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ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ

Άρθρο 1
Γενικζσ Διατάξεισ και Αντικείμενο του Κανονιςμοφ
Η δομι, θ οργάνωςθ και θ λειτουργία των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του Τμιματοσ
Πολιτιςμικισ Τεχνολογίασ και Επικοινωνίασ (ΤΠΤΕ) του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου διζπονται από
τισ διατάξεισ του Ν. 3685/2008 και ιδίωσ το άρκρο 6 (ΦΕΚ 148, τ. Αϋ) «Θεςμικό πλαίςιο γ ια τισ
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ», όπωσ τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 24 του Ν.
3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Αϋ), του άρκρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ. Αϋ) και του
άρκρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ. Αϋ) *με τθν επιφφλαξθ των μεταβατικϊ ν
διατάξεων του άρκρου 80 παρ. 11 α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε
με τθ διάταξθ του άρκρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ. Αϋ)+.
Το Τμιμα Πολιτιςμικισ Τεχνολογίασ και Επικοινωνίασ τθσ Σχολισ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν του
Πανεπιςτθμίου Αιγαίου οργανϊνει και λειτουργεί από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-16
αναμορφωμζνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν με τίτλο «Ρολιτιςμική Ρληροφορική
και Επικοινωνία» ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 7/28.05.2015 απόφαςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ
Συγκλιτου

Ειδικισ

Σφνκεςθσ

και

τον

Κανονιςμό

Μεταπτυχιακϊν

Σπουδϊν

του

Πανεπιςτθμίου Αιγαίου.
Οι διατάξεισ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν
Σπουδϊν «Πολιτιςμικι Πλθροφορικι & Επικοινωνία», όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτα επόμενα
άρκρα, εξειδικεφουν και ςυμπλθρϊνουν το νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τισ Μεταπτυχιακζσ
Σπουδζσ, ενϊ ρυκμίηουν με

ενιαίο τρόπο κζματα λειτουργίασ του Προγράμματοσ

Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν, τα οποία δεν ρυκμίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία, αλλά είτε
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παρζχονται γι' αυτά ςχετικζσ εξουςιοδοτιςεισ από τον Νόμο, είτε ρυκμίηονται με αποφάςεισ τθσ
Γενικισ Συνζλευςθσ Ειδικισ Σφνκεςθσ (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμιματοσ ΠΤΕ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Στόχοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν με τίτλο «Πολιτιςμικι Πλθροφορικι και Επικοινωνία»
ζχει ωσ αντικείμενο τθ μεταπτυχιακι εξειδίκευςθ ςτθν Πολιτιςμικι Πλθροφορικι και τισ
εφαρμογζσ τθσ. Σκοπόσ του ΠΜΣ είναι θ κατάρτιςθ επιςτθμόνων και ερευνθτϊν υψθλισ
ειδίκευςθσ ςτισ εφαρμογζσ τθσ Πλθροφορικισ ςτο πεδίο του ψθφιακοφ πολιτιςμοφ, για τθν
ανάδειξθ και προβολι πολιτιςτικϊν δεδομζνων.
Το ΠΜΣ παρζχει ςτουσ/ςτισ μεταπτυχιακοφσ/ζσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ/φοιτιτριεσ τθν απαραίτθτθ
επιςτθμονικι παιδεία και ερευνθτικι εμπειρία προκειμζνου να καταςτοφν επιςτιμονεσ ικανοί
να ςυμμετζχουν ςτθν παραγωγι νζων γνϊςεων, που θ εφαρμογι τουσ κα ςυμβάλλει ςτθν
πρόοδο τθσ Πλθροφορικισ Επιςτιμθσ και ςτθν ανάδυςθ νζων καινοτόμων εκνικϊν πολιτικϊν
και αναπτυξιακϊν προοπτικϊν ςτο πεδίο του ψθφιακοφ πολιτιςμοφ.

Οι βαςικοί ςτόχοι του Προγράμματοσ είναι:


Η προαγωγι τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ και τθσ ζρευνασ ςτθν Πολιτιςμικι
Πλθροφορικι.



Η ανάπτυξθ νζων ερευνθτικϊν κατευκφνςεων ςτο πεδίο τθσ Πλθροφορικισ και
ευρφτερα των Νζων Τεχνολογιϊν ανάδειξθσ και προβολισ πολιτιςτικϊν δεδομζνων.



Η παροχι υψθλοφ επιπζδου μεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ ςτουσ εκνικά ευαίςκθτουσ
τομείσ τθσ διαμόρφωςθσ των πολιτικϊν του πολιτιςμοφ.



Η ςυμβατότθτα των παρεχόμενων γνϊςεων με τισ ανάγκεσ καταγραφισ και προβολισ
τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ.



Η ςυμβολι ςτθν αναπτυξιακι, οικονομικι και τεχνολογικι πολιτικι τθσ χϊρασ, όπωσ
διαμορφϊνεται ςτο ςφγχρονο πλαίςιο τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ.



Η ςφνδεςθ των παρεχόμενων γνϊςεων με τισ διεκνείσ εξελίξεισ ςτισ ςχετικζσ
επιςτιμεσ, ερευνθτικζσ κατευκφνςεισ και ειδικότθτεσ.



Η προςζλκυςθ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν από άλλεσ χϊρεσ.
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Άρθρο 3
Πργανα του Ρ.Μ.Σ.
Για τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του
Τμιματοσ ΠΤΕ, αρμόδια όργανα είναι τα ακόλουκα (άρκρο 2, Ν. 3685/2008):
 Η Γενικι Συνζλευςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμιματοσ ΠΤΕ, θ οποία απαρτίηεται από
τον Πρόεδρο του Τμιματοσ, τα μζλθ ΔΕΠ του Τμιματοσ και δφο (2) εκπροςϊπουσ των
μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν του Τμιματοσ.
 Η Συντονιςτικι Επιτροπι (Σ.Ε) του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Πολιτιςμικι
Πλθροφορικι & Επικοινωνία», θ οποία απαρτίηεται από μζλθ ΔΕΠ του Τμιματοσ τα οποία
ζχουν αναλάβει διδακτικό ζργο ςτο πλαίςιο του ΠΜΣ ι/και τθν επίβλεψθ μεταπτυχιακϊν ι/και
διδακτορικϊν διατριβϊν και τα οποία ορίηονται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ.
 Ο Διευκυντισ του Π.Μ.Σ., ο οποίοσ προεδρεφει τθσ Σ.Ε. και ορίηεται με απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ.
του Τμιματοσ για διετι κθτεία με δυνατότθτα ανανζωςθσ.

