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ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού
Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΤΠΤΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου
διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄)
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄), του άρθρου 27 του Ν.
3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ. Α΄) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ. Α΄)
[με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν.
4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 34, παρ.
2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ. Α΄)].
Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2017-18 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
893/3.5.2017 Απόφαση Πρύτανη (ΦΕΚ 1868/30.5.2017, τ. Β΄).
Οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτισμική Πληροφορική & Επικοινωνία», όπως αυτές
αναλύονται στα επόμενα άρθρα, εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό
πλαίσιο που διέπει τις Μεταπτυχιακές Σπουδές ενώ ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο θέματα
λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία δεν ρυθμίζονται από
την κείμενη νομοθεσία, αλλά είτε παρέχονται γι' αυτά σχετικές εξουσιοδοτήσεις από το
Νόμο, είτε ρυθμίζονται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.)
του Τμήματος ΠΤΕ.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Στόχοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και
Επικοινωνία» έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Πολιτισμική
Πληροφορική και στις εφαρμογές της. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων και
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ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στις εφαρμογές της Πληροφορικής στο χώρο του Ψηφιακού
Πολιτισμού, της Μουσειολογίας και των Οπτικοακουστικών Τεχνών.
Το ΠΜΣ παρέχει στους/στις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες την απαραίτητη
επιστημονική παιδεία και ερευνητική εμπειρία προκειμένου να καταστούν επιστήμονες
ικανοί/ές να συμμετέχουν στην παραγωγή νέων γνώσεων, που θα συμβάλουν στην πρόοδο
της Πληροφορικής Επιστήμης και ειδικότερα των εφαρμογών των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), στο πεδίο του Ψηφιακού Πολιτισμού, της
Μουσειολογίας, καθώς και των Οπτικοακουστικών Τεχνών.
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:
•

Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στις Τ.Π.Ε., με εξειδίκευση στο
χώρο του Ψηφιακού Πολιτισμού, της Μουσειολογίας και των Οπτικοακουστικών Τεχνών

•

Η ανάπτυξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων στο πεδίο των των Τ. Π.Ε.

•

Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους εθνικά ευαίσθητους
τομείς της διαμόρφωσης των πολιτικών του Πολιτισμού

•

Η συμβατότητα των παρεχόμενων γνώσεων με τις ανάγκες καταγραφής και προβολής
της Πολιτισμικής Κληρονομιάς

•

Η συμβολή στην αναπτυξιακή, οικονομική και τεχνολογική πολιτική της χώρας, όπως
διαμορφώνεται στο σύγχρονο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας

•

Η σύνδεση των παρεχόμενων γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις στις σχετικές επιστήμες,
ερευνητικές κατευθύνσεις και ειδικότητες
Η προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών από άλλες χώρες

•

Άρθρο 3
Όργανα του Π.Μ.Σ.
Για την οργάνωση και τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος ΠΤΕ, αρμόδια όργανα είναι τα ακόλουθα (άρθρο 2, Ν. 3685/2008):
• Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος ΠΤΕ, η οποία
απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και δύο (2)
εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος
• Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Πολιτισμική Πληροφορική & Επικοινωνία», η οποία απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος τα οποία έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο πλαίσιο του ΠΜΣ ή/και την
επίβλεψη μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη
Γ.Σ.Ε.Σ.
• Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., ο οποίος προεδρεύει της Σ.Ε. και ορίζεται με απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης
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Άρθρο 4
Διάρκεια Σπουδών στο Π.Μ.Σ.
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, και πιο
συγκεκριμένα, δύο (2) διδακτικά εξάμηνα υποχρεωτικής παρακολούθησης μεταπτυχιακών
μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο, κατά το οποίο εκπονείται η μεταπτυχιακή διατριβή. Η
φοίτηση στο ΠΜΣ μπορεί να παραταθεί για ένα μόνο ακαδημαϊκό εξάμηνο, μετά από
τεκμηριωμένη αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης φοιτητή/τριας και έγκριση της ΓΣΕΣ του
Τμήματος.
Άρθρο 5
Δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος ΠΤΕ του Πανεπιστημίου
Αιγαίου οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην
«Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία», (MSc in Cultural Informatics and
Communication) και περιλαμβάνει τρεις (3) Κατευθύνσεις:
i)

