΡΟ 14 

 

ΡΤΘΜΙΗ ΑΛΛΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 

 

Θέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ξπζκίδνληαη θαηφπηλ απνθάζεσλ ηεο 

Δ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΜ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη κε εηζήγεζε ηεο 

πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΜ, απφθαζε ηεο Δ ηνπ Σκήκαηνο ΒΑ θαη έγθξηζε ηεο 

πγθιήηνπ Δηδηθήο χλζεζεο.  