Άρθρο 4
Διάρκεια Σπουδών ςτο Ρ.Μ.Σ.
Η ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια ςπουδϊν ςτο Π.Μ.Σ. που οδθγεί ςτθ λιψθ Μεταπτυχιακοφ
Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ορίηεται ςε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, και πιο
ςυγκεκριμζνα, δφο (2) διδακτικά εξάμθνα υποχρεωτικισ παρακολοφκθςθσ μεταπτυχιακϊν
μακθμάτων και ζνα (1) εξάμθνο, κατά το οποίο εκπονείται θ μεταπτυχιακι διατριβι. Η φοίτθςθ
ςτο ΠΜΣ δεν μπορεί να παρατακεί.

Άρθρο 5
Δομή του Ρρογράμματοσ Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Π.Μ.Σ.) του Τμιματοσ ΠΤΕ του Πανεπιςτθμίου
Αιγαίου οδθγεί ςτθν απόκτθςθ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςτθν
«Πολιτιςμικι Πλθροφορικι και Επικοινωνία», (MSc in Cultural Informatics and Communication)
και περιλαμβάνει δφο Κατευκφνςεισ:
α) «Μουςειολογία»
β) «Σχεδιαςμόσ Ψθφιακϊν Πολιτιςτικϊν Προϊόντων».
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Τα μακιματα, οι πιςτωτικζσ μονάδεσ, θ διδακτικι και ερευνθτικι απαςχόλθςθ, οι
εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και οι κάκε είδουσ εκπαιδευτικζσ ι ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ που
απαιτοφνται για τθν απόκτθςθ του Μ.Δ.Ε. ορίηονται ςτο άρκρο 6 «Πρόγραμμα
Μακθμάτων»

τθσ

Υπουργικισ

Απόφαςθσ

Ζγκριςθσ

του

Π.Μ.Σ.,

όπωσ

ζχει

τροποποιθκεί μζχρι ςιμερα και ςτον παρόντα Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ .
Τα μακιματα, οι πιςτωτικζσ μονάδεσ, θ διδακτικι και ερευνθτικι απαςχόλθςθ και οι κάκε
άλλου είδουσ εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ για τθν απονομι του Μ.Δ.Ε.
ορίηονται ωσ εξισ:
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΙΝΟ)

1
2
3
4
5

Ειςαγωγι ςτθ
Μουςειολογία/Introduction to Museum
Studies
Ψθφιακι Επιμζλεια/Digital Curatorship
Διάχυτθ Υπολογιςτικι/Pervasive
Computing
Διαχείριςθ Πλθροφορίασ/Information
Management
Σχεδιαςμόσ Εκπαιδευτικϊν
Εφαρμογϊν/Design for Educational
Applications
ΣΥΝΟΛΟ ECTS

Υποχρεωτικό (Υ)
ή Υποχρεωτικό
Επιλογήσ (ΥΕ)

Εργαςτήρια
(ώρεσ)

ECTS

Θεωρία
(ώρεσ)

Τίτλοσ Μαθήματοσ

Διδάςκων/ουςα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι: «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ»

3

Υ

7

Υ

6

Υ

7

Υ

7

Υ

30

4

Πολιτιςμόσ και Ψθφιακά Μζςα Ι/Culture
& Digital Media I
Προγραμματιςμόσ Ι/Computer
Programming I
Διάχυτθ Υπολογιςτικι/Pervasive
Computing
2D Graphics I
3D Graphics I
Animation I
Σεμινάριο: Πολιτιςτικόσ
Σχεδιαςμόσ/Cultural Planning

1
2
3
4
5
6
7

6

Υ

6

Υ

6

Υ

6
6
6

ΥΕ
ΥΕ
ΥΕ

-

ΕΕ
Από
τα
τρία
(3)
ΥΕ
οι
μεταπτυχιακοί/ζσ
φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ/τριεσ επιλζγουν
οπωςδιποτε δφο (2) μακιματα και
αν επικυμοφν (και) το ςεμινάριο το
οποίο κα υλοποιθκεί αν το
επιλζξουν κατ’ ελάχιςτον το 10% των
φοιτθτϊν/τριϊν τθσ Κατεφκυνςθσ

30

ΣΥΝΟΛΟ ECTS

Υποχρεωτικό (Υ)
ή Υποχρεωτικό
Επιλογήσ (ΥΕ)

ECTS

Εργαςτήρια
(ώρεσ)

Τίτλοσ Μαθήματοσ

Θεωρία
(ώρεσ)

Διδάςκων/ουςα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ»

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΙΝΟ)

1
2
3
4
5

Οπτικοακουςτικι
Παραγωγι/Audiovisual Production
Πολιτιςμόσ, Επικοινωνία και Μζςα
Κοινωνικισ Δικτφωςθσ/Culture,
Communication & Social Media
Κινθτζσ Τεχνολογίεσ/Mobile
Technologies
Εκκεςιακόσ Σχεδιαςμόσ/Exhibition
Design
Αλλθλεπίδραςθ Ανκρϊπου
Υπολογιςτι/Human Computer
Interaction
ΣΥΝΟΛΟ ECTS

Υποχρεωτικό (Υ)
ή Υποχρεωτικό
Επιλογήσ (ΥΕ)

Εργαςτήρια
(ώρεσ)

ECTS

Θεωρία
(ώρεσ)

Τίτλοσ Μαθήματοσ

Διδάςκων/ουςα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι: «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ»

3

Υ

7

Υ

6

Υ

7

Υ

7

Υ

30

5

1
2
3
4
5
6

Πολιτιςμόσ και Ψθφιακά Μζςα ΙI/Culture
& Digital Media II
Προγραμματιςμόσ ΙI/Computer
Programming II
Κινθτζσ Τεχνολογίεσ/Mobile Technologies
2D Graphics II
3D Graphics II
Animation II

6

Υ

6

Υ

6
6
6
6

Υ
ΥΕ
ΥΕ
ΥΕ

30

ΣΥΝΟΛΟ ECTS

Υποχρεωτικό (Υ)
ή Υποχρεωτικό
Επιλογήσ (ΥΕ)

ECTS

Εργαςτήρια
(ώρεσ)

Τίτλοσ Μακιματοσ

Θεωρία
(ώρεσ)

Διδάςκων/ουςα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Από
τα
τρία
(3)
ΥΕ
οι
μεταπτυχιακοί/ζσ
φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ/τριεσ
επιλζγουν οπωςδιποτε δφο (2)
μακιματα

ο

3 ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΙΝΟ)
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι: «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ»
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ»
Κωδικόσ
ΜΕΔ300

Τίτλοσ Μαθήματοσ
ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΟ (Υ)
Μεταπτυχιακι Διπλωματικι εργαςία
(M.Sc. Thesis Compilation and Completion)