Μουσειολογία

ii) Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων
iii) Πολιτισμός και Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ
Τα μαθήματα, οι πιστωτικές μονάδες, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι
εργαστηριακές ασκήσεις και οι κάθε είδους εκπαιδευτικές ή ερευνητικές δραστηριότητες
που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορίζονται στο άρθρο 6
«Πρόγραμμα Μαθημάτων» της Απόφασης Πρύτανη Αντικατάστασης της
υπουργικής απόφασης που διέπει τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., όπως έχει
τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, καθώς και στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας.
Τα μαθήματα, οι πιστωτικές μονάδες, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση και οι κάθε
άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε.
ορίζονται ως εξής:
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
Κωδικός
Μαθήµατος
1
2
3
4
5

Τίτλος Μαθήµατος

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι: ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΥ100
Εισαγωγή στη Μουσειολογία /
Introduction to Museum Studies
ΜΟΥ101
Ψηφιακή Επιµέλεια / Digital Curatorship
ΔΙΥ100
Διάχυτη Υπολογιστική /
Pervasive Computing
ΜΟΥ102
Διαχείριση Πληροφορίας /
Information Management
ΣΕΕ100
Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Εφαρµογών /
Design for Educational Applications
ΣΥΝΟΛΟ ECTS

Είδος Μαθήµατος
Υποχρεωτικό (Υ)

ECTS

Υ

3

Υ

7

Υ

6

Υ

7

Υ

7
30
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1 ΠΟΛ101
2 ΠΡΓ100
3 ΔΙΥ100
4 2ΓΡ100
5 3ΓΡ100

Πολιτισµός και Ψηφιακά Μέσα Ι /
Culture & Digital Media I
Προγραµµατισµός Ι /
Computer Programming I
Διάχυτη Υπολογιστική / Pervasive
Computing
2D Graphics I
3D Graphics I

Υ

6

Υ

6

Υ

6

Υ
Υ

6
6

ΣΥΝΟΛΟ ECTS

30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙΙ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
1 ΙΣΘ100
2 ΜΟΝ100
3 ΣΕΝ100
4

ΠΟΛ100

Ιστορία και θεωρία Ι /Ηistory and Theory I
Μοντάζ και Επεξεργασία Υλικού/
Post production techniques
Σενάριο, Σκηνοθεσία και Εικονοληψία /
Scriptwriting, direction and shooting
Πολιτιστικός Σχεδιασµός / Cultural
Planning

ΣΥΝΟΛΟ ECTS

Υ

7

Y

8

Υ

8

Υ

7
30

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ)
Κωδικός
Μαθήµατος

Τίτλος Μαθήµατος

Είδος
Μαθήµατος
ECTS
Υποχρεωτικό (Υ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι: ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΟΛ201
Οπτικοακουστική Παραγωγή /
Υ
3
Audiovisual Production
2 ΠΕΜ200
Πολιτισµός, Επικοινωνία και Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης /
Υ
7
Culture, Communication & Social Media
3 ΓΡΑ200
Γραφιστική / Graphic Design
Υ
6
4 ΕΚΣ200
Εκθεσιακός Σχεδιασµός / Exhibition
Υ
7
Design
5 ΑΑΥ200
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή /
Υ
7
Human Computer Interaction
ΣΥΝΟΛΟ ECTS
30
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1 ΠΟΛ202
Πολιτισµός και Ψηφιακά Μέσα ΙΙ /
Υ
6
Culture & Digital Media IΙ
2 ΠΡΓ200
Προγραµµατισµός ΙΙ /
Υ
6

4

Computer Programming IΙ
Κινητές Τεχνολογίες /
Υ
Mobile Technologies
2ΓΡ200
2D Graphics IΙ
Υ
3ΓΡ200
3D Graphics IΙ
Υ
ΣΥΝΟΛΟ ECTS
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙΙ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
ΙΣΘ200
Ιστορία και θεωρία IΙ /
Υ
Ηistory and Theory II
ΝΤΟΚ200
Eθνογραφικό και Ανθρωπολογικό
Ντοκιµαντέρ / Ethnographic
Υ
Documentary
ΝΤΟΚ201
Πολιτιστικό και Ιστορικό Ντοκιµαντέρ/
Υ
Cultural and Histοrical Documentary
ΠΑΡ200
Ειδικά Θέµατα Παραγωγής/ Special
Υ
Issues in the Documentary Production
ΣΥΝΟΛΟ ECTS