ΣΥΝΟΛΟ ECTS (Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

Ρ.Μ. (ECTS)
30

90

Το τρίτο εξάμθνο εςτιάηει ςτθν εκπόνθςθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διπλωματικισ Εργαςίασ που είναι
υποχρεωτικι για τουσ/τισ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ/τριεσ και των δφο κατευκφνςεων.
Το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων του ςυνόλου των μακθμάτων κάκε εξαμινου αντιςτοιχεί ςε
τριάντα (30) πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS).
Η εκπόνθςθ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ αντιςτοιχεί ςε τριάντα (30) πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS).
Για τθ λιψθ του ΜΔΕ απαιτοφνται ςυνολικά ενενιντα (90) πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS).
Επιςθμαίνεται ότι:
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Το πρόγραμμα ςπουδϊν κα υλοποιθκεί με μια υβριδικι (blended) μορφι διδαςκαλίασ, που
ςυμπεριλαμβάνει διδαςκαλίεσ που απαιτοφν φυςικι παρουςία ςτθν ζδρα του Πανεπιςτθμίου
Αιγαίου ςτθ Μυτιλινθ, αλλά και ςφγχρονεσ διδαςκαλίεσ που ολοκλθρϊνονται μζςω καινοτόμων
ςυςτθμάτων νζων τεχνολογιϊν.

Οι όποιοι/εσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ/τριεσ που κα επιλεγοφν κα πρζπει να γνωρίηουν ότι:
(α) θ παρουςία ςτισ διαλζξεισ είναι υποχρεωτικι για τουσ/τισ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ/φοιτιτριεσ με
όποια μορφι πραγματοποιοφνται
(β) θ τιρθςθ του ωρολογίου προγράμματοσ για τουσ/τισ διδάςκοντεσ/ουςεσ είναι υποχρεωτικι
και ακολουκεί όλουσ τουσ κανόνεσ τθσ ανάκεςθσ μακθμάτων, με όποια μορφι
πραγματοποιοφνται
(γ) ςε όλεσ τισ διαλζξεισ τθρείται ςυςτθματικά απουςιολόγιο

Οι υποχρεϊςεισ των φοιτθτϊν/τριϊν εςτιάηονται ςε:

Α) Κατεφκυνςθ «Μουςειολογία»:

- ςτο Α' εξάμθνο φοίτθςθσ, ο ι φ ο ι τ θ τ ζ σ / φ ο ι τ ι τ ρ ι ε σ / τ ρ ι ε σ ο φ ε ί λ ο υ ν ν α
παρακολουκιςουν

και

να

εξεταςτοφν

επιτυχϊσ

ςε

πζντε (5) Υποχρεωτικά

Μακιματα (Υ), εκ των οποίων τα τζςςερα (4) εξειδικεφονται ςτθν Κατεφκυνςθ «Μουςειολογία» και το ζνα
(1) είναι κοινό και για τισ δφο Κατευκφνςεισ.
-

ςτο

Β’

εξάμθνο

παρακολουκιςουν
Μακιματα (Υ),

εκ

φοίτθςθσ
και
των

να

οι

φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ/τριεσ

εξεταςτοφν

οποίων

τα

επιτυχϊσ

τζςςερα

(4)

ςε

οφείλουν

να

πζντε (5) Υποχρεωτικά

εξειδικεφονται

ςτθν

Κ α τ ε φ κ υ ν ς θ « Μ ο υ ς ε ι ο λ ο γ ί α » κ α ι τ ο ζ ν α ( 1 ) ε ί ν α ι κ ο ι ν ό και για τισ δφο
Κατευκφνςεισ.
-

το Γ’ εξάμθνο αφιερϊνεται ςτθν εκπόνθςθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διατριβισ για όλουσ/εσ

τουσ/τισ φοιτθτεσ/τριεσ και των δφο Κατευκφνςεων.

Β) Κατεφκυνςθ «Σχεδιαςμόσ Ψθφιακϊν Πολιτιςτικϊν Προϊόντων»:
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-

ςτο Α' εξάμθνο φοίτθςθσ ο ι φ ο ι τ θ τ ζ σ / φ ο ι τ ι τ ρ ι ε σ / τ ρ ι ε σ ο φ ε ί λ ο υ ν ν α

παρακολουκιςουν

και

να

εξεταςτοφν

επιτυχϊσ

ςε

τ ρ ί α (3) Υποχρεωτικά

Μακιματα, εκ των οποίων το ζνα (1) είναι κοινό και για τισ δφο Κατευκφνςεισ κακϊσ και ςε
δφο (2) Μακιματα Υποχρεωτικισ Επιλογισ (ΥΕ) που εξειδικεφονται

ςτθν

Κατεφκυνςθ

«Σχεδιαςμόσ Ψθφιακϊν Πολιτιςτικϊν Προϊόντων». Το Σεμινάριο με τίτλο ‘Πολιτιςτικόσ Σχεδιαςμόσ’ αποτελεί
Μάκθμα Ελεφκερθσ Επιλογισ (ΕΕ).
-

ςτο Β’ εξάμθνο φοίτθςθσ ο ι φ ο ι τ θ τ ζ σ / φ ο ι τ ι τ ρ ι ε σ / τ ρ ι ε σ ο φ ε ί λ ο υ ν ν α

παρακολουκιςουν

και

να

εξεταςτοφν

επιτυχϊσ

ςε

τ ρ ί α (3) Υποχρεωτικά

Μακιματα, εκ των οποίων το ζνα (1) είναι κοινό και για τισ δφο Κατευκφνςεισ, κακϊσ και ςε δφο (2)
Μακιματα Υποχρεωτικά Επιλογισ (ΥΕ) που εξειδικεφονται ςτθν

Κατεφκυνςθ «Σχεδιαςμόσ

Ψθφιακϊν Πολιτιςτικϊν Προϊόντων».
- το Γ’ εξάμθνο αφιερϊνεται ςτθν εκπόνθςθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διατριβισ για όλουσ/εσ τουσ/τισ
φοιτθτεσ/τριεσ και των δφο Κατευκφνςεων.

Για τθν απονομι του Μ.Δ.Ε. απαιτείται:


Υποχρεωτικι παρακολοφκθςθ των μακθμάτων και ςυμμετοχι ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ και
ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ

 επιτυχισ εξζταςθ ςε δζκα (10) μακιματα


εκπόνθςθ και επιτυχισ εξζταςθ τθσ Μεταπτυχιακισ Διατριβισ.