3 ΚΙΤ200
4
5

1
2

3
4

6
6
6
30

7
8
8
7
30

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι: ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙΙ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
1 ΜΔΕ300
Μεταπτυχιακή Διπλωµατική εργασία
Υ
30
/M.Sc. Thesis

ΣΥΝΟΛΟ (Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

90 Π.Μ. (ECTS)

Το τρίτο εξάμηνο εστιάζει στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που
είναι υποχρεωτική για τους/τις φοιτητές/τριες και των τριών κατευθύνσεων.
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του συνόλου των μαθημάτων κάθε εξαμήνου
αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες
(ECTS).
Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Επισημαίνεται ότι:
Το πρόγραμμα σπουδών θα υλοποιηθεί με μια υβριδική (blended) μορφή διδασκαλίας, που
συμπεριλαμβάνει διδασκαλίες που απαιτούν φυσική παρουσία στην έδρα του
5

Πανεπιστημίου

Αιγαίου

στη

Μυτιλήνη

αλλά

και

σύγχρονες

διδασκαλίες

που

ολοκληρώνονται μέσω καινοτόμων συστημάτων νέων τεχνολογιών.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
(α) η παρουσία στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική για τους/τις φοιτητές/τριες με όποια μορφή
πραγματοποιούνται
(β) η τήρηση του ωρολογίου προγράμματος για τους/τις διδάσκοντες/ουσες είναι
υποχρεωτική και ακολουθεί όλους τους κανόνες της ανάθεσης μαθημάτων, με όποια μορφή
πραγματοποιούνται
(γ) σε όλες τις διαλέξεις τηρείται συστηματικά απουσιολόγιο
Οι υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών εστιάζονται σε:

i) Κατεύθυνση «Μουσειολογία»:
- στο Α' εξάμηνο φοίτησης, ο ι
παρακολουθήσουν

και

να

φοιτητές/τριες

εξεταστούν

επιτυχώς

οφείλουν
σε

να

πέντε (5)

Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υ), εκ των οποίων το ένα είναι κοινό και για τις 2 πρώτες
Κατευθύνσεις.
- στο

Β’

εξάμηνο

παρακολουθήσουν

φοίτησης
και

να

οι

φοιτητές/τριες

εξεταστούν

επιτυχώς

οφείλουν
σε

να

πέντε (5)

Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υ).
- το Γ’ εξάμηνο αφιερώνεται στην έρευνα και εκπόνηση της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας

ii) Κατεύθυνση «Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων»:
- στο Α' εξάμηνο φοίτησης, ο ι
παρακολουθήσουν

και

να

φοιτητές/τριες

εξεταστούν

επιτυχώς

οφείλουν
σε

να

πέντε (5)

Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υ), εκ των οποίων το ένα είναι κοινό και για τις 2 πρώτες
Κατευθύνσεις.
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- στο

Β’

εξάμηνο

παρακολουθήσουν

φοίτησης
και

να

οι

φοιτητές/τριες

εξεταστούν

επιτυχώς

οφείλουν
σε

να

πέντε (5)

Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υ).
- το Γ’ εξάμηνο αφιερώνεται στην έρευνα και εκπόνηση της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας

iii) Κατεύθυνση «Πολιτισμός και Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ»:
- στο Α' εξάμηνο φοίτησης, ο ι

φοιτητές/τριες

οφείλουν

να

π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν κ α ι ν α ε ξ ε τ α σ τ ο ύ ν ε π ι τ υ χ ώ ς σ ε τέσσερα (4)
Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υ)
- στο

Β’

εξάμηνο

φοίτησης

οι

φοιτητές/τριες

οφείλουν

να

π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν κ α ι ν α ε ξ ε τ α σ τ ο ύ ν ε π ι τ υ χ ώ ς σ ε τέσσερα (4)
Υποχρεωτικά Μαθήματα (Υ)
- το Γ’ εξάμηνο αφιερώνεται στην έρευνα και εκπόνηση της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας
Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται:
• Υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και συμμετοχή σε όλες τις εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες του προγράμματος
• επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα της Κατεύθυνσης
• εκπόνηση και επιτυχής εξέταση της Μεταπτυχιακής Διατριβής
Όλα τα μαθήματα διδάσκονται κατά τη διάρκεια των διδακτικών εξαμήνων και
εξετάζονται στην εξεταστική περίοδο που ακολουθεί το διδακτικό εξάμηνο.

Άρθρο 6
Διδακτικό προσωπικό
1. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η διεξαγωγή σεμιναρίων, εργαστηρίων,
πρακτικών ασκήσεων κ.λπ. σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3685/2008, μπορεί να
ανατίθεται σε:
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α)

Kαθηγητές/τριες,

επισκέπτες

καθηγητές/τριες,

ειδικούς

επιστήμονες

ή

διδάσκοντες/ουσες βάσει του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α …), οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος
β) Ερευνητές/τριες αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή
επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα
γ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι/ες διαθέτουν εξειδικευμένες
γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται κατά την έναρξη
του διδακτικού εξαμήνου, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε.
του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 7
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Αιτήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής
Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου κάθε έτους η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ΠΤΕ
αποφασίζει τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. «Πολιτισμική Πληροφορική
και Επικοινωνία» του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.
Η εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» γίνεται μετά από
αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων και προσωπικής
συνέντευξης.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των προσωπικών συνεντεύξεων των
υποψηφίων και τις Επιτροπές Αξιολόγησης των υποψηφίων, οι οποίες διενεργούν τις
συνεντεύξεις και συντάσσουν πρακτικό επιλογής των υποψηφίων προς έγκριση από
τη Γ.Σ.Ε.Σ.
Η αίτηση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μπορεί να υποβάλλονται
σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή ή αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (στη σχετική
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου), μετά από σχετική απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ.
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Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:
•

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στη

διαδικασία επιλογής
•

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν

•

Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών και η διεύθυνση

στην οποία πρέπει αυτά να κατατεθούν
•

Ενδεικτική βιβλιογραφία για την προετοιμασία των υποψηφίων για την

προσωπική συνέντευξη και την παρακολούθηση του Προγράμματος
•

Άλλες παράμετροι που η Γ.Σ.Ε.Σ. κρίνει αναγκαίες για τη διευκόλυνση της

διαδικασίας επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι/ες είναι τα ακόλουθα:
• αίτηση υποψηφιότητας
• μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
• αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, αν πρόκειται
για αλλοδαπό υποψήφιο
• οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν και βεβαίωση ελληνομάθειας
• αντίγραφο πτυχίου και άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή
Α.Τ.Ε.Ι., ή αντίγραφο πτυχίου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
• πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο θα
αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου
• πιστοποιητικό τουλάχιστον καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Όσοι/ες δεν
διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ. με την
προϋπόθεση ότι θα εξεταστούν επιτυχώς στην Αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο του
Τμήματος πριν από την προσωπική συνέντευξη
• δύο (2) συστατικές επιστολές
• αντίγραφο διπλωματικής εργασίας (εάν έχει εκπονηθεί)
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• ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε
πρακτικά διεθνών συνεδρίων, τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα των κριτών
(εάν υπάρχουν)
• αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχουν
• κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του/της υποψηφίου/ας,
κατά την κρίση του/της
• κάθε άλλο στοιχείο που η Γ.Σ.Ε.Σ. κρίνει αναγκαίο για τη διευκόλυνση της διαδικασίας
επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Άρθρο 8
Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών
1.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων
Τεχνολογικής και Θετικής κατεύθυνσης ή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

2.

Οι υποψήφιοι/ες αξιολογούνται με τη συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:
α) Τη γενική απόδοση στις προπτυχιακές σπουδές. Για τους/τις πτυχιούχους λαμβάνεται
υπόψη ο βαθμός πτυχίου και ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας (εάν υπάρχει)
β) Γνώσεις υποδομής και εξειδίκευσης. Ποσοτικά αποτιμώνται κατά περίπτωση με βάση
το μέσο όρο ενός αριθμού προπτυχιακών μαθημάτων, συναφών με το Π.Μ.Σ. Επίσης,
συνεκτιμάται η τυχόν επαγγελματική απασχόληση σε πεδία συναφή με το επιστημονικό
περιεχόμενο του Π.Μ.Σ.
γ) Τη γενικότερη παρουσία του/της υποψηφίου/ας στην προσωπική συνέντευξη ενώπιον
της επιτροπής αξιολόγησης
δ) Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που συμπληρώνουν την εικόνα του/της υποψηφίου/ας,
όπως οι συστατικές επιστολές, οι δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και
πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών, η δραστηριότητα σε ερευνητικά και
αναπτυξιακά έργα κ.λπ.
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Άρθρο 9
Διαδικασίες επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών
Κάθε ακαδημαϊκό έτος εισάγονται στο ΠΜΣ «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία»
έως εξήντα (60) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, συνολικά και για τις τρεις
Κατευθύνσεις.
Η επιλογή των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. ακολουθεί τις διαδικασίες που περιγράφονται
ακολούθως:
1.