Όλα τα μακιματα διδάςκονται κατά τθ διάρκεια των διδακτικϊν εξαμινων και εξετάηονται ςτθν
εξεταςτικι περίοδο που ακολουκεί το διδακτικό εξάμθνο.
Άρθρο 6
Διδακτικό προςωπικό
1. Η διδαςκαλία των μακθμάτων κακϊσ και θ διεξαγωγι ςεμιναρίων, εργαςτθρίων, πρακτικϊν
αςκιςεων κ.λπ. ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Ν. 3685/2008, μπορεί να ανατίκεται ςε:
α) Kακθγθτζσ/τριεσ, επιςκζπτεσ κακθγθτζσ/τριεσ, ειδικοφσ επιςτιμονεσ ι διδάςκοντεσ/ουςεσ βάςει του
Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α ), οι οποίοι/εσ είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ.
β) Ερευνθτζσ/τριεσ αναγνωριςμζνων ερευνθτικϊν ιδρυμάτων τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, οι
οποίοι/εσ είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχουν επαρκι επιςτθμονικι ςυγγραφικι ι
ερευνθτικι δραςτθριότθτα.

8

γ) Επιςτιμονεσ αναγνωριςμζνου κφρουσ, οι οποίοι/εσ διακζτουν εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ι ςχετικι
εμπειρία ςτο γνωςτικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Η ανάκεςθ διδαςκαλίασ των μακθμάτων του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται κατά τθν ζναρξθ του διδακτικοφ
εξαμινου, μετά από απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Η ανάκεςθ διδαςκαλίασ των μακθμάτων του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται κατά τθν ζναρξθ του
διδακτικοφ εξαμινου, μετά από απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ Σ.Ε. του
Π.Μ.Σ.

Άρθρο 7
Ρρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ – Αιτήςεισ και δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ
Κατά τθ διάρκεια του εαρινοφ εξαμινου κάκε ζτουσ θ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ ΠΤΕ
αποφαςίηει τθ δθμοςίευςθ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ειςαγωγι
μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτο Π.Μ.Σ. «Πολιτιςμικι Πλθροφορικι και Επικοινωνία» του
επόμενου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ.
Η ειςαγωγι ςτο Π.Μ.Σ. «Πολιτιςμικι Πλθροφορικι και Επικοινωνία» γίνεται μετά από
αξιολόγθςθ μζςω γραπτϊν εξετάςεων και προςωπικισ ςυνζντευξθσ. Η Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από
ειςιγθςθ τθσ Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., μπορεί να αποφαςίηει για τθν απαλλαγι από τισ γραπτζσ
εξετάςεισ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν υποψθφίων. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίηει τθν θμερομθνία και ϊρα
διεξαγωγισ των γραπτϊν εξετάςεων, τουσ διδάςκοντεσ που κα τισ διενεργιςουν και
επικυρϊνει τθν φλθ των εξετάςεων, θ οποία αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ ΠΤΕ,
παράλλθλα με τθν ανάρτθςθ τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για ειςαγωγι ςτο
Π.Μ.Σ.
Επίςθσ, θ Γ.Σ.Ε.Σ. ορίηει τθν θμερομθνία διεξαγωγισ των προςωπικϊν ςυνεντεφξεων των
υποψθφίων και τισ Επιτροπζσ Αξιολόγθςθσ των υποψθφίων, οι οποίεσ διενεργοφν τισ
ςυνεντεφξεισ και ςυντάςςουν πρακτικό επιλογισ των υποψθφίων προσ ζγκριςθ από τθ ΓΣΕΣ.

Στθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ περιλαμβάνονται:
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Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ υποψθφίων μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτθ διαδικαςία

επιλογισ.


Τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που πρζπει να υποβλθκοφν.



Οι προκεςμίεσ υποβολισ των αιτιςεων και των δικαιολογθτικϊν και θ διεφκυνςθ ςτθν

οποία πρζπει αυτά να κατατεκοφν


Τα μακιματα και θ εξεταςτζα φλθ των μακθμάτων ςτα οποία προβλζπεται να

εξεταςτοφν οι υποψιφιοι ι/και θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ του ιςτοχϊρου ςτον οποίο κα ζχουν
αναρτθκεί.


Άλλεσ παράμετροι που θ Γ.Σ.Ε.Σ. κρίνει αναγκαίεσ για τθ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ

επιλογισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν.

Τα δικαιολογητικά που πρζπει να υποβάλουν οι υποψιφιοι είναι τα ακόλουκα:
 Ζντυπθ αίτθςθ υποψθφιότθτασ
 Δφο (2) φωτογραφίεσ τφπου αςτυνομικισ ταυτότθτασ
 Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, ςτθν ελλθνικι ι ςτθν αγγλικι γλϊςςα, αν πρόκειται για
αλλοδαπό υποψιφιο.
 Οι αλλοδαποί υποψιφιοι πρζπει να κατακζςουν και Βεβαίωςθ Ελλθνομάκειασ.
 Αντίγραφο πτυχίου και άλλου μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ελλθνικοφ Α.Ε.Ι. ι Α.Τ.Ε.Ι.
εάν υπάρχει, ι αντίγραφο πτυχίου ομοταγοφσ ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ, αναγνωριςμζνο από
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 Πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ προπτυχιακϊν μακθμάτων, ςτο οποίο κα
αναγράφεται και ο βακμόσ του πτυχίου.
 Μονοςζλιδο κείμενο, όπου κα τεκμθριϊνεται θ βοφλθςθ και τα κίνθτρα παρακολοφκθςθσ
και δραςτθριοποίθςθσ ςτο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου Π.Μ.Σ.
 Πιςτοποιθτικό τουλάχιςτον καλισ γνϊςθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (νόμιμα επικυρωμζνο). Όςοι
δεν διακζτουν ςχετικό πιςτοποιθτικό μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ ςτο Π.Μ.Σ. με τθν
προχπόκεςθ ότι κα εξεταςτοφν επιτυχϊσ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα ςτο πλαίςιο του ΤΠΤΕ,
παράλλθλα με τισ γραπτζσ εξετάςεισ ειςαγωγισ ςτο ΠΜΣ.
 Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ.
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 Αντίγραφο διπλωματικισ εργαςίασ (αν εκπονικθκε).
 Ανάτυπα άρκρων που δθμοςιεφτθκαν είτε ςε επιςτθμονικά περιοδικά, είτε ςε πρακτικά
διεκνϊν ςυνεδρίων, τα οποία δθμοςιεφουν εργαςίεσ με ςφςτθμα των κριτϊν (αν υπάρχουν).
 Αποδεικτικά επαγγελματικισ ι ερευνθτικισ εμπειρίασ, εφόςον υπάρχουν.
 Κάκε άλλο ςτοιχείο που μπορεί να βοθκιςει ςτθν επιλογι του υποψθφίου, κατά τθν κρίςθ
του.
 Κάκε άλλο ςτοιχείο που θ Γ.Σ.Ε.Σ. κρίνει αναγκαίο για τθ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ
αποτελεςματικισ επιλογισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν.