Η Γραμματεία του Τμήματος ΠΤΕ παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα

δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες,
ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, συντάσσει τον πίνακα υποψηφίων
2.

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής

γλώσσας σε εξέταση της αγγλικής γλώσσας στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.
3.

Οι επιτυχόντες/ούσες της εξέτασης στην αγγλική γλώσσα καθώς και οι

υποψήφιοι/ες που έχουν καταθέσει πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας
επιπέδου lower (B2) και άνω (σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του ΑΣΕΠ),
παρουσιάζονται σε προσωπική συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης. Η
προσέλευση όλων των υποψηφίων στην προσωπική συνέντευξη αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την κατοχύρωση της υποψηφιότητάς τους. Η προσωπική συνέντευξη
μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τηλεδιάσκεψη, μετά από σχετικό αίτημα του/της
υποψήφιου/ας που αναγράφεται στην αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή στο ΠΜΣ
4.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων

φοιτητών/τριών, η επιτροπή αξιολόγησης καταθέτει στη Γ.Σ.Ε.Σ. πρακτικό επιλογής
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με επισυναπτόμενο πίνακα κατά φθίνουσα σειρά
αξιολόγησης, ο οποίος περιλαμβάνει και ενδεχόμενες προϋποθέσεις για τον καθένα
εκ των υποψηφίων (π.χ. προπαρασκευαστικά-προπτυχιακά μαθήματα τα οποία
καλείται να παρακολουθήσει επιτυχώς). Μετά την επικύρωσή του από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ο
πίνακας αυτός αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στους πίνακες
ανακοινώσεων του Τμήματος ΠΤΕ ενώ ειδοποιούνται οι επιτυχόντες/ούσες να
εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τη
γραμματεία του ΤΠΤΕ. Σε περίπτωση που υπάρχει κατάλογος επιλαχόντων, εάν κάποιος
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από όσους/ες επελέγησαν δεν εγγραφεί στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει
το δικαίωμα εγγραφής υπέρ του/της πρώτου/της στον πίνακα επιλαχόντων, εκτός αν
επικαλεσθεί και τεκμηριώσει λόγους ανώτερης βίας, όπως ασθένεια. Στην
περίπτωση αυτή η Γ.Σ.Ε.Σ. κρίνει τους λόγους που επικαλείται ο/η υποψήφιος/α και
αποφασίζει σχετικά
5.

Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων φοιτητών, γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ., ως

υπεράριθμοι:
-

Ένας/μία (1) πτυχιούχος υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), που
πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού
αντικειμένου του Π.Μ.Σ., και,

-

Ένας/μία (1) αλλοδαπός/η υπότροφος του Ελληνικού Κράτους με την προϋπόθεση ότι
πληροί τις βασικές προϋποθέσεις του άρθρου 7 του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού,
(άρθρο 4 Ν. 3685/2008)

Άρθρο 10
Δίδακτρα και υποτροφίες
Κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια που εγγράφεται στο Π.Μ.Σ. για απόκτηση Μ.Δ.Ε.
υποχρεούται στην καταβολή διδάκτρων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του
Προγράμματος.
1.

Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ύστερα από πρόταση της

Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ΠΤΕ, καθορίζεται το ύψος των διδάκτρων για το Π.Μ.Σ. του
Τμήματος. Οι διαδικασίες καταβολής των διδάκτρων ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
2.

Η διαχείριση των διδάκτρων του Π.Μ.Σ. διεξάγεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού

Έρευνας (Ε.Λ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα δίδακτρα χρησιμοποιούνται από το
Τμήμα Π.Τ.Ε. αποκλειστικά για τις κάθε είδους δαπάνες που απαιτούνται για την
εκπαίδευση, τον εξοπλισμό και την υποστήριξη των ερευνητικών και λοιπών
δραστηριοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και γενικά για τη λειτουργία του
Π.Μ.Σ. Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης απαιτείται αιτιολογημένη
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ΠΤΕ και σχετική έγκριση του Ε.Λ.Ε.
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3.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη χορήγηση υποτροφιών επίδοσης σε

μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις
χορήγησής τους. Στις πηγές των υποτροφιών περιλαμβάνονται τα δίδακτρα των
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
4. Επιπλέον η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να απαλλάσσει ολικά ή μερικά μεταπτυχιακούς/ες
φοιτητές/τριες από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων, με την εξασφάλιση
καταβολής των διδάκτρων των φοιτητών/τριών αυτών από άλλο φορέα (Ι.Κ.Υ., λοιπές
υποτροφίες, αναπτυξιακά ή άλλα προγράμματα, δωρεές, χορηγίες, κ.λπ.).

Άρθρο 11
Αναστολή φοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών
1.

Κάθε μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια στο Π.Μ.Σ. έχει δικαίωμα να ζητήσει, με

τεκμηριωμένη αίτησή του/της, άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων
ή της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διατριβής. Η άδεια αναστολής φοίτησης
χορηγείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., για σοβαρούς λόγους υγείας ή για άλλο σοβαρό
έκτακτο γεγονός, δίνεται μόνο μία φορά και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας
του ενός έτους, ούτε μικρότερης του ενός εξαμήνου. Η αίτηση αναστολής φοίτησης
κατατίθεται στη Γραμματεία Π.Μ.Σ. εντός ενός (1) μηνός από το γεγονός που επικαλείται
ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια στην αίτησή του/της. Η αίτηση θα πρέπει να
συνοδεύεται από τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά. Άδεια αναστολής
φοίτησης για περισσότερο από ένα έτος μπορεί να χορηγηθεί μόνον σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
2.

Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης αναστέλλεται η φοιτητική ιδιότητα,

γεγονός που συνεπάγεται την απαλλαγή του/της φοιτητή/τριας από τις υποχρεώσεις του
Π.Μ.Σ. και τη διακοπή των φοιτητικών παροχών.

Ο χρόνος της αναστολής δεν

προσμετράται στη συνολική διάρκεια σπουδών στο ΠΜΣ
3.

Μετά τη λήξη της αναστολής φοίτησης, ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια

εγγράφεται κανονικά και είναι υποχρεωμένος/η να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα,
εργαστήρια, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί
επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησης του/της
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Άρθρο 12
Διδασκαλία, φοίτηση, εξετάσεις
1.

Η έναρξη και λήξη του προγράμματος των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. καθορίζεται στο

πλαίσιο του ετησίως οριζόμενου ακαδημαϊκού ημερολογίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η Γραμματεία Π.Μ.Σ. συντάσσει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων στην αρχή κάθε
διδακτικού εξαμήνου και το αναρτά στις Ανακοινώσεις του Τμήματος ΠΤΕ και στον
ιστοχώρο του Π.Μ.Σ.
2.

Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στις εκπαιδευτικές και

ερευνητικές διαδικασίες του Τμήματος είναι υποχρεωτική. Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να επιβάλει
κυρώσεις σε όσους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες δεν είναι συνεπείς στις
ερευνητικές και εκπαιδευτικές υποχρεώσεις τους απέναντι στο Τμήμα ΠΤΕ
3.

Οι

μεταπτυχιακοί/ές

φοιτητές/τριες

μπορούν

να

έχουν

έως τρεις

(3)

δικαιολογημένες απουσίες στο κάθε μάθημα.
4.

Ο τρόπος αξιολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε κάθε μάθημα μπορεί

να περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, προφορική εξέταση, εκπόνηση και παρουσίαση
εργασίας,

άλλη

μέθοδο

ή

συνδυασμό

μεθόδων

κατά

την

κρίση

του/της

διδάσκοντος/ουσας. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε διδακτικού
εξαμήνου εντός της εξεταστικής περιόδου που ορίζει ετησίως το ακαδημαϊκό ημερολόγιο
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Για κάθε εξεταστική περίοδο η Γραμματεία ΠΜΣ συντάσσει
ωρολόγιο πρόγραμμα εξετάσεων
5.

Κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων εκάστου

ακαδημαϊκού έτους μπορεί να εξεταστεί σε κάθε μάθημα μία (1) φορά στην εξεταστική
περίοδο του εξαμήνου. Δίνεται επιπλέον το δικαίωμα ακόμη μίας (1) επαναληπτικής
εξέτασης σε δύο (2) μόνον μαθήματα ανά εξάμηνο, κατά την εξεταστική περίοδο
Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση που κάποιος/α μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποτύχει σε
περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα των εξεταστικών περιόδων του Α΄ και Β΄
εξαμήνου (δύο μαθήματα ανά εξάμηνο), διαγράφεται, μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Σε
περίπτωση αποτυχίας σε ένα ή περισσότερα μαθήματα και κατά την επαναληπτική
εξέταση του Σεπτεμβρίου, ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται, μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
από το Π.Μ.Σ.
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6.