Άρθρο 8
Κριτήρια επιλογήσ μεταπτυχιακών φοιτητών
1.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι Σχολϊν ι Τμθμάτων
τεχνολογικισ και κετικισ κατεφκυνςθσ ι ανκρωπιςτικϊν και κοινωνικϊν ςπουδϊν
Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ και ομοταγϊν αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ κακϊσ
και πτυχιοφχοι Τμθμάτων Τ.Ε.Ι. ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου.

2.

Οι υποψιφιοι αξιολογοφνται με τθ ςυνεκτίμθςθ των παρακάτω κριτθρίων:
α) Τθ γενικι απόδοςθ ςτισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ. Για τουσ/τισ πτυχιοφχουσ
λαμβάνεται υπόψθ ο βακμόσ πτυχίου και ο βακμόσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ (αν υπάρχει).
β) Τθν επιτυχι εξζταςθ ςτα μακιματα που κα απαιτθκοφν κατά τισ εξετάςεισ ζνταξθσ
ςτο Π.Μ.Σ.
γ) Γνϊςεισ υποδομισ και εξειδίκευςθσ. Ποςοτικά αποτιμϊνται κατά περίπτωςθ με
βάςθ το μζςον όρο ενόσ αρικμοφ προπτυχιακϊν μακθμάτων, ςυναφϊν με το Π.Μ.Σ. Επίςθσ,
ςυνεκτιμάται θ τυχόν επαγγελματικι απαςχόλθςθ ςε πεδία ςυναφι με το επιςτθμονικό
περιεχόμενο του Π.Μ.Σ.
δ) Τθ γενικότερθ παρουςία του/τθσ υποψθφίου ςε προςωπικι ςυνζντευξθ ενϊπιον
τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ.
ε) Τα όποια πρόςκετα ςτοιχεία ςυμπλθρϊνουν τθν εικόνα του/τθσ υποψθφίου, όπωσ
οι ςυςτατικζσ επιςτολζσ, οι δθμοςιεφςεισ ςε ζγκυρα επιςτθμονικά περιοδικά και πρακτικά
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διεκνϊν ςυνεδρίων με ςφςτθμα κριτϊν, θ δραςτθριότθτα ςε ερευνθτικά και αναπτυξιακά ζργα
κ.λπ.

Άρθρο 9
Διαδικαςίεσ επιλογήσ μεταπτυχιακών φοιτητών
Κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ ειςάγονται ςτο ΠΜΣ «Πολιτιςμικι Πλθροφορικι και Επικοινωνία» ζωσ
ςαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ζσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ/τριεσ, ςυνολικά και για τισ δφο
Κατευκφνςεισ.
Η επιλογι των φοιτθτϊν/τριϊν για το Π.Μ.Σ. ακολουκεί τισ διαδικαςίεσ που περιγράφονται
ακολοφκωσ:
1.

Η Γραμματεία του Τμιματοσ ΠΤΕ παραλαμβάνει τισ αιτιςεισ και τα απαραίτθτα

δικαιολογθτικά

που

υποβάλλουν

οι

υποψιφιοι/εσ

μεταπτυχιακοί/εσ

φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ/τριεσ, ελζγχει τα δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ςυντάςςει τον
πίνακα υποψθφίων.
2.

Καλοφνται οι υποψιφιοι/εσ ςτθν εξζταςθ των μακθμάτων, όπωσ αυτά αναφζρονται

ςτθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, κατά τισ θμερομθνίεσ που προκακορίηονται και
εγκαίρωσ δθμοςιοποιοφνται από τθ γραμματεία Π.Μ.Σ. του ΤΠΤΕ. Ο πίνακασ των επιτυχόντων
ςτα προαπαιτοφμενα μακιματα ειςαγωγισ ςτο Π.Μ.Σ. αναρτάται άμεςα ςτουσ πίνακεσ
ανακοινϊςεων του Τμιματοσ ΠΤΕ.
3.

Στθ ςυνζχεια, οι επιτυχόντεσ/οφςεσ των εξετάςεων ειςαγωγισ κακϊσ και οι

υποψιφιοι/εσ που απαλλάςςονται από τισ εξετάςεισ βάςει τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ, παρουςιάηονται ςε προςωπικι ςυνζντευξθ ενϊπιον τθσ επιτροπισ
αξιολόγθςθσ. Η προςζλευςθ όλων των υποψθφίων ςτθν προςωπικι ςυνζντευξθ αποτελεί
προχπόκεςθ για τθν κατοχφρωςθ τθσ υποψθφιότθτάσ τουσ.
4.

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των υποψθφίων φοιτθτϊν, θ

επιτροπι αξιολόγθςθσ κατακζτει ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ. πρακτικό επιλογισ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν
με επιςυναπτόμενο πίνακα κατά φκίνουςα ςειρά αξιολόγθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνει και
ενδεχόμενεσ προχποκζςεισ για τον κακζνα εκ των υποψθφίων (π.χ. προπαραςκευαςτικάπροπτυχιακά μακιματα τα οποία καλείται να παρακολουκιςει επιτυχϊσ). Μετά τθν
επικφρωςι του από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. ο πίνακασ αυτόσ αναρτάται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα
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ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων του Τμιματοσ ΠΤΕ, ενϊ ειδοποιοφνται οι
επιτυχόντεσ/οφςεσ να εγγραφοφν ςτο Π.Μ.Σ. ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα που
κακορίηεται από τθ γραμματεία του ΤΠΤΕ. Σε περίπτωςθ που υπάρχει κατάλογοσ
επιλαχόντων, εάν κάποιοσ από όςουσ/εσ επελζγθςαν δεν εγγραφεί ςτο προκακοριςμζνο
χρονικό διάςτθμα χάνει το δικαίωμα εγγραφισ υπζρ του/τθσ πρϊτου/τθσ ςτον πίνακα
επιλαχόντων, εκτόσ αν επικαλεςκεί και τεκμθριϊςει λόγουσ ανϊτερθσ βίασ, όπωσ
αςκζνεια. Στθν περίπτωςθ αυτι θ Γ.Σ.Ε.Σ. κρίνει τουσ λόγουσ που επικαλείται ο/θ
υποψιφιοσ/α και αποφαςίηει ςχετικά.
5.

Πλζον του αρικμοφ των επιτυχόντων φοιτθτϊν, γίνονται δεκτοί ςτο Π.Μ.Σ., ωσ

υπεράρικμοι:
- Ζνασ/μία (1) πτυχιοφχοσ υπότροφοσ του Ιδρφματοσ Κρατικϊν Υποτροφιϊν (Ι.Κ.Υ.), που πζτυχε
ςτο ςχετικό διαγωνιςμό μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν εςωτερικοφ του γνωςτικοφ αντικειμζνου
του Π.Μ.Σ., και,
- Ζνασ/μία (1) αλλοδαπόσ υπότροφοσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροί τισ
βαςικζσ προχποκζςεισ του άρκρου 7 του παρόντοσ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ, (άρκρο 4 Ν.
3685/2008).

Άρθρο 10
Δίδακτρα και υποτροφίεσ
Κάκε μεταπτυχιακόσ/θ φοιτθτισ/τρια που εγγράφεται ςτο Π.Μ.Σ. για απόκτθςθ Μ.Δ.Ε.
υποχρεοφται ςτθν καταβολι διδάκτρων για τθν κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν του
Προγράμματοσ.
1.

Με απόφαςθ τθσ Συγκλιτου του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου, φςτερα από πρόταςθ τθσ

Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ ΠΤΕ, κακορίηεται το φψοσ των διδάκτρων για το Π.Μ.Σ. του Τμι ματοσ.
Οι διαδικαςίεσ καταβολισ των διδάκτρων ορίηονται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ.
2.

Η διαχείριςθ των διδάκτρων του Π.Μ.Σ. διεξάγεται μζςω του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ

Ζρευνασ (Ε.Λ.Ε.) του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου. Τα δίδακτρα χρθςιμοποιοφνται από το Τμιμα
ΠΤΕ αποκλειςτικά για τισ κάκε είδουσ δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν εκπαίδευςθ, τον
εξοπλιςμό και τθν υποςτιριξθ των ερευνθτικϊν και λοιπϊν δραςτθριοτιτων των
μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και γενικά για τθ λειτουργία του Π.Μ.Σ. Για τθν πραγματοποίθςθ
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οποιαςδιποτε δαπάνθσ απαιτείται αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ ΠΤΕ
και ςχετικι ζγκριςθ του Ε.Λ.Ε.
3. Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφαςίςει τθ χοριγθςθ υποτροφιϊν επίδοςθσ ςε μεταπτυχιακοφσ/ζσ
φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ/τριεσ ορίηοντασ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ χοριγθςισ τουσ. Στισ
πθγζσ των υποτροφιϊν περιλαμβάνονται τα δίδακτρα των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν.
4.

Επιπλζον θ Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να απαλλάςςει ολικά ι μερικά μεταπτυχιακοφσ/εσ

φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ/τριεσ από τθν υποχρζωςθ καταβολισ διδάκτρων, με τθν εξαςφάλιςθ
καταβολισ των διδάκτρων των φοιτθτϊν/τριων αυτϊν από άλλο φορζα (Ι.Κ.Υ., λοιπζσ
υποτροφίεσ, αναπτυξιακά ι άλλα προγράμματα, δωρεζσ, χορθγίεσ, κ.λπ.).

Άρθρο 11
Αναςτολή φοίτηςησ μεταπτυχιακών φοιτητών
1.

Κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ/μεταπτυχιακι φοιτιτρια ςτο Π.Μ.Σ. ζχει δικαίωμα να

ηθτιςει, με τεκμθριωμζνθ αίτθςι του/τθσ, άδεια αναστολής τθσ παρακολοφκθςθσ των
μακθμάτων ι τθσ εκπόνθςθσ τθσ Μεταπτυχιακισ Διατριβισ. Η άδεια αναςτολισ φοίτθςθσ
χορθγείται με απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ., μόνον για ςοβαροφσ λόγουσ υγείασ ι για άλλο ςοβαρ ό
ζκτακτο γεγονόσ, δίνεται μόνο μία φορά και δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθσ διάρκειασ του
ενόσ ζτουσ, οφτε μικρότερθσ του ενόσ εξαμινου. Η αίτθςθ αναςτολισ φοίτθςθσ κατατίκεται
ςτθ Γραμματεία Π.Μ.Σ. εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από το γεγονόσ που επικαλείται ο/θ
μεταπτυχιακόσ/θ φοιτθτισ/φοιτιτρια ςτθν αίτθςι του/τθσ. Η αίτθςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται
από τα απαραίτθτα εκ του νόμου δικαιολογθτικά. Άδεια αναςτολισ φοίτθςθσ για περιςςότερο
από ζνα ζτοσ μπορεί να χορθγθκεί μόνον ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, μετά από απόφαςθ τθσ
Γ.Σ.Ε.Σ.
2.

Κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ φοίτθςθσ αναςτζλλεται θ φοιτθτικι ιδιότθτα, γεγονόσ

που ςυνεπάγεται τθν απαλλαγι του φοιτθτι / τθσ φοιτιτριασ από τισ υποχρεϊςεισ του Π.Μ.Σ.
και τθ διακοπι των φοιτθτικϊν παροχϊν. Ο χρόνοσ τθσ αναςτολισ δεν προςμετράται ςτθ
ςυνολικι διάρκεια ςπουδϊν ςτο ΠΜΣ.
3.

Μετά τθ λιξθ τθσ αναςτολισ φοίτθςθσ, ο/θ μεταπτυχιακόσ/θ φοιτθτισ / φοιτιτρια

εγγράφεται κανονικά και είναι υποχρεωμζνοσ/θ να παρακολουκιςει όλα τα μακιματα,
εργαςτιρια, ςεμινάρια, πρακτικζσ αςκιςεισ κ.λπ., ςτα οποία δεν είχε αξιολογθκεί επιτυχϊσ
πριν από τθν αναςτολι τθσ φοίτθςθσ του.
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Άρθρο 12
Διδαςκαλία, φοίτηςη, εξετάςεισ
1.

Η ζναρξθ και λιξθ του προγράμματοσ των μακθμάτων του Π.Μ.Σ. κακορίηεται ςτο

πλαίςιο του ετθςίωσ οριηομζνου ακαδθμαϊκοφ θμερολογίου του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου. Η
Γραμματεία Π.Μ.Σ. ςυντάςςει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μακθμάτων ςτθν αρχι κάκε
διδακτικοφ εξαμινου και το αναρτά ςτισ Ανακοινϊςεισ του Τμιματοσ ΠΤΕ και ςτον ιςτοχϊρο του
Π.Μ.Σ.
2.

Η ςυμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων ςτισ εκπαιδευτικζσ και

ερευνητικζσ διαδικαςίεσ του Τμήματοσ είναι υποχρεωτική. Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να επιβάλει
κυρϊςεισ ςε όςουσ/εσ μεταπτυχιακοφσ/ζσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ/τριεσ δεν είναι ςυνεπείσ ςτισ
ερευνθτικζσ και εκπαιδευτικζσ υποχρεϊςεισ τουσ απζναντι ςτο Τμιμα ΠΤΕ.
3.