Οι

μεταπτυχιακοί/ες

φοιτητές/τριες,

προκειμένου να

αναλάβουν

θέμα

μεταπτυχιακής διατριβής, θα πρέπει να έχουν περάσει με επιτυχία όλα τα προβλεπόμενα
μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών
7.

Η γνωστική περιοχή, το ακριβές θέμα της μεταπτυχιακής διατριβής καθώς και ο/η

επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια, κατατίθενται στη γραμματεία του ΤΠΤΕ κατά την
εγγραφή στο γ΄ εξάμηνο. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να προσέλθουν
στη Γραμματεία Π.Μ.Σ. κατά την εγγραφή τους στο γ΄ εξάμηνο και να συμπληρώσουν τη
Δήλωση Ανάληψης Θέματος μεταπτυχιακής διατριβής, όπου περιέχεται ο ακριβής τίτλος
της μεταπτυχιακής διατριβής και ο/η επιβλέπων/ουσα
8.

Επίβλεψη μεταπτυχιακής διατριβής μπορεί να αναλάβει μέλος ΔΕΠ του οικείου

Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς το θέμα της μεταπτυχιακής διατριβής.
Σε περίπτωση που ο/η επιβλέπων/ουσα το θεωρήσει απαραίτητο, μπορεί να οριστεί και
συνεπιβλέπων/ουσα. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. μπορεί να ορίζονται
συνεπιβλέποντες/ουσες μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων.
9.

Ο συγκεντρωτικός πίνακας των θεμάτων μεταπτυχιακών διατριβών και των

επιβλεπόντων καθηγητών/τριων καταρτίζεται από τη γραμματεία, βάσει της δήλωσης
ανάληψης θέματος μεταπτυχιακής διατριβής που καταθέτουν οι φοιτητές/τριες και
επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του ΤΠΤΕ. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, μετά από σχετική εισήγηση του/της
επιβλέποντος/ουσας, η τριμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο/η
επιβλέπων/ουσα και δύο (2) άλλα μέλη, που μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή
άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή Ε.Π., ή Ερευνητές Α’, Β’, ή Γ’ βαθμίδας
αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε περίπτωση
που έχει οριστεί συνεπιβλέπων/ουσα, συμμετέχει επίσης ως μέλος στην τριμελή
εξεταστική επιτροπή. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή
επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος
10. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει επίσης τις ακριβείς ημερομηνίες της δημόσιας παρουσίασης των
μεταπτυχιακών διατριβών στη λήξη του γ΄ εξαμήνου, εντός του μηνός Φεβρουαρίου
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11. Η μεταπτυχιακή διατριβή κατατίθεται σε τρία (3) αντίτυπα στα μέλη της εξεταστικής
επιτροπής, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία
παρουσίασης
12. Σε περίπτωση αδυναμίας έγκαιρης ολοκλήρωσης της μεταπτυχιακής διατριβής στο γ΄
εξάμηνο ή