Οι μεταπτυχιακοί/ζσ φοιτητζσ/φοιτήτριεσ/τριεσ μποροφν να ζχουν ζωσ τρεισ (3)

δικαιολογημζνεσ απουςίεσ ςτο κάθε μάθημα.
4.

Ο τρόποσ αξιολόγθςθσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/τριων ςε κάκε μάκθμα μπορεί να

περιλαμβάνει γραπτι εξζταςθ, προφορικι εξζταςθ, εκπόνθςθ και παρουςίαςθ εργαςίασ, άλλθ
μζκοδο ι ςυνδυαςμό μεκόδων κατά τθν κρίςθ του διδάςκοντοσ/ τθσ διδάςκουςασ. Οι εξετάςεισ
πραγματοποιοφνται ςτο τζλοσ κάκε διδακτικοφ εξαμινου εντόσ τθσ εξεταςτικισ περιόδου που
ορίηει ετθςίωσ το ακαδθμαϊκό θμερολόγιο του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου. Για κάκε εξεταςτικι
περίοδο θ Γραμματεία ΠΜΣ ςυντάςςει ωρολόγιο πρόγραμμα εξετάςεων.
5.

Κάκε μεταπτυχιακόσ/ι φοιτθτισ/φοιτιτρια κατά τθ διάρκεια των δφο εξαμινων εκάςτου

ακαδθμαϊκοφ ζτουσ μπορεί να εξεταςτεί ςε κάκε μάκθμα μία (1) φορά ςτθν εξεταςτικι περίοδο
του εξαμινου. Δίνεται επιπλζον το δικαίωμα ακόμθ μίασ (1) επαναλθπτικισ εξζταςθσ ςε δφο (2)
μόνον μακιματα ανά εξάμθνο, κατά τθν εξεταςτικι περίοδο Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωςθ που
κάποιοσ μεταπτυχιακόσ/ι φοιτθτισ/φοιτιτρια αποτφχει ςε περιςςότερα από τζςςερα (4)
μακιματα των εξεταςτικϊν περιόδων του Αϋ και Βϋ εξαμινου (δφο μακιματα ανά εξάμθνο),
διαγράφεται, μετά από απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωςθ αποτυχίασ ςε ζνα ι περιςςότερα
μακιματα και κατά τθν επαναλθπτικι εξζταςθ του Σεπτεμβρίου, ο φοιτθτισ/θ φοιτιτρια
διαγράφεται, μετά από απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. από το Π.Μ.Σ.

15

6.

Οι μεταπτυχιακοί/εσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ/τριεσ, προκειμζνου να αναλάβουν κζμα

μεταπτυχιακισ διατριβισ, κα πρζπει να ζχουν περάςει με επιτυχία όλα τα προβλεπόμενα
μακιματα του Προγράμματοσ Σπουδϊν.
7.

Η γνωςτικι περιοχι, το ακριβζσ κζμα τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ κακϊσ και ο/θ

Επιβλζπων/ουςα Κακθγθτισ/τρια, μποροφν να διαμορφωκοφν εντόσ του βϋ εξαμινου φοίτθςθσ
ζωσ και τθν εξεταςτικι περίοδο του Σεπτεμβρίου, μετά από ςυνεννόθςθ του/τθσ μεταπτυχιακοφ
φοιτθτι/τριασ με τον/τθν Επιβλζποντα/Επιβλζπουςα Κακθγθτι/τρια, αλλά κατατίκενται ςτθ
γραμματεία

του

ΤΠΤΕ

κατά

τθν

εγγραφι

ςτο

γϋ

εξάμθνο.

Συγκεκριμζνα,

οι

φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ/τριεσ υποχρεοφνται να προςζλκουν ςτθ Γραμματεία Π.Μ.Σ. κατά τθν
εγγραφι τουσ ςτο γϋ εξάμθνο και να ςυμπλθρϊςουν τθ Διλωςθ Ανάλθψθσ Θζματοσ
Μεταπτυχιακισ Διατριβισ, όπου περιζχεται ο ακριβισ τίτλοσ τθσ Μεταπτυχιακισ Διατριβισ και
ο/θ επιβλζπων/ουςα (και ο/θ ςυνεπιβλζπων/ουςα, αν κρικεί απαραίτθτοσ από τον
επιβλζποντα/τθν επιβλζπουςα).
8.

Επίβλεψθ μεταπτυχιακισ διατριβισ μπορεί να αναλάβει μζλοσ ΔΕΠ του οικείου Τμιματοσ

με γνωςτικό αντικείμενο ςυναφζσ προσ το κζμα τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ. Σε περίπτωςθ που
ο

επιβλζπων/θ

επιβλζπουςα

το

κεωριςει

απαραίτθτο,

μπορεί

να

οριςτεί

και

ςυνεπιβλζπων/ςυνεπιβλζπουςα. Ερευνθτζσ αναγνωριςμζνων ερευνθτικϊν ιδρυμάτων, οι οποίοι
είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ, ι άλλα μζλθ Δ.Ε.Π. ι Ε.Π. μπορεί να ορίηονται
ςυνεπιβλζποντεσ/ουςεσ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/τριων.
9.

Ο ςυγκεντρωτικόσ πίνακασ των κεμάτων μεταπτυχιακϊν διατριβϊν και των επιβλεπόντων

κακθγθτϊν/τριων καταρτίηεται από τθ γραμματεία, βάςει τθσ διλωςθσ ανάλθψθσ κζματοσ
μεταπτυχιακισ διατριβισ που κατακζτουν οι φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ/τριεσ, και επικυρϊνεται
από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. του ΤΠΤΕ. Για τθν εξζταςθ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ ορίηεται
από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του/τθσ επιβλζποντοσ/ουςασ, θ
τριμελισ εξεταςτικι επιτροπι, ςτθν οποία ςυμμετζχουν ο επιβλζπων και δφο (2) άλλα μζλθ, που
μπορεί να είναι μζλθ Δ.Ε.Π. του Τμιματοσ ι άλλων Τμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, ι
Ε.Π., ι Ερευνθτζσ Α’, Β’, ι Γ’ βακμίδασ αναγνωριςμζνων ερευνθτικϊν ιδρυμάτων τθσ θμεδαπισ ι
τθσ αλλοδαπισ. Σε περίπτωςθ που ζχει οριςτεί ςυνεπιβλζπων/ουςα, ςυμμετζχει επίςθσ ωσ
μζλοσ ςτθν τριμελι εξεταςτικι επιτροπι. Τα μζλθ τθσ επιτροπισ πρζπει να ζχουν τθν ίδια ι
ςυναφι επιςτθμονικι ειδικότθτα με το γνωςτικό αντικείμενο του προγράμματοσ.
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10.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίηει επίςθσ τισ ακριβείσ θμερομθνίεσ τθσ δθμόςιασ παρουςίαςθσ των

μεταπτυχιακϊν διατριβϊν ςτθ λιξθ του γϋ εξαμινου, εντόσ του μθνόσ Φεβρουαρίου.
11. Η μεταπτυχιακι διατριβι κατατίκεται ςε τρία (3) αντίτυπα ςτα μζλθ τθσ εξεταςτικισ
επιτροπισ, τουλάχιςτον δφο εβδομάδεσ πριν την καθοριςμζνη ημερομηνία παρουςίαςησ.
12. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ ζγκαιρθσ ολοκλιρωςθσ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ ςτο γϋ
εξάμθνο ι αδυναμίασ παρουςίαςθσ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
εξεταςτικισ περιόδου, οι μεταπτυχιακοί/ζσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ/τριεσ διαγράφονται από το
ΠΜΣ, μετά από απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ.
13. Αν θ μεταπτυχιακι διατριβι κεωρθκεί ωσ μθ ικανοποιθτικι και βακμολογθκεί με βακμό
μικρότερο του πζντε (5), τότε θ φοίτθςθ ςτο ΠΜΣ λιγει και ο/θ φοιτθτισ/φοιτιτρια δεν
λαμβάνει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ, αλλά βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ των
μακθμάτων του Αϋ και Βϋ εξαμινου του ΠΜΣ που ολοκλιρωςε επιτυχϊσ.
14. Σε κάκε εργαςία που κατακζτει προσ αξιολόγθςθ ο/θ μεταπτυχιακόσ/ι φοιτθτισ/τρια ςτα
πλαίςια του Π.Μ.Σ. «Πολιτιςμικι Πλθροφορικι & Επικοινωνία», υποχρεοφται να αναφζρει
ρθτϊσ εάν χρθςιμοποίθςε το ζργο και τισ απόψεισ άλλων.
Λογοκλοπι (plagiarism) κεωρείται θ αντιγραφι εργαςίασ κάποιου/ασ άλλου/θσ, κακϊσ και θ
χρθςιμοποίθςθ εργαςίασ άλλου/θσ – δθμοςιευμζνθσ ι μθ – χωρίσ τθ δζουςα αναφορά ςε αυτι
με βάςθ τα διεκνι πρότυπα. Η λογοκλοπή θεωρείται ςοβαρότατο ακαδημαϊκό παράπτωμα.
Εργαςίεσ που είναι προϊόντα λογοκλοπισ βακμολογοφνται υποχρεωτικά με μθδζν (0). Το
παράπτωμα τθσ λογοκλοπισ, ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα τθσ κάκε περίπτωςθσ, μπορεί να
ςτοιχειοκετιςει απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμιματοσ για τθν επιβολι πεικαρχικϊν κυρϊςεων
ςτο/ςτθ φοιτθτι/τρια, οι οποίεσ μποροφν να φτάςουν ζωσ και τθν οριςτικι διαγραφι του από
το Π.Μ.Σ..
15.

Μετά το πζρασ τθσ δθμόςιασ υποςτιριξθσ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ από τον/τθ

μεταπτυχιακό/ι φοιτθτι/φοιτιτρια, θ Τριμελισ Επιτροπι τθν αξιολογεί και τθ βακμολογεί. Η
βακμολογία κατατίκεται εγγράφωσ ςτθ Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ςε ειδικό ζντυπο. Η Τριμελισ
Επιτροπι μπορεί να ηθτιςει από τον/τθν μεταπτυχιακό/ι φοιτθτι/τρια μικρζσ βελτιϊςεισ ςτθ
μορφι τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ, πριν αυτι κατατεκεί ςτθ Γραμματεία.
16. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ βακμολογίασ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ και μζςα ςε διάςτημα
δεκαπζντε (15) ημερών, ο/θ μεταπτυχιακόσ/θ φοιτθτισ/τρια υποβάλλει ζνα (1) αντίγραφο τθσ
μεταπτυχιακισ διατριβισ ςτθ Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ςε ζντυπθ μορφι και τθν θλεκτρονικι τθσ
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ζκδοςθ ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου (κατά προτίμθςθ αρχείο .doc ι αρχείο PDF)
αποκθκευμζνο ςε CD-ROM.

Άρθρο 13
Βαθμολογία, βαθμόσ Μ.Δ.Ε.
1.

Η βακμολόγθςθ των μακθμάτων του Π.Μ.Σ. και τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ γίνεται

ςτθν κλίμακα του Δζκα (10) με ακρίβεια ενόσ δεκαδικοφ, δθλαδι θ βακμολογικι βάςθ είναι
το πζντε (5,0) και άριςτα το δζκα (10,0).
2.

Στουσ μεταπτυχιακοφσ/ζσ φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ που ολοκλιρωςαν με επιτυχία τισ

υποχρεϊςεισ ςτο Π.Μ.Σ. απονζμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.), ο τελικόσ
βακμόσ του οποίου υπολογίηεται ωσ εξισ:
Μεταπτυχιακή Διατριβή: βαρφτητα 30% τησ τελικήσ βαθμολογίασ
Υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογήν: ιςότιμα, με ςυνολική
βαρφτητα 70% τησ τελικήσ βαθμολογίασ.
3. Ο βακμόσ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ ορίηεται με ακρίβεια δφο (2)
δεκαδικϊν και ςυνοδεφεται από χαρακτθριςμό ωσ εξισ:
- Άριςτα, για βαθμό από 8,50 ζωσ 10,00
- Λίαν Καλώσ, για βαθμό από 6,50 ζωσ 8,49
- Καλώσ, για βαθμό από 5,00 ζωσ 6,49
4. Ο τφποσ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ και το κείμενο τθσ κακομολόγθςθσ
των διπλωματοφχων κακορίηεται από τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου.
5. Η απονομι των Μεταπτυχιακϊν Διπλωμάτων Ειδίκευςθσ γίνεται ςτθν ειδικι Τελετι
Κακομολόγθςθσ πτυχιοφχων και διπλωματοφχων τθσ Σχολισ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, που
οργανϊνει το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό του
Ιδρφματοσ.

Άρθρο 14
Ιςχφσ Λειτουργίασ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ
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Ο

παρϊν

Εςωτερικόσ

Κανονιςμόσ

Λειτουργίασ

ιςχφει

για

τουσ/τισ

μεταπτυχιακοφσ/ζσ

φοιτθτζσ/φοιτιτριεσ/τριεσ που ειςάγονται ςτο ΠΜΣ «Πολιτιςμικι Πλθροφορικι και Επικοινωνία» το
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-2016 και εξισ και κα αναπροςαρμόηεται ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ
νομοκετικζσ διατάξεισ.
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