αδυναμίας

παρουσίασης

της

μεταπτυχιακής

διατριβής

εντός

της

προκαθορισμένης εξεταστικής περιόδου, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες έχουν τη
δυνατότητα να αιτηθούν παράταση της φοίτησης για ένα μόνο ακαδημαϊκό εξάμηνο,
προκειμένου να ολοκληρώσουν και να παρουσιάσουν τη μεταπτυχιακή τους διατριβή στην
εξεταστική περίοδο του Ιουνίου. Οι φοιτητές/τριες που αιτούνται παράταση της φοίτησης
επιβαρύνονται με επιπλέον δίδακτρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και
δεν υπερβαίνει το 1/3 των συνολικών διδάκτρων του Προγράμματος. Σε περίπτωση
αδυναμίας έγκαιρης ολοκλήρωσης της μεταπτυχιακής διατριβής ή αδυναμίας
παρουσίασης της μεταπτυχιακής διατριβής εντός και της εξεταστικής περιόδου του
Ιουνίου, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες διαγράφονται από το ΠΜΣ, μετά από
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.
13. Αν η μεταπτυχιακή διατριβή θεωρηθεί ως μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί με
βαθμό μικρότερο του πέντε (5), τότε η φοίτηση στο ΠΜΣ λήγει και ο/η φοιτητής/φοιτήτρια
δεν λαμβάνει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης αλλά μπορεί να λάβει βεβαίωση
παρακολούθησης των μαθημάτων του Α΄ και Β΄ εξαμήνου του ΠΜΣ που ολοκλήρωσε
επιτυχώς
14. Σε κάθε εργασία που καταθέτει προς αξιολόγηση ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια
στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. «Πολιτισμική Πληροφορική & Επικοινωνία», υποχρεούται να
αναφέρει ρητώς εάν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων
Λογοκλοπή (plagiarism) θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης καθώς
και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης – δημοσιευμένης ή μη – χωρίς τη δέουσα
αναφορά σε αυτή με βάση τα διεθνή πρότυπα. Η λογοκλοπή θεωρείται σοβαρότατο
ακαδημαϊκό παράπτωμα. Εργασίες που είναι προϊόντα λογοκλοπής βαθμολογούνται
υποχρεωτικά με μηδέν (0). Το παράπτωμα της λογοκλοπής, ανάλογα με τη σοβαρότητα
της κάθε περίπτωσης, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος για
την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων στο/στη φοιτητή/τρια, οι οποίες μπορούν να
φτάσουν έως και την οριστική διαγραφή του/της από το Π.Μ.Σ.
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15. Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της μεταπτυχιακής διατριβής από τον/τη
μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια, η Τριμελής Επιτροπή την αξιολογεί και τη βαθμολογεί. Η
βαθμολογία κατατίθεται εγγράφως στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σε ειδικό έντυπο. Η
Τριμελής Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια μικρές
βελτιώσεις στη μορφή της μεταπτυχιακής διατριβής, πριν αυτή κατατεθεί στη Γραμματεία
16.

Μετά την κατάθεση της βαθμολογίας της μεταπτυχιακής διατριβής και μέσα σε

διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια υποβάλλει ένα (1)
αντίγραφο της μεταπτυχιακής διατριβής στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σε έντυπη μορφή και
την ηλεκτρονική της έκδοση σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (κατά προτίμηση αρχείο .doc
ή αρχείο PDF) αποθηκευμένο σε CD-ROM

Άρθρο 13
Βαθμολογία, βαθμός Μ.Δ.Ε.
1.

Η βαθμολόγηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και της μεταπτυχιακής διατριβής

γίνεται στην κλίμακα του Δέκα (10) με ακρίβεια ενός δεκαδικού, δηλαδή η
βαθμολογική βάση είναι το πέντε (5,0) και άριστα το δέκα (10,0)
2.

Στους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία

τις υποχρεώσεις στο Π.Μ.Σ. απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), ο
τελικός βαθμός του οποίου υπολογίζεται ως εξής:
Μεταπτυχιακή Διατριβή: βαρύτητα 30% της τελικής βαθμολογίας
Υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογήν: ισότιμα, με
συνολική βαρύτητα 70% της τελικής βαθμολογίας
3.

Στους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις

υποχρεώσεις στο Π.Μ.Σ. απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), ο
τελικός βαθμός του οποίου υπολογίζεται ως ο μέσος όρος όλων των μαθημάτων του
Προγράμματος, με συντελεστή βαρύτητας έκαστου μαθήματος (συμπεριλαμβανομένης
της μεταπτυχιακής διατριβής), τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) που ορίζονται στο
πρόγραμμα σπουδών (άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού)
3. Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται με ακρίβεια δύο (2)
δεκαδικών και συνοδεύεται από χαρακτηρισμό ως εξής:
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- Άριστα, για βαθμό από 8,50 έως 10,00
- Λίαν Καλώς, για βαθμό από 6,50 έως 8,49
- Καλώς, για βαθμό από 5,00 έως 6,49
4.

Ο τύπος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και το κείμενο της

καθομολόγησης των διπλωματούχων καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του
Πανεπιστημίου Αιγαίου
5. Η απονομή των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης γίνεται στην ειδική Τελετή
Καθομολόγησης πτυχιούχων και διπλωματούχων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, που
οργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό
Κανονισμό του Ιδρύματος

Άρθρο 14
Ισχύς Λειτουργίας Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές
φοιτητές/τριες που εισάγονται στο ΠΜΣ «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία»
το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και εξής και θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις
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